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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาวิเคราะห์สภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์
ในปัจจุบัน ๒) ศึกษากลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ ๓) น าเสนอกลยุทธ์การ
บริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างงานวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับ

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นพระสังฆาธิการผู้มีบทบาทส าคัญในการบริหารกิจการคณะสงฆ์และ

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๘ รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ กับผู้เช่ียวชาญจ านวน ๘ ท่าน และ

งานวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๖๓ คน เครื่องมือท่ี

ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและค่าเอฟ   

 
ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑) สภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน พบว่า คณะสงฆ์มีทรัพยากร
บุคคลจ านวนมากท่ีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน แต่กลับพบจุดอ่อนคือ 
พระสงฆ์กลุ่มดังกล่าวยังขาดการสนับสนุนท่ีดีจากเจ้าคณะผู้ปกครอง ส่งผลให้พระสงฆ์ท่ีมีความรู้
ความสามารถไปรวมตัวกันอยู่เฉพาะวัดหรือส านักเรียนใหญ่ๆ ท่ีมีความพร้อมมากกว่า ส่งผลให้วัด
ขนาดเล็กขาดบุคลากรในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ี โอกาสของคณะสงฆ์ก็คือ การมี
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นของตนเองและการมีหน่วยงานของรัฐ ท่ีต้ังขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานคณะ
สงฆ์เป็นการเฉพาะ การมีเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยจะช่วยสนับสนุนให้การบริหารงานคณะสงฆ์มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนอุปสรรคกลับพบว่า คณะสงฆ์มีการเผชิญหน้ากับความหลากหลายทาง
ด้ายวัฒนธรรม ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจท าให้ประชาชนไม่มีเวลาเข้าวัด การแทรกแซง
จากนโยบายรัฐบาล และการเสพส่ือผิดๆ ของพุทธศาสนิกชน เมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
ต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันโดยภาพรวมใน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านศาสนบุคคล 
๒. ด้านศาสนธรรม  ๓. ด้านศาสนพิธี ๔. ด้านศาสนสถาน และ ๕. ด้านระบบเทคโนโลยี พบว่า 
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ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( =๓.๙๒ , S.D.= ๐.๖๓๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

๒. ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ พบว่า เมื่อ
น าจุดแข็งและโอกาสมาวิเคราะห์ร่วมกัน ท าให้ได้กลยุทธ์เชิงรุกและสามารถปฏิบัติได้ทันที มี ๒ กล
ยุทธ์ คือ กลยุทธ์การสร้างศาสนทายาทท่ีเข้มแข็ง และกลยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
เมื่อน าจุดแข็งและอุปสรรคมาวิเคราะห์ร่วมกัน ท าให้ได้กลยุทธ์เชิงรักษาระดับ เชิงท าลายและเชิงลด
อุปสรรค มี ๒ กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้องค์กร และกลยุทธ์การเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เมื่อน าจุดอ่อนและโอกาสมาวิเคราะห์ร่วมกัน ท าให้ได้กลยุทธ์เชิงปรับปรุงแก้ไข 
เชิงฟื้นฟู มี  ๒ กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การน าหลักธรรมสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น และกลยุทธ์การฟื้นฟู
ประเพณีอันดีงามให้คงไว้ และเมื่อน าจุดอ่อนและอุปสรรคมาวิเคราะห์ร่วมกัน ท าให้ได้กลยุทธ์เชิงถอย 
ชะลอ ลด และหนี มี  ๒ กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่พุทธบริษัท และ
กลยุทธ์การจัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน 

๓. น าเสนอกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ มี ๘ กลยุทธ์ คือ ๑) 
กลยุทธ์การจัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน ๒) กลยุทธ์การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่พุทธ
บริษัท ๓) กลยุทธ์การฟื้นฟูประเพณีอันดีงามให้คงไว้ ๔) กลยุทธ์การน าหลักธรรมสู่การปฏิบัติให้มาก
ขึ้น ๕) กลยุทธ์การสร้างศาสนทายาทท่ีเข้มแข็ง  ๖) กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้องค์กร ๗)  กล
ยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ๘) กลยุทธ์การเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ท้ังนี้ท้ัง ๘ 
กลยุทธ์ดังกล่าวหากคณะสงฆ์ด าเนินการอย่างต่อเนื่องก็จะท าให้ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงด้าน
พระพุทธศาสนาประสบผลส าเร็จ ภายใต้ค่านิยมขององค์กร คืออุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา สู่การ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ทุกยุทธศาสตร์สร้างขึ้นเพื่อให้พันธกิจขององค์กรประสบผลส าเร็จ พันธกิจ
ของคณะสงฆ์มี ๗ ด้าน ได้แก่ ด้านปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านเผยแผ่ ด้าน
สาธารณูปการ ด้านสาธารณสงเคราะห์ พัฒนพุทธมณฑล ท้ังนี้ด าเนินการภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน คือ
พุทธศาสตร์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน 
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ABSTRACT 
Objectives of this research were to:  1. Analytically study the general 

context of Sangha Order administration, 2. Study the Sangha Order Organization 
Strength Administration Strategy in the Age of Globalization and 3. Propose the strategy 
for Sangha Order Organization Strength Administration in the Age of Globalization. 

Methodology was the mixed methods: The qualitative method collected 
data by in-depth-interviewing  18 key informants who were administrative monks and 
experts involving with the Sangha Order administration and 8 participants in Focus 
Group Discussion; the quantitative research using the survey method collected data 
from 361 samples. 

Findings were as follows: 
1. From internal and external environment analysis of Sangha 

administration, the findings were that Sangha Order had knowledgeable and capable 
personnel but lacking of proper support from Sangho Order causing continuous 
development. The opportunity was that there is specific Sangha Act and modern 
technology. The threat was that Sangha Order had to confront with various cultures 
and new technology, economy progress causing people not to have time to go to 
monasteries, policy sanction from the government and wrong media usages as 
appeared at present. As for the people’s opinions towards the Sangha Order 
administration in 5 areas: 1) religious personnel, 2) religious Dhamma, teaching, 3) 
religious ceremonies, 4) religious places, 5) technological systems were found that 
people’s opinion towards the general context of Sangha Oder administration were at 
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high level (x̅=3.92, S.D.= 0.639). People’s opinions towards all areas of Sangha Order 
Administration were also at high level.    

2. Sangha Order Organization Strength Administration Strategy in the Age of 
Globalization have shown that once the strengths and opportunities are analyzed 
together There are two strategies to achieve aggressive and effective strategies. And 
advanced technology development strategies. When strengths and barriers are 
analyzed together. The strategy is to maintain the level. There are 2 strategies to create 
a good corporate image. And strategies to focus on people's participation. Weaknesses 
and opportunities to analyze together. There are two strategies to improve the 
rehabilitation. There are two strategies to implement the strategy to practice more. 
And a good strategy to restore the tradition. And when weaknesses and obstacles are 
analyzed together. The strategy of retreating, slowing down and escape. There are 2 
strategies is to strengthen the love. Unity to the Buddhist Company And strategies for 
financing sources. 

3. Strategically analysis of Sangha Order strength administration in the age 
of globalization in the area of budget, it was found that the success strategy was the 
find supporting budget sources, the strategy for learning and development was to 
create love and harmony among Buddhist communities and to restore the good 
traditions and cultures and Dhamma practice by over all. As for internal environmental 
analysis was that the successful administration of Sangha Order was to create good 
image for the organization. As for the work efficiency, the strategy for success was the 
utilization of modern technology and people’s participation emphasis. These 8 
strategies will bring Sangha Order organization to successful strength and security under 
the organization endeavor with the motto saying; dedicating for Buddhism towards 
sustainable social development. Strategy was created for organizational success.  The 
Sangha Order’s Missions are of 7 areas, they are  administration, education, educational 
support, dissemination, repair and construction, public welfare and Buddhamonton 
development. These missions are carried out under the same vision: “ Secure 
Buddhism, morality maintaining, bringing society to sustainable peace and happiness” 
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๔.๔๐ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการที่ ๙...................................... ๑๖๖ 
๔.๔๑ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการที่ ๑๐................................... ๑๖๗ 
๔.๔๒ สรุปกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์................................. ๑๖๙ 

 



   (ซ) 
 

สารบัญแผนภาพ 

แผนภาพที่                                                                                                หน้า 

๑.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย……………………………………………………………………………….. ๖ 
๔.๑ เขตพ้ืนที่การปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒………….....................................……………… ๑๑๓ 
๔.๒ แผนที่แสดงเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒…………………..................................……… ๑๑๔ 
๔.๓ แผนที่กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์………………………… ๑๕๒ 
๔.๔ องค์ความรู้จากการวิจัย………………………………………………………………………………… ๑๗๑ 

 



   (ญ) 
 

ค ำอธิบำยสัญลักษณ์และค ำย่อ 

๑. ค ำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
อักษรย่อในวิทยานิพนธ์เล่มนี้  ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักโดยใช้ระบบย่อค าดังต่อไปนี้ 
พระสุตตันตปิฎก 

 
ที. ม. (ไทย)       = สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) =  สุตฺตนฺตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.ฉกฺก. (ไทย)      =  สุตฺตนฺตปิฎก อังคุตรนิกาย ฉักกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก. (ไทย)      =  สุตฺตนฺตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 
 

๒. กำรระบุเลขหมำยพระไตรปิฎก 
ในงานวิจัยฉบับนี้ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

พ.ศ.๒๕๓๙  เป็นหลักในการอ้างอิง ซึ่งพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยจะระบุ  เล่ม/ข้อ/หน้า. เช่น ขุ.ธ. 
(ไทย) ๒๕/๓๐/๕๑. หมายความว่าระบุถึง สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ฉบับภาษาไทย 
พระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๕ ข้อที ่๓๐ หน้าที่ ๕๑ เป็นต้น 

 



 
บทที่ ๑ 

บทน ำ 

๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ    

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ หรือการปกครองคณะสงฆ์โดยหลัก คือ การปกครองตาม
ธรรมวินัย และให้กฎหมายหรืออ านาจรัฐเป็นหลักสนับสนุน โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงประเทศไทย  
โดยเฉพาะเมื่อรัชกาลปัจจุบันได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และต่อมาในปี พ.ศ. 
๒๕๓๕ ได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี
ใช้อยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ท้ังสองฉบับนี้ เป็นฉบับท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันท่ีถือว่าเป็น
รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ และเป็นหลักในการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ด้วย และต่อมาก็
ได้ก าหนดให้มีเถรสมาคมออกข้อบังคับวางระเบียบออก ค าส่ัง มีมติและออกประกาศโดยไม่ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัย๑ 

ค าว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ซึ่งมีความส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งและการ
ด ารงอยู่อย่างมั่นคงของพระพุทธศาสนา เป็นการปกครองเพื่อบังคับบัญชาดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่
ในความเรียบร้อยดีงาม ส่วนการบริหารจะเป็นไปเพื่อการบริหารจัดการท่ีจะประสบผลส าเร็จ 
ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาธิปไตยเป็นส าคัญ โดยผู้บริหารเองต้องประพฤติธรรม และใช้ธรรมเป็น
หลักในการบริหาร และต้องค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ังพึงสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม ดังพุทธพจน์ท่ีว่า “ถ้าเห็นจะได้ประโยชน์สุขท่ียิ่งใหญ่เพราะเสียสละประโยชน์สุขเล็กน้อย 
บุคคลควรสละประโยชน์สุขเล็กน้อย เพื่อเห็นแก่ประโยชน์สุขท่ียิ่งใหญ่” ๒ 

วัดเป็นหน่วยงานปกครองและเป็นหน่วยงานด าเนินกิจการคณะสงฆ์ และกิจการพระ
ศาสนาท่ีส าคัญท่ีสุด และเป็นฐานอันส าคัญยิ่งของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา เป็นองค์กรหลักใน
การปกครองคณะสงฆ์ หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ เกี่ยวกับวัด ทรงตราเป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ท้ังส้ิน เช่นเดียวกับบทบัญญัติว่าด้วยมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นสถาบันหรือองค์กรปกครองคณะสงฆ์
สูงสุด วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือเป็นบุคคลตามกฎหมายตามความในมาตรา ๓๑ วรรคสอง และ

                                                         
๑ เฉลิมพล   โสมอินทร์ , ประวั ติศำสตร์พุ ท ธศำสนำและกำรปกครองคณ ะสงฆ์ ไทย , 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๔๖), หน้า ๒๒๕-๒๕๕. 
๒ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีกำรบริหำร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๒.   



๒ 
 

มาตรา ๑๙ แห่งราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ วัดจึงได้รับความคุ้มครองจากบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชและกฎหมายอื่นๆ วัดท้ังหลายย่อมมีสิทธิและหน้าท่ีตามบท
กฎหมายดังเช่นบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าท่ี ในการต่างๆ เองมิได้ จ าเป็นต้องมีผู้แทน เพื่อใช้
สิทธิและหน้าท่ีหรือแสดงเจตนา ดังเช่นบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา ๓๑ วรรคสาม 
ว่า “เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการท่ัวไป” ดังนั้น เจ้าอาวาสเป็นท้ังผู้ปกครองวัดตามมาตรา 
๓๖ และเป็นผู้แทนวัดตามมาตรา ๓๑ วรรคสาม ท้ังเป็นฐานะเจ้าพนักงานตามความในประมวล
กฎหมายอาญา ดังความแห่งมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และไวยาวัจกร เป็นเจ้า
พนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา เพราะเหตุนี้ ต าแหน่ งเจ้าอาวาส จึงเป็นต าแหน่งท่ี
ส าคัญยิ่ง๓ 

อ านาจการบริหารวัดอย่างในสมัยสุโขทัยยังปรากฏชัดเจนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น 
ดังกล่าวไว้ในโครงสร้างอ านาจการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลท่ี ๔ ว่ากษัตริย์อาจแต่งต้ังสังฆราช 
และสมภารประจ าวัดต่างๆ แต่นั่นก็เป็นเฉพาะวัดหลวงเท่านั้น ในขณะเดียวกันชาวบ้านก็เป็นผู้มีส่วน    
ในการเลือกหรือแต่งต้ังสมภารวัดราษฎร์ท่ีตนเป็นผู้สร้างหรือสนับสนุนอยู่ ขอบเขตอ านาจของสมเด็จ
พระสังฆราชเองท่ีตัดสินใจลงโทษ หรือควบคุมพฤติกรรมพระสงฆ์ท่ีอยู่ในท่ีห่างไกลก็เป็นเรื่องท าได้
ล าบาก หากแต่อาศัยชาวบ้านในชุมชนเองคอยควบคุมพฤติกรรมพระสงฆ์ของตนเอง ดังท่ีทราบกัน
แล้วว่าในอดีตนั้น หน้าท่ีพระสังฆราชและพระสงฆ์ท่ีมีต าแหน่งทางการบริหารท้ังหลายมุ่งไปท่ีกิจการ
ใหญ่ๆ ระดับชาติ เช่น การช าระพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์ เป็นต้น มากกว่าท่ีจะมุ่งไปดูแลกิจการของ
วัดท่ัวๆ ไปเราย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม๔ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงควรให้มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการหารูปแบบท่ีเหมาะสม และปรับปรุง
ระบบบริหารงานของคณะสงฆ์ท้ังนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานคณะสงฆ์ เนื่องจากการ
บริหารการจัดการในองค์กรของสงฆ์เอง ซึ่งมีอ านาจในการตัดสินใจด าเนินการบริหารจัดการในทุกๆ 
ด้านร่วมกับคณะพระสังฆาธิการ ซึ่งในภาพรวมจะก่อให้เกิดความหลากหลายในทางปฏิบัติเป็นอย่าง
มาก แม้ว่าจะมีข้อก าหนดให้ด าเนินตามนโยบายหรือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เดียวกัน กรมศาสนาซึ่ง
ได้จัดท าแนวทางการบริหารจัดการได้แนวคิดแนวทางการด าเนินงานบริหารจัดการ องค์กรสงฆ์เพื่อมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามยุคตามสมัยแต่ในทางปฏิบัติจริงดูเหมือนจะยังมีปัญหาอยู่ 

สถาบันพุทธศาสนาประกอบด้วยพระสังฆาธิการเป็นผู้น าและองค์กรหลายระดับ วัด
เปรียบเสมือนหน่วยย่อยท่ีเข้าถึงชุมชนและมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ใกล้ชิดท่ีสุด 
                                                         

๓ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), กำรคณะสงฆ์และกำรศำสนำ , (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๑๖. 

๔ นิ ธิ  เอียวศรีวงศ์ , มองอนำคต  : บทวิ เครำะห์ เพื่ อปรับ เปลี่ยนทิศทำงของสังคมไทย , 
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปัญญา, ๒๕๓๖), หน้า ๔๓. 



๓ 
 

เจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้น าองค์กรหรือผู้บริหารสูงสุดของวัดมีส่วนส าคัญในการผลักดันและพัฒนา
ความสัมพันธ์อันดีภายในวัดเพื่อให้พระสงฆ์ซึ่งเป็นสมาชิกในวัดนั้นรักษาพระธรรมวินัยเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีรวมถึงท างานร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีสถาบันพุทธศาสนาก าหนดไว้ และนอกจากนี้ผู้น า
สงฆ์ในชุมชน หรือองค์กรต่างๆ ยังมีส่วนช่วยเสริมแรงในการผลักดันให้เกิดการพัฒนางานชุมชน
ร่วมกับภาคประชาชนได้อย่างมีดุลยภาพ ปัจจุบันมีองค์การท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมพุทธศาสนา
หลายแห่งท่ีมีบทบาทส าคัญในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันทางศาสนา อาทิ ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ กรมการศาสนา มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นต้น องค์การดังกล่าวมีส่วนช่วยในการสร้างความเข้มแข็งให้กับพุทธศาสนา
ด้วยการสนับสนุนทางวิชาการ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร (พระสงฆ์) ทางการศึกษาพระธรรมวินัย 
(ทางธรรม) และระบบการศึกษาตามหลักสากล (ทางโลก) ดังนั้นประชาชนในสังคมจึงมีความคาดหวัง
ต่อแนวทางการพัฒนาพุทธศาสนาร่วมกันของทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
โดยคณะผู้น าสงฆ์ในระดับช้ันต่างๆ ตามการปกครองของมหาเถรสมาคมต้ังแต่กรรมการมหาเถร
สมาคม เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะต าบล และเจ้าอาวาสวัด จะต้องแสดง
บทบาทหน้าท่ีในการเป็นผู้น าซึ่งทางพุทธธรรมได้กล่าวถึงหลักธรรมของการเป็นผู้น าไว้หลาย
หลักธรรมด้วยกัน อาทิ ทศพิธราชธรรม พรหมวิหาร ๔ ธรรมาธิปไตย ราชสังคหวัตถุ ๔ และสัปปุริส
ธรรม ๗ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาต่อพุทธศาสนิกชน เนื่องจากสภาพปัญหาใน
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ส่วนหนึ่งของพระสงฆ์ท่ีประพฤติตนนอกกรอบพระธรรมวินัยท าให้เกิด
ความเส่ือมศรัทธาและส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก แต่ท้ังนี้เป็นเพียง
แค่บางส่วนและอีกนัยหนึ่งยังคงพบเห็นพระสงฆ์ท่ีปฏิบัติตนต้ังมั่นอยู่ในกรอบศีลธรรมท่ีดีงาม อย่าง
ต่อเนื่อง 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาสภาพการ
บริหารองค์กรสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคปัจจุบัน เนื่องจากในสภาวการณ์ของสังคมไทยก าลังมีการ
เปล่ียนแปลงท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และระบบการเมืองการปกครองอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นพระ
สังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์ในฐานะท่ีมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งใน
ยุคโลกาภิวัตน์ ได้น้อมน าไปปฏิบั ติ เป็นตัวอย่างท่ี ดี ท้ังด้านพระธรรมวินัย ด้านค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา และด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตน เพือเป็นบรรทัดฐานทางพระพุทธศาสนา
สืบต่อไป 
 
 
 
 



๔ 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
๑.๒.๑  เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
๑.๒.๒  เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
๑.๒.๓  เพื่อน าเสนอกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
 

๑.๓ ปัญหำกำรวิจัย 
๑.๓.๑  สภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีจุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และอุปสรรค ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างไรบ้าง 
๑.๓.๒  กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
๑.๓.๓  การน าเสนอกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ควรเป็น

อย่างไร 
 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัยและกรอบแนวคิด 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์” ผู้วิจัย

ได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาได้ดังนี้ 
๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
การศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์”  มุ่ง

ศึกษาเนื้อหา ๒ ด้าน คือ 
๑) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์กรสงฆ์ ได้แก่ การบริหารศาสนบุคคล ศาสนธรรม 

ศาสนพิธี ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒) แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ๖ ด้าน คือ ๑. การระบุพันธกิจ 

วั ตถุ ป ระสง ค์ และก ลยุ ท ธ์ ขอ งอ ง ค์ ก าร  ( Identify the Organization ’s Current Mission, 
Objectives and Strategies) ๒. การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมภายนอก (Doing an External Analysis) 
๓ . การวิ เค ราะห์ ส่ิ งแ วด ล้ อม ภ าย ใน  (Doing an Internal Analysis) ๔ . ก าห น ดก ลยุ ท ธ์ 
(Formulating Strategies) ๕. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Implementing Strategies) และ๖. การ
ประเมินผลงาน (Evaluating Results) ๕ 
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๕ 
 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 

ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ พบว่า มีจ านวน ๘๐๓,๕๙๙ คน ผู้วิจัยเลือกเอาเฉพาะประชากรท่ีนับ
ถือศาสนาพุทธ คิดร้อยละ ๙๕.๓ ของประชากรท้ังหมด ดังนั้นประชากรท่ีใช้ในการวิจัยจ านวนท้ังส้ิน 
๗๖๕,๘๓๐ คน 

ประชากรจังหวัดสระบุรี ตามประกาศส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันท่ี 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ พบว่า มีจ านวน ๖๓๓,๔๖๐ คน ผู้วิจัยเลือกเอาเฉพาะประชากรท่ีนับถือศาสนา
พุทธ คิดร้อยละ ๙๙.๓ ของประชากรท้ังหมด ดังนั้นประชากรท่ีใช้ในการวิจัย จ านวนท้ังส้ิน 
๖๒๙,๐๒๖ คน 

ประชากรจังหวัดอ่างทอง ตามประกาศส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันท่ี 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ พบว่า มีจ านวน ๒๘๓,๕๖๘ คน ผู้วิจัยเลือกเอาเฉพาะประชากรท่ีนับถือศาสนา
พุทธ คิดร้อยละ ๙๘.๓ ของประชากรท้ังหมด ดังนั้นประชากรท่ีใช้ในการวิจัย จ านวนท้ังส้ิน 
๒๗๘,๗๔๘ คน  

รวมประชากรท่ีใช้ในการวิจัยท้ังส้ิน ๑,๖๗๓,๖๐๔ คน๖ 
๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
ในการวิ จัยครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยก าหนดขอบ เขตการศึกษาด้านพื้ น ท่ี ไว้  คื อ  จั งหวั ด

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสระบุรี 
๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ด าเนินการวิจัยต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๐ 

กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ รวมเป็นระยะเวลา ๘ เดือน 
๑.๔.๕  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์” 
ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมจากหนังสือ ต ารา บทความวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ รวมถึง
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์กรสงฆ์ ได้แก่ การบริหารศาสน
บุคคล ศาสนธรรม ศาสนพิธี ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวคิด
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ๖ ด้าน คือ ๑. การระบุพันธกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของ
องค์การ (Identify the Organization ’s Current Mission, Objectives and Strategies) ๒. การ

                                                         
๖ ส านักทะเบียนกลาง, จ ำนวนรำษฎรทั่วรำชอำณำจักร แยกเป็นกรุงเทพมหำนครและจังหวัด

ต่ำงๆ ตำมหลักฐำนกำรทะเบียนรำษ ฎร ณ วันที่  ๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๗ , [ออนไลน์ ]. แหล่งข้อมูล  : 
http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf, [๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙]. 



๖ 
 

วิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมภายนอก (Doing an External Analysis) ๓. การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมภายใน 
(Doing an Internal Analysis) ๔. ก าหนดกลยุทธ์ (Formulating Strategies) ๕. การน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ (Implementing Strategies) และ๖. การประเมินผลงาน (Evaluating Results) ๗ เพื่อท า
การสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภำพที่ ๑.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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แนวคิดเก่ียวกับกำรบริหำร 
องค์กรสงฆ์ ได้แก่ 

ศาสนบุคคล  
ศาสนธรรม  
ศาสนพิธี  
ศาสนวัตถุ  
ศาสนสถาน  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กระบวนกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์  
๖ ขั้นตอน คือ 

๑ . การระบุพันธกิจ วัตถุประสงค์
และกลยุทธ์ขององค์การ  
๒ . ก าร วิ เค ร าะ ห์ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม
ภายนอก  
๓. การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมภายใน  
๔. ก าหนดกลยุทธ์  
๕. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และ 
๖. การประเมินผลงาน  

 
กลยุทธ์ 

กำรบริหำรองค์กรสงฆ ์
ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกำภิวัฒน์ 



๗ 
 

๑.๕ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์” ผู้วิจัย

ได้นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัยไว้ดังนี้ 
กลยุทธ์ หมายถึง แผนการปฏิบัติซึ่งวางเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์จ าเพาะ 
กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การระบุพันธกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การ 

การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมภายใน การก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์
ไปปฏิบัติ และการประเมินผลงาน 

กำรบริหำรองค์กรสงฆ์ หมายถึง กระบวนการจัดการ และด าเนินการทุกๆ ด้าน เพื่อให้
การคณะสงฆ์ซึ่งต้ังอยู่บนฐานของการวัด และเป็นฐานรองรับพระศาสนามีความก้าวหน้า สามารถ
อ านวยประโยชน์ เสริมสร้างความผาสุก  ความถูกต้อง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม และแสดง
ความเมตตานุเคราะห์ต่อปวงชน ปรากฏชัดท้ังทางรูปธรรมและนามธรรม 

ยุคโลกำภิวัตน์ หมายถึง การแพร่กระจายไปท่ัวโลก การท่ีประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ 
จุดใดสามารถรับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวาง ซึ่ ง
เนื่องมาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ  

 

๑.๖ ข้อจ ำกัดในกำรวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยพบข้อก ากัดในเรื่องของการให้ข้อมูลส าคัญของพระเถระผู้ใหญ่ 
เนื่องจากท่านมีภารกิจมาก จึงเลือกใช้วิธีการให้เลขานุการส่วนตัวของท่านแสดดงความคิดเห็นเอง 
หรือสัมภาษณ์แทนซึ่งอาจจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ซึ่งหากแก้ไขไม่ได้ท าให้ส่งผลกระทบต่อการสรุป
โครงการท้ังทางตรงและทางอ้อม 
 
๑.๗ ประโยชน์ท่ีจะได้จำกกำรวิจัย 

๑.๗.๑  ท าให้ทราบสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
๑.๗.๒  ได้กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
๑.๗.๓  ได้น าเสนอการบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
๑.๗.๔  คณะสงฆ์สามารถน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติได้ เพื่อการบริหารองค์กรท่ีเข้มแข็งต่อไป 



 

 

 
บทที่ ๒ 

แนวคิด ทฤษฏแีละงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์” 
ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

๒.๑  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
๒.๒  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
๒.๓  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์กรสงฆ์ 
๒.๔  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๒.๑  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 ๒.๑.๑ ความหมายของกลยุทธ์ 
 ในการวิจัยครั้งนี้จ าเป็นต้องทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ ซึ่งมีนักปราชญ์ 
นักวิชาการและนักการศึกษาได้กว่างถึง “กลยุทธ์” ไว้มากมาย ดังนี้ 

กลยุทธ์ (Strategy) หรือ ยุทธศาสตร์ เป็นศัพท์ท่ีมีก าเนิดในทางทหาร หมายถึง แผนการ
ปฏิบัติซึ่งวางเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์จ าเพาะ กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ในทางทหารนั้นแตกต่างจาก
ยุทธวิธี ซึ่งว่าด้วยการด าเนินการรบปะทะ (Engagement) ขณะท่ียุทธศาสตร์นั้น ว่าด้วยวิธีการ
เช่ือมโยงการรบปะทะต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ค าถามท่ีว่า "จะสู้รบอย่างไร" เป็นปัญหาทางยุทธวิธี             
แต่ข้อก าหนดและเงื่อนไขซึ่งมีการสู้รบกันและความเหมาะสมในการสู้รบกันนั้นเป็นปัญหาทาง
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสงคราม (Warfare) ส่ีระดับ ได้แก่ วัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือ
ยุทธศาสตร์หลัก, ยุทธศาสตร์, ปฏิบัติการและยุทธวิธี นักคิดคนหนึ่งนิยามยุทธศาสตร์ไว้ว่าเป็น "วิถี
อย่างครอบคลุมในอันท่ีจะพยายามปฏิบัติเพื่อผลเบื้องปลายทางการเมือง รวมท้ังการข่มขู่หรือการใช้
ก าลังอย่างแท้จริง ในวิภาษวิธีแห่งเจตจ านง ซึ่งจ าต้องมีอย่างน้อยสองฝ่ายในความขัดแย้งหนึ่ง ๆ ฝ่าย
เหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กัน และดังนั้น ยุทธศาสตร์จะประสบความส าเร็จน้อยครั้งหากไม่แสดง
ความสามารถในการดัดแปลง"๑ ยุทธศาสตร์ไ ด้ขยายออกนอกสาขาการทหาร ไปยังธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเกม และสาขาอื่น   กลยุทธ์ในสาขาอื่นนอกเหนือจากการทหาร หมายถึง           

                                                         
๑Beatrice Heuser, The Evolution of Strategy:  Thinking War from Antiquity to the 

Present, (Cambridge University Press, 2010), p. 27. 
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การวางแผนงานสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย ภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม หรือ
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ SWOT Analysis กล่าวคือ การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัย
คุกคาม (อุปสรรค) ในกรอบระยะเวลาท่ีต้องการ ท้ังนี้เพื่อประกอบการวางแผนการในการใช้วิธีการ 
และทรัพยากร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด 

 ความหมายท่ีง่ายท่ีสุดของค าว่ากลยุทธ์ ก็คือแผนการปฏิบัติท่ีรวบรวมความพยายาม
ท้ังหลายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในยุคปัจจุบันนี้ จะเป็นการเท่ียงตรงมากกว่า หากพิจารณาว่า 
Strategy คือขบวนการตัดสินใจอันซับซ้อนซึ่งเช่ือมโยงวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายสุดท้าย (Ends) 
เข้ากับ วิถี หรือ หนทาง (Ways) และวิธีการ หรือเครื่องมือ (Means) ในอันท่ีจะให้บรรลุวัตถุประสงค์
นั้น กลยุทธ์ หรือ “Strategy” ในภาษาอังกฤษซึ่งได้มีผู้แปลเป็นไทยว่า “กลยุทธ์” นั้น กลยุทธ์ หรือ 
ยุทธศาสตร์ หมายถึง การมุ่งเน้นหรือทุ่มเททรัพยากรไปในเรื่องใดแล้วสามารถน าพาหมู่คณะไปสู่
ความส าเร็จหรือวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้๒ และหมายถึง แผนการอันชาญฉลาดส าหรับกระท าการอันหนึ่ง
อันใดให้บรรลุเป้าหมายท่ีมีความยากเป็นพิเศษ ไม่อาจบรรลุได้โดยวิธีธรรมดาท่ีคนท่ัวไปรู้อยู่แล้ว วิธี
ดังกล่าวต้องประกอบขึ้นจากหลักวิชาการย่อย ๆ หรือ “ศาสตร์” อีกข้อหนึ่งเพราะสามารถน าไป
ตรวจสอบโดยกระบวนการวิทยาศาสตร์ เพื่อยืนยันว่าเป็นแผนการท่ีใช้ปฏิบัติเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ได้จริงและจะได้ผลอย่างคุ้มค่า และคุ้มทุน๓ 

การวางแผนกลยุทธ์เป็นการวางแผนระยะยาวขององค์การ เพื่อให้ได้มาซึ่งกลยุทธ์ของ
องค์การโดยจะมีขั้นตอนหรือกระบวนการย่อยๆ อีก ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) การก าหนดภารกิจและ
วัตถุประสงค์หลักขององค์การ ๒) ตรวจสอบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ และ ๓) การ
ก าหนดกลยุทธ์หลักขององค์การ๔ กลยุทธ์เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยช้ีน าการบริหารขององค์กรท่ีเกิดจาก
กระบวนการระดมสมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมี ส่วนร่วม โดยยึดหลักการวิเคราะห์ให้ทราบ
สภาพแวดล้อมให้ “รู้เขารู้เรา” เพื่อช้ีแนะเป้าประสงค์หรือเป้าหมาย (วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์หลักของแผน) และกลยุทธ์ กลวิธีการปฏิบัติท่ีสอดรับกับสภาพแวดล้อม๕ การประเมิน
ปัจจัยภายในภายนอกองค์การท่ีประกอบด้วยบริบทปัจจัยน าเข้า กระบวนการท่ีเน้นความสามารถของ

                                                         
๒บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ, การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับ CEO, (กรุงเทพมหานคร : สุขุมและ

บุตร, ๒๕๔๙), หน้า ๑-๙. 
๓เฉลียว บุรีภักดี, เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาประมวลหลักการและการสร้างยุทธศาสตร์การ

พัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : เอกสารอัดส าเนา, ๒๕๔๖), หน้า ๔. 
๔สุพานี สฤษฎ์วานิช, พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ : แนวคิด และทฤษฎี , (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๑. 
๕อุทิศ ขาวยเธียร, การวางแผนกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า 
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องค์การ บุคลากร ในองค์การเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้ทันสถานการณ์ ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย
สถานการณ์การแข่งขันและการตลาดและประการสุดท้ายคือ ผลผลิตขององค์การ๖ การจัดการเชิงกล
ยุทธ์เป็นการบริหารอย่างมีระบบท่ีต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้น าและอาศัยการวางแผนอย่างมีขั้นตอน 
โดยผ่านการตัดสินใจและการประเมินแล้วว่าเหมาะสมกับองค์การและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง อัน
จะนาความส าเร็จมาสู่องค์การได้ การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้นักบริหาร
ก าหนดทิศทางขององค์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในองค์การช่วยก าหนดกล
ยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์การ เพื่อท่ีจะน ากลยุทธ์เหล่านั้นไปประยุกต์ปฏิบัติและควบคุมประเมินผลการ
ดาเนินงานขององค์การได้ การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือส าคัญของนักบริหารเพราะการจัดการ
เชิงกลยุทธ์จะเกี่ยวข้องกับอนาคตในระยะยาวขององค์การท้ังหมดจะนาไปสู่การเพิ่มโอกาสของ
ความส าเร็จและความล้มเหลวขององค์การได้๗ 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ คือ ชุดของการตัดสินใจและการกระท าท่ีส่งผลให้เกิดการจัดท า
แผน และการปฏิบัติตามแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ๘ และหมายถึง กลุ่มของการ
ตัดสินใจและการด าเนินการเพื่อบ่งช้ีผลการด าเนินงานในระยะยาวขององค์การ๙  การจัดการเชิงกล
ยุทธ์เป็นความคิดแผนงานและการกระท าท่ีองค์การน ามาใช้ก่อให้เกิดผลส าเร็จได้เปรียบคู่แข่งขัน๑๐  
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นแผนแม่บทหรือแผนปฏิบัติการท่ีมีความส าคัญสาหรับองค์การเพื่อใช้ในการ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์ในการแข่งขัน๑๑ ซึ่งสอดคล้องกับ
ความหมายท่ีว่าการตัดสินใจในการปฏิบัติการเพื่อให้องค์การประสบผลส าเร็จในการดาเนินงานระยะ
ยาว๑๒ เป็นวิธีในการปฏิบัติท่ีองค์การเลือกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้องค์การสามารถบรรลุยังเป้าหมายท่ี
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ก าหนดไว้ในอนาคตจากสภาพปัจจุบันท่ีเป็นอยู่ และสอดคล้องกับการน ากลยุทธ์มาใช้และประสบ
ผลส าเร็จจากการพิจารณาผลการประเมินแผนกลยุทธ์๑๓ กลยุทธ์ ในท่ีนี้มีความหมายถึง ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ ยุทธวิธี และกลวิธีเพราะเป็นการใช้ในความหมายท่ัวไปและไม่ได้แบ่งระดับช้ันของกลยุทธ์ 
ดังนั้น กลยุทธ์ในท่ีนี้จึงหมายถึงรูปแบบของจุดประสงค์ นโยบาย แผนงาน การด าเนินงาน การ
ตัดสินใจ และการจัดสรรทรัพยากรเพื่อก าหนดว่าองค์กรนั้นคือองค์กรอะไร ท าอะไร และท าไปท าไม 
กลยุทธ์จึงมีความเป็นไปได้ทางเทคนิค เป็นท่ียอมรับทางการเมือง สอดคล้องกับปรัชญาและค่านิยม
ขององค์กร และถูกต้องตามจริยธรรม ศีลธรรม และกฎหมาย๑๔ 

โดยสรุป จะเห็นว่า กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการท่ีส าคัญท่ีจะใช้เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
หลักของหน่วยงาน โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดและปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมท่ีมี
อิทธิพลเกี่ยวข้อง 

 
ตารางที่ ๒.๑ สรุปความหมายของกลยุทธ์ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Beatrice Heuser 
(2010, p.27) 

๑. ขบวนการตัดสินใจ 
๒. เครื่องมือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

Pearce and Robison (2009)  
(อ้างใน วรางคณา ผลประเสริฐ
และคณะ ๒๕๕๔, หน้า ๖) 

๑. ชุดของการตัดสินใจ 
๒. การจัดท าแผน  
๓. การปฏิบัติตามแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

Pitts and Lei (2000) 
(อ้างใน วรางคณา ผลประเสริฐ
และคณะ ๒๕๕๔, หน้า ๖) 

๑. ความคิดแผนงาน 
๒. การน ามาใช้ก่อให้เกิดผลส าเร็จได้เปรียบคู่แข่งขัน 

Robbin and Coulter (2002) 
 

๑. การตัดสินใจ 
 

 
 

                                                         
๑๓สุมาลี จิระจรัส, ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ, (สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏ     

สุราษฎร์ธานี, ๒๕๔๘) หน้า ๒๓. 
๑๔ John M.  Bryson, Strategic Planning for Public Service and Non- Profit 

Organizations, (Oxford : Pergamom Press, 1993), p.15. 



   ๑๒ 
 

 

ตารางที่ ๒.๑ สรุปความหมายของกลยุทธ์ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
(อ้างใน วรางคณา ผลประเสริฐ
และคณะ ๒๕๕๔, หน้า ๖) 

๒. การด าเนินการเพื่อบ่งช้ีผลการด าเนินงานในระยะยาวของ
องค์การ 

Schermerhorn (2002) 
(อ้างใน วรางคณา ผลประเสริฐ
และคณะ ๒๕๕๔, หน้า ๖) 

๑. แผนแม่บทหรือแผนปฏิบัติการ 
๒. การก าหนดทิศทางการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและเกิด
ประโยชน์ในการแข่งขัน 

เฉลียว บุรีภักดี 
(๒๕๔๖, หน้า ๔) 

๑. แผนการ 
๒. สามารถตรวจสอบโดยกระบวนการวิทยาศาสตร์ได้ 

บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ 
(๒๕๔๙, หน้า ๑-๙) 

การมุ่งเน้นหรือทุ่มเททรัพยากรเพื่อความส าเร็จ 

วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ  
(๒๕๕๔, หน้า ๔) 

๑. การบริหารอย่างมีระบบ 
๒. การวางแผนอย่างมีข้ันตอน  
๓. การตัดสินใจและการประเมินผล  

สุพานี สฤษฎ์วานิช 
(๒๕๔๙, หน้า ๑๑) 

๑) การก าหนดภารกิจและวัตถุประสงค์หลักขององค์การ  
๒) ตรวจสอบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ  
๓) การก าหนดกลยุทธ์หลักขององค์การ 

สุมาลี จิระจรัส 
(๒๕๔๘, หน้า ๒๓) 

เครื่องมือเพื่อให้องค์การสามารถบรรลุยังเป้าหมายท่ีก าหนด 

สุรชาติ ณ หนองคาย 
(๒๕๔๖, หน้า ๑๓) 

๑. การประเมินปัจจัยภายในภายนอกองค์การ 
 ๒. ผลผลิตขององค์การ 

อุทิศ ขาวยเธียร 
(๒๕๔๖, หน้า ๑๑) 

๑. ระดมสมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๒. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
๓. กลวิธีการปฏิบัติท่ีสอดรับกับสภาพแวดล้อม 

 
๒.๑.๒ ความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ในการบริหารองค์การในปัจจุบันเป็นท่ีตระหนักดีว่าการด าเนินธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้าง 

สูง แนวคิดหรือวิธีการในการบริหารแบบเดิมๆ ไม่สามารถน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จได้เหมือนใน
อดีตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารจะต้องอาศัยช้ันเชิงในการบริหารท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง หรืออาศัย
ความว่องไวในการปรับตัวให้ทันต่อภาวะการแข่งขันท่ีเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่



   ๑๓ 
 

 

ตลอดเวลา  การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้นักบริหารก าหนดทิศทางของ
องค์การ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในองค์การช่วยก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับ
องค์การ  เพื่อท่ีจะน ากลยุทธ์เหล่านั้นไปประยุกต์ปฏิบัติ และควบคุมประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์การได้  กลยุทธ์การบริหารท่ีทรงประสิทธิภาพนี้จะต้องดีพร้อมสมบูรณ์ตามความหมายของการ
บริหารท้ังสองอย่าง คือ การมีประสิทธิผล (Effectiveness) ท่ีสามารถก าหนดเป้าหมายท่ีดีและ
สามารถบรรลุผลส าเร็จในเป้าหมายนั้นๆ ได้ และการมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ท่ีสามารถทาส าเร็จ
ในเป้าหมายเหล่านั้น  โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีต่ าท่ีสุดด้วย หรือถ้ากล่าวอย่างสรุป  กลยุทธ์การบริหาร
ท่ีทรงประสิทธิภาพนั้นจะต้องสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นได้ทุกแง่มุม คือท้ังในแง่ของ
รายบุคคลกลุ่ม (ทีมงาน) และตลอดท้ังองค์การด้วย ท้ังนี้ไม่จ ากัดเฉพาะแต่องค์การภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนแต่อย่างใดกลยุทธ์ขององค์การจะเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะก าหนดความส าเร็จ หรือความล้มเหลว
ขององค์การได้  การท าความเข้าใจและการพยายามศึกษาองค์การท่ีประสบผลส าเร็จในการใช้กลยุทธ์
เพื่อการจัดการจะท าให้นักบริหารได้ทราบถึงความส าคัญของกลยุทธ์ท่ีจะช่วยสนับสนุนองค์การให้
ประสบความส าเร็จ  และจะต้องมีการพิจารณาเลือกกลยุทธ์และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์การ
การจัดการเชิงกลยุทธ์มีความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์การดังนี้๑๕ 

๑. ช่วยให้องค์การมีกรอบและทิศทางท่ีชัดเจน  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ภารกิจและ
วัตถุประสงค์ขององค์การอย่างเป็นระบบ  ดังนั้นการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นส่ิงท่ีก าหนดทิศทางของ
องค์การจะเป็นแนวทางในการก ากับใช้ทรัพยากรขององค์การได้อย่างเหมาะสม 

๒. ช่วยให้ผู้บริหารคิดอย่างเป็นระบบ  โดยการพิจารณาถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมท้ังภายใน
และภายนอกองค์ การท าให้ผู้บริหารสามารถปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม             
การตระหนักถึงความเปล่ียนแปลงนั้นทาให้นักบริหารสามารถก าหนดวัตถุประสงค์ และทิศทางการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับสภาวะความเปล่ียนแปลงได้ 

๓. ช่วยสร้างความพร้อมให้องค์การ ในการก าหนดวิธีการ หรือแนวทางในการด าเนินงาน 
และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การองค์การจะต้องทาการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่างๆ ท้ังภายใน
และภายนอกองค์การ เพื่อคิดค้นแนวทางในการด าเนินงานท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ามกลางการเปล่ียนแปลง
ของปัจจัยต่างๆ น าไปสู่การจัดการความเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น ท าให้องค์การมีการเตรียมความพร้อมใน
การรับกับสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงรวมท้ังช่วยเตรียมความพร้อม และพัฒนาบุคลากรท่ีอยู่
ภายในองค์การ  เนื่องจากการพัฒนาเชิงกลยุทธ์จะต้องมีการสร้างความเข้าใจและแนวทางในการ
เตรียมพร้อมเพื่อรับกับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นของสภาพแวดล้อมและคู่แข่ง 

                                                         
๑๕วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล, หน้า ๘-๑๐. 



   ๑๔ 
 

 

๔. ช่วยสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน ความได้เปรียบทางการแข่งขันนี้สามารถเกิดขึ้น
จากการน าเสนอสินค้า และบริการท่ีมีคุณภาพ การน าเสนอสินค้าและบริการท่ีมีคุณค่าเหมาะสมกับ
ราคา การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นความพยายามในการแข่งขันกับศักยภาพของตนเองหรือในเชิง
เปรียบเทียบกับองค์การอื่นๆ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายตามความคาดหวังของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจะช่วยสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันให้แก่องค์การ  และเสริมสร้างการ
พัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารของนักบริหาร 

๕. ช่วยให้การทางานเกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติหน้าท่ี เนื่องจากมีการก าหนดกล
ยุทธ์ การประยุกต์ใช้และการตรวจสอบควบคุมไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความเข้าใจตรงกันและเกิด
ความร่วมมือ โดยเฉพาะความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์การ อีกท้ังจะช่วยให้มีการจัดสรร
ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการบริหารองค์การในส่วนต่างๆ นอกจากนี้ แล้ว
การจัดการเชิงกลยุทธ์ยังช่วยให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในองค์การเข้าใจในภาพรวม โดยเฉพาะเป้าหมายในการ
ด าเนินงานท าให้สามารถจัดล าดับการด าเนินงานตามล าดับความส าคัญเร่งด่วนได้ 

๖. ช่วยให้องค์การมีมุมมองท่ีครอบคลุม โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการจัดการเชิงกล
ยุทธ์เป็นวิธีการบริหารท่ีค านึงถึงปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งหมายความรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับองค์การเช่น  เจ้าหน้าท่ี ประชาชน ผู้รับบริการ และคู่แข่ง ซึ่งบุคคลเหล่านี้ ล้วนมีความคาดหวังต่อ
องค์การแตกต่างกัน  หากองค์การสามารถตอบสนองความคาดหวังดังกล่าวได้ก็จะท าให้บุคคล
เหล่านั้น ให้การสนับสนุนหรือให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน  ในทางกลับกันหากองค์การละเลย
ความคาดหวัง ดังกล่าวอาจเกิดความเคล่ือนไหวท่ีส่งผลลบต่อองค์การ เช่น การฟ้องร้อง หรือการหยุด
งาน เป็นต้น 

ความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
ท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อาจท าให้แผนงานระยะปานกลาง ถึงระยะยาวไม่สามารถ
ด าเนินการจนบรรลุเป้าประสงค์ได้ เพราะดุลยภาพระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกใน
ช่วงเวลาหนึ่งๆ อาจจะไม่มีดุลยภาพ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นจึงจ าเป็นต้องติดตามข้อมูลและ
วิเคราะห์สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง มิฉะนั้นปัจจัยภายในท่ีเคยเป็นจุดแข็งก็อาจเป็นจุดอ่อนจนไม่
สามารถขับเคล่ือนให้แผนบรรลุผลส าเร็จได้๑๖ 

หลักการของการจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยให้ผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน
ขององค์การท่ีมีการเปล่ียนแปลงและได้รับผลกระทบ โดยค านึงผลท่ีจะเกิดขึ้นทั้งในระยะส้ันและระยะ

                                                         
๑๖สุรชาติ ณ หนองคาย, แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบสุขภาพ, (นนทบุรี 

: ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔), หน้า ๓๙. 



   ๑๕ 
 

 

ยาวท่ีมีต่อองค์การได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีผู้กล่าวถึงความส าคัญของการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ไว้ดังนี้ 

ความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ไว้ดังนี้ 
๑. การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการก าหนดทิศทางท่ีชัดเจนขององค์การ ผู้ก าหนดกลยุทธ์จะ

ท าการก าหนดวิสัยทัศน์ในอนาคตขององค์การ ท าให้สมาชิกท้ังองค์การทราบถึงทิศทางท่ีทุกคนจะ
ด าเนินไปอย่างชัดเจน 

๒. การจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูง มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลในการมองถึง
อนาคตขององค์การ ซึ่งสามารถช่วยลดความเส่ียงขององค์การในอนาคตลงได้ 

๓. การจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยให้องค์การสามารถด าเนินงานและใช้ทรัพยากรท่ีตนมีในการ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลส าเร็จดีกว่าการบริหารงานตามปกติ 

๔. การจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยลดการต่อต้านการเปล่ียนแปลง (Resistance to Change)  
การจัดการเชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากสมาชิก ท าให้ทุกคนเกิดความพึงพอใจในการยอมรับ
แผนกลยุทธ์นั้น ท าให้การต่อต้านมีน้อยลง 

๕. การจัดการเชิงกลยุทธ์สร้างความสอดคล้องในการปฏิบัติงาน (Harmony) จากการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ ท าให้สมาชิกทุกคนรับทราบและยอมรับทิศทางท่ีชัดเจนของ
องค์การ๑๗ 

การจัดการเชิงกลยุทธ์มีความส าคัญดังนี้ 
๑. ช่วยให้องค์การมีวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์การในอนาคตอย่างชัดเจน สามารถ

ใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติงานในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๒. ช่วยให้การด าเนินงานสอดคล้องในหน้าท่ีต่างๆภายในองค์การ เพื่อน าไปสู่วัตถุประสงค์

ท่ีก าหนดไว้ 
๓. เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหาร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เพื่อพัฒนาองค์การ 
๔. ช่วยให้องค์การสามารถคาดการณ์ปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น แล้วเปล่ียนแปลงปัญหาให้เป็น

โอกาสท่ีจะด าเนินธุรกิจในอนาคต 
๕. ช่วยให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและสามารถ

ลดความเส่ียงได้๑๘ 
                                                         

๑๗สุมาลี จิระจรัส, การจัดการเชิงกลยุทธ์, (สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๔๘), หน้า ๒๕-
๒๖. 

๑๘บุญเลิศ เย็นคงคา และคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธ์ = Strategic management, พิมพ์ครั้งที่  ๕, 
(กรุงเทพมหานคร : วี.เจ.พริ้นต้ิง., ๒๕๔๙), หน้า ๑๙. 



   ๑๖ 
 

 

เนื่องจากแนวคิดหรือวิธีการในการบริหารแบบเดิมๆ ย่อมไม่สามารถน าพาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จได้เหมือนในอดีต ผู้บริหารในโลกยุคใหม่จะต้องให้ความส าคัญกับการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้นและสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น จากสาเหตุดังกล่าวท าให้
การศึกษาในด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์มีความส าคัญต่อผู้บริหารยุคใหม่ ซึ่งการจัดการเชิงกลยุทธ์มี
ลักษณะท่ีส าคัญดังนี้  

๑. การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของ
องค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้องค์มีทิศทางและเป้าหมายท่ีชัดเจน  

๒. การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นการก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินงานและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเพื่อให้บรรลุถึงทิศทางและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดขึ้น โดยในการก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานนี้ องค์กรจะต้องท าการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่างๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อคิดค้นแนวทางในการด าเนินงานท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของ
ปัจจัยต่างๆ  

๓. การจัดการเชิงกลยุทธ์ ครอบคลุมถึงการน าเอาวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินงานท่ี
ได้คิดค้นขึ้นมาประยุกต์ใช้และปฏิบัติเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุถึงเป้าหมายท่ีได้ต้ังไว้  

๔. การวางแผนและการประยุกต์ใช้กลยุทธ์เป็นหน้าท่ีหลักของผู้บริหารองค์กร เมื่อเทียบ
กับหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีผู้บริหารต้องรับผิดชอบ ความสามารถของผู้บริหารในการก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงาน การจัดท าและปฏิบัติตาม แผน กลยุทธ์ จัดเป็นหน้าท่ีซึ่งมีความส าคัญเป็นอันดับต้นรวมทั้ง
เป็นหน้าท่ีซึ่งมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานในระยะยาวขององค์กร ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่ากลยุทธ์และ
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีดีนั้นสามารถใช้เป็นเครื่องวัดถึงความสามารถในการบริหารของผู้บริหารได้
เป็นอย่างดี  

๕. การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางด้านกลยุทธ์มักจะมีความเกี่ยวข้องกับหรือ
มีผลต่อทิศทางในการด าเนินงานในระยะยาวขององค์กร  

๖. การตัดสินใจทางกลยุทธ์อาจจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ขององค์กร                
ซึ่งครอบคลุมต้ังแต่การเสาะแสวงหาทรัพยากรหรือความสามารถหลักท่ีจ าเป็นต้องใช้ส าหรับการสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน  

๗. การตัดสินใจทางกลยุทธ์ยังเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในระดับต่างๆ ขององค์กร            
โดยการด าเนินงานในระดับต่างๆ ขององค์กรจะต้องสอดคล้องและเกื้อหนุนต่อกลยุทธ์ขององค์กร          
และ ความสามารถในการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานจะเป็นสาเหตุส าคัญส าหรับความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวขององค์กร  

๘. กลยุทธ์ขององค์กรไม่เพียงจะเกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมภายนอก และปัจจัยภายใน
ขององค์กรเท่านั้น แต่ค่านิยม ทัศนคติ ความคาดหวัง ของบุคคลฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร 



   ๑๗ 
 

 

(Stakeholder) มีผลต่อกลยุทธ์ ซึ่งบุคคลต่างๆ เหล่านี้ครอบคลุมต้ังแต่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารระดับสูง 
สังคม รัฐบาล พนักงาน ฯลฯ  

๙. ในภาคธุรกิจการจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการและการตัดสินใจทางด้านกลยุทธ์มักจะ
เป็นความพยายามในการได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันนี้สามารถเกิดข้ึนจาก การน าเสนอสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ การน าเสนอสินค้าและบริการ
ท่ีมีคุณค่าเหมาะสมกับราคาท่ีสุด ส่วนในภาครัฐการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นความพยายามในการ
แข่งขันกับศักยภาพของตนเอง หรือในเชิงเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายตามความ
คาดหวังของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง๑๙  

การวางแผนกลยุทธ์มีความส าคัญ คือ การวางแผนท่ีช่วยให้หน่วยงานพัฒนาตนเองได้ทัน
กับสภาพการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม  เพราะการวางแผนกลยุทธ์ให้ความส าคัญกับการศึกษา
วิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานเป็นประเด็นส าคัญ  ท้ังยังช่วยให้หน่วยงาน
ภาครัฐในทุกระดับมีความเป็นตัวเองมากขึ้นรับผิดชอบต่อความส าเร็จ และความล้มเหลวของตนเอง
มากขึ้นท้ังนี้เพราะการวางแผนกลยุทธ์เป็นการวางแผนขององค์การโดยองค์การและเพื่อองค์การไม่ใช่
เป็นการวางแผนท่ีต้องกระท าตามท่ีหน่วยเหนือส่ังการ  การจัดท าแผนกลยุทธ์ใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนางานสู่มิติใหม่ของการปฏิรูประบบราชการ และเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการจัดท าระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Base Budgeting) ซึ่งส านักงบประมาณก าหนดให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานในสังกัดจัดท าก่อนท่ีจะกระจายอ านาจด้านงบประมาณโดยการจัดสรรงบประมาณเป็น
เงินก้อนลงไปให้หน่วยงาน  กล่าวได้ว่าการวางแผนท่ีให้ความส าคัญต่อการก าหนด “กลยุทธ์” ท่ีได้มา
จากการคิดวิเคราะห์แบบใหม่ๆ ท่ีไม่ผูกติดอยู่กับปัญหาเก่าในอดีตไม่เอาข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากร
และงบประมาณมาเป็นข้ออ้าง ดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์ จึงเป็นการวางแผนแบบท้าทาย
ความสามารถเป็นรูปแบบการวางแผนท่ีช่วยให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ได้ด้วยตนเอง            
จึงเป็นการวางแผนพัฒนาท่ียั่งยืน 

การวางแผนกลยุทธ์ เป็นการวางแผนเพื่อน าองค์การไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ก้าวสู่วิสัยทัศน์ท่ี
ต้องการในอนาคต การวางแผนกลยุทธ์จึงเป็นการวางแผนในภาพรวมขององค์การ ทุกกลยุทธ์ท่ี
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจัยท่ีช้ีอนาคตขององค์การนั้น 

                                                         
๑๙ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง , การจัดการเชิงกลยุทธ์ , [ออนไลน์] , แหล่งข้อมูล : 

http://province.m-culture.go.th/ranong/html/km%20stagic1.html, [๑๐ มกราคม ๒๕๖๐]. 



   ๑๘ 
 

 

การวางแผนท่ัวไป เป็นการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาการป้องกันปัญหาหรือการพัฒนา
ผลผลิตขององค์การ ดังนั้นการวางแผนท่ัวไปจึงมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อการให้ได้แนวทางในการ
ด าเนินงานท่ีท าให้งานโครงการขององค์การบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น๒๐ 

ความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ โลกของเราก าลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลงท่ี
รวดเร็วทุกขณะ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ฯลฯ การเปล่ียนแปลงเหล่านี้ส่งผล
กระทบต่อสภาวะการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ด้วย แม้ว่าในอดีตท่ีผ่านมา การเปล่ียนแปลง
ก็เกิดขึ้นอยู่เสมอ แต่ในปัจจุบันการเปล่ียนแปลงมีลักษณะท่ีรวดเร็วและรุนแรงมากกว่าในอดีต ปัจจัย 
๒ ประการท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของโลกอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ได้แก่๒๑ 

๑) การแข่งขันท่ีไร้พรมแดน (Global competition) การแข่งขันท่ีไร้พรแดนเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นเมื่อสินค้า บริการ แรงงาน เทคโนโลยี เป็นต้น สามารถเคล่ือนย้ายไปมาระหว่าง
ประเทศได้อย่างเสรีมากขึ้น ลักษณะเช่นนี้ท าให้การแข่งขันมีความรุนแรงมากขึ้น ตัวอย่างเช่นสินค้า
ชนิดเดียวกันจากคู่แข่งจ านวนมาก จากหลายประเทศจะเข้ามาแข่งขันกัน ตลาดของโลกจะมีแนวโน้ม
พัฒนาเป็นตลาดเดียวมากขึ้น การท่ีองค์กรธุรกิจจะอยู่รอดได้ในระยะยาวจะต้องมองโลกท้ังโลกเป็น
ตลาดของตนเอง และสามารถขยายขอบเขตการด าเนินงานไปได้ทุกแห่งท่ีมีความต้องการเกิดขึ้น 
ความเป็นสากลของตลาดอุตสาหกรรมท าให้องค์กรธุรกิจแบบบริษัทท้องถิ่นขยายตัวได้ยาก การ
แข่งขันที่เป็นสากลมากขึ้นท าให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องพัฒนามาตรฐานของสินค้าและบริการเพื่อให้แข่งขัน
ได้ นอกจากนี้การแข่งขันท่ีไร้พรมแดนยังน ามาซึ่งการเปล่ียนแปลงทัศนคติและรสนิยมของผู้บริโภค 
เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือท่ีทันสมัยขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้ความต้องการสินค้า
โทรศัพท์มือถือมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การเปล่ียนแปลงท้ังทางด้านผู้ผลิตและผู้บริโภคท่ีไม่หยุด
นิ่งนี้ ท าให้องค์กรต่าง ๆ ต้องปรับตัวและเพิ่มพูนทักษะและความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา
ตามสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

๒)  การเปล่ียนแปลงทางนวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological innovation change) 
โลกยุคใหม่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้น อัตราการเปล่ียนแปลงและการใช้
เทคโนโลยีจะเพิ่มขึ้นในอัตราท่ีรวดเร็วขึ้นทุกขณะ ท าให้วงจรชีวิตของสินค้าและบริการมีระยะเวลาท่ี
ส้ันลง เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถทดแทนเทคโนโลยีเดิมได้อย่างรวดเร็วขึ้น การปรับปรุง

                                                         
๒๐สุพจน์ อินหว่าง และคณะ, การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางรัฐศาสตร์, (พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย

พิษณุโลก จ ากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๒๘-๒๙. 
๒๑กฤษฎา เสกตระกูล, การบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจขนาดย่อม , [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล :   

http://www.tsi-thailand.org/ index.php?option=com_content&task=view&id=833&Itemid=0&limit 
=1&limitstart=0, [๑๑ มกราคม ๒๕๖๐]. 
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สินค้าให้ทันสมัยเป็นท่ีต้องการของลูกค้าตลอดเวลาจะเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการแข่งขันใน
อนาคต 

การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ   ท่ีเกิดขึ้น ท าให้องค์กรธุรกิจต้องแข่งขันในสภาวะท่ีสลับซับซ้อน 
มีแต่ความไม่แน่นอนและคาดการณ์ได้ยาก เนื่องจากสินค้าของแต่ละองค์กรธุรกิจจะมีคู่แข่งขันมากขึ้น 
ท้ังจากในและต่างประเทศ เงื่อนไขการแข่งขันใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้น ท าให้ปัจจัยหรือสาเหตุของความส าเร็จ
ขององค์กรธุรกิจท่ีเคยมีมาในอดีตจะเริ่มเปล่ียนแปลงไป เช่น บริษัทท่ีมีก าลังการผลิตขนาดใหญ่ เคย
ใช้ประโยชน์จากการผลิตแบบจ านวนมาก และต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ าอาจเผชิญกับปัญหาการไม่สามารถ
ปรับปรุงการผลิตให้เปล่ียนแปลงไปของลูกค้าเป้าหมายซึ่งอาจมีอยู่หลายกลุ่ม ดังนั้นการบริหารธุรกิจ
ในยุคใหม่จ าเป็นต้องมีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากแนวคิดหรือ
วิธีการในการบริหารแบบเดิม ๆ ย่อมไม่สามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้เหมือนในอดีต 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นการก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อให้บรรลุถึงทิศทางและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดขึ้น โดยในการก าหนดแนวทางใน
การด าเนินงานนี้ องค์กรธุรกิจจะต้องท าการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่าง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อคิดค้นแนวทางในการด าเนินงานท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของ
ปัจจัยต่าง ๆ การบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์กรไม่เพียงจะเกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมภายนอกและ
ปัจจัยภายในองค์กรเท่านั้น แต่ค่านิยม ทัศนคติ ความคาดหวังของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
องค์กร (Stakeholders) จะมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางในการบริหารองค์กรด้วย ซึ่ง
บุคคลต่าง ๆ เหล่านี้ครอบคลุมต้ังแต่ เจ้าของกิจการ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารระดับสูง ลูกค้า สถาบันการเงิน 
สังคม รัฐบาล พนักงาน ฯลฯ 

 ส าหรับธุรกิจขนาดย่อมแล้ว การท่ีกิจการมีขนาดเล็ก จุดท่ีได้เปรียบก็คือ สามารถท่ีจะ
ปรับเปล่ียนยุทธวิธีในการแข่งขันได้ง่ายกว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้ผู้ประกอบการคิด
แผนงานได้อย่างเป็นระบบ สามารถแยกงานการวางแผนกลยุทธ์กับงานประจ าวันในการด าเนินงาน
ออกจากกันได้ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในท่ีนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีแผนธุรกิจท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษรเท่านั้น ผู้ประกอบการจ านวนมากท่ีประสบความส าเร็จเพราะคิดแบบกลยุทธ์ ไม่ใช่ เพราะเขียน
กลยุทธ์ในแผนธุรกิจเท่านั้น อย่างไรก็ตามการเขียนแผนธุรกิจซึ่งจะมีการบรรจุแผนกลยุทธ์เป็นลาย
ลักษณ์อักษรนี้มีข้อดี คือจะท าให้ผู้ประกอบการคิดงานอย่างเป็นระบบ ก าหนดได้ว่าอะไรควรท าก่อน 
ท าหลัง และจะได้ไม่ลืม เนื่องจากเรื่องท่ีจะต้องท าเกี่ยวกับธุรกิจในแต่ละวันมีค่อนข้างมาก 
ผู้ประกอบการท่ียุ่งกับงานประจ าวันค่อนข้างมาก อาจหลงลืมส่ิงท่ีต้องท าในแผนกลยุทธ์ไปได้ 
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ตารางที่ ๒.๒ สรุปความส าคัญของกลยุทธ์ 
 

นักวิชาการ/ส านักวิชาการ ความส าคัญของกลยุทธ์ 
บุญเลิศ เย็นคงคา และคณะ 
(๒๕๔๙, หน้า ๑๙) 

๑. มีวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์การอย่างชัดเจน  
๒. ด าเนินงานสอดคล้องในหน้าท่ีต่างๆภายในองค์การ 
๓. เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหาร 
๔. สามารถคาดการณ์ปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น  
๕. มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล  

วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ  
(๒๕๕๔, หน้า ๘-๑๐) 

๑. ช่วยให้องค์การมีกรอบและทิศทางท่ีชัดเจน   
๒. ช่วยให้ผู้บริหารคิดอย่างเป็นระบบ  
๓. ช่วยสร้างความพร้อมให้องค์การ  
๔. ช่วยสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน  
๕. ช่วยให้การทางานเกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติหน้าท่ี  
๖. ช่วยให้องค์การมีมุมมองท่ีครอบคลุม  

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ระยอง 
(Online) 
 

๑. ก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง ภารกิจ และวัตถุประสงค์  
๒. เป็นการก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินงาน  
๓. สามารถประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้  
๔. การจัดท าและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์  
๕. มีผลต่อทิศทางในการด าเนินงานในระยะยาวขององค์กร  
๖. น าไปสู่การเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ขององค์กร  
๗. การด าเนินงานในระดับต่างๆ ขององค์กร  
๘. ค่านิยม ทัศนคติ ความคาดหวัง ของบุคคลฝ่ายต่างๆ  
๙. การได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร 

สุมาลี จิระจรัส 
(๒๕๔๘, หน้า ๒๕-๒๖) 

๑.  ก าหนดทิศทางท่ีชัดเจนขององค์การ 
๒.  มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลในการมองถึงอนาคตขององค์การ  
๓.  องค์การสามารถด าเนินงานและใช้ทรัพยากรท่ีตนมีในการ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลส าเร็จ 
๔.  ช่วยลดการต่อต้านการเปล่ียนแปลง  
๕.  สร้างความสอดคล้องในการปฏิบัติงาน  

สุรชาติ ณ หนองคาย 
(๒๕๕๔, หน้า ๓๙) 

๑. เป็นการติดตามข้อมูล 
๒. ช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง  
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๒.๑.๓ องค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์เมื่อน ามาประยุกต์ใช้ในภาคราชการก็มีองค์ประกอบเช่นเดียวกันกับ

ท่ีมีในภาคเอกชน โดยมีองค์กรประกอบท่ีส าคัญ ๔ ส่วน ได้แก่๒๒  
๑. การวิเคราะห์ ปัจจัยทาง ยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) คือ การวิเคราะห์ถึงปัจจัย

และสภาวะต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรและยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อท่ีจะได้มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ รวมท้ังสถานะของตัวองค์กรได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ 
ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ จะบอกให้ทราบว่าปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อมภายนอกมีลักษณะอย่างไร มีการ
เปล่ียนแปลงในลักษณะใด และก่อให้เกิดโอกาสและข้อจ ากัดต่อองค์กรได้อย่างไรบ้าง นอกจากนี้การ
วิเคราะห์ เชิง กลยุทธ์จะช่วยให้องค์กรทราบถึงทรัพยากร (Resources) และความสามารถ 
(Capabilities) ต่างๆ ท่ีมีอยู่ภายในองค์กรว่าเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่างไร และจะช่วยให้องค์กร
สามารถบรรลุความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างไร  

สภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีองค์กรจะวิเคราะห์นั้นประกอบด้วยท้ังปัจจัยภายนอกท่ี
เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยตรง และท่ีไม่เกี่ยวข้องโดยตรง ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรโดยตรงได้แก่ ลูกค้า 
พันธมิตร หน่วยงานก ากับ ฯลฯ ในขณะท่ีปัจจัยภายนอกท่ีไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยตรงแต่ก่อให้เกิด
โอกาสและข้อจ ากัดแก่องค์กรนั้น ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย การค้า 
เทคโนโลยี วัฒนธรรม ซึ่งการเปล่ียนแปลงของปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร
โดยตรงหรือไม่ ย่อมส่งผลให้เกิดโอกาสหรือข้อจ ากัดต่อองค์กร รวมท้ังมีผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กร  

ส าหรับปัจจัยภายในขององค์กรนั้นมีวิธี ท่ีสามารถใช้ในการวิเคราะห์หลายวิธีด้วยกัน             
อาทิเช่น การวิเคราะห์ตามสายงาน (Functional Analysis) การวิเคราะห์ตามตัวแบบ Value Chain 
การวิเคราะห์ตามตัวแบบ 7-S หรือ การวิเคราะห์ทรัพยากรและความสามารถภายใน (Resources 
and Capabilities Analysis) ถึงแม้จะมีการวิเคราะห์ได้หลายวิธี แต่ผลลัพธ์ท่ีจะได้รับนั้นได้แก่การ
ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ซึ่งจะช่วยในการก าหนดความสามารถในการแข่งขันของ
องค์กร  

จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ท่ีจะได้รับจากการวิเคราะห์ทางกลยุทธ์นั้น ประกอบด้วย โอกาส 
ข้อจ ากัด ท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก จุดแข็ง และจุดอ่อน ท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน หรือท่ีนิยมเรียกกันว่า 
การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis - Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
) รวมท้ังข้อมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ทางกลยุทธ์นี้ จะเป็นข้อมูล

                                                         
๒๒ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง, การจัดการเชิงกลยุทธ์ , [ออนไลน์] , แหล่งข้อมูล  : 

http://province.m-culture.go.th/ranong/html/km%20stagic1.html, [๑๐ มกราคม ๒๕๖๐]. 
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พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการก าหนดทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร ถ้าองค์กรท าการก าหนดกลยุทธ์
โดยขาดการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในแล้ว กลยุทธ์ขององค์กรก็จะมีแนวโน้มท่ี
จะประสบความล้มเหลวสูง เพราะแผนยุทธศาสตร์ขาดความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงท่ีราย
รอบองค์กรอยู่  

๒. การก าหนดทิศทางขององค์กร (Direction Setting) ได้แก่การก าหนด วิสัยทัศน์               
( vision) ภารกิจ ( Mission) และ ประเด็นทางยุทธศาสตร์ ( Strategic Issue) ขององค์กร การ
ก าหนดทิศทางขององค์กรจะเป็นการบ่งช้ีว่าองค์กรจะมุ่งไปในทิศทางใด หรือสาเหตุของการด ารงอยู่
ขององค์กร หรือลักษณะการด าเนินการขององค์กร นอกจากนี้การก าหนดทิศทางขององค์กรจะยังมี
ส่วนช่วยในการแปลงวิสัยทัศน์หรือภารกิจขององค์กรให้กลายมาเป็นวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานท่ี
มีลักษณะท่ีชัดเจนขึ้น ในการก าหนดทิศทางขององค์กรนั้นค าถามท่ีส าคัญท่ีสุดและมักจะเป็นค าถามท่ี
ถูกถามมากท่ีสุดก็คือ ภารกิจขององค์กรในปัจจุบันคืออะไร และเป้าหมายในอนาคตคืออะไร ซึ่ งการ
ตอบค าถามนี้จะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถพิจารณาได้ว่าบทบาท ภาระหน้าของขององค์กร
ประกอบไปด้วยอะไรบ้างและช่วยพัฒนาวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น ส าหรับทิศทางหรือส่ิงท่ีจะมุ่งไปใน
อนาคตข้างหน้า  

ในหลักสูตรนี้การก าหนดทิศทางขององค์กรจะประกอบไปด้วย การก าหนดวิ สัยทัศน์ 
(Vision) หรือส่ิงท่ีผู้บริหารขององค์กรใฝ่ฝันอยากให้องค์กรเป็น การก าหนดภารกิจ (Mission) หรือ
กรอบในการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งการก าหนดภารกิจท่ีดีจะช่วยให้องค์กรสามารถตอบค าถามท่ีว่า 
“ เราคือใคร เราท าอะไร และเราจะมุ่งไปในทิศทางไหน ” (Who Are We, What We Do, and 
Where We're Headed) ภารกิจท่ีเขียนไว้อย่างชัดเจนจะช่วยองค์กรในการเตรียมพร้อมส าหรับ
อนาคต ก าหนดทิศทางในระยะยาวขององค์กร และบ่งบอกถึงความต้ังใจหรือความต้องการของ
องค์กรในการด าเนินงาน นอกจากการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจแล้ว การก าหนดทิศทางขององค์กร
ยังครอบคลุมถึงการแปลงวิสัยทัศน์และภารกิจท่ีอาจจะยังคงมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ให้เป็น
ประเด็นทางยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ  

การก าหนดประเด็นทางยุทธศาสตร์คือการเปล่ียนหรือแปลความหมายของวิสัยทัศน์และ
ภารกิจขององค์กร ให้เป็นเป้าหมายในการด าเนินงานท่ีมีความเฉพาะเจาะจง สามารถวั ดได้อย่าง
ชัดเจน การก าหนดประเด็นทางยุทธศาสตร์คือการต้ังเป้าหมายหรือส่ิงท่ีต้องการไว้ ซึ่งองค์กรจะต้อง
ใช้ความพยายามในการบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ความท้าทายในการลดช่องว่างท่ีเกิดขึ้นระหว่างประเด็น
ทางยุทธศาสตร์ท่ีต้องการกับความสามารถในการด าเนินงานขององค์กร จะเป็นส่ิงผลักดันให้องค์กรมี
ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น พร้อมท้ังเกิดความเร่งรีบท่ีจะพัฒนาผลการด าเนินงาน อีกท้ังยังให้
ความส าคัญกับการกระท าต่างๆ มากขึ้น ดังนั้นการต้ังประเด็นทางยุทธศาสตร์ท่ีมีความท้าทายแต่
สามารถบรรลุได้จะช่วยป้องกันความเฉื่อยชาภายในองค์กรได้อีกด้วย  
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การก าหนดทิศทางขององค์กรท่ีดีและชัดเจนย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป 
เนื่องจากองค์กรจะมีความชัดเจนในการด าเนินงานและมีเป้าหมายท่ีชัดเจน บรรลุได้ และวัดผลได้ ซึ่ง
ท าให้การก าหนดกลยุทธ์มีความชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้ ดังนั้นในการจัดการเชิงกลยุทธ์ถ้า
ขาดเสียส้ินการก าหนดทิศทางขององค์กรท่ีดีและชัดเจนแล้ว องค์ประกอบอื่นๆ ย่อมไม่สามารถ
ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation) คือ การน าข้อมูลและความรู้
ต่างๆ ท่ีได้รับจากการก าหนดทิศทางขององค์กรและการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรมา
จัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ รวมท้ังระบบการประเมินและคัดเลือกว่ากลยุทธ์ใดท่ีมีความเหมาะสมกับ
องค์กรมากท่ีสุด ในการจัดท ากลยุทธ์นั้นพึงระลึกเสมอว่าการจัดท ากลยุทธ์เป็นการก าหนดแนวทาง 
วิธีการ และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุถึงภารกิจและวัตถุประสงค์ท่ีได้
ก าหนดไว้ โดยน าเอาการเปล่ียนแปลงของปัจจัยท้ังภายนอกและภายในองค์กรมาพิจารณาประกอบ  

ในภาคธุรกิจกลยุทธ์สามารถแบ่งได้เป็นสามระดับ ได้แก่  กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(Corporate Strategy) ซึ่งจะบ่งบอกถึงกลยุทธ์โดยรวมและทิศทางในการแข่งขันขององค์กรว่าควรจะ
เข้าสู่หรือออกจากอุตสาหกรรมใด กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) ซึ่งจะบ่งบอกถึงวิธีการท่ี
องค์กรจะใช้ในการแข่งขันในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท และ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการหรือด าเนินงาน 
(Functional or Operational Strategy) ซึ่งครอบคลุมวิธีการในการแข่งขันและด าเนินงานของ
หน่วยงานระดับปฏิบัติการต่างๆ  

ส่วนภาครัฐแล้วกลยุทธ์ในหน่วยงานมักถูกแบ่งโดยระดับ (Hierachy) ของกลยุทธ์ เช่น 
ยุทธศาสตร์ – กลยุทธ์ - โครงการ และ กิจกรรม ท้ังนี้อาจรวมถึงนโยบายต่างๆ ซึ่งฝ่ายบริหารได้
มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการ  

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์นั้นเป็นส่ิง ท่ีต้องพิจารณาท้ังในภาพกว้างและในทางลึก 
พอสมควร การจัดท ายุทธศาสตร์ยังไม่ใช่เพียงแค่การคิดค้นวิธีการใหม่ๆ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุถึง
วัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการวิเคราะห์พิจารณากิจกรรมการเคล่ือนไหวต่างๆ 
ทางยุทธศาสตร์ท้ังท่ีได้ด าเนินการไปแล้วและก าลังด าเนินการอยู่ ถ้ายุทธศาสตร์เหล่านี้ประสบ
ผลส าเร็จและเกิดประโยชน์แก่องค์กร องค์กรก็ควรท่ีจะใช้ยุทธศาสตร์เหล่านั้นต่อไป ถ้ามีการ
เปล่ียนแปลงทางด้านยุทธศาสตร์หรือการจัดท ายุทธศาสตร์ขึ้นมาใหม่ก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียแก่
องค์กรได้ ดังนั้นการเปล่ียนแปลงทางยุทธศาสตร์หรือการจัดท ายุทธศาสตร์ใหม่ๆ จึงควรเป็นไปเมื่อมี
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ หรือ เมื่อมีความจ าเป็น  

ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์นั้น ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะต้องมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ท่ีดี รวมท้ังมีสายตาท่ีกว้างไกลในการมองเห็นโอกาสท่ีดี นอกจากนี้การเปล่ียนแปลงใน
ยุทธศาสตร์จากยุทธศาสตร์เดิมท่ีประสบความส าเร็จมาตลอด มาสู่ยุทธศาสตร์ใหม่ในสภาวการณ์
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ต่างๆท่ีเปล่ียนแปลงไปย่อมต้องการผู้บริหารท่ีมีความกล้าหาญท่ีจะตัดสินใจและยอมรับความเส่ียงท่ี
จะเกิดขึ้น ถ้าผู้บริหารไม่มีความกล้าในการตัดสินใจแล้วองค์กรก็จะไม่สามารถมีการเปล่ียนแปลงใน
ยุทธศาสตร์ใหม่ๆ เพื่อให้รองรับและสอดคล้องต่อสภาวการณ์ใหม่ๆท่ีเกิดขึ้น ซึ่งย่อมส่งผลต่อการ
ด าเนินงานขององค์กรโดยรวม  

ส่ิงหนึ่งท่ีผู้บริหารขององค์กรจะต้องค านึงถึงตลอดเวลา ได้แก่การท่ียุทธศาสตร์เป็นส่ิงท่ีไม่
หยุดนิ่ง เป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเนื่องและเป็นกิจกรรมท่ีด าเนินอยู่ตลอดเวลา เมื่อก าหนดภารกิจ
และประเด็นทางยุทธศาสตร์ขององค์กรแล้ว ภารกิจและประเด็นทางยุทธศาสตร์นั้นอาจจะสามารถอยู่
ได้เป็นเวลาหลายปีโดยไม่เปล่ียนแปลง แต่ยุทธศาสตร์หรือวิธีการในการบรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์
นั้นจะต้องมีการเปล่ียนแปลงอยู่ เสมอ ขึ้นอยู่กับการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมต่างๆ ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเปล่ียนแปลงทางยุทธศาสตร์อาจจะเกิดขึ้นได้จากโอกาสใหม่ ๆ ท่ีเพิ่ง
เกิดขึ้น หรือผู้บริหารมีวิธีการใหม่ๆ ในการท าให้การด าเนินงานท่ีดีขึ้น หรือเมื่อมีวิกฤตการณ์ต่างๆ 
เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้
เนื่องจากการจัดท ายุทธศาสตร์ไม่สามารถครอบคลุมทุกส่ิงทุกอย่างท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น
ยุทธศาสตร์จึงควรมีความพร้อมและความสามารถท่ีจะตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ท่ี
ไม่ได้คาดคิดล่วงหน้า หรือมีลักษณะของความเป็นพลวัตร (Dynamic)  

๔. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ (Strategic Implementation) เป็นขั้นตอนสุดท้ายแต่เป็น
ขั้นตอนท่ีมีความส าคัญอย่างมากในการจัดการเชิงกลยุทธ์ เมื่อองค์กรได้ก าหนดทิศทางขององค์กร 
วิเคราะห์ปัจจัยด้านต่างๆ ทางกลยุทธ์ และจัดท ายุทธศาสตร์แล้ว จะต้องน าเอายุทธศาสตร์ท่ีได้
วางแผนจัดท าและคัดเลือกไว้มาด าเนินการประยุกต์ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ัง
ไว้ ถ้าในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ขาดขั้นตอนนี้แล้ว ส่ิงท่ีผู้บริหารขององค์กรได้วิเคราะห์ จัดท า
ไว้ก็จะไม่เกิดผลขึ้นจริงๆ นอกจากนี้ถึงแม้จะมีการวิเคราะห์หรือวางแผนทางยุทธศาสตร์ไว้ดีเพียงใด 
แต่ถ้าการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ขององค์กรไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความพยายามในการ
วิเคราะห์หรือวางแผนก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ต่อองค์กร ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าความสามารถใน
การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นต่อความส าเร็จหรือล้มเหลว
ของการจัดการเชิงกลยุทธ์  

กิจกรรมหลักในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ คือ การพิจารณาว่าจะท าอย่างไรจึงจะท าให้
ยุทธศาสตร์ท่ีได้วางแผนและเลือกไว้สามารถน ามาใช้ด าเนินงานได้และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้
ตามท่ีก าหนดไว้ การประยุกต์ยุทธศาสตร์มักจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆภายในองค์กรเอง อาทิเช่น  

๑) การเสริมสร้างทักษะความสามารถของบุคลากรท้ังในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ขององค์กร  



   ๒๕ 
 

 

๒) การจัดโครงสร้างในการบริหารและระบบในการด าเนินงานในด้านต่างๆ               
ขององค์กรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ขององค์กร  

๓) การจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในองค์กรไปสู่หน่วยงานหรือกิจกรรมต่างๆ             
ท่ีมีความส าคัญต่อการด าเนินตามยุทธศาสตร์ขององค์กร  

๔) จูงใจพนักงานภายในองค์กรเพื่อให้พวกเขาสามารถด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อาจจะรวมไปถึงการปรับเปล่ียนลักษณะงานและพฤติกรรมในการท างานให้เหมาะสม  

๕) การมีนโยบายในการบริหารงานในระดับต่างๆ ให้สอดคล้องและเกื้อหนุนต่อ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร  

๖) การมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีสอดคล้องและสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ขององค์กร  
๗) การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร  

จะเห็นได้ว่างานและหน้าท่ีในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์เป็นส่ิงท่ีมีความสลับซับซ้อนและ
ใช้เวลานานท่ีสุดในการจัดการเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากงานนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกฝ่ายและทุก
หน่วยงานภายในองค์กรและจะต้องเริ่มต้นจากภายในองค์กรเอง โดยปกติการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
จะต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์และพิจารณาการด าเนินงานในปัจจุบัน รวมท้ังกิจกรรมและปัจจัย
ต่างๆ ขององค์กร ว่ามีความสอดคล้องและเกื้อหนุนต่อยุทธศาสตร์ท่ีองค์กรจะใช้หรือไม่ ถ้าส่ิงใดท่ีไม่
สอดคล้องหรือสนับสนุนยุทธศาสตร์ขององค์กรก็จะต้องมีการเปล่ียนแปลง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายใน
ด้านต่างๆ หรือ โครงสร้างขององค์กร หรือ แม้กระท่ังบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กรเหล่านี้ย่อมก่อให้เกิดแรงต่อต้านภายในองค์กร ดังนั้นผู้บริหารจึงจ าต้องมี
ความรู้ความสามารถในการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กรด้วย  

ในขั้นตอนของการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์นั้น นอกเหนือจากประเด็นส าคัญต่างๆ ท่ีได้
น าเสนอมาในเบ้ืองต้น หน้าท่ีท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งของผู้บริหารได้แก่การประเมินและตรวจสอบผล
การด าเนินงานขององค์กร ซึ่งในหนังสือทางวิชาการบางเล่มได้แยกหัวข้อนี้ไว้ต่างหาก แต่ผู้เขียนมี
ความเห็นว่าการประเมินและตรวจสอบควรจะมีส่วนสัมพันธ์และสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน จึงได้จัด
ไว้ภายใต้ขั้นตอนนี้ นอกจากนี้หน้าท่ีหรืองานด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ มิ ใช่งานท่ีจะต้องปฏิบัติเพียง
ครั้งเดียวแล้วจบส้ินไป เนื่องจากเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ สามารถเกิดขึ้นมาได้ตลอดเวลา ท า
ให้ต้องมีการแก้ไขและปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามท่ีต้องการ เนื่องจากทิศทางในระยะยาวของ
องค์กรอาจจะต้องมีการเปล่ียนไป ภารกิจหรือลักษณะการด าเนินงานขององค์กรอาจจะต้องมีการ
ก าหนดขึ้นมาใหม่ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการด าเนินงานอาจจะสูงขึ้นหรือต่ าลง ยุทธศาสตร์
อาจจะต้องมีการเปล่ียนแปลงเนื่องจากทิศทางในการด าเนินงานและเป้าหมายท่ีเปล่ียนไป นอกจากนี้
การค้นหาวิธีท่ีจะน ายุทธศาสตร์มาใช้และปฏิบัติยังคงจะต้องด าเนินต่อไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะถ้าการ
ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้ไม่ได้เป็นไปตามท่ีคาดคิด ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในกระบวนการจัดการ



   ๒๖ 
 

 

เชิงกลยุทธ์จึงไม่ใช่ส่ิงท่ีหยุดนิ่งแต่จะต้องมีการด าเนินต่อไปอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด การเปล่ียนแปลงจากท้ัง
ภายนอกและภายในองค์กรท าให้ต้องมีการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์อยู่ตลอดเวลา งานหรือหน้าท่ีใน
การประเมินผลและปรับปรุงจึงเป็นได้ท้ังจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุดของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ท้ัง ๔ ประการจะพบว่า 
ในทางทฤษฎีจะมีความเข้าใจว่าองค์ประกอบท้ัง ๔ ประการจะเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนท่ี
ต่อเนื่องกันต้ังแต่การวิเคราะห์ การจัดท า และการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ แต่ในทางปฏิบัติแล้วจะ
พบว่าองค์ประกอบท้ัง ๔ ประการจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบท้ัง 
๔ ประการจะไม่มีลักษณะของความเป็นขั้นตอนท่ีต่อเนื่องแต่จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่
ตลอดเวลา เช่น การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์เป็นกิจกรรมท่ีต้องด าเนินอยู่ตลอดเวลา มิใช่ท าเสร็จแล้ว
ก็เสร็จเลย ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ยังจะต้องมีการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
นอกจากนี้ในทางปฏิบัติแล้วส่วนประกอบต่างๆ ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ไม่ได้มีการแบ่งหน้าท่ีอย่าง
ชัดเจนอย่างนี้หรือไม่จ าเป็นท่ีจะต้องมีการแบ่งแยกล าดับก่อนหลังแบบนี้เสมอไป เช่น ผู้บริหารอาจจะ
ต้องวิเคราะห์และพิจารณาไปในขณะเดียวกันว่ายุทธศาสตร์ท่ีก าลังจะจัดท าขึ้นมานั้น มีความ
เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใด หรือ ถ้าจะต้องปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลแล้วจะต้องมี
การเปล่ียนแปลงอะไรบ้างภายในองค์กร๒๓ 

องค์องค์ประกระกอบหลัก ๔ ประการ ของการวางแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย พันธกิจ 
หรือภารกิจ (mission) วัตถุประสงค์ (objective) กลยุทธ์  (strategies) และแผนปฏิบัติการ 
(operational plan)๒๔ 

องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ SWOT Analysis / การวิเคราะห์จุดอ่อน-
จุดแข็ง ในวงการธุรกิจนั้นเป็นท่ีรู้กันว่าการวางแผนกลยุทธ์ หรือ Strategic Planning นั้นมีบทบาท
ชัดเจนมาก ต้ังแต่บริษัท General Electric เริ่มน ามาใช้ในระบบการจัดการธุรกิจในช่วงทศวรรษ
ท่ี1960’s ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีแสดงให้เห็นชัดเจนว่า การเปล่ียนแปลงของปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อมมาก
มีผลกระทบอย่างสูงต่อความอยู่รอดและความก้าวหน้าขององค์การมากว่าองค์ประกอบภายในของ
องค์การ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีสามารถควบคุมได้ง่ายกว่าผู้ท่ีอยู่วงการวางแผนกลยุทธ์ทุกคนจะรู้จักStrategic 
Business Unit หรือ SBU และรู้จักบทบาทของหน่วยงานท่ีเป็นหน่วยระดับดาว (Stars) หน่วยแม่วัว 
(Cash Cows) หน่วยที่เป็นสุนัข (Dogs) กับหน่วยงานท่ีอยู่ในระดับน่าสงสัย (Question Marks) ต้อง
เฝ้าสังเกต และพวกนักพัฒนากลยุทธ์ส่วนใหญ่จะรู้จัก SWOT Analysis กับ SWOT Matrices ท่ีใช้ใน
                                                         

๒๓ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง, การจัดการเชิงกลยุทธ์ , [ออนไลน์] , แหล่งข้อมูล  : 
http://province.m-culture.go.th/ranong/html/km%20stagic1.html, [๑๐ มกราคม ๒๕๖๐]. 

๒๔สมพงษ์ จุ้ยศิริ และ เชาว์ โรจนแสง, ประมวลสาระชุดวิชาการวางแผนกลยุทธ์และการควบคุม, 
(นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕), หน้า ๑๑. 



   ๒๗ 
 

 

การสร้างทางเลือกกลยุทธ์ (Alternatives) ท่ีมุ่งหา S สูง – O สูง , S สูง – T ต่ า , W ต่ า – O สูง และ 
W ต่ า – T ต่ า ว่า คืออะไรต้องพิจารณาอะไรเป็นหลัก๒๕ 

การจัดการเชิงกลยุทธ์มีความแตกต่างจากการบริหารท่ัวไป โดยมีองค์ประกอบส าคัญดังนี้ 
๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) สภาพแวดล้อม

ภายนอก คือการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมือง คู่แข่ง และส่ิงท่ีเข้ามากระทบต่อ
องค์การ การวิเคราะห์จึงต้องศึกษาถึงแนวทางการเปล่ียนแปลงศึกษาเส้นทางการเปล่ียนแปลงว่าจะ
ส่งผลกระทบต่อส่ิงใดมากน้อยเพียงใด หากกระทบทางบวกย่อมหมายถึง โอกาส (Opportunities) 
ถ้ากระทบทางลบก็ คือ อุปสรรค (Threat) ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนี้ อาจมีความผิดพลาดได้
เพราะเนื่องจากสภาพต่างๆ สามารถพลิกบทบาทได้เช่นกัน แต่หากมีข้อมูลท่ีมากเพียงพอ และมี
วิธีการพยากรณ์ท่ีดีก็จะท าให้การวิเคราะห์นั้นผิดพลาดน้อย 

๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) เป็นการวิเคราะห์ถึง
ทุกส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับตัวบุคคล เช่น วิเคราะห์การจัดองค์การวิเคราะห์งบประมาณวิเคราะห์สถานท่ี
วิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การ การวิเคราะห์เหล่านี้ เพื่อศึกษาถึง จุดแข็ง ( Strength) จุดอ่อน 
(Weakness) ขององค์การ ในการวิเคราะห์จะต้องทราบถึงส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนและจุดแข็งผู้
วิเคราะห์สามารถหาค่าเฉล่ียของคู่แข่งและข้อมูลต่างๆ ได้และต้องสามารถประเมินสภาพท่ีเป็นจริงได้
และรู้ข้อมูลของคู่แข่งท่ีเป็นจริงโดยจะต้องน าเรื่องของมาตรฐานอ้างอิง (Bench–Marking) เข้ามาใช้ 

๓) การวางแผนต้องมีระยะส้ันและระยะยาวการบริหารกลยุทธ์จะต้องมีการวางแผนเข้า
มาเกี่ยวข้องเสมอ  เพราะแผนเป็นเสมือนเข็มทิศท่ีนาทางแผนระยะยาวจะมีลักษณะเป็นนามธรรมท่ี
ต้องกระทาให้ครบวงจรและแผนระยะส้ัน และระยะกลางจะมีลักษณะเป็นรูปธรรมโดยมีการก าหนด
เงื่อนไขเวลา และแนวทางในการด าเนินการท่ีวัดได้ การด าเนินการแผนระยะส้ันจะเป็นทิศทางสู่การ
บรรลุเป้าหมายระยะกลางและการบรรลุเป้าหมายระยะกลางจะน าไปสู่ทิศทางการก าหนดไว้เป็นระยะ
ยาว 

๔) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบรวมส่วน ผู้ท่ีเป็นนักวางแผนกลยุทธ์นั้นจะต้องมีระบบ
คิดท่ีสัมพันธ์กันในเชิงโครงสร้าง และระบบนั่น คือ การท่ีผู้บริหารจะต้องฝึกทักษะในการคิดอย่างเป็น
ระบบขั้นตอนและไม่แยกส่วน เช่น การวางแผนพัฒนาองค์กรจ าเป็นต้องวางแผนพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้สามารถจัดการท้ังคนและงานได้อย่างเหมาะสม 

๕) การสร้างแผนกลยุทธ์ท่ีเป็นรูปธรรม เมื่อผู้บริหารด าเนินการวางแผนกลยุทธ์นั้นส่ิง
ส าคัญ คือต้องเป็นแผนท่ีปฏิบัติได้ (Realistic) และสอดคล้องกับแผนขององค์การไม่ใช่ความฝัน
ส าหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น หรือเป็นแผนท่ีผู้วางแผนอยากท าเท่านั้น เพราะในการวางแผน

                                                         
๒๕สุพจน์ อินหว่าง และคณะ, การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางรัฐศาสตร์,  หน้า ๒๙. 
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จะต้องเสียเวลาเสียค่าความคิด ซึ่งไม่คุ้มกันกับส่ิงท่ีสูญเสียไป บางบริษัทมีการรับบุคลากรเข้ามาเพื่อ
วางแผนเท่านั้น ฉะนั้นองค์การจึงต้องคิดถึงค่าใช้จ่ายท่ีสูญเสียด้วย๒๖ 

ดังนั้นการบริหารกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การซึ่งต้องอาศัยกรอบแนวการ
วิเคราะห์ท้ังสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ตลอดจนวิธรการวางแผนท่ีถูกต้องต่อไปจะกล่าวถึง
การก าหนดแผนกลยุทธ์ ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆเข้ามาด าเนินการ 

 
ตารางที่ ๒.๓ สรุปองค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Robbinsand Coulter 
(อ้างใน สุพจน์ อินหว่าง, ๒๕๕๖, 
หน้า ๒๘-๒๙) 

๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External 
Environment) 
๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal 
Environment) 
๓) การวางแผนต้องมีระยะส้ันและระยะยาว 
๔) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบรวมส่วน 
๕) การสร้างแผนกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรม 

สมพงษ์ จุ้ยศิริ และ เชาว์ โรจน
แสง 
(๒๕๔๕, หน้า ๑๑) 

๑. พันธกิจ หรือภารกิจ (mission)  
๒. วัตถุประสงค์ (objective)  
๓. กลยุทธ์ (strategies)  
๔. แผนปฏิบัติการ (operational plan) 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ระยอง 
(Online) 
 

๑. การวิเคราะห์ ปัจจัยทาง ยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) 
๒. การก าหนดทิศทางขององค์กร (Direction Setting) 
๓. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation) 
๔. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ (Strategic Implementation) 

 
 
 
 

                                                         
๒๖Robbinsand Coulter อ้างในสุพจน์ อินหว่าง และคณะ, การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางรัฐศาสตร์,  

หน้า ๔๐-๔๑. 
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๒.๑.๔ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ได้มีผู้ก าหนดขั้นตอนและกระบวนการ 

ไว้ต่างๆ กัน ดังนี้ 
กระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
๑. การจัดวางกลยุทธ์ (Strategy Formulation) หรือ การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic  

Planning) 
๑.๑  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อหาโอกาสและภัยคุกคาม โดยพิจารณา  

ในแง่ต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การต่างประเทศ ตลาด ลูกค้า คู่แข่ง 
ผู้สนับสนุนวัตถุดิบ และตลาดแรงงาน ฯลฯ 

๑.๒  การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อน เช่น ความสามารถ
ด้านการตลาด การผลิต  การเงิน สารสนเทศ กฎระเบียบ การจัดการ และ ทรัพยากรบุคคล ฯลฯ 

๑.๓ การก าหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การเพื่อก าหนดให้แน่ชัดว่า  
๑.๓.๑ องค์การของเราจะมีลักษณะเช่นใด  
๑.๓.๒ มีหน้าท่ีบริการอะไร แก่ใครบ้าง 
๑.๓.๓ โดยมีปรัชญา หรือค่านิยมหลักในการด าเนินการเช่นใด 

๑.๔ การก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์การในระยะของแผนกลยุทธ์  
๑.๕ การวิเคราะห์และเลือกก าหนดกลยุทธ์และแนวทางพัฒนาองค์การ 

๒. การน ากลยุทธ์ไปสู่ปฏิบัติ (Strategic Implementation) 
๒.๑ การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน 
๒.๒ การวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ท่ีระบุกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะต้องด าเนินการ 
๒.๓ การปรับปรุง  พัฒนาองค์การ เช่น ในด้านโครงสร้าง ระบบงาน ทรัพยากรบุคคล 

วัฒนธรรมองค์การและ ปัจจัยการบริการต่างๆ ในองค์การ 
๓. การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control and Evaluation) 

๓.๑ การติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
๓.๒ การติดตามสถานการณ์และเงื่อนไขต่างๆ ทีอาจเปล่ียนแปลงไปซึ่งอาจท าให้ต้องมี

การปรับแผนกลยุทธ์๒๗ 
องค์ประกอบพื้นฐานของการจัดการเชิงกลยุทธ์มี ๔ ขั้นตอน ประกอบด้วย๒๘ 

                                                         
๒๗ปัณรส  มาล ากุ ล  ณ  อ ยุ ธยา , กา ร จั ดก า ร เ ชิ ง ก ลยุ ท ธ์ ,  [ ออนไล น์ ] , แหล่ ง ข้ อมู ล  :  

www.plan.ubru.ac.th/download/ Data/Present2l2.doc, [๑๑ มกราคม ๒๕๖๐]. 
๒๘Wheelen, T.  L.  & Hunger, D.  L. , Strategic Management and Business Policy, (New 

York : Addison-Wesley Publishing, 2000), p. 3. 
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๑. การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environmental scanning) 
๒. การจัดท ากลยุทธ์ (Strategy formulation) 
๓. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategy implementation) 
๔. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and control) 
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ มีล าดับข้ันตอน ดังนี้๒๙ 
๑. การระบุพันธกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การ (Identify the Organization 

’s Current Mission, Objectives and Strategies) 
๒. การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมภายนอก (Doing an External Analysis) 
๓. การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมภายใน (Doing an Internal Analysis) 
๔. ก าหนดกลยุทธ์ (Formulating Strategies) 
๕. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Implementing Strategies) 
๖. การประเมินผลงาน (Evaluating Results) 
ท้ังนี้ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของโรงเรียน

ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ ๕ ขั้นตอน คือ 
๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของโรงเรียน (Environmental analysis)           

เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกโรงเรียน เพื่อก าหนดโอกาส (Opportunities)  
อุปสรรค (Threats) จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) การวิเคราะห์ SWOT (SWOT 
Analysis) เพื่อน าไปประกอบการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน จะต้องตรวจสอบปัจจัยแวดล้อมต่างๆ 
อย่างรอบคอบ ผ่านเทคนิคการวิเคราะห์สถานการณ์ของโรงเรียนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร เพื่อให้โรงเรียนบรรลุภารกิจ (Mission) ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนให้
เหมาะสมกับส่ิงแวดล้อม เพื่อให้สามารถด าเนินการวางแผนได้อย่างเหมาะสม 

๒. การก าหนดทิศทางของโรงเรียน (Set organization direction) ผู้บริหารจะก าหนด
ทิศทางของโรงเรียนในรูปของวิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
(Corporate Objectives) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและเป็นเป้าหมายในระยะยาว               
ซึ่งมีความส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงความผันผวนและความซับซ้อนของการ
จัดการ อาจท าให้ผู้บริหารให้ความสนใจกับปัญหาในระยะส้ันจนลืมวัตถุประสงค์ในระยะยาว                
จึงจะต้องมีการก าหนดทิศทางโดยจัดล าดับความส าคัญในความต้องการเชิงกลยุทธ์ให้ชัดเจน 

                                                         
๒๙Robbins, S. P. and Coulter, M, Management, (9th ed.), (London : Prentice- Hall, 2007), 

pp.  91-94. 
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๓.  การก าหนดกลยุทธ์ (Strategic formulation) เป็นการน าข้อมูลของสภาพแวดล้อม 
ทิศทางขององค์กรมาก าหนดกลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางในการด าเนินงานและสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน กลยุทธ์จึงเป็นส่ิงส าคัญและจ าเป็น โดยกลยุทธ์ของแต่ละองค์กรจะถูกก าหนดตามลักษณะ
พื้นฐานขององค์กรนั้นๆโรงเรียนจะก าหนดกลยุทธ์ได้นั้นจะต้องรู้สภาวะของตนเองก่อน การก าหนด
กลยุทธ์สถานศึกษา เป็นชุดทางเลือกหรือวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดภายใต้เงื่อนไขของเวลาและ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในอันท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน                
จึงมีความครอบคลุมผลการด าเนินการท้ังในระดับ ๑) กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate strategy)  
๒) กลยุทธ์ระดับแผนงาน (Business strategy) และ ๓) กลยุทธ์ระดับโครงการ (Functional 
strategy) 

๔. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ (Strategic implementation)  
โดยจัดระบบงาน การมอบหมายงาน ในการวางแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้การน ากลยุทธ์ไปใช้บรรลุ
เป้าหมายท่ีต้องการกลยุทธ์เป็นกระบวนการท่ีครอบคลุมกระบวนการเรียนรู้ การปฏิบัติการแสดงออก
ทางพฤติกรรม และเป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องเช่ือมโยงสัมพันธ์กันเป็นองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
ผ่านการจัดโครงสร้าง บุคลากร และการประสานงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

๕. การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic assessment and control) คือ การตรวจสอบ
กิจกรรมและผลการด าเนินงานของโรงเรียน โดยท าการเปรียบเทียบระหว่างผลการด าเนินงานจริง
และผลการด าเนินงานท่ีต้องการ ผู้บริหารจะต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการแก้ไขปัญหาของโรงเรียน การ
ควบคุมเชิงกลยุทธ์จะมีประสิทธิภาพได้ ผู้บริหารจะต้องได้รับข้อมูลป้อนกลับท่ีชัดเจนทันที เป็นการ
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของงานติดตามตรวจสอบ ประเมินการตัดสินใจ เป็นการแก้ไขให้การ
ด าเนินงานสอดคล้องกับข้อจ ากัดของแต่ละเหตุการณ์ การควบคุมเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติการ เป็นกระบวนการในการก าหนดเกณฑ์และมาตรฐาน ขั้นตอนการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมิน แก้ไขให้การด าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมาย หรือปรับปรุงแผนการด าเนิน               
งานให้สอดคล้องกับข้อจ ากัดของเหตุการณ์ในสภาพแวดล้อมจริง 

กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Development Process) ประกอบด้วย๓๐ 
๑. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategy Development Process) องค์กรมีวิธีการ

อย่างไรในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ขั้นตอนท่ีส าคัญของกระบวนการจัดท ากลยุทธ์มีอะไรบ้าง และ
ผู้เกี่ยวข้องท่ีส าคัญมีใครบ้าง กรอบเวลาของการวางแผนระยะส้ันและระยะยาวคืออะไร องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการท าให้กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับกรอบเวลาดังกล่าว 

                                                         
๓๐ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning), [ออนไลน์], 

แหล่งข้อมูล :  http://www.tqa.or.th, [๑๑ มกราคม ๒๕๖๐]. 
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กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้ค านึงถึงความต้องการขององค์กรในด้านความคล่องตัว 
(Organizational Agility) และความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ (Operational Flexibility) อย่างไร 

 ๒. นวัตกรรม (Innovation) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Opportunities)  องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการตัดสินใจว่าจะด าเนินการตามโอกาสเชิงกลยุทธ์หรือ
ความเส่ียงท่ีผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างฉลาด (Intelligent Risk) ในประเด็นใด โอกาสเชิงกล
ยุทธ์ที่ส าคัญขององค์กรคืออะไร 

๓. การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Considerations) องค์กรมีวิธีการอย่างไร
ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับองค์ประกอบส าคัญต่อไปนี้มาเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

  • ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
  • ความเส่ียงท่ีคุกคามต่อความยั่งยืนขององค์กร 
  • จุดบอดท่ีอาจเกิดขึ้นในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และสารสนเทศ 
  • ความสามารถขององค์กรในการน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
๔ .  ร ะ บ บ ง าน แ ละ สม ร ร ถ น ะ ห ลั ก ข อ ง อ ง ค์ ก ร  ( Work Systems and Core 

Competencies) ระบบงานท่ีส าคัญขององค์กรคืออะไร องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการตัดสินใจเรื่อง
ระบบงาน  องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการตัดสินใจว่ากระบวนการใดจะด าเนินการโดยผู้ส่งมอบและ
พันธมิตร การตัดสินใจเหล่านี้ได้ค านึงถึงสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies) และ
สมรรถนะหลักของผู้ส่งมอบและพันธมิตรท่ีมีศักยภาพอย่างไร องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก าหนด
สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ในอนาคตขององค์กร 

กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีโดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นท่ีจะต้องใช้ เสนอต่อ
รัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วย 

๑) ในการก าหนดยุทธศาสตร์ต้องให้มีความชัดเจน โดยเป็นยุทธศาสตร์ท่ีสะท้อนภาพ
ผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ รวมท้ังเป็นยุทธศาสตร์ท่ีสามารถส่ือสารให้ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าใจได้ง่าย 
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ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ท่ีดีจะท าให้เกิดความสอดคล้องกันในแต่ละกระบวนการขององค์กร โดยมุ่งเน้น
ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้๓๑ 

๑.๑ การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมท้ังภายนอกและภายในองค์กรด้วยเครื่องต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับการ
ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ อาทิ Five Forces Model เป็นเครื่องมือท่ีใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ท่ีองค์กรแข่งขันอยู่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจสภาพแวดล้อมท่ีเป็นโอกาส (Opportunities) และภาวะ
คุกคาม (Threats) ขององค์กรได้อย่างชัดเจน โดยค านึงถึง ๕  ปัจจัยท่ีส าคัญ คือ ๑) การแข่งขัน
ภายในอุตสาหกรรม  (Internal Rivalry) ๒) คู่แข่งรายใหม่ (New Entry) ๓) ส่ิงทดแทน (Substitute) 
๔)  อ านาจต่อรองของผู้ส่งมอบสินค้า (Supplier Power) ๕) อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ(Buyer
 Power)  PESTLE Analysis เป็นเครื่องมือท่ีใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรโดย
พิจารณาถึงความมั่นคงทางการเมือง (Political) สภาพเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) 
เทคโนโลยี (Technology) กฎหมาย (Legal) ผลกระทบในด้านส่ิงแวดล้อม (Environment) Value 
Chain  Model เป็นเครื่องมือท่ีใช้วิเคราะห์ขีดความสามารถและศักยภาพภายในองค์กร  โดยเป็นการ
วิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีองค์กรด าเนินอยู่ในปัจจุบัน (As Is) พร้อมท้ังก าหนดกิจกรรมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะท่ีควรเป็น (To Be) เพื่อก่อให้เกิดคุณค่า หาช่องว่าง
(Gap) ท่ีมีอยู่ เพื่อจัดท าเป็นแนวทางในการลดช่องว่างดังกล่าว  SWOT  Analysis  เป็นเครื่องมือ
พื้นฐานในการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร  เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบสถานภาพขององค์กรว่า
เป็นอย่างไร รวมทั้งได้ประเมินปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก ว่าจะก่อให้เกิดโอกาสและ
ข้อจ ากัดอย่างไรต่อองค์กร  ท าให้ผู้บริหารทราบสถานะในด้านต่าง ๆ รวมท้ังปัจจัยท่ีจะเข้ามาส่งผล
กระทบต่อองค์กร  และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป 

นอกเหนือนี้ ยังมีเครื่องมืออื่นๆ ท่ีสามารถเลือกใช้ในการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ได้ 
เช่น BCG Matrix, Driving Forces, Scenario Analysis, Stakeholders Analysis เป็นต้น ประเด็น
ส าคัญอยู่ท่ีการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะกับข้อมูลท่ีมีอยู่ และความต้องการในการวิเคราะห์ 

๑.๒ การก าหนดทิศทางขององค์กร  (Strategic  Direction Setting) เป็นการ
ก าหนดทิศทางท่ีองค์การต้องการมุ่งไปสู่เปรียบเสมือนเป็นผลลัพธ์ระดับสูง ท่ีองค์การต้องการท่ีจะ
บรรลุ โดยน าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นทิศทางขององค์กร (วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะ
ส้ัน ระยะยาว ค่านิยม และผลการด าเนินการท่ีคาดหวัง) 

                                                         
๓๑พสุ เดชะรินทร์, รศ.ดร., ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ (Organization Improvement 

Toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท วีชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๔๒-๔๕. 
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๑.๓ การวางยุทธศาสตร์ (Strategy Development) เป็นส่ิงท่ีองค์กรจะมุ่งเน้นให้
ความส าคัญวางแผนท่ีจะท าเพื่อให้สามารถบรรลุในทิศทางหรือผลลัพธ์ท่ีองค์กรต้องการ  เพื่อให้
องค์กรมีแนวทางในการด าเนินงานท่ีชัดเจน ท้ังในเรื่องทิศทางและส่ิงท่ีจะมุ่งเน้น อีกท้ังสอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงของบริบทต่างๆ ท้ังภายนอกและภายในองค์กร  

โดยการน าทิศทางขององค์กรมาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic  Issues) ท่ี
ส าคัญท่ีองค์กรจะต้องมุ่งเน้น เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีต้องการ พร้อมท้ังภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์แต่ละประการจะต้องก าหนดเป้าประสงค์ท่ีต้องการจะบรรลุ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
จากนั้นถึงจะมีการก าหนดกลยุทธ์ โครงการ และงบประมาณท่ีต้องใช้เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมาย  

 ในขั้นตอนนี้ อาจน าเครื่องมือการบริหารความเส่ียง  (Risk  Management) เข้ามา
ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารในการก าหนด  วิเคราะห์ ประเมินความเส่ียงในด้านต่างๆ ท่ีจะส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ีต้ังไว้ รวมท้ังเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความ
เส่ียงเหล่านั้น การพิจารณาความเส่ียงทางยุทธศาสตร์นั้นอาจจะพิจารณาได้ใน ๒ ลักษณะ คือ ๑)  
เลือกประเด็นยุทธศาสตร์ได้ถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ และ ๒) อะไรคือความเส่ียงท่ีจะท าให้ไม่
บรรลุเป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

๑.๔ การส่ือสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์  (Strategy Communication and 
Translation) เป็นการส่ือสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ให้อยู่ในรูปท่ีสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย
ส าหรับบุคลากรทุกระดับในองค์กร เพื่อให้เป็นแนวทางส าหรับการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ต่อไป โดยการน าเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มาจัดท าเป็นแผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy 
Map) โดยต้องพิจารณาเป้าประสงค์ให้ครบถ้วนท้ัง ๔ มิติ (ประสิทธิผล คุณภาพการให้บริการ 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการพัฒนาองค์การ) พร้อมกันนี้เป้าประสงค์แต่ละประการก็ควร
จะมีความเช่ือมโยงซึ่งกันและกันในลักษณะของเหตุและผล แผนท่ียุทธศาสตร์จะเป็นเครื่องมือช่วยใน
การส่ือสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ให้ทุกคนในองค์กรเห็นภาพและเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ขององค์กรได้
ชัดเจนขึ้น อีกท้ังท าให้ผู้บริหารในทุกระดับได้มุ่งเน้นในยุทธศาสตร์ท่ีจะมุ่งเน้น และบุคลากรได้เข้าใจ
ถึงบทบาทของตนเองต่อการบรรลุเป้าประสงค์ต่างๆ 

๒) กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ท่ีดี ผู้บริหารบุคลากรภายในองค์กร และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องควรเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ   

๓) การก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ควรได้รับการ
ทบทวนเป็นประจ าทุกปี (Rolling plan) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และทันต่อความจ าเป็น
ของการเปล่ียนแปลง  
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๔) ควรมีการก าหนดกรอบระยะเวลาท่ีใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนเป็น
การล่วงหน้า และให้สอดคล้องกับปีปฏิทินงบประมาณ โดยค านึงถึงระยะเวลาท่ีใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลกระทบดังกล่าวข้างต้น มาประกอบด้วย  

๕) น าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินผลตามยุทธศาสตร์ ไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุง
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมต่อไป  

หลักการจัดท ายุทธศาสตร์ท่ีดี ตามแนวคิด Kaplan and Norton ประกอบด้วย ๕ขั้นตอน
คือ๓๒ 

๑. ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รวมพลังขับเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลง  
๒. น ายุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้แปลงเป็นแผนงาน/โครงการท่ีปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
๓. ปรับแต่ง  เช่ือมโยง และบูรณาการยุทธศาสตร์ของฝ่ายต่างๆ ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์

ขององค์การ 
๔. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกคนในองค์การรับผิดชอบงานตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนด 
๕. วางระบบและจัดระเบียบให้การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประสบผลส าเร็จอย่างเป็น

กระบวนการและมีความต่อเนื่อง 
แนวทางด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย๓๓ 
๑. การรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยต้องครอบคลุมท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการบรรลุความส าเร็จของยุทธศาสตร์องค์กร ได้แก่ 
๑.๑ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ความสามารถในการปฏิบัติงานของกระบวนงานหลักและ

กระบวนงานสนับสนุน (ความคุ้มค่าด้านงบประมาณ/บุคลากร/เวลาในการ ด าเนินการ) ขีด
ความสามารถของบุคลากร ความสามารถในการปรับเปล่ียนทรัพยากรท่ีมีอยู่ไปใช้ในกิจกรรมท่ีมี
ความส าคัญกว่า ความเส่ียงการบริหารจัดการทางด้านการเงิน จริยธรรม การก ากับดูแลตนเอง และ
ข้อบังคับด้านอื่นๆ ขององค์กร 

๑.๒ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน  และสภาพการเปล่ียนแปลงด้าน Political, 
Economics, Social, Technology, Legal, Environment (PESTLE) ความเส่ียงทางด้านสังคม เช่น 
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อสังคม จุดแข็ง จุดอ่อน ขององค์กรหรือองค์กรอื่นๆ ท่ีปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง
กัน  
                                                         

๓๒พสุ เดชะรินทร์, รศ.ดร., ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ (Organization Improvement 
Toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์, 
หน้า ๔๔. 

๓๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๖-๔๗. 



   ๓๖ 
 

 

๑.๓ ผลการวิเคราะห์และการทบทวนผลการด าเนินงานของการด าเนินการตามแผน
ในปีท่ีผ่านมา โดยการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ท่ีส าคัญของการด าเนินงาน เปรียบเทียบกับแผนงานความ
คืบหน้าในการบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีวางไว้ 

๑.๔ ผลการทบทวนทิศทางขององค์กร 
๒. ในการรวบรวมข้อมูลปัจจัยต่างๆ  เหล่านี้เพื่อประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร

ต้องมั่นใจว่าข้อมูลท่ีได้มานั้น มีระบบการจัดเก็บและการน ามาใช้ท่ีเช่ือถือได้และเป็นปัจจุบัน  เช่น 
ข้อมูลจากการส ารวจ ข้อมูลคู่เปรียบเทียบ แนวโน้มการเปล่ียนแปลง และผลการด าเนินงานด้านต่าง 
ๆ ขององค์กร เป็นต้น 

๓. การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถท าได้หลายวิธี เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือและได้
ประโยชน์ เช่น การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์เพื่อพิจารณาแนวโน้มของผลการ
ด าเนินการ การวิเคราะห์ผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบ การวิเคราะห์ในเชิงสถิติ เป็นต้น 

การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลักต้องให้มี
ความชัดเจน ว่าต้องท าอะไรจึงจะบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร 

๑) ในแต่ละเป้าประสงค์ ควรก าหนดตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน (Key Performance 
Indicators) ท่ีจะสะท้อนได้ว่าองค์กรสามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว พร้อมท้ัง
ก าหนดค่าเป้าหมาย (Target) ส าหรับตัวชี้วัดแต่ละตัว 

๒) ในการก าหนดเป้าประสงค์แต่ละประการ ควรพิจารณาปัจจัยเส่ียง  (Risk  Factors)  ท่ี
จะท าให้ไม่บรรลุเป้าประสงค์ท่ีต้องการ หลังจากนั้นควรจะมีการวิเคราะห์และประเมินความเ ส่ียงใน
แต่ละเป้าประสงค์ เพื่อจัดท าออกมาเป็น Risk Map และสุดท้ายก าหนดแนวทางในการบริหารความ
เส่ียงส าหรับปัจจัยเส่ียงท่ีส าคัญ  

๓) ในการก าหนดเป้าหมาย ควรน าผลการด าเนินการของหน่วยงานเทียบเคียงมาประกอบ
ในการก าหนดเป้าหมายด้วย  

๔) ในการก าหนดกรอบระยะเวลาท่ีจะบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ควรสอดคล้อง
กับกรอบเวลาในการทบทวนผลการด าเนินการของผู้บริหาร เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทาง
ขององค์กรใหม่ และผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการ เพื่อการ
ตัดสินใจปรับเปล่ียนแผนตามความเหมาะสม  

๕) ในการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก ต้อง
ค านึงถึงการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ความท้าทายท้ังปัจจัยภายใน
และภายนอก ท่ีองค์กรได้ก าหนดไว้ในลักษณะส าคัญขององค์กร และโอกาสท้ังระยะส้ันและระยะยาว
ขององค์กร  



   ๓๗ 
 

 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถแบ่งออกเป็น ๖ ด้านดังนี้๓๔ 
 ๑) ด้านบุคลากร ซึ่งควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความช านาญ ทักษะ 
ทัศนคติ ฯลฯ ของบุคลากรภายในองค์การ 
 ๒) ด้านงบประมาณหรือการเงิน ซึ่งรวมถึงรายได้ รายจ่าย เงินหมุนเวียน ผลตอบแทน 
ก าไร ฯลฯ 
 ๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องกล คอมพิวเตอร์ อาคารสถานท่ี และ
ปัจจัยกายภาพอื่นๆ ขององค์การ 
 ๔) ด้านบริหาร หมายถึงระบบการท างาน โครงสร้าง กระบวนการการด าเนินงาน การ
พัฒนาองค์การ ซึ่งรวมถึง Reengineering, Reinventing, และ Restructuring เป็นต้น 
 ๕) ด้านนโยบายขององค์การ แผนงานท้ังระยะส้ันและระยะยาว ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานต่างๆ  
 ๖) ด้านผลงาน ผลผลิต สมรรถภาพการผลิต การบริการ ซึ่งควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณภาพ ปริมาณ และปัญหาต่างๆ 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก สามารถแบ่งออกเป็น ๖ ด้านดังนี้ 
 ๑) ด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงประชากร ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ 
จิตวิทยาสังคม ฯลฯ 
 ๒) เศรษฐกิจท่ัวไปท่ีมีอิทธิพลต่อองค์กร โดยอาจรวมถึงนิเวศวิทยา สภาพกายภาพของ
ประเทศ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 ๓) สภาพการเมือง ซึ่งหมายถึง นโยบายของภาครัฐ รัฐบาล แผนพัฒนา ตลอดไปถึง
ระเบียบข้อบังคับซึ่งออกโดยรัฐ 
 ๔) เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ความเจริญก้างหน้าของเทคโนโลยี เทคโนโลยี
ข่าวสารข้อมูล โรโบติค ไบโอเทคโนโลยี ไบโอเมคานิคส์ เป็นต้น 
 ๕) ด้านสภาพการแข่งขั้น ส่วนแบ่งการตลาด คู่แข่งขัน ผู้ร่วมมือท้ังในและนอกประเทศ 
ท้ังนี้อาจจะต้องรวมหุ้นส่วน เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น การควบและรวมกิจการ ฯลฯ 
 ๖) ด้านประชาชนท่ัวไป ลูกค้า ส่ือมวลชน สังคมและชุมชน ท่ีเกี่ยวข้อง 

สรุปได้ว่า กระบวนการจัดการกลยุทธ์ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ได้แก่ บุคลากร งบประมาณหรือการเงิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร การบริหาร นโยบายของ
องค์การ และผลงาน ผลผลิต การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  

                                                         
๓๔สมพร แสงชัย, การวางแผนเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ , (กรุงเทพมหานคร : โครงการบัณฑิตศึกษาการ

จัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๗๕-๗๖.  



   ๓๘ 
 

 

เศรษฐกิจท่ัวไป สภาพการเมือง เทคโนโลยี สภาพการแข่งขั้น ส่วนแบ่งการตลาด คู่แข่งขัน และ
ประชาชนท่ัวไป ลูกค้า ส่ือมวลชน สังคมและชุมชน  

 
ตารางที่ ๒.๔ สรุปกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Wheelen, T. L. & Hunger, D. 
L,  
(2000, p.3) 

๑. การตรวจสอบสภาพแวดล้อม  
๒. การจัดท ากลยุทธ์  
๓. การปฏิบัติตามกลยุทธ์  
๔. การประเมินผลและการควบคุม 

ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา 
(Online) 

๑. การวางแผนกลยุทธ์  
๒. การน ากลยุทธ์ไปสู่ปฏิบัติ  
๓. การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ 

พสุ เดชะรินทร์, รศ.ดร. 
(๒๕๕๑, หน้า ๔๒-๔๕) 

๑. ก าหนดยุทธศาสตร์  
๒. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ   
๓. การก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
๔. การก าหนดกรอบระยะเวลาในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
๕. การปรับปรุงกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม  

สมพร แสงชัย,  
(๒๕๔๘, หน้า ๗๕-๗๖) 

๑. สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ บุคลากร  งบประมาณหรือ
การเงินวัสดุอุปกรณ์ บริหาร นโยบายขององค์การ และผลงาน  
๒. สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่  สังคมและวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ สภาพการเมือง  

ส า นั ก ง า น ร า ง วั ล คุ ณ ภ า พ
แห่งชาติ 
(Online) 

๑. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์  
๒. นวัตกรรม  
๓.การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 
๔. ระบบงานและสมรรถนะหลักขององค์กร  

อุทุมพร พัชรารัตน์ 
(๒๕๔๗) 

๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
๒. การก าหนดทิศทาง  
๓. การก าหนดกลยุทธ์  
๔. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ   
๕. การควบคุมเชิงกลยุทธ์  



   ๓๙ 
 

 

 ๒.๑.๕ การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
 การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ เป็นการจัดท ารายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ 
รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรท่ีใช้ในการท างาน  โดยมีเป้าหมายสุดท้ายเพื่อให้ได้ผลงานท่ีก าหนดไว้
ในช่วงการปฏิบัติ  ซึ่งจะมีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและมีผลต่อกระบวนการท างานมาก  เช่น  การตัดสินใจ
เกี่ยวกับงบประมาณ การด าเนินงาน การน ากลยุทธ์ไปใช้  ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร  และการ
ใช้แรงจูงใจและรางวัลในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  ผู้บริหารจะต้องน ากลยุทธ์มาวิเคราะห์
เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๓๕ 

ขั้นตอนการน าแผนกลยุทธ์ สู่การปฏิบั ติ สามารถด าเนินการตามแผนภูมิโดย  มี
รายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 

๑) ศึกษาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน เป็นการวิเคราะห์กลยุทธ์ท่ีได้ก าหนดไว้ เพื่อจัดท า
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ 

๒) ทบทวน/ปรับกลยุทธ์ ในขั้นนี้เป็นการทบทวนกลยุทธ์ท่ีได้ก าหนดไว้ เพื่อพิจารณาว่า
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร ซึ่งอาจมีกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ จากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

 - นโยบายหน่วยเหนือ หรือนโยบายหน่วยงานมีการปรับเปล่ียน 
 - สังคมภายในประเทศ หรือสังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาวการณ์ 
 - กลยุทธ์ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
๓) จัดท าแผนปฏิบัติการ ในขั้นนี้หน่วยงานจะต้องแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผน ปฏิบัติการ 

(Action Plan) โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรมท่ีจะด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบเป้าหมายตัวช้ีวัด
ความส าเร็จและก าหนดงบประมาณ จากการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก ประเด็นกล
ยุทธ์และกลยุทธ์ แล้วแปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบทิศทางการ
ด าเนินงานตามภารกิจ 

๔) ปรับกระบวนการปฏิบัติงาน ในขั้นนี้เป็นการปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้
หน่วยงานพร้อมท่ีจะน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้ส าเร็จ ได้แก่ การปรับโครงสร้างการท างาน 
ระบบงาน บุคลากร ตลอดจนวัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าวมีองค์
ความรู้ท่ีสามารถศึกษาเพิ่มเติมจาก การพัฒนาองค์กร การจัดท าข้อเสนอการเปล่ียนแปลง (Blue 
print for Change) เป็นต้น  

๕) ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการด าเนินการดังนี้ 
 - ตรวจสอบความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงาน 

                                                         
๓๕โ ร ง เ รี ย น ส า ย น้ า ผึ้ ง ,  ก า ร น า ก ล ยุ ท ธ์ สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ , [ อ อ น ไ ล น์ ] , แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล  : 

www.spsc.ac.th/pagun/3/files/99_113.doc, [๑๑ มกราคม ๒๕๖๐]. 
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 - ก ากับให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามผังการปฏิบัติงาน 
 - การได้รับการสนับสนุนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรหรือหน่วยงานอื่น ๆ 
ขั้นตอนการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ การบริการยุทธศาสตร์แบบครบวงจรนั้น 

องค์กรต่างๆท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน นิยมใช้วงจรการบริหารแบบเดมิ่ง (Deming Cycle) 
กล่าวคือ๓๖  การบริหารให้ครบวงจรต้องจัดระบบการบริหารให้ครบท้ัง ๔ ขั้นตอน ได้แก่ (๑) ขั้นตอน
การวางแผน (Plan or Planning) (๒) ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ (Do or Implementation)                 
(๓) ขั้นตอนการติดตามประเมินผล (Check or Evaluation) และ (๔) ขั้นตอนปรับมาตรฐาน (Act or 
Standardization)  

๑) ขั้นตอนการวางแผน (Plan or Planning) คือขั้นตอนการก าหนดนโยบายให้เป็น
รูปธรรมและมีความพร้อมท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติได้ ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตร์ท่ีดีต้องมีการ
ประชุมระดมสมองร่วมกันท้ังผู้บริหารระดับนโยบาย ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับต้น และ
ผู้ปฏิบัติงาน เพราะทุกคนล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ท้ังส้ิน เมื่อได้จัดท าแผนเสร็จแล้ว ยัง
มีขั้นตอนท่ีอยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผน กับขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ นั่นคือ ขั้นตอนการ
กระจายนโยบาย (Policy Deployment) หรือ ขั้นตอนการกระจายยุทธศาสตร์  (Strategy 
Deployment)  

๒) ขั้นตอนการกระจายนโยบาย (Policy Deployment) การกระจายนโยบายให้
ประสบผลส าเร็จ ควรใช้วิธีกระจายนโยบายแบบญี่ปุ่นท่ีเรียกว่า “Hoshin Kanri” ซึ่งเป็น “ระบบเพื่อ
มุ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยส่งเสริมและเช่ือมโยง ศักยภาพ ความสามารถขององค์กรให้
เกิดสมรรถนะท่ีสูงขึ้นด้วยการกระจายนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ ส่งผลต่อการใช้
ทรัพยากรหลักอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยอาศัยแนวคิด ด้านคุณภาพและวงจร PDCA 
ดังนั้น Hoshin Kanri จึงเป็นระบบการบริหารนโยบายท่ีค านึงถึงทิศทาง (Direction) เป้าหมาย 
(Target) และวิธีการ (Means) ไปพร้อมๆ กัน  
 การบริหารนโยบายแบบ Hoshin Kanri ประกอบด้วยขั้นตอน ๕ ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นท่ี ๑ การวัดระบบโดยรวม หมายถึง การประเมินองค์กรท่ีจะน ายุทธศาสตร์ไป
ขับเคล่ือนด้วยความเช่ือท่ีว่า “ไม่มีส่ิงใดท่ีสมบูรณ์” บนพื้นฐานของ “ข้อเท็จจริงและข้อมูล (Facts 
and Data)” อาจอาศัยผลการวิเคราะห์ SWOT เพื่อพิจารณาท้ังปัจจัยภายในและภายนอกของ
องค์กร ส่ิงท่ีผ่านมาและก าลังจะเกิดขึ้น 

                                                         
๓๖กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, การ

น าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation),  [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : www.km.moc.go.th 
/download/.../แปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่ปฏิบัติ.doc,  [๑๑ มกราคม ๒๕๖๐]. 
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 ขั้นที่ ๒ การก าหนดจุดมุ่งหมายหลัก หมายถึง การก าหนดทิศทาง เป้าหมาย ภาพฝันของ
องค์กรในอนาคต โดยเช่ือว่า “ทุกคนต้องการท าในส่ิงท่ีตนเช่ือว่าถูกต้อง” ควรเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วมให้มากท่ีสุด 
 ขั้นท่ี ๓ การท าความเข้าใจสถานการณ์และสภาพแวดล้อม การท าความเข้าใจในจุดนี้ 
ต่างจากการวัดระบบโดยรวม เนื่องจากจุดมุ่งหมายในขั้นตอนนี้ท าเพื่อให้กลไกการแปรนโยบายผสาน
เข้ากับโครงสร้างโดยรวมขององค์กร ซึ่งจะเห็นได้ว่า Hoshin Kannri เน้นให้ก าหนดเป้าหมายไป
พร้อมกับการพัฒนายุทธศาสตร์ และมาตรการในการบรรลุเป้าหมาย 
 ขั้นที่ ๔ การก าหนดทรัพยากรในการบรรลุ เป็นการก าหนดความเป็นไปได้ทางทรัพยากร
โดยพิจารณาจากท้ัง ๒ ประเภทกิจกรรม คือ กิจกรรมเพื่อการพัฒนา (Strategic Operation) และ
กิจกรรมเพื่องานประจ า (Normal Operation) 
 ขั้นท่ี ๕ การก าหนดกระบวนการ/งานของระบบ การกระจายนโยบายท าให้เกิดการ
บริหารท่ีเปิดโอกาสให้มีการเห็นพ้องกัน คือมีส่วนร่วมในการเห็นชอบเพื่อให้มีการปรับเปล่ียนระบบ
อย่างมีนัยส าคัญ กระบวนการขับเคล่ือนการกระจายนโยบายนั้น เกิดจากการเช่ือมโยงผู้บริหาร
ระดับสูงลงสู่ผู้บริหารระดับกลางและทีมปฏิบัติการโดยอาศัยการมีส่วนร่วม ซึ่งน าไปสู่กระบวนการ
เจรจาต่อรองระหว่างบุคคลากรท้ัง ๓ กลุ่ม ซึ่งจะต้องเห็นชอบร่วมกันกับเป้าหมาย มาตรการ และ
วิธีการโดย ทุกฝ่ายต้องเข้าใจบทบาท และหน้าท่ีของตน กล่าวคือ ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้รับผิดชอบ
ตอบค าถาม “ทางไหน (Where?)” ซึ่งก็คือผลลัพธ์ท่ีได้ จากการก าหนดทิศทางท่ีเหมาะสมออกมาใน
รูปวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์หลักโดยรวม ของยุทธศาสตร์ขององค์กร ผู้บริหารระดับกลาง
เป็นผู้รับผิดชอบตอบค าถาม “อย่างไร (How?)” เพื่อให้เกิดการผลักดันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ระดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issues) และยุทธศาสตร์ (Strategies) รวมท้ังดูแลความพร้อมของ
ทรัพยากร ส่วนทีมงานและผู้ปฏิบัติรายบุคคลเป็น ผู้รับผิดชอบตอบค าถาม “อะไร (What?)” เพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจในภารกิจของตนว่าจะต้องปฏิบัติงานอะไรเพื่อให้เกิดการผลักดันให้บรรลุผล
ผลิตและผลลัพธ์ในระดับงานโครงการ (Project Work) และ/หรืองานประจ าวัน 
 ขั้นตอนท่ีส าคัญของการบริหารนโยบายแบบมีส่วนร่วมคือ การวางแผนพัฒนานโยบาย
ต้องให้ทุกฝ่ายท าแผนร่วมกัน กล่าวคือท้ังผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และทีมงาน/ผู้ปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนการก าหนดเป้าหมาย (มิติของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด เกณฑ์ น้ าหนัก) ผู้บริหาร
ระดับสูงและระดับกลางต้องท างานร่วมกัน ส่วนในขั้นตอนการวัดและติดตามผล (วัดการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้) ผู้บริหารระดับกลางและทีมงาน/ผู้ปฏิบัติงานต้องท างานร่วมกัน 
และในขั้นตอนการทบทวน (ตัวช้ีวัด เกณฑ์ และน้ าหนัก) ผู้บริหารระดับสูง และทีมงาน ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องท างานร่วมกัน และเพื่อให้เป็นไปตามวิธีกระจายนโยบายดังกล่าว ส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ ควรด าเนินตามข้ันตอน PDCA  
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 การปฏิบัติตามนโยบายของแนวทาง Hoshin Kanri นั้น ท้ังฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติ
ต้องมองกิจกรรมเป็น ๒ ส่วนคือ (๑) ส่วนกิจกรรมเพื่อการพัฒนา (Strategic Operation and Policy 
Management) เป็นกิจกรรมท่ีกระท าเพื่อการบรรลุตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ขององค์กรสามารถ
สะท้อนถึงการพัฒนาอย่างชัดเจน ซึ่งมักจะมีกรอบการด าเนินการระบุไว้ชัดเจน (๒) ส่วนกิจกรรมงาน
ประจ าวัน (Normal Operation and Daily Management) ท่ีไม่ ค่อยมีการเปล่ียนแปลงหรือ
เปล่ียนแปลงน้อย ส่วนใหญ่ไม่เปล่ียนแม้นโยบายเปล่ียน ยกเว้นจะเป็นนโยบายในลักษณะการ
เปล่ียนแปลง/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/วิธีการท างาน/วัฒนธรรมบางอย่างขององค์กร 
 นอกจากนี้การน า Hoshin Kanri มาใช้มักส่งผลกระทบกับกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเป็น
หลักและส่งผลกระทบกับกิจกรรมงานประจ าอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม ย่อมเป็นท่ีเข้าใจว่ากิจกรร ม
จ านวนมากขององค์กร คือมากกว่าร้อยละ ๙๐ และในบางองค์กรอาจถึงร้อยละ ๑๐๐ เป็นกิจกรรม
ประจ าวัน จึงเป็นเหตุท าให้การด าเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเป็นไปด้วยความล าบาก และมักถูก
ละเลยด้วยข้ออ้างท่ีว่างานประจ าก็มากอยู่แล้ว ซึ่งหากยอมรับค าอ้างนี้ ก็หมายความว่าผู้บริหาร
ยอมรับการด าเนินการขององค์กรท่ีในแต่ละวันไม่ค่อยได้ค านึงถึงการพัฒนาองค์กรเลย หากใช้วิธี
กระจายนโยบายดังกล่าวจะท าให้สามารถเช่ือได้ว่าผู้น านโยบายไปปฏิบัติจะประสบผลส าเร็จสูง 
เพราะท่ีผ่านมามักจะมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของนโยบาย มอบนโยบายโดยท่ีไม่ได้ให้
รายละเอียดของนโยบายท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน จึงส่งผลให้มีปัญหาในทางปฏิบัติมาก เช่น มอบ
นโยบายท่ีขาดตัวช้ีวัดและเป้าหมาย ท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบว่าตนต้องท าอะไรให้ส าเร็จบ้างและ
ต้องส าเร็จมากน้อยเพียงใด๓๗ 
 ๓. ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ  (Do or Implementation) ขั้นตอนนับต้ังแต่การ
จัดท าแผนเสร็จส้ินจนถึงขั้นตอนการน าแผนไปใช้ในการปฏิบัติงานจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีหน่วยงานฝึกอบรม
จะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
แก่บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ จัดท าโครงการต่างๆ ผู้ท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ
และประเมินผล ผู้ท่ีมีหน้าท่ีปรับปรุงมาตรฐานขององค์กร บุคคลเหล่านี้จะต้องเข้าใจเรื่องแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอย่างถ่องแท้เพราะคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน
ย่อมขึ้นอยู่กับระดับของความรู้ความเข้าใจในแผน  
 อนึ่ง ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัตินี้ ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ใช้แนวทางการ
บริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ๒๕๔๖ ในความ
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เป็นจริงการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์สามารถใช้หลักการและวิธีการควบคู่ไปกับหลักการและวิธีการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ได้โดยไม่ต้องแยกจัดท าแผนต่างหาก ปัญหาอยู่ท่ีว่าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการท่ี
จัดท าไว้สอดรับแนวทางการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ หรือไม่ เช่นมีการก าหนดจุดมุ่งหมายในแต่ละระดับ
ไว้ชัดเจน (Goals at All Levels) ก าหนดปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ (Critical Success Factors – 
CSFs) ท้ังในระดับภาพรวมขององค์กรตามมิติดัชนีวัดความส าเร็จแบบสมดุลทุกด้าน เช่น ด้าน 
ประสิทธิผล ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการพัฒนา
องค์กร รวมท้ังในระดับแผนงาน (Program Level) และระดับโครงการ (Project Level) ตลอดจน
ก าหนดตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน (KPIs) โดยเฉพาะตัวช้ีในระดับผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ 
(Outcome) ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดหลักของงานและโครงการ นอกจากนี้ ควรมีการก าหนดแหล่งตรวจสอบ
ความน่าเช่ือถือของตัวช้ีวัด และผู้รับผิดชอบด้านการติดตามและประเมินผล (Monitoring and 
Evaluation)  
 หากมีการระบุจุดมุ่งหมาย ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ตัวช้ีวัด และแหล่งตรวจสอบข้อมูลได้
ชัดเจนแล้ว ขั้นตอนการบริหารจัดการก็จะมีความสะดวกยิ่งขึ้นและมีแนวโน้มท่ีจะสามารถบริหาร
จัดการให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดได้ ส่วนผลส าเร็จจากการบริหารจัดการจะ
ออกมาสูงมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละหน่วยงานในการน าองค์ความรู้ทางด้าน
การบริหารจัดการมาใช้ได้อย่างถูกต้องเข้าใจเพียงใด ถ้ารู้จักประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสม ก็จะสามารถบริหารให้บรรลุผลส าเร็จ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุดได้  
 ๔. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล (Check or Evaluation) ในแวดวงการบริหาร
จัดการ มีการบริหารท่ีเน้นวิธีการปฏิบัติแตกต่างกันอยู่ ๒ แนวทาง กล่าวคือ แนวทางแรก เน้นการ
บริหารยุทธศาสตร์ขององค์กรโดยพิจารณาจากกระบวนการ (Process-Oriented Management or 
P-Criteria) ซึ่งให้ความส าคัญกับการติดตามประเมินผลกลุ่ม ตัวช้ีวัดท่ีเป็นตัวขับเคล่ือน (Drive KPIs 
or Lead KPIs) ซึ่งได้แก่ตัวช้ีวัดในขั้นตอนทรัพยากรท่ีจ าเป็น (Input Indicators) ตัวช้ีวัดในขั้นตอน
กิจกรรมหรือกระบวนการ (Process Indicators) และตัวช้ีวัดท่ีเป็นผลของการปฏิบัติ (Result KPIs 
or Lag KPIs) หรือตัวช้ีวัดท่ีเป็นผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) อย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น
โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้ Internet ให้แก่กลุ่มผู้บริหารได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ว่า “เพื่อให้
ผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการใช้ Internet”  จะมี ตัวชีว้ัดท้ัง ๔ ขั้นตอนดังนี้ ๓๘ 
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 ขั้นตอนท่ี ๑ ตัวช้ีวัดทรัพยากรท่ีจ าเป็น ( Input KPI) ได้แก่ การก าหนด บุคลากร 
งบประมาณ และช่วงประมาณ และช่วงระยะเวลาในการอบรม  
 ขั้นตอนท่ี ๒ ตัวชี้วัดกิจกรรมหรือ กระบวนการท างาน (Process KPI) ได้แก่ การจัดให้มี
กิจกรรมการอบรม เช่น ก่อนวันอบรม ได้ติดต่อวิทยากร ติดต่อสถานท่ี จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
อบรม จัดท ารายการช่ือผู้ท่ีจะเข้ารับการอบรม ฯลฯ  
 ขั้นตอนท่ี ๓ ตัวชี้วัดผลผลิต (Output KPI) ได้แก่ จ านวนผู้ท่ีเข้ารับการอบรม   
 ขั้นตอนท่ี ๔ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome Indicators) ได้แก่ จ านวนผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความรู้  
 กรณีตัวอย่างข้างต้นนี้ กลุ่มท่ีเน้นกระบวนการจะมีการประเมินผลท้ังตัวช้ีวัดในขั้นตอนท่ี 
๑ คือตัวช้ีวัด ทรัพยากรท่ีจ าเป็น ตัวช้ีวัดในขั้นตอนท่ี ๒ คือตัวช้ีวัดในขั้นตอนกิจกรรมหรือ
กระบวนการ ตัวชี้วัด ในขั้นตอนท่ี ๓ คือตัวช้ีวัดผลผลิต และตัวชี้วัดในขั้นตอนท่ี ๔ คือ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
โดยจะเน้นเป็นพิเศษท่ี ตัวชี้วัดประเภทตัวขับเคล่ือน 
 ส่วนแนวทางท่ีสอง เน้นการบริหารยุทธศาสตร์โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ (Results-
Oriented Management or R-Criteria) เน้นท่ีการประเมินผลสัมฤทธิ์  หรือการประเมินท่ีผลลัพธ์ 
หรือประเมินท่ีตัวช้ีวัดท่ีเป็นผล (Results or Lag Indicators) ในทางปฏิบัติ ผู้บริหารในกลุ่มนี้อาจมี
การประเมินในระดับตัวช้ีวัดประเภทขับเคล่ือนบ้าง แต่ถึงกระนั้นก็เน้นท่ีผลลัพธ์เป็นส าคัญ โดยท่ัวไป
ท้ังสองแนวมีท้ังข้อดี ข้อเสีย แนวทางท่ีเน้นกระบวนการมีข้อดีคือสามารถประกันการบริหารได้ว่าจะ
เป็นไปโดยมีข้อผิดพลาดน้อย แต่ข้อเสียคือมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และผู้บริหารต้องทุ่มเทเวลาให้กับ
รายละเอียดของงานมากขึ้น ส่วนกลุ่มท่ีเน้นผลลัพธ์ ข้อดีคือผู้บริหารมีความคล่องตัวในการบริหารงาน 
บรรยากาศในองค์กรจะมีลักษณะท่ียืดหยุ่นกว่า แต่ข้อเสียคือหากไม่ใส่ใจรายละเอียดบางรายการใน
ขั้นตอนกระบวนการท่ีมีความส าคัญ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้ 
 ๕. ขั้นตอนการปรับมาตรฐาน (Act or Standardization) โดยท่ัวไป ควรก าหนดให้
มีคณะท างานเพื่อติดตามผลการด าเนินงานหากพบว่าผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย ต้องพยายาม
ปรับแผนการด าเนินงานสามารถผลักดันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้นอกจากนี้ หากพบว่าผลการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและพบว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ต่ า ต้องพยายามยกระดับเกณฑ์หรือระดับ
เป้าหมายให้สูงขึ้น การพยายามปรับมาตรฐานหรือการพยายามยกระดับเป้าหมายหรือระดับเกณฑ์ให้
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ีญี่ปุ่นเรียกว่า “การบริหารแบบไคเซน” ในทางปฏิบัติ องค์กรญี่ปุ่นจะท าการ
บริหารการพัฒนามาตรฐานหรือปรับมาตรฐานให้สูงขึ้นด้วยกิจกรรมคุณภาพ โดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่ม
จะรวมกันจัดต้ัง กลุ่มคิวซีเพื่อจัดท าแผนคิวซี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตามกิจกรรมคิวซีเหมาะกับงานประจ ามากกว่างานโครงการและโครงการท่ีมี
ลักษณะต้องด าเนินการใหม่ซ้ าก็สามารถใช้กิจกรรมคิวซีได้ 
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 การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (Action Plan Development 
and Deployment) ๓๙ 
 ๑) การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan Development) องค์กรมีวิธีการอย่างไรใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการท่ีส าคัญท้ังระยะส้ันและระยะยาวขององค์กรมีอะไรบ้าง 
แผนดังกล่าวมีความสัมพันธ์ต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) ขององค์กรอะไรบ้าง  
 ๒) การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ (Action Plan Implementation) องค์กรมีวิธีการ
อย่างไรในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กร ไปยังบุคลากร ผู้ส่งมอบและพันธมิตร
ท่ีส าคัญ (*) เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีส าคัญ องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อ
ท าให้มั่นใจว่าผลการด าเนินการท่ีส าคัญตามแผนปฏิบัติการนี้จะมีความยั่งยืน  
 ๓) การจัดสรรทรัพยากร (Recource Allocation) องค์กรท าอย่างไรให้มั่นใจว่ามี
ทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่นๆ พร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความส าเร็จ 
และบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบัน องค์กรมีวิธีการจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้อย่างไ รเพื่อสนับสนุนให้
แผนปฏิบัติการบรรลุผล องค์กรจัดการความเส่ียงด้านการเงินและด้านอื่นท่ีเกี่ยวกับแผนดังกล่าว
อย่างไร เพื่อท าให้มั่นใจถึงความมั่นคงทางการเงิน (Financial Viability) ขององค์กร   
 ๔) แผนด้านบุคลากร (Workforce Plans) แผนด้านบุคลากรท่ีส าคัญท่ีสนับสนุน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการท้ังระยะส้ันและระยะยาวมีอะไรบ้าง แผนดังกล่าวได้
ค านึงถึงผลกระทบต่อบุคลากร และความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีเกี่ยวกับความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอัตราก าลังบุคลากรอย่างไร 
 ๕) ตัววัดผลการด าเนินการ (Performance Measures) ตัววัดหรือตัวช้ีวัดผลการ
ด า เนินการ ท่ีส า คัญ (Key Performence Measures of Indicators)  ท่ี ใ ช้ ติดตามผลลัพธ์และ
ประสิทธิผล (Effectiveness) ของแผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อท าให้มั่นใจว่า
ระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการหนุนเสริมให้องค์กรสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(Alignment) 
 ๖) การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ (Action Plan Modification) องค์กรมีวิธีการอย่างไร
ในการปรับเปล่ียนและน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติในกรณีท่ีสถานการณ์บังคับให้ต้องปรับแผนและ
ต้องการน าไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว 
 การคาดการณ์ผลการด าเนินการ (Performance Projections) การคาดการณ์ผลการ
ด าเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนท้ังระยะส้ันและระยะยาวขององค์กรตามตัววัดหรือตัวช้ีวัด

                                                         
๓๙ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planing), [ออนไลน์], 

แหล่งข้อมูล :  http://www.tqa.or.th,  [๑๑ มกราคม ๒๕๕๘]. 



   ๔๖ 
 

 

ผลการด าเนินการท่ีส าคัญมีอะไรบ้าง ผลการด าเนินการท่ีคาดการณ์ไว้ของตัววัดหรือตัวช้ีวัดเหล่านี้
เป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับผลของคู่แข่ง (Competitors) หรือขององค์กรในระดับท่ีเทียบเคียงกัน
ได้ และเมื่อเปรียบเทียบกับระดับเทียบเคียงท่ีส าคัญ (Key Benchmark) (*)  องค์กรจะท าอย่างไร
หากพบว่ามีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง หรือกับองค์กรในระดับท่ีเทียบเคียงกันได้ 

สรุปได้ว่า ขั้นตอนการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ การบริการยุทธศาสตร์แบบครบวงจร
นั้น องค์กรต่างๆท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน นิยมใช้วงจรการบริหารแบบเดมิ่ง (Deming 
Cycle) กล่าวคือ การบริหารให้ครบวงจรต้องจัดระบบการบริหารให้ครบท้ัง ๔ ขั้นตอน ได้แก่ (๑) 
ขั้ น ต อ น ก า ร ว า ง แ ผน  ( Plan or Planning)  ( ๒ )  ขั้ น ต อ น ก า ร น า แ ผน ไป ป ฏิ บั ติ  ( Do or 
Implementation)  (๓) ขั้นตอนการติดตามประเมินผล (Check or Evaluation) และ (๔) ขั้นตอน
ปรับมาตรฐาน (Act or Standardization)  

 
ตารางที่ ๒.๕ สรุปการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ก ลุ่ ม พั ฒ น า น โ ย บ า ย แ ล ะ
ยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและ
แผน ส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ 
(Online) 

๑) ขั้นตอนการวางแผน (Plan or Planning) 
๒) ขั้นตอนการกระจายนโยบาย (Policy Deployment) 
๓. ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ  (Do or Implementation) 
๔. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล (Check or Evaluation) 
๕. ขั้นตอนการปรับมาตรฐาน (Act or Standardization) 

โรงเรียนสายน้ าผ้ึง 
(Online) 

๑) ศึกษาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
๒) ทบทวน/ปรับกลยุทธ์  
๓) จัดท าแผนปฏิบัติการ  
๔) ปรับกระบวนการปฏิบัติงาน  
๕) ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ส า นั ก ง า น ร า ง วั ล คุ ณ ภ า พ
แห่งชาติ 

(Online) 

๑)  การจัดท าแผนปฏิบัติการ  
๒) การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ   
๓) การจัดสรรทรัพยากร   
๔) แผนด้านบุคลากร   
๕) ตัววัดผลการด าเนินการ   
๖) การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ  

 



   ๔๗ 
 

 

๒.๒  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
การบริหารมีควบคู่กันมากับมนุษย์เป็นเวลาช้านานแล้ว แต่การบริหารกิจการใดๆ ท่ี

เกี่ยวกับสาธารณะ ในยุคปัจจุบันมีความจ าเป็นท่ีจะต้องอาศัยผู้บริหารมืออาชีพ จึงจะท าให้พันธกิจ
ต่างๆ เหล่านั้นด าเนินการไปได้ด้วยดีและบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ ส าหรับนักบริหารกิจการ
สาธารณะท่ัวๆ ไป รวมท้ังพระสังฆาธิการผู้บริหารงานการคณะสงฆ์ด้วย ต้องศึกษาท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการบริหารท้ังท่ีเป็นแนวคิดทางด้านศาสนา และด้านหลักการบริหารท่ัวๆ ไป ดังนี้ 

๒.๒.๑ ความหมายของการบริหาร 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูลหลายท่านให้ความหมายของค าว่า “การบริหาร”  ไว้ ผู้ศึกษาจึง

ใคร่ขอน ามาประกอบการศึกษา ดังนี้ 
การบริหาร คือ กระบวนการจัดการ และด าเนินการทุกๆ ด้าน เพื่อให้การคณะสงฆ์ซึ่ง

ต้ังอยู่บนฐานของการวัด และเป็นฐานรองรับพระศาสนามีความก้าวหน้า สามารถอ านวยประโยชน์ 
เสริมสร้างความผาสุก  ความถูกต้อง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม และแสดงความเมตตานุ
เคราะห์ต่อปวงชน ปรากฏชัดท้ังทางรูปธรรมและนามธรรม๔๐  นอกจากนี้ยังหมายถึงการปกครอง 
(Government) การดูแลรักษาหมู่คณะ และการด าเนินงานหรือจัดการ (Management) กิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่คณะ หรือองค์กรต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามนโยบาย (Policy) และวัตถุประสงค์ 
(Purposes/Objectives) ขององค์กรนั้นๆ ด้วยดี มีประสิทธิภาพ (Efficiency)๔๑  

ผู้บริหารงานท่ีดีจะต้องมีวิธีการบริหารงานท่ีจะท าให้ชนะใจลูกน้อง ธรรมะส าหรับผู้
บริหารงาน คือ จะต้องมีความหนักแน่นมั่นคง และสามารถเป็นเสาหลักในการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่
ลูกน้องได้ มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องท าตามความช านาญของแต่ละบุคคลและรู้ จัก
กระจายอ านาจให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเอง ดังนั้นผู้บริหารงานท่ีดีจึงเป็นผู้ท่ีคอยดูแล
ภาพรวมในการท างานของบุคคลในองค์การ๔๒ ดังนั้นการบริหารจัดการ จึงเป็นกระบวนการของการ
แสวงหา และการผสมผสานทรัพยากรท่ีส าคัญ ๓ ประเภท คือ มนุษย์  การเงิน และทรัพยากรด้าน
กายภาพ เพื่อท่ีจะได้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์การในการผลิตสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นท่ีปรารถนา
ของสังคม การบริหารโดยสรุปก็คือ 

                                                         
๔๐พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี), ธรรมปริทัศน์ “๔๖”, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๗๓. 
๔๑พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (นครปฐม : เพชรเกษมการ

พิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๒๖. 
๔๒พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) , คนส าราญงานส าเร็จ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พลับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๐), หน้า ๒๕-๓๒. 



   ๔๘ 
 

 

๑. การท างานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จโดยล าพังคนเดียว ไม่ใช่การบริหารหรือการ
จัดการ การบริหารหรือการจัดการเกิดขึ้นในบริบทของกลุ่ม โดยอย่างน้อยท่ีสุดกลุ่มนั้นจะต้องมี
จ านวนสมาชิกตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป 

๒. กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะต้องมีเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน และผู้จัดการจะมี
บทบาทส าคัญในการช้ีน าให้แนวทางในการก าหนดเป้าหมายของกลุ่มหรือเป็นผู้ท่ีก าหนดเป้าหมาย
ของกลุ่มเอง ในกรณีท่ีเป้าหมายของกลุ่มมิได้ก าหนดขึ้นมาจากภายนอกหรือจากหน่วยงานระดับเหนือ
ขึ้นไป 

๓. การจัดการเป็นงานด้านสมอง ใช้ความคิด ปฏิภาณ และการตัดสินใจ  เพื่อสร้าง
เงื่อนไขและรักษาไว้ซึ่งเงื่อนไขส าหรับการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม๔๓ 

จึงกล่าวได้ว่าการบริหารงานเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ซึ่งเป็นสาขาวิชาท่ีมีการจัดระเบียบ
อย่างมีระบบ กล่าวคือ มีหลักการ กฎเกณฑ์และทฤษฎีท่ีเช่ือถือได้อันเกิดจากการค้นคว้าเชิง
วิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน โดยลักษณะเช่นนี้การบริหารงานจึงเป็นศาสตร์ทาง
สังคม ท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยาและรัฐศาสตร์ แต่ถ้าพิจารณาการบริหารงานใน
ลักษณะของการปฏิบัติท่ีต้องอาศัยความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารงาน
แต่ละคนท่ีจะท างานให้บรรลุเป้าหมาย  ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และส่ิงแวดล้อม๔๔ 

นอกจากนี้การบริหารงานเป็นการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
ไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ  อันได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุส่ิงของ (Material) และวิธีการ
ปฏิบัติงาน (Method)  เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน๔๕  หรือความพยายามท่ีจะส่ัง แนะและ
ผสมผสานความพยายามของมนุษย์ ซึ่งมีจุดรวมที่มุ่งสู่จุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายบางอย่าง การ
บริหารเป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นของผู้บริหาร ในองค์การซึ่งมีหน้าท่ีส่ังการ ให้ความสะดวกในการท างาน
ของกลุ่มคนท่ีมีวัตถุประสงค์เดียวกัน๔๖ 

การบริหารเป็นท้ังศิลป์ ศาสตร์ และอาชีพ กล่าวคือ กรณีท่ีเป็นศิลป์ (art) หมายถึง บุคคล
ได้ใช้ทักษะและความรู้ท่ีพัฒนาขึ้นของแต่ละบุคคล เพื่อให้บรรลุจุดหมายใดจุดหมายหนึ่ง กรณีท่ีเป็น

                                                         
๔๓ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, วิทยาการบริหารส าหรับนักบริหารมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๓-๔. 
๔๔จันทรานี สงวนนาม, เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง , 

(กรุงเทพมหานคร : ม.ท.ป., ๒๕๓๖), หน้า ๔. 
๔๕สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฎ์, หลักการบริหารเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 

ก.พ., ๒๕๓๖), หน้า ๑๒. 
๔๖ชาญชัย  อาจินสมาจาร, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริม,๒๕๔๐), หน้า ๓๘. 



   ๔๙ 
 

 

ศาสตร์ (science) เป็นองค์ความรู้ในส่ิงท่ีเกิดจากการสืบค้นหาความรู้ใหม่ ด้วยวิธีเชิงวิทยาศาสตร์ มี
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การประมวลผลข้อมูล การตั้งสมมุติฐาน และการทดสอบสมมุติฐาน 
กรณีท่ีเป็นอาชีพ  (profession) นั้น อาชีพเกิดจากความเป็นศิลป์และความเป็นศาสตร์โดยพิจารณา
จากเกณฑ์ท่ีแสดงถึงความเป็นอาชีพใดๆ๔๗ และเป็นกระบวนการของการวางแผน การจัดองค์การ 
การส่ังการ และการควบคุมก าลังความพยายามของสมาชิกขององค์การและใช้ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อ
ความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การท่ีก าหนดไว้๔๘ 

จากแนวคิดดังกล่าวนี้ สรุปความหมายของการบริหารว่า การบริหารก็คือการท่ีบุคคล
ต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไปร่วมมือกันท างานโดยใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ พร้อมท้ังใช้ทรัพยากรทางการบริหารมา
จัดด าเนินการตามกระบวนการบริหาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ร่วมกัน 
 จากความหมายของการบริหารสามารถสรุปแนวคิดได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๒.๖ ความหมายของการบริหาร 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

จันทรานี สงวนนาม 
(๒๕๓๖ : ๔) 

๑. เป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ 
๒. หลักการ กฎเกณฑ์และทฤษฎี  

ชาญชัย  อาจินสมาจาร 
(๒๕๔๐ : ๓๘) 

การส่ังการ การให้ความสะดวกในการท างานของกลุ่มคนท่ีมี
วัตถุประสงค์เดียวกัน 

ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ 
(๒๕๔๐ : ๓-๔) 

กระบวนการของการแสวงหา และการผสมผสานทรัพยากร 
เพื่อท่ีจะได้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์การ 

พระธรรมวรนายก  
(โอภาส นิรุตฺติเมธี) 
(๒๕๔๖ : ๗๓) 

กระบวนการจัดการ และด าเนินการทุกๆ ด้าน  

พระมหาวุฒิ ชั ย  ว ชิ ร เมธี  
(ว.วชิรเมธี),  
(๒๕๕๐ : ๒๕-๓๒) 

๑. การสร้างความเช่ือมั่น 
๒. ความสามารถในการแบ่งงาน 
๓. การกระจายอ านาจ 

 

ตารางที่ ๒.๖ ความหมายของการบริหาร 
 

                                                         
๔๗วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารหลักการทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :  โรง

พิมพ์ทิพย์วิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒), หน้า ๔. 
๔๘สมยศ นาวีการ, การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔), หน้า ๑๘. 



   ๕๐ 
 

 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระราชญาณวิสิฐ  
(เสริมชัย ชยมงฺคโล),  
(๒๕๕๑ : ๒๖) 

การด าเนินงานหรือจัดการกิจกรรมต่างๆ ของหมู่คณะ หรือองค์กร
ต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์  

วิโรจน์ สารรัตนะ 
(๒๕๔๒ : ๔) 

การบริหารเป็นท้ังศิลป์ ศาสตร์ และอาชีพ  

สมยศ นาวีการ 
(๒๕๔๔ : ๑๘) 

๑. กระบวนการของการวางแผน การจัดองค์การ การส่ังการ และ
การควบคุม 
๒. การใช้ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ
ท่ีก าหนดไว้ 

สุธี สุทธิสมบูรณ์  
และสมาน รังสิโยกฤษฎ์ 
(๒๕๓๖ : ๑๒) 

การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ  

 
๒.๒.๒  ความหมายของผู้บริหาร 
ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นจะต้องอาศัยผู้บริหาร ท่ีมีความรู้  

ความสามารถสูง ในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพต่อไปได้ องค์กรทางพระพุทธศาสนาก็จ าเป็นต้อง
อาศัยผู้บริหาร คือ พระสังฆาธิการท่ีมีความรู้ และความสามารถสูงในการพัฒนาองค์กรทาง
พระพุทธศาสนามี วัด เป็นต้น ได้มีผู้ให้ความหมายของผู้บริหารไว้หลายท่าน ดังนี้ 

นักบริหาร  คือ ผู้ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอื่น เขาบริหารงานด้วยธรรมาธิปไตยท่ีถือ
หลักการและความส าเร็จของงานเป็นใหญ่ เขาเป็นผู้น าท่ีนั่งอยู่ในหัวใจของคนร่วมงาน๔๙ ผู้บริหาร คือ 
นักแก้ปัญหาขององค์การท้ังปัญหาในด้านงาน ด้านงบประมาณ ด้านเวลาและด้านคน ซึ่งรวมถึง
ปัญหาสุขภาพทางร่างกายและทางจิตใจด้วย๕๐ รวมถึงผู้บริหารเป็นบุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังหรือการ

                                                         
๔๙พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส าหรับนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

สหธรรมิก, ๒๕๓๙), หน้า ๕๖. 
๕๐ถวิล เกื้อกูลวงศ์, การบริหารการศึกษาสมัยใหม่ : ทฤษฎี วิจัย และปฏิบัติ , (กรุงเทพมหานคร : 

ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐), หน้า ๑๗. 



   ๕๑ 
 

 

เลือกต้ัง หรือยกย่องจากกลุ่มให้ท าหน้าท่ีของต าแหน่งผู้น า เช่น การช้ีแนะ การส่ังการและช่วยเหลือ
ให้กลุ่มสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้๕๑ 

ผู้บริหาร คือ บุคคลใดๆ ก็ตามท่ีพยายามท าให้เกิดความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ 
โดยใช้ก าลังความพยายามของบุคคลอื่น หรือบุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ีต่อบุคคลอื่นคือผู้บริหาร๕๒ และ
หมายถึง ผู้ท าหน้าท่ีทางการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน และมีความหมายในระดับ
เดียวกัน๕๓ 
 ผู้บริหาร (Administrator) คือ ผู้ท่ีท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อื่น หรืออาศัยความร่วมมือ
จากผู้อื่น (Get things done through others) ค าว่า บริหารนั้นมาจากค า ๒ ค าคือ บริ แปลว่า
โดยรอบ และ หาร แปลว่า แบ่ง รวมความจึงแปลว่า การแบ่งงานท่ีอยู่รอบข้างช่วยกันท าให้ส าเร็จ
และการท่ีจะเป็นเช่นนั้นได้ผู้บริหารจะต้องเป็นท้ังหัวหน้า (Head) และผู้น า (Leader) ในคนเดียวกัน 
จากค าจ ากัดความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารท่ีสมบูรณ์จะต้องให้คนอื่นท างานแทนตนจนส าเร็จอย่า
ไปลงมือท างานด้วยตนเองท้ังหมด ถ้าใครลงมือท างานด้วยตนเองแม้แต่เรื่องเล็กน้อยจึงมักถูกเหน็บ
แนมว่าเป็น “ผู้บริหารสันดานเสมียน”๕๔ 
 ความหมายของค าว่า นักบริหาร โดยปกติค าว่า นัก จะหมายถึงตัวบุคคลถ้าไปอยู่กับค า
อื่นโดยเฉพาะท่ีเป็นอาชีพจะแสดงให้เห็นว่าคนๆ นั้น มีความเป็นมืออาชีพ เช่น นักมวย นักฟุตบอล
นักร้อง นักแสดง นักพูด นักเขียน เป็นต้น ค าว่า มืออาชีพ เป็นค าท่ีใช้กับบุคคลหรือองค์กรซึ่งท าส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งอย่างเป็นผู้รู้จริงในส่ิงนั้น และเช่ียวชาญกว่าส่ิงอื่น อย่างเช่นครูมืออาชีพ แสดงว่าครูผู้นั้นมี
ความรู้ความสามารถสูง และมีความเช่ียวชาญในการสอนเป็นอย่างมาก ในขณะท่ีค าว่า อาชีพครูมี
ความหมายเพียงว่าคนๆ นั้นมีอาชีพเป็นครูบาอาจารย์ มีหน้าท่ีส่ังสอนลูกศิษย์แต่จะมีความรู้และมี
ความเช่ียวชาญหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง นักบริหาร (Professional Administrator) จึงหมายถึง
ผู้บริหารมืออาชีพท่ีมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างดีเยี่ยมและมีความเช่ียวชาญในการ
บริหารงาน โดยดูจากประสบการณ์การท างาน ด้านการบริหารมาอย่างยาวนานและประสบ
ความส าเร็จ 

                                                         
๕๑เศาวนิต  เศาณานนท์, ภาวะผู้น า (Leadership), พิมพ์ครั้งที่ ๓, (นครราชสีมา : ภาควิชาพ้ืนฐาน

การศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๔๑), หน้า ๒. 
๕๒สมยศ นาวีการ, การบริหาร, หน้า ๒๒. 
๕๓สาคร สุขศรีวงศ์,ดร., การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร , พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท จี. พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๒๘. 
๕๔สุเมธ แสงน่ิมนวล, ภาวะผู้น ากับธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, 

(กรุงเทพมหานคร : ส เจริญ การพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๘-๙. 



   ๕๒ 
 

 

 ดังนั้นการเป็นนักบริหารจึงไม่ใช่เรื่องง่ายใครท่ีเป็นได้ถือว่ายอดเยี่ยม เพราะจะมีท้ังความ
เป็นผู้น าหัวหน้าและผู้บริหารอยู่ในคนๆ เดียวอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับการเป็นนักบริหารคนท่ีจะเป็นได้
จะต้องส่อลักษณะหรือฉายแววให้ปรากฏพอสรุปเฉพาะหัวข้อได้ ๙ ประการดังนี้๕๕ 

ประการท่ี ๑ แสดงออกอย่างแรงกล้าต้องการประสบความส าเร็จ 
ประการท่ี ๒ สนใจใคร่รู้ใฝ่รู้ใฝ่ฝัน 
ประการท่ี ๓ เป็นท่ีพึ่งของคนอื่นได้ 
ประการท่ี ๔ ให้คนอื่นท างานแทนตนจนส าเร็จ 
ประการท่ี ๕ ตัดสินใจได้ดี 
ประการท่ี ๖ แก้ปัญหาเองได้ 
ประการท่ี ๗ ท าอะไรได้มากเป็นพิเศษและรวดเร็ว 
ประการท่ี ๘ ประสานงานคล่องแคล่ว 
ประการท่ี ๙ ท างานได้ดีกว่าเดิมเสมอมีการคิดปรับปรุงไม่พอใจในผลงานจะท าให้ดีขึ้น

เรื่อยๆและมักประสบผลส าเร็จ 
ผู้บริหาร ( The Administrators ) เปรียบได้ว่าเป็นจอมทัพส าคัญท่ีจะน าพาองค์การให้

ก้าวไปในกระแสของการปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี ผู้บริหารในยุคของการเปล่ียนแปลงทาง
บริบท ( Context ) หลากหลายส่วนนั้น น่าจะเปรียบได้กับ “ผู้บริหารมืออาชีพ” จึงจะเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งบุคลากรดังกล่าวท่ี หมายรวมถึง “ผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษามืออาชีพ” 
และ “ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ” เหล่านี้  ประดุจหัวรถจักรส าคัญของขบวนรถไฟยุคปฏิรูป
การศึกษาท่ี จะท าหน้าท่ีส าคัญต่อการขับเคล่ือนขบวนรถไฟไปสู่ เป้าหมายท่ีพึงประสงค์ได้ โดยการ
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาสู่ การปฏิบัติท่ีแสดงให้เห็นท้ังคุณภาพ ศักยภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดในเขตพื้นท่ีการศึกษานั่นเอง๕๖ 

จากแนวคิดดังกล่าว สรุปความหมายของผู้บริหาร ก็คือ ผู้ท่ีด ารงต าแหน่งในการบริหาร 
และเป็นผู้จัดกระบวนการบริหารโดยท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการอ านวยการ การจูงใจ การริเริ่ม การ
ประนีประนอม การประสานงาน และควบคุมบุคคลอื่นให้ปฏิบัติหน้าท่ี 

จากความหมายของผู้บริหารสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 

                                                         
๕๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙. 
๕๖สุรศักด์ิ ปาเฮ, “สู่มิติการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ”, วารสารวิชาการ, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๖ 

(มิถุนายน, ๒๕๔๓) : ๗๐-๗๕. 
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ตารางที่ ๒.๗ ความหมายของผู้บริหาร 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ถวิล เกื้อกูลวงศ์ 
(๒๕๔๐ : ๑๗) 

นักแก้ปัญหาขององค์การท้ังปัญหาในด้านงาน ด้านงบประมาณ 
ด้านเวลาและด้านคน ซึ่งรวมถึงปัญหาสุขภาพทางร่างกายและ
ทางจิตใจด้วย 

พระเมธีธรรมาภรณ์  
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  
(๒๕๓๙ : ๕๖) 

๑. ผู้ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอื่น  
๒. บริหารงานด้วยธรรมาธิปไตยท่ีถือหลักการและความส าเร็จ
ของงานเป็นใหญ่  
๓. เป็นผู้น าท่ีนั่งอยู่ในหัวใจของคนร่วมงาน 

เศาวนิต  เศาณานนท์ 
(๒๕๔๑ : ๒) 

บุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังหรือการเลือกต้ัง หรือยกย่องจากกลุ่มให้
ท าหน้าท่ีของต าแหน่งผู้น า  

สมยศ นาวีการ 
(๒๕๔๔ : ๒๒) 

๑. บุคคลใดๆ ก็ตามท่ีพยายามท าให้เกิดความส าเร็จในเป้าหมาย
ขององค์การ โดยใช้ก าลังความพยายามของบุคคลอื่น  
๒. บุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ีต่อบุคคลอื่นคือผู้บริหาร 

สาคร สุขศรีวงศ์, ดร. 
(๒๕๕๓ : ๒๘) 

ผู้ท าหน้าท่ีทางการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน 
และมีความหมายในระดับเดียวกัน 

สุเมธ แสงนิ่มนวล 
(๒๕๕๒ : ๘-๙) 

๑. ผู้ท่ีท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อื่น หรืออาศัยความร่วมมือจาก
ผู้อื่น  
๒. การแบ่งงานท่ีอยู่รอบข้างช่วยกันท าให้ส าเร็จและการท่ีจะเป็น
เช่นนั้นได้ผู้บริหารจะต้องเป็นท้ังหัวหน้า  (Head) และผู้น า 
(Leader) ในคนเดียวกัน  

สุรศักดิ์ ปาเฮ 
(๒๕๔๓ : ๗๐-๗๕) 

๑. จอมทัพส าคัญท่ีจะน าพาองค์การให้ก้าวไปในกระแสของการ
ปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  
๒. ผู้บริหารในยุคของการเปล่ียนแปลงทางบริบท ( Context ) 
หลากหลายส่วนนั้น น่าจะเปรียบได้กับ “ผู้บริหารมืออาชีพ” 
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๒.๒.๓  ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 
องค์กรหนึ่งๆ ต้องอาศัยทฤษฎีการบริหาร เพื่อประโยชน์ในการจัดการองค์กร  มี

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูลหลายท่านได้เสนอทฤษฎีการบริหารไว้แตกต่างกัน ท้ังนี้ผู้บริหารจ าเป็นต้อง
ศึกษาทฤษฎีนั้นๆ ให้ท่องแท้ และน ามาประยุกต์ใช้กับองค์กรของตน ไว้ดังนี้ 

การบริหารองค์กรต่างๆ  จึงเป็นงานในหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
๑) การปกครองบัง คับบัญชา (Supervision and Control) การพิจารณาวินิจฉัย 

(Consideration) การตัดสินใจ (Decision) และการส่ังงาน (Command/Ordering) ตามล าดับช้ันใน
สายการบังคับบัญชา (Chain of Command) ของแต่ละองค์กร หรือหน่วยงาน (Organization) ใน
ระดับต่างๆ  

๒)  การจัดการ (Management) กิจกรรมต่างๆ ของวัด ได้แก่ การจัดการเกี่ยวกับการให้
การศึกษาหลักธรรม (พระปริยัติสัทธรรม) การให้การศึกษาอบรม ศีล สมาธิ ปัญญา (พระปริยัติ
สัทธรรม) และการเผยแผ่พระสัทธรรม การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์  การสาธารณ
สงเคราะห์ และศาสนพิธีต่างๆ เป็นต้น 

การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) การวางนโยบาย (Policy)  การจัดล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วน (Priority) ของโครงงาน การวางแผนและการบริหารโครงงาน (Project 
Planning and Administration) อันเป็นกิจกรรมขององค์กร หรือหน่วยงานในระดับต่างๆ การแบ่ง
งาน (Division of Works) และการมอบหมายหน้าท่ีการงาน (Delegation of Authority) การจัดการ 
(Management) ตามแผนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายท่ีก าหนดเอาไว้ ให้ได้ผล คือ 
“ประสิทธิผล” (Effectiveness) ดี อย่างมี “ประสิทธิภาพ” (Efficiency)  สูง และรวมท้ัง การตรวจ
งาน (Inspection) การติดตามผล (Follow-up) และการประเมินผลงาน (Evaluations) 

๓)  การจัดการทางด้านบุคลากร (Personnel Management) การเงินหรือการคลัง 
(Financial Management) และทรัพย์สิน (Assets) ขององค์กรหรือหน่วยงานแต่ละระดับ 

เครื่องวัดผลของการบริหารงาน (Administrative Measurement) ก็คือ ประสิทธิภาพ 
(Efficiency)  ซึ่ ง หมายถึ งอั ตรา ส่วนแห่ ง ค่ าลง ทุน  ( Investment Value)   ต่อประ สิทธิ ผล 
(Effectiveness) ของการบริหารงานของนักบริหารหรือหน่วยงานหนึ่ง เมื่อเทียบกับอัตราส่วนแห่งค่า
ลงทุน  ต่อประสิทธิผลของการบริหารงานอย่างเดียวกันของนักบริหารหรือหน่วยงานเดียวกัน แต่ต่าง
ระยะเวลากัน หรือ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนแห่งค่าลงทุนต่อประสิทธิผลของการบริหารงานอย่าง
เดียวกันของนักบริหารอีกคนหนึ่งหรืออีกหน่วยงานหนึ่ง 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การบริหารงานท่ีได้ผลส าเร็จมีประสิทธิภาพสูง คือ การบริหารงานท่ีได้
ผลผลิต หรือ ผลงานท่ีได้ส าเร็จด้วยดีมาก ด้วยต้นทุนหรือค่าลงทุนท่ีต่ าท่ีสุด ซึ่งก็หมายความว่า นัก
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บริหารท่ีดีก็จะต้องรู้จักเลือกใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงท่ีสุด อย่างประหยัดท่ีสุด และให้ได้ผล
งานท่ีดีมากท่ีสุดนั่นเอง๕๗ 

หลักกระบวนการบริหารมีอยู่ ๕ ประการ คือ๕๘ 
๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดนโยบายและมาตรการอันเป็นแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 
๒) การจัดองค์การ (Organizing) คือ การก าหนดต าแหน่งสายบังคับบัญชาใน องค์การ 
๓) การแต่งต้ังบุคลากร (Staffing) หมายถึงการสรรหาบุคลากรมาบรรจุแต่งต้ังในต าแหน่ง

ท่ีก าหนดไว้ 
๔) การอ านวยการ (Directing) คือ ก ากับ ส่ังการและมอบหมายให้แต่ละฝ่ายได้

ปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้ 
๕) การควบคุม (Controlling) คือ การติดตามดูว่าแต่ละฝ่ายปฏิบัติงานไปถึงไหน มีปัญหา

และอุปสรรคเกิดขึ้นที่ใด 
ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการของหลักการบริหาร ซึ่งมีอยู่ ๕ ขั้นตอน ดังนี้๕๙ 
๑. การวางแผน (Planning) 
๒. การจัดระบบองค์การ (Organizing) 
๓. การจัดบุคลากร (Staffing) 
๔. การเป็นผู้น าในองค์การ (Leading) 
๕. การควบคุมการดูแล (Controlling) 
หลักการบริหารเหล่านี้อาจจะเคยปฏิบัติโดยผู้บริหารก่อนมี Fayol แต่ Fayol เป็นบุคคล

แรกท่ีประมวลหลักการเหล่านี้ขึ้นมา ท าให้ผู้บริหารทุกคนสามารถเรียนรู้ได้  เขาได้วางรากฐานของ
การบริหารในฐานะท่ีเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่ง 

ทฤษฎีการบริหารโดยมีความเช่ือว่าเป็นไปได้ท่ีจะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับการ
บริหาร (Administrative) ซึ่งสามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารอุตสาหกรรม
หรืองานรัฐบาล  โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร (Management Functions) ซึ่งประกอบด้วย
หน้าท่ีทาง  การบริหาร ๕ ประการ คือ๖๐ 

                                                         
๕๗พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, หน้า ๒๖-๒๗. 
๕๘พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส าหรับนักบริหาร, หน้า ๓. 
๕๙Koontz, Harold and Heize Weihrich,  Essential of management,   5th, ( Singapore : 

McGraw-Hall, 1990), pp. 26-27. 
๖๐Price, Alan, Human Resourec Management In a Business Context, 2 edition, 

(London : Thomson Learning, 2004), p. 110. 
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๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีจะต้องท าการคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน หรือวิถีทาง
ท่ีจะปฏิบัติเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าท่ีท่ีผู้บริหารจ าต้องจัดให้มีโครงของ
งานต่างๆ และอ านาจหน้าท่ี ท้ังนี้เพื่อให้เครื่องจักร ส่ิงของ และตัวคน อยู่ในส่วนประกอบท่ีเหมาะสม
ในอันท่ีจะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 

๓. การบังคับบัญชาส่ังการ (Commanding) หมายถึง หน้าท่ีในการส่ังการงานต่างๆ ของ
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะกระท าให้ผลส าเร็จด้วยดี โดยท่ีผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างท่ีดี 
จะต้องเข้าใจคนงานของตน จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การท่ีมีอยู่ 
รวมถึงจะต้องมีการติดต่อส่ือสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดท้ังขึ้นและล่อง นอกจากนี้ยังต้องท า
การประเมินโครงสร้างขององค์การและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ าอีกด้วย หากโครงสร้าง
ขององค์การท่ีเป็นอยู่ไม่เหมาะสมก็จ าเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใด
หย่อนประสิทธิภาพ การไล่ออกเพื่อปรับปรุงก าลังคนท่ีมีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก็เป็นส่ิงจ าเป็นต้องท า 

๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าท่ีจะต้องเช่ือมโยงงานของทุก
คนให้เข้ากันได้ และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าท่ีในการท่ีจะต้องก ากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ท่ีท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนท่ีได้วางไว้แล้ว 

นอกจากนี้หลักการในการบริหารจัดการยังแบ่งออกเป็น ๑๔ ประการเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้ 

๑. การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) ฟาโย ได้เสนอว่า คนงานควรจะได้รับการ
มอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติมากขึ้น หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของงานมาก
ขึ้น ซึ่งหลักการนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้ 

๒. อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) แวปเบอร์
และฟาโย ได้ให้ความส าคัญของอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ อ านาจหน้าท่ีแบบเป็นทางการของ
แวปเบอร์จะได้มาจากต าแหน่งหน้าท่ีของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา ส่วนอ านาจหน้าท่ีแบบไม่
เป็นทางการจะได้รับจากความช านาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค (Technical 
Knowledge) ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการน า (Leading) 
และสร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนเน้นว่าอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบควรอยู่คู่
กัน 

๓. การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโย กล่าวว่าค าส่ังสองค าส่ัง 
(Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการท างาน เช่น การรายงานจะมีความเกี่ยวข้องในเมื่อผู้
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ควบคุมสองคนได้ให้ค าส่ังกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ท าให้เกิดการสับสนในบางสถานการณ์ 
ค าส่ังสองค าส่ังนี้ท าให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชา และท าให้เกิดการสับสนในล าดับขั้นของ
อ านาจหน้าท่ีแบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอ านาจหน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยาก และผู้บริหารจะไม่สนใจใน
ความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา มักจะโกรธ  และอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้าผู้ใต้บังคับบัญชา
ไม่เช่ือฟัง 

๔. สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าท่ี (Line of Authority) เป็นสายการบังคับบัญชา
จากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ ความสัมพันธ์ของการจ ากัดความยาว
ของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจ านวนของระดับในล าดับขั้นของการบริหารจัดการ จ านวน
ท่ีดีท่ีสุดในล าดับข้ันการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือ ความยาวของการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูง และพนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้าในการวางแผน (Planning) และการจัดการ 
(Organizing) ซึ่งการจ ากัดจ านวนของระดับขั้นการบังคับบัญชาให้น้อยลงจะท าให้ปัญหาในการ
ติดต่อส่ือสารลดลง และองค์การจะมีการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ภายใน
องค์การได้มีการแบ่งแยกแผนกต่างๆ ซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นการบังคับบัญชาโดยผู้บริหารใน
ระดับกลาง และระดับต้นของสายการบังคับบัญชาแต่ละแผนก ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดการในระดับ
เดียวกันในแผนกอื่นๆ ซึ่งปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้น เนื่องจากผู้บริหารจะรู้จักบุคคล
อื่น และรู้วิธีการในการแก้ปัญหาเพิ่มมากขึ้น ส าหรับการท างานข้ามแผนกหรือการท างานข้ามสายนั้น
เป็นการสร้างทีมงานข้ามสาย  ซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้น าของแต่ละทีม 

๕. การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ ท่ี
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซึ่งอ านาจหน้าท่ีจะไม่ได้รวมไว้ท่ีผู้บริหารระดับสูงของสายการบังคับ
บัญชา แต่เป็นการก าหนดว่า ควรมีการรวมอ านาจไว้ท่ีผู้บริหารระดับสูงเท่าไรอย่างไร และมีการ
กระจายอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร ส่ิงนี้ถือว่ามีความส าคัญ 
เนื่องจากว่าจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ 

๖. การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือก าหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร และคนงานท่ีใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดท่ีไม่มีการวางแผนจะ
ท าให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคล แต่การวางแผนจะเริ่มท่ีผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะต้องมี
การติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางท่ีมีส่วนในการตัดสินใจว่าจะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ หลักการในข้อนี้ยึดหลักว่า กิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมี
จุดหมายและแผนเดียวกัน 
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๗. หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาคคือ ความเป็นธรรม (Justice) ความ
ยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) ส าหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซึ่งใน
ปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากขึ้นเป็นการจัดการท่ีใช้หลักความเท่าเทียมกัน 

๘. การออกค าส่ัง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหาเพื่อให้องค์การ
ได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (Organization Chart) 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงต าแหน่ง และหน้าท่ีของพนักงานแต่ละคน และเป็นการช้ีวัดว่าต าแหน่งของ
พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเล่ือนขั้นได้ในอนาคต การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจมาก
ขึ้นในองค์การยุคปัจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้การฝึกอบรม 
(Training) และการพัฒนาก าลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าท่ีส าหรับ
คนทุกคน และทุกคนจะเข้าใจต าแหน่งหน้าท่ีของตน 

๙. ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าส่ิงต่างๆ โดย
ปราศจากการส่ังการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่งความคิด
ริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ผู้บริหารมีความ
ต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การและความต้องการ
ของพนักงาน และความสามารถ (Ability) จะท าให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นส่ิงท่ีช้ีวัดผู้บริหารระดับสูง
ในการพัฒนาและการบริหารงาน 

๑๐. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการเช่ือฟัง 
(Obedience) อ านาจ (Energy) ค าขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมา ส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารหลายๆ คนท่ีสามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้กับผู้ปฏิบัติงานท้ังหมดและท างานอย่างเข้มแข็ง 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
องค์การกับคุณสมบัติของผู้น าภายในองค์การ และเป็นความสามารถของผู้บริหารในการท่ีจะปฏิบัติ
ตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย 

๑๑. ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัส 
และแผนการแบ่งก าไร เป็นการช่วยกระตุ้นการท างานของพนักงานได้ การให้หรือการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การ ระบบรางวัลท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถให้ความยุติธรรมท้ังพนักงาน และองค์การ รวมท้ังสามารถกระตุ้นผลผลิตเพิ่มโดยการให้
รางวัล เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควรยุติธรรมและ
ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดท้ังนายจ้าง และลูกจ้างเท่าท่ีจะท าได้ 

๑๒. ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมี
ความส าคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะท างานเป็นทีมเป็น



   ๕๙ 
 

 

ระยะเวลานาน โดยพยายามพัฒนาทักษะ และปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรขององค์การ การจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยส าคัญท่ีใช้อธิบายการประสบความส าเร็จของ
บริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น 

๑๓.  ผลประ โยชน์ ส่ วน ตัวมี ความส า คัญน้อยกว่ าผลประ โยชน์ ขององ ค์การ 
(Subordination of individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์การ
ถือว่าเป็นประโยชน์ของทุกๆ คนหรือของทุกกลุ่มในองค์การ ในขณะท่ีองค์การยังด าเนินกิจการอยู่
จะต้องมีการก าหนดผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การ และสมาชิกภายในองค์การ 

๑๔. ความสามัคคี (Sprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การท่ี
ช่วยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุ่ม ในการออกแบบประยุกต์ของอ านาจหน้าท่ีตามล าดับข้ัน
ภายในองค์การ และสิทธิในการส่ังการ หรือการบริโภค และความร่วมมือกันถือว่าเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการท่ีท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จ และมีการพัฒนาความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลส าเร็จ
ได้หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหาร และคนงานโดยการติดต่อเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ท่ี
ส าคัญ เพราะความสามัคคีคือพลัง เมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะท าให้องค์การมีความ
แข็งแกร่ง๖๑ 

และมีผู้น าเสนอกระบวนการบริหารงาน ๗ ประการ เรียกโดยย่อว่า “POSDCoRB” เป็น
กระบวนการบริหารงานท่ีน าเสนอไว้ในหนังสือ “Papers on the Science of Administration”  ใน
ปี พ.ศ.๒๔๗๙ โดยมีกระบวนการบริหารงาน ดังนี้๖๒ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดจนวิธีการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ 

๒. การจัดหน่วยงาน (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้าง อ านาจหน้าท่ีและการแบ่ง
ส่วนของงานให้เหมาะสมและลงตัว 

๓. การจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานด้านบุคลากร
อันได้แก่ การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การรักษาสภาพการท างาน  และการควบคุมการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

๔. การอ านวยการ (Direction) หมายถึง การด าเนินการตัดสินใจ และส่ังการในการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ให้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ท้ังในลักษณะงานท่ัวไปและในลักษณะ
งานเฉพาะ ตลอดจนการให้ค าแนะน า และควบคุมการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน 
                                                         

๖๑ฟาโย, อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่นๆ, ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร 
: ธรรมสาร, ๒๕๔๕), หน้า ๖๘-๖๙. 

๖๒Luther Gulick and Lyndall Urwick, Papers on the Science of Administration, ( New 
York : Institute of Public Administration, 1937), pp. 37-38. 
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๕. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การร่วมมือกันของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานตามส่วนต่างๆ ให้ประสานสอดคล้องกันอย่างกลมกลืน 

๖. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้
ผู้บริหารงานและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบถึงความเคล่ือนไหว  และความก้าวหน้าของกิจการ
ต่างๆ ภายในหน่วยงาน 

๗. งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายให้รอบคอบ และรัดกุม
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณและการจัดท าบัญชี 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูลในประเทศไทยได้เสนอภารกิจส าคัญในการบริหารไว้ ๗ ประการ 
คือ๖๓ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดโครงการอย่างกว้างๆ  ว่ามีอะไรท่ี
จะต้องปฏิบัติตามล าดับ วางแนววิธีปฏิบัติพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้น ก่อนลงมือ
ปฏิบัติการ 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงการบริหาร 
โดยก าหนดอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่างๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจนพร้อมด้วย
ก าหนดลักษณะ และวิธีการติดต่อสัมพันธ์ตามล าดับช้ันแห่งอ านาจหน้าท่ีสูงต่ าลดหล่ันลงไป 

๓. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของ
หน่วยงานการบริหารบุคคลดังกล่าว รวมต้ังแต่การแสวงหาคนมาท างาน การบรรจุ การแต่งต้ังการ
ฝึกอบรม และการพัฒนาบุคคล การบ ารุงขวัญ การเล่ือนขั้น ตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจากงาน การ
บ ารุงรักษาสภาพของการท างานให้ดี และมีประสิทธิภาพให้คงอยู่ต่อไป 

๔. การส่ังการ (Directing) หมายถึง การอ านวยการ หรือการวินิจฉัยส่ังการหลังการได้
วิเคราะห์ และพิจารณาโดยรอบคอบ รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามค าส่ังนั้นๆ 

๕. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงาน หรือติดต่อสัมพันธ์กับ
หน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่างๆ ในองค์กร เพื่อก่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่มีการท างาน
ท่ีซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกัน สามารถท างานประสานความกลมกลืนกันเพื่อวัตถุประสงค์หลักขององค์การ 

๖. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังบนและล่าง เพื่อทราบความก้าวหน้าของงานทุกระยะ สะดวกแก่การ
ประสานงานอื่นจะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ตลอดจนเป็นการบ ารุงขวัญก าลังใจไปในตัว
ด้วย 

                                                         
๖๓ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙),  

หน้า ๒๔-๒๖.  
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๗. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการท างบประมาณ
การเงิน วางแผนหรือโครงการในการจ่ายเงิน การบัญชี และการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินโดยรอบ
คอบ และรัดคุม 

หลักเกณฑ์ได้พัฒนาการบริหารท่ีมีหลักเกณฑ์ซึ่งมีพื้นฐานอยู่ในหลักการ (Principles) ท่ี
ส าคัญ ๔ ประการ คือ 

๑. ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีท่ีดีท่ีสุด ส าหรับงานแต่ละอย่างคือ ต้องมีการก าหนด
วิธีการท างานท่ีดีท่ีสุดท่ีช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์มาตรฐานของงาน
จะต้องมีการจัดวางเอาไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ท่ีได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดจริง และในเวลา
เดียวกันการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่างๆ ก็จ่ายให้ตามผลผลิตท้ังหมด 

๒. ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความส าคัญ และคุณค่าของการรู้จัก
งานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน นอกจากนี้ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท างานท่ีถูกวิธี
ด้วย และในการคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษท่ีจะให้ได้คนท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีท่ีสุดตรง
ตามงานท่ีจะให้ท า 

๓. ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการท างาน ควบคู่กับการพิจารณา
คนงานนี้ คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีท างานใหม่ท่ีได้ก าหนดขึ้น เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะ
เห็นจริงถึงโอกาสท่ีเขาจะได้รับรายได้สูงขึ้นจากการท างานถูกวิธีท่ีจะช่วยให้ได้ผลิตผลสูงขึ้น 

๔. การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน ฝ่ายบริหารควรจะได้
ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือปฏิบัติงานท่ี
ควรจะเป็นงานของคนงานเท่านั้น๖๔ 

ส าหรับแนวคิดการบริหารได้รับการพัฒนาขึ้นมาตามแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จนเกิด
เป็นทฤษฎีการบริหารท่ีมุ่งจะวิเคราะห์ศึกษาถึงการบริหารอย่างเป็นระบบ โดยเฮนรี่ ฟาโย นักบริหาร
ชาวฝรั่งเศส ซึ่งได้วางรากฐานส าคัญของทฤษฎีการบริหารท่ัวไปอันเป็นท่ียอมรับกันอย่างกว้างขวาง 
ทฤษฎีอันหนึ่งท่ีว่าด้วยหน้าท่ีในการบริหาร ๕ ประการคือ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับ
บัญชา การประสานงาน และการควบคุม  ต่อมาได้พัฒนาและปรับปรุงจนกลายเป็นต าราการบริหาร 
เช่น ทฤษฎีของลูเธอร์ กูลิค  ศาสตราจารย์การบริหารรัฐกิจชาวอเมริกัน ท่ีได้ขยายแนวคิดของฟาโย 
ก าหนดหน้าท่ีในการบริหารท่ีเรียกกันว่า POSDCoRB : Planning (การวางแผน) Organizing (การจัด

                                                         
๖๔เทเลอร์, อ้างใน ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : ไทย

วัฒนาพานิช, ๒๕๔๓), หน้า ๔๗-๔๘. 
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องค์การ)  Staffing (การจัดบุคคลเข้าท างาน) Directing (การส่ังการหรืออ านวยการ) Coordinating 
(การประสานงาน) Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) Budgeting (การงบประมาณ)๖๕ 

การบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) ตามแนวคิดของเดมมิ่ง ปัจจุบันจัดเป็น
กระบวนการสากลท่ีทุกคนทราบกันดี และถือเป็นเครื่องมือการบริหารท่ีจัดเป็นแกนร่วมของการบริหารท่ี
หลากหลายบนพื้นฐานเดียวกัน ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดของเดมมิ่งและนักการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศท่ีได้กล่าวถึงวงจรคุณภาพ (PDCA) ไว้ ดังนี้ 

จากการศึกษาทฤษฎีการบริหาร จึงสรุปได้ว่า การบริหารมีความจ าเป็นต้องมีกระบวนการ
ท่ีส าคัญ ๕ ประการ คือ  ๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดนโยบายและมาตรการอัน
เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ ๒) การจัดองค์การ (Organizing) คือ การก าหนด
ต าแหน่งสายบังคับบัญชาใน องค์การ  ๓)  การแต่งต้ังบุคลากร (Staffing) หมายถึงการสรรหา
บุคลากรมาบรรจุแต่งต้ังในต าแหน่งท่ีก าหนดไว้ ๔)  การอ านวยการ (Directing) คือ ก ากับ ส่ังการ
และมอบหมายให้แต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้ และ ๕)  การควบคุม (Controlling) คือ 
การติดตามดูว่าแต่ละฝ่ายปฏิบัติงานไปถึงไหน มีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นที่ใด เป็นต้น 
 

ตารางที่ ๒.๘ เปรียบเทียบทฤษฎีการบริหารจัดการกับทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจัย 
 

ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 
/ทฤษฎีของนักวิชาการ/แหล่งข้อมูล 
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๑) การวางแผน (Planning)       
๒) การจัดองค์การ (Organizing)      
๓)  การแต่งต้ังบุคลากร (Staffing)      
๔)  การอ านวยการ (Directing)      
๕)  การควบคุม (Controlling)      

 

 
 
 
                                                         

๖๕สุปรีชา กมลาศน์, กลยุทธ์การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๕), 
หน้า ๒. 
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๒.๓  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์กรสงฆ์ 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนามีจุดเริ่มต้นเมื่อมีพระสังฆรัตนะ

เกิดขึ้น คือเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้ว ทรงแสดงปฐมธรรมเทศนาและมีผู้ขอบวชตลอดเรื่อยมาจนมี
หมู่พระภิกษุสงฆ์จ านวนเพิ่มมากขึ้น สังคมในพระพุทธศาสนากลายเป็นสังคมท่ีมีขนาดใหญ่ สมควรท่ี
จะมอบหมายภาระให้คณะสงฆ์ช่วยกันบริหาร เพื่อเป็นการปูพื้นฐานการบริหารจัดการให้แก่ คณะ
สงฆ์ พระพุทธองค์จึงได้ทรงยกเลิกการบวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาและไตรสรณคมน์ แล้วทรงอนุญาต
ให้หมู่พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ด าเนินการอุปสมบทให้ผู้ท่ีมีศรัทธา ต้องการบวชในพระพุทธศาสนาได้ด้วย
วิธี “ญัตติจตุตถกรรมวาจา” และ ได้น าวิธีการบวชแบบไตรสรณคมน์ไปใช้กับการบรรพชาสามเณร 
ส าหรับการมอบหมายภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ พระพุทธองค์ทรงมีพุทธวิธีการจัดแบ่งงานใน
องค์การสมัยพุทธกาลซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการจัดแบ่งงานขององค์การในปัจจุบัน ส าหรับบทบาทของวัด
และพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เป็นบทบาทของวิถีชีวิตไทย คือ วัดมีบทบาทและความผูกพันกับคน
ในสังคมเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เช่น เป็นท่ีอาศัย ของผู้ยากไร้หรือประสบภัยต่างๆ เป็นท่ีรักษา
ภัยไข้เจ็บท้ังทางร่างกายและโรคทางใจ เป็นศูนย์กลางของศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆ หรือเป็น
ศูนย์กลางวัฒนธรรมประเพณีประจ าถิ่น เป็นต้น ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า วัดมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคน
ไทยมาเป็นเวลาช้านาน แม้สภาพสังคมจะเปล่ียนแปลงไป อย่างไรก็ตาม บทบาทของวัดท่ีมีต่อวิถีชีวิตของ
คนไทยก็ยังปรากฏให้เห็นชัดเจนโดยเฉพาะในชนบท ซึ่งยังคงมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน 

๒.๓.๑ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ คือ กิจการท่ีคณะสงฆ์จะต้องท าหรือท่ีจะต้องถือเป็นธุระ

หน้าท่ีเพราะเป็นการคณะสงฆ์และการพระศาสนาหรือเพราะเกี่ยวกับการคณะสงฆ์และการพระศาสนา  
มี ๖ ฝ่าย คือ การเพื่อความเรียบร้อยดีงาม (การปกครอง) การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์๖๖ ซึ่งในปัจจุบันอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของมหาเถรสมาคม 

ส าหรับการบริหารจัดการวัด เป็นภาระหน้าท่ีโดยตรงของเจ้าอาวาส ซึ่งตามกฎมหาเถรสมาคม 
ฉบับท่ี ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ระบุภาระงานในการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการไว้ ๖ ด้าน ได้แก่ 
การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ 
และการสาธารณสงเคราะห์ สามารถแสดงรายละเอียด ได้ดังนี้ 

 
 

                                                         
๖๖พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๓, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๙. 
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๑. การปกครอง 
การปกครองเป็นงานในหน้าท่ีของเจ้าอาวาสในการปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรในเขต

ปกครองของตน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย และตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ ท้ังนี้ ค าว่า การปกครอง หมายถึง การดูแล การคุ้มครอง การระวังรักษา หรือการบริหาร๖๗ 
ในพระพุทธศาสนาเป็นการปกครองเพื่อการศึกษา การปกครองและความสงบเรียบร้อยท่ีจะเกิดจาก
การปกครองนั้น มิใช่เป็นจุดหมายในตัว แต่เป็นเพียงปัจจัยคือสภาพเอื้อเพื่อให้แต่ละบุคคลบรรลุตาม
จุดหมายแห่งการศึกษาหรือเพื่อเป็นหลักประกันของการศึกษา จึงถือเป็นคติได้ว่าการปกครองท่ีมีข้ึน
นั้นเป็นเรื่องของการศึกษาและเพื่อการศึกษาท้ังส้ิน ถ้าไม่ปกครองด้วยการศึกษา ก็ต้องปกครองด้วย
อ านาจ เมื่อปกครองด้วยอ านาจก็เกิดความรู้สึกในเชิงปรปักษ์ ท่ีเอียงไปในทางท่ีจะขัดแย้งกัน  
ด้วยเหตุนี้ การปกครองแบบใช้อ านาจจึงก่อให้เกิดปัญหา เริ่มต้ังแต่เกิดความขัดแย้งในจิตใจเป็นต้นไป 
ท าให้ยิ่งต้องเพิ่มการใช้อ านาจ ใช้อาญา และจะเน้นการลงโทษมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ไม่ใช่การปกครอง
แบบพยายามสร้างคนดี แต่เป็นการปกครองแบบพยายามก าจัดคนเลว๖๘ ด้วยเหตุนี้ เจ้าอาวาสจึงต้อง
ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามพระธรรมวิ นัย กฎหมาย  
กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง มติ ประกาศ และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
นอกจากนั้นเจ้าอาวาสยังจะต้องท าหน้าท่ีระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์
ค าส่ัง รวมตลอดท้ังควบคุมบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในเขตปกครองของตน ช้ีแจงแนะน า
การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย พร้อมท้ังตรวจการและร่วมประชุม
พระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 

งานปกครองเป็นงานน า ต้องมุ่งเน้นพัฒนาวัดแต่ละวัดให้เข้มแข็งเป็นท่ีพึ่งของชุมชน
อย่างแท้จริง จากนั้นวัดท้ังหลาย ก็สร้างเครือข่ายโยงร่วมกัน ท างานร่วมกันเป็นทีมท่ัวประเทศ ลด
ขั้นตอนสายบังคับบัญชาท่ีซ้ าซ้อน ไม่ทันการณ์ โดยปรับปรุงระบบท างานของพระสังฆาธิการหรือท า 
รีเอ็นจิเนียริ่งให้กับการบริหารคณะสงฆ์ ให้เป็นระบบการบริหารงานท่ีใช้ได้ดี โดยอาศัยความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี ด้านส่ือสาร๖๙ การปกครองคนต้องยึดหลักธรรมาธิปไตย เพราะเป็นงานลึกซึ้ง
กว้างขวางยิ่งใหญ่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่างานท้ังหลาย และเป็นงานท่ีท าไม่เสร็จ ต้องคอยปรับปรุง
เปล่ียนแปลงให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ถ้างานปกครองด าเนินไปอย่างใด  
งานอื่นๆ ก็จะด าเนินไปอย่างนั้น ถ้างานปกครองด าเนินไปไม่ได้ งานบริหารลักษณะอื่นๆ ก็ด าเนินไปไม่ได้

                                                         
๖๗ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๖๙๓. 
๖๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ธรรมะ 

อินเทรนด์, ๒๕๕๕), หน้า ๔๕-๔๖. 
๖๙พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๒๙-๓๓. 
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เช่นกัน๗๐ ผู้ปกครองวัดก็คือเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการอันดับท่ี ๙ เป็นผู้มีความรับผิดชอบ 
ต่อการพระศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ เพราะต้องปกครองวัด ค าว่า “วัด” มีความหมาย ๒ ประการ  
คือ หมายถึง ศูนย์กลางแห่งพระศาสนาท้ังปวง และหมายถึง แหล่งรวมของส่วนประกอบท่ีส าคัญของ
พระศาสนา ๕ ประการ คือ 

๑. ศาสนสถาน ได้แก่ พื้นท่ีต้ังวัดและบริเวณวัด มีลักษณะเป็นไปตามธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม เหมาะท่ีจะเป็นเครื่องเสริมสร้างความวิเวก ความสงบ 

๒. ศาสนวัตถุ ได้แก่ ส่ิงปลูกสร้างเป็นเสนาสนะต่างๆ เป็นปูชนียวัตถุ ปูชนียสถาน  
ท่ีแสดงถึงความถูกต้องเรียบร้อย น าไปสู่ความสงบ 

๓. ศาสนบุคคล ได้แก่ พระภิกษุสามเณรท่ีมีลักษณะต้ังอยู่ในศีลาจารวัตรบ าเพ็ญหน้าท่ี
ศึกษา ปฏิบัติ และแนะน าส่ังสอนเพื่อความสงบ บ าเพ็ญสังคมสงเคราะห์ตามสมณวิสัย ศิษย์วัดท่ีมี
ลักษณะเป็นพุทธมามกะ ตลอดจนทายก ทายิกา ท่ีมีแนวแห่งความเป็นอุบาสก อุบาสิกา มีความมั่นคง
ในพระศาสนาพอสมควร 

๔. ศาสนธรรม ได้แก่ ระเบียบแบบแผน ขนบประเพณีทางศาสนา ตลอดถึงค าส่ังสอน
และแนวปฏิปทาทางพระศาสนาท่ีได้รับการยกย่อง เชิดชู และศึกษาเล่าเรียนด้วยความเล่ือมใสใน
คุณค่าเป็นท่ีพึ่งทางใจ 

๕. ศาสนกิจ ได้แก่ งานต่างๆ ทางพระศาสนา เช่น การศึกษา การเผยแพร่หรืองาน
เสริมสร้างความบริสุทธิ์ ความมั่นคงของสังฆมณฑล เพื่อความด ารงอยู่ด้วยดีของพระศาสนา 

การปกครองคณะสงฆ์ท่ีดีนั้น เบ้ืองต้นต้องรู้จักวางโครงงานหรือการแบ่งงานมอบอ านาจ
หน้าท่ีจ าต้องมีทีมงานคอยสนองงานเจ้าคณะเพื่อให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงก าหนด
ลักษณะงานไว้ ๔ ประการ๗๑ คือ 

๑. งานสารบรรณ เป็นหัวใจหลักของงานด้านเอกสาร 
๒. การประชุม เป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญมาก เป็นส่วนท่ีท าให้งานบริหารงานปกครอง

ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. การเสนองาน เลขานุการไม่ใช่เพียงบุรุษไปรษณีย์แต่มีหน้าท่ีกรองงานเสนองาน 
๔. การสนองงาน เรียกว่า เป็นหน่วยเฉพาะกิจ ตรงนี้คณะสงฆ์เรายังขาดและส่ิงท่ี

เลขานุการต้องท า คือเวลาเกิดเรื่อง เลขานุการต้องเป็นหน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว Trouble Shooter แปลว่า 
เจาะปัญหา ลงไปคล่ีคลายปัญหา 
                                                         

๗๐พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน), ธรรมญาณนิพนธ์ : ๑๐๐ ปี พระพุทธวรญาณ, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑), หน้า ๓๐. 

๗๑ดูรายละเอียดใน ส านักงานเจ้าคณะภาค ๒, ระเบียบงานสารบรรณ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๔-๑๗. 
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สรุปได้ว่า การปกครอง เป็นหน้าท่ีโดยตรงของพระสงฆ์ผู้ด ารงต าแหน่งทางการปกครอง 
ท่ีจะต้องดูแลพระภิกษุ สามเณร ตลอดจนคฤหัสถ์ท่ีอยู่ภายในวัดให้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเรียบร้อย
ดีงาม ตามหลักพระธรรมวินัย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง ประกาศของมหาเถรสมาคม  
และกฎหมายบ้านเมืองด้วย 

๒. การศาสนศึกษา 
การศาสนศึกษา หมายถึง การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา  

ของบรรพชิตและคฤหัสถ์ เป็นกิจการของคณะสงฆ์ประการหนึ่งท่ีส าคัญยิ่งในอ านาจหน้าท่ีของ  
มหาเถรสมาคม มาตรา ๑๕ ตรี มีความตอนหนึ่งว่า “ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา” ของคณะสงฆ์ 
และในระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง ของมหาเถรสมาคม ได้ก าหนดวิธี การด าเนินการ
ควบคุมและส่งเสริมศาสนศึกษาว่า “ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษาให้ด าเนินไปด้วยดี” คณะสงฆ์
ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ การศาสนศึกษาไว้โดยชัดเจน แต่โดยหลักสูตรและเนื้อหาวิชาแล้ว คงอนุมานได้ว่า 
มีวัตถุประสงค์ ๙ ประการ คือ๗๒ 

๑. เพื่อพระสงฆ์รักษาตนเองและหมู่คณะ 
๒. เพื่อใช้อบรมส่ังสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
๓. เพื่อใช้พัฒนาชาติบ้านเมืองด้วยคุณธรรมของศาสนา 
๔. เพื่อใช้ในกิจการคณะสงฆ์และการศาสนา 
๕. เพื่อรักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
๖. เพื่อสร้างศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา 
๗. เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา 
๘. เพื่อความต้ังมั่นแห่งพระสัทธรรม 
๙. เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติอันเป็นส่วนรวม 
ส่วนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของเจ้าอาวาสไว้ในมาตรา ๓๗ ว่า 

“เป็นธุระในการศึกษาอบรมและส่ังสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์”๗๓ จึงเห็นได้ว่า 
เจ้าอาวาสเป็นผู้จัดการศาสนศึกษาและวัดเป็นสถานศึกษา 

ค าส่ังมหาเถรสมาคม เรื่อง ให้ภิกษุสามเณรเรียนพระธรรมวินัย พ.ศ. ๒๕๒๘ ก็ก าหนดให้
เป็นหน้าท่ีของเจ้าอาวาสโดยตรง และให้เจ้าคณะสังกัดร่วมจัดด้วย ดังนี้ 

๑. เจ้าอาวาสเป็นผู้จัดการศาสนศึกษาในฐานะเจ้าส านักเรียนหรือเจ้าส านักศาสนศึกษา 

                                                         
๗๒พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, หน้า ๔๑. 
๗๓กนก แสนประเสริฐ, ประมวลพระราชบัญญัติคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๙), หน้า ๙. 
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๒. เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้จัดการในฐานะเจ้าส านักเรียนคณะจังหวัด 
๓. ในบางกรณีให้เจ้าคณะเจ้าสังกัดร่วมจัดด้วย 
โดยหลักการแล้วแบ่งการศึกษาพระปริยัติธรรมออกเป็น ๒ แผนก คือ แผนกบาลี ๑ 

แผนกธรรม ๑ การจัดการศาสนศึกษานับเป็นกิจการท่ีส าคัญยิ่งของคณะสงฆ์เป็นหลักส าคัญในการ
รักษาพระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆ์ผู้รักษาพระธรรมวินัยดีย่อมเป็นศรีของพระศาสนาและเป็นก าลัง 
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ การจัดการศาสนศึกษา ควรจะมีองค์ประกอบ ๕๗๔ คือ 

๑. หลักการ หมายถึง ควรเป็นระบบและหลักสูตรเฉพาะเพื่อการพระศาสนา มีความดีงาม 
ในตัวอย่างสมบูรณ์แบบเป็นหลักการอันดีงามส าหรับการคณะสงฆ์และการพระศาสนา 

๒. วิธีการ หมายถึง วิธีด าเนินกิจการต่างๆ ในการศาสนศึกษา เช่น การเรียนการสอน 
การวัดผล การรับรองฐานะและการจัดการอื่นๆ เพื่อให้การศาสนศึกษามีความเจริญก้าวหน้า และมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามจารีตประเพณีอันดีงามแต่อดีต 

๓. ปฏิบัติการ หมายถึง เจ้าส านัก ครูอาจารย์ ซึ่งเป็นผู้แบกภาระการศาสนศึกษาควรเห็น
แก่ประโยชน์ของคณะสงฆ์และพระศาสนาเป็นส าคัญ ปฏิบัติภารกิจส่วนนี้ด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรม  
มุ่งรักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 

๔. อุปการ หมายถึง การอุปถัมภ์บ ารุงการศาสนศึกษานี้ องค์พระมหากษัตริย์ทรงรับไว้
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงนับได้ว่าเป็นพระมหากรุณาอย่างสูง แต่การท่ีทรงอุปถัมภ์ด้วยงบประมาณ
อุดหนุนผ่านทางเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นทุนอุดหนุนท่ีน้อยกว่าการศึกษาประเภทอื่นๆ ถึงแม้จะได้รับการ
อุปถัมภ์จากประชาชนท่ัวไปอีก ก็เป็นส่วนน้อยไม่เพียงพอแก่การจัดการจึงเป็นเหตุให้การบริหาร
จัดการเป็นไปด้วยความยากล าบาก 

๕. สิทธิการ หมายถึง การติดตามผลงาน การควบคุม และส่งเสริมการศาสนศึกษา
โดยตรงได้แก่เจ้าคณะทุกส่วนทุกช้ัน 

ดังนั้น องค์ประกอบในการจัดการศาสนศึกษาจะดีหรือไม่ประการใดขึ้นกับเจ้าส านัก
เรียนหรือเจ้าอาวาส และครูอาจารย์ผู้บริหารการศาสนศึกษาท่ีได้ช่วยแบกภาระการศาสนศึกษาอย่าง
เต็มก าลัง อันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระศาสนาและคณะสงฆ์ การจัดการศาสนศึกษานั้นแผนก
ท่ีประสบปัญหามากคือการจัดการศึกษาแผนกบาลี เพราะขาดแคลนท้ังครูและนักเรียนและอุปสรรค
อื่นๆ ซึ่งคณะสงฆ์จะต้องช่วยจัดการศึกษาแผนกบาลีอันเป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาโดยตรง เพื่อให้
พระสงฆ์เจริญด้วยวิชาความรู้และการศาสนศึกษาให้เจริญก้าวหน้า การศึกษาพระปริยั ติธรรม 
ท้ังแผนกบาลีและแผนกธรรมเป็นการศึกษาหลักและส าคัญยิ่งของพระสงฆ์ 

                                                         
๗๔พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, หน้า ๑๐๑. 



   ๖๘ 
 

 

สรุปได้ว่า การศาสนศึกษา เป็นหน้าท่ีของพระภิกษุสงฆ์ในการสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนการสอนพระพุทธศาสนาแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ใน ๒ แผนก คือ แผนกบาลี และแผนกธรรม 
ซึ่งเป็นการให้การศึกษาแก่ศาสนบุคคล ท่ีจะช่วยสืบทอดหลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนา
ต่อไป โดยจากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าเป็นภาระหน้าท่ีของเจ้าอาวาส รวมถึงครูอาจารย์และผู้บริหาร
การศาสนศึกษาท่ีจะต้องช่วยกันบริหารจัดการให้การศาสนศึกษาด าเนินไปได้ด้วยดี 

๓. การศึกษาสงเคราะห์ 
การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล หรืออุดหนุนจุน

เจือช่วยเหลือด้านการศึกษานอกจากการศาสนศึกษา หรือสถาบันอื่น หรือบุคคลอื่นผู้ก าลังศึกษาเล่า
เรียน นับต้ังแต่อดีตมาจนกระท่ังปัจจุบันพระภิกษุสงฆ์ได้ท าหน้าท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการให้
การศึกษา ท้ังส่วนท่ีจัดการศึกษาเองโดยตรง คือจัดต้ังโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน มีหลักสูตรท่ี
แน่นอน และอีกส่วน โดยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา ให้ทุนในการสร้างอาคารเรียน ให้ทุนซื้อส่ือ
การเรียนการสอน อุปกรณ์ทางการศึกษา ให้ทุนการศึกษากับครูเพื่อพัฒนาครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน  
ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น กล่าวได้ว่า งานด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
ท่ีพระสงฆ์ได้ด าเนินการในปัจจุบันมีอยู่ ๔ ลักษณะ คือ๗๕ 

๑. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา วัด หรือมูลนิธิในวัดจัดต้ังขึ้นเพื่อ
ช่วยเหลือเกื้อกูลเด็กและเยาวชนท่ียากจนบางแห่งมีนักเรียนเฉพาะชาย-หญิง เรียนร่วมกับภิกษุ
สามเณร ปัจจุบันโรงเรียนประเภทนี้สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

๒. โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราชประสงค์ ต้ังตามพระราชประสงค์และอยู่
ในพระบรมราชานุเคราะห์ และอยู่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปัจจุบัน 
มีจ านวน ๓ แห่ง คือ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนวัดบึงเหล็ก จังหวัดนครพนม 
และโรงเรียนนันทบุรีวิทยา จังหวัดน่าน 

๓. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์ท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษา
อบรมปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน สอนเฉพาะวันอาทิตย์ 
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดต้ังขึ้นตามความคิดและการน าของมหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ังสอง
แห่ง เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มาเรียนพระพุทธศาสนาในวันท่ีทางสถานศึกษาของฝ่าย
ราชอาณาจักรหยุดเรียนตามแบบสากล นอกจากจะสอนธรรมะแก่เด็ก ศูนย์นี้ยังได้ทบทวนวิชาสามัญ
ท่ีเรียนตามหลักสูตรการศึกษาปกติของตนท่ีโรงเรียน เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ เป็นการชักจูงให้นักเรียนได้มาเรียนพุทธศาสนา 

                                                         
๗๕พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, หน้า ๒๓๗. 
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๔. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เป็นศูนย์ท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อฝึกอบรมกิจกรรม ปลูกฝัง
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแก่เด็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมในด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมให้ภิกษุได้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เพิ่มมากขึ้น  
และเป็นศูนย์ประสานความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชาวบ้าน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ด าเนินการ
มาต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันก็ยังด าเนินการเพื่อรับเด็กซึ่งเป็นบุตรหลานชาวบ้าน 
ท่ีอายุยังไม่ครบเกณฑ์การเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาตามกฎหมาย มาช่วยเล้ียงฝึกหัดมารยาท 
ให้คุ้นเคยกับวัด กับพระต้ังแต่เด็ก สอนหนังสือง่ายๆ เบ้ืองต้น ท่ีไม่เกินก าลังของสมองท่ีเด็กจะเรียนได้ 
และให้รู้จักสวดมนต์ ไหว้พระ เป็นต้น 

สรุปได้ว่า การศึกษาสงเคราะห์ เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์แก่ประชาชนท่ัวไป  
เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เด็กและเยาวชนของชาติ ด้านการศึกษาท่ีนอกเหนือจากการศาสนศึกษา  
อันได้แก่ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนสงเคราะห์ เด็กยากจนตามพระราชประสงค์ 
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ซึ่ง แม้ในปัจจุบันพระสงฆ์
และวัดจะไม่ได้มีหน้าท่ีโดยตรงในการให้การศึกษาแก่กุลบุตรกุลธิดาเสมือนในอดีต แต่การให้ความรู้
เกี่ยวกับพุทธธรรมและศีลธรรมจรรยาอันเป็นความรู้พื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขนั้น 
ถือเป็นหน้าท่ีโดยตรงของพระสงฆ์และวัดต้องบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยดี 

๔. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การท าให้หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า แพร่ออกไป 

แล้วมีการน้อมน าเอาหลักธรรมค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ เพื่อท าให้เกิดการศึกษาและการ
พัฒนาตนเองไปในทางท่ีถูกท่ีควร๗๖ ได้แก่ การด าเนินการเพื่อให้หลักค าสอนในพระพุทธศาสนา
แพร่หลายออกไป พระสงฆ์ต้องยึดหลักของการเผยแผ่ในโอวาทของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นเป้าหมายใน
การพัฒนาสังคมได้ดี คือ ๑) เว้นจากทุจริต คือประพฤติช่ัว ด้วยกาย วาจา ใจ ๒) ประกอบสุจริต คือ
ประพฤติชอบด้วยการ วาจา ใจ และ ๓) ท าใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจ มีโลภ โกรธ 
หลง๗๗ เป็น ต้น เพื่ อท าให้มี ผู้ เคารพเ ล่ือมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย  น้อมเอาหลักธรรม 
ในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อ ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติเหล่านั้น เพราะพระพุทธศาสนา
บังเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลก หัวใจส าคัญในการเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธศาสนา ก็เพื่อ
ประโยชน์สุขแก่ชาวโลก โดยให้เกิดประโยชน์สุขตามท่ีพระพุทธองค์ทรงประสงค์ ๓ ประการ๗๘ คือ 

๑. ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในชาตินี้ 
                                                         

๗๖พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, หน้า ๑๓๓. 
๗๗ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐. 
๗๘ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, การกลับมาของพระพุทธศาสนา “พระเอก” ของ

การศึกษาใหม่, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ลายสือ, ๒๕๔๔), หน้า ๑๒. 
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๒. สัมปรายิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในชาติหน้า 
๓. ปรมัตถประโยชน์ ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระสงฆ์และคณะสงฆ์ ถือเป็นกิจการพระศาสนาท่ีส าคัญ

ท่ีสุด จุดหมายของการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมประการหนึ่งคือ ความรู้ความสามารถในการท่ี
จะน าพระธรรมค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าไปสู่ประชาชนหรือการเผยแผ่นี้เอง คณะสงฆ์ไทยเคยจัดให้
มีโรงเรียนพระธรรมกถึก ภิกษุสงฆ์ท่ีเทศน์ดีจะได้รับการยกย่องมาก ปัจจุบันมีบางวัดสอนวาทศิลป์  
ในหลักสูตรการศึกษาภิกษุสงฆ์สามเณรก็เป็นการส่งเสริมให้มีความสามารถในการเผยแผ่ประเภทนี้ 

สรุปได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งหมายถึงการท าให้หลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้า แพร่ออกไป แล้วมีการน้อมน าเอาหลักธรรมค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ เพื่อท าให้
เกิดการศึกษาและการพัฒนาตนเองไปในทางท่ีถูกท่ีควร นับเป็นกิจการพระศาสนาท่ีส าคัญ ซึ่งเป็น
หน้าท่ีโดยตรงของพระสงฆ์และวัดท่ีจะต้องบริหารจัดการงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนานี้ให้ด าเนิน
ไปได้ด้วยดี เพื่อเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาต่อไป พระสงฆ์ต้องเลือกใช้วิธีให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันให้ได้ จึงจะประสบความส าเร็จในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

๕. การสาธารณูปการ 
การสาธารณูปการ หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ทางศาสนา๗๙ ส าหรับ

สาธารณูปการท่ีจัดเป็นระเบียบบริหารการคณะสงฆ์ส่วนกลางและระเบียบการปกครองคณะสงฆ์
ส่วนกลาง เรียกว่า “การสาธารณูปการ” นั้น หมายถึง 

๑. การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน 
๒. กิจการอันเกี่ยวกับวัด คือ การสร้าง การต้ัง การรวม การย้าย การยุบเลิก การขอรับ

พระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุจ าพรรษา และยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง 
๓. กิจการของวัดอื่นๆ เช่น การจัดงานวัด การเรี่ยไร 
๔. การศาสนสมบัติของวัด (ศบว.)๘๐ 
ความหมายท้ัง ๔ ประการ ข้างต้นนี้ โดยลักษณะงานแล้วเป็นงานเกี่ยวกับการพัฒนาวัด 

ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ หรือการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อกิจการ ของวัดในด้านอื่นๆ 
เช่น การใช้วัดเป็นสถานท่ีศึกษาและปฏิบัติธรรมและการใช้วัดเป็นฐานในการรองรับคนเพื่อให้เข้ามา
ฟังธรรม หรือชักจูงให้คนเข้าวัดเพื่อท่ีพระสงฆ์ท่านจะได้ท าการเผยแผ่ธรรม เป็นต้น การจัดการ
สาธารณูปการ เป็นการลงมือปฏิบัติงานสาธารณูปการ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติแตกต่างกันตามลักษณะของงาน 

                                                         
๗๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๑๒๑๔. 
๘๐พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, หน้า ๔๕. 
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การก่อสร้างและ การบูรณปฏิสังขรณ์ ได้แก่ การก่อสร้างศาสนวัตถุขึ้นใหม่ การซ่อมแซมของเก่า  
และการปรับปรุงตบแต่งศาสนวัตถุและศาสนสถานท่ีมีอยู่เดิม หรือท่ีเพิ่มเติมข้ึนใหม่ เพื่อให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น๘๑ การควบคุมส่งเสริมการสาธารณูปการเป็นงานท่ีละเอียดอ่อนเป็นงานหลักของการคณะสงฆ์ 
แต่ผู้ปฏิบัติโดยตรงคือ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับวัด เจ้าคณะปกครองทุกส่วนทุกช้ันต้องมี
ความสัมพันธ์กัน ๒ ประการ คือ ควบคุมสาธารณูปการ ส่งเสริมสาธารณูปการ เจ้าคณะปกครอง 
จะเพิกเฉยมิได้ ถ้าเพิกเฉยจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ควรสอดส่อง ดูแล ช้ีแจง แนะน าในการ
สาธารณูปการแก่เจ้าอาวาส ดังนี้ 

๑. ควบคุมการท าแผนผังวัดให้สอดคล้องกับยุคพัฒนา 
๒. ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต่ละวัดให้อยู่ในหลักประหยัดและพอเหมาะพอสมควร

แก่สภาพท้องถิ่นและก่อสร้างตามแบบแปลน 
๓. ควบคุมให้แต่ละวัดท่ีสร้างถาวรวัตถุ ให้เป็นทรงไทยหรือให้รักษาศิลปวัฒนธรรม 

ท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
๔. การควบคุมการเงินและบัญชี รับ-จ่าย ของแต่ละวัดให้เป็นไปตามหลักบัญชี 
๕. ควบคุมดูแลเอกสารต่างๆ ของเจ้าอาวาส เช่น รายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

ให้เป็นไปโดยถูกต้อง 
๖. ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
วัดซึ่งเป็นสถานท่ีอยู่ของพระสงฆ์ มีความส าคัญโดยนัยต่างๆ แต่เมื่อบริบททางสังคมมี

การเปล่ียนแปลง วัดและชุมชนมีความเหินห่างกัน ซึ่งสาเหตุอย่างหนึ่งท่ีเป็นเช่นนี้ ก็เกิดจากสภาพ
ของวัดเอง เพราะเมื่อกาลเวลาได้ล่วงไปแล้ว วัดก็เส่ือมโทรมไปด้วยเหตุผลหลายประการมีวัดจ านวน
ไม่น้อยท่ีหมดคุณค่าอันควรแก่การเล่ือมใสศรัทธา เพราะเต็มไปด้วย ส่ิงสกปรกและความไม่มีระเบียบ 
สภาพดังกล่าวท าให้ประชาชนพากันเหินห่างจากวัดคลายความเล่ือมใส นอกจากนั้น บทบาทของวัดท่ี
ยังพอมีเหลืออยู่บ้างก็มีลักษณะท่ีผิดเพี้ยนไปจากเดิม๘๒ คือ 

๑. วัดเดิมเคยเป็นที่พ านักของภิกษุสามเณรกลายเป็นที่อยู่อาศัยของคฤหัสถ์มากกว่า 
๒. วัดเคยเป็นท่ีบวชเรียนของลูกหลานในท้องถิ่น ก็กลายเป็นท่ีบวชของคนหนุ่มจาก

ท้องท่ีอื่น ซึ่งแม้อุปัชฌาย์ก็ไม่รู้จักประวัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบทมาก่อน นับเป็นจุดอันตราย  
จุดหนึ่งต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา 

                                                         
๘๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๖-๕๗. 
๘๒พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ), พุทธศาสนาปริทรรศน์ รวมผลงานทางวิชาการเก่ียวกับ

พระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๑๕๓. 



   ๗๒ 
 

 

๓. วัดซึ่งเคยเป็นสถานท่ีบ าเพ็ญกุศลของชาวบ้านตามลัทธิเถรวาท ก็ได้ถูกเปล่ียนให้มี
สภาพคล้ายๆ กับโรงพระตามแบบมหายานในต่างประเทศไปเป็นจ านวนมาก 

๔. วัดซึ่งเคยเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ร่มรื่นเป็นส่ิงดึงดูดใจชาวบ้านให้เข้าไป
พักผ่อนหย่อนใจ ก็กลายเป็นวัดท่ีขาดระเบียบ สกปรก และขาดความร่มรื่น ท าให้ประชาชนไม่ศรัทธา 
ไม่อยากเข้าวัด 

๕. วัดซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางสังคมท่ีพึงปรารถนา กลายเป็นแหล่ง
อบายมุข 

ความมุ่งหมายของการสาธารณูปการก็เพื่อบ ารุงรักษาและส่งเสริมสร้างวัดให้เป็นท่ี
อ านวยประโยชน์แก่ประชาชนหรือสังคมผู้เป็นเจ้าของวัดนั้นให้วัฒนาสถาพรสืบไป 

สรุปได้ว่า การสาธารณูปการ เป็นงานส าคัญท่ีพระสงฆ์ต้องบริหารจัดการให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยบนหลักการแห่งความประหยัด และรักษาเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมประจ าถิ่นให้ด ารง
อยู่สืบไป งานด้านการสาธารณูปการนี้เป็นการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะในวัดให้อยู่ใน
สภาพท่ีสมบูรณ์ สามารถใช้รองรับการด าเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ของพระภิกษุ สามเณรและ
พุทธศาสนิกชนได้เป็นอย่างดี 

๖. การสาธารณสงเคราะห์ 
การสาธารณะสงเคราะห์ หมายถึง การจัดกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ของ

หน่วยงาน บุคคลหรือคณะบุคคล เว้นท่ีเป็นการศึกษาสงเคราะห์ การเกื้อกูลกิจการอันเป็ น
สาธารณประโยชน์ การเกื้อกูลสาธารณสมบัติ การเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพส่ิง ๘๓ โดยท่ัวไป 
พระภิกษุสงฆ์และวัดควรสงเคราะห์ประชาชน๘๔ ดังนี้ 

๑. ควรสงเคราะห์ฝ่ายจิตใจให้มีสติปัญญา รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
๒. ควรสงเคราะห์ทางด้านศีลธรรม 
๓. ควรสงเคราะห์ให้มนุษย์มีความสว่างทางวิญญาณ 
๔. ควรสงเคราะห์ให้กินอยู่แต่พอดี 
๕. ควรสงเคราะห์ในการให้ธรรมมากกว่าให้วัตถุ 
๖. ควรสงเคราะห์ให้เขามีความเข้มแข็ง 
บทบาทของการจัดสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์และวัดในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาจาก

สภาพการณ์โดยรวมแล้ว จะเห็นได้ว่าพระสงฆ์ วัด และคณะสงฆ์ไทย ก าลังอยู่ในช่วงของการ

                                                         
๘๓พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, หน้า ๕๗. 
๘๔พุทธทาสภิกขุ (เงื้อม อินฺทปญฺโ ), การสังคมสงเคราะห์ส่วนที่ยังขาดอยู่, (นนทบุรี: บริษัท พิมพ์

ดี จ ากัด, ๒๕๓๗), หน้า ๕. 
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ปรับเปล่ียนบทบาทของวัดและพระสงฆ์ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางบริบทของ
สังคมไทยท่ีการเปล่ียนแปลงไป ลักษณะการจัดสาธารณสงเคราะห์ในปัจจุบันจึงมี ๔ ประการ๘๕ คือ 

๑. การด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล ได้แก่ การท่ีวัดหรือคณะสงฆ์ด าเนินกิจการ
อย่างใดอย่างหนึ่งท่ีมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น กิจการหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบล กิจการห้องสมุดเพื่อประชาชนหรือการต้ังมูลนิธิ มุ่งเอากิจการท่ีท าเองหรือโครงการ ท่ีก าหนด
เอง ท้ังท่ีเป็นกิจการประจ าหรือช่ัวคราว 

๒. การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นซึ่งเป็นไปเพื่อการสาธารณประโยชน์ ได้แก่  
การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกิจการของรัฐหรือเอกชนหรือผู้ใดผู้หนึ่งด าเนินการ และการนั้นเป็นไป
เพื่อสาธารณประโยชน์มุ่งเอาเฉพาะส่งเสริมงานของผู้อื่น มิได้มุ่งถึงกิจการท่ีด าเนินการเอง 

๓. การช่วยเหลือเกื้อกูลสถานท่ีอันเป็นสาธารณสมบัติ ได้แก่ การสร้างถนนหนทาง 
ขุดลอกคูคลอง มุ่งเอาเฉพาะการช่วยเหลือสถานท่ีอันเป็นของสาธารณประโยชน์ 

๔. การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนและสรรพสัตว์ในกาลท่ีควรช่วยเหลือ ได้แก่ คราว
ประสบภัยต่างๆ มุ่งเอาเฉพาะการช่วยเหลือบุคคลและสรรพสัตว์ ท้ังท่ีเป็นการประจ าและช่ัวคราว 

การด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนของพระภิกษุสงฆ์นั้น อาจจะกระทบกับ
ความเช่ือเดิมของท้องถิ่น พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์เผยแผ่ธรรม หรือพัฒนาส่ิงต่างๆ 
มิให้ขัดกับความเช่ือของเขาเหล่านั้น และให้ปรับธรรมเข้าหาแนวความเช่ือนั้น หรือถ้าแนวความเช่ือ
เดิมนั้นสามารถท าให้คนนั้นเป็นคนดีได้พระองค์ก็ทรงอนุโลมตามประเพณีการปฏิบัติตนของชาวบ้าน 
ถ้าประเพณีนั้นมิได้เป็นภัยต่อชุมชนส่วนรวม จากแนวคิดเช่นนี้จึงท าให้พระสงฆ์และประชาชน
โดยท่ัวไปอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน๘๖ อาศัยเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า 
ปัจจุบันพระสงฆ์สามารถท าการสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่สังคม ในลักษณะเพิ่มเติม๘๗ ดังนี้ 

๑. เมื่อวัดมีท่ีดินเหลือ ควรจัดต้ังโรงเรียน หรือสถานการศึกษาระดับต่างๆ ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของวัด 

๒. พระสงฆ์ควรต้ังสุขศาลา สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาล ภายในวัด ในเขตวัด 
๓. ควรสร้างท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ ห้องสมุดประจ าหมู่บ้าน พิพิธภัณฑ์ในวัด 
๔. ควรต้ังสภาต าบล ใช้เป็นท่ีประชุมราษฎรของหน่วยราชการ ในกิจการด้านการ

พัฒนาหมู่บ้าน ต าบล ท้องถิ่น โดยอนุญาตให้ใช้สถานท่ีวัด 

                                                         
๘๕พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, หน้า ๕๘-๕๙. 
๘๖ภัทรพร สิริกาญจน์, หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ : แนวคิดและบทบาทของพระค า

เขียน สุวณฺโณ ในการพัฒนาชุมชน, (สถาบันไทยคดีศึกษา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๑. 
๘๗ช าเลือง วุฒิจันทร์, การพัฒนากิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนาเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ , 

(กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๒๔), หน้า ๙-๑๓. 

http://www.riclib.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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๕. ควรสร้างบ่อน้ าด่ืม น้ าใช้ น้ าประปาหมู่บ้าน น้ าใช้ในด้านการเกษตร 
๖. กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ หรือกิจการอื่นๆ ของหมู่บ้าน ควรให้ใช้

สถานท่ีวัด 
๗. กิจกรรมแก้ปัญหาเฉพาะหน้า พระสงฆ์ควรจัดการขวนขวายให้ โดยพระเป็นผู้น าให้

ชาวบ้านได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีวัดเป็นศูนย์กลาง 
จากการศึกษาสรุปได้ว่า งานด้านการสาธารณสงเคราะห์ เป็นงานท่ีต้องอาศัยความเสียสละ

ส่วนบุคคลเป็นอันมาก สามารถแยกได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ สงเคราะห์ทางวัตถุ และสงเคราะห์
ทางจิตใจ สาธารณสงเคราะห์เป็นภาระหน้าท่ีของพระสงฆ์เพื่อประชาชน โดยจะต้องด าเนินงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม ไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าส่ังของมหาเถรสมาคม และต้องเป็นไปตามกฎหมายของฝ่ายบ้านเมืองด้วย 

สรุปได้ว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ หมายถึง กิจการท่ีคณะสงฆ์จะต้องท าหรือท่ี
จะต้องถือเป็นธุระหน้าท่ี เพราะเป็นการคณะสงฆ์และการพระศาสนาหรือเพราะเกี่ยวกับการคณะสงฆ์ 
อาจจะกระทบกับความเช่ือเดิมของท้องถิ่น ซึ่งพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์เผยแผ่ธรรม 
หรือพัฒนาส่ิงต่างๆ มิให้ขัดกับความเช่ือของเขาเหล่านั้น และให้ปรับธรรมเข้าหาแนวความเช่ือนั้น 
หรือถ้าแนวความเช่ือเดิมนั้นสามารถท าให้คนนั้นเป็นคนดีได้พระองค์ก็ทรงอนุโลมตามประเพณีการ
ปฏิบัติตนของชาวบ้าน โดยการคณะสงฆ์และการพระศาสนาท่ีคณะสงฆ์ต้องท า มีด้วยกัน ๖ ประการ 
คือ การเพื่อความเรียบร้อยดีงาม (การปกครอง) การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การ เผยแผ่
พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ 

จากการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามแนวคิดของนักวิชาการศาสนาท่ีได้ศึกษาผ่านมา
ข้างต้นประมวลผลได้ว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์เป็นรูปแบบแนวทางท่ีได้มีการก าหนดขึ้นเพื่อ
ความเรียบร้อยดีงามของหมู่พระภิกษุสงฆ์ สรุปการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ได้ดังตารางท่ี ๒.๙ 
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ตารางที่ ๒.๙  สรุปการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระธรรมปริยัติโสภณ 
(วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ) 
(๒๕๔๘, หน้า ๙) 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ คือ กิจการท่ีคณะสงฆ์จะต้องท าหรือ 
ท่ีจะต้องถือเป็นธุระหน้าท่ีเพราะเป็นการคณะสงฆ์และการพระศาสนา
หรือเพราะเกี่ยวกับการคณะสงฆ์และการพระศาสนา มี ๖ ฝ่าย 

ราชบัณฑิตยสถาน 
(๒๕๕๖, หน้า ๖๙๓) 

การปกครอง หมายถึง การดูแล การคุ้มครอง การระวังรักษา หรือการ
บริหาร 

พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๕, หน้า ๔๕-๔๖) 

การปกครองแบบใช้อ านาจจึงก่อให้เกิดปัญหา เริ่มต้ังแต่เกิดความ
ขัดแย้งในจิตใจเป็นต้นไป ท าให้ยิ่งต้องเพิ่มการใช้อ านาจ ใช้อาญา และ
จะเน้นการลงโทษมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ไม่ใช่การปกครองแบบพยายาม
สร้างคนดี แต่เป็นการปกครองแบบพยายามก าจัดคนเลว 

พระเมธีธรรมาภรณ์ 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
(๒๕๓๙, หน้า ๒๙-๓๓) 

งานปกครองเป็นงานน า ต้องมุ่งเน้นพัฒนาวัดแต่ละวัดให้เข้มแข็งเป็นท่ี
พึ่งของชุมชนอย่างแท้จริง จากนั้นวัดท้ังหลาย ก็สร้างเครือข่ายโยงใย
รวมกัน ท างานร่วมกันเป็นทีมท่ัวประเทศ โดยอาศัยความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ด้านส่ือสาร 

พระพุทธวรญาณ 
(ทองย้อย กิตฺติทินฺโน) 
(๒๕๕๑, หน้า ๓๐) 

การปกครองเป็นงานลึกซึ้งกว้างขวางยิ่งใหญ่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่างาน
ท้ังหลาย และเป็นงานท่ีท าไม่เสร็จ ต้องคอยปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้
เหมาะสมแก่สถานการณ์ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ถ้างานปกครองด าเนิน
ไปอย่างใด งานอื่นๆ ก็จะด าเนินไปอย่างนั้น 

พระสุธีวรญาณ 
(ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) 
(๒๕๔๑, หน้า ๑๕๓) 

วัดซึ่งเคยเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ร่มรื่นเป็นส่ิงดึงดูดใจชาวบ้านให้
เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจ กลายเป็นวัดท่ีขาดระเบียบ สกปรก และขาดความ
ร่มรื่น ท าให้ประชาชนไม่ศรัทธา ไม่อยากเข้าวัด วัดซึ่งเคยเป็นศูนย์กลาง
ของกิจกรรมทางสังคมท่ีพึงปรารถนา ก็กลายเป็นแหล่งอบายมุข 

ภัทรพร สิริกาญจน์ 
(๒๕๔๓, หน้า ๑๑) 

พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์เผยแผ่ธรรม มิให้ขัดกับความ
เช่ือ หากสามารถท าให้คนเป็นคนดีได้พระองค์ก็ทรงอนุโลมตาม
ประเพณีการปฏิบัติตนของชาวบ้าน ถ้าประเพณีนั้นมิได้เป็นภัยต่อ
ชุมชนส่วนรวม จากแนวคิดเช่นนี้จึงท าให้พระสงฆ์และประชาชน
โดยท่ัวไปอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
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๒.๓.๒ แนวทางการบริหารจัดการวัด 
การจัดการคณะสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนามีจุดเริ่มต้นเมื่อมีพระสังฆรัตนะเกิดขึ้น คือ

เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้แล้ว ทรงแสดงปฐมธรรมเทศนาและมีผู้ขอบวชตลอดเรื่อยมาจน
มีหมู่พระภิกษุสงฆ์จ านวนเพิ่มมากขึ้น ท าให้ต้องมีการจัดการให้หมู่คณะเรียบร้อย ดีงาม ดังปรากฏ
พุทธพจน์ท่ีแสดงแนวคิดทางการจัดการกระจายอยู่ในพระไตรปิฎก ซึ่งหากเปรียบเทียบดูแล้วก็มีความ
คล้ายคลึงกับแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการท้ังหลายท่ีได้น าเสนอไว้แล้วข้างต้น จนกระท่ังมีนักวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนาหลายท่านน ามาจัดหมวดหมู่เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการศึกษาและปฏิบัติตาม
พุทธวิธีบริหาร ในท่ีนี้ผู้วิจัยน าแนวคิดของ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ๘๘ เรื่องกรอบ
หน้าท่ีของนักบริหาร ๕ ประการ ตามค าย่อในภาษาอังกฤษว่า POSDC ได้แก่ P คือ Planning 
หมายถึง การวางแผนเชิงพุทธ (Buddha’s Planning) O คือ Organizing หมายถึง การจัดองค์การ
เชิงพุทธ (Buddha’s Organizing) S คือ Staffing หมายถึง การบริหารงานบุคคลเชิงพุทธ (Buddha’s 
Staffing) D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการเชิงพุทธ (Buddha’s Directing) และ C คือ 
Controlling หมายถึง การก ากับดูแลเชิงพุทธ (Buddha’s Controlling) มาเป็นกรอบแนวคิดต้ังต้น 
ผสมผสานกับแนวคิดการบริหารวัด ของ พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล) 

ส าหรับธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น เปรียบเสมือนกับใบไม้ในป่าใหญ่ จะหยิบใบไม้มาก ามือ
เดียว ก็ เพียงพอส าหรับใช้ เป็นหลักในการด า เนิน ชีวิต หลักในการพิจารณาเลือกค าสอน
พระพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารจัดการนั้น ต้องเลือกมาให้เหมาะกับวิถีชีวิต และองค์การ โดยหลัก
เกี่ยวการปกครอง เกี่ยวการบริหารองค์การต่างๆ จะต้องใช้หลักการปกครองและการบริหารจัดการ
เชิงพุทธท่ีส าคัญ ๓ หลักการอันประกอบด้วย หลักการครองตน หลักการครองคน และหลักการ  
ครองงาน๘๙ กล่าวคือ 

หลักการครองตน คือ การส ารวมระวังรักษาตนให้ด ารงอยู่แต่ในคุณความดี เพื่อให้การ
ด าเนินชีวิตของตนไปในทางท่ีดีท่ีชอบ ท้ังทางกาย ทางวาจา และทางใจ ตามพระธรรมวินัยด้วย
สารประโยชน์เพื่อให้ถึงความส าเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแห่งชีวิตยิ่งๆ ขึ้นไป และถ้าจะ
กล่าวถึงเป้าหมายชีวิตสูงสุด ก็คือถึงมรรค ผล นิพพาน ท่ีส้ินสุดแห่งทุกข์ท้ังปวง และเป็นบรมสุขอย่าง
ถาวร มิให้ตกไปในท่ีช่ัว คือ มิให้เป็นไปในทางท่ีไม่ดีไม่ชอบและท่ีไม่ประกอบด้วยสารประโยชน์ อันจะ
เป็นเหตุให้ถึงความเส่ือม หรือถึงความล้มเหลวแห่งชีวิต และจะเป็นเหตุให้เป็นโทษเป็นความทุกข์
เดือดร้อนในภายหลังได้ หลักธรรมท่ีควรมีคือ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการ ท่ีได้ยกแสดงไว้แล้ว 

                                                         
๘๘ดูรายละเอียดใน พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, หน้า ๔-๒๓. 
๘๙ดูรายละเอียดใน พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), “การบริหารวัด”, หน้า ๓๓-๒๘๓. 
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หลักการครองคน คือ การบริหารหมู่คณะ ท่ีมีท่ีอยู่หรือพ านักอยู่ในวัด การปกครองดูแล
หมู่คณะ หลักธรรมประจ าใจท่ีจะผูกใจผู้อื่นให้สมัครรักใคร่นับถือกันสนิทสนมกลมเกลียวกัน ให้มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตามฐานะและโดยชอบด้วย กัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ๙๐ และตามหลักสารณีย
ธรรม ๖๙๑ อันเป็นคุณธรรมท่ีส าคัญของพระภิกษุผู้บริหารวัด เป็นคุณธรรมท่ีส่งเสริมความระลึกถึงกัน
และสร้างจิตส านึกความเกื้อกูลแก่กัน เป็นหลักการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

หลักการครองงาน คือ การบริหารกิจกรรมของวัด โดยเฉพาะกิจกรรมตามหลักการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ ๖ ประการ ด้วยหลักธรรมหรือข้อปฏิบัติตามค าส่ังสอนของสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ถึงความส าเร็จ ความเจริญก้าวหน้า และความมั่นคงในหน้าท่ีกิจการงานโดยชอบ 
หรือในการประกอบสัมมาอาชีวะ ซึ่งย่อมยังผลให้ผู้ปฏิบัติได้ถึงความเจริญ และสันติสุขในชีวิต 

กิจกรรมท่ีวัดควรจะท าเพื่อประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ตามล าดับความส าคัญหรือความ
จ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งต้องพิจารณาตามความเหมาะสมแก่ก าลังของแต่ละวัด ดังนี้ 

กิจกรรมหลัก มีความส าคัญ จ าเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ กิจกรรมด้านการศึกษา
ภาคปริยัติ ท้ังแผนกธรรมและบาลี และกิจกรรมภาคปฏิบัติ คือ สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 

กิจกรรมหลัก มีความส าคัญ จ าเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับท่ีสอง ได้แก่ งานสาธารณูปการ 
และงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

กิจกรรมรอง มีความส าคัญ จ าเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับท่ีสาม ได้แก่ งานการศึกษา
สงเคราะห์ งานสาธารณสงเคราะห์ และงานพิเศษอื่นๆ 

นอกจากนี้ พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล) ยังได้แสดงแนวทางและวิธีการ
บริหารวัดไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการประมวลมาแสดงในส่วนท่ีแต่ละวัดจะต้องประเมินตนเองก่อนท่ีจะ
ด าเนินการพัฒนา ตามแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการวัดท่ีผู้วิจัยน าเสนอต่อไป วัดโดยปกติแล้ว
จะประกอบไปด้วย เสนาสนะ ศาสนสถานและศาสนวัตถุต่างๆ เป็นท่ีพ านักอยู่อาศัย ปฏิบัติธรรมวินัย
และประกอบศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนเป็นท่ีบ าเพ็ญกุศลต่างๆ ของพุทธบริษัทโดยท่ัวไป 
นอกจากนี้วัดยังเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและทางสังคมอีกด้วย วัดมีฐานะทางกฎหมายคือ 
เป็นนิติบุคคลเท่าเทียมกันทุกวัดโดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครอง ดูแลรับผิดชอบจัดการงานท้ัง ๖ ด้าน 
ของคณะสงฆ์ สามารถแสดงรายละเอียดเป็นล าดับไปได้ดังนี้ 

๑. หน้าที่และอ านาจเจ้าอาวาสและผู้รักษาการแทน 
วัดเป็นสถาบันหลักในการปกครองและการด าเนินกิจการคณะสงฆ์และพระศาสนาท่ี

ส าคัญท่ีสุด กฎหมายคณะสงฆ์บัญญัติให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล และให้เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนวัดใน

                                                         
๙๐องฺ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๓๗/๒๙.,  องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗. 
๙๑ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๔/๓๒๑., ดูรายละเอียดใน องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๑-๑๒/๔๒๖-๔๒๘. 
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กิจการท่ัวไป ให้เจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด เจ้าอาวาสนั้นมีฐานะเป็นผู้ปกครองวัดและและมีฐานะ
เป็นผู้แทนวัด ท้ังมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา ๔๕ แห่งราชบัญญัติคณะสงฆ์ เจ้าอาวาส จึงเป็น
ผู้มีความส าคัญต่อความเส่ือมความเจริญของคณะสงฆ์และพระศาสนา แม้ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส 
ก็มีฐานะอย่างเดียวกับเจ้าอาวาส เพราะความส าคัญดังกล่าว จึงบัญญัติหน้าท่ีและอ านาจเจ้าอาวาสไว้
ชัดเจนในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก าหนดอ านาจและหน้าท่ีของเจ้าอาวาสไว้ใน หมวด ๕ ว่าด้วยเรื่องของวัด ไว้ในมาตรา 
๓๗-๓๘ มีข้อความดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๓๗  เจ้าอาวาสมีหน้าท่ีดังนี้ 
๑) บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
๒) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีมีท่ีอยู่หรือพ านัก อาศัยอยู่ในวัดนั้น

ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมายเถรสมาคมข้อ บังคับ ระเบียบหรือค าส่ังของมหาเถรสมาคม 
๓) เป็นธุระในการศึกษาอบรมและส่ังสอน พระธรรมวินัยแก่บรรพชิต และคฤหัสถ์ 
๔) ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 
มาตรา ๓๘  เจ้าอาวาสมีอ านาจ ดังนี้ 
๑) ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ ซึ่งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด 
๒) ส่ังให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด 
๓) ส่ังให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีมีท่ีอยู่หรือพ านักอาศัยในวัด ท างานภายในวัดหรือให้ท า

ทัณฑ์บนหรือให้ขอขมาโทษในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดนั้นประพฤติผิดค าส่ังเจ้าอาวาสซึ่งได้ส่ัง
โดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎหมายมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าส่ังของ มหาเถรสมาคม 

อนึ่ง เพราะวัดจะต้องมีเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ซึ่งอาจปฏิบัติหน้าท่ีได้
ไม่ว่างเว้นเลย จึงมีบทบัญญัติโดยชัดเจนในมาตรา ๓๙ ดังนี้ 

“มาตรา ๓๙ ในกรณีท่ีไม่มีเจ้าอาวาสหรือเจ้าอาวาสไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้แต่งต้ัง
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ให้ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส มีอ านาจและหน้าท่ีเช่นเดียวกับเจ้าอาวาส 

การแต่งต้ังผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดใน
กฎมหาเถรสมาคม” 

หน้าท่ีและอ านาจตามมาตรา ๓๗ และ ๓๘ เป็นหน้าท่ีและอ านาจโดยภาพรวม  
ส่วนอ านาจและหน้าท่ีโดยส่วนย่อยยังมีในบทบัญญัติอื่นๆ อีก ส่วนรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส
มีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีเจ้าอาวาสมอบหมาย 

๒. คุณสมบัติของเจ้าอาวาสปกครองวัด 
ต าแหน่งเจ้าอาวาสเป็นต าแหน่งท่ีมีความส าคัญเปรียบเสมือน ผู้น าของพระสงฆ์ ต้องดูแล

พระภิกษุสงฆ์ในวัดไม่ให้ประพฤติเส่ือมเสีย และต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกด้วยรวมท้ัง



   ๗๙ 
 

 

ควบคุมดูแลกิจการภายในวัดท้ังหมด เจ้าอาวาสจึงต้องมีความรับผิดชอบสูงเพราะความเส่ือมหรือ
ความเจริญของวัดย่อมขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบในหน้าท่ีของเจ้าอาวาสเป็นประการส าคัญ วัดแต่ละวัด
กฎหมายก าหนดให้มีเจ้าอาวาสได้เพียงรูปเดียว ส่วนบางวัดท่ีเป็นวัดใหญ่มีภารกิจมากจนเจ้าอาวาส 
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ท่ัวถึง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระเจ้าอาวาส กฎหมายจึงได้ก าหนดให้มีรองเจ้าอาวาส
และผู้ช่วยเจ้าอาวาสไว้ ซึ่งจะมีกี่รูปได้ตามความเหมาะสมของวัด นอกจากนี้ยังได้ก าหนดอ านาจและ
หน้าท่ีของเจ้าอาวาสไว้อย่างกว้างขวาง ให้รับภาระทุกอย่างภายในวัดไม่ว่าด้านการปกครอง ศาสนศึกษา 
การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พุทธศาสนา การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์ เป็นต้น  
ส่วนหน้าท่ีรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสกฎหมายไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้ง แต่ให้ปฏิบัติตามท่ี  
เจ้าอาวาสมอบหมาย๙๒ คุณลักษณะและคุณธรรมของเจ้าอาวาสมีหลายประการ ดังนี้๙๓ 

๑. อาวาสิกธรรม ๕ คุณสมบัติของเจ้าอาวาส หมวดท่ีหนึ่งประเภทท่ีควรยกย่อง ได้แก่ 
๑) ถึงพร้อมด้วยมารยาทและวัตร 
๒) เป็นพหุสูตร ทรงความรู้ 
๓) เป็นผู้ปฏิบัติขัดเกลา ชอบความสงบ ยินดีในกัลยาณธรรม 
๔) มีวาจางาม รู้จักพูด รู้จักเจรจาให้เป็นผลดี 
๕) มีปัญญาเฉลียวฉลาด 
๒. ปิยธรรมของเจ้าอาวาส เป็นคุณสมบัติของเจ้าอาวาส ประเภทเป็นท่ีรักท่ีเคารพของ

พรหมจารี คือ เพื่อนภิกษุสามเณรผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกัน ได้แก่ 
๑) มีศีล ส ารวมในพระปาฏิโมกข์ ประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบทท้ังหลาย 
๒) เป็นพหุสูตร ทรงความรู้ 
๓) มีวาจางาม รู้จักพูด รู้จักเจรจาให้เป็นผลดี 
๔) ได้คล่องแคล่วในฌานส่ี ส าหรับอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 
๕) บรรลุเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ ส้ินอาสวะแล้ว 
๓. โสภณธรรมของเจ้าอาวาส ประเภทท าวัดให้งาม ได้แก่ 
๑) มีศีล ส ารวมในพระปาฏิโมกข์ ประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบทท้ังหลาย 
๒) เป็นพหุสูตร ทรงความรู้ 
๓) มีวาจางาม รู้จักพูดรู้จักเจรจาให้เป็นผลดี 

                                                         
๙๒มานพ พลไพรินทร์, คู่มือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ , พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หมวด ๓-๔  

ว่าด้วยเรื่องวัดและว่าด้วยเรื่องเจ้าอาวาส ในมาตรา ๕-๑๙, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, พ.ศ. ๒๕๔๘),
หน้า ๓๖๓-๓๖๕. 

๙๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๑๖-๔๑๗. 
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๔) สามารถกล่าวธรรมมีกถาให้ผู้มาหาเห็นแจ่มชัด ยอมรับไปปฏิบัติ เร้าใจให้แกล้วกล้า
และเบิกบานใจ 

๕) ได้คล่องแคล่วในฌานส่ีท่ีเป็นเครื่องอยู่สุขสบายในปัจจุบัน 
๔. อุปการธรรมของเจ้าอาวาส ประเภทมีอุปการมากแก่วัด ได้แก่ 
๑) มีศีล ส ารวมในพระปาฏิโมกข์ ประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบทท้ังหลาย 
๒) เป็นพหูสูต ทรงความรู้ 
๓) รู้จักปฏิสังขรณ์เสนาสนะและส่ิงของท่ีช ารุดหักพัง 
๔) เมื่อมีสงฆ์หมู่ใหญ่จากต่างถิ่นต่างแคว้น ขวนขวายบอกชาวบ้านผู้ปรารถนาไว้ให้มาท าบุญ 
๕) ได้คล่องแคล่วฌานส่ีท่ีเป็นเครื่องอยู่สุขสบายในปัจจุบัน 
๕. กรุณาธรรมของเจ้าอาวาส ประเภทอนุเคราะห์คฤหัสถ์ ซึ่งได้แก่ 
๑. ชักน าคฤหัสถ์ให้ถือปฏิบัติในอธิศีล 
๒. ยังคฤหัสถ์ให้ต้ังอยู่ในธรรมทัศนะคือรู้เห็นเข้าใจธรรม 
๓. เมื่อมีสงฆ์หมู่ใหญ่จากต่างถิ่นต่างแคว้นขวนขวายบอกชาวบ้าน ผู้ปรารถนาไว้ให้มาท าบุญ 
๔. เขาถวายโภชนะใดๆ จะเลวหรือดีก็ฉันด้วยตนเองไม่ยังศรัทธาไทยให้ตกไป 
จะเห็นได้ว่าต าแหน่งของเจ้าอาวาสนั้นไม่เพียงแต่จะมีผลต่อกิจกรรมภายในวัดเท่านั้น  

ยังมีผลต่อชุมชนด้วย ดังนั้นคุณธรรมของเจ้าอาวาสจึงมีนอกเหนือไปจากท่ีกล่าวมาข้างต้นอีก 
เนื่องจากเจ้าอาวาสมักจะถูกเพ่งเล็งมากกว่าพระภิกษุสงฆ์ภายในวัด จึงต้องบริหารวัดด้วยความ
ยุติธรรม ไม่มีอคติต่อบุคคลอื่น ประกอบกิจการงานต่างๆ ตามความเหมาะสมของสภาพการณ์และ
บุคคล มีความรอบรู้ในส่ิงต่างๆ ท้ังในหลักธรรมค าสอนและเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น สามารถแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้วยความเฉลียวฉลาด และสงเคราะห์คฤหัสถ์ท่ีมาขอความช่วยเหลือและออกไป
อนุเคราะห์ภายนอกด้วย เป็นต้น และคุณธรรมท่ีส าคัญ คือมีความยุติธรรมและส านึกถึงส่วนรวม 
เพื่อให้ความสัมพันธ์ที่มีต่อพระสงฆ์ภายในวัดและสังคมภายนอกเป็นไปด้วยความราบรื่น เป็นท่ีเคารพ
ศรัทธาของท้ังสองฝ่าย ซึ่งจะมีผลท าให้วัดกลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนด้วย นอกจากนี้พระพุทธเจ้า
ได้มอบหมายให้พระสงฆ์ภายในวัดมีหน้าท่ีในการช่วยบริหารวัดและภิกษุผู้ได้รับเลือกเป็นเจ้าหน้าท่ีนั้น
จะต้องมีคุณธรรมห้า อันได้แก่๙๔ 

๑. ไม่ถึงความล าเอียงเพราะความชอบพอ 
๒. ไม่ถึงความล าเอียงเพราะความเกลียดชัง 
๓. ไม่ถึงความล าเอียงเพราะความงมงาย 

                                                         
๙๔ดูรายละเอียดใน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวิชรญาณวโรรส, วินัยมุข เล่ม ๓, (กรุงเทพมหานคร: 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๕๓-๗๒. 
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๔. ไม่ถึงความล าเอียงเพราะความกลัว 
๕. เข้าใจการท าหน้าท่ีอย่างนั้นซึ่งมีหน้าท่ีต่างๆ กัน 
คุณธรรมส่ีข้อแรกเป็นคุณธรรมท่ีภิกษุผู้ได้รับแต่งต้ังพึงมีทุกรูป ส่วนข้อห้านั้นเป็น

คุณธรรมเฉพาะ เพราะหน้าท่ีท่ีภิกษุผู้ได้รับแต่งต้ังแต่ละหน้าท่ีย่อมไม่เหมือนกัน การจะให้ภิกษุผู้ได้รับเลือก
ท าหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือภิกษุรูปหนึ่งอาจได้รับเลือกท าหน้าท่ีหลายอย่างก็ได้แต่ต้องขอให้ภิกษุนั้น
รับตกลงเสียก่อนแล้วจึงแต่งต้ังเพราะผู้ท าหน้าท่ีด้วยความเต็มใจและศรัทธาย่อมมีความส านึกในหน้าท่ีท่ี
ตนมีอยู่ จึงมีความรับผิดชอบสูง เอาใจใส่ในการงาน และหน้าท่ีเหล่านี้ต้องเกี่ยวข้องต่อวัตถุส่ิงของ ซึ่ง
ชักจูงให้เกิดความไม่ซื่อสัตย์ได้โดยง่าย 

ภิกษุเจ้าอาวาสหรือสมภาร ผู้บริหารวัด ผู้น าของภิกษุสงฆ์สามเณร และคฤหัสถ์ท่ีมีท่ีอยู่
ในวัด จึงมีความส าคัญท่ีสุดต่อความเจริญรุ่งเรืองสันติสุขและความมั่นคงของวัด ท่ีจะเป็นผู้บริหาร
กิจกรรมของวัด การปกครองบังคับบัญชา การดูแล การแนะน า ให้ส าเร็จด้วยดี มีประสิทธิภาพสูง 
จะต้องประกอบด้วย 

๑. เป็นผู้ทรงศีลธรรม คือ เป็นผู้ได้รับการอบรมกาย อบรมศีล อบรมจิต และอบรม
ปัญญา ด้วยปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรม คือการปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 

๒. เป็นผู้มีกิจการงานสะอาด คือ เป็นผู้ไม่มีความประพฤติปฏิบัตินอกรีตนอกรอยของ
สมณะ 

๓. เป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งทางเจริญและทางเส่ือม คือ เป็นผู้ฉลาดท้ังทางโลกและทาง
ธรรม ด าเนินชีวิตตนไปแต่ในทางเจริญ ละเว้นทางเส่ือมด้วยปัญญาอันเห็นชอบ 

๔. เป็นผู้มองเห็นการณ์ไกล ในการสืบทอดการบริหาร การปกครอง คือ จะต้องระลึก
อยู่เสมอว่า บัดนี้ เราก าลังแบกภาระ และจักต้องปลงภาระให้แก่ผู้อื่นต่อไปในกาลข้างหน้า จักต้องมี
ธรรมทายาท เป็นผู้สืบสานกิจการบริหารและการปกครอง 

๕. เป็นผู้มีบุคลิกของความเป็นผู้น า คือ เป็นกัลยาณมิตรผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ศีล สุตะ 
จาคะ วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา เป็นผู้รอบรู้ท้ังคดีโลกและคดีธรรม ด้วยสัทธรรม ๓ และแนะน า 
ส่ังสอน อบรมหมู่คณะให้ศึกษาและปฏิบัติพระสัทธรรมท่ีสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว 

๓. หลักการที่ส าคัญของการสั่งการ หรือการช้ีน า 
การช้ีน า การส่ังการหรือการอ านวยการ เป็นหลักการจัดการท่ีเจ้าอาวาสปกครองวัดต้อง

ด าเนินการจุดมุ่งหมายของการช้ีน า การส่ังการหรือการอ านวย ควรยึดหลัก ๒ ประการ คือ 
๑. วัตถุประสงค์ในส่วนขององค์การ ย่อมเป็นท่ีทราบดีว่าวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

ขององค์การ ทุกองค์การก็คือ ความเติบโต ความอยู่รอด และมีก าไร เพราะฉะนั้นผู้บริหารองค์การจึง
ต้องมุ่งก ากับให้พนักงานในองค์การทุ่มเทการปฏิบัติงานไปในทิศทางท่ีถูกต้อง และเต็มความสามารถ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ 
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๒. วัตถุประสงค์ในส่วนของบุคคล เป็นท่ียอมรับว่ามนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญทางการผลิต 
และมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์ท่ีมีคุณสมบัติท่ีผันแปรได้ ท้ังนี้เพราะความสามารถขึ้นอยู่กับสติปัญญา 
ความคิดริเริ่ม และความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคลจึงมีความหลากหลาย  
มีความแตกต่างกัน เช่น บางคนท างานเพื่อเงิน บางคนท างานเพื่อช่ือเสียงเกียรติยศ เป็นต้น 

ดังนั้น เจ้าอาวาสวัดจะต้องตระหนักในวัตถุประสงค์ท้ัง ๒ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์
ขององค์การหรือวัตถุประสงค์ของบุคคลให้ไปด้วยกันอย่างกลมกลืน เพื่อน าไปสู่ผลส าเร็จขององค์การ 
และผลส าเร็จของบุคคลในองค์การไปพร้อมๆ กัน 

๔. การบริหารงานธุรการของวัด 
การบริหารงานธุรการ หมายถึง การให้บริการหน่วยงานต่างๆ ของส านักงานให้สามารถ

ด าเนินไปตามจุดมุ่งหมายท่ีวางเอาไว้ การบริหารงานธุรการ ถือว่าเป็นงานท่ีส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งส าหรับ
ผู้บริหาร เพราะงานธุรการเป็นงานท่ีคอยให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ ของส านักงาน ถ้าหากว่า
เจ้าหน้าท่ีผู้บริหารไม่มีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรการแล้ว ก็จะท าให้การบริการแก่
หน่วยงานต่างๆ ของส านักงานในองค์การนั้นๆ มีอุปสรรคและไม่สะดวกแก่การด าเนินงาน นั่นก็
หมายความว่าการบริหารงานของผู้บริหารไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร งานธุรการ ได้แก่ งานท่ี
เกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต้องปฏิบัติท้ังนี้เป็นงานภายในและงานติดต่อกับบุคคลหรือภายนอก
เพื่อให้สามารถด าเนินกิจการไปเป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ 

ด้วยเหตุนี้งานธุรการในวัดจึงเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการ เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ
สามารถด าเนินงานไปได้อย่างราบรื่น ไร้อุปสรรค ท าให้ปฏิบัติงานได้คล่องตัว และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอบข่ายของงานธุรการในวัด 
๑. งานท่ีเกี่ยวกับการจัดการวัด ซึ่งมีงานท่ีประกอบด้วยการจัดการวัดท่ีเกี่ยวกับงาน

ทะเบียนต่าง ๆ และการจัดการแฟ้มเอกสาร 
๒. งานท่ีเกี่ยวกับกิจการของพระภิกษุสามเณร ซึ่งด าเนินงานเกี่ยวกับ กฎระเบียบวินัย

ต่างๆ ของวัด 
๓. งานเกี่ยวกับบุคลากร ได้แก่ การรวบรวมจัดท าหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับพระภิกษุ 

สามเณร ศิษย์วัด และพนักงานส านักงานของวัด 
๔. งานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของวัด 
๕. งานเกี่ยวกับธุรการท่ัวไป เช่น งานสารบรรณ งานงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ 

และทรัพย์สินต่างๆ ของวัด 
๖. งานเกี่ยวกับกองทุนต่างๆ ของวัด เช่น กองทุนของมูลนิธิ กองทุนการศึกษาพระปริยัติ

ธรรม กองทุนช่วยเหลือเด็กยากจน เป็นต้น 
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๗. งานเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาประสิทธิผลของวัด ได้แก่ การเผยแพร่ข่าวสาร การจัด
รวบรวมเอกสาร 

๕. การบริหารการเงิน การบัญชีของวัด 
การบัญชี หมายถึง ความรู้ท่ีว่าด้วยการจดบันทึกรายการต่างๆ เพื่อให้ทราบผลของ

กิจการ และทราบถึงฐานะของกิจการได้โดยสะดวก หรือวิชาท่ีว่าด้วยการท าสถิตินั่นเอง เพราะสถิติ 
ก็คือ หลักฐานท่ีรวบรวมเอาไว้เป็นตัวเลขส าหรับเปรียบเทียบกัน วิชาการบัญชีก็ต้องรวบรวมรายการ
ต่างๆ และตัวเลขเอาไว้ท้ังรายรับ-รายจ่ายเงิน ตลอดถึงพัสดุส่ิงของต่างๆ ด้วย ซึ่ง “กิจการ” ในท่ีนี้
หมายถึง “กิจการของวัด” นั่นเอง การจัดท าบัญชีของวัดเป็นการแสดงถึงรายการรับ รายการจ่าย 
และยอดเงินคงเหลือ โดยรายได้หลักของวัดจะได้จากการรับบริจาคจากพุทธศาสนิกชนโดยท่ัวไป และ
งบประมาณสนับสนุนจากส่วนงานราชการ เป็นต้น 

การรับบริจาคเงินวัดควรแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 
๑. การรับบริจาคจากตู้รับบริจาค การเปิดนับเงินจากตู้บริจาคของวัดนั้นควรแบ่งออกเป็น  

๒ ประเภท คือ ตู้บริจาครายวัน และตู้รับบริจาครายเดือน ซึ่งการเปิดนับตู้บริจาคนั้นมีหลักการดังนี้ 
คือต้องมีคณะกรรมการในการเปิดตู้ต้ังแต่ ๕ คนขึ้นไป นับเงินบริจาคในแต่ละประเภท แยกบันทึก 
ลงในสมุด หลังจากนับเสร็จให้ลงช่ือรับทราบทุกคน แล้วน าเงินท่ีนับได้น าเงินฝากเข้าบัญชีตาม
วัตถุประสงค์ 

๒. การรับบริจาคตามวัตถุประสงค์ การรับบริจาคตามวัตถุประสงค์นั้น คือการท่ีผู้
บริจาคมีความประสงค์เฉพาะเจาะจงท่ีจะร่วมในการสมทบทุนก่อสร้างเสนาสนะอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง
ได้มีหลักการในการรับบริจาคเงินส่วนนี้ คือ ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์ในการบริจาค ผู้รับบริจาคออก 
ใบอนุโมทนาบัตรให้ผู้บริจาคทุกครั้ง จัดส่งเงินท่ีได้รับบริจาคแก่เจ้าหน้าท่ีศาสนการฝ่ายการเงิน 

งานการเงินบัญชี เป็นงานท่ีส าคัญมากของแต่ละองค์การ หรือหน่วยงานแม้แต่ทางวัดเอง
ก็ตามมีวัดจ านวนไม่น้อยท่ีมีปัญหาเรื่องเงินตอนท่ีเข้ามาท างานท่ีวัดนั้น ทางวัดจะต้องจัดการเงินบัญชีไว้
เรียบร้อยแล้วเพียงแต่มาสานต่อและปรับปรุงบางส่วนเท่านั้นโดยท่านเจ้าอาวาสได้ตระหนักดีถึงเรื่องนี้
ท่านจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเงินของวัด โดยจะหมอบหมายให้แก่ไวยาวัจกรและเจ้าหน้าท่ีการเงิน-บัญชี 
เป็นผู้ดูแลแทน แต่ทุกเดือนจะต้องสรุปรายรับรายจ่ายเสนอต่อท่าน ซึ่งในการเปิดนับตู้บริจาคของวัด
จะต้องมีคณะกรรมการ และพระภิกษุสามเณร เจ้าหน้าท่ีได้รับแต่งต้ังจากเจ้าอาวาส เข้ามามีส่วนร่วม
ในการรับรู้ในระบบการบริหารงานการเงินบัญชีของวัดด้วยเสมอ ซึ่งทางวัดควรจะมีเจ้าหน้าท่ีในการ
ด าเนินเรื่องฝาก-ถอนกับธนาคาร และมีคณะกรรมการท่ีมีอ านาจในการถอนเงินในแต่ละบัญชี 

๖. การบริหารศาสนสมบัติของวัด 
ศาสนสมบัติ คือ ทรัพย์สินส่วนรวมของพระศาสนา พุทธศาสนิกชน ท้ังบรรพชิต และ

คฤหัสถ์มีส่วนเป็นเจ้าของ รวมความก็คือศาสนสมบัติของวัด เป็นศาสนสมบัติของสังคมส่วนรวมของ
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พุทธศาสนิกชนท่ีร่วมกันอาศัยใช้ประโยชน์ และพอแยกทรัพย์สินของวัดออกได้เป็นประเภทดังนี้ 
ประเภทท่ีดิน ส าหรับเป็นที่ต้ังวัด ท่ีธรณีสงฆ์ใช้เป็นท่ีสาธารณประโยชน์อื่นๆ ประเภทอาคารเป็นท่ีอยู่
อาศัยของพระสงฆ์เป็นท่ีประกอบศาสนกิจและจัดหาประโยชน์ ประเภทเงินทอง ส าหรับใช้เป็นทุน
และใช้จ่าย ประเภททรัพย์สิน ศาสนวัตถุและส่ิงใช้สอยต่างๆ วัดควรก าหนดวิธีการปฏิบัติการ
จัดการศาสนสมบัติของวัดตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) 
อาศัยอ านาจตามความแห่งมาตรา ๖ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การจัดการ 
ศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ในฐานะท่ีวัดทุกวัดเป็นนิติบุคคล วัดมีสิทธิรับและ
ครอบครองทรัพย์สินได้ดังบุคคลธรรมดา แต่จะต้องอาศัยเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนในการรับและการอื่น 
เจ้าอาวาสมีฐานะเป็นตัวแทน มิใช่เป็นเจ้าของทรัพย์สินของวัด ดังนั้นการดูแลรักษาและจัดการ  
ศาสนสมบัติของวัด จึงเป็นหน้าท่ีของเจ้าอาวาสในฐานะเป็นตัวแทนนิติบุคคลคือตัวแทนของวัด  
และต้องดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) 
และตามระเบียบค าส่ังของทางการคณะสงฆ์ในฐานะผู้บังคับบัญชา เจ้าอาวาส นอกจากนั้นยังต้อง
ค านึงถึงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนผู้บริจาคทรัพย์ให้แก่วัดนั้นๆ ด้วย 

การรับ–เบิกจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินศาสนสมบัติของวัด 
การรับเงินผลประโยชน์ศาสนสมบัติไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องออกใบเสร็จรับเงินแสดงการ

รับทุกครั้ง แล้วจึงน ายอดเงินตามใบเสร็จไว้ในบัญชีรับอีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าจะรับดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารเข้าบัญชีรับ ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ส าหรับการรับเงินการกุศลควรออกอนุโมทนาบัตรแล้ว
ลงบัญชีรับและอ้างเลขท่ีอนุโมทนาบัตรในบัญชีรับอีกครั้งหนึ่ง 

การเบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงินนั้นเจ้าอาวาสได้มอบให้ไวยาวัจกรหรือเจ้าหน้าท่ีศาสนการ
ฝ่ายการเงินของวัด จัดท าบัญชีรับจ่ายประจ าเดือน แล้วให้รวบรวมยอดรับจ่ายหักยอดคงเหลือและ
ยอดยกไปเดือนต่อไป แล้วน าเสนอเจ้าอาวาสและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือนและควรได้มี
การตรวจสอบทุกๆ เดือน 

๗. การบริหารงานกิจกรรมของวัด 
การบริหารกิจกรรมของวัดย่อมประกอบด้วย การก าหนดวัตถุประสงค์ การวางนโยบาย 

การจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน การวางแผนและการบริหารโครงการ การแบ่งงาน และการ
มอบหมายหน้าท่ีการงาน การจัดการ ตามแผนงาน รวมทั้งการตรวจงาน การติดตามผลงาน และการ
ประเมินผลงาน เพื่อให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และนโยบายท่ีได้มีหรือท่ีก าหนดไว้ให้ได้ผลดี 

การบริหารกิจกรรมวัดควรจะจัดให้มีกิจกรรมท่ีส าคัญ เพื่อยังประโยชน์ตนและประโยชน์
ผู้อื่น ท้ังภายในและภายนอกวัด ให้ส าเร็จตามก าลังสติปัญญา ความสามารถ และก าลังทรัพยากร  
อันได้แก่ ก าลังเงินท่ีจะได้รับความอุดหนุน ท าบุญหรือบริจาคให้ จากสาธุชน และก าลังบุคคลากร  
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โดยการก าหนด วัตถุประสงค์ นโยบายและแผนงาน ท้ังระยะเวลาส้ันๆ และระยะเวลายาว คือเป็นประจ า
และต่อเนื่อง ตามล าดับความส าคัญหรือความจ าเป็นเร่งด่วน 

กิจกรรมท่ีวัดควรจะท าเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านตามล าดับความส าคัญหรือความ
จ าเป็นเร่งด่วน หรือพิจารณาจัดด าเนินการตามความเหมาะสมแก่ก าลังของแต่ละวัดซึ่งได้มีการ
จัดล าดับความส าคัญของการบริหารกิจกรรมของวัด ไว้ดังต่อไปนี้ 

๑. กิจกรรมหลัก คือ 
๑.๑. กิจกรรมการศึกษาภาคปริยัติ ท้ังแผนกนักธรรมและบาลี 
๑.๒. กิจกรรมการอบรมภาคปฏิบัติ คือ สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 

๒. กิจกรรมรอง คือ 
๒.๑. งานสาธารณูปการ 
๒.๒. งานเผยแผ่ 
๒.๓. งานการศึกษาสงเคราะห์ 
๒.๔. งานบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

๓. กิจกรรมเสริม 
๓.๑. กิจกรรมท่ีทางวัดจัดขึ้นเอง 
๓.๒. กิจกรรมท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ 

๘. การบริหารงานอาคารสถานที่ 
อาคารสถานท่ีเป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่งอีกส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหาร ผู้บริหารท่ีมี

ความสามารถในการบริหาร ถึงแม้ว่าจะไม่มีอาคารท่ีทันสมัยก็สามารถท่ีจะด าเนินการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพได้ โดยใช้ความสามารถดัดแปลงอาคารท่ีมีอยู่ให้ทันสมัย และใช้ประโยชน์ของอาคารท่ีมี
อยู่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี ไม่จ าเป็นท่ีจะของบประมาณมากๆ เพื่อสร้างอาคาร
ใหม่ท่ีทันสมัย แต่ผู้บริหารต้องใช้ความสามารถท่ีมีอยู่ ใช้อาคารให้เหมาะสม สะดวกสบาย ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ตลอดท้ังผู้มาติดต่อให้ได้รับความสะดวกสบายตามควร 

ฉะนั้นการควบคุมดูแลรักษาอาคารสถานท่ีจึงหมายถึงการควบคุมดูแลหรือการ
บ ารุงรักษาส านักงานในตัวอาคาร สนามและส่ิงก่อสร้างต่างๆ ท่ีมีอยู่ในบริเวณให้พร้อมท่ีจะใช้
ประโยชน์ได้ทันทีเมื่อต้องการและสะดวกปลอดภัย 

๙. การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและนโยบายขององค์การจ าเป็นต้อง

พึ่งพาอาศัยทรัพยากรประกอบต่างๆ หลายประการ อาทิ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน วัตถุดิบ เครื่องจักร 
อุปกรณ์ เงินทุน กระบวนการจัดการ รวมไปถึงข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ เป็นต้น ว่าทรัพยากรส าคัญอัน
จะส่งเสริมให้การด าเนินงานขององค์การเจริญรุดหน้าตามเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ ผู้บริหารท่ีมี
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ประสิทธิภาพขององค์การนั่นเอง ด้วยผู้บริหารเป็นจักรกลผู้ด าเนินกลยุทธ์ต่างๆ ของการบริหารให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามกระบวนการบริหารโดยเริ่มต้ังแต่การวางแผน การจัดองค์การ 
การบริหารบุคคล การประสานงานและการควบคุมงาน อันเป็นกระบวนการท่ีเป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอนของกระบวนการบริหาร๙๕ 

การบริหารวัดก็เช่นกัน เจ้าอาวาสเป็นผู้ท าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบบุคลากรในวัดท้ังหมด 
ด้วยเป็นผู้ใช้และจัดหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานตามความต้องการของลักษณะงานท่ีจัดไว้ กล่าวคือ 
หาคนท่ีเหมาะสมกับงานโดยการใช้ระบบควบคุมและการรายงานเป็นเครื่องมือ ตามหลักการ ๓ ประการ 
คือ หลักความเสมอภาค หลักประสิทธิภาพและหลักประสิทธิผล เพื่อเสริมสร้างให้การบริหารบุคลากร
ประสบผลส าเร็จยิ่งขึ้น 

การบริหารงานบุคคล คือ การจัดและด าเนินการเกี่ยวกับการวางนโยบายเกี่ยวกับตัว
บุคคลท่ีปฏิบัติงานในองค์การของวัด ต้ังแต่การสรรหาผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีมีจ านวนเพียงพอ 
เข้ามาด าเนินงานให้เกิดประโยชน์เต็มท่ี ตลอดท้ังการบ ารุงรักษาส่งเสริม และพัฒนาสมรรถภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายของ
องค์การ ด้วยเหตุนี้กระบวนการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลจึงนับว่าเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุด 

สรุปได้ว่า แนวทางการบริหารจัดการวัด เป็นการบริหารจัดการโดยน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้  โดยผู้บริหารวัดหรือผู้น าท่ีสามารถประสานงานกับทุกฝ่าย 
ได้ดีตามหน้าท่ีแห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นหลักส าคัญซึ่งประกอบด้วยการจัดการ ๖ ด้าน ในการด าเนินงานตาม
กรอบหน้าท่ี การวางแผน การจัดองค์การ การช้ีน า และการควบคุมดูแล รวมถึงการประเมินผล  
เพื่อการพัฒนาตน พัฒนาผู้ร่วมงานคือหมู่พระภิกษุสงฆ์ และการพัฒนากิจกรรมของวัดให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น 

แนวทางการบริหารจัดการวัด จากแนวคิดของนักวิชาการศาสนา ท่ีได้ศึกษาผ่านมา
ข้างต้น โดยการน าหลักพุทธธรรมมาปรับประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการวัดหลักส าคัญ 
ซึ่งประกอบด้วยการจัดการ ๖ ด้าน นั้น สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการองค์การต่างๆ ได้ดีเพื่อ
ความมีประสิทธิภาพในการบริหาร สรุปได้ดังตารางท่ี ๒.๑๐ 

 
 
 

                                                         
๙๕พรรณี ประเสริฐวงษ์, ศ.พิเศษ, การบริหารส านักงาน, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๘), หน้า ๑๕. 
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ตารางที่ ๒.๑๐  สรุปแนวทางการบริหารจัดการวัด 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระธรรมโกศาจารย์ 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
(๒๕๕๔, หน้า ๔-๒๓) 

กรอบหน้าท่ีของนักบริหาร ๕ ประการ POSDC P คือ Planning 
หมายถึ ง  ก า ร ว า ง แผน เ ชิ งพุ ทธ  ( Buddha’ s Planning)  O คื อ 
Organizing หมายถึง การจัดองค์การเชิงพุทธ (Buddha’s Organizing) 
S คือ Staffing หมายถึง การบริหารงานบุคคลเชิงพุทธ (Buddha’s 
Staffing) D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการเชิงพุทธ (Buddha’s 
Directing) และ C คือ Controlling หมายถึง การก ากับดูแลเชิงพุทธ 
(Buddha’s Controlling) 

พระราชญาณวิสิฐ 
(เสริมชัย ชยมงฺคโล) 
(๒๕๕๑, หน้า ๓๓-๒๘๓) 

หลักการครองตน คือ การส ารวมระวังรักษาตนให้ด ารงอยู่แต่ในคุณ
ความดี เพื่อให้การด าเนินชีวิตของตนไปในทางท่ีดีท่ีชอบ ท้ังทางกาย 
ทางวาจา และทางใจ ตามพระธรรมวินัย หลักการครองคน คือ การ
บริหารหมู่คณะ ท่ีมีท่ีอยู่หรือพ านักอยู่ในวัด การปกครองดูแลหมู่คณะ 
หลักธรรมประจ าใจท่ีจะผูกใจผู้อื่นให้สมัครรักใคร่นับถือกันสนิทสนม
กลมเกลียวกัน หลักการครองงาน คือ การบริหารกิจกรรมของวัด 
โดยเฉพาะกิจกรรมตามหลักการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ๖ ประการ 
ด้วยหลักธรรมค าส่ังสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 
๒.๔  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์” 
ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จากงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ซึ่งได้มีผู้ศึกษาไว้มากมาย 
ดังนี้ 

๑) งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ได้มีผู้ศึกษาวิจัยไว้หลายท่าน ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาเป็นแนวทาง

ในการศึกษาและก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 
ว่าที่ร้อยตรี ชัยยุทธ ชิโนกุล ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาพระภิกษุ

สามเณรในจังหวัดชายแดน” ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๐-
๓๐ ปี มีพรรษาต้ังแต่ ๕ พรรษาลงมาส่วนใหญ่มีความรู้ท้ังทางโลกและทางธรรม วุฒิทางธรรมส่วน
ใหญ่มีความรู้นักธรรมมากกว่า วุฒิทางโลกส่วนใหญ่มีความรู้ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีวัดมีพระภิกษุ
สามเณรจ าพรรษารวมท้ังผู้ตอบท้ังส้ิน ๕-๖ รูป ผู้ตอบส่วนใหญ่มาจากจังหวัดปัตตานี ส่วนใหญ่วัดมี
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ระยะห่างจากตัวอ าเภอ ๗-๘ กิโลเมตร ทางด้านการสรรหาผู้ตอบคิดว่ามีปัญหา กลยุทธ์การฝึกอบรม
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยการหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมเป็นประการแรก ซึ่ง
ผู้ตอบส่วนใหญ่ตอบว่าเกิดจากความต้องการขององค์การ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
ท างาน และมีความต้องการหลักสูตรการเพิ่มขีดความสามารถพิเศษ ต่อมาด้านการด าเนินการ
ฝึกอบรม ผู้ตอบส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมมาในรอบ ๒ ปี เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด ผู้ตอบ
ต้องการให้จัดการฝึกอบรมช่วงเช้า ครั้งละ ๑-๒ วัน โดยจัดท่ีวัด สุดท้ายด้านการประเมินและติดตาม
ผล ส่วนใหญ่คิดว่าการฝึกอบรมเหมือนกับการให้รางวัล ท่ีผ่านมาเคยได้รับการติดตามผล และควรมี
เงื่อนไขสนับสนุนการอบรม ในการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่าในกลุ่มนักเผยแผ่ได้ท าการหาความจ าเป็นใน
การฝึกอบรมอยู่บ้างแต่ผู้บริหารภาครัฐยังไม่ได้ใช้ในการก าหนดนโยบายและวางวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ในขั้นตอนนี้ผู้ตอบสนใจหลักสูตรพระธรรมทูต ผู้วิจัยจึงสร้างหลักสูตร ๑๘ ช่ัวโมงครึ่งขึ้น 
โดยเน้นทางทฤษฎีการจัดการ การสร้างทีมงาน จิตวิทยาการบริหาร และปฏิบัติการทางภาษา ผู้วิจัย
ใช้เวลาวันละ ๖ ช่ัวโมง รวม ๓ วัน จัดหลักสูตรโดยเน้นการบรรยายและการสัมมนากลุ่ม โดยมี
ขั้นตอน คือ ก่อนการฝึกอบรม ขณะท่ีฝึกอบรม และภายหลังการฝึกอบรม ส าหรับการประเมินผล
หลักสูตรนั้น ผู้วิจัยพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้คะแนนความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้
คะแนนความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และความรู้ของวิทยากรในระดับมากท่ีสุด ส่วนผลคะแนน
พัฒนาการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม ถึงร้อยละ ๔๕ ของผู้เข้ารับการทดสอบ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าทุกขั้นตอนต้ังแต่การสรรหาและการฝึกอบรมต้องบูรณาการยุทธศาสตร์หลัก
เข้ากับยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ แล้วมองเป็นระบบ โดยหาผู้รับผิดชอบบูรณาการท างานในระดับ
ภูมิภาค อาจจัดต้ัง “ศูนย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์พระภิกษุสามเณรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ดูแลท้ังระบบ” ส่วนการด าเนินการฝึกอบรมต้องท างานร่วมกับนักวิชาการเฉพาะ เนื่องจากต้อง
ใช้ความรู้และประสบการณ์มาก การประเมินผลควรท าลักษณะ ๓๖๐ องศา ในหลักสูตรท่ีจัดตาม
ความต้องการผู้เรียนต้ังแต่แรก๙๖ 

วีรชัย อนันต์เธียร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมส าหรับเยาวชนไทย”    
ผลการวิจัยพบว่า 
          ประเด็นปัญหาของของเยาวชน คือ ปัญหาทางร่างกายของเยาวชน ปัญหาทางด้าน
อารมณ์และจิต ปัญหาครอบครัว ปัญหาเพื่อนและบุคคลใกล้ชิด ปัญหาด้านแรงบันดาลใจและ

                                                         
๙๖ ชัยยุทธ ชิโนกุล, “กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาพระภิกษุสามเณรในจังหวัดชายแดน, 

วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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เป้าหมายในชีวิต ปัญหาสังคมหรือส่ิงแวดล้อมๆ  ปัญหาประวัติการท าผิด ปัญหาภูมิหลังและโอกาส
ของการศึกษา ปัญหาด้านพฤติกรรมเบ่ียงเบน และปัญหาด้านระบบการศึกษาของชาติ  

   ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการกระท าผิดของเยาวชนมีปัจจัย ๔ ด้าน คือ ปัจจัยด้านสังคม 
เช่น สภาพสังคม เพื่อนของเยาวชน ชุมชนท่ีอยู่อาศัย การเข้าถึงส่ิงผิดกฎหมายและอบายมุขได้ง่าย 
ฯลฯ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เช่น ความต้องการเกินปัจจัย ๔ ค่าครองชีพสูง การขาดโอกาสในการท างาน 
เป็นต้น ปัจจัยด้านครอบครัว เช่น ลักษณะการเล้ียงลูก ลักษณะครอบครัว ลักษณะพ่อแม่ เป็นต้น 
และปัจจัยด้านตัวเยาวชนเอง เช่น ลักษณะของพันธุกรรม วุฒิภาวะท่ียังไม่พัฒนา ปัญหาการเจ็บป่วย
ของเยาวชน เป็นต้น โดยปัจจัยท้ัง ๔ ด้านนี้ส่งผลต่อเยาวชนแตกต่างกันไป  

   วิธีการน าหลักธรรมมาใช้กับเยาวชนท าได้ใน ๒ มิติ คือ การประยุกต์วิธีการสอนหลักธรรม 
เช่นการเปิดใจเยาวชน กิจกรรมนอกหลักสูตร การเข้าค่ายต่างๆ เป็นต้น และการขัดเกลาจิตใจ เช่น 
การท าให้เยาวชนมีโอกาสเข้าใกล้ศาสนา การสร้างส านึกท่ีดีให้กับเยาวชน เป็นต้น 

   กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนโดยใช้หลักธรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเยาวชน ได้แก่ 
หลักเบญจศีล อริยสัจ ๔ มรรค พรหมวิหาร ๔ เป็นต้น ผู้วิจัยได้ค้นพบแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา
เยาวชน ๔ แผน คือ แผนกลยุทธ์ด้านการอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ และบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข 
แผนกลยุทธ์ด้านการสร้างเสริมจิตส านึกด้านจริยธรรมของเยาวชนและค่านิยมท่ีถูกต้อง แผนกลยุทธ์
ด้านการการปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมและกฎกติกาของสังคม และแผนกลยุทธ์ด้านการส่ังสอนให้มี
แนวคิดในการด าเนินชีวิตท่ีดี 
            ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากงานวิจัยนี้ใน ๓ แนวทาง คือ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้แก่ การ
ปรับ แก้กฎหมาย การท าแผนพัฒนาแห่งชาติ การวางแผนระยะยาว เป็นต้น ข้อเสนอแนะเชิง
ปฏิบัติการ ได้แก่ การก าหนดให้เยาวชนไปวัด การบรรพชาสามเณร การเข้าค่ายคุณธรรม เป็นต้น 
และข้อเสนอแนะส าหรับการท าการวิ จัยต่อ ได้แก่ การสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมกับ
เยาวชนเพื่อสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้กับประเทศ กลยุทธ์การฝึกเยาวชนให้มีโอกาสท าความดีทุก
วันเพื่อเป็นรากฐานชีวิตท่ีดี การสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสามารถด าเนินชีวิตอย่างมีทิศทางและ
เป้าหมาย การสร้างสรรค์กิจกรรมทางศาสนาเพื่อสนับสนุนการเข้าค่ายคุณธรรมของเยาวชน เป็น
ต้น๙๗ 

                                                         
๙๗ วีรชัย อนันต์เธียร, “กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมส าหรับเยาวชนไทย”, วิทยานิพนธ์ปริญญา

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



   ๙๐ 
 

 

 สุขุมาลย์ ประสมศักด์ิ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน” สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

๑. การบูรณาการกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักพุทธธรรมกับแนวคิด
ทฤษฎีเพื่อการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จ าเป็นท่ีจะต้องมีความรับผิดชอบโดยตรงและให้ความส าคัญในฐานะท่ีมีบทบาทหลักในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล และตามกฎหมายท่ีได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.๒๕๕๐ นอกจากนี้ ควรให้องค์กรสงฆ์ องค์กรด้านสตรี และประชาชนท่ัวไปได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้วย ท้ังนี้โดยการน ากลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักพุทธธรรมท้ัง 
๗ ประการ มาใช้ในการก าหนดแผนงานและโครงการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพื่อให้
เกิดความสามัคคีในหมู่ประชาชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป 
 ๒. สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พบว่า  สามารถจ าแนกได้ท้ังหมดออกเป็น ๔ กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ ๑) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีสภาพท่ีไม่เอื้ออ านวยต่อการจัดการส่ิงแวดล้อม ๒) นโยบายภาครัฐและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐไม่สามารถควบคุมและไม่สามารถรักษามาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อมได้ ๓) ประชาชนขาด
องค์ความรู้และไม่มีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง และ ๔) เครือข่ายของสมาคม
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้านไม่สามารถจะบูรณาการการท างานในเชิงเครือข่ายได้ 
  ๓. แนวทางการส่งเสริมกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักพุทธธรรมในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พบว่า การวางแผน
การด าเนินงานการจัดการส่ิงแวดล้อม เป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งได้แก่ การสร้างองค์ความรู้ใน
เครือข่ายภาคประชาชน โดยมีองค์กรท่ีรับผิดชอบ ส่วนการด าเนินงานการจัดการส่ิงแวดล้อมมีการ
แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม แต่ละองค์กรด้วยว่าแต่ละแห่งมีภาระหน้าท่ีอะไรบ้าง ใน
การติดตามตรวจสอบประเมินผลนั้น มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เจ้าหน้าท่ีจากกรมควบคุมมลพิษ เจ้าหน้าท่ีต ารวจ ซึ่งในการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องมีความ
จริงจัง ไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี มีความเข็มงวดในการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบประเมินผลจะต้องให้ประชาชนเห็นด้วย 
มีความพอใจ และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะรูปแบบวิธีการ
ด าเนินงาน เป้าหมายการด าเนินงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ส่วนการทบทวนและปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการส่ิงแวดล้อม ต้องเริ่มจากความชัดเจนของนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดล้อม ไปสู่
การบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการสนับสนุนงบประมาณให้กับการสร้างความเข้มแข็ง 
และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนท่ีจะสร้างองค์ความรู้และการสร้างจิตส านึกด้าน



   ๙๑ 
 

 

ส่ิงแวดล้อมให้นักเรียน เด็ก เยาวชน และ นักศึกษา รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งเป็นหน้าท่ีของ
โรงเรียนและมหาวิทยาลัยท่ีจะด าเนินตามแผนงานท่ีวางไว้  

 ข้อเสนอแนะคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรน ากลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามหลักอปริหานิยธรรมท้ัง ๗ ประการไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นท่ีและวิถีชีวิตของประชาชน 
ในรูปของการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการจัดต้ังเครือข่ายพระสงฆ์และเครือข่ายสตรี
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีคุณภาพเหมาะแก่การด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนสืบไป๙๘ 

ปชาบดี แย้มสุนทร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรตาม
หลักสังคหธรรมของแรงงาน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ 

สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
๑. คุณลักษณะความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานอุตสาหกรรมอิ เ ล็กทรอนิคส์

ประกอบด้วย  ๓ ลักษณะคือ  
๑) คุณลักษณะความผูกพันระหว่างองค์กรกับงาน ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีองค์กรมีการ

ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างงาน ลักษณะงาน ให้เหมาะสมกับลักษณะองค์กร เพื่อให้งานมีคุณภาพอยู่
เสมอ 

๒) คุณลักษณะความผูกพันระหว่างองค์กรกับบุคลากร ซึ่งเป็นผลมาจากการที่องค์กรท าให้

บุคลากรมีความรู้สึกว่าองค์กรเป็นสถานท่ีท างานท่ีดีท่ีสุด มีการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงาน  
๓) คุณลักษณะความผูกพันระหว่างบุคลากรกับงาน ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีบุคคลากรมี

ความเข้าใจในกระบวนการท างานอย่างชัดเจน มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
๒. รูปแบบการส่งเสริมความความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิคส์ประกอบด้วย ๓ รูปแบบดังนี้  
รูปแบบที่ ๑ การส่งเสริมความผูกพันระหว่างองค์กรกับงาน ได้แก่ การพัฒนาลักษณะ

งานให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในงานการพัฒนาระบบการท างานให้มี
คุณภาพ  

รูปแบบที่ ๒ การส่งเสริมความผูกพันระหว่างองค์กรกับบุคลากร ได้แก่ การจัดสรร
ค่าตอบแทน อย่างเป็นธรรม เช่น เงินเดือน เบี้ยเล้ียง โบนัส เงินรางวัล การจัดสรรสวัสดิการและ
คุณภาพชีวิตให้อย่างเหมาะสม 

                                                         
๙๘สุขุมาลย์ ประสมศักด์ิ, “กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธ

ธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



   ๙๒ 
 

 

รูปแบบที่ ๓ การส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากรกับงาน ได้แก่ การมอบหมายให้
บุคคลากรท างานท่ีมีความส าคัญและมีความหมายกับองค์กร การพัฒนาคุณลักษณะของบุคลากรให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะงาน  

๓.กลยุทธ์การส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรตามหลักสังคหธรรมของแรงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ซ่ึงเรียกว่า Eow3’S model ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมความผูกพันระหว่างองค์กรกับงาน (Eows’S) ได้แก่ (ทาน) 
องค์กรควรมีการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างลักษณะงานอยู่เป็นประจ า การจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ สถานท่ี เพื่อสร้างความพร้อมในการปฏิบัติ (ปิยวาจา) มีการจัดระบบส่ือสารการ
ประชาสัมพันธ์ อย่างท่ัวถึงถูกต้องและชัดเจน (อัตถจริยา) มีการจัดโครงการส่งเสริมระบบการท างาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ การสร้างมาตรฐานการท างานท่ีเหมาะสมกับสภาพองค์กร (สมานัตตตา) การ
บริหารจัดการลักษณะงานและองค์กรอย่างชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ และการยอมรับฟังปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ในกระบวนการท างาน 

กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมความผูกพันระหว่างองค์กรกับบุคลากร (Eo2’S) ได้แก่ (ทาน) 
องค์ควรมีนโยบายการให้ความรู้ การสอนงาน (ปิยวาจา) การมีระบบการส่ือสาร กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ นโยบาย เป้าหมายขององค์กรอย่างถูกต้องและชัดเจน (อัตถจริยา) การจัดให้มีการพิจารณา
ค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการอย่างเหมาะสม รวมถึงการให้คุณภาพชีวิตท่ีดี (สมานัตตตา) ให้ความเป็น
กลาง มีภาวะผู้น าของหัวหน้างานและผู้บริหารท่ีน่าเคารพ  

กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากรกับงาน (Ew3’S) ได้แก่ (ทาน) การ
จัดให้มีโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานเพื่อสร้างความช านาญ (ปิยวาจา) มีระบบการ
ส่ือสารการประชาสัมพันธ์ลักษณะงานท่ีดีและเหมาะสม การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง (อัตถ
จริยา)  การมอบหมายงานให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบุคคล ความรู้ ความสามารถ (สมานัตตตา) 
การช่วยสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานอยู่เป็นประจ า รวมถึงการบริหารจัดการท่ีดีมี
คุณภาพมีความเป็นธรรม ไม่ล าเอียง  

๔. ข้อเสนอแนะ องค์กรควรวางนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการท างานและพฤติกรรมองค์กร และ ผู้น า วัฒนธรรมองค์กร และหลักธรรม เป็นปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรท้ังทางตรงและทางอ้อม ผู้บริหารควรท่ีจะน าองค์ประกอบดังกล่าว
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มาใช้ในการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย แผน กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ต่อไป๙๙ 

เอกชัย ไชยดา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนากลยุทธ์การตลาดส าหรับสถาบันทาง
พระพุทธศาสนา:กรณีศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”   

ผลการวิจัย  พบว่า การน าเอาแนวคิดกลยุทธ์ทางการตลาด มาใช้กับสถาบันทาง         
พระพุทธศาสนาอย่างมากมาย การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของบัณฑิตศึกษาของ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีเป้าหมายในการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให้มี
ความรู้และความสามารถท่ีจะน าความรู้ท่ีได้ศึกษาไปท าประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม ประเทศชาติและ
สันติภาพของโลก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใช้โซเซียลมีเดีย () 
เช่น อินเตอร์เน็ต จดหมายอิเล็คทรอนิคส์  (E-mail) เป็นต้น เป็นช่องทางหลักในการสรรหานักศึกษา  

ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ หลักสูตรท่ีก าลังศึกษา และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเงินทุนท่ีใช้ใน
การศึกษา มีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ปัจจัยต่อไปนี้คือ สภาพการจัดการศึกษา ช่องทางการสรรหานิสิต ความต้องการ
ของนิสิต นโยบายการจัดการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ความเห็นของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษา วิธีการทางการตลาดยุคใหม่ และวิธีการ
ทางการตลาดแนวพุทธ ส่งผลต่อการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรจัดต้ังหน่วยงานท่ีท า
หน้าท่ีพัฒนากลยุทธ์การตลาดของบัณฑิตวิทยาลัย และพัฒนากลยุทธ์การตลาดของบัณฑิตวิทยาลัย 
ให้ตรงกับความต้องการของคนในสังคมปัจจุบัน ควรมีการพัฒนาบุคคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย  ด้วย
วิธีการต่างๆ ควรมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ให้มากขึ้น๑๐๐ 

พระครูสุนทรวัชรกิจ (บุญธรรม ธมฺมิโก) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี”  
 ๑. แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการวางแผน การสรรหา 
การพัฒนา และการธ ารงรักษา มีกลยุทธ์ คือ กระบวนการของการก าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์

                                                         
๙๙ปชาบดี แย้มสุนทร, “กลยุทธ์การส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรตามหลักสังคหธรรมของแรงงาน 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๑๐๐เอกชัย ไชยดา, “การพัฒนากลยุทธ์การตลาดส าหรับสถาบันทางพระพุทธศาสนา:กรณีศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชาพระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖. 
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ขององค์กร ก าหนดแผนท้ังในระยะส้ัน กลาง และยาว ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละงาน การ
น าแผนไปปฏิบัติให้เกิดผลด้วยการจัดท าเป็นเอกสารท่ีระบุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ด้านต่างๆ ใน
การด าเนินงานขององค์การหนึ่งๆ เป็นเครื่องมือในการประสานงานและก ากับติดตามการด าเนินงาน
ในส่วนต่างๆขององค์การให้เป็นไปในทิศทางและจังหวะท่ีสอดคล้องกันซึ่งจัดท าขึ้นจากกาวิเคราะห์
สภาพการณ์ภายนอกและภายในองค์การเพื่อคาดคะเนแนวโน้มของสถานการณ์และก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานขององค์การให้สอดคล้องเหมาะสมกับแนวโน้มของสถานการณ์จุดมุ่งหมาย ภารกิจ
และวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ขององค์การ นโยบายต่างๆ ท่ีส าคัญ แผนงานหลักและแผนงานอื่นๆ ท่ี
จะน ามาปฏิบัติ มาบูรณาการเพื่อให้สามารถเช่ือมโยงสอดรับกับหลักการบริหารขององค์การ เพื่อให้
องค์การบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามจุดมุ่งหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒. สภาพกลยุทธ์การทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ท่ีเป็นอยู่นั้น คณะ
สงฆ์ได้น ากลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความ
สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ตลอดจนถึงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ของ    คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อส่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคคล คือ พระ
สังฆาธิการ ผู้เป็นศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในอนาคต นอกจากนั้น ปัญหาอุปสรรค
การจัดการท่ีไม่เหมาะกับกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรี  มีสาเหตุ
ส าคัญมาจากวิสัยทัศน์ท่ีไม่ชัดเจน พันธกิจไม่เหมาะสม กระบวนการจัดการภายในคณะสงฆ์ไม่ชัดเจน 
เช่น การวางแผน (planning) การสรรหา (recruiting)  การพัฒนา (development) และการธ ารง
รักษา (Maintaining) เป็นต้น 

 ๓. กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี  คือ การใช้กลยุทธ์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณค่าเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรท่ีมีค่าให้คณะสงฆ์รู้จักคุณค่าของ
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์น าเอาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวันเป็นกลยุทธ์การวางแผน
งานต่างๆท่ีเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรมนุษย์ท้ังหมด ถือว่าเป็นงานท่ีส าคัญท่ีสุด เพราะเป็นแม่แบบท่ี
มีคุณภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะสงฆ์ เพื่อเตรียมบุคคลให้เหมาะสมกับงานและเวลา 
รวมท้ังพัฒนาก าลังคนให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายยังสามารถประเมินกลยุทธ์ทรัพยากร
มนุษย์ในปัจจุบันและความต้องการ   ในอนาคต พร้อมวิธีการเพื่อให้เกิดความสมดุลกันระหว่าง
ทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันกับทรัพยากรมนุษย์  ในอนาคตการพยากรณ์ความต้องการเพื่อให้
สอดคล้องกับต าแหน่งท่ีว่างในอนาคต ซึ่งจ าเป็นต้องให้มี   ความสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีด้วยจึงน าเสนอกลยุทธ์ดังนี้ 
 ๓.๑ กลยุทธ์ด้านการวางแผน มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมมีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างให้ทรัพยากรมีความรู้ความสามารถ ทัศนคติ และ
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ประสบการณ์เพิ่มขึ้นจนสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขณะเดียวกันพร้อมท่ีจะรับผิดชอบงานต าแหน่งสูงขึ้นเพื่อให้องค์การสัมฤทธิ์ผล 

 ๓.๒ กลยุทธ์ด้านการสรรหา การคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการท างาน
หรือรับต าแหน่งในหน้าท่ีต่างๆ มีสรรหาจากคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับงาน การก าหนดการสรรหา
ทรัพยากรมนุษย์โดยให้ยึดหลักพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง เพื่อจะได้น าไปสู่ขั้นตอนท่ีมี
คุณภาพ 
 ๓.๓ กลยุทธ์ด้านการพัฒนา มีความเช่ือมั่นว่าจะต้องเปล่ียนจากการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และพฤติกรรม ไปสู่การพัฒนาทัศนคติ แรงจูงใจ และอุปนิสัยเพื่อให้คนหาความรู้เอง พัฒนา
ทักษะด้วยตัวเอง รวมถึงปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปตามทัศนคติท่ีเปล่ียนไป 
 ๓.๔ กลยุทธ์ด้านการธ ารงรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีของคณะสงฆ์ จะท าให้เกิดความรัก 
ความผูกพัน ความนับถือ การร่วมมือร่วมใจ ความจงรักภักดี   และความส าเร็จในงานของคณะ
สงฆ์ การปรับเปล่ียนต าแหน่งท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์๑๐๑ 

สรุปได้ว่า การก าหนดยุทธศาสตร์เป็นการช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จ  โดย
ยุทธศาสตร์ต่างๆ เกิดจากการประเมินผลท้ังภายในและภายนอกองค์การ แล้วรวบรวมหรือก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์ขึ้น โดยในหนึ่งยุทธศาสตร์นั้นสามารถก าหนดกลยุทธ์ และยุทธวิธีได้หลายวิธี เพื่อช่วย
ให้องค์การสามารถด าเนินการตามยุทธ์ศาสตร์นั้นๆ ได้ประสบผลส าเร็จ 
 

๒) งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการปกครองคณะสงฆ ์
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์ได้มีผู้ศึกษาวิจัยไว้หลายท่าน ซึ่งผู้วิจัยได้

น ามาเป็นแนวทางในการศึกษาและก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 
พระเทพรัตนสุธี (สมศักด์ิ โชตินฺธโร) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์

ภาค ๑” ผลการวิจัยพบว่า 
๑) การปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาการด้านเทคโนโลยี ซึ่งบูรณาการด้วย

หลักพุทธธรรมน าการปกครองไปพร้อมกับความเจริญและมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ
ระเบียบต่างๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย โดยเฉพาะการปกครองคณะสงฆ์มีรูปแบบท่ีแตกต่างไปจาก
สมัยก่อนมาก คือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธาณสงเคราะห์ ซึ่งมีรูปแบบท่ีปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น 
รูปแบบแนวคิดและวิธีการในการปกครองคณะสงฆ์ เช่ือว่ามีส่วนส าคัญในการบริหารจัดการให้องค์กร

                                                         
๑๐๑พระครูสุนทรวัชรกิจ (บุญธรรม ธมฺมิโก), “กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์จังหวัด

เพชรบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



   ๙๖ 
 

 

คณะสงฆ์มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ฉะนั้น ผู้ท่ีจะเป็นผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ในยุค
ปัจจุบันนี้ต้องเป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติ 
ซึ่งเป็นท่ียอมรับของคณะสงฆ์และประชาชนในชุมชนและสังคมไทย  

๒) หลักเกณฑ์การปกครองคณะสงฆ์  มีการปกครองตามล าดับช้ันการปกครอง โดยเจ้า
คณะช้ันปกครองจะดูแลปกครองผู้อยู่ในเขตปกครองนั้นๆ โดยปกครองตามล าดับช้ันไปตามล าดับ เมื่อ
เจ้าคณะช้ันปกครองดูแลปกครองพื้นท่ีในเขตปกครองท่ีตนรับผิดชอบด้วยดี เช่น เจ้าคณะภาคดูแล
ปกครองในภาคท่ีตนปกครอง เจ้าอาวาสดูแลปกครองภายในวัดท่ีต้องเป็นเจ้าอาวาส หรือพระ
อุปัชฌาย์ดูแลสัทธิวิหาริกท่ีตนให้การอุปสมบท กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ ในปัจจุบัน มี
ระเบียบท่ีว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ภาคท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการจัดการปกครองในเขตพื้นท่ี(ภาค) 
อย่างครอบคลุมและเหมาะสม มีการกระจายอ านาจไปยังเขตการปกครองในแต่ละจังหวัด อย่าง
ชัดเจน การปกครองควรเป็นไปตามจารีตอันดีงามท่ีบุรพาจารย์เคยประพฤติปฏิบัติอันไม่ขัดแย้งต่อ
พระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง ต้ังอยู่บนพื้นฐานของหลักพุทธธรรม เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย 
จึงอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติมหาเถระสมาคม เป็นแนวทาง
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ และท่ีส าคัญคือสามารถน าหลักพุทธธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดการปกครองคณะสงฆ์ มีการปฏิบัติตามระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ 
ได้ยึดเอาพระธรรมวินัยเป็นหลัก มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นกฎหมายส่งเสริมให้การปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัยมีความศักด์ิสิทธิ์ยิ่งขึ้น การปฏิบัติหน้าท่ีของพระสังฆาธิการทุกระดับ จึงเป็นไปโดย
ถูกต้องตามหลักนิติธรรม ยึดเอาความถูกต้อง โดยอาศัยความรู้ความฉลาดและความสามารถเป็น
เครื่องมือในการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ 

๓) เพื่อเสนอกลยุทธ์ส าหรับการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ โดยกลยุทธ์ในการปกครอง 
ผู้ปกครองต้องมีความรู้ความสามารถสูง มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการส่ือสารและการคมนาคม
เดินทางไปมาสะดวก สามารถติดต่อ ส่ือสารได้อย่างรวดเร็ว การปกครองคณะสงฆ์ให้ยึดพระธรรม
วินัยเป็นหลัก โดยเน้นบริหารจัดการเชิงพุทธ มุ่งการสร้างความสามัคคี โดยบริหารแบบพ่อปกครอง
ลูก ใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ และพรหมวิหาร ๔  ในการครองตน ครองคน และครองงาน โดยจุดแข็งของ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ อยู่ในพื้นท่ีชุมเมืองและใกล้สถาบันการศึกษาท้ังระดับการศึกษาพื้นฐาน 
มีสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์เป็นร้อยแห่ง การสอบผ่านของนักธรรมและเปรียญธรรม ซึ่งสอบได้
ในอัตราสูง และมีพระสงฆ์ประจ าพรรษาจ านวนมาก เป็นการจัดการภายใน ท่ีมีความเข้มแข็ง เพราะมี



   ๙๗ 
 

 

ความรู้ความสามารถในการปกครองสูง และมีภาพลักษณ์ท่ีดี ซึ่งถือเป็นแนวทางในการส่งเสริมกลยุทธ์
การปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมสงฆ์ท่ัวไป๑๐๒ 

พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการ
ปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕” ผลการวิจัยพบว่า 

๑.สภาพการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการปกครองโดยใช้ พระธรรมวินัยและ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบกับ กฎ ระเบียบ ค าส่ัง มติ
มหาเถรสมาคมเป็นแบบแผนในการปฏิบัติสืบทอดกันมา ตามแบบการปกครองคณะสงฆ์ในภาคอื่นๆ  
ยังไม่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัยจึงท าให้ทราบ ๑) จุดแข็ง คือการปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๕ ท้ัง ๔ จังหวัด แบ่งภาระหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน การปกครองเป็นระบบ ใช้กฏเกณฑ์เดียวกัน
ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ยึดมั่นในอปริหานิยธรรม ๗ ยกเว้นอคติ ๔ ๒) จุดอ่อน ยังขาดบุคลากรท่ีมี
คุณภาพมาช่วยกันพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการใช้อ านาจในการปกครองขาดความ
ยุติธรรม และขาดความร่วมมือกันของบุคลากรในคณะสงฆ์ ๓) ปัญหา มีนโยบายท่ีไม่สอดคล้องกับ
แผนการปฏิบัติงาน ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท าให้ผลของการด าเนินงานเกิดความล่าช้า         
๔) อุปสรรค ผู้บริหารขาดความรัดกุมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ขาดงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การปกครองคณะสงฆ์ และขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารเพื่อการพัฒนาคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

๒.ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ ในการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ประกอบด้วย 
ระบบการปกครองท่ีต้องค านึงถึงองค์ประกอบ ๕ ด้าน คือ การพัฒนารูปแบบด้านการวางแผน มีการ
วางแผนในการส่งเสริมคุณภาพของพระสังฆาธิการทุกระดับช้ัน ในการปกครองคณะสงฆ์ทุกด้าน    
เช่น สงเสริมการศึกษาท้ังด้านปริยัติและปฏิเวท เพื่อพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ และพระภิกษุ
สามเณร เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดี ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานแต่ละปีให้ชัดเจน โดยมีแผนการพัฒนา
แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนายุทธศาสตร์, การพัฒนารูปแบบด้านการจัดองค์กร มีการแบ่งภาระหน้าท่ี
ให้คณะสงฆ์ภาค ๑๕ รับผิดชอบท่ีชัดเจน คือ จังหวัดสมุทรสงครามรับผิดชอบเรื่องการสอบซ่อมบาลี
สนามหลวง จังหวัดราชบุรีรับผิดชอบเรื่องการอบรมบาลีก่อนสอบ จังหวัดเพชรบุรีรับผิดชอบเรื่องการ
อบรมพระวิปัสสนาจารย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับผิดชอบเรื่ องการอบรมพระสังฆาธิการ มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาอย่างจริงจัง สรรหาองค์กรท่ีจะสนับสนุนเรื่องการศึกษา  เพื่อพัฒนา
องค์กรและพัฒนาระบบงาน, การพัฒนารูปแบบด้านงานบุคลากร ส่งเสริมบุคลากรให้ไปศึกษาดูงาน
ในด้านท่ีสนใจหรือท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีได้รับมอบหมาย มีการจัดอบรมประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้าง

                                                         
๑๐๒พระเทพรัตนสุธี (สมศักด์ิ โชตินฺธโร), “กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑”  วิทยานิพนธ์

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



   ๙๘ 
 

 

ให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจัดอบรม
บุคลากรในด้านเทคโนโลยี บัญชีการเงิน และระเบียบวินัย มารยาทท่ีเกี่ยวข้องกับงานปกครอง, การ
พัฒนารูปแบบด้านอ านวยการ น าระเบียบกฎหมายของคณะสงฆ์ และของภาครัฐไปสร้างกติกาในการ
ปฏิบัติภารกิจร่วมกัน และให้ยอมรับกฎเกณฑ์เดียวกันเพื่อปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติทุกโครงการท่ีจัดขึ้น และการพัฒนารูปแบบด้านการก ากับดูแล เป็นไปใน
ลักษณะท่ีปรึกษา ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไข มีการบริหารงานแบบบนลงล่าง และมีคณะกรรมการ
ติดตามแต่ละฝ่ายอย่างใกล้ชิด อีกท้ังต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับภารกิจของคณะสงฆ์ในภาพรวม
ท้ัง ๖ ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ และด้านการสาธารณูปการ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านอื่นๆ คือ ด้านการจัดงบประมาณ 
ด้านการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร และด้านการจัดอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

๓. รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ท่ีพัฒนาแล้ว คือมีการวางแผนกระบวนการ
ด าเนินงานท่ีส่งเสริมคุณภาพของพระสังฆาธิการทุกระดับช้ันท่ีชัดเจน การจัดองค์กรใช้ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และกติกาเดียวกัน ส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้มีวิสัยทัศน์ 
ประสบการณ์ คุณภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น าระเบียบกฎหมายของคณะสงฆ์ และ
ของภาครัฐไปสร้างกติกาในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน และมีคณะกรรมการก ากับดูแลแต่ละฝ่ายอย่าง
ใกล้ชิด๑๐๓ 

พระครูสุตธรรมพิทักษ์ (น้ าผึ้ง สุธมฺโม) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการปกครองคณะ
สงฆ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. สภาพท่ัวไป ปัญหาอุปสรรคในการปกครองคณะสงฆ์ เป็นดังนี้ ๑) บุคลากร: ปัญหา
การขาดแคลนบุคลากร  ๒) การเงิน: บุคลากรไม่ต้ังใจท างานเพราะขาดแรงกระตุ้น แนวทางการ
พัฒนาการระดมทุนทรัพย์   มีการหารายได้เข้ามา   ซึ่งเป็นการระดมทุนในเทศกาลส าคัญ ๆ ๓) วัสดุ
อุปกรณ์: วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ภายใน เป็นส่ิงของส าคัญในการท างานในส านักงานแต่ละวัด ถ้าส่ิงของ
ดังกล่าวมาไม่เพียงพอ ทางวัดก็ควรจะด าเนินการหาเจ้าภาพในการจัดการวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม  
๔.) วิธีการจัดการ: ควรจะมีการฝึกฝนอบรมพัฒนาบุคลากรพระสังฆาธิการบ่อย ๆ ควรจะมีการจัดทุน
ทรัพย์เพื่อการด าเนินการปกครองให้พร้อม จัดหาส่ิงของเครื่องใช้ในส านักงานให้พร้อม ถ้าทางวัดมี

                                                         
๑๐๓พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร), “การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครอง

คณะสงฆ์ ภาค ๑๕”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) , (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



   ๙๙ 
 

 

ปัจจัยด าเนินการได้ระดับน้อยก็ควรจะขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่นๆ ท่ีมีปัจจัยสามารถให้
ความอุปถัมภ์ได้  

๒. หลักพุทธธรรม แนวคิด และทฤษฎีท่ีเหมาะสมกับการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ คือ หลักอปริหานิยธรรม ๗ ดังนี้ ๑) ด้านหมั่นประชุมเนืองนิตย์ พระสังฆาธิการส่วน
ภูมิภาคต้ังแต่เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด จนถึงเจ้าอาวาส ควรจะมีการประชุมตามมติของเถร
สมาคม ถือว่าเป็นการประชุมรับนโยบาย ปรึกษา แนะน า แก้ไขทุกปัญหา ทุกระดับ เป็นแนวทาง
เดียวกันตลอดสาย ควรจะมีการรายงานการประชุมในทุกระดับให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบด้วย ควร
จะมีการจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องในหมู่ผู้บริหารพระสังฆาธิการ ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม ต้อง
เคารพกฎระเบียบ มีมารยาทท่ีดีในการประชุม เคารพประธานในการประชุม ๓) ไม่บัญญัติส่ิงท่ี
พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติ ผู้ปกครองคณะสงฆ์ควรจะปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย และกฎหมาย
ของบ้านเมือง ๔) ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้น ควรให้ความเคารพและให้เกียรติ
กันตามอาวุโส เพื่อความสามัคคีกันในหมู่คณะสงฆ์ ๕) ไม่ลุอ านาจตัณหาคือความยากท่ีเกิดขึ้น การ
เสียสละก็ดี การมีใจเมตตาปราณีกับผู้อื่นก็ดี เป็นคุณธรรมท่ีจะช่วยปิดกั้นความลุอ านาจตัณหาท่ีจะ
เกิดขึ้นในจิตได้ จึงสมควรอย่างยิ่งท่ีพระสังฆาธิการทุกระดับช้ันการปกครองควรประพฤติปฏิบัติอยู่  
๖)  ยินดีในเสนาสนะ ควรดูแลเสนาสนะท่ีอยู่อาศัยให้สะอาดเรียบร้อย ๗) สพรหมจารีผู้มีศีลดีงามยัง
ไม่มาขอให้มา ควรมีนโยบายเข้มงวดในการรับผู้เข้ามาบวช ตามกฎระเบียบพระอุปัชฌาย์ 

๓.  แนวทางการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด าเนินการได้ดังนี้  
๑) การวางแผน : ผู้บริหารควรจะมีการวางแผนการปกครองอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมปรึกษา
ผู้บริหารเพื่อวางแผนให้เป็นไปในทิศทางท่ีก าหนด  ๒) การจัดองค์การ: จัดโครงสร้างการปกครอง
คณะสงฆ์ให้มีการปรับเปล่ียนพัฒนาอยู่เสมอ เปิดโอกาสให้บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามา
บริหารงาน มีการเปล่ียนแปลงบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมเข้ามาท าหน้าท่ี  ๓) การส่ังการ: พระสังฆาธิ
การ เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลพระภิกษุ สามเณร ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยดีงาม  ๔)  การประสานงาน: พระสังฆาธิการ ควรจะมีการประสานงานติดต่อกับผู้ช่วยเจ้า
อาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัดเป็นต้น ร่ วมมือร่วมใจกันท า
หน้าท่ีดูแลรักษาความเรียบร้อยให้ดี ในเขตพื้นท่ีนั้น ๆ ๕)  การควบคุม: พระสังฆาธิการมีหน้าท่ีในการ
ควบคุมทรัพยากรการปกครองคณะสงฆ์ท้ังปวง ให้เป็นไปตามล าดับช้ันการปกครอง การตรวจสอบ



   ๑๐๐ 
 

 

การเงินภายในแต่ละวัด ผู้ปกครองควรจะน าเสนอเป็นรายงานประจ าปีแจ้งให้ เจ้าคณะจังหวัด
ทราบ๑๐๔  

พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาการ
ปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑) สภาพปัจจุบันและปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์  ภาค ๒ 
พบว่าสภาพการปกครองโดยรวมมีความเป็นเอกภาพในการปกครองของทางคณะสงฆ์ การด าเนินงาน
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ใช้พระธรรมวินัยเป็นหลัก โดยมีกรอบของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
และกฎมหาเถรสมาคม ประกาศ ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นแนวทางในการขับเคล่ือน ท าให้งาน
การปกครองเป็นไปด้วยดี ไม่มีปัญหาอุปสรรค   

 ๒) การพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ 
ภาค ๒ พบว่าพระสงฆ์และกรรมการวัด มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์
ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ ๓.๙๒ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  ท้ังด้านการปกครองพระภิกษุสามเณร ด้านการปกครอง
ศิษย์วัดและด้านการระงับอธิกรณ์ของพระสังฆาธิการ พบว่า พระสงฆ์และกรรมการวัด       มีความ
คิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๒ อยู่ในระดับมากทุกด้านในขณะท่ีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปร ๓ ตัวแปร มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง ๐.๐๘๓-๐.๒๓๕ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีมี
ค่าสูงสุดคือ ความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ด้านการระงับอธิกรณ์กับการปกครองพระภิกษุสามเณร (r= ๐.๒๓๕) และ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีมีค่าต่ าสุดคือ ความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาการ
ปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒การปกครองศิษย์วัดกับการ
ปกครองพระภิกษุสามเณร (r= ๐.๐๘๓)  

 ๓) รูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค ๒ มีการส่งเสริมให้มีความเข้มงวดกวดขันในพระวินัย ตลอดท้ังกฎและระเบียบและ
กฎหมายบ้านเมืองท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้ยึดปฏิบัติท้ังต่อตนเองและผู้อื่น หากเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ก็ให้
มีการผ่อนผันอนุโลมอาศัยหลักพรหมวิหารธรรมและพระวินัยเป็นท่ีต้ัง มิให้มีการตัดสินด้วยอ านาจ

                                                         
๑๐๔พระครูสุตธรรมพิทักษ์ (น้ าผึ้ ง  สุธมฺโม),  “การพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ในจั งห วัด

ประจวบคีรีขันธ์”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) , (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



   ๑๐๑ 
 

 

แห่งอคติ แต่ให้ค านึงถึงความถูกต้องและเหมาะสมตามพระพุทธบัญญัติโดยใช้วิธีการ “เข้มงวด 
กวดขัน ผ่อนผัน และอนุโลม” ตามล าดับสถานการณ์ต่างๆ 

 ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒  ๑) ด้านการปกครองพระภิกษุสามเณรควรมีการกระจายอ านาจการ
ปกครองภายในวัดไปยังกลุ่มท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวัดเช่น มีกรรมการบริหารวัด ท่ีสามารถ
บริหารจัดการวัด ร่วมกับเจ้าอาวาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒) ด้านการบริหารจัดการวัดควรมีการ
วางแผน นโยบาย แผนผังการบริหารจัดการวัดท่ีชัดเจน เป็นระบบและต่อเนื่องเป็นรูปธรรมประชาชน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบได้อย่างไม่ยุ่งยาก ๓) ควรด าเนินการประชุมการระงับอธิกรณ์
ของพระสังฆาธิการภายในพื้นท่ีปกครองเป็นประจ า๑๐๕ 

โชติ บดีรัฐ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๔ เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา"  

ผลการวิจัย พบว่า ๑) สภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๔ ใน ๓ ด้าน มีผลดังนี้ ในการบริหารคน มีการสร้างและพัฒนาภาวะผู้น าบุคลากรทาง
พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ ในการบริหารภาระงาน มีการออกกฎระเบียบในการปกครองคณะ
สงฆ์ และก าหนดโทษผู้ท่ีละเมิดกฎระเบียบท่ีวางไว้ และในการบริหารองค์กร มีการท างานเป็นทีม ๒)
ประสิทธิผลการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ใน ๓ ด้าน มีผล
ดังนี้ ในการบริหารคน มีการด าเนินไปอย่างรวดเร็วสนองต่องานท่ีมอบหมายให้ท า โดยใช้คนตรงกับ
ความรู้และความสามารถ ในการบริหารภาระงาน มุ่งบริหารอย่างประหยัด คุ้มค่าและสนองตอบต่อ
ความต้องการของผู้มาติดต่อ และในการบริหารองค์กร ได้เน้นในเรื่องสร้างศรัทธาเข้าวัดและปฏิบัติ
ธรรมมากขึ้น ๓) ศักยภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ใน 
๓ ด้าน มีผลดังนี้ ในการบริหารคน มีการน าจุดเด่นของบุคลากรมาใช้ในการบริหารงาน และแก้ปัญหา
จุดด้อยของบุคลากรในการบริหารงาน ในการบริหารภาระงาน มีการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การบริหารงาน และในการบริหารองค์กร มีการจัดท าแผนงานหรือโครงการเพื่อพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง ๔)ส าหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารคน การบริหารภาระงาน และการบริหารองค์กร 
ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ใน ๓ ด้าน มีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรมีวิธีการ
พัฒนาคนให้เก่ง มีความรู้ความสามารถ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักพระศาสนาท่ีถูกต้อง โดยวิธีการ
ส่งเสริมให้พระสังฆาธิการมีการศึกษาและพัฒนาภาวะผู้น า มีการพัฒนาสมรรถนะภาระงานด้านการ

                                                         
๑๐๕พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ), "รูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริ

หานิยธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



   ๑๐๒ 
 

 

บริหาร โดยอบรมให้พระสังฆาธิการให้เป็นผู้น าในการพัฒนาจิตใจ จริยธรรมคุณธรรมและให้มีความรู้
และทักษะในเรื่องการป้องกันไม่ให้พุทธศาสนิกชนเส่ือมศรัทธาในพระพุทธศาสนา และต้ังมั่นความ
เช่ือความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนต่อไป๑๐๖ 

นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบและหลักการของการปกครองใน
พระไตรปิฎก” ผลการวิจัยพบว่า ๑) รูปแบบของการปกครองทางการเมืองมี ๒ รูปแบบ ได้แก่ การ
ปกครองแบบราชาธิปไตย ซึ่งผู้มีอ านาจสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวในการปกครองรูปแบบนี้คือพระราชา 
และการปกครองแบบสามัคคีธรรม ซึ่งอ านาจอยู่ในมือของชนช้ันสูงและมีลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบ
การปกครองแบบอภิชนาธิปไตยในปรัชญากรีก ส่วนรูปแบบการปกครองในพระพุทธศาสนานั้นมี
พัฒนาการโดยเริ่มต้นจากพระพุทธเจ้าทรงปกครองคณะสงฆ์ในฐานะธรรมราชา จนกระท่ังพระพุทธ
องค์ได้ทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการปกครอง จึงเป็นรูปแบบการปกครองเฉพาะตน ๒) หลักการของ
การปกครองแบบราชาธิปไตย ได้แก่ หลักธรรมต่าง ๆ ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้จ านวนมากเพื่อเป็น
เครื่องเหนี่ยวรั้งในการใช้อ านาจของผู้ปกครอง เนื่องจากผู้ปกครองแบบราชาธิปไตยมีอ านาจสิทธิ์ขาด
แต่เพียงผู้เดียว และหลักการของการปกครองแบบสามัคคีธรรมมีหลักการปกครองท่ีส าคัญคืออปริ
หานิยธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมเพื่อสร้างความสามัคคี และหลักธรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง 
ส่วนหลักการของการปกครองของคณะสงฆ์นั้นมีพระธรรมวินัยเป็นหลักการปกครองส าคัญ ซึ่งคณะ
สงฆ์จะต้องด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดีภายใต้กรอบแห่งพระธรรมวินัย๑๐๗  

สรุปว่า การปกครองคณะสงฆ์คือการบริหารจัดการควบคุมบุคลากรท้ังพระภิกษุสามเณร 
และฆราวาสท่ีอาศัยอยู่ภายในวัด ให้เกิดความสงบ เรียบร้อย และปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัย 
กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม โดยผู้บริหารก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และยุทธวิธีในการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
 

                                                         
๑๐๖โชติ บดีรัฐ, "การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ เพ่ือความ

มั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา", วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (คณะรัฐประศาสนศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ), ๒๕๕๕. 

๑๐๗นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง, “รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก” วิทยานิพนธ์
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖. 



 

 

 
บทที่ ๒ 

แนวคิด ทฤษฏแีละงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์” ผู้วิจัย
ได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

๒.๑  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
๒.๒  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
๒.๓  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์กรสงฆ์ 
๒.๔  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

๒.๑  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 ๒.๑.๑ ความหมายของกลยุทธ์ 
 ในการวิจัยครั้งนี้จ าเป็นต้องทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ ซึ่งมีนักปราชญ์ 
นักวิชาการและนักการศึกษาได้กว่างถึง “กลยุทธ์” ไว้มากมาย ดังนี้ 

กลยุทธ์ (Strategy) หรือ ยุทธศาสตร์ เป็นศัพท์ท่ีมีก าเนิดในทางทหาร หมายถึง แผนการ
ปฏิบัติซึ่งวางเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์จ าเพาะ กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ในทางทหารนั้นแตกต่างจาก
ยุทธวิธี ซึ่งว่าด้วยการด าเนินการรบปะทะ (Engagement) ขณะท่ียุทธศาสตร์นั้น ว่าด้วยวิธีการ
เช่ือมโยงการรบปะทะต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ค าถามท่ีว่า "จะสู้รบอย่างไร" เป็นปัญหาทางยุทธวิธี             
แต่ข้อก าหนดและเงื่อนไขซึ่งมีการสู้รบกันและความเหมาะสมในการสู้รบกันนั้นเป็นปัญหาทาง
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสงคราม (Warfare) ส่ีระดับ ได้แก่ วัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือ
ยุทธศาสตร์หลัก, ยุทธศาสตร์, ปฏิบัติการและยุทธวิธี นักคิดคนหนึ่งนิยามยุทธศาสตร์ไว้ว่าเป็น "วิถี
อย่างครอบคลุมในอันท่ีจะพยายามปฏิบัติเพื่อผลเบื้องปลายทางการเมือง รวมท้ังการข่มขู่หรือการใช้
ก าลังอย่างแท้จริง ในวิภาษวิธีแห่งเจตจ านง ซึ่งจ าต้องมีอย่างน้อยสองฝ่ายในความขัดแย้งหนึ่ง ๆ ฝ่าย
เหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กัน และดังนั้น ยุทธศาสตร์จะประสบความส าเร็จน้อยครั้งหากไม่แสดง
ความสามารถในการดัดแปลง"๑ ยุทธศาสตร์ไ ด้ขยายออกนอกสาขาการทหาร ไปยังธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเกม และสาขาอื่น   กลยุทธ์ในสาขาอื่นนอกเหนือจากการทหาร หมายถึง           

                                                         
๑Beatrice Heuser, The Evolution of Strategy:  Thinking War from Antiquity to the 

Present, (Cambridge University Press, 2010), p. 27. 
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การวางแผนงานสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย ภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม หรือ
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ SWOT Analysis กล่าวคือ การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัย
คุกคาม (อุปสรรค) ในกรอบระยะเวลาท่ีต้องการ ท้ังนี้เพื่อประกอบการวางแผนการในการใช้วิธีการ 
และทรัพยากร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด 

 ความหมายท่ีง่ายท่ีสุดของค าว่ากลยุทธ์ ก็คือแผนการปฏิบัติท่ีรวบรวมความพยายาม
ท้ังหลายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในยุคปัจจุบันนี้ จะเป็นการเท่ียงตรงมากกว่า หากพิจารณาว่า 
Strategy คือขบวนการตัดสินใจอันซับซ้อนซึ่งเช่ือมโยงวัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายสุดท้าย (Ends) 
เข้ากับ วิถี หรือ หนทาง (Ways) และวิธีการ หรือเครื่องมือ (Means) ในอันท่ีจะให้บรรลุวัตถุประสงค์
นั้น กลยุทธ์ หรือ “Strategy” ในภาษาอังกฤษซึ่งได้มีผู้แปลเป็นไทยว่า “กลยุทธ์” นั้น กลยุทธ์ หรือ 
ยุทธศาสตร์ หมายถึง การมุ่งเน้นหรือทุ่มเททรัพยากรไปในเรื่องใดแล้วสามารถน าพาหมู่คณะไปสู่
ความส าเร็จหรือวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้๒ และหมายถึง แผนการอันชาญฉลาดส าหรับกระท าการอันหนึ่ง
อันใดให้บรรลุเป้าหมายท่ีมีความยากเป็นพิเศษ ไม่อาจบรรลุได้โดยวิธีธรรมดาท่ีคนท่ัวไปรู้อยู่แล้ว วิธี
ดังกล่าวต้องประกอบขึ้นจากหลักวิชาการย่อย ๆ หรือ “ศาสตร์” อีกข้อหนึ่งเพราะสามารถน าไป
ตรวจสอบโดยกระบวนการวิทยาศาสตร์ เพื่อยืนยันว่าเป็นแผนการท่ีใช้ปฏิบัติเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
ได้จริงและจะได้ผลอย่างคุ้มค่า และคุ้มทุน๓ 

การวางแผนกลยุทธ์เป็นการวางแผนระยะยาวขององค์การ เพื่อให้ได้มาซึ่งกลยุทธ์ของ
องค์การโดยจะมีขั้นตอนหรือกระบวนการย่อยๆ อีก ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) การก าหนดภารกิจและ
วัตถุประสงค์หลักขององค์การ ๒) ตรวจสอบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ และ ๓) การ
ก าหนดกลยุทธ์หลักขององค์การ๔ กลยุทธ์เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยช้ีน าการบริหารขององค์กรท่ีเกิดจาก
กระบวนการระดมสมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมี ส่วนร่วม โดยยึดหลักการวิเคราะห์ให้ทราบ
สภาพแวดล้อมให้ “รู้เขารู้เรา” เพื่อช้ีแนะเป้าประสงค์หรือเป้าหมาย (วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์หลักของแผน) และกลยุทธ์ กลวิธีการปฏิบัติท่ีสอดรับกับสภาพแวดล้อม๕ การประเมิน
ปัจจัยภายในภายนอกองค์การท่ีประกอบด้วยบริบทปัจจัยน าเข้า กระบวนการท่ีเน้นความสามารถของ

                                                         
๒บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ, การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับ CEO, (กรุงเทพมหานคร : สุขุมและ

บุตร, ๒๕๔๙), หน้า ๑-๙. 
๓เฉลียว บุรีภักดี, เอกสารประกอบการสอนชุดวิชาประมวลหลักการและการสร้างยุทธศาสตร์การ

พัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : เอกสารอัดส าเนา, ๒๕๔๖), หน้า ๔. 
๔สุพานี สฤษฎ์วานิช, พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่ : แนวคิด และทฤษฎี , (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๑. 
๕อุทิศ ขาวยเธียร, การวางแผนกลยุทธ์, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า 

๑๑. 



   ๑๐ 
 

 

องค์การ บุคลากร ในองค์การเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้ทันสถานการณ์ ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย
สถานการณ์การแข่งขันและการตลาดและประการสุดท้ายคือ ผลผลิตขององค์การ๖ การจัดการเชิงกล
ยุทธ์เป็นการบริหารอย่างมีระบบท่ีต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้น าและอาศัยการวางแผนอย่างมีขั้นตอน 
โดยผ่านการตัดสินใจและการประเมินแล้วว่าเหมาะสมกับองค์การและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง อัน
จะนาความส าเร็จมาสู่องค์การได้ การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้นักบริหาร
ก าหนดทิศทางขององค์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในองค์การช่วยก าหนดกล
ยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์การ เพื่อท่ีจะน ากลยุทธ์เหล่านั้นไปประยุกต์ปฏิบัติและควบคุมประเมินผลการ
ดาเนินงานขององค์การได้ การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือส าคัญของนักบริหารเพราะการจัดการ
เชิงกลยุทธ์จะเกี่ยวข้องกับอนาคตในระยะยาวขององค์การท้ังหมดจะนาไปสู่การเพิ่มโอกาสของ
ความส าเร็จและความล้มเหลวขององค์การได้๗ 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ คือ ชุดของการตัดสินใจและการกระท าท่ีส่งผลให้เกิดการจัดท า
แผน และการปฏิบัติตามแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ๘ และหมายถึง กลุ่มของการ
ตัดสินใจและการด าเนินการเพื่อบ่งช้ีผลการด าเนินงานในระยะยาวขององค์การ๙  การจัดการเชิงกล
ยุทธ์เป็นความคิดแผนงานและการกระท าท่ีองค์การน ามาใช้ก่อให้เกิดผลส าเร็จได้เปรียบคู่แข่งขัน๑๐  
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นแผนแม่บทหรือแผนปฏิบัติการท่ีมีความส าคัญสาหรับองค์การเพื่อใช้ในการ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์ในการแข่งขัน๑๑ ซึ่งสอดคล้องกับ
ความหมายท่ีว่าการตัดสินใจในการปฏิบัติการเพื่อให้องค์การประสบผลส าเร็จในการดาเนินงานระยะ
ยาว๑๒ เป็นวิธีในการปฏิบัติท่ีองค์การเลือกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้องค์การสามารถบรรลุยังเป้าหมายท่ี

                                                         
๖สุรชาติ ณ หนองคาย, การวางแผน การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และหลักการประเมินผล , 

(กรุงเทพมหานคร : สถาบัน จี.อี.ซี., ๒๕๔๖), หน้า ๑๓.  
๗วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล, (นนทบุรี : 

ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔), หน้า ๔. 
๘Pearce and Robison, อ้างใน วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการ

บริหารโรงพยาบาล, หน้า ๖. 
๙Robbin and Coulter, อ้างใน วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการ

บริหารโรงพยาบาล, หน้า ๖. 
๑๐Pitts and Lei,  อ้างใน วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหาร

โรงพยาบาล, หน้า ๖. 
๑๑Schermerhorn, อ้างใน วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหาร

โรงพยาบาล, หน้า ๖. 
๑๒Wheelen and Hunger, อ้างใน วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการ

บริหารโรงพยาบาล, หน้า ๖. 



   ๑๑ 
 

 

ก าหนดไว้ในอนาคตจากสภาพปัจจุบันท่ีเป็นอยู่ และสอดคล้องกับการน ากลยุทธ์มาใช้และประสบ
ผลส าเร็จจากการพิจารณาผลการประเมินแผนกลยุทธ์๑๓ กลยุทธ์ ในท่ีนี้มีความหมายถึง ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ ยุทธวิธี และกลวิธีเพราะเป็นการใช้ในความหมายท่ัวไปและไม่ได้แบ่งระดับช้ันของกลยุทธ์ 
ดังนั้น กลยุทธ์ในท่ีนี้จึงหมายถึงรูปแบบของจุดประสงค์ นโยบาย แผนงาน การด าเนินงาน การ
ตัดสินใจ และการจัดสรรทรัพยากรเพื่อก าหนดว่าองค์กรนั้นคือองค์กรอะไร ท าอะไร และท าไปท าไม 
กลยุทธ์จึงมีความเป็นไปได้ทางเทคนิค เป็นท่ียอมรับทางการเมือง สอดคล้องกับปรัชญาและค่านิยม
ขององค์กร และถูกต้องตามจริยธรรม ศีลธรรม และกฎหมาย๑๔ 

โดยสรุป จะเห็นว่า กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการท่ีส าคัญท่ีจะใช้เพื่อให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
หลักของหน่วยงาน โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดและปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมท่ีมี
อิทธิพลเกี่ยวข้อง 

 
ตารางที่ ๒.๑ สรุปความหมายของกลยุทธ์ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Beatrice Heuser 
(2010, p.27) 

๑. ขบวนการตัดสินใจ 
๒. เครื่องมือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

Pearce and Robison (2009)  
(อ้างใน วรางคณา ผลประเสริฐ
และคณะ ๒๕๕๔, หน้า ๖) 

๑. ชุดของการตัดสินใจ 
๒. การจัดท าแผน  
๓. การปฏิบัติตามแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

Pitts and Lei (2000) 
(อ้างใน วรางคณา ผลประเสริฐ
และคณะ ๒๕๕๔, หน้า ๖) 

๑. ความคิดแผนงาน 
๒. การน ามาใช้ก่อให้เกิดผลส าเร็จได้เปรียบคู่แข่งขัน 

Robbin and Coulter (2002) 
 

๑. การตัดสินใจ 
 

 
 

                                                         
๑๓สุมาลี จิระจรัส, ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ, (สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏ     

สุราษฎร์ธานี, ๒๕๔๘) หน้า ๒๓. 
๑๔ John M.  Bryson, Strategic Planning for Public Service and Non- Profit 

Organizations, (Oxford : Pergamom Press, 1993), p.15. 



   ๑๒ 
 

 

ตารางที่ ๒.๑ สรุปความหมายของกลยุทธ์ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
(อ้างใน วรางคณา ผลประเสริฐ
และคณะ ๒๕๕๔, หน้า ๖) 

๒. การด าเนินการเพื่อบ่งช้ีผลการด าเนินงานในระยะยาวของ
องค์การ 

Schermerhorn (2002) 
(อ้างใน วรางคณา ผลประเสริฐ
และคณะ ๒๕๕๔, หน้า ๖) 

๑. แผนแม่บทหรือแผนปฏิบัติการ 
๒. การก าหนดทิศทางการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและเกิด
ประโยชน์ในการแข่งขัน 

เฉลียว บุรีภักดี 
(๒๕๔๖, หน้า ๔) 

๑. แผนการ 
๒. สามารถตรวจสอบโดยกระบวนการวิทยาศาสตร์ได้ 

บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ 
(๒๕๔๙, หน้า ๑-๙) 

การมุ่งเน้นหรือทุ่มเททรัพยากรเพื่อความส าเร็จ 

วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ  
(๒๕๕๔, หน้า ๔) 

๑. การบริหารอย่างมีระบบ 
๒. การวางแผนอย่างมีข้ันตอน  
๓. การตัดสินใจและการประเมินผล  

สุพานี สฤษฎ์วานิช 
(๒๕๔๙, หน้า ๑๑) 

๑) การก าหนดภารกิจและวัตถุประสงค์หลักขององค์การ  
๒) ตรวจสอบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ  
๓) การก าหนดกลยุทธ์หลักขององค์การ 

สุมาลี จิระจรัส 
(๒๕๔๘, หน้า ๒๓) 

เครื่องมือเพื่อให้องค์การสามารถบรรลุยังเป้าหมายท่ีก าหนด 

สุรชาติ ณ หนองคาย 
(๒๕๔๖, หน้า ๑๓) 

๑. การประเมินปัจจัยภายในภายนอกองค์การ 
 ๒. ผลผลิตขององค์การ 

อุทิศ ขาวยเธียร 
(๒๕๔๖, หน้า ๑๑) 

๑. ระดมสมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๒. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
๓. กลวิธีการปฏิบัติท่ีสอดรับกับสภาพแวดล้อม 

 
๒.๑.๒ ความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ในการบริหารองค์การในปัจจุบันเป็นท่ีตระหนักดีว่าการด าเนินธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้าง 

สูง แนวคิดหรือวิธีการในการบริหารแบบเดิมๆ ไม่สามารถน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จได้เหมือนใน
อดีตจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารจะต้องอาศัยช้ันเชิงในการบริหารท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง หรืออาศัย
ความว่องไวในการปรับตัวให้ทันต่อภาวะการแข่งขันท่ีเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่



   ๑๓ 
 

 

ตลอดเวลา  การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้นักบริหารก าหนดทิศทางของ
องค์การ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในองค์การช่วยก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับ
องค์การ  เพื่อท่ีจะน ากลยุทธ์เหล่านั้นไปประยุกต์ปฏิบัติ และควบคุมประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์การได้  กลยุทธ์การบริหารท่ีทรงประสิทธิภาพนี้จะต้องดีพร้อมสมบูรณ์ตามความหมายของการ
บริหารท้ังสองอย่าง คือ การมีประสิทธิผล (Effectiveness) ท่ีสามารถก าหนดเป้าหมายท่ีดีและ
สามารถบรรลุผลส าเร็จในเป้าหมายนั้นๆ ได้ และการมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ท่ีสามารถทาส าเร็จ
ในเป้าหมายเหล่านั้น  โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีต่ าท่ีสุดด้วย หรือถ้ากล่าวอย่างสรุป  กลยุทธ์การบริหาร
ท่ีทรงประสิทธิภาพนั้นจะต้องสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นได้ทุกแง่มุม คือท้ังในแง่ของ
รายบุคคลกลุ่ม (ทีมงาน) และตลอดท้ังองค์การด้วย ท้ังนี้ไม่จ ากัดเฉพาะแต่องค์การภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนแต่อย่างใดกลยุทธ์ขององค์การจะเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะก าหนดความส าเร็จ หรือความล้มเหลว
ขององค์การได้  การท าความเข้าใจและการพยายามศึกษาองค์การท่ีประสบผลส าเร็จในการใช้กลยุทธ์
เพื่อการจัดการจะท าให้นักบริหารได้ทราบถึงความส าคัญของกลยุทธ์ท่ีจะช่วยสนับสนุนองค์การให้
ประสบความส าเร็จ  และจะต้องมีการพิจารณาเลือกกลยุทธ์และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์การ
การจัดการเชิงกลยุทธ์มีความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์การดังนี้๑๕ 

๑. ช่วยให้องค์การมีกรอบและทิศทางท่ีชัดเจน  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ภารกิจและ
วัตถุประสงค์ขององค์การอย่างเป็นระบบ  ดังนั้นการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นส่ิงท่ีก าหนดทิศทางของ
องค์การจะเป็นแนวทางในการก ากับใช้ทรัพยากรขององค์การได้อย่างเหมาะสม 

๒. ช่วยให้ผู้บริหารคิดอย่างเป็นระบบ  โดยการพิจารณาถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมท้ังภายใน
และภายนอกองค์ การท าให้ผู้บริหารสามารถปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม             
การตระหนักถึงความเปล่ียนแปลงนั้นทาให้นักบริหารสามารถก าหนดวัตถุประสงค์ และทิศทางการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับสภาวะความเปล่ียนแปลงได้ 

๓. ช่วยสร้างความพร้อมให้องค์การ ในการก าหนดวิธีการ หรือแนวทางในการด าเนินงาน 
และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การองค์การจะต้องทาการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่างๆ ท้ังภายใน
และภายนอกองค์การ เพื่อคิดค้นแนวทางในการด าเนินงานท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ามกลางการเปล่ียนแปลง
ของปัจจัยต่างๆ น าไปสู่การจัดการความเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้น ท าให้องค์การมีการเตรียมความพร้อมใน
การรับกับสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงรวมท้ังช่วยเตรียมความพร้อม และพัฒนาบุคลากรท่ีอยู่
ภายในองค์การ  เนื่องจากการพัฒนาเชิงกลยุทธ์จะต้องมีการสร้างความเข้าใจและแนวทางในการ
เตรียมพร้อมเพื่อรับกับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นของสภาพแวดล้อมและคู่แข่ง 

                                                         
๑๕วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล, หน้า ๘-๑๐. 



   ๑๔ 
 

 

๔. ช่วยสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน ความได้เปรียบทางการแข่งขันนี้สามารถเกิดขึ้น
จากการน าเสนอสินค้า และบริการท่ีมีคุณภาพ การน าเสนอสินค้าและบริการท่ีมีคุณค่าเหมาะสมกับ
ราคา การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นความพยายามในการแข่งขันกับศักยภาพของตนเองหรือในเชิง
เปรียบเทียบกับองค์การอื่นๆ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายตามความคาดหวังของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจะช่วยสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันให้แก่องค์การ  และเสริมสร้างการ
พัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารของนักบริหาร 

๕. ช่วยให้การทางานเกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติหน้าท่ี เนื่องจากมีการก าหนดกล
ยุทธ์ การประยุกต์ใช้และการตรวจสอบควบคุมไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความเข้าใจตรงกันและเกิด
ความร่วมมือ โดยเฉพาะความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์การ อีกท้ังจะช่วยให้มีการจัดสรร
ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการบริหารองค์การในส่วนต่างๆ นอกจากนี้ แล้ว
การจัดการเชิงกลยุทธ์ยังช่วยให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในองค์การเข้าใจในภาพรวม โดยเฉพาะเป้าหมายในการ
ด าเนินงานท าให้สามารถจัดล าดับการด าเนินงานตามล าดับความส าคัญเร่งด่วนได้ 

๖. ช่วยให้องค์การมีมุมมองท่ีครอบคลุม โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการจัดการเชิงกล
ยุทธ์เป็นวิธีการบริหารท่ีค านึงถึงปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งหมายความรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับองค์การเช่น  เจ้าหน้าท่ี ประชาชน ผู้รับบริการ และคู่แข่ง ซึ่งบุคคลเหล่านี้ ล้วนมีความคาดหวังต่อ
องค์การแตกต่างกัน  หากองค์การสามารถตอบสนองความคาดหวังดังกล่าวได้ก็จะท าให้บุคคล
เหล่านั้น ให้การสนับสนุนหรือให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน  ในทางกลับกันหากองค์การละเลย
ความคาดหวัง ดังกล่าวอาจเกิดความเคล่ือนไหวท่ีส่งผลลบต่อองค์การ เช่น การฟ้องร้อง หรือการหยุด
งาน เป็นต้น 

ความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
ท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อาจท าให้แผนงานระยะปานกลาง ถึงระยะยาวไม่สามารถ
ด าเนินการจนบรรลุเป้าประสงค์ได้ เพราะดุลยภาพระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกใน
ช่วงเวลาหนึ่งๆ อาจจะไม่มีดุลยภาพ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นจึงจ าเป็นต้องติดตามข้อมูลและ
วิเคราะห์สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง มิฉะนั้นปัจจัยภายในท่ีเคยเป็นจุดแข็งก็อาจเป็นจุดอ่อนจนไม่
สามารถขับเคล่ือนให้แผนบรรลุผลส าเร็จได้๑๖ 

หลักการของการจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยให้ผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน
ขององค์การท่ีมีการเปล่ียนแปลงและได้รับผลกระทบ โดยค านึงผลท่ีจะเกิดขึ้นทั้งในระยะส้ันและระยะ

                                                         
๑๖สุรชาติ ณ หนองคาย, แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบสุขภาพ, (นนทบุรี 

: ส านักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔), หน้า ๓๙. 
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ยาวท่ีมีต่อองค์การได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีผู้กล่าวถึงความส าคัญของการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ไว้ดังนี้ 

ความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ไว้ดังนี้ 
๑. การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการก าหนดทิศทางท่ีชัดเจนขององค์การ ผู้ก าหนดกลยุทธ์จะ

ท าการก าหนดวิสัยทัศน์ในอนาคตขององค์การ ท าให้สมาชิกท้ังองค์การทราบถึงทิศทางท่ีทุกคนจะ
ด าเนินไปอย่างชัดเจน 

๒. การจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูง มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลในการมองถึง
อนาคตขององค์การ ซึ่งสามารถช่วยลดความเส่ียงขององค์การในอนาคตลงได้ 

๓. การจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยให้องค์การสามารถด าเนินงานและใช้ทรัพยากรท่ีตนมีในการ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลส าเร็จดีกว่าการบริหารงานตามปกติ 

๔. การจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยลดการต่อต้านการเปล่ียนแปลง (Resistance to Change)  
การจัดการเชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากสมาชิก ท าให้ทุกคนเกิดความพึงพอใจในการยอมรับ
แผนกลยุทธ์นั้น ท าให้การต่อต้านมีน้อยลง 

๕. การจัดการเชิงกลยุทธ์สร้างความสอดคล้องในการปฏิบัติงาน (Harmony) จากการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ ท าให้สมาชิกทุกคนรับทราบและยอมรับทิศทางท่ีชัดเจนของ
องค์การ๑๗ 

การจัดการเชิงกลยุทธ์มีความส าคัญดังนี้ 
๑. ช่วยให้องค์การมีวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์การในอนาคตอย่างชัดเจน สามารถ

ใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติงานในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๒. ช่วยให้การด าเนินงานสอดคล้องในหน้าท่ีต่างๆภายในองค์การ เพื่อน าไปสู่วัตถุประสงค์

ท่ีก าหนดไว้ 
๓. เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหาร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เพื่อพัฒนาองค์การ 
๔. ช่วยให้องค์การสามารถคาดการณ์ปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น แล้วเปล่ียนแปลงปัญหาให้เป็น

โอกาสท่ีจะด าเนินธุรกิจในอนาคต 
๕. ช่วยให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล สามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและสามารถ

ลดความเส่ียงได้๑๘ 
                                                         

๑๗สุมาลี จิระจรัส, การจัดการเชิงกลยุทธ์, (สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ๒๕๔๘), หน้า ๒๕-
๒๖. 

๑๘บุญเลิศ เย็นคงคา และคณะ, การจัดการเชิงกลยุทธ์ = Strategic management, พิมพ์ครั้งที่  ๕, 
(กรุงเทพมหานคร : วี.เจ.พริ้นต้ิง., ๒๕๔๙), หน้า ๑๙. 
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เนื่องจากแนวคิดหรือวิธีการในการบริหารแบบเดิมๆ ย่อมไม่สามารถน าพาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จได้เหมือนในอดีต ผู้บริหารในโลกยุคใหม่จะต้องให้ความส าคัญกับการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้นและสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น จากสาเหตุดังกล่าวท าให้
การศึกษาในด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์มีความส าคัญต่อผู้บริหารยุคใหม่ ซึ่งการจัดการเชิงกลยุทธ์มี
ลักษณะท่ีส าคัญดังนี้  

๑. การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นการก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของ
องค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้องค์มีทิศทางและเป้าหมายท่ีชัดเจน  

๒. การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นการก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินงานและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเพื่อให้บรรลุถึงทิศทางและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดขึ้น โดยในการก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานนี้ องค์กรจะต้องท าการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่างๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อคิดค้นแนวทางในการด าเนินงานท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของ
ปัจจัยต่างๆ  

๓. การจัดการเชิงกลยุทธ์ ครอบคลุมถึงการน าเอาวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินงานท่ี
ได้คิดค้นขึ้นมาประยุกต์ใช้และปฏิบัติเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุถึงเป้าหมายท่ีได้ต้ังไว้  

๔. การวางแผนและการประยุกต์ใช้กลยุทธ์เป็นหน้าท่ีหลักของผู้บริหารองค์กร เมื่อเทียบ
กับหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีผู้บริหารต้องรับผิดชอบ ความสามารถของผู้บริหารในการก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงาน การจัดท าและปฏิบัติตาม แผน กลยุทธ์ จัดเป็นหน้าท่ีซึ่งมีความส าคัญเป็นอันดับต้นรวมทั้ง
เป็นหน้าท่ีซึ่งมีอิทธิพลต่อการด าเนินงานในระยะยาวขององค์กร ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่ากลยุทธ์และ
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีดีนั้นสามารถใช้เป็นเครื่องวัดถึงความสามารถในการบริหารของผู้บริหารได้
เป็นอย่างดี  

๕. การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจทางด้านกลยุทธ์มักจะมีความเกี่ยวข้องกับหรือ
มีผลต่อทิศทางในการด าเนินงานในระยะยาวขององค์กร  

๖. การตัดสินใจทางกลยุทธ์อาจจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ขององค์กร                
ซึ่งครอบคลุมต้ังแต่การเสาะแสวงหาทรัพยากรหรือความสามารถหลักท่ีจ าเป็นต้องใช้ส าหรับการสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน  

๗. การตัดสินใจทางกลยุทธ์ยังเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในระดับต่างๆ ขององค์กร            
โดยการด าเนินงานในระดับต่างๆ ขององค์กรจะต้องสอดคล้องและเกื้อหนุนต่อกลยุทธ์ขององค์กร          
และ ความสามารถในการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานจะเป็นสาเหตุส าคัญส าหรับความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวขององค์กร  

๘. กลยุทธ์ขององค์กรไม่เพียงจะเกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมภายนอก และปัจจัยภายใน
ขององค์กรเท่านั้น แต่ค่านิยม ทัศนคติ ความคาดหวัง ของบุคคลฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร 
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(Stakeholder) มีผลต่อกลยุทธ์ ซึ่งบุคคลต่างๆ เหล่านี้ครอบคลุมต้ังแต่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารระดับสูง 
สังคม รัฐบาล พนักงาน ฯลฯ  

๙. ในภาคธุรกิจการจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการและการตัดสินใจทางด้านกลยุทธ์มักจะ
เป็นความพยายามในการได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันนี้สามารถเกิดข้ึนจาก การน าเสนอสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพ การน าเสนอสินค้าและบริการ
ท่ีมีคุณค่าเหมาะสมกับราคาท่ีสุด ส่วนในภาครัฐการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นความพยายามในการ
แข่งขันกับศักยภาพของตนเอง หรือในเชิงเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายตามความ
คาดหวังของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง๑๙  

การวางแผนกลยุทธ์มีความส าคัญ คือ การวางแผนท่ีช่วยให้หน่วยงานพัฒนาตนเองได้ทัน
กับสภาพการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม  เพราะการวางแผนกลยุทธ์ให้ความส าคัญกับการศึกษา
วิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานเป็นประเด็นส าคัญ  ท้ังยังช่วยให้หน่วยงาน
ภาครัฐในทุกระดับมีความเป็นตัวเองมากขึ้นรับผิดชอบต่อความส าเร็จ และความล้มเหลวของตนเอง
มากขึ้นท้ังนี้เพราะการวางแผนกลยุทธ์เป็นการวางแผนขององค์การโดยองค์การและเพื่อองค์การไม่ใช่
เป็นการวางแผนท่ีต้องกระท าตามท่ีหน่วยเหนือส่ังการ  การจัดท าแผนกลยุทธ์ใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนางานสู่มิติใหม่ของการปฏิรูประบบราชการ และเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการจัดท าระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Base Budgeting) ซึ่งส านักงบประมาณก าหนดให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานในสังกัดจัดท าก่อนท่ีจะกระจายอ านาจด้านงบประมาณโดยการจัดสรรงบประมาณเป็น
เงินก้อนลงไปให้หน่วยงาน  กล่าวได้ว่าการวางแผนท่ีให้ความส าคัญต่อการก าหนด “กลยุทธ์” ท่ีได้มา
จากการคิดวิเคราะห์แบบใหม่ๆ ท่ีไม่ผูกติดอยู่กับปัญหาเก่าในอดีตไม่เอาข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากร
และงบประมาณมาเป็นข้ออ้าง ดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์ จึงเป็นการวางแผนแบบท้าทาย
ความสามารถเป็นรูปแบบการวางแผนท่ีช่วยให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ได้ด้วยตนเอง            
จึงเป็นการวางแผนพัฒนาท่ียั่งยืน 

การวางแผนกลยุทธ์ เป็นการวางแผนเพื่อน าองค์การไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ก้าวสู่วิสัยทัศน์ท่ี
ต้องการในอนาคต การวางแผนกลยุทธ์จึงเป็นการวางแผนในภาพรวมขององค์การ ทุกกลยุทธ์ท่ี
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจัยท่ีช้ีอนาคตขององค์การนั้น 

                                                         
๑๙ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง , การจัดการเชิงกลยุทธ์ , [ออนไลน์] , แหล่งข้อมูล : 

http://province.m-culture.go.th/ranong/html/km%20stagic1.html, [๑๐ มกราคม ๒๕๖๐]. 
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การวางแผนท่ัวไป เป็นการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาการป้องกันปัญหาหรือการพัฒนา
ผลผลิตขององค์การ ดังนั้นการวางแผนท่ัวไปจึงมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อการให้ได้แนวทางในการ
ด าเนินงานท่ีท าให้งานโครงการขององค์การบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น๒๐ 

ความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ โลกของเราก าลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลงท่ี
รวดเร็วทุกขณะ ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ฯลฯ การเปล่ียนแปลงเหล่านี้ส่งผล
กระทบต่อสภาวะการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ด้วย แม้ว่าในอดีตท่ีผ่านมา การเปล่ียนแปลง
ก็เกิดขึ้นอยู่เสมอ แต่ในปัจจุบันการเปล่ียนแปลงมีลักษณะท่ีรวดเร็วและรุนแรงมากกว่าในอดีต ปัจจัย 
๒ ประการท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของโลกอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ได้แก่๒๑ 

๑) การแข่งขันท่ีไร้พรมแดน (Global competition) การแข่งขันท่ีไร้พรแดนเป็น
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นเมื่อสินค้า บริการ แรงงาน เทคโนโลยี เป็นต้น สามารถเคล่ือนย้ายไปมาระหว่าง
ประเทศได้อย่างเสรีมากขึ้น ลักษณะเช่นนี้ท าให้การแข่งขันมีความรุนแรงมากขึ้น ตัวอย่างเช่นสินค้า
ชนิดเดียวกันจากคู่แข่งจ านวนมาก จากหลายประเทศจะเข้ามาแข่งขันกัน ตลาดของโลกจะมีแนวโน้ม
พัฒนาเป็นตลาดเดียวมากขึ้น การท่ีองค์กรธุรกิจจะอยู่รอดได้ในระยะยาวจะต้องมองโลกท้ังโลกเป็น
ตลาดของตนเอง และสามารถขยายขอบเขตการด าเนินงานไปได้ทุกแห่งท่ีมีความต้องการเกิดขึ้น 
ความเป็นสากลของตลาดอุตสาหกรรมท าให้องค์กรธุรกิจแบบบริษัทท้องถิ่นขยายตัวได้ยาก การ
แข่งขันที่เป็นสากลมากขึ้นท าให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องพัฒนามาตรฐานของสินค้าและบริการเพื่อให้แข่งขัน
ได้ นอกจากนี้การแข่งขันท่ีไร้พรมแดนยังน ามาซึ่งการเปล่ียนแปลงทัศนคติและรสนิยมของผู้บริโภค 
เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือท่ีทันสมัยขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้ความต้องการสินค้า
โทรศัพท์มือถือมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การเปล่ียนแปลงท้ังทางด้านผู้ผลิตและผู้บริโภคท่ีไม่หยุด
นิ่งนี้ ท าให้องค์กรต่าง ๆ ต้องปรับตัวและเพิ่มพูนทักษะและความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา
ตามสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

๒)  การเปล่ียนแปลงทางนวัตกรรมเทคโนโลยี (Technological innovation change) 
โลกยุคใหม่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้น อัตราการเปล่ียนแปลงและการใช้
เทคโนโลยีจะเพิ่มขึ้นในอัตราท่ีรวดเร็วขึ้นทุกขณะ ท าให้วงจรชีวิตของสินค้าและบริการมีระยะเวลาท่ี
ส้ันลง เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถทดแทนเทคโนโลยีเดิมได้อย่างรวดเร็วขึ้น การปรับปรุง

                                                         
๒๐สุพจน์ อินหว่าง และคณะ, การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางรัฐศาสตร์, (พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย

พิษณุโลก จ ากัด, ๒๕๕๖), หน้า ๒๘-๒๙. 
๒๑กฤษฎา เสกตระกูล, การบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจขนาดย่อม , [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล :   

http://www.tsi-thailand.org/ index.php?option=com_content&task=view&id=833&Itemid=0&limit 
=1&limitstart=0, [๑๑ มกราคม ๒๕๖๐]. 
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สินค้าให้ทันสมัยเป็นท่ีต้องการของลูกค้าตลอดเวลาจะเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการแข่งขันใน
อนาคต 

การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ   ท่ีเกิดขึ้น ท าให้องค์กรธุรกิจต้องแข่งขันในสภาวะท่ีสลับซับซ้อน 
มีแต่ความไม่แน่นอนและคาดการณ์ได้ยาก เนื่องจากสินค้าของแต่ละองค์กรธุรกิจจะมีคู่แข่งขันมากขึ้น 
ท้ังจากในและต่างประเทศ เงื่อนไขการแข่งขันใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้น ท าให้ปัจจัยหรือสาเหตุของความส าเร็จ
ขององค์กรธุรกิจท่ีเคยมีมาในอดีตจะเริ่มเปล่ียนแปลงไป เช่น บริษัทท่ีมีก าลังการผลิตขนาดใหญ่ เคย
ใช้ประโยชน์จากการผลิตแบบจ านวนมาก และต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ าอาจเผชิญกับปัญหาการไม่สามารถ
ปรับปรุงการผลิตให้เปล่ียนแปลงไปของลูกค้าเป้าหมายซึ่งอาจมีอยู่หลายกลุ่ม ดังนั้นการบริหารธุรกิจ
ในยุคใหม่จ าเป็นต้องมีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากแนวคิดหรือ
วิธีการในการบริหารแบบเดิม ๆ ย่อมไม่สามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้เหมือนในอดีต 

การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นการก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อให้บรรลุถึงทิศทางและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดขึ้น โดยในการก าหนดแนวทางใน
การด าเนินงานนี้ องค์กรธุรกิจจะต้องท าการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยต่าง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อคิดค้นแนวทางในการด าเนินงานท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของ
ปัจจัยต่าง ๆ การบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์กรไม่เพียงจะเกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมภายนอกและ
ปัจจัยภายในองค์กรเท่านั้น แต่ค่านิยม ทัศนคติ ความคาดหวังของบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
องค์กร (Stakeholders) จะมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางในการบริหารองค์กรด้วย ซึ่ง
บุคคลต่าง ๆ เหล่านี้ครอบคลุมต้ังแต่ เจ้าของกิจการ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารระดับสูง ลูกค้า สถาบันการเงิน 
สังคม รัฐบาล พนักงาน ฯลฯ 

 ส าหรับธุรกิจขนาดย่อมแล้ว การท่ีกิจการมีขนาดเล็ก จุดท่ีได้เปรียบก็คือ สามารถท่ีจะ
ปรับเปล่ียนยุทธวิธีในการแข่งขันได้ง่ายกว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้ผู้ประกอบการคิด
แผนงานได้อย่างเป็นระบบ สามารถแยกงานการวางแผนกลยุทธ์กับงานประจ าวันในการด าเนินงาน
ออกจากกันได้ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในท่ีนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีแผนธุรกิจท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษรเท่านั้น ผู้ประกอบการจ านวนมากท่ีประสบความส าเร็จเพราะคิดแบบกลยุทธ์ ไม่ใช่ เพราะเขียน
กลยุทธ์ในแผนธุรกิจเท่านั้น อย่างไรก็ตามการเขียนแผนธุรกิจซึ่งจะมีการบรรจุแผนกลยุทธ์เป็นลาย
ลักษณ์อักษรนี้มีข้อดี คือจะท าให้ผู้ประกอบการคิดงานอย่างเป็นระบบ ก าหนดได้ว่าอะไรควรท าก่อน 
ท าหลัง และจะได้ไม่ลืม เนื่องจากเรื่องท่ีจะต้องท าเกี่ยวกับธุรกิจในแต่ละวันมีค่อนข้างมาก 
ผู้ประกอบการท่ียุ่งกับงานประจ าวันค่อนข้างมาก อาจหลงลืมส่ิงท่ีต้องท าในแผนกลยุทธ์ไปได้ 
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ตารางที่ ๒.๒ สรุปความส าคัญของกลยุทธ์ 
 

นักวิชาการ/ส านักวิชาการ ความส าคัญของกลยุทธ์ 
บุญเลิศ เย็นคงคา และคณะ 
(๒๕๔๙, หน้า ๑๙) 

๑. มีวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์การอย่างชัดเจน  
๒. ด าเนินงานสอดคล้องในหน้าท่ีต่างๆภายในองค์การ 
๓. เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหาร 
๔. สามารถคาดการณ์ปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น  
๕. มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล  

วรางคณา ผลประเสริฐและคณะ  
(๒๕๕๔, หน้า ๘-๑๐) 

๑. ช่วยให้องค์การมีกรอบและทิศทางท่ีชัดเจน   
๒. ช่วยให้ผู้บริหารคิดอย่างเป็นระบบ  
๓. ช่วยสร้างความพร้อมให้องค์การ  
๔. ช่วยสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน  
๕. ช่วยให้การทางานเกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติหน้าท่ี  
๖. ช่วยให้องค์การมีมุมมองท่ีครอบคลุม  

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ระยอง 
(Online) 
 

๑. ก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง ภารกิจ และวัตถุประสงค์  
๒. เป็นการก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินงาน  
๓. สามารถประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้  
๔. การจัดท าและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์  
๕. มีผลต่อทิศทางในการด าเนินงานในระยะยาวขององค์กร  
๖. น าไปสู่การเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ขององค์กร  
๗. การด าเนินงานในระดับต่างๆ ขององค์กร  
๘. ค่านิยม ทัศนคติ ความคาดหวัง ของบุคคลฝ่ายต่างๆ  
๙. การได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร 

สุมาลี จิระจรัส 
(๒๕๔๘, หน้า ๒๕-๒๖) 

๑.  ก าหนดทิศทางท่ีชัดเจนขององค์การ 
๒.  มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกลในการมองถึงอนาคตขององค์การ  
๓.  องค์การสามารถด าเนินงานและใช้ทรัพยากรท่ีตนมีในการ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลส าเร็จ 
๔.  ช่วยลดการต่อต้านการเปล่ียนแปลง  
๕.  สร้างความสอดคล้องในการปฏิบัติงาน  

สุรชาติ ณ หนองคาย 
(๒๕๕๔, หน้า ๓๙) 

๑. เป็นการติดตามข้อมูล 
๒. ช่วยในการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง  
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๒.๑.๓ องค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์เมื่อน ามาประยุกต์ใช้ในภาคราชการก็มีองค์ประกอบเช่นเดียวกันกับ

ท่ีมีในภาคเอกชน โดยมีองค์กรประกอบท่ีส าคัญ ๔ ส่วน ได้แก่๒๒  
๑. การวิเคราะห์ ปัจจัยทาง ยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) คือ การวิเคราะห์ถึงปัจจัย

และสภาวะต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรและยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อท่ีจะได้มีความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ รวมท้ังสถานะของตัวองค์กรได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ 
ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ จะบอกให้ทราบว่าปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อมภายนอกมีลักษณะอย่างไร มีการ
เปล่ียนแปลงในลักษณะใด และก่อให้เกิดโอกาสและข้อจ ากัดต่อองค์กรได้อย่างไรบ้าง นอกจากนี้การ
วิเคราะห์ เชิง กลยุทธ์จะช่วยให้องค์กรทราบถึงทรัพยากร (Resources) และความสามารถ 
(Capabilities) ต่างๆ ท่ีมีอยู่ภายในองค์กรว่าเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่างไร และจะช่วยให้องค์กร
สามารถบรรลุความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างไร  

สภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีองค์กรจะวิเคราะห์นั้นประกอบด้วยท้ังปัจจัยภายนอกท่ี
เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยตรง และท่ีไม่เกี่ยวข้องโดยตรง ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรโดยตรงได้แก่ ลูกค้า 
พันธมิตร หน่วยงานก ากับ ฯลฯ ในขณะท่ีปัจจัยภายนอกท่ีไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยตรงแต่ก่อให้เกิด
โอกาสและข้อจ ากัดแก่องค์กรนั้น ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย การค้า 
เทคโนโลยี วัฒนธรรม ซึ่งการเปล่ียนแปลงของปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร
โดยตรงหรือไม่ ย่อมส่งผลให้เกิดโอกาสหรือข้อจ ากัดต่อองค์กร รวมท้ังมีผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กร  

ส าหรับปัจจัยภายในขององค์กรนั้นมีวิธี ท่ีสามารถใช้ในการวิเคราะห์หลายวิธีด้วยกัน             
อาทิเช่น การวิเคราะห์ตามสายงาน (Functional Analysis) การวิเคราะห์ตามตัวแบบ Value Chain 
การวิเคราะห์ตามตัวแบบ 7-S หรือ การวิเคราะห์ทรัพยากรและความสามารถภายใน (Resources 
and Capabilities Analysis) ถึงแม้จะมีการวิเคราะห์ได้หลายวิธี แต่ผลลัพธ์ท่ีจะได้รับนั้นได้แก่การ
ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ซึ่งจะช่วยในการก าหนดความสามารถในการแข่งขันของ
องค์กร  

จะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ท่ีจะได้รับจากการวิเคราะห์ทางกลยุทธ์นั้น ประกอบด้วย โอกาส 
ข้อจ ากัด ท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก จุดแข็ง และจุดอ่อน ท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน หรือท่ีนิยมเรียกกันว่า 
การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis - Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
) รวมท้ังข้อมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร ผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ทางกลยุทธ์นี้ จะเป็นข้อมูล

                                                         
๒๒ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง, การจัดการเชิงกลยุทธ์ , [ออนไลน์] , แหล่งข้อมูล  : 

http://province.m-culture.go.th/ranong/html/km%20stagic1.html, [๑๐ มกราคม ๒๕๖๐]. 
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พื้นฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการก าหนดทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร ถ้าองค์กรท าการก าหนดกลยุทธ์
โดยขาดการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในแล้ว กลยุทธ์ขององค์กรก็จะมีแนวโน้มท่ี
จะประสบความล้มเหลวสูง เพราะแผนยุทธศาสตร์ขาดความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงท่ีราย
รอบองค์กรอยู่  

๒. การก าหนดทิศทางขององค์กร (Direction Setting) ได้แก่การก าหนด วิสัยทัศน์               
( vision) ภารกิจ ( Mission) และ ประเด็นทางยุทธศาสตร์ ( Strategic Issue) ขององค์กร การ
ก าหนดทิศทางขององค์กรจะเป็นการบ่งช้ีว่าองค์กรจะมุ่งไปในทิศทางใด หรือสาเหตุของการด ารงอยู่
ขององค์กร หรือลักษณะการด าเนินการขององค์กร นอกจากนี้การก าหนดทิศทางขององค์กรจะยังมี
ส่วนช่วยในการแปลงวิสัยทัศน์หรือภารกิจขององค์กรให้กลายมาเป็นวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานท่ี
มีลักษณะท่ีชัดเจนขึ้น ในการก าหนดทิศทางขององค์กรนั้นค าถามท่ีส าคัญท่ีสุดและมักจะเป็นค าถามท่ี
ถูกถามมากท่ีสุดก็คือ ภารกิจขององค์กรในปัจจุบันคืออะไร และเป้าหมายในอนาคตคืออะไร ซึ่ งการ
ตอบค าถามนี้จะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถพิจารณาได้ว่าบทบาท ภาระหน้าของขององค์กร
ประกอบไปด้วยอะไรบ้างและช่วยพัฒนาวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น ส าหรับทิศทางหรือส่ิงท่ีจะมุ่งไปใน
อนาคตข้างหน้า  

ในหลักสูตรนี้การก าหนดทิศทางขององค์กรจะประกอบไปด้วย การก าหนดวิ สัยทัศน์ 
(Vision) หรือส่ิงท่ีผู้บริหารขององค์กรใฝ่ฝันอยากให้องค์กรเป็น การก าหนดภารกิจ (Mission) หรือ
กรอบในการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งการก าหนดภารกิจท่ีดีจะช่วยให้องค์กรสามารถตอบค าถามท่ีว่า 
“ เราคือใคร เราท าอะไร และเราจะมุ่งไปในทิศทางไหน ” (Who Are We, What We Do, and 
Where We're Headed) ภารกิจท่ีเขียนไว้อย่างชัดเจนจะช่วยองค์กรในการเตรียมพร้อมส าหรับ
อนาคต ก าหนดทิศทางในระยะยาวขององค์กร และบ่งบอกถึงความต้ังใจหรือความต้องการของ
องค์กรในการด าเนินงาน นอกจากการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจแล้ว การก าหนดทิศทางขององค์กร
ยังครอบคลุมถึงการแปลงวิสัยทัศน์และภารกิจท่ีอาจจะยังคงมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ให้เป็น
ประเด็นทางยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ  

การก าหนดประเด็นทางยุทธศาสตร์คือการเปล่ียนหรือแปลความหมายของวิสัยทัศน์และ
ภารกิจขององค์กร ให้เป็นเป้าหมายในการด าเนินงานท่ีมีความเฉพาะเจาะจง สามารถวั ดได้อย่าง
ชัดเจน การก าหนดประเด็นทางยุทธศาสตร์คือการต้ังเป้าหมายหรือส่ิงท่ีต้องการไว้ ซึ่งองค์กรจะต้อง
ใช้ความพยายามในการบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ความท้าทายในการลดช่องว่างท่ีเกิดขึ้นระหว่างประเด็น
ทางยุทธศาสตร์ท่ีต้องการกับความสามารถในการด าเนินงานขององค์กร จะเป็นส่ิงผลักดันให้องค์กรมี
ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น พร้อมท้ังเกิดความเร่งรีบท่ีจะพัฒนาผลการด าเนินงาน อีกท้ังยังให้
ความส าคัญกับการกระท าต่างๆ มากขึ้น ดังนั้นการต้ังประเด็นทางยุทธศาสตร์ท่ีมีความท้าทายแต่
สามารถบรรลุได้จะช่วยป้องกันความเฉื่อยชาภายในองค์กรได้อีกด้วย  
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การก าหนดทิศทางขององค์กรท่ีดีและชัดเจนย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป 
เนื่องจากองค์กรจะมีความชัดเจนในการด าเนินงานและมีเป้าหมายท่ีชัดเจน บรรลุได้ และวัดผลได้ ซึ่ง
ท าให้การก าหนดกลยุทธ์มีความชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้ ดังนั้นในการจัดการเชิงกลยุทธ์ถ้า
ขาดเสียส้ินการก าหนดทิศทางขององค์กรท่ีดีและชัดเจนแล้ว องค์ประกอบอื่นๆ ย่อมไม่สามารถ
ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation) คือ การน าข้อมูลและความรู้
ต่างๆ ท่ีได้รับจากการก าหนดทิศทางขององค์กรและการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรมา
จัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์ รวมท้ังระบบการประเมินและคัดเลือกว่ากลยุทธ์ใดท่ีมีความเหมาะสมกับ
องค์กรมากท่ีสุด ในการจัดท ากลยุทธ์นั้นพึงระลึกเสมอว่าการจัดท ากลยุทธ์เป็นการก าหนดแนวทาง 
วิธีการ และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุถึงภารกิจและวัตถุประสงค์ท่ีได้
ก าหนดไว้ โดยน าเอาการเปล่ียนแปลงของปัจจัยท้ังภายนอกและภายในองค์กรมาพิจารณาประกอบ  

ในภาคธุรกิจกลยุทธ์สามารถแบ่งได้เป็นสามระดับ ได้แก่  กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(Corporate Strategy) ซึ่งจะบ่งบอกถึงกลยุทธ์โดยรวมและทิศทางในการแข่งขันขององค์กรว่าควรจะ
เข้าสู่หรือออกจากอุตสาหกรรมใด กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) ซึ่งจะบ่งบอกถึงวิธีการท่ี
องค์กรจะใช้ในการแข่งขันในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท และ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการหรือด าเนินงาน 
(Functional or Operational Strategy) ซึ่งครอบคลุมวิธีการในการแข่งขันและด าเนินงานของ
หน่วยงานระดับปฏิบัติการต่างๆ  

ส่วนภาครัฐแล้วกลยุทธ์ในหน่วยงานมักถูกแบ่งโดยระดับ (Hierachy) ของกลยุทธ์ เช่น 
ยุทธศาสตร์ – กลยุทธ์ - โครงการ และ กิจกรรม ท้ังนี้อาจรวมถึงนโยบายต่างๆ ซึ่งฝ่ายบริหารได้
มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการ  

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์นั้นเป็นส่ิง ท่ีต้องพิจารณาท้ังในภาพกว้างและในทางลึก 
พอสมควร การจัดท ายุทธศาสตร์ยังไม่ใช่เพียงแค่การคิดค้นวิธีการใหม่ๆ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุถึง
วัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการวิเคราะห์พิจารณากิจกรรมการเคล่ือนไหวต่างๆ 
ทางยุทธศาสตร์ท้ังท่ีได้ด าเนินการไปแล้วและก าลังด าเนินการอยู่ ถ้ายุทธศาสตร์เหล่านี้ประสบ
ผลส าเร็จและเกิดประโยชน์แก่องค์กร องค์กรก็ควรท่ีจะใช้ยุทธศาสตร์เหล่านั้นต่อไป ถ้ามีการ
เปล่ียนแปลงทางด้านยุทธศาสตร์หรือการจัดท ายุทธศาสตร์ขึ้นมาใหม่ก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียแก่
องค์กรได้ ดังนั้นการเปล่ียนแปลงทางยุทธศาสตร์หรือการจัดท ายุทธศาสตร์ใหม่ๆ จึงควรเป็นไปเมื่อมี
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ หรือ เมื่อมีความจ าเป็น  

ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์นั้น ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะต้องมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ท่ีดี รวมท้ังมีสายตาท่ีกว้างไกลในการมองเห็นโอกาสท่ีดี นอกจากนี้การเปล่ียนแปลงใน
ยุทธศาสตร์จากยุทธศาสตร์เดิมท่ีประสบความส าเร็จมาตลอด มาสู่ยุทธศาสตร์ใหม่ในสภาวการณ์



   ๒๔ 
 

 

ต่างๆท่ีเปล่ียนแปลงไปย่อมต้องการผู้บริหารท่ีมีความกล้าหาญท่ีจะตัดสินใจและยอมรับความเส่ียงท่ี
จะเกิดขึ้น ถ้าผู้บริหารไม่มีความกล้าในการตัดสินใจแล้วองค์กรก็จะไม่สามารถมีการเปล่ียนแปลงใน
ยุทธศาสตร์ใหม่ๆ เพื่อให้รองรับและสอดคล้องต่อสภาวการณ์ใหม่ๆท่ีเกิดขึ้น ซึ่งย่อมส่งผลต่อการ
ด าเนินงานขององค์กรโดยรวม  

ส่ิงหนึ่งท่ีผู้บริหารขององค์กรจะต้องค านึงถึงตลอดเวลา ได้แก่การท่ียุทธศาสตร์เป็นส่ิงท่ีไม่
หยุดนิ่ง เป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเนื่องและเป็นกิจกรรมท่ีด าเนินอยู่ตลอดเวลา เมื่อก าหนดภารกิจ
และประเด็นทางยุทธศาสตร์ขององค์กรแล้ว ภารกิจและประเด็นทางยุทธศาสตร์นั้นอาจจะสามารถอยู่
ได้เป็นเวลาหลายปีโดยไม่เปล่ียนแปลง แต่ยุทธศาสตร์หรือวิธีการในการบรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์
นั้นจะต้องมีการเปล่ียนแปลงอยู่ เสมอ ขึ้นอยู่กับการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมต่างๆ ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเปล่ียนแปลงทางยุทธศาสตร์อาจจะเกิดขึ้นได้จากโอกาสใหม่ ๆ ท่ีเพิ่ง
เกิดขึ้น หรือผู้บริหารมีวิธีการใหม่ๆ ในการท าให้การด าเนินงานท่ีดีขึ้น หรือเมื่อมีวิกฤตการณ์ต่างๆ 
เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้
เนื่องจากการจัดท ายุทธศาสตร์ไม่สามารถครอบคลุมทุกส่ิงทุกอย่างท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น
ยุทธศาสตร์จึงควรมีความพร้อมและความสามารถท่ีจะตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ท่ี
ไม่ได้คาดคิดล่วงหน้า หรือมีลักษณะของความเป็นพลวัตร (Dynamic)  

๔. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ (Strategic Implementation) เป็นขั้นตอนสุดท้ายแต่เป็น
ขั้นตอนท่ีมีความส าคัญอย่างมากในการจัดการเชิงกลยุทธ์ เมื่อองค์กรได้ก าหนดทิศทางขององค์กร 
วิเคราะห์ปัจจัยด้านต่างๆ ทางกลยุทธ์ และจัดท ายุทธศาสตร์แล้ว จะต้องน าเอายุทธศาสตร์ท่ีได้
วางแผนจัดท าและคัดเลือกไว้มาด าเนินการประยุกต์ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ัง
ไว้ ถ้าในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ขาดขั้นตอนนี้แล้ว ส่ิงท่ีผู้บริหารขององค์กรได้วิเคราะห์ จัดท า
ไว้ก็จะไม่เกิดผลขึ้นจริงๆ นอกจากนี้ถึงแม้จะมีการวิเคราะห์หรือวางแผนทางยุทธศาสตร์ไว้ดีเพียงใด 
แต่ถ้าการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ขององค์กรไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความพยายามในการ
วิเคราะห์หรือวางแผนก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ต่อองค์กร ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าความสามารถใน
การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นต่อความส าเร็จหรือล้มเหลว
ของการจัดการเชิงกลยุทธ์  

กิจกรรมหลักในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ คือ การพิจารณาว่าจะท าอย่างไรจึงจะท าให้
ยุทธศาสตร์ท่ีได้วางแผนและเลือกไว้สามารถน ามาใช้ด าเนินงานได้และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้
ตามท่ีก าหนดไว้ การประยุกต์ยุทธศาสตร์มักจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆภายในองค์กรเอง อาทิเช่น  

๑) การเสริมสร้างทักษะความสามารถของบุคลากรท้ังในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ขององค์กร  
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๒) การจัดโครงสร้างในการบริหารและระบบในการด าเนินงานในด้านต่างๆ               
ขององค์กรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ขององค์กร  

๓) การจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในองค์กรไปสู่หน่วยงานหรือกิจกรรมต่างๆ             
ท่ีมีความส าคัญต่อการด าเนินตามยุทธศาสตร์ขององค์กร  

๔) จูงใจพนักงานภายในองค์กรเพื่อให้พวกเขาสามารถด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อาจจะรวมไปถึงการปรับเปล่ียนลักษณะงานและพฤติกรรมในการท างานให้เหมาะสม  

๕) การมีนโยบายในการบริหารงานในระดับต่างๆ ให้สอดคล้องและเกื้อหนุนต่อ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร  

๖) การมีวัฒนธรรมองค์กรท่ีสอดคล้องและสนับสนุนต่อยุทธศาสตร์ขององค์กร  
๗) การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร  

จะเห็นได้ว่างานและหน้าท่ีในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์เป็นส่ิงท่ีมีความสลับซับซ้อนและ
ใช้เวลานานท่ีสุดในการจัดการเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากงานนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกฝ่ายและทุก
หน่วยงานภายในองค์กรและจะต้องเริ่มต้นจากภายในองค์กรเอง โดยปกติการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
จะต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์และพิจารณาการด าเนินงานในปัจจุบัน รวมท้ังกิจกรรมและปัจจัย
ต่างๆ ขององค์กร ว่ามีความสอดคล้องและเกื้อหนุนต่อยุทธศาสตร์ท่ีองค์กรจะใช้หรือไม่ ถ้าส่ิงใดท่ีไม่
สอดคล้องหรือสนับสนุนยุทธศาสตร์ขององค์กรก็จะต้องมีการเปล่ียนแปลง ไม่ว่าจะเป็นนโยบายใน
ด้านต่างๆ หรือ โครงสร้างขององค์กร หรือ แม้กระท่ังบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งการเปล่ียนแปลง
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กรเหล่านี้ย่อมก่อให้เกิดแรงต่อต้านภายในองค์กร ดังนั้นผู้บริหารจึงจ าต้องมี
ความรู้ความสามารถในการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กรด้วย  

ในขั้นตอนของการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์นั้น นอกเหนือจากประเด็นส าคัญต่างๆ ท่ีได้
น าเสนอมาในเบ้ืองต้น หน้าท่ีท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งของผู้บริหารได้แก่การประเมินและตรวจสอบผล
การด าเนินงานขององค์กร ซึ่งในหนังสือทางวิชาการบางเล่มได้แยกหัวข้อนี้ไว้ต่างหาก แต่ผู้เขียนมี
ความเห็นว่าการประเมินและตรวจสอบควรจะมีส่วนสัมพันธ์และสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน จึงได้จัด
ไว้ภายใต้ขั้นตอนนี้ นอกจากนี้หน้าท่ีหรืองานด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ มิ ใช่งานท่ีจะต้องปฏิบัติเพียง
ครั้งเดียวแล้วจบส้ินไป เนื่องจากเหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ สามารถเกิดขึ้นมาได้ตลอดเวลา ท า
ให้ต้องมีการแก้ไขและปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามท่ีต้องการ เนื่องจากทิศทางในระยะยาวของ
องค์กรอาจจะต้องมีการเปล่ียนไป ภารกิจหรือลักษณะการด าเนินงานขององค์กรอาจจะต้องมีการ
ก าหนดขึ้นมาใหม่ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการด าเนินงานอาจจะสูงขึ้นหรือต่ าลง ยุทธศาสตร์
อาจจะต้องมีการเปล่ียนแปลงเนื่องจากทิศทางในการด าเนินงานและเป้าหมายท่ีเปล่ียนไป นอกจากนี้
การค้นหาวิธีท่ีจะน ายุทธศาสตร์มาใช้และปฏิบัติยังคงจะต้องด าเนินต่อไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะถ้าการ
ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้ไม่ได้เป็นไปตามท่ีคาดคิด ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในกระบวนการจัดการ



   ๒๖ 
 

 

เชิงกลยุทธ์จึงไม่ใช่ส่ิงท่ีหยุดนิ่งแต่จะต้องมีการด าเนินต่อไปอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด การเปล่ียนแปลงจากท้ัง
ภายนอกและภายในองค์กรท าให้ต้องมีการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร์อยู่ตลอดเวลา งานหรือหน้าท่ีใน
การประเมินผลและปรับปรุงจึงเป็นได้ท้ังจุดเริ่มต้นและจุดส้ินสุดของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ท้ัง ๔ ประการจะพบว่า 
ในทางทฤษฎีจะมีความเข้าใจว่าองค์ประกอบท้ัง ๔ ประการจะเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนท่ี
ต่อเนื่องกันต้ังแต่การวิเคราะห์ การจัดท า และการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ แต่ในทางปฏิบัติแล้วจะ
พบว่าองค์ประกอบท้ัง ๔ ประการจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบท้ัง 
๔ ประการจะไม่มีลักษณะของความเป็นขั้นตอนท่ีต่อเนื่องแต่จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่
ตลอดเวลา เช่น การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์เป็นกิจกรรมท่ีต้องด าเนินอยู่ตลอดเวลา มิใช่ท าเสร็จแล้ว
ก็เสร็จเลย ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ยังจะต้องมีการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 
นอกจากนี้ในทางปฏิบัติแล้วส่วนประกอบต่างๆ ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ไม่ได้มีการแบ่งหน้าท่ีอย่าง
ชัดเจนอย่างนี้หรือไม่จ าเป็นท่ีจะต้องมีการแบ่งแยกล าดับก่อนหลังแบบนี้เสมอไป เช่น ผู้บริหารอาจจะ
ต้องวิเคราะห์และพิจารณาไปในขณะเดียวกันว่ายุทธศาสตร์ท่ีก าลังจะจัดท าขึ้นมานั้น มีความ
เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใด หรือ ถ้าจะต้องปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลแล้วจะต้องมี
การเปล่ียนแปลงอะไรบ้างภายในองค์กร๒๓ 

องค์องค์ประกระกอบหลัก ๔ ประการ ของการวางแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย พันธกิจ 
หรือภารกิจ (mission) วัตถุประสงค์ (objective) กลยุทธ์  (strategies) และแผนปฏิบัติการ 
(operational plan)๒๔ 

องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ SWOT Analysis / การวิเคราะห์จุดอ่อน-
จุดแข็ง ในวงการธุรกิจนั้นเป็นท่ีรู้กันว่าการวางแผนกลยุทธ์ หรือ Strategic Planning นั้นมีบทบาท
ชัดเจนมาก ต้ังแต่บริษัท General Electric เริ่มน ามาใช้ในระบบการจัดการธุรกิจในช่วงทศวรรษ
ท่ี1960’s ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีแสดงให้เห็นชัดเจนว่า การเปล่ียนแปลงของปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อมมาก
มีผลกระทบอย่างสูงต่อความอยู่รอดและความก้าวหน้าขององค์การมากว่าองค์ประกอบภายในของ
องค์การ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีสามารถควบคุมได้ง่ายกว่าผู้ท่ีอยู่วงการวางแผนกลยุทธ์ทุกคนจะรู้จักStrategic 
Business Unit หรือ SBU และรู้จักบทบาทของหน่วยงานท่ีเป็นหน่วยระดับดาว (Stars) หน่วยแม่วัว 
(Cash Cows) หน่วยที่เป็นสุนัข (Dogs) กับหน่วยงานท่ีอยู่ในระดับน่าสงสัย (Question Marks) ต้อง
เฝ้าสังเกต และพวกนักพัฒนากลยุทธ์ส่วนใหญ่จะรู้จัก SWOT Analysis กับ SWOT Matrices ท่ีใช้ใน
                                                         

๒๓ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง, การจัดการเชิงกลยุทธ์ , [ออนไลน์] , แหล่งข้อมูล  : 
http://province.m-culture.go.th/ranong/html/km%20stagic1.html, [๑๐ มกราคม ๒๕๖๐]. 

๒๔สมพงษ์ จุ้ยศิริ และ เชาว์ โรจนแสง, ประมวลสาระชุดวิชาการวางแผนกลยุทธ์และการควบคุม, 
(นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕), หน้า ๑๑. 



   ๒๗ 
 

 

การสร้างทางเลือกกลยุทธ์ (Alternatives) ท่ีมุ่งหา S สูง – O สูง , S สูง – T ต่ า , W ต่ า – O สูง และ 
W ต่ า – T ต่ า ว่า คืออะไรต้องพิจารณาอะไรเป็นหลัก๒๕ 

การจัดการเชิงกลยุทธ์มีความแตกต่างจากการบริหารท่ัวไป โดยมีองค์ประกอบส าคัญดังนี้ 
๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) สภาพแวดล้อม

ภายนอก คือการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมือง คู่แข่ง และส่ิงท่ีเข้ามากระทบต่อ
องค์การ การวิเคราะห์จึงต้องศึกษาถึงแนวทางการเปล่ียนแปลงศึกษาเส้นทางการเปล่ียนแปลงว่าจะ
ส่งผลกระทบต่อส่ิงใดมากน้อยเพียงใด หากกระทบทางบวกย่อมหมายถึง โอกาส (Opportunities) 
ถ้ากระทบทางลบก็ คือ อุปสรรค (Threat) ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนี้ อาจมีความผิดพลาดได้
เพราะเนื่องจากสภาพต่างๆ สามารถพลิกบทบาทได้เช่นกัน แต่หากมีข้อมูลท่ีมากเพียงพอ และมี
วิธีการพยากรณ์ท่ีดีก็จะท าให้การวิเคราะห์นั้นผิดพลาดน้อย 

๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) เป็นการวิเคราะห์ถึง
ทุกส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับตัวบุคคล เช่น วิเคราะห์การจัดองค์การวิเคราะห์งบประมาณวิเคราะห์สถานท่ี
วิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การ การวิเคราะห์เหล่านี้ เพื่อศึกษาถึง จุดแข็ง ( Strength) จุดอ่อน 
(Weakness) ขององค์การ ในการวิเคราะห์จะต้องทราบถึงส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนและจุดแข็งผู้
วิเคราะห์สามารถหาค่าเฉล่ียของคู่แข่งและข้อมูลต่างๆ ได้และต้องสามารถประเมินสภาพท่ีเป็นจริงได้
และรู้ข้อมูลของคู่แข่งท่ีเป็นจริงโดยจะต้องน าเรื่องของมาตรฐานอ้างอิง (Bench–Marking) เข้ามาใช้ 

๓) การวางแผนต้องมีระยะส้ันและระยะยาวการบริหารกลยุทธ์จะต้องมีการวางแผนเข้า
มาเกี่ยวข้องเสมอ  เพราะแผนเป็นเสมือนเข็มทิศท่ีนาทางแผนระยะยาวจะมีลักษณะเป็นนามธรรมท่ี
ต้องกระทาให้ครบวงจรและแผนระยะส้ัน และระยะกลางจะมีลักษณะเป็นรูปธรรมโดยมีการก าหนด
เงื่อนไขเวลา และแนวทางในการด าเนินการท่ีวัดได้ การด าเนินการแผนระยะส้ันจะเป็นทิศทางสู่การ
บรรลุเป้าหมายระยะกลางและการบรรลุเป้าหมายระยะกลางจะน าไปสู่ทิศทางการก าหนดไว้เป็นระยะ
ยาว 

๔) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบรวมส่วน ผู้ท่ีเป็นนักวางแผนกลยุทธ์นั้นจะต้องมีระบบ
คิดท่ีสัมพันธ์กันในเชิงโครงสร้าง และระบบนั่น คือ การท่ีผู้บริหารจะต้องฝึกทักษะในการคิดอย่างเป็น
ระบบขั้นตอนและไม่แยกส่วน เช่น การวางแผนพัฒนาองค์กรจ าเป็นต้องวางแผนพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้สามารถจัดการท้ังคนและงานได้อย่างเหมาะสม 

๕) การสร้างแผนกลยุทธ์ท่ีเป็นรูปธรรม เมื่อผู้บริหารด าเนินการวางแผนกลยุทธ์นั้นส่ิง
ส าคัญ คือต้องเป็นแผนท่ีปฏิบัติได้ (Realistic) และสอดคล้องกับแผนขององค์การไม่ใช่ความฝัน
ส าหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น หรือเป็นแผนท่ีผู้วางแผนอยากท าเท่านั้น เพราะในการวางแผน

                                                         
๒๕สุพจน์ อินหว่าง และคณะ, การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางรัฐศาสตร์,  หน้า ๒๙. 



   ๒๘ 
 

 

จะต้องเสียเวลาเสียค่าความคิด ซึ่งไม่คุ้มกันกับส่ิงท่ีสูญเสียไป บางบริษัทมีการรับบุคลากรเข้ามาเพื่อ
วางแผนเท่านั้น ฉะนั้นองค์การจึงต้องคิดถึงค่าใช้จ่ายท่ีสูญเสียด้วย๒๖ 

ดังนั้นการบริหารกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การซึ่งต้องอาศัยกรอบแนวการ
วิเคราะห์ท้ังสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ตลอดจนวิธรการวางแผนท่ีถูกต้องต่อไปจะกล่าวถึง
การก าหนดแผนกลยุทธ์ ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆเข้ามาด าเนินการ 

 
ตารางที่ ๒.๓ สรุปองค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Robbinsand Coulter 
(อ้างใน สุพจน์ อินหว่าง, ๒๕๕๖, 
หน้า ๒๘-๒๙) 

๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External 
Environment) 
๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal 
Environment) 
๓) การวางแผนต้องมีระยะส้ันและระยะยาว 
๔) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบรวมส่วน 
๕) การสร้างแผนกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรม 

สมพงษ์ จุ้ยศิริ และ เชาว์ โรจน
แสง 
(๒๕๔๕, หน้า ๑๑) 

๑. พันธกิจ หรือภารกิจ (mission)  
๒. วัตถุประสงค์ (objective)  
๓. กลยุทธ์ (strategies)  
๔. แผนปฏิบัติการ (operational plan) 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ระยอง 
(Online) 
 

๑. การวิเคราะห์ ปัจจัยทาง ยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) 
๒. การก าหนดทิศทางขององค์กร (Direction Setting) 
๓. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Formulation) 
๔. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ (Strategic Implementation) 

 
 
 
 

                                                         
๒๖Robbinsand Coulter อ้างในสุพจน์ อินหว่าง และคณะ, การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางรัฐศาสตร์,  

หน้า ๔๐-๔๑. 



   ๒๙ 
 

 

๒.๑.๔ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ได้มีผู้ก าหนดขั้นตอนและกระบวนการ 

ไว้ต่างๆ กัน ดังนี้ 
กระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
๑. การจัดวางกลยุทธ์ (Strategy Formulation) หรือ การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic  

Planning) 
๑.๑  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อหาโอกาสและภัยคุกคาม โดยพิจารณา  

ในแง่ต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การต่างประเทศ ตลาด ลูกค้า คู่แข่ง 
ผู้สนับสนุนวัตถุดิบ และตลาดแรงงาน ฯลฯ 

๑.๒  การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อน เช่น ความสามารถ
ด้านการตลาด การผลิต  การเงิน สารสนเทศ กฎระเบียบ การจัดการ และ ทรัพยากรบุคคล ฯลฯ 

๑.๓ การก าหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การเพื่อก าหนดให้แน่ชัดว่า  
๑.๓.๑ องค์การของเราจะมีลักษณะเช่นใด  
๑.๓.๒ มีหน้าท่ีบริการอะไร แก่ใครบ้าง 
๑.๓.๓ โดยมีปรัชญา หรือค่านิยมหลักในการด าเนินการเช่นใด 

๑.๔ การก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์การในระยะของแผนกลยุทธ์  
๑.๕ การวิเคราะห์และเลือกก าหนดกลยุทธ์และแนวทางพัฒนาองค์การ 

๒. การน ากลยุทธ์ไปสู่ปฏิบัติ (Strategic Implementation) 
๒.๑ การก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน 
๒.๒ การวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ท่ีระบุกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะต้องด าเนินการ 
๒.๓ การปรับปรุง  พัฒนาองค์การ เช่น ในด้านโครงสร้าง ระบบงาน ทรัพยากรบุคคล 

วัฒนธรรมองค์การและ ปัจจัยการบริการต่างๆ ในองค์การ 
๓. การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control and Evaluation) 

๓.๑ การติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
๓.๒ การติดตามสถานการณ์และเงื่อนไขต่างๆ ทีอาจเปล่ียนแปลงไปซึ่งอาจท าให้ต้องมี

การปรับแผนกลยุทธ์๒๗ 
องค์ประกอบพื้นฐานของการจัดการเชิงกลยุทธ์มี ๔ ขั้นตอน ประกอบด้วย๒๘ 

                                                         
๒๗ปัณรส  มาล ากุ ล  ณ  อ ยุ ธยา , กา ร จั ดก า ร เ ชิ ง ก ลยุ ท ธ์ ,  [ ออนไล น์ ] , แหล่ ง ข้ อมู ล  :  

www.plan.ubru.ac.th/download/ Data/Present2l2.doc, [๑๑ มกราคม ๒๕๖๐]. 
๒๘Wheelen, T.  L.  & Hunger, D.  L. , Strategic Management and Business Policy, (New 

York : Addison-Wesley Publishing, 2000), p. 3. 
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๑. การตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environmental scanning) 
๒. การจัดท ากลยุทธ์ (Strategy formulation) 
๓. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategy implementation) 
๔. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and control) 
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ มีล าดับข้ันตอน ดังนี้๒๙ 
๑. การระบุพันธกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การ (Identify the Organization 

’s Current Mission, Objectives and Strategies) 
๒. การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมภายนอก (Doing an External Analysis) 
๓. การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อมภายใน (Doing an Internal Analysis) 
๔. ก าหนดกลยุทธ์ (Formulating Strategies) 
๕. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Implementing Strategies) 
๖. การประเมินผลงาน (Evaluating Results) 
ท้ังนี้ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของโรงเรียน

ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ ๕ ขั้นตอน คือ 
๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของโรงเรียน (Environmental analysis)           

เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกโรงเรียน เพื่อก าหนดโอกาส (Opportunities)  
อุปสรรค (Threats) จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) การวิเคราะห์ SWOT (SWOT 
Analysis) เพื่อน าไปประกอบการก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน จะต้องตรวจสอบปัจจัยแวดล้อมต่างๆ 
อย่างรอบคอบ ผ่านเทคนิคการวิเคราะห์สถานการณ์ของโรงเรียนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร เพื่อให้โรงเรียนบรรลุภารกิจ (Mission) ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนให้
เหมาะสมกับส่ิงแวดล้อม เพื่อให้สามารถด าเนินการวางแผนได้อย่างเหมาะสม 

๒. การก าหนดทิศทางของโรงเรียน (Set organization direction) ผู้บริหารจะก าหนด
ทิศทางของโรงเรียนในรูปของวิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) และเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
(Corporate Objectives) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและเป็นเป้าหมายในระยะยาว               
ซึ่งมีความส าคัญในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงความผันผวนและความซับซ้อนของการ
จัดการ อาจท าให้ผู้บริหารให้ความสนใจกับปัญหาในระยะส้ันจนลืมวัตถุประสงค์ในระยะยาว                
จึงจะต้องมีการก าหนดทิศทางโดยจัดล าดับความส าคัญในความต้องการเชิงกลยุทธ์ให้ชัดเจน 

                                                         
๒๙Robbins, S. P. and Coulter, M, Management, (9th ed.), (London : Prentice- Hall, 2007), 

pp.  91-94. 
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๓.  การก าหนดกลยุทธ์ (Strategic formulation) เป็นการน าข้อมูลของสภาพแวดล้อม 
ทิศทางขององค์กรมาก าหนดกลยุทธ์ซึ่งเป็นแนวทางในการด าเนินงานและสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขัน กลยุทธ์จึงเป็นส่ิงส าคัญและจ าเป็น โดยกลยุทธ์ของแต่ละองค์กรจะถูกก าหนดตามลักษณะ
พื้นฐานขององค์กรนั้นๆโรงเรียนจะก าหนดกลยุทธ์ได้นั้นจะต้องรู้สภาวะของตนเองก่อน การก าหนด
กลยุทธ์สถานศึกษา เป็นชุดทางเลือกหรือวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดภายใต้เงื่อนไขของเวลาและ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในอันท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน                
จึงมีความครอบคลุมผลการด าเนินการท้ังในระดับ ๑) กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate strategy)  
๒) กลยุทธ์ระดับแผนงาน (Business strategy) และ ๓) กลยุทธ์ระดับโครงการ (Functional 
strategy) 

๔. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติเป็นการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ (Strategic implementation)  
โดยจัดระบบงาน การมอบหมายงาน ในการวางแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้การน ากลยุทธ์ไปใช้บรรลุ
เป้าหมายท่ีต้องการกลยุทธ์เป็นกระบวนการท่ีครอบคลุมกระบวนการเรียนรู้ การปฏิบัติการแสดงออก
ทางพฤติกรรม และเป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องเช่ือมโยงสัมพันธ์กันเป็นองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
ผ่านการจัดโครงสร้าง บุคลากร และการประสานงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

๕. การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic assessment and control) คือ การตรวจสอบ
กิจกรรมและผลการด าเนินงานของโรงเรียน โดยท าการเปรียบเทียบระหว่างผลการด าเนินงานจริง
และผลการด าเนินงานท่ีต้องการ ผู้บริหารจะต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการแก้ไขปัญหาของโรงเรียน การ
ควบคุมเชิงกลยุทธ์จะมีประสิทธิภาพได้ ผู้บริหารจะต้องได้รับข้อมูลป้อนกลับท่ีชัดเจนทันที เป็นการ
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของงานติดตามตรวจสอบ ประเมินการตัดสินใจ เป็นการแก้ไขให้การ
ด าเนินงานสอดคล้องกับข้อจ ากัดของแต่ละเหตุการณ์ การควบคุมเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติการ เป็นกระบวนการในการก าหนดเกณฑ์และมาตรฐาน ขั้นตอนการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมิน แก้ไขให้การด าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมาย หรือปรับปรุงแผนการด าเนิน               
งานให้สอดคล้องกับข้อจ ากัดของเหตุการณ์ในสภาพแวดล้อมจริง 

กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Development Process) ประกอบด้วย๓๐ 
๑. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategy Development Process) องค์กรมีวิธีการ

อย่างไรในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ขั้นตอนท่ีส าคัญของกระบวนการจัดท ากลยุทธ์มีอะไรบ้าง และ
ผู้เกี่ยวข้องท่ีส าคัญมีใครบ้าง กรอบเวลาของการวางแผนระยะส้ันและระยะยาวคืออะไร องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการท าให้กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับกรอบเวลาดังกล่าว 

                                                         
๓๐ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning), [ออนไลน์], 

แหล่งข้อมูล :  http://www.tqa.or.th, [๑๑ มกราคม ๒๕๖๐]. 
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กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้ค านึงถึงความต้องการขององค์กรในด้านความคล่องตัว 
(Organizational Agility) และความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ (Operational Flexibility) อย่างไร 

 ๒. นวัตกรรม (Innovation) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ี
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Opportunities)  องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการตัดสินใจว่าจะด าเนินการตามโอกาสเชิงกลยุทธ์หรือ
ความเส่ียงท่ีผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างฉลาด (Intelligent Risk) ในประเด็นใด โอกาสเชิงกล
ยุทธ์ที่ส าคัญขององค์กรคืออะไร 

๓. การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Considerations) องค์กรมีวิธีการอย่างไร
ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับองค์ประกอบส าคัญต่อไปนี้มาเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

  • ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
  • ความเส่ียงท่ีคุกคามต่อความยั่งยืนขององค์กร 
  • จุดบอดท่ีอาจเกิดขึ้นในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และสารสนเทศ 
  • ความสามารถขององค์กรในการน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
๔ .  ร ะ บ บ ง าน แ ละ สม ร ร ถ น ะ ห ลั ก ข อ ง อ ง ค์ ก ร  ( Work Systems and Core 

Competencies) ระบบงานท่ีส าคัญขององค์กรคืออะไร องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการตัดสินใจเรื่อง
ระบบงาน  องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการตัดสินใจว่ากระบวนการใดจะด าเนินการโดยผู้ส่งมอบและ
พันธมิตร การตัดสินใจเหล่านี้ได้ค านึงถึงสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies) และ
สมรรถนะหลักของผู้ส่งมอบและพันธมิตรท่ีมีศักยภาพอย่างไร องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก าหนด
สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ในอนาคตขององค์กร 

กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ ในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีโดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นท่ีจะต้องใช้ เสนอต่อ
รัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วย 

๑) ในการก าหนดยุทธศาสตร์ต้องให้มีความชัดเจน โดยเป็นยุทธศาสตร์ท่ีสะท้อนภาพ
ผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ รวมท้ังเป็นยุทธศาสตร์ท่ีสามารถส่ือสารให้ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าใจได้ง่าย 
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ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ท่ีดีจะท าให้เกิดความสอดคล้องกันในแต่ละกระบวนการขององค์กร โดยมุ่งเน้น
ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้๓๑ 

๑.๑ การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมท้ังภายนอกและภายในองค์กรด้วยเครื่องต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับการ
ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ อาทิ Five Forces Model เป็นเครื่องมือท่ีใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ท่ีองค์กรแข่งขันอยู่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจสภาพแวดล้อมท่ีเป็นโอกาส (Opportunities) และภาวะ
คุกคาม (Threats) ขององค์กรได้อย่างชัดเจน โดยค านึงถึง ๕  ปัจจัยท่ีส าคัญ คือ ๑) การแข่งขัน
ภายในอุตสาหกรรม  (Internal Rivalry) ๒) คู่แข่งรายใหม่ (New Entry) ๓) ส่ิงทดแทน (Substitute) 
๔)  อ านาจต่อรองของผู้ส่งมอบสินค้า (Supplier Power) ๕) อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ(Buyer
 Power)  PESTLE Analysis เป็นเครื่องมือท่ีใช้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรโดย
พิจารณาถึงความมั่นคงทางการเมือง (Political) สภาพเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) 
เทคโนโลยี (Technology) กฎหมาย (Legal) ผลกระทบในด้านส่ิงแวดล้อม (Environment) Value 
Chain  Model เป็นเครื่องมือท่ีใช้วิเคราะห์ขีดความสามารถและศักยภาพภายในองค์กร  โดยเป็นการ
วิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีองค์กรด าเนินอยู่ในปัจจุบัน (As Is) พร้อมท้ังก าหนดกิจกรรมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะท่ีควรเป็น (To Be) เพื่อก่อให้เกิดคุณค่า หาช่องว่าง
(Gap) ท่ีมีอยู่ เพื่อจัดท าเป็นแนวทางในการลดช่องว่างดังกล่าว  SWOT  Analysis  เป็นเครื่องมือ
พื้นฐานในการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร  เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบสถานภาพขององค์กรว่า
เป็นอย่างไร รวมทั้งได้ประเมินปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก ว่าจะก่อให้เกิดโอกาสและ
ข้อจ ากัดอย่างไรต่อองค์กร  ท าให้ผู้บริหารทราบสถานะในด้านต่าง ๆ รวมท้ังปัจจัยท่ีจะเข้ามาส่งผล
กระทบต่อองค์กร  และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป 

นอกเหนือนี้ ยังมีเครื่องมืออื่นๆ ท่ีสามารถเลือกใช้ในการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ได้ 
เช่น BCG Matrix, Driving Forces, Scenario Analysis, Stakeholders Analysis เป็นต้น ประเด็น
ส าคัญอยู่ท่ีการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะกับข้อมูลท่ีมีอยู่ และความต้องการในการวิเคราะห์ 

๑.๒ การก าหนดทิศทางขององค์กร  (Strategic  Direction Setting) เป็นการ
ก าหนดทิศทางท่ีองค์การต้องการมุ่งไปสู่เปรียบเสมือนเป็นผลลัพธ์ระดับสูง ท่ีองค์การต้องการท่ีจะ
บรรลุ โดยน าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นทิศทางขององค์กร (วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะ
ส้ัน ระยะยาว ค่านิยม และผลการด าเนินการท่ีคาดหวัง) 

                                                         
๓๑พสุ เดชะรินทร์, รศ.ดร., ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ (Organization Improvement 

Toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท วีชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย จ ากัด, ๒๕๕๑), หน้า ๔๒-๔๕. 
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๑.๓ การวางยุทธศาสตร์ (Strategy Development) เป็นส่ิงท่ีองค์กรจะมุ่งเน้นให้
ความส าคัญวางแผนท่ีจะท าเพื่อให้สามารถบรรลุในทิศทางหรือผลลัพธ์ท่ีองค์กรต้องการ  เพื่อให้
องค์กรมีแนวทางในการด าเนินงานท่ีชัดเจน ท้ังในเรื่องทิศทางและส่ิงท่ีจะมุ่งเน้น อีกท้ังสอดคล้องกับ
การเปล่ียนแปลงของบริบทต่างๆ ท้ังภายนอกและภายในองค์กร  

โดยการน าทิศทางขององค์กรมาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic  Issues) ท่ี
ส าคัญท่ีองค์กรจะต้องมุ่งเน้น เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีต้องการ พร้อมท้ังภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์แต่ละประการจะต้องก าหนดเป้าประสงค์ท่ีต้องการจะบรรลุ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
จากนั้นถึงจะมีการก าหนดกลยุทธ์ โครงการ และงบประมาณท่ีต้องใช้เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมาย  

 ในขั้นตอนนี้ อาจน าเครื่องมือการบริหารความเส่ียง  (Risk  Management) เข้ามา
ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารในการก าหนด  วิเคราะห์ ประเมินความเส่ียงในด้านต่างๆ ท่ีจะส่งผล
ต่อการบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ท่ีต้ังไว้ รวมท้ังเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความ
เส่ียงเหล่านั้น การพิจารณาความเส่ียงทางยุทธศาสตร์นั้นอาจจะพิจารณาได้ใน ๒ ลักษณะ คือ ๑)  
เลือกประเด็นยุทธศาสตร์ได้ถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ และ ๒) อะไรคือความเส่ียงท่ีจะท าให้ไม่
บรรลุเป้าประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

๑.๔ การส่ือสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์  (Strategy Communication and 
Translation) เป็นการส่ือสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ให้อยู่ในรูปท่ีสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย
ส าหรับบุคลากรทุกระดับในองค์กร เพื่อให้เป็นแนวทางส าหรับการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ต่อไป โดยการน าเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มาจัดท าเป็นแผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy 
Map) โดยต้องพิจารณาเป้าประสงค์ให้ครบถ้วนท้ัง ๔ มิติ (ประสิทธิผล คุณภาพการให้บริการ 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการพัฒนาองค์การ) พร้อมกันนี้เป้าประสงค์แต่ละประการก็ควร
จะมีความเช่ือมโยงซึ่งกันและกันในลักษณะของเหตุและผล แผนท่ียุทธศาสตร์จะเป็นเครื่องมือช่วยใน
การส่ือสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ให้ทุกคนในองค์กรเห็นภาพและเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ขององค์กรได้
ชัดเจนขึ้น อีกท้ังท าให้ผู้บริหารในทุกระดับได้มุ่งเน้นในยุทธศาสตร์ท่ีจะมุ่งเน้น และบุคลากรได้เข้าใจ
ถึงบทบาทของตนเองต่อการบรรลุเป้าประสงค์ต่างๆ 

๒) กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ท่ีดี ผู้บริหารบุคลากรภายในองค์กร และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องควรเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ   

๓) การก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ควรได้รับการ
ทบทวนเป็นประจ าทุกปี (Rolling plan) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และทันต่อความจ าเป็น
ของการเปล่ียนแปลง  



   ๓๕ 
 

 

๔) ควรมีการก าหนดกรอบระยะเวลาท่ีใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนเป็น
การล่วงหน้า และให้สอดคล้องกับปีปฏิทินงบประมาณ โดยค านึงถึงระยะเวลาท่ีใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลกระทบดังกล่าวข้างต้น มาประกอบด้วย  

๕) น าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินผลตามยุทธศาสตร์ ไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุง
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมต่อไป  

หลักการจัดท ายุทธศาสตร์ท่ีดี ตามแนวคิด Kaplan and Norton ประกอบด้วย ๕ขั้นตอน
คือ๓๒ 

๑. ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รวมพลังขับเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลง  
๒. น ายุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้แปลงเป็นแผนงาน/โครงการท่ีปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
๓. ปรับแต่ง  เช่ือมโยง และบูรณาการยุทธศาสตร์ของฝ่ายต่างๆ ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์

ขององค์การ 
๔. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกคนในองค์การรับผิดชอบงานตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนด 
๕. วางระบบและจัดระเบียบให้การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประสบผลส าเร็จอย่างเป็น

กระบวนการและมีความต่อเนื่อง 
แนวทางด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย๓๓ 
๑. การรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยต้องครอบคลุมท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการบรรลุความส าเร็จของยุทธศาสตร์องค์กร ได้แก่ 
๑.๑ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ความสามารถในการปฏิบัติงานของกระบวนงานหลักและ

กระบวนงานสนับสนุน (ความคุ้มค่าด้านงบประมาณ/บุคลากร/เวลาในการ ด าเนินการ) ขีด
ความสามารถของบุคลากร ความสามารถในการปรับเปล่ียนทรัพยากรท่ีมีอยู่ไปใช้ในกิจกรรมท่ีมี
ความส าคัญกว่า ความเส่ียงการบริหารจัดการทางด้านการเงิน จริยธรรม การก ากับดูแลตนเอง และ
ข้อบังคับด้านอื่นๆ ขององค์กร 

๑.๒ ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน  และสภาพการเปล่ียนแปลงด้าน Political, 
Economics, Social, Technology, Legal, Environment (PESTLE) ความเส่ียงทางด้านสังคม เช่น 
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อสังคม จุดแข็ง จุดอ่อน ขององค์กรหรือองค์กรอื่นๆ ท่ีปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง
กัน  
                                                         

๓๒พสุ เดชะรินทร์, รศ.ดร., ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ (Organization Improvement 
Toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวดที่ ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์, 
หน้า ๔๔. 

๓๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๖-๔๗. 
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๑.๓ ผลการวิเคราะห์และการทบทวนผลการด าเนินงานของการด าเนินการตามแผน
ในปีท่ีผ่านมา โดยการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ท่ีส าคัญของการด าเนินงาน เปรียบเทียบกับแผนงานความ
คืบหน้าในการบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีวางไว้ 

๑.๔ ผลการทบทวนทิศทางขององค์กร 
๒. ในการรวบรวมข้อมูลปัจจัยต่างๆ  เหล่านี้เพื่อประกอบการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร

ต้องมั่นใจว่าข้อมูลท่ีได้มานั้น มีระบบการจัดเก็บและการน ามาใช้ท่ีเช่ือถือได้และเป็นปัจจุบัน  เช่น 
ข้อมูลจากการส ารวจ ข้อมูลคู่เปรียบเทียบ แนวโน้มการเปล่ียนแปลง และผลการด าเนินงานด้านต่าง 
ๆ ขององค์กร เป็นต้น 

๓. การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถท าได้หลายวิธี เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือและได้
ประโยชน์ เช่น การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ  การวิเคราะห์เพื่อพิจารณาแนวโน้มของผลการ
ด าเนินการ การวิเคราะห์ผลกระทบท้ังเชิงบวกและเชิงลบ การวิเคราะห์ในเชิงสถิติ เป็นต้น 

การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลักต้องให้มี
ความชัดเจน ว่าต้องท าอะไรจึงจะบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร 

๑) ในแต่ละเป้าประสงค์ ควรก าหนดตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน (Key Performance 
Indicators) ท่ีจะสะท้อนได้ว่าองค์กรสามารถด าเนินงานได้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว พร้อมท้ัง
ก าหนดค่าเป้าหมาย (Target) ส าหรับตัวชี้วัดแต่ละตัว 

๒) ในการก าหนดเป้าประสงค์แต่ละประการ ควรพิจารณาปัจจัยเส่ียง  (Risk  Factors)  ท่ี
จะท าให้ไม่บรรลุเป้าประสงค์ท่ีต้องการ หลังจากนั้นควรจะมีการวิเคราะห์และประเมินความเ ส่ียงใน
แต่ละเป้าประสงค์ เพื่อจัดท าออกมาเป็น Risk Map และสุดท้ายก าหนดแนวทางในการบริหารความ
เส่ียงส าหรับปัจจัยเส่ียงท่ีส าคัญ  

๓) ในการก าหนดเป้าหมาย ควรน าผลการด าเนินการของหน่วยงานเทียบเคียงมาประกอบ
ในการก าหนดเป้าหมายด้วย  

๔) ในการก าหนดกรอบระยะเวลาท่ีจะบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ควรสอดคล้อง
กับกรอบเวลาในการทบทวนผลการด าเนินการของผู้บริหาร เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทาง
ขององค์กรใหม่ และผู้บริหารสามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการ เพื่อการ
ตัดสินใจปรับเปล่ียนแผนตามความเหมาะสม  

๕) ในการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์หลัก ต้อง
ค านึงถึงการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ความท้าทายท้ังปัจจัยภายใน
และภายนอก ท่ีองค์กรได้ก าหนดไว้ในลักษณะส าคัญขององค์กร และโอกาสท้ังระยะส้ันและระยะยาว
ขององค์กร  



   ๓๗ 
 

 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถแบ่งออกเป็น ๖ ด้านดังนี้๓๔ 
 ๑) ด้านบุคลากร ซึ่งควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความช านาญ ทักษะ 
ทัศนคติ ฯลฯ ของบุคลากรภายในองค์การ 
 ๒) ด้านงบประมาณหรือการเงิน ซึ่งรวมถึงรายได้ รายจ่าย เงินหมุนเวียน ผลตอบแทน 
ก าไร ฯลฯ 
 ๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องกล คอมพิวเตอร์ อาคารสถานท่ี และ
ปัจจัยกายภาพอื่นๆ ขององค์การ 
 ๔) ด้านบริหาร หมายถึงระบบการท างาน โครงสร้าง กระบวนการการด าเนินงาน การ
พัฒนาองค์การ ซึ่งรวมถึง Reengineering, Reinventing, และ Restructuring เป็นต้น 
 ๕) ด้านนโยบายขององค์การ แผนงานท้ังระยะส้ันและระยะยาว ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานต่างๆ  
 ๖) ด้านผลงาน ผลผลิต สมรรถภาพการผลิต การบริการ ซึ่งควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณภาพ ปริมาณ และปัญหาต่างๆ 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก สามารถแบ่งออกเป็น ๖ ด้านดังนี้ 
 ๑) ด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงประชากร ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ 
จิตวิทยาสังคม ฯลฯ 
 ๒) เศรษฐกิจท่ัวไปท่ีมีอิทธิพลต่อองค์กร โดยอาจรวมถึงนิเวศวิทยา สภาพกายภาพของ
ประเทศ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
 ๓) สภาพการเมือง ซึ่งหมายถึง นโยบายของภาครัฐ รัฐบาล แผนพัฒนา ตลอดไปถึง
ระเบียบข้อบังคับซึ่งออกโดยรัฐ 
 ๔) เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ความเจริญก้างหน้าของเทคโนโลยี เทคโนโลยี
ข่าวสารข้อมูล โรโบติค ไบโอเทคโนโลยี ไบโอเมคานิคส์ เป็นต้น 
 ๕) ด้านสภาพการแข่งขั้น ส่วนแบ่งการตลาด คู่แข่งขัน ผู้ร่วมมือท้ังในและนอกประเทศ 
ท้ังนี้อาจจะต้องรวมหุ้นส่วน เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น การควบและรวมกิจการ ฯลฯ 
 ๖) ด้านประชาชนท่ัวไป ลูกค้า ส่ือมวลชน สังคมและชุมชน ท่ีเกี่ยวข้อง 

สรุปได้ว่า กระบวนการจัดการกลยุทธ์ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ได้แก่ บุคลากร งบประมาณหรือการเงิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร การบริหาร นโยบายของ
องค์การ และผลงาน ผลผลิต การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  

                                                         
๓๔สมพร แสงชัย, การวางแผนเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ , (กรุงเทพมหานคร : โครงการบัณฑิตศึกษาการ

จัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๘), หน้า ๗๕-๗๖.  



   ๓๘ 
 

 

เศรษฐกิจท่ัวไป สภาพการเมือง เทคโนโลยี สภาพการแข่งขั้น ส่วนแบ่งการตลาด คู่แข่งขัน และ
ประชาชนท่ัวไป ลูกค้า ส่ือมวลชน สังคมและชุมชน  

 
ตารางที่ ๒.๔ สรุปกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Wheelen, T. L. & Hunger, D. 
L,  
(2000, p.3) 

๑. การตรวจสอบสภาพแวดล้อม  
๒. การจัดท ากลยุทธ์  
๓. การปฏิบัติตามกลยุทธ์  
๔. การประเมินผลและการควบคุม 

ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา 
(Online) 

๑. การวางแผนกลยุทธ์  
๒. การน ากลยุทธ์ไปสู่ปฏิบัติ  
๓. การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ 

พสุ เดชะรินทร์, รศ.ดร. 
(๒๕๕๑, หน้า ๔๒-๔๕) 

๑. ก าหนดยุทธศาสตร์  
๒. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ   
๓. การก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์  
๔. การก าหนดกรอบระยะเวลาในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
๕. การปรับปรุงกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม  

สมพร แสงชัย,  
(๒๕๔๘, หน้า ๗๕-๗๖) 

๑. สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ บุคลากร  งบประมาณหรือ
การเงินวัสดุอุปกรณ์ บริหาร นโยบายขององค์การ และผลงาน  
๒. สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่  สังคมและวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ สภาพการเมือง  

ส า นั ก ง า น ร า ง วั ล คุ ณ ภ า พ
แห่งชาติ 
(Online) 

๑. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์  
๒. นวัตกรรม  
๓.การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ 
๔. ระบบงานและสมรรถนะหลักขององค์กร  

อุทุมพร พัชรารัตน์ 
(๒๕๔๗) 

๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  
๒. การก าหนดทิศทาง  
๓. การก าหนดกลยุทธ์  
๔. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ   
๕. การควบคุมเชิงกลยุทธ์  



   ๓๙ 
 

 

 ๒.๑.๕ การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
 การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ เป็นการจัดท ารายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ 
รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรท่ีใช้ในการท างาน  โดยมีเป้าหมายสุดท้ายเพื่อให้ได้ผลงานท่ีก าหนดไว้
ในช่วงการปฏิบัติ  ซึ่งจะมีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและมีผลต่อกระบวนการท างานมาก  เช่น  การตัดสินใจ
เกี่ยวกับงบประมาณ การด าเนินงาน การน ากลยุทธ์ไปใช้  ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร  และการ
ใช้แรงจูงใจและรางวัลในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  ผู้บริหารจะต้องน ากลยุทธ์มาวิเคราะห์
เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล๓๕ 

ขั้นตอนการน าแผนกลยุทธ์ สู่การปฏิบั ติ สามารถด าเนินการตามแผนภูมิโดย  มี
รายละเอียดขั้นตอน ดังนี้ 

๑) ศึกษาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน เป็นการวิเคราะห์กลยุทธ์ท่ีได้ก าหนดไว้ เพื่อจัดท า
รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ 

๒) ทบทวน/ปรับกลยุทธ์ ในขั้นนี้เป็นการทบทวนกลยุทธ์ท่ีได้ก าหนดไว้ เพื่อพิจารณาว่า
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร ซึ่งอาจมีกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ จากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  

 - นโยบายหน่วยเหนือ หรือนโยบายหน่วยงานมีการปรับเปล่ียน 
 - สังคมภายในประเทศ หรือสังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาวการณ์ 
 - กลยุทธ์ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
๓) จัดท าแผนปฏิบัติการ ในขั้นนี้หน่วยงานจะต้องแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผน ปฏิบัติการ 

(Action Plan) โดยจัดท าโครงการ/กิจกรรมท่ีจะด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบเป้าหมายตัวช้ีวัด
ความส าเร็จและก าหนดงบประมาณ จากการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก ประเด็นกล
ยุทธ์และกลยุทธ์ แล้วแปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน เพื่อเป็นกรอบทิศทางการ
ด าเนินงานตามภารกิจ 

๔) ปรับกระบวนการปฏิบัติงาน ในขั้นนี้เป็นการปรับกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้
หน่วยงานพร้อมท่ีจะน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติได้ส าเร็จ ได้แก่ การปรับโครงสร้างการท างาน 
ระบบงาน บุคลากร ตลอดจนวัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าวมีองค์
ความรู้ท่ีสามารถศึกษาเพิ่มเติมจาก การพัฒนาองค์กร การจัดท าข้อเสนอการเปล่ียนแปลง (Blue 
print for Change) เป็นต้น  

๕) ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการด าเนินการดังนี้ 
 - ตรวจสอบความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงาน 

                                                         
๓๕โ ร ง เ รี ย น ส า ย น้ า ผึ้ ง ,  ก า ร น า ก ล ยุ ท ธ์ สู่ ก า ร ป ฏิ บั ติ , [ อ อ น ไ ล น์ ] , แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล  : 

www.spsc.ac.th/pagun/3/files/99_113.doc, [๑๑ มกราคม ๒๕๖๐]. 



   ๔๐ 
 

 

 - ก ากับให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามผังการปฏิบัติงาน 
 - การได้รับการสนับสนุนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรหรือหน่วยงานอื่น ๆ 
ขั้นตอนการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ การบริการยุทธศาสตร์แบบครบวงจรนั้น 

องค์กรต่างๆท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน นิยมใช้วงจรการบริหารแบบเดมิ่ง (Deming Cycle) 
กล่าวคือ๓๖  การบริหารให้ครบวงจรต้องจัดระบบการบริหารให้ครบท้ัง ๔ ขั้นตอน ได้แก่ (๑) ขั้นตอน
การวางแผน (Plan or Planning) (๒) ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ (Do or Implementation)                 
(๓) ขั้นตอนการติดตามประเมินผล (Check or Evaluation) และ (๔) ขั้นตอนปรับมาตรฐาน (Act or 
Standardization)  

๑) ขั้นตอนการวางแผน (Plan or Planning) คือขั้นตอนการก าหนดนโยบายให้เป็น
รูปธรรมและมีความพร้อมท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติได้ ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตร์ท่ีดีต้องมีการ
ประชุมระดมสมองร่วมกันท้ังผู้บริหารระดับนโยบาย ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับต้น และ
ผู้ปฏิบัติงาน เพราะทุกคนล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ท้ังส้ิน เมื่อได้จัดท าแผนเสร็จแล้ว ยัง
มีขั้นตอนท่ีอยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผน กับขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ นั่นคือ ขั้นตอนการ
กระจายนโยบาย (Policy Deployment) หรือ ขั้นตอนการกระจายยุทธศาสตร์  (Strategy 
Deployment)  

๒) ขั้นตอนการกระจายนโยบาย (Policy Deployment) การกระจายนโยบายให้
ประสบผลส าเร็จ ควรใช้วิธีกระจายนโยบายแบบญี่ปุ่นท่ีเรียกว่า “Hoshin Kanri” ซึ่งเป็น “ระบบเพื่อ
มุ่งให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยส่งเสริมและเช่ือมโยง ศักยภาพ ความสามารถขององค์กรให้
เกิดสมรรถนะท่ีสูงขึ้นด้วยการกระจายนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ ส่งผลต่อการใช้
ทรัพยากรหลักอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยอาศัยแนวคิด ด้านคุณภาพและวงจร PDCA 
ดังนั้น Hoshin Kanri จึงเป็นระบบการบริหารนโยบายท่ีค านึงถึงทิศทาง (Direction) เป้าหมาย 
(Target) และวิธีการ (Means) ไปพร้อมๆ กัน  
 การบริหารนโยบายแบบ Hoshin Kanri ประกอบด้วยขั้นตอน ๕ ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นท่ี ๑ การวัดระบบโดยรวม หมายถึง การประเมินองค์กรท่ีจะน ายุทธศาสตร์ไป
ขับเคล่ือนด้วยความเช่ือท่ีว่า “ไม่มีส่ิงใดท่ีสมบูรณ์” บนพื้นฐานของ “ข้อเท็จจริงและข้อมูล (Facts 
and Data)” อาจอาศัยผลการวิเคราะห์ SWOT เพื่อพิจารณาท้ังปัจจัยภายในและภายนอกของ
องค์กร ส่ิงท่ีผ่านมาและก าลังจะเกิดขึ้น 

                                                         
๓๖กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, การ

น าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation),  [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : www.km.moc.go.th 
/download/.../แปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่ปฏิบัติ.doc,  [๑๑ มกราคม ๒๕๖๐]. 
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 ขั้นที่ ๒ การก าหนดจุดมุ่งหมายหลัก หมายถึง การก าหนดทิศทาง เป้าหมาย ภาพฝันของ
องค์กรในอนาคต โดยเช่ือว่า “ทุกคนต้องการท าในส่ิงท่ีตนเช่ือว่าถูกต้อง” ควรเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วมให้มากท่ีสุด 
 ขั้นท่ี ๓ การท าความเข้าใจสถานการณ์และสภาพแวดล้อม การท าความเข้าใจในจุดนี้ 
ต่างจากการวัดระบบโดยรวม เนื่องจากจุดมุ่งหมายในขั้นตอนนี้ท าเพื่อให้กลไกการแปรนโยบายผสาน
เข้ากับโครงสร้างโดยรวมขององค์กร ซึ่งจะเห็นได้ว่า Hoshin Kannri เน้นให้ก าหนดเป้าหมายไป
พร้อมกับการพัฒนายุทธศาสตร์ และมาตรการในการบรรลุเป้าหมาย 
 ขั้นที่ ๔ การก าหนดทรัพยากรในการบรรลุ เป็นการก าหนดความเป็นไปได้ทางทรัพยากร
โดยพิจารณาจากท้ัง ๒ ประเภทกิจกรรม คือ กิจกรรมเพื่อการพัฒนา (Strategic Operation) และ
กิจกรรมเพื่องานประจ า (Normal Operation) 
 ขั้นท่ี ๕ การก าหนดกระบวนการ/งานของระบบ การกระจายนโยบายท าให้เกิดการ
บริหารท่ีเปิดโอกาสให้มีการเห็นพ้องกัน คือมีส่วนร่วมในการเห็นชอบเพื่อให้มีการปรับเปล่ียนระบบ
อย่างมีนัยส าคัญ กระบวนการขับเคล่ือนการกระจายนโยบายนั้น เกิดจากการเช่ือมโยงผู้บริหาร
ระดับสูงลงสู่ผู้บริหารระดับกลางและทีมปฏิบัติการโดยอาศัยการมีส่วนร่วม ซึ่งน าไปสู่กระบวนการ
เจรจาต่อรองระหว่างบุคคลากรท้ัง ๓ กลุ่ม ซึ่งจะต้องเห็นชอบร่วมกันกับเป้าหมาย มาตรการ และ
วิธีการโดย ทุกฝ่ายต้องเข้าใจบทบาท และหน้าท่ีของตน กล่าวคือ ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้รับผิดชอบ
ตอบค าถาม “ทางไหน (Where?)” ซึ่งก็คือผลลัพธ์ท่ีได้ จากการก าหนดทิศทางท่ีเหมาะสมออกมาใน
รูปวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์หลักโดยรวม ของยุทธศาสตร์ขององค์กร ผู้บริหารระดับกลาง
เป็นผู้รับผิดชอบตอบค าถาม “อย่างไร (How?)” เพื่อให้เกิดการผลักดันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ระดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issues) และยุทธศาสตร์ (Strategies) รวมท้ังดูแลความพร้อมของ
ทรัพยากร ส่วนทีมงานและผู้ปฏิบัติรายบุคคลเป็น ผู้รับผิดชอบตอบค าถาม “อะไร (What?)” เพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจในภารกิจของตนว่าจะต้องปฏิบัติงานอะไรเพื่อให้เกิดการผลักดันให้บรรลุผล
ผลิตและผลลัพธ์ในระดับงานโครงการ (Project Work) และ/หรืองานประจ าวัน 
 ขั้นตอนท่ีส าคัญของการบริหารนโยบายแบบมีส่วนร่วมคือ การวางแผนพัฒนานโยบาย
ต้องให้ทุกฝ่ายท าแผนร่วมกัน กล่าวคือท้ังผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และทีมงาน/ผู้ปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนการก าหนดเป้าหมาย (มิติของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด เกณฑ์ น้ าหนัก) ผู้บริหาร
ระดับสูงและระดับกลางต้องท างานร่วมกัน ส่วนในขั้นตอนการวัดและติดตามผล (วัดการบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้) ผู้บริหารระดับกลางและทีมงาน/ผู้ปฏิบัติงานต้องท างานร่วมกัน 
และในขั้นตอนการทบทวน (ตัวช้ีวัด เกณฑ์ และน้ าหนัก) ผู้บริหารระดับสูง และทีมงาน ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องท างานร่วมกัน และเพื่อให้เป็นไปตามวิธีกระจายนโยบายดังกล่าว ส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ ควรด าเนินตามข้ันตอน PDCA  
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 การปฏิบัติตามนโยบายของแนวทาง Hoshin Kanri นั้น ท้ังฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติ
ต้องมองกิจกรรมเป็น ๒ ส่วนคือ (๑) ส่วนกิจกรรมเพื่อการพัฒนา (Strategic Operation and Policy 
Management) เป็นกิจกรรมท่ีกระท าเพื่อการบรรลุตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ขององค์กรสามารถ
สะท้อนถึงการพัฒนาอย่างชัดเจน ซึ่งมักจะมีกรอบการด าเนินการระบุไว้ชัดเจน (๒) ส่วนกิจกรรมงาน
ประจ าวัน (Normal Operation and Daily Management) ท่ีไม่ ค่อยมีการเปล่ียนแปลงหรือ
เปล่ียนแปลงน้อย ส่วนใหญ่ไม่เปล่ียนแม้นโยบายเปล่ียน ยกเว้นจะเป็นนโยบายในลักษณะการ
เปล่ียนแปลง/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/วิธีการท างาน/วัฒนธรรมบางอย่างขององค์กร 
 นอกจากนี้การน า Hoshin Kanri มาใช้มักส่งผลกระทบกับกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเป็น
หลักและส่งผลกระทบกับกิจกรรมงานประจ าอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม ย่อมเป็นท่ีเข้าใจว่ากิจกรร ม
จ านวนมากขององค์กร คือมากกว่าร้อยละ ๙๐ และในบางองค์กรอาจถึงร้อยละ ๑๐๐ เป็นกิจกรรม
ประจ าวัน จึงเป็นเหตุท าให้การด าเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเป็นไปด้วยความล าบาก และมักถูก
ละเลยด้วยข้ออ้างท่ีว่างานประจ าก็มากอยู่แล้ว ซึ่งหากยอมรับค าอ้างนี้ ก็หมายความว่าผู้บริหาร
ยอมรับการด าเนินการขององค์กรท่ีในแต่ละวันไม่ค่อยได้ค านึงถึงการพัฒนาองค์กรเลย หากใช้วิธี
กระจายนโยบายดังกล่าวจะท าให้สามารถเช่ือได้ว่าผู้น านโยบายไปปฏิบัติจะประสบผลส าเร็จสูง 
เพราะท่ีผ่านมามักจะมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของนโยบาย มอบนโยบายโดยท่ีไม่ได้ให้
รายละเอียดของนโยบายท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน จึงส่งผลให้มีปัญหาในทางปฏิบัติมาก เช่น มอบ
นโยบายท่ีขาดตัวช้ีวัดและเป้าหมาย ท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบว่าตนต้องท าอะไรให้ส าเร็จบ้างและ
ต้องส าเร็จมากน้อยเพียงใด๓๗ 
 ๓. ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ  (Do or Implementation) ขั้นตอนนับต้ังแต่การ
จัดท าแผนเสร็จส้ินจนถึงขั้นตอนการน าแผนไปใช้ในการปฏิบัติงานจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีหน่วยงานฝึกอบรม
จะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
แก่บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ จัดท าโครงการต่างๆ ผู้ท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ
และประเมินผล ผู้ท่ีมีหน้าท่ีปรับปรุงมาตรฐานขององค์กร บุคคลเหล่านี้จะต้องเข้าใจเรื่องแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอย่างถ่องแท้เพราะคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน
ย่อมขึ้นอยู่กับระดับของความรู้ความเข้าใจในแผน  
 อนึ่ง ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัตินี้ ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ใช้แนวทางการ
บริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ๒๕๔๖ ในความ

                                                         
๓๗กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, การ

น าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation),  [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : www.km.moc.go.th 
/download/.../แปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่ปฏิบัติ.doc,  [๑๑ มกราคม ๒๕๖๐]. 
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เป็นจริงการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์สามารถใช้หลักการและวิธีการควบคู่ไปกับหลักการและวิธีการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ได้โดยไม่ต้องแยกจัดท าแผนต่างหาก ปัญหาอยู่ท่ีว่าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการท่ี
จัดท าไว้สอดรับแนวทางการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ หรือไม่ เช่นมีการก าหนดจุดมุ่งหมายในแต่ละระดับ
ไว้ชัดเจน (Goals at All Levels) ก าหนดปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ (Critical Success Factors – 
CSFs) ท้ังในระดับภาพรวมขององค์กรตามมิติดัชนีวัดความส าเร็จแบบสมดุลทุกด้าน เช่น ด้าน 
ประสิทธิผล ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการพัฒนา
องค์กร รวมท้ังในระดับแผนงาน (Program Level) และระดับโครงการ (Project Level) ตลอดจน
ก าหนดตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน (KPIs) โดยเฉพาะตัวช้ีในระดับผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ 
(Outcome) ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดหลักของงานและโครงการ นอกจากนี้ ควรมีการก าหนดแหล่งตรวจสอบ
ความน่าเช่ือถือของตัวช้ีวัด และผู้รับผิดชอบด้านการติดตามและประเมินผล (Monitoring and 
Evaluation)  
 หากมีการระบุจุดมุ่งหมาย ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ตัวช้ีวัด และแหล่งตรวจสอบข้อมูลได้
ชัดเจนแล้ว ขั้นตอนการบริหารจัดการก็จะมีความสะดวกยิ่งขึ้นและมีแนวโน้มท่ีจะสามารถบริหาร
จัดการให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดได้ ส่วนผลส าเร็จจากการบริหารจัดการจะ
ออกมาสูงมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละหน่วยงานในการน าองค์ความรู้ทางด้าน
การบริหารจัดการมาใช้ได้อย่างถูกต้องเข้าใจเพียงใด ถ้ารู้จักประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสม ก็จะสามารถบริหารให้บรรลุผลส าเร็จ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุดได้  
 ๔. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล (Check or Evaluation) ในแวดวงการบริหาร
จัดการ มีการบริหารท่ีเน้นวิธีการปฏิบัติแตกต่างกันอยู่ ๒ แนวทาง กล่าวคือ แนวทางแรก เน้นการ
บริหารยุทธศาสตร์ขององค์กรโดยพิจารณาจากกระบวนการ (Process-Oriented Management or 
P-Criteria) ซึ่งให้ความส าคัญกับการติดตามประเมินผลกลุ่ม ตัวช้ีวัดท่ีเป็นตัวขับเคล่ือน (Drive KPIs 
or Lead KPIs) ซึ่งได้แก่ตัวช้ีวัดในขั้นตอนทรัพยากรท่ีจ าเป็น (Input Indicators) ตัวช้ีวัดในขั้นตอน
กิจกรรมหรือกระบวนการ (Process Indicators) และตัวช้ีวัดท่ีเป็นผลของการปฏิบัติ (Result KPIs 
or Lag KPIs) หรือตัวช้ีวัดท่ีเป็นผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) อย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น
โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้ Internet ให้แก่กลุ่มผู้บริหารได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ว่า “เพื่อให้
ผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการใช้ Internet”  จะมี ตัวชีว้ัดท้ัง ๔ ขั้นตอนดังนี้ ๓๘ 

                                                         
๓๘กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, การ

น าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation),  [ออนไลน์], แหล่งข้อมูล : www.km.moc.go.th 
/download/.../แปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่ปฏิบัติ.doc,  [๑๑ มกราคม ๒๕๖๐]. 



   ๔๔ 
 

 

 ขั้นตอนท่ี ๑ ตัวช้ีวัดทรัพยากรท่ีจ าเป็น ( Input KPI) ได้แก่ การก าหนด บุคลากร 
งบประมาณ และช่วงประมาณ และช่วงระยะเวลาในการอบรม  
 ขั้นตอนท่ี ๒ ตัวชี้วัดกิจกรรมหรือ กระบวนการท างาน (Process KPI) ได้แก่ การจัดให้มี
กิจกรรมการอบรม เช่น ก่อนวันอบรม ได้ติดต่อวิทยากร ติดต่อสถานท่ี จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
อบรม จัดท ารายการช่ือผู้ท่ีจะเข้ารับการอบรม ฯลฯ  
 ขั้นตอนท่ี ๓ ตัวชี้วัดผลผลิต (Output KPI) ได้แก่ จ านวนผู้ท่ีเข้ารับการอบรม   
 ขั้นตอนท่ี ๔ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome Indicators) ได้แก่ จ านวนผู้ท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินความรู้  
 กรณีตัวอย่างข้างต้นนี้ กลุ่มท่ีเน้นกระบวนการจะมีการประเมินผลท้ังตัวช้ีวัดในขั้นตอนท่ี 
๑ คือตัวช้ีวัด ทรัพยากรท่ีจ าเป็น ตัวช้ีวัดในขั้นตอนท่ี ๒ คือตัวช้ีวัดในขั้นตอนกิจกรรมหรือ
กระบวนการ ตัวชี้วัด ในขั้นตอนท่ี ๓ คือตัวช้ีวัดผลผลิต และตัวชี้วัดในขั้นตอนท่ี ๔ คือ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
โดยจะเน้นเป็นพิเศษท่ี ตัวชี้วัดประเภทตัวขับเคล่ือน 
 ส่วนแนวทางท่ีสอง เน้นการบริหารยุทธศาสตร์โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ (Results-
Oriented Management or R-Criteria) เน้นท่ีการประเมินผลสัมฤทธิ์  หรือการประเมินท่ีผลลัพธ์ 
หรือประเมินท่ีตัวช้ีวัดท่ีเป็นผล (Results or Lag Indicators) ในทางปฏิบัติ ผู้บริหารในกลุ่มนี้อาจมี
การประเมินในระดับตัวช้ีวัดประเภทขับเคล่ือนบ้าง แต่ถึงกระนั้นก็เน้นท่ีผลลัพธ์เป็นส าคัญ โดยท่ัวไป
ท้ังสองแนวมีท้ังข้อดี ข้อเสีย แนวทางท่ีเน้นกระบวนการมีข้อดีคือสามารถประกันการบริหารได้ว่าจะ
เป็นไปโดยมีข้อผิดพลาดน้อย แต่ข้อเสียคือมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และผู้บริหารต้องทุ่มเทเวลาให้กับ
รายละเอียดของงานมากขึ้น ส่วนกลุ่มท่ีเน้นผลลัพธ์ ข้อดีคือผู้บริหารมีความคล่องตัวในการบริหารงาน 
บรรยากาศในองค์กรจะมีลักษณะท่ียืดหยุ่นกว่า แต่ข้อเสียคือหากไม่ใส่ใจรายละเอียดบางรายการใน
ขั้นตอนกระบวนการท่ีมีความส าคัญ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้ 
 ๕. ขั้นตอนการปรับมาตรฐาน (Act or Standardization) โดยท่ัวไป ควรก าหนดให้
มีคณะท างานเพื่อติดตามผลการด าเนินงานหากพบว่าผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย ต้องพยายาม
ปรับแผนการด าเนินงานสามารถผลักดันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้นอกจากนี้ หากพบว่าผลการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและพบว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ต่ า ต้องพยายามยกระดับเกณฑ์หรือระดับ
เป้าหมายให้สูงขึ้น การพยายามปรับมาตรฐานหรือการพยายามยกระดับเป้าหมายหรือระดับเกณฑ์ให้
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ีญี่ปุ่นเรียกว่า “การบริหารแบบไคเซน” ในทางปฏิบัติ องค์กรญี่ปุ่นจะท าการ
บริหารการพัฒนามาตรฐานหรือปรับมาตรฐานให้สูงขึ้นด้วยกิจกรรมคุณภาพ โดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่ม
จะรวมกันจัดต้ัง กลุ่มคิวซีเพื่อจัดท าแผนคิวซี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตามกิจกรรมคิวซีเหมาะกับงานประจ ามากกว่างานโครงการและโครงการท่ีมี
ลักษณะต้องด าเนินการใหม่ซ้ าก็สามารถใช้กิจกรรมคิวซีได้ 



   ๔๕ 
 

 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (Action Plan Development 
and Deployment) ๓๙ 
 ๑) การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan Development) องค์กรมีวิธีการอย่างไรใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการท่ีส าคัญท้ังระยะส้ันและระยะยาวขององค์กรมีอะไรบ้าง 
แผนดังกล่าวมีความสัมพันธ์ต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) ขององค์กรอะไรบ้าง  
 ๒) การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ (Action Plan Implementation) องค์กรมีวิธีการ
อย่างไรในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กร ไปยังบุคลากร ผู้ส่งมอบและพันธมิตร
ท่ีส าคัญ (*) เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีส าคัญ องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อ
ท าให้มั่นใจว่าผลการด าเนินการท่ีส าคัญตามแผนปฏิบัติการนี้จะมีความยั่งยืน  
 ๓) การจัดสรรทรัพยากร (Recource Allocation) องค์กรท าอย่างไรให้มั่นใจว่ามี
ทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่นๆ พร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความส าเร็จ 
และบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบัน องค์กรมีวิธีการจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้อย่างไ รเพื่อสนับสนุนให้
แผนปฏิบัติการบรรลุผล องค์กรจัดการความเส่ียงด้านการเงินและด้านอื่นท่ีเกี่ยวกับแผนดังกล่าว
อย่างไร เพื่อท าให้มั่นใจถึงความมั่นคงทางการเงิน (Financial Viability) ขององค์กร   
 ๔) แผนด้านบุคลากร (Workforce Plans) แผนด้านบุคลากรท่ีส าคัญท่ีสนับสนุน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการท้ังระยะส้ันและระยะยาวมีอะไรบ้าง แผนดังกล่าวได้
ค านึงถึงผลกระทบต่อบุคลากร และความเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นท่ีเกี่ยวกับความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอัตราก าลังบุคลากรอย่างไร 
 ๕) ตัววัดผลการด าเนินการ (Performance Measures) ตัววัดหรือตัวช้ีวัดผลการ
ด า เนินการ ท่ีส า คัญ (Key Performence Measures of Indicators)  ท่ี ใ ช้ ติดตามผลลัพธ์และ
ประสิทธิผล (Effectiveness) ของแผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อท าให้มั่นใจว่า
ระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการหนุนเสริมให้องค์กรสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(Alignment) 
 ๖) การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ (Action Plan Modification) องค์กรมีวิธีการอย่างไร
ในการปรับเปล่ียนและน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติในกรณีท่ีสถานการณ์บังคับให้ต้องปรับแผนและ
ต้องการน าไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว 
 การคาดการณ์ผลการด าเนินการ (Performance Projections) การคาดการณ์ผลการ
ด าเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนท้ังระยะส้ันและระยะยาวขององค์กรตามตัววัดหรือตัวช้ีวัด

                                                         
๓๙ส านักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ, การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planing), [ออนไลน์], 

แหล่งข้อมูล :  http://www.tqa.or.th,  [๑๑ มกราคม ๒๕๕๘]. 



   ๔๖ 
 

 

ผลการด าเนินการท่ีส าคัญมีอะไรบ้าง ผลการด าเนินการท่ีคาดการณ์ไว้ของตัววัดหรือตัวช้ีวัดเหล่านี้
เป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับผลของคู่แข่ง (Competitors) หรือขององค์กรในระดับท่ีเทียบเคียงกัน
ได้ และเมื่อเปรียบเทียบกับระดับเทียบเคียงท่ีส าคัญ (Key Benchmark) (*)  องค์กรจะท าอย่างไร
หากพบว่ามีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง หรือกับองค์กรในระดับท่ีเทียบเคียงกันได้ 

สรุปได้ว่า ขั้นตอนการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ การบริการยุทธศาสตร์แบบครบวงจร
นั้น องค์กรต่างๆท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน นิยมใช้วงจรการบริหารแบบเดมิ่ง (Deming 
Cycle) กล่าวคือ การบริหารให้ครบวงจรต้องจัดระบบการบริหารให้ครบท้ัง ๔ ขั้นตอน ได้แก่ (๑) 
ขั้ น ต อ น ก า ร ว า ง แ ผน  ( Plan or Planning)  ( ๒ )  ขั้ น ต อ น ก า ร น า แ ผน ไป ป ฏิ บั ติ  ( Do or 
Implementation)  (๓) ขั้นตอนการติดตามประเมินผล (Check or Evaluation) และ (๔) ขั้นตอน
ปรับมาตรฐาน (Act or Standardization)  

 
ตารางที่ ๒.๕ สรุปการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ก ลุ่ ม พั ฒ น า น โ ย บ า ย แ ล ะ
ยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและ
แผน ส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ 
(Online) 

๑) ขั้นตอนการวางแผน (Plan or Planning) 
๒) ขั้นตอนการกระจายนโยบาย (Policy Deployment) 
๓. ขั้นตอนการน าแผนไปปฏิบัติ  (Do or Implementation) 
๔. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล (Check or Evaluation) 
๕. ขั้นตอนการปรับมาตรฐาน (Act or Standardization) 

โรงเรียนสายน้ าผ้ึง 
(Online) 

๑) ศึกษาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน  
๒) ทบทวน/ปรับกลยุทธ์  
๓) จัดท าแผนปฏิบัติการ  
๔) ปรับกระบวนการปฏิบัติงาน  
๕) ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ส า นั ก ง า น ร า ง วั ล คุ ณ ภ า พ
แห่งชาติ 

(Online) 

๑)  การจัดท าแผนปฏิบัติการ  
๒) การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ   
๓) การจัดสรรทรัพยากร   
๔) แผนด้านบุคลากร   
๕) ตัววัดผลการด าเนินการ   
๖) การปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ  

 



   ๔๗ 
 

 

๒.๒  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
การบริหารมีควบคู่กันมากับมนุษย์เป็นเวลาช้านานแล้ว แต่การบริหารกิจการใดๆ ท่ี

เกี่ยวกับสาธารณะ ในยุคปัจจุบันมีความจ าเป็นท่ีจะต้องอาศัยผู้บริหารมืออาชีพ จึงจะท าให้พันธกิจ
ต่างๆ เหล่านั้นด าเนินการไปได้ด้วยดีและบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ ส าหรับนักบริหารกิจการ
สาธารณะท่ัวๆ ไป รวมท้ังพระสังฆาธิการผู้บริหารงานการคณะสงฆ์ด้วย ต้องศึกษาท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการบริหารท้ังท่ีเป็นแนวคิดทางด้านศาสนา และด้านหลักการบริหารท่ัวๆ ไป ดังนี้ 

๒.๒.๑ ความหมายของการบริหาร 
นักวิชาการ/แหล่งข้อมูลหลายท่านให้ความหมายของค าว่า “การบริหาร”  ไว้ ผู้ศึกษาจึง

ใคร่ขอน ามาประกอบการศึกษา ดังนี้ 
การบริหาร คือ กระบวนการจัดการ และด าเนินการทุกๆ ด้าน เพื่อให้การคณะสงฆ์ซึ่ง

ต้ังอยู่บนฐานของการวัด และเป็นฐานรองรับพระศาสนามีความก้าวหน้า สามารถอ านวยประโยชน์ 
เสริมสร้างความผาสุก  ความถูกต้อง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม และแสดงความเมตตานุ
เคราะห์ต่อปวงชน ปรากฏชัดท้ังทางรูปธรรมและนามธรรม๔๐  นอกจากนี้ยังหมายถึงการปกครอง 
(Government) การดูแลรักษาหมู่คณะ และการด าเนินงานหรือจัดการ (Management) กิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่คณะ หรือองค์กรต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามนโยบาย (Policy) และวัตถุประสงค์ 
(Purposes/Objectives) ขององค์กรนั้นๆ ด้วยดี มีประสิทธิภาพ (Efficiency)๔๑  

ผู้บริหารงานท่ีดีจะต้องมีวิธีการบริหารงานท่ีจะท าให้ชนะใจลูกน้อง ธรรมะส าหรับผู้
บริหารงาน คือ จะต้องมีความหนักแน่นมั่นคง และสามารถเป็นเสาหลักในการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่
ลูกน้องได้ มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องท าตามความช านาญของแต่ละบุคคลและรู้ จัก
กระจายอ านาจให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเอง ดังนั้นผู้บริหารงานท่ีดีจึงเป็นผู้ท่ีคอยดูแล
ภาพรวมในการท างานของบุคคลในองค์การ๔๒ ดังนั้นการบริหารจัดการ จึงเป็นกระบวนการของการ
แสวงหา และการผสมผสานทรัพยากรท่ีส าคัญ ๓ ประเภท คือ มนุษย์  การเงิน และทรัพยากรด้าน
กายภาพ เพื่อท่ีจะได้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์การในการผลิตสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นท่ีปรารถนา
ของสังคม การบริหารโดยสรุปก็คือ 

                                                         
๔๐พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี), ธรรมปริทัศน์ “๔๖”, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๗๓. 
๔๑พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (นครปฐม : เพชรเกษมการ

พิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๒๖. 
๔๒พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) , คนส าราญงานส าเร็จ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พลับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๐), หน้า ๒๕-๓๒. 



   ๔๘ 
 

 

๑. การท างานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จโดยล าพังคนเดียว ไม่ใช่การบริหารหรือการ
จัดการ การบริหารหรือการจัดการเกิดขึ้นในบริบทของกลุ่ม โดยอย่างน้อยท่ีสุดกลุ่มนั้นจะต้องมี
จ านวนสมาชิกตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป 

๒. กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะต้องมีเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน และผู้จัดการจะมี
บทบาทส าคัญในการช้ีน าให้แนวทางในการก าหนดเป้าหมายของกลุ่มหรือเป็นผู้ท่ีก าหนดเป้าหมาย
ของกลุ่มเอง ในกรณีท่ีเป้าหมายของกลุ่มมิได้ก าหนดขึ้นมาจากภายนอกหรือจากหน่วยงานระดับเหนือ
ขึ้นไป 

๓. การจัดการเป็นงานด้านสมอง ใช้ความคิด ปฏิภาณ และการตัดสินใจ  เพื่อสร้าง
เงื่อนไขและรักษาไว้ซึ่งเงื่อนไขส าหรับการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม๔๓ 

จึงกล่าวได้ว่าการบริหารงานเป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ซึ่งเป็นสาขาวิชาท่ีมีการจัดระเบียบ
อย่างมีระบบ กล่าวคือ มีหลักการ กฎเกณฑ์และทฤษฎีท่ีเช่ือถือได้อันเกิดจากการค้นคว้าเชิง
วิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน โดยลักษณะเช่นนี้การบริหารงานจึงเป็นศาสตร์ทาง
สังคม ท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยาและรัฐศาสตร์ แต่ถ้าพิจารณาการบริหารงานใน
ลักษณะของการปฏิบัติท่ีต้องอาศัยความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารงาน
แต่ละคนท่ีจะท างานให้บรรลุเป้าหมาย  ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และส่ิงแวดล้อม๔๔ 

นอกจากนี้การบริหารงานเป็นการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
ไว้ โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ  อันได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุส่ิงของ (Material) และวิธีการ
ปฏิบัติงาน (Method)  เป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน๔๕  หรือความพยายามท่ีจะส่ัง แนะและ
ผสมผสานความพยายามของมนุษย์ ซึ่งมีจุดรวมที่มุ่งสู่จุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายบางอย่าง การ
บริหารเป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นของผู้บริหาร ในองค์การซึ่งมีหน้าท่ีส่ังการ ให้ความสะดวกในการท างาน
ของกลุ่มคนท่ีมีวัตถุประสงค์เดียวกัน๔๖ 

การบริหารเป็นท้ังศิลป์ ศาสตร์ และอาชีพ กล่าวคือ กรณีท่ีเป็นศิลป์ (art) หมายถึง บุคคล
ได้ใช้ทักษะและความรู้ท่ีพัฒนาขึ้นของแต่ละบุคคล เพื่อให้บรรลุจุดหมายใดจุดหมายหนึ่ง กรณีท่ีเป็น

                                                         
๔๓ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, วิทยาการบริหารส าหรับนักบริหารมืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า ๓-๔. 
๔๔จันทรานี สงวนนาม, เอกสารประกอบการสอนบรรยายหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง , 

(กรุงเทพมหานคร : ม.ท.ป., ๒๕๓๖), หน้า ๔. 
๔๕สุธี สุทธิสมบูรณ์ และสมาน รังสิโยกฤษฎ์, หลักการบริหารเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ 

ก.พ., ๒๕๓๖), หน้า ๑๒. 
๔๖ชาญชัย  อาจินสมาจาร, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริม,๒๕๔๐), หน้า ๓๘. 



   ๔๙ 
 

 

ศาสตร์ (science) เป็นองค์ความรู้ในส่ิงท่ีเกิดจากการสืบค้นหาความรู้ใหม่ ด้วยวิธีเชิงวิทยาศาสตร์ มี
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การประมวลผลข้อมูล การตั้งสมมุติฐาน และการทดสอบสมมุติฐาน 
กรณีท่ีเป็นอาชีพ  (profession) นั้น อาชีพเกิดจากความเป็นศิลป์และความเป็นศาสตร์โดยพิจารณา
จากเกณฑ์ท่ีแสดงถึงความเป็นอาชีพใดๆ๔๗ และเป็นกระบวนการของการวางแผน การจัดองค์การ 
การส่ังการ และการควบคุมก าลังความพยายามของสมาชิกขององค์การและใช้ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อ
ความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การท่ีก าหนดไว้๔๘ 

จากแนวคิดดังกล่าวนี้ สรุปความหมายของการบริหารว่า การบริหารก็คือการท่ีบุคคล
ต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไปร่วมมือกันท างานโดยใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ พร้อมท้ังใช้ทรัพยากรทางการบริหารมา
จัดด าเนินการตามกระบวนการบริหาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ร่วมกัน 
 จากความหมายของการบริหารสามารถสรุปแนวคิดได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๒.๖ ความหมายของการบริหาร 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

จันทรานี สงวนนาม 
(๒๕๓๖ : ๔) 

๑. เป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ 
๒. หลักการ กฎเกณฑ์และทฤษฎี  

ชาญชัย  อาจินสมาจาร 
(๒๕๔๐ : ๓๘) 

การส่ังการ การให้ความสะดวกในการท างานของกลุ่มคนท่ีมี
วัตถุประสงค์เดียวกัน 

ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ 
(๒๕๔๐ : ๓-๔) 

กระบวนการของการแสวงหา และการผสมผสานทรัพยากร 
เพื่อท่ีจะได้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์การ 

พระธรรมวรนายก  
(โอภาส นิรุตฺติเมธี) 
(๒๕๔๖ : ๗๓) 

กระบวนการจัดการ และด าเนินการทุกๆ ด้าน  

พระมหาวุฒิ ชั ย  ว ชิ ร เมธี  
(ว.วชิรเมธี),  
(๒๕๕๐ : ๒๕-๓๒) 

๑. การสร้างความเช่ือมั่น 
๒. ความสามารถในการแบ่งงาน 
๓. การกระจายอ านาจ 

 

ตารางที่ ๒.๖ ความหมายของการบริหาร 
 

                                                         
๔๗วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารหลักการทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :  โรง

พิมพ์ทิพย์วิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒), หน้า ๔. 
๔๘สมยศ นาวีการ, การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔), หน้า ๑๘. 



   ๕๐ 
 

 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระราชญาณวิสิฐ  
(เสริมชัย ชยมงฺคโล),  
(๒๕๕๑ : ๒๖) 

การด าเนินงานหรือจัดการกิจกรรมต่างๆ ของหมู่คณะ หรือองค์กร
ต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์  

วิโรจน์ สารรัตนะ 
(๒๕๔๒ : ๔) 

การบริหารเป็นท้ังศิลป์ ศาสตร์ และอาชีพ  

สมยศ นาวีการ 
(๒๕๔๔ : ๑๘) 

๑. กระบวนการของการวางแผน การจัดองค์การ การส่ังการ และ
การควบคุม 
๒. การใช้ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ
ท่ีก าหนดไว้ 

สุธี สุทธิสมบูรณ์  
และสมาน รังสิโยกฤษฎ์ 
(๒๕๓๖ : ๑๒) 

การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ  

 
๒.๒.๒  ความหมายของผู้บริหาร 
ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นจะต้องอาศัยผู้บริหาร ท่ีมีความรู้  

ความสามารถสูง ในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพต่อไปได้ องค์กรทางพระพุทธศาสนาก็จ าเป็นต้อง
อาศัยผู้บริหาร คือ พระสังฆาธิการท่ีมีความรู้ และความสามารถสูงในการพัฒนาองค์กรทาง
พระพุทธศาสนามี วัด เป็นต้น ได้มีผู้ให้ความหมายของผู้บริหารไว้หลายท่าน ดังนี้ 

นักบริหาร  คือ ผู้ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอื่น เขาบริหารงานด้วยธรรมาธิปไตยท่ีถือ
หลักการและความส าเร็จของงานเป็นใหญ่ เขาเป็นผู้น าท่ีนั่งอยู่ในหัวใจของคนร่วมงาน๔๙ ผู้บริหาร คือ 
นักแก้ปัญหาขององค์การท้ังปัญหาในด้านงาน ด้านงบประมาณ ด้านเวลาและด้านคน ซึ่งรวมถึง
ปัญหาสุขภาพทางร่างกายและทางจิตใจด้วย๕๐ รวมถึงผู้บริหารเป็นบุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังหรือการ

                                                         
๔๙พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส าหรับนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

สหธรรมิก, ๒๕๓๙), หน้า ๕๖. 
๕๐ถวิล เกื้อกูลวงศ์, การบริหารการศึกษาสมัยใหม่ : ทฤษฎี วิจัย และปฏิบัติ , (กรุงเทพมหานคร : 

ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๐), หน้า ๑๗. 



   ๕๑ 
 

 

เลือกต้ัง หรือยกย่องจากกลุ่มให้ท าหน้าท่ีของต าแหน่งผู้น า เช่น การช้ีแนะ การส่ังการและช่วยเหลือ
ให้กลุ่มสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้๕๑ 

ผู้บริหาร คือ บุคคลใดๆ ก็ตามท่ีพยายามท าให้เกิดความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การ 
โดยใช้ก าลังความพยายามของบุคคลอื่น หรือบุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ีต่อบุคคลอื่นคือผู้บริหาร๕๒ และ
หมายถึง ผู้ท าหน้าท่ีทางการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน และมีความหมายในระดับ
เดียวกัน๕๓ 
 ผู้บริหาร (Administrator) คือ ผู้ท่ีท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อื่น หรืออาศัยความร่วมมือ
จากผู้อื่น (Get things done through others) ค าว่า บริหารนั้นมาจากค า ๒ ค าคือ บริ แปลว่า
โดยรอบ และ หาร แปลว่า แบ่ง รวมความจึงแปลว่า การแบ่งงานท่ีอยู่รอบข้างช่วยกันท าให้ส าเร็จ
และการท่ีจะเป็นเช่นนั้นได้ผู้บริหารจะต้องเป็นท้ังหัวหน้า (Head) และผู้น า (Leader) ในคนเดียวกัน 
จากค าจ ากัดความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้บริหารท่ีสมบูรณ์จะต้องให้คนอื่นท างานแทนตนจนส าเร็จอย่า
ไปลงมือท างานด้วยตนเองท้ังหมด ถ้าใครลงมือท างานด้วยตนเองแม้แต่เรื่องเล็กน้อยจึงมักถูกเหน็บ
แนมว่าเป็น “ผู้บริหารสันดานเสมียน”๕๔ 
 ความหมายของค าว่า นักบริหาร โดยปกติค าว่า นัก จะหมายถึงตัวบุคคลถ้าไปอยู่กับค า
อื่นโดยเฉพาะท่ีเป็นอาชีพจะแสดงให้เห็นว่าคนๆ นั้น มีความเป็นมืออาชีพ เช่น นักมวย นักฟุตบอล
นักร้อง นักแสดง นักพูด นักเขียน เป็นต้น ค าว่า มืออาชีพ เป็นค าท่ีใช้กับบุคคลหรือองค์กรซึ่งท าส่ิงใด
ส่ิงหนึ่งอย่างเป็นผู้รู้จริงในส่ิงนั้น และเช่ียวชาญกว่าส่ิงอื่น อย่างเช่นครูมืออาชีพ แสดงว่าครูผู้นั้นมี
ความรู้ความสามารถสูง และมีความเช่ียวชาญในการสอนเป็นอย่างมาก ในขณะท่ีค าว่า อาชีพครูมี
ความหมายเพียงว่าคนๆ นั้นมีอาชีพเป็นครูบาอาจารย์ มีหน้าท่ีส่ังสอนลูกศิษย์แต่จะมีความรู้และมี
ความเช่ียวชาญหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง นักบริหาร (Professional Administrator) จึงหมายถึง
ผู้บริหารมืออาชีพท่ีมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการอย่างดีเยี่ยมและมีความเช่ียวชาญในการ
บริหารงาน โดยดูจากประสบการณ์การท างาน ด้านการบริหารมาอย่างยาวนานและประสบ
ความส าเร็จ 

                                                         
๕๑เศาวนิต  เศาณานนท์, ภาวะผู้น า (Leadership), พิมพ์ครั้งที่ ๓, (นครราชสีมา : ภาควิชาพ้ืนฐาน

การศึกษา คณะวิชาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ๒๕๔๑), หน้า ๒. 
๕๒สมยศ นาวีการ, การบริหาร, หน้า ๒๒. 
๕๓สาคร สุขศรีวงศ์,ดร., การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร , พิมพ์ครั้งที่ ๖, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท จี. พี. ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๒๘. 
๕๔สุเมธ แสงน่ิมนวล, ภาวะผู้น ากับธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน, 

(กรุงเทพมหานคร : ส เจริญ การพิมพ์, ๒๕๕๒), หน้า ๘-๙. 



   ๕๒ 
 

 

 ดังนั้นการเป็นนักบริหารจึงไม่ใช่เรื่องง่ายใครท่ีเป็นได้ถือว่ายอดเยี่ยม เพราะจะมีท้ังความ
เป็นผู้น าหัวหน้าและผู้บริหารอยู่ในคนๆ เดียวอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับการเป็นนักบริหารคนท่ีจะเป็นได้
จะต้องส่อลักษณะหรือฉายแววให้ปรากฏพอสรุปเฉพาะหัวข้อได้ ๙ ประการดังนี้๕๕ 

ประการท่ี ๑ แสดงออกอย่างแรงกล้าต้องการประสบความส าเร็จ 
ประการท่ี ๒ สนใจใคร่รู้ใฝ่รู้ใฝ่ฝัน 
ประการท่ี ๓ เป็นท่ีพึ่งของคนอื่นได้ 
ประการท่ี ๔ ให้คนอื่นท างานแทนตนจนส าเร็จ 
ประการท่ี ๕ ตัดสินใจได้ดี 
ประการท่ี ๖ แก้ปัญหาเองได้ 
ประการท่ี ๗ ท าอะไรได้มากเป็นพิเศษและรวดเร็ว 
ประการท่ี ๘ ประสานงานคล่องแคล่ว 
ประการท่ี ๙ ท างานได้ดีกว่าเดิมเสมอมีการคิดปรับปรุงไม่พอใจในผลงานจะท าให้ดีขึ้น

เรื่อยๆและมักประสบผลส าเร็จ 
ผู้บริหาร ( The Administrators ) เปรียบได้ว่าเป็นจอมทัพส าคัญท่ีจะน าพาองค์การให้

ก้าวไปในกระแสของการปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี ผู้บริหารในยุคของการเปล่ียนแปลงทาง
บริบท ( Context ) หลากหลายส่วนนั้น น่าจะเปรียบได้กับ “ผู้บริหารมืออาชีพ” จึงจะเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งบุคลากรดังกล่าวท่ี หมายรวมถึง “ผู้บริหารโรงเรียน/สถานศึกษามืออาชีพ” 
และ “ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ” เหล่านี้  ประดุจหัวรถจักรส าคัญของขบวนรถไฟยุคปฏิรูป
การศึกษาท่ี จะท าหน้าท่ีส าคัญต่อการขับเคล่ือนขบวนรถไฟไปสู่ เป้าหมายท่ีพึงประสงค์ได้ โดยการ
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาสู่ การปฏิบัติท่ีแสดงให้เห็นท้ังคุณภาพ ศักยภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดในเขตพื้นท่ีการศึกษานั่นเอง๕๖ 

จากแนวคิดดังกล่าว สรุปความหมายของผู้บริหาร ก็คือ ผู้ท่ีด ารงต าแหน่งในการบริหาร 
และเป็นผู้จัดกระบวนการบริหารโดยท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการอ านวยการ การจูงใจ การริเริ่ม การ
ประนีประนอม การประสานงาน และควบคุมบุคคลอื่นให้ปฏิบัติหน้าท่ี 

จากความหมายของผู้บริหารสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 

                                                         
๕๕เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙. 
๕๖สุรศักด์ิ ปาเฮ, “สู่มิติการเป็นนักบริหารการศึกษามืออาชีพ”, วารสารวิชาการ, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๖ 

(มิถุนายน, ๒๕๔๓) : ๗๐-๗๕. 



   ๕๓ 
 

 

ตารางที่ ๒.๗ ความหมายของผู้บริหาร 
 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ถวิล เกื้อกูลวงศ์ 
(๒๕๔๐ : ๑๗) 

นักแก้ปัญหาขององค์การท้ังปัญหาในด้านงาน ด้านงบประมาณ 
ด้านเวลาและด้านคน ซึ่งรวมถึงปัญหาสุขภาพทางร่างกายและ
ทางจิตใจด้วย 

พระเมธีธรรมาภรณ์  
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  
(๒๕๓๙ : ๕๖) 

๑. ผู้ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอื่น  
๒. บริหารงานด้วยธรรมาธิปไตยท่ีถือหลักการและความส าเร็จ
ของงานเป็นใหญ่  
๓. เป็นผู้น าท่ีนั่งอยู่ในหัวใจของคนร่วมงาน 

เศาวนิต  เศาณานนท์ 
(๒๕๔๑ : ๒) 

บุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังหรือการเลือกต้ัง หรือยกย่องจากกลุ่มให้
ท าหน้าท่ีของต าแหน่งผู้น า  

สมยศ นาวีการ 
(๒๕๔๔ : ๒๒) 

๑. บุคคลใดๆ ก็ตามท่ีพยายามท าให้เกิดความส าเร็จในเป้าหมาย
ขององค์การ โดยใช้ก าลังความพยายามของบุคคลอื่น  
๒. บุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ีต่อบุคคลอื่นคือผู้บริหาร 

สาคร สุขศรีวงศ์, ดร. 
(๒๕๕๓ : ๒๘) 

ผู้ท าหน้าท่ีทางการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน 
และมีความหมายในระดับเดียวกัน 

สุเมธ แสงนิ่มนวล 
(๒๕๕๒ : ๘-๙) 

๑. ผู้ท่ีท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อื่น หรืออาศัยความร่วมมือจาก
ผู้อื่น  
๒. การแบ่งงานท่ีอยู่รอบข้างช่วยกันท าให้ส าเร็จและการท่ีจะเป็น
เช่นนั้นได้ผู้บริหารจะต้องเป็นท้ังหัวหน้า  (Head) และผู้น า 
(Leader) ในคนเดียวกัน  

สุรศักดิ์ ปาเฮ 
(๒๕๔๓ : ๗๐-๗๕) 

๑. จอมทัพส าคัญท่ีจะน าพาองค์การให้ก้าวไปในกระแสของการ
ปฏิรูปได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  
๒. ผู้บริหารในยุคของการเปล่ียนแปลงทางบริบท ( Context ) 
หลากหลายส่วนนั้น น่าจะเปรียบได้กับ “ผู้บริหารมืออาชีพ” 

 
 
 
 



   ๕๔ 
 

 

๒.๒.๓  ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 
องค์กรหนึ่งๆ ต้องอาศัยทฤษฎีการบริหาร เพื่อประโยชน์ในการจัดการองค์กร  มี

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูลหลายท่านได้เสนอทฤษฎีการบริหารไว้แตกต่างกัน ท้ังนี้ผู้บริหารจ าเป็นต้อง
ศึกษาทฤษฎีนั้นๆ ให้ท่องแท้ และน ามาประยุกต์ใช้กับองค์กรของตน ไว้ดังนี้ 

การบริหารองค์กรต่างๆ  จึงเป็นงานในหน้าท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
๑) การปกครองบัง คับบัญชา (Supervision and Control) การพิจารณาวินิจฉัย 

(Consideration) การตัดสินใจ (Decision) และการส่ังงาน (Command/Ordering) ตามล าดับช้ันใน
สายการบังคับบัญชา (Chain of Command) ของแต่ละองค์กร หรือหน่วยงาน (Organization) ใน
ระดับต่างๆ  

๒)  การจัดการ (Management) กิจกรรมต่างๆ ของวัด ได้แก่ การจัดการเกี่ยวกับการให้
การศึกษาหลักธรรม (พระปริยัติสัทธรรม) การให้การศึกษาอบรม ศีล สมาธิ ปัญญา (พระปริยัติ
สัทธรรม) และการเผยแผ่พระสัทธรรม การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์  การสาธารณ
สงเคราะห์ และศาสนพิธีต่างๆ เป็นต้น 

การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) การวางนโยบาย (Policy)  การจัดล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วน (Priority) ของโครงงาน การวางแผนและการบริหารโครงงาน (Project 
Planning and Administration) อันเป็นกิจกรรมขององค์กร หรือหน่วยงานในระดับต่างๆ การแบ่ง
งาน (Division of Works) และการมอบหมายหน้าท่ีการงาน (Delegation of Authority) การจัดการ 
(Management) ตามแผนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายท่ีก าหนดเอาไว้ ให้ได้ผล คือ 
“ประสิทธิผล” (Effectiveness) ดี อย่างมี “ประสิทธิภาพ” (Efficiency)  สูง และรวมท้ัง การตรวจ
งาน (Inspection) การติดตามผล (Follow-up) และการประเมินผลงาน (Evaluations) 

๓)  การจัดการทางด้านบุคลากร (Personnel Management) การเงินหรือการคลัง 
(Financial Management) และทรัพย์สิน (Assets) ขององค์กรหรือหน่วยงานแต่ละระดับ 

เครื่องวัดผลของการบริหารงาน (Administrative Measurement) ก็คือ ประสิทธิภาพ 
(Efficiency)  ซึ่ ง หมายถึ งอั ตรา ส่วนแห่ ง ค่ าลง ทุน  ( Investment Value)   ต่อประ สิทธิ ผล 
(Effectiveness) ของการบริหารงานของนักบริหารหรือหน่วยงานหนึ่ง เมื่อเทียบกับอัตราส่วนแห่งค่า
ลงทุน  ต่อประสิทธิผลของการบริหารงานอย่างเดียวกันของนักบริหารหรือหน่วยงานเดียวกัน แต่ต่าง
ระยะเวลากัน หรือ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนแห่งค่าลงทุนต่อประสิทธิผลของการบริหารงานอย่าง
เดียวกันของนักบริหารอีกคนหนึ่งหรืออีกหน่วยงานหนึ่ง 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง การบริหารงานท่ีได้ผลส าเร็จมีประสิทธิภาพสูง คือ การบริหารงานท่ีได้
ผลผลิต หรือ ผลงานท่ีได้ส าเร็จด้วยดีมาก ด้วยต้นทุนหรือค่าลงทุนท่ีต่ าท่ีสุด ซึ่งก็หมายความว่า นัก
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บริหารท่ีดีก็จะต้องรู้จักเลือกใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงท่ีสุด อย่างประหยัดท่ีสุด และให้ได้ผล
งานท่ีดีมากท่ีสุดนั่นเอง๕๗ 

หลักกระบวนการบริหารมีอยู่ ๕ ประการ คือ๕๘ 
๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดนโยบายและมาตรการอันเป็นแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 
๒) การจัดองค์การ (Organizing) คือ การก าหนดต าแหน่งสายบังคับบัญชาใน องค์การ 
๓) การแต่งต้ังบุคลากร (Staffing) หมายถึงการสรรหาบุคลากรมาบรรจุแต่งต้ังในต าแหน่ง

ท่ีก าหนดไว้ 
๔) การอ านวยการ (Directing) คือ ก ากับ ส่ังการและมอบหมายให้แต่ละฝ่ายได้

ปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้ 
๕) การควบคุม (Controlling) คือ การติดตามดูว่าแต่ละฝ่ายปฏิบัติงานไปถึงไหน มีปัญหา

และอุปสรรคเกิดขึ้นที่ใด 
ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการของหลักการบริหาร ซึ่งมีอยู่ ๕ ขั้นตอน ดังนี้๕๙ 
๑. การวางแผน (Planning) 
๒. การจัดระบบองค์การ (Organizing) 
๓. การจัดบุคลากร (Staffing) 
๔. การเป็นผู้น าในองค์การ (Leading) 
๕. การควบคุมการดูแล (Controlling) 
หลักการบริหารเหล่านี้อาจจะเคยปฏิบัติโดยผู้บริหารก่อนมี Fayol แต่ Fayol เป็นบุคคล

แรกท่ีประมวลหลักการเหล่านี้ขึ้นมา ท าให้ผู้บริหารทุกคนสามารถเรียนรู้ได้  เขาได้วางรากฐานของ
การบริหารในฐานะท่ีเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่ง 

ทฤษฎีการบริหารโดยมีความเช่ือว่าเป็นไปได้ท่ีจะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับการ
บริหาร (Administrative) ซึ่งสามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารอุตสาหกรรม
หรืองานรัฐบาล  โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร (Management Functions) ซึ่งประกอบด้วย
หน้าท่ีทาง  การบริหาร ๕ ประการ คือ๖๐ 

                                                         
๕๗พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, หน้า ๒๖-๒๗. 
๕๘พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส าหรับนักบริหาร, หน้า ๓. 
๕๙Koontz, Harold and Heize Weihrich,  Essential of management,   5th, ( Singapore : 

McGraw-Hall, 1990), pp. 26-27. 
๖๐Price, Alan, Human Resourec Management In a Business Context, 2 edition, 

(London : Thomson Learning, 2004), p. 110. 
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๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีจะต้องท าการคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน หรือวิถีทาง
ท่ีจะปฏิบัติเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าท่ีท่ีผู้บริหารจ าต้องจัดให้มีโครงของ
งานต่างๆ และอ านาจหน้าท่ี ท้ังนี้เพื่อให้เครื่องจักร ส่ิงของ และตัวคน อยู่ในส่วนประกอบท่ีเหมาะสม
ในอันท่ีจะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 

๓. การบังคับบัญชาส่ังการ (Commanding) หมายถึง หน้าท่ีในการส่ังการงานต่างๆ ของ
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะกระท าให้ผลส าเร็จด้วยดี โดยท่ีผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างท่ีดี 
จะต้องเข้าใจคนงานของตน จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การท่ีมีอยู่ 
รวมถึงจะต้องมีการติดต่อส่ือสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดท้ังขึ้นและล่อง นอกจากนี้ยังต้องท า
การประเมินโครงสร้างขององค์การและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ าอีกด้วย หากโครงสร้าง
ขององค์การท่ีเป็นอยู่ไม่เหมาะสมก็จ าเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใด
หย่อนประสิทธิภาพ การไล่ออกเพื่อปรับปรุงก าลังคนท่ีมีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก็เป็นส่ิงจ าเป็นต้องท า 

๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าท่ีจะต้องเช่ือมโยงงานของทุก
คนให้เข้ากันได้ และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าท่ีในการท่ีจะต้องก ากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ท่ีท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนท่ีได้วางไว้แล้ว 

นอกจากนี้หลักการในการบริหารจัดการยังแบ่งออกเป็น ๑๔ ประการเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้ 

๑. การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) ฟาโย ได้เสนอว่า คนงานควรจะได้รับการ
มอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติมากขึ้น หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของงานมาก
ขึ้น ซึ่งหลักการนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้ 

๒. อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) แวปเบอร์
และฟาโย ได้ให้ความส าคัญของอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ อ านาจหน้าท่ีแบบเป็นทางการของ
แวปเบอร์จะได้มาจากต าแหน่งหน้าท่ีของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา ส่วนอ านาจหน้าท่ีแบบไม่
เป็นทางการจะได้รับจากความช านาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค (Technical 
Knowledge) ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการน า (Leading) 
และสร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนเน้นว่าอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบควรอยู่คู่
กัน 

๓. การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโย กล่าวว่าค าส่ังสองค าส่ัง 
(Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการท างาน เช่น การรายงานจะมีความเกี่ยวข้องในเมื่อผู้
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ควบคุมสองคนได้ให้ค าส่ังกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ท าให้เกิดการสับสนในบางสถานการณ์ 
ค าส่ังสองค าส่ังนี้ท าให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชา และท าให้เกิดการสับสนในล าดับขั้นของ
อ านาจหน้าท่ีแบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอ านาจหน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยาก และผู้บริหารจะไม่สนใจใน
ความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา มักจะโกรธ  และอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้าผู้ใต้บังคับบัญชา
ไม่เช่ือฟัง 

๔. สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าท่ี (Line of Authority) เป็นสายการบังคับบัญชา
จากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ ความสัมพันธ์ของการจ ากัดความยาว
ของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจ านวนของระดับในล าดับขั้นของการบริหารจัดการ จ านวน
ท่ีดีท่ีสุดในล าดับข้ันการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือ ความยาวของการติดต่อส่ือสารระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูง และพนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้าในการวางแผน (Planning) และการจัดการ 
(Organizing) ซึ่งการจ ากัดจ านวนของระดับขั้นการบังคับบัญชาให้น้อยลงจะท าให้ปัญหาในการ
ติดต่อส่ือสารลดลง และองค์การจะมีการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ภายใน
องค์การได้มีการแบ่งแยกแผนกต่างๆ ซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นการบังคับบัญชาโดยผู้บริหารใน
ระดับกลาง และระดับต้นของสายการบังคับบัญชาแต่ละแผนก ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดการในระดับ
เดียวกันในแผนกอื่นๆ ซึ่งปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้น เนื่องจากผู้บริหารจะรู้จักบุคคล
อื่น และรู้วิธีการในการแก้ปัญหาเพิ่มมากขึ้น ส าหรับการท างานข้ามแผนกหรือการท างานข้ามสายนั้น
เป็นการสร้างทีมงานข้ามสาย  ซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้น าของแต่ละทีม 

๕. การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ ท่ี
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซึ่งอ านาจหน้าท่ีจะไม่ได้รวมไว้ท่ีผู้บริหารระดับสูงของสายการบังคับ
บัญชา แต่เป็นการก าหนดว่า ควรมีการรวมอ านาจไว้ท่ีผู้บริหารระดับสูงเท่าไรอย่างไร และมีการ
กระจายอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร ส่ิงนี้ถือว่ามีความส าคัญ 
เนื่องจากว่าจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ 

๖. การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือก าหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร และคนงานท่ีใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดท่ีไม่มีการวางแผนจะ
ท าให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคล แต่การวางแผนจะเริ่มท่ีผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะต้องมี
การติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางท่ีมีส่วนในการตัดสินใจว่าจะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ หลักการในข้อนี้ยึดหลักว่า กิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมี
จุดหมายและแผนเดียวกัน 
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๗. หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาคคือ ความเป็นธรรม (Justice) ความ
ยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) ส าหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซึ่งใน
ปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากขึ้นเป็นการจัดการท่ีใช้หลักความเท่าเทียมกัน 

๘. การออกค าส่ัง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหาเพื่อให้องค์การ
ได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (Organization Chart) 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงต าแหน่ง และหน้าท่ีของพนักงานแต่ละคน และเป็นการช้ีวัดว่าต าแหน่งของ
พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเล่ือนขั้นได้ในอนาคต การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจมาก
ขึ้นในองค์การยุคปัจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้การฝึกอบรม 
(Training) และการพัฒนาก าลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะก าหนดต าแหน่งหน้าท่ีส าหรับ
คนทุกคน และทุกคนจะเข้าใจต าแหน่งหน้าท่ีของตน 

๙. ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าส่ิงต่างๆ โดย
ปราศจากการส่ังการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่งความคิด
ริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ผู้บริหารมีความ
ต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การและความต้องการ
ของพนักงาน และความสามารถ (Ability) จะท าให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นส่ิงท่ีช้ีวัดผู้บริหารระดับสูง
ในการพัฒนาและการบริหารงาน 

๑๐. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการเช่ือฟัง 
(Obedience) อ านาจ (Energy) ค าขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมา ส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผู้บริหารหลายๆ คนท่ีสามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้กับผู้ปฏิบัติงานท้ังหมดและท างานอย่างเข้มแข็ง 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
องค์การกับคุณสมบัติของผู้น าภายในองค์การ และเป็นความสามารถของผู้บริหารในการท่ีจะปฏิบัติ
ตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย 

๑๑. ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัส 
และแผนการแบ่งก าไร เป็นการช่วยกระตุ้นการท างานของพนักงานได้ การให้หรือการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การ ระบบรางวัลท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถให้ความยุติธรรมท้ังพนักงาน และองค์การ รวมท้ังสามารถกระตุ้นผลผลิตเพิ่มโดยการให้
รางวัล เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควรยุติธรรมและ
ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดท้ังนายจ้าง และลูกจ้างเท่าท่ีจะท าได้ 

๑๒. ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมี
ความส าคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะท างานเป็นทีมเป็น
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ระยะเวลานาน โดยพยายามพัฒนาทักษะ และปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรขององค์การ การจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยส าคัญท่ีใช้อธิบายการประสบความส าเร็จของ
บริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น 

๑๓.  ผลประ โยชน์ ส่ วน ตัวมี ความส า คัญน้อยกว่ าผลประ โยชน์ ขององ ค์การ 
(Subordination of individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์การ
ถือว่าเป็นประโยชน์ของทุกๆ คนหรือของทุกกลุ่มในองค์การ ในขณะท่ีองค์การยังด าเนินกิจการอยู่
จะต้องมีการก าหนดผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การ และสมาชิกภายในองค์การ 

๑๔. ความสามัคคี (Sprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การท่ี
ช่วยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุ่ม ในการออกแบบประยุกต์ของอ านาจหน้าท่ีตามล าดับข้ัน
ภายในองค์การ และสิทธิในการส่ังการ หรือการบริโภค และความร่วมมือกันถือว่าเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการท่ีท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จ และมีการพัฒนาความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลส าเร็จ
ได้หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหาร และคนงานโดยการติดต่อเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ท่ี
ส าคัญ เพราะความสามัคคีคือพลัง เมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะท าให้องค์การมีความ
แข็งแกร่ง๖๑ 

และมีผู้น าเสนอกระบวนการบริหารงาน ๗ ประการ เรียกโดยย่อว่า “POSDCoRB” เป็น
กระบวนการบริหารงานท่ีน าเสนอไว้ในหนังสือ “Papers on the Science of Administration”  ใน
ปี พ.ศ.๒๔๗๙ โดยมีกระบวนการบริหารงาน ดังนี้๖๒ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดจนวิธีการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ 

๒. การจัดหน่วยงาน (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้าง อ านาจหน้าท่ีและการแบ่ง
ส่วนของงานให้เหมาะสมและลงตัว 

๓. การจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานด้านบุคลากร
อันได้แก่ การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การรักษาสภาพการท างาน  และการควบคุมการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

๔. การอ านวยการ (Direction) หมายถึง การด าเนินการตัดสินใจ และส่ังการในการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ให้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ท้ังในลักษณะงานท่ัวไปและในลักษณะ
งานเฉพาะ ตลอดจนการให้ค าแนะน า และควบคุมการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน 
                                                         

๖๑ฟาโย, อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่นๆ, ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร 
: ธรรมสาร, ๒๕๔๕), หน้า ๖๘-๖๙. 

๖๒Luther Gulick and Lyndall Urwick, Papers on the Science of Administration, ( New 
York : Institute of Public Administration, 1937), pp. 37-38. 
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๕. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การร่วมมือกันของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานตามส่วนต่างๆ ให้ประสานสอดคล้องกันอย่างกลมกลืน 

๖. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้
ผู้บริหารงานและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบถึงความเคล่ือนไหว  และความก้าวหน้าของกิจการ
ต่างๆ ภายในหน่วยงาน 

๗. งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายให้รอบคอบ และรัดกุม
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณและการจัดท าบัญชี 

นักวิชาการ/แหล่งข้อมูลในประเทศไทยได้เสนอภารกิจส าคัญในการบริหารไว้ ๗ ประการ 
คือ๖๓ 

๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดโครงการอย่างกว้างๆ  ว่ามีอะไรท่ี
จะต้องปฏิบัติตามล าดับ วางแนววิธีปฏิบัติพร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้น ก่อนลงมือ
ปฏิบัติการ 

๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงการบริหาร 
โดยก าหนดอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่างๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจนพร้อมด้วย
ก าหนดลักษณะ และวิธีการติดต่อสัมพันธ์ตามล าดับช้ันแห่งอ านาจหน้าท่ีสูงต่ าลดหล่ันลงไป 

๓. การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของ
หน่วยงานการบริหารบุคคลดังกล่าว รวมต้ังแต่การแสวงหาคนมาท างาน การบรรจุ การแต่งต้ังการ
ฝึกอบรม และการพัฒนาบุคคล การบ ารุงขวัญ การเล่ือนขั้น ตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจากงาน การ
บ ารุงรักษาสภาพของการท างานให้ดี และมีประสิทธิภาพให้คงอยู่ต่อไป 

๔. การส่ังการ (Directing) หมายถึง การอ านวยการ หรือการวินิจฉัยส่ังการหลังการได้
วิเคราะห์ และพิจารณาโดยรอบคอบ รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามค าส่ังนั้นๆ 

๕. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงาน หรือติดต่อสัมพันธ์กับ
หน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่างๆ ในองค์กร เพื่อก่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่มีการท างาน
ท่ีซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกัน สามารถท างานประสานความกลมกลืนกันเพื่อวัตถุประสงค์หลักขององค์การ 

๖. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังบนและล่าง เพื่อทราบความก้าวหน้าของงานทุกระยะ สะดวกแก่การ
ประสานงานอื่นจะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ตลอดจนเป็นการบ ารุงขวัญก าลังใจไปในตัว
ด้วย 

                                                         
๖๓ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙),  

หน้า ๒๔-๒๖.  
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๗. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการท างบประมาณ
การเงิน วางแผนหรือโครงการในการจ่ายเงิน การบัญชี และการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินโดยรอบ
คอบ และรัดคุม 

หลักเกณฑ์ได้พัฒนาการบริหารท่ีมีหลักเกณฑ์ซึ่งมีพื้นฐานอยู่ในหลักการ (Principles) ท่ี
ส าคัญ ๔ ประการ คือ 

๑. ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีท่ีดีท่ีสุด ส าหรับงานแต่ละอย่างคือ ต้องมีการก าหนด
วิธีการท างานท่ีดีท่ีสุดท่ีช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์มาตรฐานของงาน
จะต้องมีการจัดวางเอาไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ท่ีได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดจริง และในเวลา
เดียวกันการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่างๆ ก็จ่ายให้ตามผลผลิตท้ังหมด 

๒. ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความส าคัญ และคุณค่าของการรู้จัก
งานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน นอกจากนี้ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท างานท่ีถูกวิธี
ด้วย และในการคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษท่ีจะให้ได้คนท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีท่ีสุดตรง
ตามงานท่ีจะให้ท า 

๓. ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการท างาน ควบคู่กับการพิจารณา
คนงานนี้ คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีท างานใหม่ท่ีได้ก าหนดขึ้น เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะ
เห็นจริงถึงโอกาสท่ีเขาจะได้รับรายได้สูงขึ้นจากการท างานถูกวิธีท่ีจะช่วยให้ได้ผลิตผลสูงขึ้น 

๔. การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน ฝ่ายบริหารควรจะได้
ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือปฏิบัติงานท่ี
ควรจะเป็นงานของคนงานเท่านั้น๖๔ 

ส าหรับแนวคิดการบริหารได้รับการพัฒนาขึ้นมาตามแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จนเกิด
เป็นทฤษฎีการบริหารท่ีมุ่งจะวิเคราะห์ศึกษาถึงการบริหารอย่างเป็นระบบ โดยเฮนรี่ ฟาโย นักบริหาร
ชาวฝรั่งเศส ซึ่งได้วางรากฐานส าคัญของทฤษฎีการบริหารท่ัวไปอันเป็นท่ียอมรับกันอย่างกว้างขวาง 
ทฤษฎีอันหนึ่งท่ีว่าด้วยหน้าท่ีในการบริหาร ๕ ประการคือ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับ
บัญชา การประสานงาน และการควบคุม  ต่อมาได้พัฒนาและปรับปรุงจนกลายเป็นต าราการบริหาร 
เช่น ทฤษฎีของลูเธอร์ กูลิค  ศาสตราจารย์การบริหารรัฐกิจชาวอเมริกัน ท่ีได้ขยายแนวคิดของฟาโย 
ก าหนดหน้าท่ีในการบริหารท่ีเรียกกันว่า POSDCoRB : Planning (การวางแผน) Organizing (การจัด

                                                         
๖๔เทเลอร์, อ้างใน ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : ไทย

วัฒนาพานิช, ๒๕๔๓), หน้า ๔๗-๔๘. 



   ๖๒ 
 

 

องค์การ)  Staffing (การจัดบุคคลเข้าท างาน) Directing (การส่ังการหรืออ านวยการ) Coordinating 
(การประสานงาน) Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) Budgeting (การงบประมาณ)๖๕ 

การบริหารงานด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) ตามแนวคิดของเดมมิ่ง ปัจจุบันจัดเป็น
กระบวนการสากลท่ีทุกคนทราบกันดี และถือเป็นเครื่องมือการบริหารท่ีจัดเป็นแกนร่วมของการบริหารท่ี
หลากหลายบนพื้นฐานเดียวกัน ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดของเดมมิ่งและนักการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศท่ีได้กล่าวถึงวงจรคุณภาพ (PDCA) ไว้ ดังนี้ 

จากการศึกษาทฤษฎีการบริหาร จึงสรุปได้ว่า การบริหารมีความจ าเป็นต้องมีกระบวนการ
ท่ีส าคัญ ๕ ประการ คือ  ๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดนโยบายและมาตรการอัน
เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ ๒) การจัดองค์การ (Organizing) คือ การก าหนด
ต าแหน่งสายบังคับบัญชาใน องค์การ  ๓)  การแต่งต้ังบุคลากร (Staffing) หมายถึงการสรรหา
บุคลากรมาบรรจุแต่งต้ังในต าแหน่งท่ีก าหนดไว้ ๔)  การอ านวยการ (Directing) คือ ก ากับ ส่ังการ
และมอบหมายให้แต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้ และ ๕)  การควบคุม (Controlling) คือ 
การติดตามดูว่าแต่ละฝ่ายปฏิบัติงานไปถึงไหน มีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นที่ใด เป็นต้น 
 

ตารางที่ ๒.๘ เปรียบเทียบทฤษฎีการบริหารจัดการกับทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจัย 
 

ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 
/ทฤษฎีของนักวิชาการ/แหล่งข้อมูล 
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๑) การวางแผน (Planning)       
๒) การจัดองค์การ (Organizing)      
๓)  การแต่งต้ังบุคลากร (Staffing)      
๔)  การอ านวยการ (Directing)      
๕)  การควบคุม (Controlling)      

 

 
 
 
                                                         

๖๕สุปรีชา กมลาศน์, กลยุทธ์การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๕), 
หน้า ๒. 
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๒.๓  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารองค์กรสงฆ์ 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนามีจุดเริ่มต้นเมื่อมีพระสังฆรัตนะ

เกิดขึ้น คือเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้ว ทรงแสดงปฐมธรรมเทศนาและมีผู้ขอบวชตลอดเรื่อยมาจนมี
หมู่พระภิกษุสงฆ์จ านวนเพิ่มมากขึ้น สังคมในพระพุทธศาสนากลายเป็นสังคมท่ีมีขนาดใหญ่ สมควรท่ี
จะมอบหมายภาระให้คณะสงฆ์ช่วยกันบริหาร เพื่อเป็นการปูพื้นฐานการบริหารจัดการให้แก่ คณะ
สงฆ์ พระพุทธองค์จึงได้ทรงยกเลิกการบวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาและไตรสรณคมน์ แล้วทรงอนุญาต
ให้หมู่พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ด าเนินการอุปสมบทให้ผู้ท่ีมีศรัทธา ต้องการบวชในพระพุทธศาสนาได้ด้วย
วิธี “ญัตติจตุตถกรรมวาจา” และ ได้น าวิธีการบวชแบบไตรสรณคมน์ไปใช้กับการบรรพชาสามเณร 
ส าหรับการมอบหมายภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ พระพุทธองค์ทรงมีพุทธวิธีการจัดแบ่งงานใน
องค์การสมัยพุทธกาลซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการจัดแบ่งงานขององค์การในปัจจุบัน ส าหรับบทบาทของวัด
และพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เป็นบทบาทของวิถีชีวิตไทย คือ วัดมีบทบาทและความผูกพันกับคน
ในสังคมเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เช่น เป็นท่ีอาศัย ของผู้ยากไร้หรือประสบภัยต่างๆ เป็นท่ีรักษา
ภัยไข้เจ็บท้ังทางร่างกายและโรคทางใจ เป็นศูนย์กลางของศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆ หรือเป็น
ศูนย์กลางวัฒนธรรมประเพณีประจ าถิ่น เป็นต้น ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า วัดมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคน
ไทยมาเป็นเวลาช้านาน แม้สภาพสังคมจะเปล่ียนแปลงไป อย่างไรก็ตาม บทบาทของวัดท่ีมีต่อวิถีชีวิตของ
คนไทยก็ยังปรากฏให้เห็นชัดเจนโดยเฉพาะในชนบท ซึ่งยังคงมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน 

๒.๓.๑ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ คือ กิจการท่ีคณะสงฆ์จะต้องท าหรือท่ีจะต้องถือเป็นธุระ

หน้าท่ีเพราะเป็นการคณะสงฆ์และการพระศาสนาหรือเพราะเกี่ยวกับการคณะสงฆ์และการพระศาสนา  
มี ๖ ฝ่าย คือ การเพื่อความเรียบร้อยดีงาม (การปกครอง) การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์๖๖ ซึ่งในปัจจุบันอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของมหาเถรสมาคม 

ส าหรับการบริหารจัดการวัด เป็นภาระหน้าท่ีโดยตรงของเจ้าอาวาส ซึ่งตามกฎมหาเถรสมาคม 
ฉบับท่ี ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ระบุภาระงานในการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการไว้ ๖ ด้าน ได้แก่ 
การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ 
และการสาธารณสงเคราะห์ สามารถแสดงรายละเอียด ได้ดังนี้ 

 
 

                                                         
๖๖พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๓, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๙. 
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๑. การปกครอง 
การปกครองเป็นงานในหน้าท่ีของเจ้าอาวาสในการปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรในเขต

ปกครองของตน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย และตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ ท้ังนี้ ค าว่า การปกครอง หมายถึง การดูแล การคุ้มครอง การระวังรักษา หรือการบริหาร๖๗ 
ในพระพุทธศาสนาเป็นการปกครองเพื่อการศึกษา การปกครองและความสงบเรียบร้อยท่ีจะเกิดจาก
การปกครองนั้น มิใช่เป็นจุดหมายในตัว แต่เป็นเพียงปัจจัยคือสภาพเอื้อเพื่อให้แต่ละบุคคลบรรลุตาม
จุดหมายแห่งการศึกษาหรือเพื่อเป็นหลักประกันของการศึกษา จึงถือเป็นคติได้ว่าการปกครองท่ีมีข้ึน
นั้นเป็นเรื่องของการศึกษาและเพื่อการศึกษาท้ังส้ิน ถ้าไม่ปกครองด้วยการศึกษา ก็ต้องปกครองด้วย
อ านาจ เมื่อปกครองด้วยอ านาจก็เกิดความรู้สึกในเชิงปรปักษ์ ท่ีเอียงไปในทางท่ีจะขัดแย้งกัน  
ด้วยเหตุนี้ การปกครองแบบใช้อ านาจจึงก่อให้เกิดปัญหา เริ่มต้ังแต่เกิดความขัดแย้งในจิตใจเป็นต้นไป 
ท าให้ยิ่งต้องเพิ่มการใช้อ านาจ ใช้อาญา และจะเน้นการลงโทษมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ไม่ใช่การปกครอง
แบบพยายามสร้างคนดี แต่เป็นการปกครองแบบพยายามก าจัดคนเลว๖๘ ด้วยเหตุนี้ เจ้าอาวาสจึงต้อง
ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามพระธรรมวิ นัย กฎหมาย  
กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง มติ ประกาศ และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
นอกจากนั้นเจ้าอาวาสยังจะต้องท าหน้าท่ีระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์
ค าส่ัง รวมตลอดท้ังควบคุมบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในเขตปกครองของตน ช้ีแจงแนะน า
การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย พร้อมท้ังตรวจการและร่วมประชุม
พระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 

งานปกครองเป็นงานน า ต้องมุ่งเน้นพัฒนาวัดแต่ละวัดให้เข้มแข็งเป็นท่ีพึ่งของชุมชน
อย่างแท้จริง จากนั้นวัดท้ังหลาย ก็สร้างเครือข่ายโยงร่วมกัน ท างานร่วมกันเป็นทีมท่ัวประเทศ ลด
ขั้นตอนสายบังคับบัญชาท่ีซ้ าซ้อน ไม่ทันการณ์ โดยปรับปรุงระบบท างานของพระสังฆาธิการหรือท า 
รีเอ็นจิเนียริ่งให้กับการบริหารคณะสงฆ์ ให้เป็นระบบการบริหารงานท่ีใช้ได้ดี โดยอาศัยความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี ด้านส่ือสาร๖๙ การปกครองคนต้องยึดหลักธรรมาธิปไตย เพราะเป็นงานลึกซึ้ง
กว้างขวางยิ่งใหญ่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่างานท้ังหลาย และเป็นงานท่ีท าไม่เสร็จ ต้องคอยปรับปรุง
เปล่ียนแปลงให้เหมาะสมแก่สถานการณ์ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ถ้างานปกครองด าเนินไปอย่างใด  
งานอื่นๆ ก็จะด าเนินไปอย่างนั้น ถ้างานปกครองด าเนินไปไม่ได้ งานบริหารลักษณะอื่นๆ ก็ด าเนินไปไม่ได้

                                                         
๖๗ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๖๙๓. 
๖๘พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), นิติศาสตร์แนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ธรรมะ 

อินเทรนด์, ๒๕๕๕), หน้า ๔๕-๔๖. 
๖๙พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๒๙-๓๓. 



   ๖๕ 
 

 

เช่นกัน๗๐ ผู้ปกครองวัดก็คือเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการอันดับท่ี ๙ เป็นผู้มีความรับผิดชอบ 
ต่อการพระศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ เพราะต้องปกครองวัด ค าว่า “วัด” มีความหมาย ๒ ประการ  
คือ หมายถึง ศูนย์กลางแห่งพระศาสนาท้ังปวง และหมายถึง แหล่งรวมของส่วนประกอบท่ีส าคัญของ
พระศาสนา ๕ ประการ คือ 

๑. ศาสนสถาน ได้แก่ พื้นท่ีต้ังวัดและบริเวณวัด มีลักษณะเป็นไปตามธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม เหมาะท่ีจะเป็นเครื่องเสริมสร้างความวิเวก ความสงบ 

๒. ศาสนวัตถุ ได้แก่ ส่ิงปลูกสร้างเป็นเสนาสนะต่างๆ เป็นปูชนียวัตถุ ปูชนียสถาน  
ท่ีแสดงถึงความถูกต้องเรียบร้อย น าไปสู่ความสงบ 

๓. ศาสนบุคคล ได้แก่ พระภิกษุสามเณรท่ีมีลักษณะต้ังอยู่ในศีลาจารวัตรบ าเพ็ญหน้าท่ี
ศึกษา ปฏิบัติ และแนะน าส่ังสอนเพื่อความสงบ บ าเพ็ญสังคมสงเคราะห์ตามสมณวิสัย ศิษย์วัดท่ีมี
ลักษณะเป็นพุทธมามกะ ตลอดจนทายก ทายิกา ท่ีมีแนวแห่งความเป็นอุบาสก อุบาสิกา มีความมั่นคง
ในพระศาสนาพอสมควร 

๔. ศาสนธรรม ได้แก่ ระเบียบแบบแผน ขนบประเพณีทางศาสนา ตลอดถึงค าส่ังสอน
และแนวปฏิปทาทางพระศาสนาท่ีได้รับการยกย่อง เชิดชู และศึกษาเล่าเรียนด้วยความเล่ือมใสใน
คุณค่าเป็นท่ีพึ่งทางใจ 

๕. ศาสนกิจ ได้แก่ งานต่างๆ ทางพระศาสนา เช่น การศึกษา การเผยแพร่หรืองาน
เสริมสร้างความบริสุทธิ์ ความมั่นคงของสังฆมณฑล เพื่อความด ารงอยู่ด้วยดีของพระศาสนา 

การปกครองคณะสงฆ์ท่ีดีนั้น เบ้ืองต้นต้องรู้จักวางโครงงานหรือการแบ่งงานมอบอ านาจ
หน้าท่ีจ าต้องมีทีมงานคอยสนองงานเจ้าคณะเพื่อให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงก าหนด
ลักษณะงานไว้ ๔ ประการ๗๑ คือ 

๑. งานสารบรรณ เป็นหัวใจหลักของงานด้านเอกสาร 
๒. การประชุม เป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญมาก เป็นส่วนท่ีท าให้งานบริหารงานปกครอง

ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. การเสนองาน เลขานุการไม่ใช่เพียงบุรุษไปรษณีย์แต่มีหน้าท่ีกรองงานเสนองาน 
๔. การสนองงาน เรียกว่า เป็นหน่วยเฉพาะกิจ ตรงนี้คณะสงฆ์เรายังขาดและส่ิงท่ี

เลขานุการต้องท า คือเวลาเกิดเรื่อง เลขานุการต้องเป็นหน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว Trouble Shooter แปลว่า 
เจาะปัญหา ลงไปคล่ีคลายปัญหา 
                                                         

๗๐พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน), ธรรมญาณนิพนธ์ : ๑๐๐ ปี พระพุทธวรญาณ, 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๑), หน้า ๓๐. 

๗๑ดูรายละเอียดใน ส านักงานเจ้าคณะภาค ๒, ระเบียบงานสารบรรณ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๔-๑๗. 



   ๖๖ 
 

 

สรุปได้ว่า การปกครอง เป็นหน้าท่ีโดยตรงของพระสงฆ์ผู้ด ารงต าแหน่งทางการปกครอง 
ท่ีจะต้องดูแลพระภิกษุ สามเณร ตลอดจนคฤหัสถ์ท่ีอยู่ภายในวัดให้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเรียบร้อย
ดีงาม ตามหลักพระธรรมวินัย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง ประกาศของมหาเถรสมาคม  
และกฎหมายบ้านเมืองด้วย 

๒. การศาสนศึกษา 
การศาสนศึกษา หมายถึง การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา  

ของบรรพชิตและคฤหัสถ์ เป็นกิจการของคณะสงฆ์ประการหนึ่งท่ีส าคัญยิ่งในอ านาจหน้าท่ีของ  
มหาเถรสมาคม มาตรา ๑๕ ตรี มีความตอนหนึ่งว่า “ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา” ของคณะสงฆ์ 
และในระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง ของมหาเถรสมาคม ได้ก าหนดวิธี การด าเนินการ
ควบคุมและส่งเสริมศาสนศึกษาว่า “ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษาให้ด าเนินไปด้วยดี” คณะสงฆ์
ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ การศาสนศึกษาไว้โดยชัดเจน แต่โดยหลักสูตรและเนื้อหาวิชาแล้ว คงอนุมานได้ว่า 
มีวัตถุประสงค์ ๙ ประการ คือ๗๒ 

๑. เพื่อพระสงฆ์รักษาตนเองและหมู่คณะ 
๒. เพื่อใช้อบรมส่ังสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
๓. เพื่อใช้พัฒนาชาติบ้านเมืองด้วยคุณธรรมของศาสนา 
๔. เพื่อใช้ในกิจการคณะสงฆ์และการศาสนา 
๕. เพื่อรักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
๖. เพื่อสร้างศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา 
๗. เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา 
๘. เพื่อความต้ังมั่นแห่งพระสัทธรรม 
๙. เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติอันเป็นส่วนรวม 
ส่วนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของเจ้าอาวาสไว้ในมาตรา ๓๗ ว่า 

“เป็นธุระในการศึกษาอบรมและส่ังสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์”๗๓ จึงเห็นได้ว่า 
เจ้าอาวาสเป็นผู้จัดการศาสนศึกษาและวัดเป็นสถานศึกษา 

ค าส่ังมหาเถรสมาคม เรื่อง ให้ภิกษุสามเณรเรียนพระธรรมวินัย พ.ศ. ๒๕๒๘ ก็ก าหนดให้
เป็นหน้าท่ีของเจ้าอาวาสโดยตรง และให้เจ้าคณะสังกัดร่วมจัดด้วย ดังนี้ 

๑. เจ้าอาวาสเป็นผู้จัดการศาสนศึกษาในฐานะเจ้าส านักเรียนหรือเจ้าส านักศาสนศึกษา 

                                                         
๗๒พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, หน้า ๔๑. 
๗๓กนก แสนประเสริฐ, ประมวลพระราชบัญญัติคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๙), หน้า ๙. 



   ๖๗ 
 

 

๒. เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้จัดการในฐานะเจ้าส านักเรียนคณะจังหวัด 
๓. ในบางกรณีให้เจ้าคณะเจ้าสังกัดร่วมจัดด้วย 
โดยหลักการแล้วแบ่งการศึกษาพระปริยัติธรรมออกเป็น ๒ แผนก คือ แผนกบาลี ๑ 

แผนกธรรม ๑ การจัดการศาสนศึกษานับเป็นกิจการท่ีส าคัญยิ่งของคณะสงฆ์เป็นหลักส าคัญในการ
รักษาพระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆ์ผู้รักษาพระธรรมวินัยดีย่อมเป็นศรีของพระศาสนาและเป็นก าลัง 
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ การจัดการศาสนศึกษา ควรจะมีองค์ประกอบ ๕๗๔ คือ 

๑. หลักการ หมายถึง ควรเป็นระบบและหลักสูตรเฉพาะเพื่อการพระศาสนา มีความดีงาม 
ในตัวอย่างสมบูรณ์แบบเป็นหลักการอันดีงามส าหรับการคณะสงฆ์และการพระศาสนา 

๒. วิธีการ หมายถึง วิธีด าเนินกิจการต่างๆ ในการศาสนศึกษา เช่น การเรียนการสอน 
การวัดผล การรับรองฐานะและการจัดการอื่นๆ เพื่อให้การศาสนศึกษามีความเจริญก้าวหน้า และมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามจารีตประเพณีอันดีงามแต่อดีต 

๓. ปฏิบัติการ หมายถึง เจ้าส านัก ครูอาจารย์ ซึ่งเป็นผู้แบกภาระการศาสนศึกษาควรเห็น
แก่ประโยชน์ของคณะสงฆ์และพระศาสนาเป็นส าคัญ ปฏิบัติภารกิจส่วนนี้ด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรม  
มุ่งรักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 

๔. อุปการ หมายถึง การอุปถัมภ์บ ารุงการศาสนศึกษานี้ องค์พระมหากษัตริย์ทรงรับไว้
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงนับได้ว่าเป็นพระมหากรุณาอย่างสูง แต่การท่ีทรงอุปถัมภ์ด้วยงบประมาณ
อุดหนุนผ่านทางเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นทุนอุดหนุนท่ีน้อยกว่าการศึกษาประเภทอื่นๆ ถึงแม้จะได้รับการ
อุปถัมภ์จากประชาชนท่ัวไปอีก ก็เป็นส่วนน้อยไม่เพียงพอแก่การจัดการจึงเป็นเหตุให้การบริหาร
จัดการเป็นไปด้วยความยากล าบาก 

๕. สิทธิการ หมายถึง การติดตามผลงาน การควบคุม และส่งเสริมการศาสนศึกษา
โดยตรงได้แก่เจ้าคณะทุกส่วนทุกช้ัน 

ดังนั้น องค์ประกอบในการจัดการศาสนศึกษาจะดีหรือไม่ประการใดขึ้นกับเจ้าส านัก
เรียนหรือเจ้าอาวาส และครูอาจารย์ผู้บริหารการศาสนศึกษาท่ีได้ช่วยแบกภาระการศาสนศึกษาอย่าง
เต็มก าลัง อันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระศาสนาและคณะสงฆ์ การจัดการศาสนศึกษานั้นแผนก
ท่ีประสบปัญหามากคือการจัดการศึกษาแผนกบาลี เพราะขาดแคลนท้ังครูและนักเรียนและอุปสรรค
อื่นๆ ซึ่งคณะสงฆ์จะต้องช่วยจัดการศึกษาแผนกบาลีอันเป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาโดยตรง เพื่อให้
พระสงฆ์เจริญด้วยวิชาความรู้และการศาสนศึกษาให้เจริญก้าวหน้า การศึกษาพระปริยั ติธรรม 
ท้ังแผนกบาลีและแผนกธรรมเป็นการศึกษาหลักและส าคัญยิ่งของพระสงฆ์ 

                                                         
๗๔พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, หน้า ๑๐๑. 



   ๖๘ 
 

 

สรุปได้ว่า การศาสนศึกษา เป็นหน้าท่ีของพระภิกษุสงฆ์ในการสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนการสอนพระพุทธศาสนาแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ใน ๒ แผนก คือ แผนกบาลี และแผนกธรรม 
ซึ่งเป็นการให้การศึกษาแก่ศาสนบุคคล ท่ีจะช่วยสืบทอดหลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนา
ต่อไป โดยจากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าเป็นภาระหน้าท่ีของเจ้าอาวาส รวมถึงครูอาจารย์และผู้บริหาร
การศาสนศึกษาท่ีจะต้องช่วยกันบริหารจัดการให้การศาสนศึกษาด าเนินไปได้ด้วยดี 

๓. การศึกษาสงเคราะห์ 
การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล หรืออุดหนุนจุน

เจือช่วยเหลือด้านการศึกษานอกจากการศาสนศึกษา หรือสถาบันอื่น หรือบุคคลอื่นผู้ก าลังศึกษาเล่า
เรียน นับต้ังแต่อดีตมาจนกระท่ังปัจจุบันพระภิกษุสงฆ์ได้ท าหน้าท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการให้
การศึกษา ท้ังส่วนท่ีจัดการศึกษาเองโดยตรง คือจัดต้ังโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน มีหลักสูตรท่ี
แน่นอน และอีกส่วน โดยการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา ให้ทุนในการสร้างอาคารเรียน ให้ทุนซื้อส่ือ
การเรียนการสอน อุปกรณ์ทางการศึกษา ให้ทุนการศึกษากับครูเพื่อพัฒนาครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน  
ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น กล่าวได้ว่า งานด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
ท่ีพระสงฆ์ได้ด าเนินการในปัจจุบันมีอยู่ ๔ ลักษณะ คือ๗๕ 

๑. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา วัด หรือมูลนิธิในวัดจัดต้ังขึ้นเพื่อ
ช่วยเหลือเกื้อกูลเด็กและเยาวชนท่ียากจนบางแห่งมีนักเรียนเฉพาะชาย-หญิง เรียนร่วมกับภิกษุ
สามเณร ปัจจุบันโรงเรียนประเภทนี้สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

๒. โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราชประสงค์ ต้ังตามพระราชประสงค์และอยู่
ในพระบรมราชานุเคราะห์ และอยู่ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ปัจจุบัน 
มีจ านวน ๓ แห่ง คือ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนวัดบึงเหล็ก จังหวัดนครพนม 
และโรงเรียนนันทบุรีวิทยา จังหวัดน่าน 

๓. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์ท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษา
อบรมปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน สอนเฉพาะวันอาทิตย์ 
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จัดต้ังขึ้นตามความคิดและการน าของมหาวิทยาลัยสงฆ์ท้ังสอง
แห่ง เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้มาเรียนพระพุทธศาสนาในวันท่ีทางสถานศึกษาของฝ่าย
ราชอาณาจักรหยุดเรียนตามแบบสากล นอกจากจะสอนธรรมะแก่เด็ก ศูนย์นี้ยังได้ทบทวนวิชาสามัญ
ท่ีเรียนตามหลักสูตรการศึกษาปกติของตนท่ีโรงเรียน เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ เป็นการชักจูงให้นักเรียนได้มาเรียนพุทธศาสนา 

                                                         
๗๕พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, หน้า ๒๓๗. 
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๔. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เป็นศูนย์ท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อฝึกอบรมกิจกรรม ปลูกฝัง
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแก่เด็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมในด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมให้ภิกษุได้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เพิ่มมากขึ้น  
และเป็นศูนย์ประสานความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชาวบ้าน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ด าเนินการ
มาต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันก็ยังด าเนินการเพื่อรับเด็กซึ่งเป็นบุตรหลานชาวบ้าน 
ท่ีอายุยังไม่ครบเกณฑ์การเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาตามกฎหมาย มาช่วยเล้ียงฝึกหัดมารยาท 
ให้คุ้นเคยกับวัด กับพระต้ังแต่เด็ก สอนหนังสือง่ายๆ เบ้ืองต้น ท่ีไม่เกินก าลังของสมองท่ีเด็กจะเรียนได้ 
และให้รู้จักสวดมนต์ ไหว้พระ เป็นต้น 

สรุปได้ว่า การศึกษาสงเคราะห์ เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์แก่ประชาชนท่ัวไป  
เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เด็กและเยาวชนของชาติ ด้านการศึกษาท่ีนอกเหนือจากการศาสนศึกษา  
อันได้แก่ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนสงเคราะห์ เด็กยากจนตามพระราชประสงค์ 
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ซึ่ง แม้ในปัจจุบันพระสงฆ์
และวัดจะไม่ได้มีหน้าท่ีโดยตรงในการให้การศึกษาแก่กุลบุตรกุลธิดาเสมือนในอดีต แต่การให้ความรู้
เกี่ยวกับพุทธธรรมและศีลธรรมจรรยาอันเป็นความรู้พื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขนั้น 
ถือเป็นหน้าท่ีโดยตรงของพระสงฆ์และวัดต้องบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยดี 

๔. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การท าให้หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า แพร่ออกไป 

แล้วมีการน้อมน าเอาหลักธรรมค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ เพื่อท าให้เกิดการศึกษาและการ
พัฒนาตนเองไปในทางท่ีถูกท่ีควร๗๖ ได้แก่ การด าเนินการเพื่อให้หลักค าสอนในพระพุทธศาสนา
แพร่หลายออกไป พระสงฆ์ต้องยึดหลักของการเผยแผ่ในโอวาทของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นเป้าหมายใน
การพัฒนาสังคมได้ดี คือ ๑) เว้นจากทุจริต คือประพฤติช่ัว ด้วยกาย วาจา ใจ ๒) ประกอบสุจริต คือ
ประพฤติชอบด้วยการ วาจา ใจ และ ๓) ท าใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจ มีโลภ โกรธ 
หลง๗๗ เป็น ต้น เพื่ อท าให้มี ผู้ เคารพเ ล่ือมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย  น้อมเอาหลักธรรม 
ในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อ ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติเหล่านั้น เพราะพระพุทธศาสนา
บังเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลก หัวใจส าคัญในการเผยแผ่ค าสอนของพระพุทธศาสนา ก็เพื่อ
ประโยชน์สุขแก่ชาวโลก โดยให้เกิดประโยชน์สุขตามท่ีพระพุทธองค์ทรงประสงค์ ๓ ประการ๗๘ คือ 

๑. ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในชาตินี้ 
                                                         

๗๖พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, หน้า ๑๓๓. 
๗๗ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐. 
๗๘ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, การกลับมาของพระพุทธศาสนา “พระเอก” ของ

การศึกษาใหม่, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ลายสือ, ๒๕๔๔), หน้า ๑๒. 
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๒. สัมปรายิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในชาติหน้า 
๓. ปรมัตถประโยชน์ ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระสงฆ์และคณะสงฆ์ ถือเป็นกิจการพระศาสนาท่ีส าคัญ

ท่ีสุด จุดหมายของการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมประการหนึ่งคือ ความรู้ความสามารถในการท่ี
จะน าพระธรรมค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าไปสู่ประชาชนหรือการเผยแผ่นี้เอง คณะสงฆ์ไทยเคยจัดให้
มีโรงเรียนพระธรรมกถึก ภิกษุสงฆ์ท่ีเทศน์ดีจะได้รับการยกย่องมาก ปัจจุบันมีบางวัดสอนวาทศิลป์  
ในหลักสูตรการศึกษาภิกษุสงฆ์สามเณรก็เป็นการส่งเสริมให้มีความสามารถในการเผยแผ่ประเภทนี้ 

สรุปได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งหมายถึงการท าให้หลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธเจ้า แพร่ออกไป แล้วมีการน้อมน าเอาหลักธรรมค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ เพื่อท าให้
เกิดการศึกษาและการพัฒนาตนเองไปในทางท่ีถูกท่ีควร นับเป็นกิจการพระศาสนาท่ีส าคัญ ซึ่งเป็น
หน้าท่ีโดยตรงของพระสงฆ์และวัดท่ีจะต้องบริหารจัดการงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนานี้ให้ด าเนิน
ไปได้ด้วยดี เพื่อเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาต่อไป พระสงฆ์ต้องเลือกใช้วิธีให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันให้ได้ จึงจะประสบความส าเร็จในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

๕. การสาธารณูปการ 
การสาธารณูปการ หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ทางศาสนา๗๙ ส าหรับ

สาธารณูปการท่ีจัดเป็นระเบียบบริหารการคณะสงฆ์ส่วนกลางและระเบียบการปกครองคณะสงฆ์
ส่วนกลาง เรียกว่า “การสาธารณูปการ” นั้น หมายถึง 

๑. การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน 
๒. กิจการอันเกี่ยวกับวัด คือ การสร้าง การต้ัง การรวม การย้าย การยุบเลิก การขอรับ

พระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุจ าพรรษา และยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง 
๓. กิจการของวัดอื่นๆ เช่น การจัดงานวัด การเรี่ยไร 
๔. การศาสนสมบัติของวัด (ศบว.)๘๐ 
ความหมายท้ัง ๔ ประการ ข้างต้นนี้ โดยลักษณะงานแล้วเป็นงานเกี่ยวกับการพัฒนาวัด 

ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ หรือการจัดสภาพแวดล้อม เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อกิจการ ของวัดในด้านอื่นๆ 
เช่น การใช้วัดเป็นสถานท่ีศึกษาและปฏิบัติธรรมและการใช้วัดเป็นฐานในการรองรับคนเพื่อให้เข้ามา
ฟังธรรม หรือชักจูงให้คนเข้าวัดเพื่อท่ีพระสงฆ์ท่านจะได้ท าการเผยแผ่ธรรม เป็นต้น การจัดการ
สาธารณูปการ เป็นการลงมือปฏิบัติงานสาธารณูปการ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติแตกต่างกันตามลักษณะของงาน 

                                                         
๗๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๑๒๑๔. 
๘๐พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, หน้า ๔๕. 
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การก่อสร้างและ การบูรณปฏิสังขรณ์ ได้แก่ การก่อสร้างศาสนวัตถุขึ้นใหม่ การซ่อมแซมของเก่า  
และการปรับปรุงตบแต่งศาสนวัตถุและศาสนสถานท่ีมีอยู่เดิม หรือท่ีเพิ่มเติมข้ึนใหม่ เพื่อให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น๘๑ การควบคุมส่งเสริมการสาธารณูปการเป็นงานท่ีละเอียดอ่อนเป็นงานหลักของการคณะสงฆ์ 
แต่ผู้ปฏิบัติโดยตรงคือ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับวัด เจ้าคณะปกครองทุกส่วนทุกช้ันต้องมี
ความสัมพันธ์กัน ๒ ประการ คือ ควบคุมสาธารณูปการ ส่งเสริมสาธารณูปการ เจ้าคณะปกครอง 
จะเพิกเฉยมิได้ ถ้าเพิกเฉยจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี ควรสอดส่อง ดูแล ช้ีแจง แนะน าในการ
สาธารณูปการแก่เจ้าอาวาส ดังนี้ 

๑. ควบคุมการท าแผนผังวัดให้สอดคล้องกับยุคพัฒนา 
๒. ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต่ละวัดให้อยู่ในหลักประหยัดและพอเหมาะพอสมควร

แก่สภาพท้องถิ่นและก่อสร้างตามแบบแปลน 
๓. ควบคุมให้แต่ละวัดท่ีสร้างถาวรวัตถุ ให้เป็นทรงไทยหรือให้รักษาศิลปวัฒนธรรม 

ท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
๔. การควบคุมการเงินและบัญชี รับ-จ่าย ของแต่ละวัดให้เป็นไปตามหลักบัญชี 
๕. ควบคุมดูแลเอกสารต่างๆ ของเจ้าอาวาส เช่น รายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

ให้เป็นไปโดยถูกต้อง 
๖. ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
วัดซึ่งเป็นสถานท่ีอยู่ของพระสงฆ์ มีความส าคัญโดยนัยต่างๆ แต่เมื่อบริบททางสังคมมี

การเปล่ียนแปลง วัดและชุมชนมีความเหินห่างกัน ซึ่งสาเหตุอย่างหนึ่งท่ีเป็นเช่นนี้ ก็เกิดจากสภาพ
ของวัดเอง เพราะเมื่อกาลเวลาได้ล่วงไปแล้ว วัดก็เส่ือมโทรมไปด้วยเหตุผลหลายประการมีวัดจ านวน
ไม่น้อยท่ีหมดคุณค่าอันควรแก่การเล่ือมใสศรัทธา เพราะเต็มไปด้วย ส่ิงสกปรกและความไม่มีระเบียบ 
สภาพดังกล่าวท าให้ประชาชนพากันเหินห่างจากวัดคลายความเล่ือมใส นอกจากนั้น บทบาทของวัดท่ี
ยังพอมีเหลืออยู่บ้างก็มีลักษณะท่ีผิดเพี้ยนไปจากเดิม๘๒ คือ 

๑. วัดเดิมเคยเป็นที่พ านักของภิกษุสามเณรกลายเป็นที่อยู่อาศัยของคฤหัสถ์มากกว่า 
๒. วัดเคยเป็นท่ีบวชเรียนของลูกหลานในท้องถิ่น ก็กลายเป็นท่ีบวชของคนหนุ่มจาก

ท้องท่ีอื่น ซึ่งแม้อุปัชฌาย์ก็ไม่รู้จักประวัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบทมาก่อน นับเป็นจุดอันตราย  
จุดหนึ่งต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา 

                                                         
๘๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๖-๕๗. 
๘๒พระสุธีวรญาณ (ณรงค์ จิตฺตโสภโณ), พุทธศาสนาปริทรรศน์ รวมผลงานทางวิชาการเก่ียวกับ

พระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หน้า ๑๕๓. 
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๓. วัดซึ่งเคยเป็นสถานท่ีบ าเพ็ญกุศลของชาวบ้านตามลัทธิเถรวาท ก็ได้ถูกเปล่ียนให้มี
สภาพคล้ายๆ กับโรงพระตามแบบมหายานในต่างประเทศไปเป็นจ านวนมาก 

๔. วัดซึ่งเคยเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ร่มรื่นเป็นส่ิงดึงดูดใจชาวบ้านให้เข้าไป
พักผ่อนหย่อนใจ ก็กลายเป็นวัดท่ีขาดระเบียบ สกปรก และขาดความร่มรื่น ท าให้ประชาชนไม่ศรัทธา 
ไม่อยากเข้าวัด 

๕. วัดซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางสังคมท่ีพึงปรารถนา กลายเป็นแหล่ง
อบายมุข 

ความมุ่งหมายของการสาธารณูปการก็เพื่อบ ารุงรักษาและส่งเสริมสร้างวัดให้เป็นท่ี
อ านวยประโยชน์แก่ประชาชนหรือสังคมผู้เป็นเจ้าของวัดนั้นให้วัฒนาสถาพรสืบไป 

สรุปได้ว่า การสาธารณูปการ เป็นงานส าคัญท่ีพระสงฆ์ต้องบริหารจัดการให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยบนหลักการแห่งความประหยัด และรักษาเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมประจ าถิ่นให้ด ารง
อยู่สืบไป งานด้านการสาธารณูปการนี้เป็นการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะในวัดให้อยู่ใน
สภาพท่ีสมบูรณ์ สามารถใช้รองรับการด าเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ของพระภิกษุ สามเณรและ
พุทธศาสนิกชนได้เป็นอย่างดี 

๖. การสาธารณสงเคราะห์ 
การสาธารณะสงเคราะห์ หมายถึง การจัดกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ของ

หน่วยงาน บุคคลหรือคณะบุคคล เว้นท่ีเป็นการศึกษาสงเคราะห์ การเกื้อกูลกิจการอันเป็ น
สาธารณประโยชน์ การเกื้อกูลสาธารณสมบัติ การเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพส่ิง ๘๓ โดยท่ัวไป 
พระภิกษุสงฆ์และวัดควรสงเคราะห์ประชาชน๘๔ ดังนี้ 

๑. ควรสงเคราะห์ฝ่ายจิตใจให้มีสติปัญญา รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
๒. ควรสงเคราะห์ทางด้านศีลธรรม 
๓. ควรสงเคราะห์ให้มนุษย์มีความสว่างทางวิญญาณ 
๔. ควรสงเคราะห์ให้กินอยู่แต่พอดี 
๕. ควรสงเคราะห์ในการให้ธรรมมากกว่าให้วัตถุ 
๖. ควรสงเคราะห์ให้เขามีความเข้มแข็ง 
บทบาทของการจัดสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์และวัดในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาจาก

สภาพการณ์โดยรวมแล้ว จะเห็นได้ว่าพระสงฆ์ วัด และคณะสงฆ์ไทย ก าลังอยู่ในช่วงของการ

                                                         
๘๓พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, หน้า ๕๗. 
๘๔พุทธทาสภิกขุ (เงื้อม อินฺทปญฺโ ), การสังคมสงเคราะห์ส่วนที่ยังขาดอยู่, (นนทบุรี: บริษัท พิมพ์

ดี จ ากัด, ๒๕๓๗), หน้า ๕. 
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ปรับเปล่ียนบทบาทของวัดและพระสงฆ์ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางบริบทของ
สังคมไทยท่ีการเปล่ียนแปลงไป ลักษณะการจัดสาธารณสงเคราะห์ในปัจจุบันจึงมี ๔ ประการ๘๕ คือ 

๑. การด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล ได้แก่ การท่ีวัดหรือคณะสงฆ์ด าเนินกิจการ
อย่างใดอย่างหนึ่งท่ีมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น กิจการหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบล กิจการห้องสมุดเพื่อประชาชนหรือการต้ังมูลนิธิ มุ่งเอากิจการท่ีท าเองหรือโครงการ ท่ีก าหนด
เอง ท้ังท่ีเป็นกิจการประจ าหรือช่ัวคราว 

๒. การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นซึ่งเป็นไปเพื่อการสาธารณประโยชน์ ได้แก่  
การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกิจการของรัฐหรือเอกชนหรือผู้ใดผู้หนึ่งด าเนินการ และการนั้นเป็นไป
เพื่อสาธารณประโยชน์มุ่งเอาเฉพาะส่งเสริมงานของผู้อื่น มิได้มุ่งถึงกิจการท่ีด าเนินการเอง 

๓. การช่วยเหลือเกื้อกูลสถานท่ีอันเป็นสาธารณสมบัติ ได้แก่ การสร้างถนนหนทาง 
ขุดลอกคูคลอง มุ่งเอาเฉพาะการช่วยเหลือสถานท่ีอันเป็นของสาธารณประโยชน์ 

๔. การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนและสรรพสัตว์ในกาลท่ีควรช่วยเหลือ ได้แก่ คราว
ประสบภัยต่างๆ มุ่งเอาเฉพาะการช่วยเหลือบุคคลและสรรพสัตว์ ท้ังท่ีเป็นการประจ าและช่ัวคราว 

การด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนของพระภิกษุสงฆ์นั้น อาจจะกระทบกับ
ความเช่ือเดิมของท้องถิ่น พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์เผยแผ่ธรรม หรือพัฒนาส่ิงต่างๆ 
มิให้ขัดกับความเช่ือของเขาเหล่านั้น และให้ปรับธรรมเข้าหาแนวความเช่ือนั้น หรือถ้าแนวความเช่ือ
เดิมนั้นสามารถท าให้คนนั้นเป็นคนดีได้พระองค์ก็ทรงอนุโลมตามประเพณีการปฏิบัติตนของชาวบ้าน 
ถ้าประเพณีนั้นมิได้เป็นภัยต่อชุมชนส่วนรวม จากแนวคิดเช่นนี้จึงท าให้พระสงฆ์และประชาชน
โดยท่ัวไปอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน๘๖ อาศัยเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า 
ปัจจุบันพระสงฆ์สามารถท าการสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่สังคม ในลักษณะเพิ่มเติม๘๗ ดังนี้ 

๑. เมื่อวัดมีท่ีดินเหลือ ควรจัดต้ังโรงเรียน หรือสถานการศึกษาระดับต่างๆ ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของวัด 

๒. พระสงฆ์ควรต้ังสุขศาลา สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาล ภายในวัด ในเขตวัด 
๓. ควรสร้างท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ ห้องสมุดประจ าหมู่บ้าน พิพิธภัณฑ์ในวัด 
๔. ควรต้ังสภาต าบล ใช้เป็นท่ีประชุมราษฎรของหน่วยราชการ ในกิจการด้านการ

พัฒนาหมู่บ้าน ต าบล ท้องถิ่น โดยอนุญาตให้ใช้สถานท่ีวัด 

                                                         
๘๕พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, หน้า ๕๘-๕๙. 
๘๖ภัทรพร สิริกาญจน์, หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติ : แนวคิดและบทบาทของพระค า

เขียน สุวณฺโณ ในการพัฒนาชุมชน, (สถาบันไทยคดีศึกษา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓), หน้า ๑๑. 
๘๗ช าเลือง วุฒิจันทร์, การพัฒนากิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนาเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ , 

(กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๒๔), หน้า ๙-๑๓. 

http://www.riclib.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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๕. ควรสร้างบ่อน้ าด่ืม น้ าใช้ น้ าประปาหมู่บ้าน น้ าใช้ในด้านการเกษตร 
๖. กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ หรือกิจการอื่นๆ ของหมู่บ้าน ควรให้ใช้

สถานท่ีวัด 
๗. กิจกรรมแก้ปัญหาเฉพาะหน้า พระสงฆ์ควรจัดการขวนขวายให้ โดยพระเป็นผู้น าให้

ชาวบ้านได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีวัดเป็นศูนย์กลาง 
จากการศึกษาสรุปได้ว่า งานด้านการสาธารณสงเคราะห์ เป็นงานท่ีต้องอาศัยความเสียสละ

ส่วนบุคคลเป็นอันมาก สามารถแยกได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ สงเคราะห์ทางวัตถุ และสงเคราะห์
ทางจิตใจ สาธารณสงเคราะห์เป็นภาระหน้าท่ีของพระสงฆ์เพื่อประชาชน โดยจะต้องด าเนินงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม ไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าส่ังของมหาเถรสมาคม และต้องเป็นไปตามกฎหมายของฝ่ายบ้านเมืองด้วย 

สรุปได้ว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ หมายถึง กิจการท่ีคณะสงฆ์จะต้องท าหรือท่ี
จะต้องถือเป็นธุระหน้าท่ี เพราะเป็นการคณะสงฆ์และการพระศาสนาหรือเพราะเกี่ยวกับการคณะสงฆ์ 
อาจจะกระทบกับความเช่ือเดิมของท้องถิ่น ซึ่งพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์เผยแผ่ธรรม 
หรือพัฒนาส่ิงต่างๆ มิให้ขัดกับความเช่ือของเขาเหล่านั้น และให้ปรับธรรมเข้าหาแนวความเช่ือนั้น 
หรือถ้าแนวความเช่ือเดิมนั้นสามารถท าให้คนนั้นเป็นคนดีได้พระองค์ก็ทรงอนุโลมตามประเพณีการ
ปฏิบัติตนของชาวบ้าน โดยการคณะสงฆ์และการพระศาสนาท่ีคณะสงฆ์ต้องท า มีด้วยกัน ๖ ประการ 
คือ การเพื่อความเรียบร้อยดีงาม (การปกครอง) การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การ เผยแผ่
พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ 

จากการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามแนวคิดของนักวิชาการศาสนาท่ีได้ศึกษาผ่านมา
ข้างต้นประมวลผลได้ว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์เป็นรูปแบบแนวทางท่ีได้มีการก าหนดขึ้นเพื่อ
ความเรียบร้อยดีงามของหมู่พระภิกษุสงฆ์ สรุปการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ได้ดังตารางท่ี ๒.๙ 
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ตารางที่ ๒.๙  สรุปการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระธรรมปริยัติโสภณ 
(วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ) 
(๒๕๔๘, หน้า ๙) 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ คือ กิจการท่ีคณะสงฆ์จะต้องท าหรือ 
ท่ีจะต้องถือเป็นธุระหน้าท่ีเพราะเป็นการคณะสงฆ์และการพระศาสนา
หรือเพราะเกี่ยวกับการคณะสงฆ์และการพระศาสนา มี ๖ ฝ่าย 

ราชบัณฑิตยสถาน 
(๒๕๕๖, หน้า ๖๙๓) 

การปกครอง หมายถึง การดูแล การคุ้มครอง การระวังรักษา หรือการ
บริหาร 

พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) 
(๒๕๕๕, หน้า ๔๕-๔๖) 

การปกครองแบบใช้อ านาจจึงก่อให้เกิดปัญหา เริ่มต้ังแต่เกิดความ
ขัดแย้งในจิตใจเป็นต้นไป ท าให้ยิ่งต้องเพิ่มการใช้อ านาจ ใช้อาญา และ
จะเน้นการลงโทษมากยิ่งขึ้นตามล าดับ ไม่ใช่การปกครองแบบพยายาม
สร้างคนดี แต่เป็นการปกครองแบบพยายามก าจัดคนเลว 

พระเมธีธรรมาภรณ์ 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
(๒๕๓๙, หน้า ๒๙-๓๓) 

งานปกครองเป็นงานน า ต้องมุ่งเน้นพัฒนาวัดแต่ละวัดให้เข้มแข็งเป็นท่ี
พึ่งของชุมชนอย่างแท้จริง จากนั้นวัดท้ังหลาย ก็สร้างเครือข่ายโยงใย
รวมกัน ท างานร่วมกันเป็นทีมท่ัวประเทศ โดยอาศัยความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ด้านส่ือสาร 

พระพุทธวรญาณ 
(ทองย้อย กิตฺติทินฺโน) 
(๒๕๕๑, หน้า ๓๐) 

การปกครองเป็นงานลึกซึ้งกว้างขวางยิ่งใหญ่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่างาน
ท้ังหลาย และเป็นงานท่ีท าไม่เสร็จ ต้องคอยปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้
เหมาะสมแก่สถานการณ์ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ถ้างานปกครองด าเนิน
ไปอย่างใด งานอื่นๆ ก็จะด าเนินไปอย่างนั้น 

พระสุธีวรญาณ 
(ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) 
(๒๕๔๑, หน้า ๑๕๓) 

วัดซึ่งเคยเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ร่มรื่นเป็นส่ิงดึงดูดใจชาวบ้านให้
เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจ กลายเป็นวัดท่ีขาดระเบียบ สกปรก และขาดความ
ร่มรื่น ท าให้ประชาชนไม่ศรัทธา ไม่อยากเข้าวัด วัดซึ่งเคยเป็นศูนย์กลาง
ของกิจกรรมทางสังคมท่ีพึงปรารถนา ก็กลายเป็นแหล่งอบายมุข 

ภัทรพร สิริกาญจน์ 
(๒๕๔๓, หน้า ๑๑) 

พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์เผยแผ่ธรรม มิให้ขัดกับความ
เช่ือ หากสามารถท าให้คนเป็นคนดีได้พระองค์ก็ทรงอนุโลมตาม
ประเพณีการปฏิบัติตนของชาวบ้าน ถ้าประเพณีนั้นมิได้เป็นภัยต่อ
ชุมชนส่วนรวม จากแนวคิดเช่นนี้จึงท าให้พระสงฆ์และประชาชน
โดยท่ัวไปอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
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๒.๓.๒ แนวทางการบริหารจัดการวัด 
การจัดการคณะสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนามีจุดเริ่มต้นเมื่อมีพระสังฆรัตนะเกิดขึ้น คือ

เมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้แล้ว ทรงแสดงปฐมธรรมเทศนาและมีผู้ขอบวชตลอดเรื่อยมาจน
มีหมู่พระภิกษุสงฆ์จ านวนเพิ่มมากขึ้น ท าให้ต้องมีการจัดการให้หมู่คณะเรียบร้อย ดีงาม ดังปรากฏ
พุทธพจน์ท่ีแสดงแนวคิดทางการจัดการกระจายอยู่ในพระไตรปิฎก ซึ่งหากเปรียบเทียบดูแล้วก็มีความ
คล้ายคลึงกับแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการท้ังหลายท่ีได้น าเสนอไว้แล้วข้างต้น จนกระท่ังมีนักวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนาหลายท่านน ามาจัดหมวดหมู่เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการศึกษาและปฏิบัติตาม
พุทธวิธีบริหาร ในท่ีนี้ผู้วิจัยน าแนวคิดของ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ๘๘ เรื่องกรอบ
หน้าท่ีของนักบริหาร ๕ ประการ ตามค าย่อในภาษาอังกฤษว่า POSDC ได้แก่ P คือ Planning 
หมายถึง การวางแผนเชิงพุทธ (Buddha’s Planning) O คือ Organizing หมายถึง การจัดองค์การ
เชิงพุทธ (Buddha’s Organizing) S คือ Staffing หมายถึง การบริหารงานบุคคลเชิงพุทธ (Buddha’s 
Staffing) D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการเชิงพุทธ (Buddha’s Directing) และ C คือ 
Controlling หมายถึง การก ากับดูแลเชิงพุทธ (Buddha’s Controlling) มาเป็นกรอบแนวคิดต้ังต้น 
ผสมผสานกับแนวคิดการบริหารวัด ของ พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล) 

ส าหรับธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น เปรียบเสมือนกับใบไม้ในป่าใหญ่ จะหยิบใบไม้มาก ามือ
เดียว ก็ เพียงพอส าหรับใช้ เป็นหลักในการด า เนิน ชีวิต หลักในการพิจารณาเลือกค าสอน
พระพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารจัดการนั้น ต้องเลือกมาให้เหมาะกับวิถีชีวิต และองค์การ โดยหลัก
เกี่ยวการปกครอง เกี่ยวการบริหารองค์การต่างๆ จะต้องใช้หลักการปกครองและการบริหารจัดการ
เชิงพุทธท่ีส าคัญ ๓ หลักการอันประกอบด้วย หลักการครองตน หลักการครองคน และหลักการ  
ครองงาน๘๙ กล่าวคือ 

หลักการครองตน คือ การส ารวมระวังรักษาตนให้ด ารงอยู่แต่ในคุณความดี เพื่อให้การ
ด าเนินชีวิตของตนไปในทางท่ีดีท่ีชอบ ท้ังทางกาย ทางวาจา และทางใจ ตามพระธรรมวินัยด้วย
สารประโยชน์เพื่อให้ถึงความส าเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแห่งชีวิตยิ่งๆ ขึ้นไป และถ้าจะ
กล่าวถึงเป้าหมายชีวิตสูงสุด ก็คือถึงมรรค ผล นิพพาน ท่ีส้ินสุดแห่งทุกข์ท้ังปวง และเป็นบรมสุขอย่าง
ถาวร มิให้ตกไปในท่ีช่ัว คือ มิให้เป็นไปในทางท่ีไม่ดีไม่ชอบและท่ีไม่ประกอบด้วยสารประโยชน์ อันจะ
เป็นเหตุให้ถึงความเส่ือม หรือถึงความล้มเหลวแห่งชีวิต และจะเป็นเหตุให้เป็นโทษเป็นความทุกข์
เดือดร้อนในภายหลังได้ หลักธรรมท่ีควรมีคือ หลักสัปปุริสธรรม ๗ ประการ ท่ีได้ยกแสดงไว้แล้ว 

                                                         
๘๘ดูรายละเอียดใน พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, หน้า ๔-๒๓. 
๘๙ดูรายละเอียดใน พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), “การบริหารวัด”, หน้า ๓๓-๒๘๓. 
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หลักการครองคน คือ การบริหารหมู่คณะ ท่ีมีท่ีอยู่หรือพ านักอยู่ในวัด การปกครองดูแล
หมู่คณะ หลักธรรมประจ าใจท่ีจะผูกใจผู้อื่นให้สมัครรักใคร่นับถือกันสนิทสนมกลมเกลียวกัน ให้มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตามฐานะและโดยชอบด้วย กัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการ๙๐ และตามหลักสารณีย
ธรรม ๖๙๑ อันเป็นคุณธรรมท่ีส าคัญของพระภิกษุผู้บริหารวัด เป็นคุณธรรมท่ีส่งเสริมความระลึกถึงกัน
และสร้างจิตส านึกความเกื้อกูลแก่กัน เป็นหลักการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

หลักการครองงาน คือ การบริหารกิจกรรมของวัด โดยเฉพาะกิจกรรมตามหลักการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ ๖ ประการ ด้วยหลักธรรมหรือข้อปฏิบัติตามค าส่ังสอนของสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ถึงความส าเร็จ ความเจริญก้าวหน้า และความมั่นคงในหน้าท่ีกิจการงานโดยชอบ 
หรือในการประกอบสัมมาอาชีวะ ซึ่งย่อมยังผลให้ผู้ปฏิบัติได้ถึงความเจริญ และสันติสุขในชีวิต 

กิจกรรมท่ีวัดควรจะท าเพื่อประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ตามล าดับความส าคัญหรือความ
จ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งต้องพิจารณาตามความเหมาะสมแก่ก าลังของแต่ละวัด ดังนี้ 

กิจกรรมหลัก มีความส าคัญ จ าเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ กิจกรรมด้านการศึกษา
ภาคปริยัติ ท้ังแผนกธรรมและบาลี และกิจกรรมภาคปฏิบัติ คือ สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 

กิจกรรมหลัก มีความส าคัญ จ าเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับท่ีสอง ได้แก่ งานสาธารณูปการ 
และงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

กิจกรรมรอง มีความส าคัญ จ าเป็นเร่งด่วนเป็นอันดับท่ีสาม ได้แก่ งานการศึกษา
สงเคราะห์ งานสาธารณสงเคราะห์ และงานพิเศษอื่นๆ 

นอกจากนี้ พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล) ยังได้แสดงแนวทางและวิธีการ
บริหารวัดไว้ ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการประมวลมาแสดงในส่วนท่ีแต่ละวัดจะต้องประเมินตนเองก่อนท่ีจะ
ด าเนินการพัฒนา ตามแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการวัดท่ีผู้วิจัยน าเสนอต่อไป วัดโดยปกติแล้ว
จะประกอบไปด้วย เสนาสนะ ศาสนสถานและศาสนวัตถุต่างๆ เป็นท่ีพ านักอยู่อาศัย ปฏิบัติธรรมวินัย
และประกอบศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนเป็นท่ีบ าเพ็ญกุศลต่างๆ ของพุทธบริษัทโดยท่ัวไป 
นอกจากนี้วัดยังเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและทางสังคมอีกด้วย วัดมีฐานะทางกฎหมายคือ 
เป็นนิติบุคคลเท่าเทียมกันทุกวัดโดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครอง ดูแลรับผิดชอบจัดการงานท้ัง ๖ ด้าน 
ของคณะสงฆ์ สามารถแสดงรายละเอียดเป็นล าดับไปได้ดังนี้ 

๑. หน้าที่และอ านาจเจ้าอาวาสและผู้รักษาการแทน 
วัดเป็นสถาบันหลักในการปกครองและการด าเนินกิจการคณะสงฆ์และพระศาสนาท่ี

ส าคัญท่ีสุด กฎหมายคณะสงฆ์บัญญัติให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล และให้เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนวัดใน

                                                         
๙๐องฺ.สตฺตก. (บาลี) ๒๓/๓๗/๒๙.,  องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗. 
๙๑ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๔/๓๒๑., ดูรายละเอียดใน องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๑-๑๒/๔๒๖-๔๒๘. 
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กิจการท่ัวไป ให้เจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด เจ้าอาวาสนั้นมีฐานะเป็นผู้ปกครองวัดและและมีฐานะ
เป็นผู้แทนวัด ท้ังมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา ๔๕ แห่งราชบัญญัติคณะสงฆ์ เจ้าอาวาส จึงเป็น
ผู้มีความส าคัญต่อความเส่ือมความเจริญของคณะสงฆ์และพระศาสนา แม้ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส 
ก็มีฐานะอย่างเดียวกับเจ้าอาวาส เพราะความส าคัญดังกล่าว จึงบัญญัติหน้าท่ีและอ านาจเจ้าอาวาสไว้
ชัดเจนในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก าหนดอ านาจและหน้าท่ีของเจ้าอาวาสไว้ใน หมวด ๕ ว่าด้วยเรื่องของวัด ไว้ในมาตรา 
๓๗-๓๘ มีข้อความดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๓๗  เจ้าอาวาสมีหน้าท่ีดังนี้ 
๑) บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
๒) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีมีท่ีอยู่หรือพ านัก อาศัยอยู่ในวัดนั้น

ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมายเถรสมาคมข้อ บังคับ ระเบียบหรือค าส่ังของมหาเถรสมาคม 
๓) เป็นธุระในการศึกษาอบรมและส่ังสอน พระธรรมวินัยแก่บรรพชิต และคฤหัสถ์ 
๔) ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 
มาตรา ๓๘  เจ้าอาวาสมีอ านาจ ดังนี้ 
๑) ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ ซึ่งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด 
๒) ส่ังให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด 
๓) ส่ังให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีมีท่ีอยู่หรือพ านักอาศัยในวัด ท างานภายในวัดหรือให้ท า

ทัณฑ์บนหรือให้ขอขมาโทษในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดนั้นประพฤติผิดค าส่ังเจ้าอาวาสซึ่งได้ส่ัง
โดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎหมายมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าส่ังของ มหาเถรสมาคม 

อนึ่ง เพราะวัดจะต้องมีเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ซึ่งอาจปฏิบัติหน้าท่ีได้
ไม่ว่างเว้นเลย จึงมีบทบัญญัติโดยชัดเจนในมาตรา ๓๙ ดังนี้ 

“มาตรา ๓๙ ในกรณีท่ีไม่มีเจ้าอาวาสหรือเจ้าอาวาสไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้แต่งต้ัง
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ให้ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส มีอ านาจและหน้าท่ีเช่นเดียวกับเจ้าอาวาส 

การแต่งต้ังผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดใน
กฎมหาเถรสมาคม” 

หน้าท่ีและอ านาจตามมาตรา ๓๗ และ ๓๘ เป็นหน้าท่ีและอ านาจโดยภาพรวม  
ส่วนอ านาจและหน้าท่ีโดยส่วนย่อยยังมีในบทบัญญัติอื่นๆ อีก ส่วนรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส
มีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีเจ้าอาวาสมอบหมาย 

๒. คุณสมบัติของเจ้าอาวาสปกครองวัด 
ต าแหน่งเจ้าอาวาสเป็นต าแหน่งท่ีมีความส าคัญเปรียบเสมือน ผู้น าของพระสงฆ์ ต้องดูแล

พระภิกษุสงฆ์ในวัดไม่ให้ประพฤติเส่ือมเสีย และต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกด้วยรวมท้ัง



   ๗๙ 
 

 

ควบคุมดูแลกิจการภายในวัดท้ังหมด เจ้าอาวาสจึงต้องมีความรับผิดชอบสูงเพราะความเส่ือมหรือ
ความเจริญของวัดย่อมขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบในหน้าท่ีของเจ้าอาวาสเป็นประการส าคัญ วัดแต่ละวัด
กฎหมายก าหนดให้มีเจ้าอาวาสได้เพียงรูปเดียว ส่วนบางวัดท่ีเป็นวัดใหญ่มีภารกิจมากจนเจ้าอาวาส 
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ท่ัวถึง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระเจ้าอาวาส กฎหมายจึงได้ก าหนดให้มีรองเจ้าอาวาส
และผู้ช่วยเจ้าอาวาสไว้ ซึ่งจะมีกี่รูปได้ตามความเหมาะสมของวัด นอกจากนี้ยังได้ก าหนดอ านาจและ
หน้าท่ีของเจ้าอาวาสไว้อย่างกว้างขวาง ให้รับภาระทุกอย่างภายในวัดไม่ว่าด้านการปกครอง ศาสนศึกษา 
การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พุทธศาสนา การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์ เป็นต้น  
ส่วนหน้าท่ีรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสกฎหมายไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้ง แต่ให้ปฏิบัติตามท่ี  
เจ้าอาวาสมอบหมาย๙๒ คุณลักษณะและคุณธรรมของเจ้าอาวาสมีหลายประการ ดังนี้๙๓ 

๑. อาวาสิกธรรม ๕ คุณสมบัติของเจ้าอาวาส หมวดท่ีหนึ่งประเภทท่ีควรยกย่อง ได้แก่ 
๑) ถึงพร้อมด้วยมารยาทและวัตร 
๒) เป็นพหุสูตร ทรงความรู้ 
๓) เป็นผู้ปฏิบัติขัดเกลา ชอบความสงบ ยินดีในกัลยาณธรรม 
๔) มีวาจางาม รู้จักพูด รู้จักเจรจาให้เป็นผลดี 
๕) มีปัญญาเฉลียวฉลาด 
๒. ปิยธรรมของเจ้าอาวาส เป็นคุณสมบัติของเจ้าอาวาส ประเภทเป็นท่ีรักท่ีเคารพของ

พรหมจารี คือ เพื่อนภิกษุสามเณรผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกัน ได้แก่ 
๑) มีศีล ส ารวมในพระปาฏิโมกข์ ประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบทท้ังหลาย 
๒) เป็นพหุสูตร ทรงความรู้ 
๓) มีวาจางาม รู้จักพูด รู้จักเจรจาให้เป็นผลดี 
๔) ได้คล่องแคล่วในฌานส่ี ส าหรับอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 
๕) บรรลุเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ ส้ินอาสวะแล้ว 
๓. โสภณธรรมของเจ้าอาวาส ประเภทท าวัดให้งาม ได้แก่ 
๑) มีศีล ส ารวมในพระปาฏิโมกข์ ประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบทท้ังหลาย 
๒) เป็นพหุสูตร ทรงความรู้ 
๓) มีวาจางาม รู้จักพูดรู้จักเจรจาให้เป็นผลดี 

                                                         
๙๒มานพ พลไพรินทร์, คู่มือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ , พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หมวด ๓-๔  

ว่าด้วยเรื่องวัดและว่าด้วยเรื่องเจ้าอาวาส ในมาตรา ๕-๑๙, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, พ.ศ. ๒๕๔๘),
หน้า ๓๖๓-๓๖๕. 

๙๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๑๖-๔๑๗. 
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๔) สามารถกล่าวธรรมมีกถาให้ผู้มาหาเห็นแจ่มชัด ยอมรับไปปฏิบัติ เร้าใจให้แกล้วกล้า
และเบิกบานใจ 

๕) ได้คล่องแคล่วในฌานส่ีท่ีเป็นเครื่องอยู่สุขสบายในปัจจุบัน 
๔. อุปการธรรมของเจ้าอาวาส ประเภทมีอุปการมากแก่วัด ได้แก่ 
๑) มีศีล ส ารวมในพระปาฏิโมกข์ ประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบทท้ังหลาย 
๒) เป็นพหูสูต ทรงความรู้ 
๓) รู้จักปฏิสังขรณ์เสนาสนะและส่ิงของท่ีช ารุดหักพัง 
๔) เมื่อมีสงฆ์หมู่ใหญ่จากต่างถิ่นต่างแคว้น ขวนขวายบอกชาวบ้านผู้ปรารถนาไว้ให้มาท าบุญ 
๕) ได้คล่องแคล่วฌานส่ีท่ีเป็นเครื่องอยู่สุขสบายในปัจจุบัน 
๕. กรุณาธรรมของเจ้าอาวาส ประเภทอนุเคราะห์คฤหัสถ์ ซึ่งได้แก่ 
๑. ชักน าคฤหัสถ์ให้ถือปฏิบัติในอธิศีล 
๒. ยังคฤหัสถ์ให้ต้ังอยู่ในธรรมทัศนะคือรู้เห็นเข้าใจธรรม 
๓. เมื่อมีสงฆ์หมู่ใหญ่จากต่างถิ่นต่างแคว้นขวนขวายบอกชาวบ้าน ผู้ปรารถนาไว้ให้มาท าบุญ 
๔. เขาถวายโภชนะใดๆ จะเลวหรือดีก็ฉันด้วยตนเองไม่ยังศรัทธาไทยให้ตกไป 
จะเห็นได้ว่าต าแหน่งของเจ้าอาวาสนั้นไม่เพียงแต่จะมีผลต่อกิจกรรมภายในวัดเท่านั้น  

ยังมีผลต่อชุมชนด้วย ดังนั้นคุณธรรมของเจ้าอาวาสจึงมีนอกเหนือไปจากท่ีกล่าวมาข้างต้นอีก 
เนื่องจากเจ้าอาวาสมักจะถูกเพ่งเล็งมากกว่าพระภิกษุสงฆ์ภายในวัด จึงต้องบริหารวัดด้วยความ
ยุติธรรม ไม่มีอคติต่อบุคคลอื่น ประกอบกิจการงานต่างๆ ตามความเหมาะสมของสภาพการณ์และ
บุคคล มีความรอบรู้ในส่ิงต่างๆ ท้ังในหลักธรรมค าสอนและเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น สามารถแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้วยความเฉลียวฉลาด และสงเคราะห์คฤหัสถ์ท่ีมาขอความช่วยเหลือและออกไป
อนุเคราะห์ภายนอกด้วย เป็นต้น และคุณธรรมท่ีส าคัญ คือมีความยุติธรรมและส านึกถึงส่วนรวม 
เพื่อให้ความสัมพันธ์ที่มีต่อพระสงฆ์ภายในวัดและสังคมภายนอกเป็นไปด้วยความราบรื่น เป็นท่ีเคารพ
ศรัทธาของท้ังสองฝ่าย ซึ่งจะมีผลท าให้วัดกลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนด้วย นอกจากนี้พระพุทธเจ้า
ได้มอบหมายให้พระสงฆ์ภายในวัดมีหน้าท่ีในการช่วยบริหารวัดและภิกษุผู้ได้รับเลือกเป็นเจ้าหน้าท่ีนั้น
จะต้องมีคุณธรรมห้า อันได้แก่๙๔ 

๑. ไม่ถึงความล าเอียงเพราะความชอบพอ 
๒. ไม่ถึงความล าเอียงเพราะความเกลียดชัง 
๓. ไม่ถึงความล าเอียงเพราะความงมงาย 

                                                         
๙๔ดูรายละเอียดใน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวิชรญาณวโรรส, วินัยมุข เล่ม ๓, (กรุงเทพมหานคร: 

มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๕๓-๗๒. 



   ๘๑ 
 

 

๔. ไม่ถึงความล าเอียงเพราะความกลัว 
๕. เข้าใจการท าหน้าท่ีอย่างนั้นซึ่งมีหน้าท่ีต่างๆ กัน 
คุณธรรมส่ีข้อแรกเป็นคุณธรรมท่ีภิกษุผู้ได้รับแต่งต้ังพึงมีทุกรูป ส่วนข้อห้านั้นเป็น

คุณธรรมเฉพาะ เพราะหน้าท่ีท่ีภิกษุผู้ได้รับแต่งต้ังแต่ละหน้าท่ีย่อมไม่เหมือนกัน การจะให้ภิกษุผู้ได้รับเลือก
ท าหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือภิกษุรูปหนึ่งอาจได้รับเลือกท าหน้าท่ีหลายอย่างก็ได้แต่ต้องขอให้ภิกษุนั้น
รับตกลงเสียก่อนแล้วจึงแต่งต้ังเพราะผู้ท าหน้าท่ีด้วยความเต็มใจและศรัทธาย่อมมีความส านึกในหน้าท่ีท่ี
ตนมีอยู่ จึงมีความรับผิดชอบสูง เอาใจใส่ในการงาน และหน้าท่ีเหล่านี้ต้องเกี่ยวข้องต่อวัตถุส่ิงของ ซึ่ง
ชักจูงให้เกิดความไม่ซื่อสัตย์ได้โดยง่าย 

ภิกษุเจ้าอาวาสหรือสมภาร ผู้บริหารวัด ผู้น าของภิกษุสงฆ์สามเณร และคฤหัสถ์ท่ีมีท่ีอยู่
ในวัด จึงมีความส าคัญท่ีสุดต่อความเจริญรุ่งเรืองสันติสุขและความมั่นคงของวัด ท่ีจะเป็นผู้บริหาร
กิจกรรมของวัด การปกครองบังคับบัญชา การดูแล การแนะน า ให้ส าเร็จด้วยดี มีประสิทธิภาพสูง 
จะต้องประกอบด้วย 

๑. เป็นผู้ทรงศีลธรรม คือ เป็นผู้ได้รับการอบรมกาย อบรมศีล อบรมจิต และอบรม
ปัญญา ด้วยปริยัติสัทธรรม ปฏิบัติสัทธรรม คือการปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 

๒. เป็นผู้มีกิจการงานสะอาด คือ เป็นผู้ไม่มีความประพฤติปฏิบัตินอกรีตนอกรอยของ
สมณะ 

๓. เป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งทางเจริญและทางเส่ือม คือ เป็นผู้ฉลาดท้ังทางโลกและทาง
ธรรม ด าเนินชีวิตตนไปแต่ในทางเจริญ ละเว้นทางเส่ือมด้วยปัญญาอันเห็นชอบ 

๔. เป็นผู้มองเห็นการณ์ไกล ในการสืบทอดการบริหาร การปกครอง คือ จะต้องระลึก
อยู่เสมอว่า บัดนี้ เราก าลังแบกภาระ และจักต้องปลงภาระให้แก่ผู้อื่นต่อไปในกาลข้างหน้า จักต้องมี
ธรรมทายาท เป็นผู้สืบสานกิจการบริหารและการปกครอง 

๕. เป็นผู้มีบุคลิกของความเป็นผู้น า คือ เป็นกัลยาณมิตรผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ศีล สุตะ 
จาคะ วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา เป็นผู้รอบรู้ท้ังคดีโลกและคดีธรรม ด้วยสัทธรรม ๓ และแนะน า 
ส่ังสอน อบรมหมู่คณะให้ศึกษาและปฏิบัติพระสัทธรรมท่ีสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว 

๓. หลักการที่ส าคัญของการสั่งการ หรือการช้ีน า 
การช้ีน า การส่ังการหรือการอ านวยการ เป็นหลักการจัดการท่ีเจ้าอาวาสปกครองวัดต้อง

ด าเนินการจุดมุ่งหมายของการช้ีน า การส่ังการหรือการอ านวย ควรยึดหลัก ๒ ประการ คือ 
๑. วัตถุประสงค์ในส่วนขององค์การ ย่อมเป็นท่ีทราบดีว่าวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย

ขององค์การ ทุกองค์การก็คือ ความเติบโต ความอยู่รอด และมีก าไร เพราะฉะนั้นผู้บริหารองค์การจึง
ต้องมุ่งก ากับให้พนักงานในองค์การทุ่มเทการปฏิบัติงานไปในทิศทางท่ีถูกต้อง และเต็มความสามารถ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ 
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๒. วัตถุประสงค์ในส่วนของบุคคล เป็นท่ียอมรับว่ามนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญทางการผลิต 
และมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์ท่ีมีคุณสมบัติท่ีผันแปรได้ ท้ังนี้เพราะความสามารถขึ้นอยู่กับสติปัญญา 
ความคิดริเริ่ม และความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคลจึงมีความหลากหลาย  
มีความแตกต่างกัน เช่น บางคนท างานเพื่อเงิน บางคนท างานเพื่อช่ือเสียงเกียรติยศ เป็นต้น 

ดังนั้น เจ้าอาวาสวัดจะต้องตระหนักในวัตถุประสงค์ท้ัง ๒ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์
ขององค์การหรือวัตถุประสงค์ของบุคคลให้ไปด้วยกันอย่างกลมกลืน เพื่อน าไปสู่ผลส าเร็จขององค์การ 
และผลส าเร็จของบุคคลในองค์การไปพร้อมๆ กัน 

๔. การบริหารงานธุรการของวัด 
การบริหารงานธุรการ หมายถึง การให้บริการหน่วยงานต่างๆ ของส านักงานให้สามารถ

ด าเนินไปตามจุดมุ่งหมายท่ีวางเอาไว้ การบริหารงานธุรการ ถือว่าเป็นงานท่ีส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งส าหรับ
ผู้บริหาร เพราะงานธุรการเป็นงานท่ีคอยให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ ของส านักงาน ถ้าหากว่า
เจ้าหน้าท่ีผู้บริหารไม่มีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรการแล้ว ก็จะท าให้การบริการแก่
หน่วยงานต่างๆ ของส านักงานในองค์การนั้นๆ มีอุปสรรคและไม่สะดวกแก่การด าเนินงาน นั่นก็
หมายความว่าการบริหารงานของผู้บริหารไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร งานธุรการ ได้แก่ งานท่ี
เกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต้องปฏิบัติท้ังนี้เป็นงานภายในและงานติดต่อกับบุคคลหรือภายนอก
เพื่อให้สามารถด าเนินกิจการไปเป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ 

ด้วยเหตุนี้งานธุรการในวัดจึงเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการ เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ
สามารถด าเนินงานไปได้อย่างราบรื่น ไร้อุปสรรค ท าให้ปฏิบัติงานได้คล่องตัว และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอบข่ายของงานธุรการในวัด 
๑. งานท่ีเกี่ยวกับการจัดการวัด ซึ่งมีงานท่ีประกอบด้วยการจัดการวัดท่ีเกี่ยวกับงาน

ทะเบียนต่าง ๆ และการจัดการแฟ้มเอกสาร 
๒. งานท่ีเกี่ยวกับกิจการของพระภิกษุสามเณร ซึ่งด าเนินงานเกี่ยวกับ กฎระเบียบวินัย

ต่างๆ ของวัด 
๓. งานเกี่ยวกับบุคลากร ได้แก่ การรวบรวมจัดท าหลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับพระภิกษุ 

สามเณร ศิษย์วัด และพนักงานส านักงานของวัด 
๔. งานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของวัด 
๕. งานเกี่ยวกับธุรการท่ัวไป เช่น งานสารบรรณ งานงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ 

และทรัพย์สินต่างๆ ของวัด 
๖. งานเกี่ยวกับกองทุนต่างๆ ของวัด เช่น กองทุนของมูลนิธิ กองทุนการศึกษาพระปริยัติ

ธรรม กองทุนช่วยเหลือเด็กยากจน เป็นต้น 
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๗. งานเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาประสิทธิผลของวัด ได้แก่ การเผยแพร่ข่าวสาร การจัด
รวบรวมเอกสาร 

๕. การบริหารการเงิน การบัญชีของวัด 
การบัญชี หมายถึง ความรู้ท่ีว่าด้วยการจดบันทึกรายการต่างๆ เพื่อให้ทราบผลของ

กิจการ และทราบถึงฐานะของกิจการได้โดยสะดวก หรือวิชาท่ีว่าด้วยการท าสถิตินั่นเอง เพราะสถิติ 
ก็คือ หลักฐานท่ีรวบรวมเอาไว้เป็นตัวเลขส าหรับเปรียบเทียบกัน วิชาการบัญชีก็ต้องรวบรวมรายการ
ต่างๆ และตัวเลขเอาไว้ท้ังรายรับ-รายจ่ายเงิน ตลอดถึงพัสดุส่ิงของต่างๆ ด้วย ซึ่ง “กิจการ” ในท่ีนี้
หมายถึง “กิจการของวัด” นั่นเอง การจัดท าบัญชีของวัดเป็นการแสดงถึงรายการรับ รายการจ่าย 
และยอดเงินคงเหลือ โดยรายได้หลักของวัดจะได้จากการรับบริจาคจากพุทธศาสนิกชนโดยท่ัวไป และ
งบประมาณสนับสนุนจากส่วนงานราชการ เป็นต้น 

การรับบริจาคเงินวัดควรแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 
๑. การรับบริจาคจากตู้รับบริจาค การเปิดนับเงินจากตู้บริจาคของวัดนั้นควรแบ่งออกเป็น  

๒ ประเภท คือ ตู้บริจาครายวัน และตู้รับบริจาครายเดือน ซึ่งการเปิดนับตู้บริจาคนั้นมีหลักการดังนี้ 
คือต้องมีคณะกรรมการในการเปิดตู้ต้ังแต่ ๕ คนขึ้นไป นับเงินบริจาคในแต่ละประเภท แยกบันทึก 
ลงในสมุด หลังจากนับเสร็จให้ลงช่ือรับทราบทุกคน แล้วน าเงินท่ีนับได้น าเงินฝากเข้าบัญชีตาม
วัตถุประสงค์ 

๒. การรับบริจาคตามวัตถุประสงค์ การรับบริจาคตามวัตถุประสงค์นั้น คือการท่ีผู้
บริจาคมีความประสงค์เฉพาะเจาะจงท่ีจะร่วมในการสมทบทุนก่อสร้างเสนาสนะอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง
ได้มีหลักการในการรับบริจาคเงินส่วนนี้ คือ ผู้บริจาคแจ้งความประสงค์ในการบริจาค ผู้รับบริจาคออก 
ใบอนุโมทนาบัตรให้ผู้บริจาคทุกครั้ง จัดส่งเงินท่ีได้รับบริจาคแก่เจ้าหน้าท่ีศาสนการฝ่ายการเงิน 

งานการเงินบัญชี เป็นงานท่ีส าคัญมากของแต่ละองค์การ หรือหน่วยงานแม้แต่ทางวัดเอง
ก็ตามมีวัดจ านวนไม่น้อยท่ีมีปัญหาเรื่องเงินตอนท่ีเข้ามาท างานท่ีวัดนั้น ทางวัดจะต้องจัดการเงินบัญชีไว้
เรียบร้อยแล้วเพียงแต่มาสานต่อและปรับปรุงบางส่วนเท่านั้นโดยท่านเจ้าอาวาสได้ตระหนักดีถึงเรื่องนี้
ท่านจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเงินของวัด โดยจะหมอบหมายให้แก่ไวยาวัจกรและเจ้าหน้าท่ีการเงิน-บัญชี 
เป็นผู้ดูแลแทน แต่ทุกเดือนจะต้องสรุปรายรับรายจ่ายเสนอต่อท่าน ซึ่งในการเปิดนับตู้บริจาคของวัด
จะต้องมีคณะกรรมการ และพระภิกษุสามเณร เจ้าหน้าท่ีได้รับแต่งต้ังจากเจ้าอาวาส เข้ามามีส่วนร่วม
ในการรับรู้ในระบบการบริหารงานการเงินบัญชีของวัดด้วยเสมอ ซึ่งทางวัดควรจะมีเจ้าหน้าท่ีในการ
ด าเนินเรื่องฝาก-ถอนกับธนาคาร และมีคณะกรรมการท่ีมีอ านาจในการถอนเงินในแต่ละบัญชี 

๖. การบริหารศาสนสมบัติของวัด 
ศาสนสมบัติ คือ ทรัพย์สินส่วนรวมของพระศาสนา พุทธศาสนิกชน ท้ังบรรพชิต และ

คฤหัสถ์มีส่วนเป็นเจ้าของ รวมความก็คือศาสนสมบัติของวัด เป็นศาสนสมบัติของสังคมส่วนรวมของ
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พุทธศาสนิกชนท่ีร่วมกันอาศัยใช้ประโยชน์ และพอแยกทรัพย์สินของวัดออกได้เป็นประเภทดังนี้ 
ประเภทท่ีดิน ส าหรับเป็นที่ต้ังวัด ท่ีธรณีสงฆ์ใช้เป็นท่ีสาธารณประโยชน์อื่นๆ ประเภทอาคารเป็นท่ีอยู่
อาศัยของพระสงฆ์เป็นท่ีประกอบศาสนกิจและจัดหาประโยชน์ ประเภทเงินทอง ส าหรับใช้เป็นทุน
และใช้จ่าย ประเภททรัพย์สิน ศาสนวัตถุและส่ิงใช้สอยต่างๆ วัดควรก าหนดวิธีการปฏิบัติการ
จัดการศาสนสมบัติของวัดตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) 
อาศัยอ านาจตามความแห่งมาตรา ๖ และมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การจัดการ 
ศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปโดยเรียบร้อย ในฐานะท่ีวัดทุกวัดเป็นนิติบุคคล วัดมีสิทธิรับและ
ครอบครองทรัพย์สินได้ดังบุคคลธรรมดา แต่จะต้องอาศัยเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนในการรับและการอื่น 
เจ้าอาวาสมีฐานะเป็นตัวแทน มิใช่เป็นเจ้าของทรัพย์สินของวัด ดังนั้นการดูแลรักษาและจัดการ  
ศาสนสมบัติของวัด จึงเป็นหน้าท่ีของเจ้าอาวาสในฐานะเป็นตัวแทนนิติบุคคลคือตัวแทนของวัด  
และต้องดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัดตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๑) 
และตามระเบียบค าส่ังของทางการคณะสงฆ์ในฐานะผู้บังคับบัญชา เจ้าอาวาส นอกจากนั้นยังต้อง
ค านึงถึงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนผู้บริจาคทรัพย์ให้แก่วัดนั้นๆ ด้วย 

การรับ–เบิกจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินศาสนสมบัติของวัด 
การรับเงินผลประโยชน์ศาสนสมบัติไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องออกใบเสร็จรับเงินแสดงการ

รับทุกครั้ง แล้วจึงน ายอดเงินตามใบเสร็จไว้ในบัญชีรับอีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าจะรับดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารเข้าบัญชีรับ ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ส าหรับการรับเงินการกุศลควรออกอนุโมทนาบัตรแล้ว
ลงบัญชีรับและอ้างเลขท่ีอนุโมทนาบัตรในบัญชีรับอีกครั้งหนึ่ง 

การเบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงินนั้นเจ้าอาวาสได้มอบให้ไวยาวัจกรหรือเจ้าหน้าท่ีศาสนการ
ฝ่ายการเงินของวัด จัดท าบัญชีรับจ่ายประจ าเดือน แล้วให้รวบรวมยอดรับจ่ายหักยอดคงเหลือและ
ยอดยกไปเดือนต่อไป แล้วน าเสนอเจ้าอาวาสและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายเดือนและควรได้มี
การตรวจสอบทุกๆ เดือน 

๗. การบริหารงานกิจกรรมของวัด 
การบริหารกิจกรรมของวัดย่อมประกอบด้วย การก าหนดวัตถุประสงค์ การวางนโยบาย 

การจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน การวางแผนและการบริหารโครงการ การแบ่งงาน และการ
มอบหมายหน้าท่ีการงาน การจัดการ ตามแผนงาน รวมทั้งการตรวจงาน การติดตามผลงาน และการ
ประเมินผลงาน เพื่อให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และนโยบายท่ีได้มีหรือท่ีก าหนดไว้ให้ได้ผลดี 

การบริหารกิจกรรมวัดควรจะจัดให้มีกิจกรรมท่ีส าคัญ เพื่อยังประโยชน์ตนและประโยชน์
ผู้อื่น ท้ังภายในและภายนอกวัด ให้ส าเร็จตามก าลังสติปัญญา ความสามารถ และก าลังทรัพยากร  
อันได้แก่ ก าลังเงินท่ีจะได้รับความอุดหนุน ท าบุญหรือบริจาคให้ จากสาธุชน และก าลังบุคคลากร  
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โดยการก าหนด วัตถุประสงค์ นโยบายและแผนงาน ท้ังระยะเวลาส้ันๆ และระยะเวลายาว คือเป็นประจ า
และต่อเนื่อง ตามล าดับความส าคัญหรือความจ าเป็นเร่งด่วน 

กิจกรรมท่ีวัดควรจะท าเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านตามล าดับความส าคัญหรือความ
จ าเป็นเร่งด่วน หรือพิจารณาจัดด าเนินการตามความเหมาะสมแก่ก าลังของแต่ละวัดซึ่งได้มีการ
จัดล าดับความส าคัญของการบริหารกิจกรรมของวัด ไว้ดังต่อไปนี้ 

๑. กิจกรรมหลัก คือ 
๑.๑. กิจกรรมการศึกษาภาคปริยัติ ท้ังแผนกนักธรรมและบาลี 
๑.๒. กิจกรรมการอบรมภาคปฏิบัติ คือ สมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน 

๒. กิจกรรมรอง คือ 
๒.๑. งานสาธารณูปการ 
๒.๒. งานเผยแผ่ 
๒.๓. งานการศึกษาสงเคราะห์ 
๒.๔. งานบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

๓. กิจกรรมเสริม 
๓.๑. กิจกรรมท่ีทางวัดจัดขึ้นเอง 
๓.๒. กิจกรรมท่ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ 

๘. การบริหารงานอาคารสถานที่ 
อาคารสถานท่ีเป็นองค์ประกอบส าคัญยิ่งอีกส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหาร ผู้บริหารท่ีมี

ความสามารถในการบริหาร ถึงแม้ว่าจะไม่มีอาคารท่ีทันสมัยก็สามารถท่ีจะด าเนินการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพได้ โดยใช้ความสามารถดัดแปลงอาคารท่ีมีอยู่ให้ทันสมัย และใช้ประโยชน์ของอาคารท่ีมี
อยู่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี ไม่จ าเป็นท่ีจะของบประมาณมากๆ เพื่อสร้างอาคาร
ใหม่ท่ีทันสมัย แต่ผู้บริหารต้องใช้ความสามารถท่ีมีอยู่ ใช้อาคารให้เหมาะสม สะดวกสบาย ส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ตลอดท้ังผู้มาติดต่อให้ได้รับความสะดวกสบายตามควร 

ฉะนั้นการควบคุมดูแลรักษาอาคารสถานท่ีจึงหมายถึงการควบคุมดูแลหรือการ
บ ารุงรักษาส านักงานในตัวอาคาร สนามและส่ิงก่อสร้างต่างๆ ท่ีมีอยู่ในบริเวณให้พร้อมท่ีจะใช้
ประโยชน์ได้ทันทีเมื่อต้องการและสะดวกปลอดภัย 

๙. การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและนโยบายขององค์การจ าเป็นต้อง

พึ่งพาอาศัยทรัพยากรประกอบต่างๆ หลายประการ อาทิ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน วัตถุดิบ เครื่องจักร 
อุปกรณ์ เงินทุน กระบวนการจัดการ รวมไปถึงข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ เป็นต้น ว่าทรัพยากรส าคัญอัน
จะส่งเสริมให้การด าเนินงานขององค์การเจริญรุดหน้าตามเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ ผู้บริหารท่ีมี
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ประสิทธิภาพขององค์การนั่นเอง ด้วยผู้บริหารเป็นจักรกลผู้ด าเนินกลยุทธ์ต่างๆ ของการบริหารให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามกระบวนการบริหารโดยเริ่มต้ังแต่การวางแผน การจัดองค์การ 
การบริหารบุคคล การประสานงานและการควบคุมงาน อันเป็นกระบวนการท่ีเป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอนของกระบวนการบริหาร๙๕ 

การบริหารวัดก็เช่นกัน เจ้าอาวาสเป็นผู้ท าหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบบุคลากรในวัดท้ังหมด 
ด้วยเป็นผู้ใช้และจัดหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานตามความต้องการของลักษณะงานท่ีจัดไว้ กล่าวคือ 
หาคนท่ีเหมาะสมกับงานโดยการใช้ระบบควบคุมและการรายงานเป็นเครื่องมือ ตามหลักการ ๓ ประการ 
คือ หลักความเสมอภาค หลักประสิทธิภาพและหลักประสิทธิผล เพื่อเสริมสร้างให้การบริหารบุคลากร
ประสบผลส าเร็จยิ่งขึ้น 

การบริหารงานบุคคล คือ การจัดและด าเนินการเกี่ยวกับการวางนโยบายเกี่ยวกับตัว
บุคคลท่ีปฏิบัติงานในองค์การของวัด ต้ังแต่การสรรหาผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีมีจ านวนเพียงพอ 
เข้ามาด าเนินงานให้เกิดประโยชน์เต็มท่ี ตลอดท้ังการบ ารุงรักษาส่งเสริม และพัฒนาสมรรถภาพของ
ผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายของ
องค์การ ด้วยเหตุนี้กระบวนการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลจึงนับว่าเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุด 

สรุปได้ว่า แนวทางการบริหารจัดการวัด เป็นการบริหารจัดการโดยน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้  โดยผู้บริหารวัดหรือผู้น าท่ีสามารถประสานงานกับทุกฝ่าย 
ได้ดีตามหน้าท่ีแห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นหลักส าคัญซึ่งประกอบด้วยการจัดการ ๖ ด้าน ในการด าเนินงานตาม
กรอบหน้าท่ี การวางแผน การจัดองค์การ การช้ีน า และการควบคุมดูแล รวมถึงการประเมินผล  
เพื่อการพัฒนาตน พัฒนาผู้ร่วมงานคือหมู่พระภิกษุสงฆ์ และการพัฒนากิจกรรมของวัดให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น 

แนวทางการบริหารจัดการวัด จากแนวคิดของนักวิชาการศาสนา ท่ีได้ศึกษาผ่านมา
ข้างต้น โดยการน าหลักพุทธธรรมมาปรับประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการวัดหลักส าคัญ 
ซึ่งประกอบด้วยการจัดการ ๖ ด้าน นั้น สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการองค์การต่างๆ ได้ดีเพื่อ
ความมีประสิทธิภาพในการบริหาร สรุปได้ดังตารางท่ี ๒.๑๐ 

 
 
 

                                                         
๙๕พรรณี ประเสริฐวงษ์, ศ.พิเศษ, การบริหารส านักงาน, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๔๘), หน้า ๑๕. 
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ตารางที่ ๒.๑๐  สรุปแนวทางการบริหารจัดการวัด 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระธรรมโกศาจารย์ 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
(๒๕๕๔, หน้า ๔-๒๓) 

กรอบหน้าท่ีของนักบริหาร ๕ ประการ POSDC P คือ Planning 
หมายถึ ง  ก า ร ว า ง แผน เ ชิ งพุ ทธ  ( Buddha’ s Planning)  O คื อ 
Organizing หมายถึง การจัดองค์การเชิงพุทธ (Buddha’s Organizing) 
S คือ Staffing หมายถึง การบริหารงานบุคคลเชิงพุทธ (Buddha’s 
Staffing) D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการเชิงพุทธ (Buddha’s 
Directing) และ C คือ Controlling หมายถึง การก ากับดูแลเชิงพุทธ 
(Buddha’s Controlling) 

พระราชญาณวิสิฐ 
(เสริมชัย ชยมงฺคโล) 
(๒๕๕๑, หน้า ๓๓-๒๘๓) 

หลักการครองตน คือ การส ารวมระวังรักษาตนให้ด ารงอยู่แต่ในคุณ
ความดี เพื่อให้การด าเนินชีวิตของตนไปในทางท่ีดีท่ีชอบ ท้ังทางกาย 
ทางวาจา และทางใจ ตามพระธรรมวินัย หลักการครองคน คือ การ
บริหารหมู่คณะ ท่ีมีท่ีอยู่หรือพ านักอยู่ในวัด การปกครองดูแลหมู่คณะ 
หลักธรรมประจ าใจท่ีจะผูกใจผู้อื่นให้สมัครรักใคร่นับถือกันสนิทสนม
กลมเกลียวกัน หลักการครองงาน คือ การบริหารกิจกรรมของวัด 
โดยเฉพาะกิจกรรมตามหลักการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ๖ ประการ 
ด้วยหลักธรรมค าส่ังสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 
๒.๔  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์” 
ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จากงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ซึ่งได้มีผู้ศึกษาไว้มากมาย 
ดังนี้ 

๑) งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ได้มีผู้ศึกษาวิจัยไว้หลายท่าน ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาเป็นแนวทาง

ในการศึกษาและก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 
ว่าที่ร้อยตรี ชัยยุทธ ชิโนกุล ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาพระภิกษุ

สามเณรในจังหวัดชายแดน” ผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๐-
๓๐ ปี มีพรรษาต้ังแต่ ๕ พรรษาลงมาส่วนใหญ่มีความรู้ท้ังทางโลกและทางธรรม วุฒิทางธรรมส่วน
ใหญ่มีความรู้นักธรรมมากกว่า วุฒิทางโลกส่วนใหญ่มีความรู้ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีวัดมีพระภิกษุ
สามเณรจ าพรรษารวมท้ังผู้ตอบท้ังส้ิน ๕-๖ รูป ผู้ตอบส่วนใหญ่มาจากจังหวัดปัตตานี ส่วนใหญ่วัดมี



   ๘๘ 
 

 

ระยะห่างจากตัวอ าเภอ ๗-๘ กิโลเมตร ทางด้านการสรรหาผู้ตอบคิดว่ามีปัญหา กลยุทธ์การฝึกอบรม
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยการหาความจ าเป็นในการฝึกอบรมเป็นประการแรก ซึ่ง
ผู้ตอบส่วนใหญ่ตอบว่าเกิดจากความต้องการขององค์การ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
ท างาน และมีความต้องการหลักสูตรการเพิ่มขีดความสามารถพิเศษ ต่อมาด้านการด าเนินการ
ฝึกอบรม ผู้ตอบส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมมาในรอบ ๒ ปี เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด ผู้ตอบ
ต้องการให้จัดการฝึกอบรมช่วงเช้า ครั้งละ ๑-๒ วัน โดยจัดท่ีวัด สุดท้ายด้านการประเมินและติดตาม
ผล ส่วนใหญ่คิดว่าการฝึกอบรมเหมือนกับการให้รางวัล ท่ีผ่านมาเคยได้รับการติดตามผล และควรมี
เงื่อนไขสนับสนุนการอบรม ในการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่าในกลุ่มนักเผยแผ่ได้ท าการหาความจ าเป็นใน
การฝึกอบรมอยู่บ้างแต่ผู้บริหารภาครัฐยังไม่ได้ใช้ในการก าหนดนโยบายและวางวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ในขั้นตอนนี้ผู้ตอบสนใจหลักสูตรพระธรรมทูต ผู้วิจัยจึงสร้างหลักสูตร ๑๘ ช่ัวโมงครึ่งขึ้น 
โดยเน้นทางทฤษฎีการจัดการ การสร้างทีมงาน จิตวิทยาการบริหาร และปฏิบัติการทางภาษา ผู้วิจัย
ใช้เวลาวันละ ๖ ช่ัวโมง รวม ๓ วัน จัดหลักสูตรโดยเน้นการบรรยายและการสัมมนากลุ่ม โดยมี
ขั้นตอน คือ ก่อนการฝึกอบรม ขณะท่ีฝึกอบรม และภายหลังการฝึกอบรม ส าหรับการประเมินผล
หลักสูตรนั้น ผู้วิจัยพบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้คะแนนความพึงพอใจรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้
คะแนนความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และความรู้ของวิทยากรในระดับมากท่ีสุด ส่วนผลคะแนน
พัฒนาการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม ถึงร้อยละ ๔๕ ของผู้เข้ารับการทดสอบ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าทุกขั้นตอนต้ังแต่การสรรหาและการฝึกอบรมต้องบูรณาการยุทธศาสตร์หลัก
เข้ากับยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ แล้วมองเป็นระบบ โดยหาผู้รับผิดชอบบูรณาการท างานในระดับ
ภูมิภาค อาจจัดต้ัง “ศูนย์การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์พระภิกษุสามเณรในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ดูแลท้ังระบบ” ส่วนการด าเนินการฝึกอบรมต้องท างานร่วมกับนักวิชาการเฉพาะ เนื่องจากต้อง
ใช้ความรู้และประสบการณ์มาก การประเมินผลควรท าลักษณะ ๓๖๐ องศา ในหลักสูตรท่ีจัดตาม
ความต้องการผู้เรียนต้ังแต่แรก๙๖ 

วีรชัย อนันต์เธียร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมส าหรับเยาวชนไทย”    
ผลการวิจัยพบว่า 
          ประเด็นปัญหาของของเยาวชน คือ ปัญหาทางร่างกายของเยาวชน ปัญหาทางด้าน
อารมณ์และจิต ปัญหาครอบครัว ปัญหาเพื่อนและบุคคลใกล้ชิด ปัญหาด้านแรงบันดาลใจและ

                                                         
๙๖ ชัยยุทธ ชิโนกุล, “กลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาพระภิกษุสามเณรในจังหวัดชายแดน, 

วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



   ๘๙ 
 

 

เป้าหมายในชีวิต ปัญหาสังคมหรือส่ิงแวดล้อมๆ  ปัญหาประวัติการท าผิด ปัญหาภูมิหลังและโอกาส
ของการศึกษา ปัญหาด้านพฤติกรรมเบ่ียงเบน และปัญหาด้านระบบการศึกษาของชาติ  

   ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการกระท าผิดของเยาวชนมีปัจจัย ๔ ด้าน คือ ปัจจัยด้านสังคม 
เช่น สภาพสังคม เพื่อนของเยาวชน ชุมชนท่ีอยู่อาศัย การเข้าถึงส่ิงผิดกฎหมายและอบายมุขได้ง่าย 
ฯลฯ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เช่น ความต้องการเกินปัจจัย ๔ ค่าครองชีพสูง การขาดโอกาสในการท างาน 
เป็นต้น ปัจจัยด้านครอบครัว เช่น ลักษณะการเล้ียงลูก ลักษณะครอบครัว ลักษณะพ่อแม่ เป็นต้น 
และปัจจัยด้านตัวเยาวชนเอง เช่น ลักษณะของพันธุกรรม วุฒิภาวะท่ียังไม่พัฒนา ปัญหาการเจ็บป่วย
ของเยาวชน เป็นต้น โดยปัจจัยท้ัง ๔ ด้านนี้ส่งผลต่อเยาวชนแตกต่างกันไป  

   วิธีการน าหลักธรรมมาใช้กับเยาวชนท าได้ใน ๒ มิติ คือ การประยุกต์วิธีการสอนหลักธรรม 
เช่นการเปิดใจเยาวชน กิจกรรมนอกหลักสูตร การเข้าค่ายต่างๆ เป็นต้น และการขัดเกลาจิตใจ เช่น 
การท าให้เยาวชนมีโอกาสเข้าใกล้ศาสนา การสร้างส านึกท่ีดีให้กับเยาวชน เป็นต้น 

   กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนโดยใช้หลักธรรมท่ีเหมาะสมส าหรับเยาวชน ได้แก่ 
หลักเบญจศีล อริยสัจ ๔ มรรค พรหมวิหาร ๔ เป็นต้น ผู้วิจัยได้ค้นพบแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา
เยาวชน ๔ แผน คือ แผนกลยุทธ์ด้านการอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ และบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างสงบสุข 
แผนกลยุทธ์ด้านการสร้างเสริมจิตส านึกด้านจริยธรรมของเยาวชนและค่านิยมท่ีถูกต้อง แผนกลยุทธ์
ด้านการการปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมและกฎกติกาของสังคม และแผนกลยุทธ์ด้านการส่ังสอนให้มี
แนวคิดในการด าเนินชีวิตท่ีดี 
            ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากงานวิจัยนี้ใน ๓ แนวทาง คือ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้แก่ การ
ปรับ แก้กฎหมาย การท าแผนพัฒนาแห่งชาติ การวางแผนระยะยาว เป็นต้น ข้อเสนอแนะเชิง
ปฏิบัติการ ได้แก่ การก าหนดให้เยาวชนไปวัด การบรรพชาสามเณร การเข้าค่ายคุณธรรม เป็นต้น 
และข้อเสนอแนะส าหรับการท าการวิ จัยต่อ ได้แก่ การสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมกับ
เยาวชนเพื่อสร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพให้กับประเทศ กลยุทธ์การฝึกเยาวชนให้มีโอกาสท าความดีทุก
วันเพื่อเป็นรากฐานชีวิตท่ีดี การสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสามารถด าเนินชีวิตอย่างมีทิศทางและ
เป้าหมาย การสร้างสรรค์กิจกรรมทางศาสนาเพื่อสนับสนุนการเข้าค่ายคุณธรรมของเยาวชน เป็น
ต้น๙๗ 

                                                         
๙๗ วีรชัย อนันต์เธียร, “กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมส าหรับเยาวชนไทย”, วิทยานิพนธ์ปริญญา

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



   ๙๐ 
 

 

 สุขุมาลย์ ประสมศักด์ิ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมตามหลักพุทธธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน” สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

๑. การบูรณาการกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักพุทธธรรมกับแนวคิด
ทฤษฎีเพื่อการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จ าเป็นท่ีจะต้องมีความรับผิดชอบโดยตรงและให้ความส าคัญในฐานะท่ีมีบทบาทหลักในการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล และตามกฎหมายท่ีได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.๒๕๕๐ นอกจากนี้ ควรให้องค์กรสงฆ์ องค์กรด้านสตรี และประชาชนท่ัวไปได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการส่ิงแวดล้อมด้วย ท้ังนี้โดยการน ากลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักพุทธธรรมท้ัง 
๗ ประการ มาใช้ในการก าหนดแผนงานและโครงการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพื่อให้
เกิดความสามัคคีในหมู่ประชาชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป 
 ๒. สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พบว่า  สามารถจ าแนกได้ท้ังหมดออกเป็น ๔ กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ ๑) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีสภาพท่ีไม่เอื้ออ านวยต่อการจัดการส่ิงแวดล้อม ๒) นโยบายภาครัฐและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐไม่สามารถควบคุมและไม่สามารถรักษามาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อมได้ ๓) ประชาชนขาด
องค์ความรู้และไม่มีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง และ ๔) เครือข่ายของสมาคม
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้านไม่สามารถจะบูรณาการการท างานในเชิงเครือข่ายได้ 
  ๓. แนวทางการส่งเสริมกลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักพุทธธรรมในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พบว่า การวางแผน
การด าเนินงานการจัดการส่ิงแวดล้อม เป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งได้แก่ การสร้างองค์ความรู้ใน
เครือข่ายภาคประชาชน โดยมีองค์กรท่ีรับผิดชอบ ส่วนการด าเนินงานการจัดการส่ิงแวดล้อมมีการ
แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่ม แต่ละองค์กรด้วยว่าแต่ละแห่งมีภาระหน้าท่ีอะไรบ้าง ใน
การติดตามตรวจสอบประเมินผลนั้น มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เจ้าหน้าท่ีจากกรมควบคุมมลพิษ เจ้าหน้าท่ีต ารวจ ซึ่งในการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องมีความ
จริงจัง ไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี มีความเข็มงวดในการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบประเมินผลจะต้องให้ประชาชนเห็นด้วย 
มีความพอใจ และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะรูปแบบวิธีการ
ด าเนินงาน เป้าหมายการด าเนินงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ส่วนการทบทวนและปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการส่ิงแวดล้อม ต้องเริ่มจากความชัดเจนของนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดล้อม ไปสู่
การบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการสนับสนุนงบประมาณให้กับการสร้างความเข้มแข็ง 
และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนท่ีจะสร้างองค์ความรู้และการสร้างจิตส านึกด้าน
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ส่ิงแวดล้อมให้นักเรียน เด็ก เยาวชน และ นักศึกษา รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งเป็นหน้าท่ีของ
โรงเรียนและมหาวิทยาลัยท่ีจะด าเนินตามแผนงานท่ีวางไว้  

 ข้อเสนอแนะคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรน ากลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามหลักอปริหานิยธรรมท้ัง ๗ ประการไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นท่ีและวิถีชีวิตของประชาชน 
ในรูปของการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการจัดต้ังเครือข่ายพระสงฆ์และเครือข่ายสตรี
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้
ส่ิงแวดล้อมท่ีมีคุณภาพเหมาะแก่การด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนสืบไป๙๘ 

ปชาบดี แย้มสุนทร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรตาม
หลักสังคหธรรมของแรงงาน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ 

สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
๑. คุณลักษณะความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานอุตสาหกรรมอิ เ ล็กทรอนิคส์

ประกอบด้วย  ๓ ลักษณะคือ  
๑) คุณลักษณะความผูกพันระหว่างองค์กรกับงาน ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีองค์กรมีการ

ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างงาน ลักษณะงาน ให้เหมาะสมกับลักษณะองค์กร เพื่อให้งานมีคุณภาพอยู่
เสมอ 

๒) คุณลักษณะความผูกพันระหว่างองค์กรกับบุคลากร ซึ่งเป็นผลมาจากการที่องค์กรท าให้

บุคลากรมีความรู้สึกว่าองค์กรเป็นสถานท่ีท างานท่ีดีท่ีสุด มีการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงาน  
๓) คุณลักษณะความผูกพันระหว่างบุคลากรกับงาน ซึ่งเป็นผลมาจากการท่ีบุคคลากรมี

ความเข้าใจในกระบวนการท างานอย่างชัดเจน มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
๒. รูปแบบการส่งเสริมความความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิคส์ประกอบด้วย ๓ รูปแบบดังนี้  
รูปแบบที่ ๑ การส่งเสริมความผูกพันระหว่างองค์กรกับงาน ได้แก่ การพัฒนาลักษณะ

งานให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในงานการพัฒนาระบบการท างานให้มี
คุณภาพ  

รูปแบบที่ ๒ การส่งเสริมความผูกพันระหว่างองค์กรกับบุคลากร ได้แก่ การจัดสรร
ค่าตอบแทน อย่างเป็นธรรม เช่น เงินเดือน เบี้ยเล้ียง โบนัส เงินรางวัล การจัดสรรสวัสดิการและ
คุณภาพชีวิตให้อย่างเหมาะสม 

                                                         
๙๘สุขุมาลย์ ประสมศักด์ิ, “กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักพุทธ

ธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
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รูปแบบที่ ๓ การส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากรกับงาน ได้แก่ การมอบหมายให้
บุคคลากรท างานท่ีมีความส าคัญและมีความหมายกับองค์กร การพัฒนาคุณลักษณะของบุคลากรให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะงาน  

๓.กลยุทธ์การส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรตามหลักสังคหธรรมของแรงงาน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ซ่ึงเรียกว่า Eow3’S model ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมความผูกพันระหว่างองค์กรกับงาน (Eows’S) ได้แก่ (ทาน) 
องค์กรควรมีการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างลักษณะงานอยู่เป็นประจ า การจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือ สถานท่ี เพื่อสร้างความพร้อมในการปฏิบัติ (ปิยวาจา) มีการจัดระบบส่ือสารการ
ประชาสัมพันธ์ อย่างท่ัวถึงถูกต้องและชัดเจน (อัตถจริยา) มีการจัดโครงการส่งเสริมระบบการท างาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ การสร้างมาตรฐานการท างานท่ีเหมาะสมกับสภาพองค์กร (สมานัตตตา) การ
บริหารจัดการลักษณะงานและองค์กรอย่างชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ และการยอมรับฟังปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ในกระบวนการท างาน 

กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมความผูกพันระหว่างองค์กรกับบุคลากร (Eo2’S) ได้แก่ (ทาน) 
องค์ควรมีนโยบายการให้ความรู้ การสอนงาน (ปิยวาจา) การมีระบบการส่ือสาร กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ นโยบาย เป้าหมายขององค์กรอย่างถูกต้องและชัดเจน (อัตถจริยา) การจัดให้มีการพิจารณา
ค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการอย่างเหมาะสม รวมถึงการให้คุณภาพชีวิตท่ีดี (สมานัตตตา) ให้ความเป็น
กลาง มีภาวะผู้น าของหัวหน้างานและผู้บริหารท่ีน่าเคารพ  

กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากรกับงาน (Ew3’S) ได้แก่ (ทาน) การ
จัดให้มีโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานเพื่อสร้างความช านาญ (ปิยวาจา) มีระบบการ
ส่ือสารการประชาสัมพันธ์ลักษณะงานท่ีดีและเหมาะสม การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง (อัตถ
จริยา)  การมอบหมายงานให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของบุคคล ความรู้ ความสามารถ (สมานัตตตา) 
การช่วยสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานอยู่เป็นประจ า รวมถึงการบริหารจัดการท่ีดีมี
คุณภาพมีความเป็นธรรม ไม่ล าเอียง  

๔. ข้อเสนอแนะ องค์กรควรวางนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรมส่วนบุคคล 
พฤติกรรมการท างานและพฤติกรรมองค์กร และ ผู้น า วัฒนธรรมองค์กร และหลักธรรม เป็นปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรท้ังทางตรงและทางอ้อม ผู้บริหารควรท่ีจะน าองค์ประกอบดังกล่าว
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มาใช้ในการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย แผน กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ต่อไป๙๙ 

เอกชัย ไชยดา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนากลยุทธ์การตลาดส าหรับสถาบันทาง
พระพุทธศาสนา:กรณีศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”   

ผลการวิจัย  พบว่า การน าเอาแนวคิดกลยุทธ์ทางการตลาด มาใช้กับสถาบันทาง         
พระพุทธศาสนาอย่างมากมาย การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของบัณฑิตศึกษาของ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีเป้าหมายในการผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตให้มี
ความรู้และความสามารถท่ีจะน าความรู้ท่ีได้ศึกษาไปท าประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม ประเทศชาติและ
สันติภาพของโลก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ใช้โซเซียลมีเดีย () 
เช่น อินเตอร์เน็ต จดหมายอิเล็คทรอนิคส์  (E-mail) เป็นต้น เป็นช่องทางหลักในการสรรหานักศึกษา  

ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ หลักสูตรท่ีก าลังศึกษา และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเงินทุนท่ีใช้ใน
การศึกษา มีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย ปัจจัยต่อไปนี้คือ สภาพการจัดการศึกษา ช่องทางการสรรหานิสิต ความต้องการ
ของนิสิต นโยบายการจัดการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ความเห็นของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกสถานศึกษา วิธีการทางการตลาดยุคใหม่ และวิธีการ
ทางการตลาดแนวพุทธ ส่งผลต่อการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ควรจัดต้ังหน่วยงานท่ีท า
หน้าท่ีพัฒนากลยุทธ์การตลาดของบัณฑิตวิทยาลัย และพัฒนากลยุทธ์การตลาดของบัณฑิตวิทยาลัย 
ให้ตรงกับความต้องการของคนในสังคมปัจจุบัน ควรมีการพัฒนาบุคคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย  ด้วย
วิธีการต่างๆ ควรมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ให้มากขึ้น๑๐๐ 

พระครูสุนทรวัชรกิจ (บุญธรรม ธมฺมิโก) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี”  
 ๑. แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการวางแผน การสรรหา 
การพัฒนา และการธ ารงรักษา มีกลยุทธ์ คือ กระบวนการของการก าหนดทิศทางและวัตถุประสงค์

                                                         
๙๙ปชาบดี แย้มสุนทร, “กลยุทธ์การส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรตามหลักสังคหธรรมของแรงงาน 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

๑๐๐เอกชัย ไชยดา, “การพัฒนากลยุทธ์การตลาดส าหรับสถาบันทางพระพุทธศาสนา:กรณีศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชาพระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖. 
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ขององค์กร ก าหนดแผนท้ังในระยะส้ัน กลาง และยาว ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละงาน การ
น าแผนไปปฏิบัติให้เกิดผลด้วยการจัดท าเป็นเอกสารท่ีระบุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ด้านต่างๆ ใน
การด าเนินงานขององค์การหนึ่งๆ เป็นเครื่องมือในการประสานงานและก ากับติดตามการด าเนินงาน
ในส่วนต่างๆขององค์การให้เป็นไปในทิศทางและจังหวะท่ีสอดคล้องกันซึ่งจัดท าขึ้นจากกาวิเคราะห์
สภาพการณ์ภายนอกและภายในองค์การเพื่อคาดคะเนแนวโน้มของสถานการณ์และก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานขององค์การให้สอดคล้องเหมาะสมกับแนวโน้มของสถานการณ์จุดมุ่งหมาย ภารกิจ
และวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ขององค์การ นโยบายต่างๆ ท่ีส าคัญ แผนงานหลักและแผนงานอื่นๆ ท่ี
จะน ามาปฏิบัติ มาบูรณาการเพื่อให้สามารถเช่ือมโยงสอดรับกับหลักการบริหารขององค์การ เพื่อให้
องค์การบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามจุดมุ่งหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๒. สภาพกลยุทธ์การทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี ท่ีเป็นอยู่นั้น คณะ
สงฆ์ได้น ากลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความ
สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ตลอดจนถึงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ของ    คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อส่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคคล คือ พระ
สังฆาธิการ ผู้เป็นศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในอนาคต นอกจากนั้น ปัญหาอุปสรรค
การจัดการท่ีไม่เหมาะกับกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์ จังหวัดเพชรบุรี  มีสาเหตุ
ส าคัญมาจากวิสัยทัศน์ท่ีไม่ชัดเจน พันธกิจไม่เหมาะสม กระบวนการจัดการภายในคณะสงฆ์ไม่ชัดเจน 
เช่น การวางแผน (planning) การสรรหา (recruiting)  การพัฒนา (development) และการธ ารง
รักษา (Maintaining) เป็นต้น 

 ๓. กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี  คือ การใช้กลยุทธ์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณค่าเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรท่ีมีค่าให้คณะสงฆ์รู้จักคุณค่าของ
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์น าเอาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวันเป็นกลยุทธ์การวางแผน
งานต่างๆท่ีเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรมนุษย์ท้ังหมด ถือว่าเป็นงานท่ีส าคัญท่ีสุด เพราะเป็นแม่แบบท่ี
มีคุณภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะสงฆ์ เพื่อเตรียมบุคคลให้เหมาะสมกับงานและเวลา 
รวมท้ังพัฒนาก าลังคนให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายยังสามารถประเมินกลยุทธ์ทรัพยากร
มนุษย์ในปัจจุบันและความต้องการ   ในอนาคต พร้อมวิธีการเพื่อให้เกิดความสมดุลกันระหว่าง
ทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันกับทรัพยากรมนุษย์  ในอนาคตการพยากรณ์ความต้องการเพื่อให้
สอดคล้องกับต าแหน่งท่ีว่างในอนาคต ซึ่งจ าเป็นต้องให้มี   ความสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีด้วยจึงน าเสนอกลยุทธ์ดังนี้ 
 ๓.๑ กลยุทธ์ด้านการวางแผน มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมมีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างให้ทรัพยากรมีความรู้ความสามารถ ทัศนคติ และ



   ๙๕ 
 

 

ประสบการณ์เพิ่มขึ้นจนสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ขณะเดียวกันพร้อมท่ีจะรับผิดชอบงานต าแหน่งสูงขึ้นเพื่อให้องค์การสัมฤทธิ์ผล 

 ๓.๒ กลยุทธ์ด้านการสรรหา การคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการท างาน
หรือรับต าแหน่งในหน้าท่ีต่างๆ มีสรรหาจากคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับงาน การก าหนดการสรรหา
ทรัพยากรมนุษย์โดยให้ยึดหลักพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง เพื่อจะได้น าไปสู่ขั้นตอนท่ีมี
คุณภาพ 
 ๓.๓ กลยุทธ์ด้านการพัฒนา มีความเช่ือมั่นว่าจะต้องเปล่ียนจากการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ และพฤติกรรม ไปสู่การพัฒนาทัศนคติ แรงจูงใจ และอุปนิสัยเพื่อให้คนหาความรู้เอง พัฒนา
ทักษะด้วยตัวเอง รวมถึงปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปตามทัศนคติท่ีเปล่ียนไป 
 ๓.๔ กลยุทธ์ด้านการธ ารงรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีของคณะสงฆ์ จะท าให้เกิดความรัก 
ความผูกพัน ความนับถือ การร่วมมือร่วมใจ ความจงรักภักดี   และความส าเร็จในงานของคณะ
สงฆ์ การปรับเปล่ียนต าแหน่งท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์๑๐๑ 

สรุปได้ว่า การก าหนดยุทธศาสตร์เป็นการช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จ  โดย
ยุทธศาสตร์ต่างๆ เกิดจากการประเมินผลท้ังภายในและภายนอกองค์การ แล้วรวบรวมหรือก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์ขึ้น โดยในหนึ่งยุทธศาสตร์นั้นสามารถก าหนดกลยุทธ์ และยุทธวิธีได้หลายวิธี เพื่อช่วย
ให้องค์การสามารถด าเนินการตามยุทธ์ศาสตร์นั้นๆ ได้ประสบผลส าเร็จ 
 

๒) งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการปกครองคณะสงฆ ์
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์ได้มีผู้ศึกษาวิจัยไว้หลายท่าน ซึ่งผู้วิจัยได้

น ามาเป็นแนวทางในการศึกษาและก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 
พระเทพรัตนสุธี (สมศักด์ิ โชตินฺธโร) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์

ภาค ๑” ผลการวิจัยพบว่า 
๑) การปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาการด้านเทคโนโลยี ซึ่งบูรณาการด้วย

หลักพุทธธรรมน าการปกครองไปพร้อมกับความเจริญและมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ
ระเบียบต่างๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย โดยเฉพาะการปกครองคณะสงฆ์มีรูปแบบท่ีแตกต่างไปจาก
สมัยก่อนมาก คือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธาณสงเคราะห์ ซึ่งมีรูปแบบท่ีปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น 
รูปแบบแนวคิดและวิธีการในการปกครองคณะสงฆ์ เช่ือว่ามีส่วนส าคัญในการบริหารจัดการให้องค์กร

                                                         
๑๐๑พระครูสุนทรวัชรกิจ (บุญธรรม ธมฺมิโก), “กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของคณะสงฆ์จังหวัด

เพชรบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
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คณะสงฆ์มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ฉะนั้น ผู้ท่ีจะเป็นผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ในยุค
ปัจจุบันนี้ต้องเป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติ 
ซึ่งเป็นท่ียอมรับของคณะสงฆ์และประชาชนในชุมชนและสังคมไทย  

๒) หลักเกณฑ์การปกครองคณะสงฆ์  มีการปกครองตามล าดับช้ันการปกครอง โดยเจ้า
คณะช้ันปกครองจะดูแลปกครองผู้อยู่ในเขตปกครองนั้นๆ โดยปกครองตามล าดับช้ันไปตามล าดับ เมื่อ
เจ้าคณะช้ันปกครองดูแลปกครองพื้นท่ีในเขตปกครองท่ีตนรับผิดชอบด้วยดี เช่น เจ้าคณะภาคดูแล
ปกครองในภาคท่ีตนปกครอง เจ้าอาวาสดูแลปกครองภายในวัดท่ีต้องเป็นเจ้าอาวาส หรือพระ
อุปัชฌาย์ดูแลสัทธิวิหาริกท่ีตนให้การอุปสมบท กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ ในปัจจุบัน มี
ระเบียบท่ีว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ภาคท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการจัดการปกครองในเขตพื้นท่ี(ภาค) 
อย่างครอบคลุมและเหมาะสม มีการกระจายอ านาจไปยังเขตการปกครองในแต่ละจังหวัด อย่าง
ชัดเจน การปกครองควรเป็นไปตามจารีตอันดีงามท่ีบุรพาจารย์เคยประพฤติปฏิบัติอันไม่ขัดแย้งต่อ
พระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง ต้ังอยู่บนพื้นฐานของหลักพุทธธรรม เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย 
จึงอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติมหาเถระสมาคม เป็นแนวทาง
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ และท่ีส าคัญคือสามารถน าหลักพุทธธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดการปกครองคณะสงฆ์ มีการปฏิบัติตามระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ 
ได้ยึดเอาพระธรรมวินัยเป็นหลัก มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นกฎหมายส่งเสริมให้การปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัยมีความศักด์ิสิทธิ์ยิ่งขึ้น การปฏิบัติหน้าท่ีของพระสังฆาธิการทุกระดับ จึงเป็นไปโดย
ถูกต้องตามหลักนิติธรรม ยึดเอาความถูกต้อง โดยอาศัยความรู้ความฉลาดและความสามารถเป็น
เครื่องมือในการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ 

๓) เพื่อเสนอกลยุทธ์ส าหรับการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ โดยกลยุทธ์ในการปกครอง 
ผู้ปกครองต้องมีความรู้ความสามารถสูง มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการส่ือสารและการคมนาคม
เดินทางไปมาสะดวก สามารถติดต่อ ส่ือสารได้อย่างรวดเร็ว การปกครองคณะสงฆ์ให้ยึดพระธรรม
วินัยเป็นหลัก โดยเน้นบริหารจัดการเชิงพุทธ มุ่งการสร้างความสามัคคี โดยบริหารแบบพ่อปกครอง
ลูก ใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ และพรหมวิหาร ๔  ในการครองตน ครองคน และครองงาน โดยจุดแข็งของ
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ อยู่ในพื้นท่ีชุมเมืองและใกล้สถาบันการศึกษาท้ังระดับการศึกษาพื้นฐาน 
มีสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์เป็นร้อยแห่ง การสอบผ่านของนักธรรมและเปรียญธรรม ซึ่งสอบได้
ในอัตราสูง และมีพระสงฆ์ประจ าพรรษาจ านวนมาก เป็นการจัดการภายใน ท่ีมีความเข้มแข็ง เพราะมี
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ความรู้ความสามารถในการปกครองสูง และมีภาพลักษณ์ท่ีดี ซึ่งถือเป็นแนวทางในการส่งเสริมกลยุทธ์
การปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมสงฆ์ท่ัวไป๑๐๒ 

พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการ
ปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๕” ผลการวิจัยพบว่า 

๑.สภาพการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการปกครองโดยใช้ พระธรรมวินัยและ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบกับ กฎ ระเบียบ ค าส่ัง มติ
มหาเถรสมาคมเป็นแบบแผนในการปฏิบัติสืบทอดกันมา ตามแบบการปกครองคณะสงฆ์ในภาคอื่นๆ  
ยังไม่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัยจึงท าให้ทราบ ๑) จุดแข็ง คือการปกครองคณะสงฆ์ภาค 
๑๕ ท้ัง ๔ จังหวัด แบ่งภาระหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน การปกครองเป็นระบบ ใช้กฏเกณฑ์เดียวกัน
ตามหลักพรหมวิหาร ๔ ยึดมั่นในอปริหานิยธรรม ๗ ยกเว้นอคติ ๔ ๒) จุดอ่อน ยังขาดบุคลากรท่ีมี
คุณภาพมาช่วยกันพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ มีการใช้อ านาจในการปกครองขาดความ
ยุติธรรม และขาดความร่วมมือกันของบุคลากรในคณะสงฆ์ ๓) ปัญหา มีนโยบายท่ีไม่สอดคล้องกับ
แผนการปฏิบัติงาน ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท าให้ผลของการด าเนินงานเกิดความล่าช้า         
๔) อุปสรรค ผู้บริหารขาดความรัดกุมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ขาดงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การปกครองคณะสงฆ์ และขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสารเพื่อการพัฒนาคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

๒.ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ ในการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ประกอบด้วย 
ระบบการปกครองท่ีต้องค านึงถึงองค์ประกอบ ๕ ด้าน คือ การพัฒนารูปแบบด้านการวางแผน มีการ
วางแผนในการส่งเสริมคุณภาพของพระสังฆาธิการทุกระดับช้ัน ในการปกครองคณะสงฆ์ทุกด้าน    
เช่น สงเสริมการศึกษาท้ังด้านปริยัติและปฏิเวท เพื่อพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ และพระภิกษุ
สามเณร เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดี ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานแต่ละปีให้ชัดเจน โดยมีแผนการพัฒนา
แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนายุทธศาสตร์, การพัฒนารูปแบบด้านการจัดองค์กร มีการแบ่งภาระหน้าท่ี
ให้คณะสงฆ์ภาค ๑๕ รับผิดชอบท่ีชัดเจน คือ จังหวัดสมุทรสงครามรับผิดชอบเรื่องการสอบซ่อมบาลี
สนามหลวง จังหวัดราชบุรีรับผิดชอบเรื่องการอบรมบาลีก่อนสอบ จังหวัดเพชรบุรีรับผิดชอบเรื่องการ
อบรมพระวิปัสสนาจารย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับผิดชอบเรื่ องการอบรมพระสังฆาธิการ มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาอย่างจริงจัง สรรหาองค์กรท่ีจะสนับสนุนเรื่องการศึกษา  เพื่อพัฒนา
องค์กรและพัฒนาระบบงาน, การพัฒนารูปแบบด้านงานบุคลากร ส่งเสริมบุคลากรให้ไปศึกษาดูงาน
ในด้านท่ีสนใจหรือท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีได้รับมอบหมาย มีการจัดอบรมประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้าง

                                                         
๑๐๒พระเทพรัตนสุธี (สมศักด์ิ โชตินฺธโร), “กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑”  วิทยานิพนธ์

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
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ให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจัดอบรม
บุคลากรในด้านเทคโนโลยี บัญชีการเงิน และระเบียบวินัย มารยาทท่ีเกี่ยวข้องกับงานปกครอง, การ
พัฒนารูปแบบด้านอ านวยการ น าระเบียบกฎหมายของคณะสงฆ์ และของภาครัฐไปสร้างกติกาในการ
ปฏิบัติภารกิจร่วมกัน และให้ยอมรับกฎเกณฑ์เดียวกันเพื่อปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติทุกโครงการท่ีจัดขึ้น และการพัฒนารูปแบบด้านการก ากับดูแล เป็นไปใน
ลักษณะท่ีปรึกษา ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไข มีการบริหารงานแบบบนลงล่าง และมีคณะกรรมการ
ติดตามแต่ละฝ่ายอย่างใกล้ชิด อีกท้ังต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับภารกิจของคณะสงฆ์ในภาพรวม
ท้ัง ๖ ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ และด้านการสาธารณูปการ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านอื่นๆ คือ ด้านการจัดงบประมาณ 
ด้านการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร และด้านการจัดอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
พัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ 

๓. รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๕ ท่ีพัฒนาแล้ว คือมีการวางแผนกระบวนการ
ด าเนินงานท่ีส่งเสริมคุณภาพของพระสังฆาธิการทุกระดับช้ันท่ีชัดเจน การจัดองค์กรใช้ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และกติกาเดียวกัน ส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้มีวิสัยทัศน์ 
ประสบการณ์ คุณภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น าระเบียบกฎหมายของคณะสงฆ์ และ
ของภาครัฐไปสร้างกติกาในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน และมีคณะกรรมการก ากับดูแลแต่ละฝ่ายอย่าง
ใกล้ชิด๑๐๓ 

พระครูสุตธรรมพิทักษ์ (น้ าผึ้ง สุธมฺโม) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการปกครองคณะ
สงฆ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ผลการวิจัยพบว่า 

๑. สภาพท่ัวไป ปัญหาอุปสรรคในการปกครองคณะสงฆ์ เป็นดังนี้ ๑) บุคลากร: ปัญหา
การขาดแคลนบุคลากร  ๒) การเงิน: บุคลากรไม่ต้ังใจท างานเพราะขาดแรงกระตุ้น แนวทางการ
พัฒนาการระดมทุนทรัพย์   มีการหารายได้เข้ามา   ซึ่งเป็นการระดมทุนในเทศกาลส าคัญ ๆ ๓) วัสดุ
อุปกรณ์: วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ภายใน เป็นส่ิงของส าคัญในการท างานในส านักงานแต่ละวัด ถ้าส่ิงของ
ดังกล่าวมาไม่เพียงพอ ทางวัดก็ควรจะด าเนินการหาเจ้าภาพในการจัดการวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม  
๔.) วิธีการจัดการ: ควรจะมีการฝึกฝนอบรมพัฒนาบุคลากรพระสังฆาธิการบ่อย ๆ ควรจะมีการจัดทุน
ทรัพย์เพื่อการด าเนินการปกครองให้พร้อม จัดหาส่ิงของเครื่องใช้ในส านักงานให้พร้อม ถ้าทางวัดมี

                                                         
๑๐๓พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร), “การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครอง

คณะสงฆ์ ภาค ๑๕”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) , (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
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ปัจจัยด าเนินการได้ระดับน้อยก็ควรจะขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่นๆ ท่ีมีปัจจัยสามารถให้
ความอุปถัมภ์ได้  

๒. หลักพุทธธรรม แนวคิด และทฤษฎีท่ีเหมาะสมกับการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ คือ หลักอปริหานิยธรรม ๗ ดังนี้ ๑) ด้านหมั่นประชุมเนืองนิตย์ พระสังฆาธิการส่วน
ภูมิภาคต้ังแต่เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด จนถึงเจ้าอาวาส ควรจะมีการประชุมตามมติของเถร
สมาคม ถือว่าเป็นการประชุมรับนโยบาย ปรึกษา แนะน า แก้ไขทุกปัญหา ทุกระดับ เป็นแนวทาง
เดียวกันตลอดสาย ควรจะมีการรายงานการประชุมในทุกระดับให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบด้วย ควร
จะมีการจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องในหมู่ผู้บริหารพระสังฆาธิการ ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม ต้อง
เคารพกฎระเบียบ มีมารยาทท่ีดีในการประชุม เคารพประธานในการประชุม ๓) ไม่บัญญัติส่ิงท่ี
พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติ ผู้ปกครองคณะสงฆ์ควรจะปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย และกฎหมาย
ของบ้านเมือง ๔) ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้น ควรให้ความเคารพและให้เกียรติ
กันตามอาวุโส เพื่อความสามัคคีกันในหมู่คณะสงฆ์ ๕) ไม่ลุอ านาจตัณหาคือความยากท่ีเกิดขึ้น การ
เสียสละก็ดี การมีใจเมตตาปราณีกับผู้อื่นก็ดี เป็นคุณธรรมท่ีจะช่วยปิดกั้นความลุอ านาจตัณหาท่ีจะ
เกิดขึ้นในจิตได้ จึงสมควรอย่างยิ่งท่ีพระสังฆาธิการทุกระดับช้ันการปกครองควรประพฤติปฏิบัติอยู่  
๖)  ยินดีในเสนาสนะ ควรดูแลเสนาสนะท่ีอยู่อาศัยให้สะอาดเรียบร้อย ๗) สพรหมจารีผู้มีศีลดีงามยัง
ไม่มาขอให้มา ควรมีนโยบายเข้มงวดในการรับผู้เข้ามาบวช ตามกฎระเบียบพระอุปัชฌาย์ 

๓.  แนวทางการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด าเนินการได้ดังนี้  
๑) การวางแผน : ผู้บริหารควรจะมีการวางแผนการปกครองอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมปรึกษา
ผู้บริหารเพื่อวางแผนให้เป็นไปในทิศทางท่ีก าหนด  ๒) การจัดองค์การ: จัดโครงสร้างการปกครอง
คณะสงฆ์ให้มีการปรับเปล่ียนพัฒนาอยู่เสมอ เปิดโอกาสให้บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเข้ามา
บริหารงาน มีการเปล่ียนแปลงบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมเข้ามาท าหน้าท่ี  ๓) การส่ังการ: พระสังฆาธิ
การ เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลพระภิกษุ สามเณร ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยดีงาม  ๔)  การประสานงาน: พระสังฆาธิการ ควรจะมีการประสานงานติดต่อกับผู้ช่วยเจ้า
อาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะจังหวัดเป็นต้น ร่ วมมือร่วมใจกันท า
หน้าท่ีดูแลรักษาความเรียบร้อยให้ดี ในเขตพื้นท่ีนั้น ๆ ๕)  การควบคุม: พระสังฆาธิการมีหน้าท่ีในการ
ควบคุมทรัพยากรการปกครองคณะสงฆ์ท้ังปวง ให้เป็นไปตามล าดับช้ันการปกครอง การตรวจสอบ



   ๑๐๐ 
 

 

การเงินภายในแต่ละวัด ผู้ปกครองควรจะน าเสนอเป็นรายงานประจ าปีแจ้งให้ เจ้าคณะจังหวัด
ทราบ๑๐๔  

พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาการ
ปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑) สภาพปัจจุบันและปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์  ภาค ๒ 
พบว่าสภาพการปกครองโดยรวมมีความเป็นเอกภาพในการปกครองของทางคณะสงฆ์ การด าเนินงาน
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ใช้พระธรรมวินัยเป็นหลัก โดยมีกรอบของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
และกฎมหาเถรสมาคม ประกาศ ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นแนวทางในการขับเคล่ือน ท าให้งาน
การปกครองเป็นไปด้วยดี ไม่มีปัญหาอุปสรรค   

 ๒) การพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ 
ภาค ๒ พบว่าพระสงฆ์และกรรมการวัด มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์
ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ ๓.๙๒ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  ท้ังด้านการปกครองพระภิกษุสามเณร ด้านการปกครอง
ศิษย์วัดและด้านการระงับอธิกรณ์ของพระสังฆาธิการ พบว่า พระสงฆ์และกรรมการวัด       มีความ
คิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค ๒ อยู่ในระดับมากทุกด้านในขณะท่ีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปร ๓ ตัวแปร มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง ๐.๐๘๓-๐.๒๓๕ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีมี
ค่าสูงสุดคือ ความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ด้านการระงับอธิกรณ์กับการปกครองพระภิกษุสามเณร (r= ๐.๒๓๕) และ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีมีค่าต่ าสุดคือ ความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาการ
ปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒การปกครองศิษย์วัดกับการ
ปกครองพระภิกษุสามเณร (r= ๐.๐๘๓)  

 ๓) รูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมในเขตปกครอง
คณะสงฆ์ ภาค ๒ มีการส่งเสริมให้มีความเข้มงวดกวดขันในพระวินัย ตลอดท้ังกฎและระเบียบและ
กฎหมายบ้านเมืองท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้ยึดปฏิบัติท้ังต่อตนเองและผู้อื่น หากเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ก็ให้
มีการผ่อนผันอนุโลมอาศัยหลักพรหมวิหารธรรมและพระวินัยเป็นท่ีต้ัง มิให้มีการตัดสินด้วยอ านาจ

                                                         
๑๐๔พระครูสุตธรรมพิทักษ์ (น้ าผึ้ ง  สุธมฺโม),  “การพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ในจั งห วัด

ประจวบคีรีขันธ์”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) , (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



   ๑๐๑ 
 

 

แห่งอคติ แต่ให้ค านึงถึงความถูกต้องและเหมาะสมตามพระพุทธบัญญัติโดยใช้วิธีการ “เข้มงวด 
กวดขัน ผ่อนผัน และอนุโลม” ตามล าดับสถานการณ์ต่างๆ 

 ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรมใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒  ๑) ด้านการปกครองพระภิกษุสามเณรควรมีการกระจายอ านาจการ
ปกครองภายในวัดไปยังกลุ่มท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวัดเช่น มีกรรมการบริหารวัด ท่ีสามารถ
บริหารจัดการวัด ร่วมกับเจ้าอาวาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒) ด้านการบริหารจัดการวัดควรมีการ
วางแผน นโยบาย แผนผังการบริหารจัดการวัดท่ีชัดเจน เป็นระบบและต่อเนื่องเป็นรูปธรรมประชาชน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบได้อย่างไม่ยุ่งยาก ๓) ควรด าเนินการประชุมการระงับอธิกรณ์
ของพระสังฆาธิการภายในพื้นท่ีปกครองเป็นประจ า๑๐๕ 

โชติ บดีรัฐ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค ๔ เพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา"  

ผลการวิจัย พบว่า ๑) สภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค ๔ ใน ๓ ด้าน มีผลดังนี้ ในการบริหารคน มีการสร้างและพัฒนาภาวะผู้น าบุคลากรทาง
พระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ ในการบริหารภาระงาน มีการออกกฎระเบียบในการปกครองคณะ
สงฆ์ และก าหนดโทษผู้ท่ีละเมิดกฎระเบียบท่ีวางไว้ และในการบริหารองค์กร มีการท างานเป็นทีม ๒)
ประสิทธิผลการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ใน ๓ ด้าน มีผล
ดังนี้ ในการบริหารคน มีการด าเนินไปอย่างรวดเร็วสนองต่องานท่ีมอบหมายให้ท า โดยใช้คนตรงกับ
ความรู้และความสามารถ ในการบริหารภาระงาน มุ่งบริหารอย่างประหยัด คุ้มค่าและสนองตอบต่อ
ความต้องการของผู้มาติดต่อ และในการบริหารองค์กร ได้เน้นในเรื่องสร้างศรัทธาเข้าวัดและปฏิบัติ
ธรรมมากขึ้น ๓) ศักยภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ใน 
๓ ด้าน มีผลดังนี้ ในการบริหารคน มีการน าจุดเด่นของบุคลากรมาใช้ในการบริหารงาน และแก้ปัญหา
จุดด้อยของบุคลากรในการบริหารงาน ในการบริหารภาระงาน มีการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การบริหารงาน และในการบริหารองค์กร มีการจัดท าแผนงานหรือโครงการเพื่อพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง ๔)ส าหรับแนวทางการพัฒนาการบริหารคน การบริหารภาระงาน และการบริหารองค์กร 
ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ ใน ๓ ด้าน มีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรมีวิธีการ
พัฒนาคนให้เก่ง มีความรู้ความสามารถ ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักพระศาสนาท่ีถูกต้อง โดยวิธีการ
ส่งเสริมให้พระสังฆาธิการมีการศึกษาและพัฒนาภาวะผู้น า มีการพัฒนาสมรรถนะภาระงานด้านการ

                                                         
๑๐๕พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ), "รูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริ

หานิยธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



   ๑๐๒ 
 

 

บริหาร โดยอบรมให้พระสังฆาธิการให้เป็นผู้น าในการพัฒนาจิตใจ จริยธรรมคุณธรรมและให้มีความรู้
และทักษะในเรื่องการป้องกันไม่ให้พุทธศาสนิกชนเส่ือมศรัทธาในพระพุทธศาสนา และต้ังมั่นความ
เช่ือความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืนต่อไป๑๐๖ 

นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบและหลักการของการปกครองใน
พระไตรปิฎก” ผลการวิจัยพบว่า ๑) รูปแบบของการปกครองทางการเมืองมี ๒ รูปแบบ ได้แก่ การ
ปกครองแบบราชาธิปไตย ซึ่งผู้มีอ านาจสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวในการปกครองรูปแบบนี้คือพระราชา 
และการปกครองแบบสามัคคีธรรม ซึ่งอ านาจอยู่ในมือของชนช้ันสูงและมีลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบ
การปกครองแบบอภิชนาธิปไตยในปรัชญากรีก ส่วนรูปแบบการปกครองในพระพุทธศาสนานั้นมี
พัฒนาการโดยเริ่มต้นจากพระพุทธเจ้าทรงปกครองคณะสงฆ์ในฐานะธรรมราชา จนกระท่ังพระพุทธ
องค์ได้ทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการปกครอง จึงเป็นรูปแบบการปกครองเฉพาะตน ๒) หลักการของ
การปกครองแบบราชาธิปไตย ได้แก่ หลักธรรมต่าง ๆ ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้จ านวนมากเพื่อเป็น
เครื่องเหนี่ยวรั้งในการใช้อ านาจของผู้ปกครอง เนื่องจากผู้ปกครองแบบราชาธิปไตยมีอ านาจสิทธิ์ขาด
แต่เพียงผู้เดียว และหลักการของการปกครองแบบสามัคคีธรรมมีหลักการปกครองท่ีส าคัญคืออปริ
หานิยธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมเพื่อสร้างความสามัคคี และหลักธรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง 
ส่วนหลักการของการปกครองของคณะสงฆ์นั้นมีพระธรรมวินัยเป็นหลักการปกครองส าคัญ ซึ่งคณะ
สงฆ์จะต้องด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดีภายใต้กรอบแห่งพระธรรมวินัย๑๐๗  

สรุปว่า การปกครองคณะสงฆ์คือการบริหารจัดการควบคุมบุคลากรท้ังพระภิกษุสามเณร 
และฆราวาสท่ีอาศัยอยู่ภายในวัด ให้เกิดความสงบ เรียบร้อย และปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัย 
กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม โดยผู้บริหารก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และยุทธวิธีในการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
 

                                                         
๑๐๖โชติ บดีรัฐ, "การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๔ เพ่ือความ

มั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา", วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต , (คณะรัฐประศาสนศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ), ๒๕๕๕. 

๑๐๗นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง, “รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก” วิทยานิพนธ์
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๖. 



 
บทท่ี ๓ 

วิธกีารด าเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง  “กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่ เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์ ”   
มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

๓.๑  รูปแบบการวิจัย 
๓.๒  ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่าง

งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กับ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นพระสังฆาธิการผู้มีทบาทส าคัญในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 
จ านวน ๑๘ รูป และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๘ 
รูปหรือคน เพ่ือยืนยันกลยุทธ์ที่น าเสนอในเบื้องต้น  และงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) กับประชาชนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๔๐๐ คน 

 

๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ๓.๒.๑ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลแบบสอบถามจาก

ประชากรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ พบว่า มีจ านวน ๘๐๓,๕๙๙ คน ผู้วิจัยเลือกเอาเฉพาะประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ 
คิดร้อยละ ๙๕.๓ ของประชากรทั้งหมด ดังนั้นประชากรที่ใช้ในการวิจัยจ านวนทั้งสิ้น ๗๖๕,๘๓๐ คน 
ประชากรจังหวัดสระบุรี ตามประกาศส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๗ พบว่า มีจ านวน ๖๓๓,๔๖๐ คน ผู้วิจัยเลือกเอาเฉพาะประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ คิดร้อย
ละ ๙๙.๓ ของประชากรทั้งหมด ดังนั้นประชากรที่ใช้ในการวิจัยจ านวนทั้งสิ้น ๖๒๙,๐๒๖ คน และ 
ประชากรจังหวัดอ่างทอง ตามประกาศส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๗ พบว่า มีจ านวน ๒๘๓,๕๖๘ คน ผู้วิจัยเลือกเอาเฉพาะประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ คิดร้อย
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ละ ๙๘.๓ ของประชากรทั้งหมด ดังนั้นประชากรที่ใช้ในการวิจัยจ านวนทั้งสิ้น ๒๗๘,๗๔๘ คน รวม
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น ๑,๖๗๓,๖๐๔ คน๑ 
 ๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้ท าการสุ่มมาจากประชากร
จ านวน ๑,๖๗๓,๖๐๔ คน โดยค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้๒  

n =   

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

แทนค่าในสูตร n = 
 1,673,604  

1 + 1,673,604 (0.05)2 
  =  399.90  

ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๔๐๐ คน 
 จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างข้างต้นผู้วิจัยจึงน ามาค านวณตามสัดส่วนที่เหมาะสม โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ดังนี้ 

 สูตร  n  =  𝑛𝑁
𝑁๑ 

 โดยที่  n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
   N  =  จ านวนประชากรในแต่ละกลุ่ม 
   N๑ =  จ านวนประชากรทั้งหมด 

ตัวอย่างเช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         =    ๗๖๕,๘๓๐ x ๔๐๐ 
      ๑,๖๗๓,๖๐๔ 
                =    ๑๘๓ 

 

 

                                                 
๑ ส านักทะเบียนกลาง, จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัด

ต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ,  [ออนไลน์] . แหล่งข้อมูล : 
http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf, [๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙]. 

๒สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฎเทพ
สตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 

N 

1 + N (e)2 
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ตารางท่ี ๓.๑ แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

กลุ่มประชากรที่ศึกษา 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๗๖๕,๘๓๐ ๑๘๓ 
จังหวัดสระบุรี ๖๒๙,๐๒๖ ๑๕๐ 
จังหวัดอ่างทอง ๒๗๘,๗๔๘ ๖๗ 
รวม ๑,๖๗๓,๖๐๔ ๔๐๐ 

  ๓.๒.๓  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
บริหารองค์กรสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัด
อ่างทอง เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key  Informants) จ านวน  ๑๘  รูป  
 ๓.๒.๓  ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 ผู้วิจัยได้คัดเลือกจากพระสังฆาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การบริหารองค์กรสงฆ์ เพ่ือยืนยันกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์  จ านวน 
๑๒ รูป/คน   

 
๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ก) เชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) 
 ๑) แบบสัมภาษณ์  ( Interview)  เป็นแบบสัมภาษณ์เชิ งลึกแบบมีโครงสร้ าง 
(Structured Interview Form) เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งใน
ยุคโลกาภิวัฒน์ใน ๓ ประเด็น คือ ๑) สภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน ๒)  จุดเด่น จุด
ด้อย โอกาส และอุปสรรค ในการบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์ และ ๓) หลักการและ
วิธีการในการการบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์ 

 ๒) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์  ในการนี้ด้วยรูปแบบการจัดสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) จะเป็นไปในลักษณะของการประชุมกลุ่มเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง
และข้อมูลตรงตามที่ก าหนดไว้ หรือเป็นข้อค้นพบใหม่ ซึ่งเกิดจากการสนทนา โดยมีประเด็นปัญหาที่
เจาะจงกับกลุ่มตัวอย่างประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านคณะสงฆ์ จ านวนทั้งสิ้น ๑๒ รูป/คน ทั้งนี้กลุ่ม
ประชากรที่กล่าวมาได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการจัดสนทนากลุ่ม



๑๐๖ 
 

เฉพาะ (Focus Group Discussion) จึงเป็นไปในลักษณะของการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน 

 ๓) การสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การ
บริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์  แล้วน ามาร่างข้อค าถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ และ
สนทนากลุ่มเฉพาะ ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ ต่อจากนั้นน าแบบสัมภาษณ์และข้อค าถามในการ
สนทนากลุ่มเฉพาะมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์และน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข) เชิงปริมาณ (Quantitative  Research)   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้นโดยศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ต ารา วารสาร สิ่งพิมพ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็น
ศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์ 
 ก. การสร้างเครื่องมือ 
 ๑. ศึกษาหลักการและเอกสารแนวคิด ทฤษฏี  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพทั่วไปในการ
บริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
 ๒. ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ๓. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษา
โครงการวิจัย 
 ๔. สร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ๕. น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่อที่ปรึกษาโครงการวิจัยและผู้ เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
 ๖. น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรเพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรง
ของเครื่องมือ 
 ๗. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัย 
 ๘. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข. ลักษณะสร้างเครื่องมือ 
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)    
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับกลยุทธ์
การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งแบ่งออกเป็น  ๓  ตอน คือ  
 ตอนที่ ๑  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะ
เป็นแบบเลือกตอบ (Check  List)  หรือตรวจสอบรายการโดยถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ชั้นสูงสุด อาชีพ จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญ สาเหตุที่เข้าวัด และแรงจูงใจในการเข้าวัด 
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 ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี  ๕  ระดับ  ตามหลักการ
ของลิเคิร์ท (Likert)๓ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 ๕  หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
 ๔  หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
 ๓  หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 ๒  หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 
 ๑  หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
 ค. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่สร้างไว้ไปด าเนินการตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ  ดังนี้ 
 ๑) การวิเคราะห์ Face validity (ความตรงเชิงพินิจ) ซึ่งเป็นการตรวจสอบประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยที่ปรึกษาโครงการวิจัย ทั้ง ๒ ท่าน ด้วยการตรวจสอบประเมิน
กรอบเนื้อหา ขอบเขตของแบบสอบถามประเด็นส าคัญของการสอบถาม ตลอดจนการใช้ถ้อยค า
ส านวนภาษาเชิงวิชาการท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการเก็บข้อมูล 
 ๒) การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Contents validity) โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของประเด็นค าถามการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในรูปแบบของเทคนิคการวิเคราะห์ 
IOC (Index of Congruence)๔ โดยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและเนื้อหาวิจัย ไม่
น้อยกว่า ๕ ท่าน ได้ผลการหาค่า IOC  เท่ากับ  ๑.๐๐ ทุกข้อ โดยมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการ
หาค่า  IOC จ านวน  ๕  ท่าน   
 ๓) การหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามที่ได้
ปรับปรุงจากขั้นตอนการหาค่า IOC แล้วไปแจกให้กลุ่มบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ใช่ประชากรของงานวิจัย จ านวน ๓๐ ชุด ได้แก่ ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี เพ่ือหาค่าความ

เชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha coefficient)๕ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่น
แบบสอบถาม (Try Out) ทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๖๗ 

                                                 
๓สุดาภรณ์ อรุณดี, ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัย, (เลย : รุ่งแสงธุรกิจการพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า 

๗๒. 
๔สุวรีย์ ศิริโภคารภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 
  ๕สิน  พันธุ์พินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชซิ่ง จ ากัด, 

๒๕๔๗), หน้า ๑๙๑. 



๑๐๘ 
 

 ๔) ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัยที่วิเคราะห์ผลได้จากการทดลองใช้ (Try 
Out) ตามค าแนะน าของที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
 ๕) สร้างเครื่องมือการวิจัยฉบับสมบูรณ์และน าเสนอต่อที่ปรึกษาโครงการวิจัย  เพ่ือขอ
ความเห็นและจัดพิมพ์ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ในการเก็บข้อมูลการวิจัยกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริงต่อไป 
 

๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ก. เชิงคุณภาพ 
  การวิจัยครั้งนี้   ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ด าเนินการ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่จะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับขอเอกสารต่างๆ 
พร้อมกันนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เตรียมและ
ศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป  เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อน
ด าเนินการสัมภาษณ์ 
 ๒) ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคย
กับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุ ผลและขออนุญาตใช้เครื่อง
บันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพื่อใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้งให้
ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ  
 ๓) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 วัตถุประสงค์ของการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อมูล
ตรงตามที่ก าหนดไว้ หรือเป็นข้อค้นพบใหม่ ซึ่งเกิดจากการสนทนา เป็นไปในลักษณะของการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเป็นการยืนยันรับรองกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่
เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์ ตามที่ผู้วิจัยเสนอไว้ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการตามระเบียบวิธี 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การนัดหมายวันเวลาจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเฉพาะ คณะผู้วิจัยจะท าการนัด
หมายวันเวลาที่จะจัดกิจกรรมสนทนาดังกล่าว 
  (๒) หลังจากตกลงดังที่นัดหมายแล้ว คณะผู้ วิจัยจะเดินทางไปยั ง พ้ืนที่
กลุ่มเป้าหมายก่อนอย่างน้อย ๑ วัน ทั้งนี้เพ่ือตระเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม
เฉพาะ 



๑๐๙ 
 

  (๓) ด าเนินการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ โดยที่คณะผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินรายการของ
กิจกรรม 
  (๔) ขณะสนทนากลุ่มเฉพาะ มีการบันทึกการด าเนินกิจกรรมด้วยเครื่องบันทึก 
(Recorder) และภาพ (Camera) 
  (๕) สรุปผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาt 
 ข. เชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากรจากพระสงฆ์ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
สระบุรี และจังหวัดอ่างทองที่มีต่อกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์ จ านวน
ประชากร  ๑,๖๗๓,๖๐๔ คน วิเคราะห์ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๔๐๐ 
คน แล้วด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random sampling) ผู้วิจัยด าเนินการแจกจ่าย
ด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง มีการนัด
หมายให้มีผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมส่งคืนภายใน ๓ สัปดาห์  ได้แบบสอบถามกลับคืนมา ๓๖๓ คน คิด
เป็น ๙๐.๗๕ %  ในงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 ๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ตรงตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม 
 ๒) ผู้วิจัยเสนอติดต่อขอหนังสือจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเข้าแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 ๓) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึง ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง เพ่ือขอแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) และด าเนินการแจก
และรับกลับคืนด้วยตนเอง 
 ๔) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่รับกลับ
มาแล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสังคมศาสตร์ 
 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุค
โลกาภิวัฒน์” แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ ๒. การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนี้ 
 ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 



๑๑๐ 
 

 ๑) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
 ๒) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informant) ที่เป็นผู้ทรงวุฒิ ๑๘ ท่าน มาจ าลองเป็นกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งใน
ยุคโลกาภิวัฒน์ชั้นต้น (Basic Model) ก่อนจะน าไปขอค าชี้แนะจากที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
 ๓) หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาโครงการวิจัยถึงกลยุทธ์เบื้องต้น (Basic 
Model) ก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นค าถามหลักส าหรับการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์เชิงลึก 
จ านวน ๑๒ ท่าน 
 ๔) สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ก่อนที่จะมีการประมวลผลและสรุปกลยุทธ์ต่อไป 
 
 ๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยจะได้น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปท าการตรวจสอบความถูกต้อง การลงรหัส และ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือท าการค านวณค่าสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การ
น าเสนอและสรุปผลการวิจัย  ดังนี้ 

 (๑) สถานภาพส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage)  

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์
ที่เข้มแข็งในปัจจุบัน ใช้การวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation :  S.D.) 

(๓) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสภาพทั่วไปในการบริหารองค์กร
สงฆ์ที่เข้มแข็งในปัจจุบัน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่าที (T-test) และค่า
เอฟ (F-test) หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) ในการกรณีที่ตัวแปร
ตั้งแต่ ๓ กลุ่มข้ึนไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่าง
นัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ 
 



 
บทที่ ๓ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

 การวิ จัย เรื่ อง  “กลยุทธ์การบริหารอง ค์กรสงฆ์ ท่ี เข้มแข็ ง ในยุค โลกาภิวัตน์”   
มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

๓.๑  รูปแบบการวิจัย 
๓.๒  ประชากรกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
๓.๓  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาโดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Method 

Research) โดยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ซึ่งเก็บข้อมูลจากเอกสาร 
(Documentary  Research)  มีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key  Informants) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus  Group  Discussion) กับผู้เช่ียวชาญ และ
การ ศึกษาวิ จั ย เ ชิ ง ปริ ม าณ  (Quantitative  Research) ซึ่ ง เ ก็ บข้ อมู ล จากแบบสอบถ าม 
(Questionnaire) 

 

๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 ๓.๒.๑ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลแบบสอบถามจาก

ประชากรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันท่ี ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ พบว่า มีจ านวน ๘๐๓,๕๙๙ คน ผู้วิจัยเลือกเอาเฉพาะประชากรท่ีนับถือศาสนาพุทธ 
คิดร้อยละ ๙๕.๓ ของประชากรท้ังหมด ดังนั้นประชากรท่ีใช้ในการวิจัยจ านวนท้ังส้ิน ๗๖๕,๘๓๐ คน 
ประชากรจังหวัดสระบุรี ตามประกาศส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๗ พบว่า มีจ านวน ๖๓๓,๔๖๐ คน ผู้วิจัยเลือกเอาเฉพาะประชากรท่ีนับถือศาสนาพุทธ คิดร้อย
ละ ๙๙.๓ ของประชากรท้ังหมด ดังนั้นประชากรท่ีใช้ในการวิจัยจ านวนท้ังส้ิน ๖๒๙,๐๒๖ คน และ 
ประชากรจังหวัดอ่างทอง ตามประกาศส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๗ พบว่า มีจ านวน ๒๘๓,๕๖๘ คน ผู้วิจัยเลือกเอาเฉพาะประชากรท่ีนับถือศาสนาพุทธ คิดร้อย
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ละ ๙๘.๓ ของประชากรท้ังหมด ดังนั้นประชากรท่ีใช้ในการวิจัยจ านวนท้ังส้ิน ๒๗๘,๗๔๘ คน รวม
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยท้ังส้ิน ๑,๖๗๓,๖๐๔ คน๑ 
 ๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้ท าการสุ่มมาจากประชากร
จ านวน ๑,๖๗๓,๖๐๔ คน โดยค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้๒  

n =   

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

แทนค่าในสูตร n = 
 ๑,๖๗๓,๖๐๔  

๑ + ๑,๖๗๓,๖๐๔ (๐.๐๕)๒ 
  =  ๓๙๙.๙๐  

ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๔๐๐ คน 
 จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างข้างต้นผู้วิจัยจึงน ามาค านวณตามสัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบช้ันภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ดังนี้ 

 สูตร  n  =  𝑛𝑁
𝑁๑ 

 โดยท่ี  n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 
   N  =  จ านวนประชากรในแต่ละกลุ่ม 
   N๑ =  จ านวนประชากรท้ังหมด 

ตัวอย่างเช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         =    ๗๖๕,๘๓๐ x ๔๐๐ 
      ๑,๖๗๓,๖๐๔ 
                =    ๑๘๓ 

 

 

                                                 
๑ ส านักทะเบียนกลาง, จ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัด

ต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ,  [ออนไลน์ ]. แหล่ง ข้อมูล  : 
http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_๕๗.pdf, [๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙]. 

๒สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฎเทพ
สตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 

N 

๑ + N (e)๒ 
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ตารางที่ ๓.๑ แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

กลุ่มประชากรที่ศึกษา 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๗๖๕,๘๓๐ ๑๘๓ 
จังหวัดสระบุรี ๖๒๙,๐๒๖ ๑๕๐ 
จังหวัดอ่างทอง ๒๗๘,๗๔๘ ๖๗ 
รวม ๑,๖๗๓,๖๐๔ ๔๐๐ 

  ๓.๒.๓  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
บริหารองค์กรสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัด
อ่างทอง เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key  Informants) จ านวน  ๒๐  รูป/คน   
 ๓.๒.๓  ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 ผู้วิจัยได้คัดเลือกจากพระสังฆาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การบริหารองค์กรสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง  เพื่อยืนยันกล
ยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ จ านวน ๑๒ รูป/คน   

 
๓.๓  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ก) เชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) 
 ๑) แบบสัมภาษณ์  ( Interview)  เป็นแบบสัมภาษณ์เ ชิง ลึกแบบมีโครงสร้ าง 
(Structured Interview Form) เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งใน
ยุคโลกาภิวัตน์ใน ๓ ประเด็น คือ ๑) สภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน ๒)  จุดเด่น จุด
ด้อย โอกาส และอุปสรรค ในการบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ และ ๓) หลักการและ
วิธีการในการการบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 

๒) แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion form) เพื่อยืนยันกลยุทธ์
การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ ด้วยข้อค าถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 ข) เชิงปริมาณ (Quantitative  Research)   
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้นโดยศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ต ารา วารสาร ส่ิงพิมพ์ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็น
ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
 ก. การสร้างเคร่ืองมือ 
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 ๑. ศึกษาหลักการและเอกสารแนวคิด ทฤษฏี  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพท่ัวไปในการ
บริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
 ๒. ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ๓. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจาก ท่ีปรึกษา
โครงการวิจัย 
 ๔. สร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ๕. น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่อท่ีปรึกษาโครงการวิจัยและผู้เช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
 ๖. น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรง
ของเครื่องมือ 
 ๗. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัย 
 ๘. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข. ลักษณะสร้างเคร่ืองมือ 
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)    
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับกลยุทธ์
การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งแบ่งออกเป็น  ๓  ตอน คือ  
 ตอนที่ ๑  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะ
เป็นแบบเลือกตอบ (Check  List)  หรือตรวจสอบรายการโดยถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ ภูมิล าเนา 
 ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี  ๕  ระดับ  ตามหลักการ
ของลิเคิร์ท (Likert)๓ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 ๕  หมายถึง ระดับการบริหารองค์กรสงฆ์    มากท่ีสุด 
 ๔  หมายถึง ระดับการบริหารองค์กรสงฆ์    มาก 
 ๓  หมายถึง ระดับการบริหารองค์กรสงฆ์    ปานกลาง 
 ๒  หมายถึง ระดับการบริหารองค์กรสงฆ์    น้อย 
 ๑  หมายถึง ระดับการบริหารองค์กรสงฆ์    น้อยท่ีสุด 
 ตอนที่ ๓ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กร
สงฆ์ในปัจจุบัน 

                                                 

 ๓สุดาภรณ์ อรุณดี, ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการวิจัย, (เลย : รุ่งแสงธุรกิจการพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า 
๗๒. 
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 ค. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยน าเครื่องมือท่ีสร้างไว้ไปด าเนินการตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ  ดังนี้ 
 ๑) การวิเคราะห์ Face validity (ความตรงเชิงพินิจ) ซึ่งเป็นการตรวจสอบประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย ท้ัง ๒ ท่าน ด้วยการตรวจสอบประเมิน
กรอบเนื้อหา ขอบเขตของแบบสอบถามประเด็นส าคัญของการสอบถาม ตลอดจนการใช้ถ้อยค า
ส านวนภาษาเชิงวิชาการท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการเก็บข้อมูล 
 ๒) การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Contents validity) โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของประเด็นค าถามการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในรูปแบบของเทคนิคการวิเคราะห์ 
IOC (Index of Congruence)๔ โดยผู้เช่ียวชาญการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและเนื้อหาวิจัยไม่
น้อยกว่า ๕ ท่าน ได้ผลการหาค่า IOC  เท่ากับ  ๑.๐๐ ทุกข้อ โดยมีรายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบการ
หาค่า  IOC จ านวน  ๕  ท่าน  ดังนี้ 
 ๓) การหาค่าความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามท่ีได้
ปรับปรุงจากขั้นตอนการหาค่า IOC แล้วไปแจกให้กลุ่มบุคคลท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ี
ไม่ใช่ประชากรของงานวิจัย จ านวน ๓๐ ชุด ได้แก่ ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี เพื่อหาค่าความ

เช่ือมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha coefficient)๕ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเช่ือมั่น
แบบสอบถาม (Try Out) ท้ังฉบับเท่ากับ ๐.๙๘๗ 
 ๔) ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัยท่ีวิเคราะห์ผลได้จากการทดลองใช้ (Try 
Out) ตามค าแนะน าของท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
 ๕) สร้างเครื่องมือการวิจัยฉบับสมบูรณ์และน าเสนอต่อท่ีปรึกษาโครงการวิจัย  เพื่อขอ
ความเห็นและจัดพิมพ์ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ในการเก็บข้อมูลการวิจัยกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริงต่อไป 
 
 
 

๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ก. เชิงคุณภาพ 
                                                 

 ๔สุวรีย์ ศิริโภคารภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ สถาบันราชภัฎเทพ
สตรี, ๒๕๕๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 

  ๕สิน  พันธ์ุพินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชซิ่ง จ ากัด, 
๒๕๔๗), หน้า ๑๙๑. 



๙๖ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ได้แก่ 
  ๑.๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาท่ีจะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับขอเอกสาร
ต่างๆ พร้อมกันนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เตรียม
และศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป  เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อน
ด าเนินการสัมภาษณ์ 
  ๑.๒) ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้าง
ความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้
เครื่องบันทึกเสียงในขณะท่ีสัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพื่อใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้ง
แจ้งให้ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ท่ีบันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ  
 ๒) ขั้นตอนการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ได้แก่ 
  (๑) การนัดหมายวันเวลาจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเฉพาะ คณะผู้วิจัยจะท าการนัด
หมายวันเวลาท่ีจะจัดกิจกรรมสนทนาดังกล่าว 
  (๒ )  หลังจากตกลงดัง ท่ีนัดหมายแล้ว คณะ ผู้วิ จัยจะเ ดินทางไปยังพื้น ท่ี
กลุ่มเป้าหมายก่อนอย่างน้อย ๑ วัน ท้ังนี้เพื่อตระเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม
เฉพาะ 
  (๓) ด าเนินการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ โดยท่ีคณะผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินรายการของ
กิจกรรมเอง 
  (๔) ขณะสนทนากลุ่มเฉพาะ มีการบันทึกการด าเนินกิจกรรมด้วยเครื่องบันทึก 
(Recorder) และภาพ (Camera) 
 ข. เชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 ๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ตรงตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการแจกแบบสอบถาม 
 ๒) ผู้วิจัยเสนอติดต่อขอหนังสือจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อเข้าแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 ๓) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึง ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง เพื่อขอแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) และด าเนินการแจก
และรับกลับคืนด้วยตนเอง 
 ๔) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีรับกลับมา 
ก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสังคมศาสตร์ 



๙๗ 
 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิ
วัตน์” แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ ดังนี้ 
 ก) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ๑) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
 ๒) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informant) ท่ีเป็นผู้ทรงวุฒิ ๒๐ ท่าน มาจ าลองเป็นกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งใน
ยุคโลกาภิวัตน์ช้ันต้น (Basic Model) ก่อนจะน าไปขอค าช้ีแนะจากท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
 ๓) หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากท่ีปรึกษาโครงการวิจัยถึงกลยุทธ์เบื้องต้น (Basic 
Model) ก่อนท่ีจะพัฒนาไปเป็นค าถามหลักส าหรับการสนทนากลุ่มเฉพาะ ( Focus Group 
Discussion) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญท่ีไม่ใช่กลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์เชิงลึก 
จ านวน ๑๒ ท่าน 
 ๔) สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ก่อนท่ีจะมีการประมวลผลและสรุปกลยุทธ์ต่อไป 
 
 ข) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยจะได้น าข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดไปท าการตรวจสอบความถูกต้อง การลงรหัส และ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อท าการค านวณค่าสถิติต่างๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์การ
น าเสนอและสรุปผลการวิจัย   
 ๑) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง และพรรณนาความเป็นไปได้ของสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน โดยสถิติ
ดังนี้ 
 ๑. ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปัจ จัย ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามค่าความถี่  
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 ๒. ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
ใช้สถิติการวิเคราะห์คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แต่ละ
หัวข้อค าถามในแบบสอบถาม โดยมีเกณฑ์พิจารณาให้ค่าเฉล่ีย๖  ดังนี้ 
                                                 

 ๖สิน  พัธ์ุพินิจ, เทดนิคการวิจัยทางสมคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชซิ่ง จ ากัด, 
๒๕๔๗), หน้า ๑๙๒. 



๙๘ 
 

 ค่าเฉล่ียต้ังแต่   ๔.๕๐-๕.๐๐  หมายถงึ   ระดับความคิดเห็น   มากท่ีสุด  
 ค่าเฉล่ียต้ังแต่   ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายถึง   ระดับความคิดเห็น   มาก 
 ค่าเฉล่ียต้ังแต่   ๒.๕๐-๓.๔๙  หมายถึง   ระดับความคิดเห็น   ปานกลาง  
 ค่าเฉล่ียต้ังแต่  ๑.๕๐-๒๔๙   หมายถึง   ระดับความคิดเห็น   น้อย  
 ค่าเฉล่ียต้ังแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙  หมายถึง   ระดับความคิดเห็น   น้อยท่ีสุด 
 ๓. ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด ผู้วิจัยท าการรวบรวมจากแบบสอบถามแล้วจัด
กลุ่มตามประเด็นท่ีก าหนดไว้  จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 
 ๔. น าข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุปผล และน าเสนอเขียน
เป็นความเรียง หรือตาราง 

 



 

บทที่ ๔ 
ผลการวิจัย 

 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์” นัน้ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Method Research) ระหว่างงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่ง
เป็นพระสังฆาธิการผู้มีบทบาทส าคัญในการบริหารกิจการคณะสงฆ์และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๘ รูป
หรือคน เพื่อวิเคราะห์สภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน และวิเคราะห์กลยุทธ์การ
บริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ในเบ้ืองต้น หลังจากนั้นน าผลการวิจัยไปจัดสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้เช่ียวชาญจ านวน ๑๒ ท่าน เพื่อยืนยันกลยุทธ์ท่ีผู้วิจัยเสนอ 
และเพิ่มเติมในส่วนท่ียังขาดอยู่ให้บริบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก่อนน าเสนอสู่สาธารณชน และงานวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) กับประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน ๓๖๓ คน เพื่อหาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อสภาพท่ัวไปในการบริหาร
องค์กรสงฆ์ในปัจจุบันว่าอยู่ในระดับใด เพื่อสนับสนุนงานวิจัยเชิงคุณภาพให้สมบูรณ์มากกยิ่งขึ้น 
ผลการวิจัยมีดังนี้ 

๔.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
๔.๒  กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
๔.๓  น าเสนอกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
๔.๔  องค์ความรู้จากการวิจัย 

 
๔.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
 งานวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์” ผู้วิจัยได้
ก าหนดขอบเขตไว้เฉพาะในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ภายใต้การดูแลของพระเดชพระคุณพระ
พรหมบัณฑิต (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) ศ.ดร. เจ้าคณะภาค ๒ ซึ่งท่านได้ปกครองดูแลคณะสงฆ์ ๓ จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสระบุรี โดยมีรายละเอียดการปกครองคณะ
สงฆ์ ดังแผนภาพภาพต่อไปนี้ 

 

 



๑๑๓ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๑  เขตพื้นท่ีการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ 

เจ้าคณะภาค ๒ 

รองเจ้าคณะภาค 

๒ 

เจ้าคณะอ าเภอ 
คณะสงฆ์ ๑๖ อ าเภอ
ประกอบด้วย 
๑. อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
๒. อ าเภอมหาราช 
๓. อ าเภอท่าเรือ 
๔. อ าเภอนครหลวง 
๕. อ าเภอบางประหัน 
๖. อ าเภออุทัย 
๗. อ าเภอภาชี 
๘. อ าเภอวังน้อย 
๙. อ าเภอบางประอิน 
๑๐. อ าเภอผักไห่ 
๑๑. อ าเภอบางไทร 
๑๒. อ าเภอลาดบัวหลวง 
๑๓. อ าเภอเสนา 
๑๔. อ าเภอบางบาล 
๑๕. อ าเภอบางซ้าย 
๑๖. อ าเภอบ้านแพรก 
 
 

 

เจ้าคณะอ าเภอ 
คณะสงฆ์ ๗ อ าเภอ
ประกอบด้วย 
๑. อ าเภอเมืองอ่างทอง  
๒. อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
๓. อ าเภอโพธิ์ทอง 
๔. อ าเภอไชโย 
๕. อ าเภอปาโมก 
๖. อ าเภอแสวงหา 
๗. อ าเภอสามโก้ 
 

เจ้าคณะอ าเภอ 
คณะสงฆ์ ๑๓ อ าเภอ
ประกอบด้วย 
๑. อ าเภอเมืองสระบุรี 
๒. อ าเภอแก่งคอย 
๓. อ าเภอหนองแค 
๔. อ าเภอบ้านหมอ 
๕. อ าเภอพระพุทธบาท 
๖. อ าเภอวิหารแดง 
๗. อ าเภอเสาไห้ 
๘. อ าเภอหนองแซง 
๙. อ าเภอหนองโดน 
๑๐. อ าเภอมวกเหล็ก 
๑๑. อ าเภอดอนพุด 
๑๒. อ าเภอวังม่วง 
๑๓. อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 

เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าคณะจังหวัดสระบุร ีเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง 

รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองเจ้าคณะจังหวัด

อ่างทอง 

รองเจ้าคณะจังหวัด

สระบุร ี



๑๑๔ 
 

 
 

ข้อมูลท่ัวไปของคณะสงฆ์ภาค ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๒ แผนท่ีแสดงเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 

 



๑๑๕ 
 

 
 

ตารางที่ ๔.๑ แสดงจ านวนพระภิกษุ – สามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ประจ าปี ๒๕๕๙  
 

ท่ี จังหวัด 
พระภิกษุ สามเณร 

มหานิกาย ธรรมยุต รวม มหานิกาย ธรรมยุต รวม 
๑. พระนครศรีอยุธยา ๕,๐๕๒ ๒๐๔ ๕,๒๕๖ ๒๘๘ ๕๐๘ ๗๙๖ 
๒. อ่างทอง ๑,๖๕๔ ๔๔ ๑๖๙๘ ๒๘๑ - ๒๘๑ 
๓. สระบุรี ๓,๗๕๓ ๒๖๑ ๔,๐๑๔ ๑๘๗ ๗๙ ๒๖๖ 
รวม ๑๐,๔๕๙ ๕๐๙ ๑๐,๙๖๘ ๗๕๖ ๕๘๗ ๑,๓๔๓ 

 
ตารางที่ ๔.๒ แสดงจ านวนวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 

ท่ี จังหวัด 

วัดมหานิกาย วัดธรรมยุต 
พระ

อาราม
หลวง 

วัด
ราษฎร์ 

รวม 
พระ

อาราม
หลวง 

วัด
ราษฎร์ 

รวม 

๑. พระนครศรีอยุธยา ๑๒ ๔๘๑ ๔๙๓ ๓ ๑๔ ๑๗ 
๒. อ่างทอง ๓ ๒๐๘ ๓๐๑ - ๘ ๘ 
๓. สระบุรี ๓ ๔๘๕ ๔๘๘ - ๒๔ ๒๔ 
รวม ๑๖ ๑,๑๗๔ ๑,๑๙๐ ๓ ๔๖ ๔๙ 

 
การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒  ในปั จ จุบัน  ปรพกอบด้วย  คณะสงฆ์ จั งหวั ด

พระนครศรีอยุธยา คณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง และคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี โดยมีส านักงานเจ้าคณะ
ภาค ๒ อยู่ท่ี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร มี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
เป็นเจ้าคณะภาค มี พระเทพวิสุทธิโสภณ วัดราชคฤห์ กรุงเทพมหานคร เป็นรองเจ้าคณะภาค มีพระ
ราชวรเมธี เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค ๒ มีวัดจ านวนท้ังส้ิน ๑,๑๙๐ วัด แบ่งเป็นวัดราษฎร์ จ านวน
๑,๑๗๔ วัด และเป็นพระอารามหลวง จ านวน ๑๖ วัด มีพระภิกษุจ าพรรษา ๑๐,๔๕๙ รูป มีสามเณร
จ านวน ๕๐๙ รูป 

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพระธรรมรัตนมงคล วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นเจ้า
คณะจังหวัด มีพระญาณไตรโลก และพระเมธีวราภรณ์ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัด แบ่งเขตปกครอง
ออกเป็น ๑๖ อ าเภอ มีวัดจ านวนท้ังส้ิน ๔๙๓ วัด แบ่งเป็นวัดราษฎร์ จ านวน ๔๘๑ วัด และเป็นพระ



๑๑๖ 
 

 
 

อารามหลวง จ านวน ๑๒ วัด มีพระภิกษุจ าพรรษา ๕,๐๕๒ รูป มีสามเณรจ านวน ๒๐๔ รูป มี
ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดอยู่ท่ีวัดพนัญเชิงวรวิหาร 

คณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง มีพระเทพสุวรรณมุนี วัดต้นสน เป็นเจ้าคณะจังหวัด มีพระราช
พัฒนาภรณ์เป็นรองเจ้าคณะจังหวัด แบ่งเขตปกครองออกเป็น ๗ อ าเภอ มีวัดจ านวนท้ังส้ิน ๓๐๑ วัด 
แบ่งเป็นวัดราษฎร์ จ านวน ๒๐๘ วัด และเป็นพระอารามหลวง จ านวน ๓ วัด มีพระภิกษุจ าพรรษา 
๑,๖๕๔ รูป มีสามเณรจ านวน ๔๔ รูป มีส านักงานเจ้าคณะจังหวัดอยู่ท่ีวัดต้นสน 

คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี มีพระธรรมปิฎก วัดพระพุทธบาท เป็นเจ้าคณะจังหวัด มีพระ
ราชธีราภรณ์ และพระวิสิฐคณาภรณ์ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัด แบ่งเขตปกครองออกเป็น ๑๓ อ าเภอ  
มีวัดจ านวนท้ังส้ิน ๔๘๘ วัด แบ่งเป็นวัดราษฎร์ จ านวน ๔๘๕ วัด และเป็นพระอารามหลวง จ านวน ๓ 
วัด มีพระภิกษุจ าพรรษา ๓,๗๕๓ รูป มีสามเณรจ านวน ๒๖๑ รูป มีส านักงานเจ้าคณะจังหวัดอยู่ท่ีวัด
พระพุทธบาท  ราชวรมหาวิหาร 
  

๔.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
ก. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

  ๑) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
  ๒) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ใน
การบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันมีดังนี้ 
 
ตารางที่ ๔.๓ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

สภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
บุคลากร คณะสงฆ์มีทรัพยากรบุคคลท่ีมี

ค ว ามรู้  ค ว ามสามารถ ท่ี ดี
จ านวนมาก๑ 

ขาดการสนับสนุนจากพระ
สังฆาธิการ ในการท างานเพื่อ
คณะสงฆ์๒ 

 

                                       
๑ สัมภาษณ์ พระครูพินิตธรรมานุวัตร, เจ้าอาวาสวัดปิ่นแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๒ สัมภาษณ์ พระพิศาลวิหารกิจ, เจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรี เขต ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ 

กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๑๗ 
 

 
 

ตารางที่ ๔.๓ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (ต่อ) 
 

สภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
งบประมาณหรือการเงิน มี ต้ น ทุ น ท า ง สั ง ค ม ท่ี ดี ๓ 

ประชาชนให้การสนับสนุน
คณะสงฆ์ 

การด า เนินการท่ี ผ่านมาไม่
โ ป ร่ ง ใ ส  ข าดหน่ ว ย ง าน ท่ี
ตรวจสอบอย่างจริงจัง๔ 

วัสดุอุปกรณ์ มีวัดเป็นฐานในการปฏิบัติงาน 
มี ท รั พ ย า ก ร ภ า ย ใ น วั ด ท่ี
เพียงพอ๕ 

ขาดการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริหารงานอย่างเต็มท่ี๖ 

นโยบาย มีการจัดท าแผนปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา ท าให้วัดแต่
ละวัดด าเนินการง่ายข้ึน๗ 

นโยบายเน้นการตั้งรับ มากกว่า
เชิงรุก๘ 

ผลงาน ผลผลิต คณะสงฆ์มีการท างาน เพื่ อ
สั ง ค ม อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง แ ละ
ยาวนาน มีผลงานเป็นท่ียอมรับ
ของคนในสังคม๙ 

ขาดการ เผยแพร่ ผลง าน สู่
สาธารณชน ส่วนใหญ่ผลงานท่ี
ท าจะปรากฎเฉพาะในท้องถิ่น
ตนเอง๑๐ 

                                       
๓ สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์, เจ้าคณะต าบลสวนดอกไม้ จังหวัดสระบุรี, ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๔ สัมภาษณ์ พระอธิการรัตน รตโน, เจ้าอาวาสวัดโพธิวงษ์ จังหวัดอ่างทอง, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐. 
๕ สัมภาษณ์ พระมหาเฉลิมพล อชิโต, เจ้าอาวาสวัดโคกหิรัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๖ สัมภาษณ์ พระอธิการสมชาย อินฺทโชโต, เจ้าอาวาสวัดหนองคล้า  จังหวัดสระบุรี, ๒๓ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๗ สัมภาษณ์ พระอธิการทรงศักด์ิ ถิรธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดอินทาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๖ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๘ สัมภาษณ์ พระอธิการมาโนชค์ สิริปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดหนองนาค จังหวัดสระบุรี, ๒๔ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๙ สัมภาษณ์ พระครูปลัดถิรธัมม์ ถิรธมฺโม , เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี, ๒๒ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๐ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาคุณาภรณ์, เจ้าอาวาสวัดป่าบ าเพ็ญธรรม จังหวัดสระบุรี, ๒๒ กันยายน 

๒๕๖๐. 



๑๑๘ 
 

 
 

 
จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า จุดแข็งของการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน คือ คณะสงฆ์มี

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ีดีจ านวนมาก มีต้นทุนทางสังคมท่ีดี ประชาชนให้การ
สนับสนุนคณะสงฆ์ มีวัดเป็นฐานในการปฏิบัติงาน มีทรัพยากรภายในวัดท่ีเพียงพอ การบริหารคณะ
สงฆ์ในปัจจุบันมีความยืดหยุ่นสูง มีการจัดท าแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ท าให้วัดแต่ละวัด
ด าเนินการง่ายขึ้น คณะสงฆ์มีการท างานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยาวนาน มีผลงานเป็นท่ียอมรับ
ของคนในสังคม 

จุดอ่อนของการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน คือ ขาดการสนับสนุนจากพระสังฆาธิการ ใน
การท างานเพื่อคณะสงฆ์ การด าเนินการท่ีผ่านมาไม่โปร่งใส ขาดหน่วยงานท่ีตรวจสอบอย่างจริงจัง 
ขาดการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานอย่างเต็มท่ี การบริหารคณะสงฆ์ในปัจจุบันมีการรวม
อ านาจอยู่ท่ีเดียว บางครั้งขาดความเสมอภาคในสังคมสงฆ์ นโยบายเน้นการตั้งรับ มากกว่าเชิงรุก ขาด
การเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน ส่วนใหญ่ผลงานท่ีท าจะปรากฎเฉพาะในท้องถิ่นตนเอง 

 
 ๒) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่า โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค/ขีดจ ากัด 
(Threat) ในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันมีดังนี้ 
 
ตารางที่ ๔.๔ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส (Opportunity) อุปสรรค/ขีดจ ากัด (Threat) 
สังคมและวัฒนธรรม ประชาชน ส่วน ใหญ่นั บถื อ

พระพุทธศาสนา ร้อยละ ๙๐ 
ของประชากรไทยท้ังหมด๑๑ 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมี
ความหลากหลายทาง ด้ าน
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี๑๒ 

 
 
 

                                       
๑๑ สัมภาษณ์ พระครูพินิตธรรมานุวัตร, เจ้าอาวาสวัดปิ่นแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๒ สัมภาษณ์ พระพิศาลวิหารกิจ, เจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรี เขต ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๑ 

กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๑๙ 
 

 
 

ตารางที่ ๔.๔ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (ต่อ) 
 

สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส (Opportunity) อุปสรรค/ขีดจ ากัด (Threat) 
เศรษฐกิจ ประเทศไทยเป็นประเทศก าลัง

พัฒนา จึ งท า ให้ เศรษฐกิ จ
ประเทศไทยดี อยู่ในปฏิรูปเทศ
ท่ีเหมาะสม๑๓ 

ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เศรษฐกิจท าให้ประชาชนไม่มี
เวลาเข้าวัด๑๔ 

การเมือง มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
และหน่วยงานรับผิดชอบคณะ
สงฆ์เป็นการเฉพาะ๑๕ 

มีการแทรกแซงจากภาครัฐ
บ่อยครั้ง๑๖ 

เทคโนโลยี เทคโนโลยีมีความทันสมัย ช่วย
ให้ประหยัดเวลา ๑๗ 

เ ท ค โ น โ ล ยี มี ต้ น ทุ น สู ง 
ค่าใช้จ่ายมาก๑๘ 

 
จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า โอกาสของการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน คือ ประชาชน

ส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ร้อยละ ๙๐ ของประชากรไทยท้ังหมด ประเทศไทยเป็นประเทศก าลัง
พัฒนา จึงท าให้เศรษฐกิจประเทศไทยดี อยู่ในปฏิรูปเทศท่ีเหมาะสม มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และ
หน่วยงานรับผิดชอบคณะสงฆ์เป็นการเฉพาะ เทคโนโลยีมีความทันสมัย ช่วยให้ประหยัดเวลา มีการ
เผยแผ่ศาสนาไปท่ัวโลก  วัยรุ่นยุคใหม่ ให้ความสนใจศาสนามากขึ้น 

อุปสรรคของการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน คือ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความ
หลากหลายทางด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจท าให้

                                       
๑๓ สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์, เจ้าคณะต าบลสวนดอกไม้ จังหวัดสระบุรี, ๒๐ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๔ สัมภาษณ์ พระอธิการรัตน รตโน, เจ้าอาวาสวัดโพธิวงษ์ จังหวัดอ่างทอง, ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๕ สัมภาษณ์ พระมหาเฉลิมพล อชิโต, เจ้าอาวาสวัดโคกหิรัญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๐ 

กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๖ สัมภาษณ์ พระครูภาวนาวชิรคุณ, ดร., เจ้าอาวาสวัดตึก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๓ กันยายน 

๒๕๖๐. 
๑๗ สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺญาพโล, เจ้าอาวาสวัดอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

, ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๘ สัมภาษณ์ พระนันทชัย จารุว โส, วัดศรีบุรีรัตนาราม จังหวัดสระบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐. 



๑๒๐ 
 

 
 

ประชาชนไม่มีเวลาเข้าวัด มีการแทรกแซงจากภาครัฐบ่อยครั้ง เทคโนโลยีมีต้นทุนสูง ค่าใช้จ่ายมาก มี
การท างานเชิงรุกของศาสนาอื่น การเสพส่ือผิดๆท่ีปรากฎในโลกปัจจุบัน 
 
ข. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ท้ังในส่วนของเพศ อายุ ระดับ

การศึกษาช้ันสูงสุด อาชีพ จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญ สาเหตุท่ีเข้าวัด และแรงจูงใจในการเข้าวัด 
ได้ปรากฏผลดังรายละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ตารางที่ ๔.๕ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
๑. เพศ       
      ชาย  ๑๘๔  ๕๐.๗ 
      หญิง ๑๗๙ ๔๙.๓ 
รวม ๓๖๓ ๑๐๐.๐ 
๒. อายุ   

ต่ ากว่า ๒๐ ปี ๕๒ ๑๔.๓ 
๒๑-๔๐ ปี ๑๐๐ ๒๗.๕ 
๔๑-๖๐ ปี ๑๑๕ ๓๑.๗ 
๖๐ ปีข้ึนไป ๙๖ ๒๖.๕ 

รวม ๓๖๓ ๑๐๐.๐ 
๓. การศึกษาชั้นสูงสุด       

ต่ ากว่าปริญญาตรี ๑๙๘ ๕๔.๕ 
ปริญญาตร ี ๑๑๘ ๓๒.๕ 
สูงกว่าปริญญาตร ี ๔๗ ๑๒.๙ 

รวม ๓๖๓ ๑๐๐.๐ 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

 
 

ตารางที่ ๔.๕ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
๔. อาชีพ   

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ๖๙ ๑๙.๐ 
ค้าขาย/ เกษตรกรรม ๑๑๕ ๓๑.๗ 
รับจ้าง ๙๖ ๒๖.๔ 
อื่น ๆ   ๘๓ ๒๒.๙ 

รวม ๓๖๓ ๑๐๐.๐ 
๕. จ านวนคร้ังในการเข้าวัดท าบุญ   

สม่ าเสมอ (ทุกสัปดาห์) ๑๗๓ ๔๗.๗ 
บ่อยครั้ง (เดือนละครั้งหรือเฉพาะช่วงเทศกาล) ๑๔๙ ๔๑.๐ 
นานๆครั้ง (ปีละ ๑-๒ครั้ง) ๓๐ ๘.๓ 
ไม่เคยเลย (ไม่เคยเข้าวัดท าบุญเลย) ๑๑ ๓.๐ 

รวม ๓๖๓ ๑๐๐.๐ 
๖. สาเหตุที่เข้าวัด   

ให้ทาน ถวายทาน ๑๖๗ ๔๖.๐ 
รักษาอุโบสถศีล ๘๕ ๒๓.๔ 
ปฏิบัติธรรม ๗๙ ๒๑.๘ 
มีกิจธุระส่วนตัว ๙ ๒.๕ 
อาศัยอยู่บริเวณนั้น ๑๑ ๓.๐ 
อื่นๆ ๑๒ ๓.๓ 

รวม ๓๖๓ ๑๐๐.๐ 
๗. แรงจูงในการเข้าวัด   

ศรัทธาในตัวเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ ์ ๖๙ ๑๙.๐ 
ต้องการท าบุญกุศล ๑๙๖ ๕๔.๐ 
ต้องการพัฒนาจิตใจ ๙๓ ๒๕.๖ 
อื่นๆ ๕ ๑.๔ 

รวม ๓๖๓ ๑๐๐.๐ 

 



๑๒๒ 
 

 
 

จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน ๑๘๔ คน คิด
เป็นร้อยละ ๕๐.๗ รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน ๑๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓ ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๔๑-๖๐ ปี จ านวน ๑๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๗ 
รองลงมามีอายุ ๒๑-๔๐ ปี จ านวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕ ถัดมาอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จ านวน 
๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔ สุดท้ายอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี จ านวน ๕๒ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓ ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๙๘ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๕๔.๕ รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕ สุดท้ายระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙ ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย เกษตรกรรม จ านวน ๑๑๕ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๓๑.๗ รองลงมาคือมีอาชีพรับจ้าง จ านวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔ ถัดมาคือมีอาชีพ รับ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐ สุดท้ายคือมีอาชีพอื่นๆ จ านวน ๘๓ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙ ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าวัดท าบุญสม่ าเสมอ (ทุกสัปดาห์) จ านวน ๑๗๕ คน คิด
เป็นร้อยละ ๔๗.๗ รองลงมาคือเข้าวัดบ่อยครั้ง (เดือนละครั้งหรือเฉพาะช่วงเทศกาล) จ านวน ๑๔๙ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐ ถัดมาคือเข้าวัดนานๆครั้ง (ปีละ ๑-๒ครั้ง) จ านวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๘.๓ สุดท้ายคือไม่เคยเลย (ไม่เคยเข้าวัดท าบุญเลย) จ านวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐ ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแรงจูงในการเข้าวัดเพราะต้องการท าบุญกุศลจ านวน ๑๙๖ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐ รองลงมาคือมีแรงจูงในการเข้าวัดเพราะต้องการพัฒนาจิตใจ จ านวน ๙๓ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖ ถัดมาคือมีแรงจูงในการเข้าวัดเพราะศรัทธาในตัวเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ 
จ านวน ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐ สุดท้ายคือแรงจูงในการเข้าวัดเพราะสาเหตุอื่นๆ จ านวน ๕ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑.๔ ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 
 

 
 

๔.๒ ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กร

สงฆ์ในปัจจุบันโดยภาพรวมใน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านศาสนบุคคล ๒. ด้านศาสนธรรม  ๓. ด้านศาสน
พิธี ๔. ด้านศาสนสถาน และ ๕. ด้านระบบเทคโนโลยี ดังรายละเอียดท่ีแสดงตัวอย่างค่าเฉล่ีย (Mean 
= X̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) ในตารางท่ี ๔.๔ – ๔.๙ ตามล าดับ
ดังนี้ 

 
ตารางที่ ๔.๖   ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ใน

ปัจจุบันโดยภาพรวม 
n=๓๖๓ 

สภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน X̅ S.D. แปลผล 
๑. ด้านศาสนบุคคล ๓.๙๙ ๐.๖๘๘ มาก 
๒. ด้านศาสนธรรม ๓.๙๗ ๐.๖๗๔ มาก 
๓. ด้านศาสนพิธี ๔.๐๖ ๐.๗๕๙ มาก 
๔. ด้านศาสนสถาน ๓.๙๖ ๐.๘๔๙ มาก 
๕. ด้านระบบเทคโนโลยี ๓.๘๕ ๐.๗๔๓ มาก 

ภาพรวม ๓.๙๒ ๐.๖๓๙ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ใน

ปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=๓.๙๒ , S.D.= ๐.๖๓๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่
ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

 ๑. ด้านศาสนพิธี (x̅=๔.๐๖, S.D.= ๐.๗๕๙) 

 ๒. ด้านศาสนบุคคล (x̅=๓.๙๙ , S.D.= ๐.๖๘๘) 

 ๓. ด้านศาสนธรรม (x̅=๓.๙๗, S.D.= ๐.๖๗๔) 

 ๔. ด้านศาสนสถาน (x̅=๓.๙๖, S.D.= ๐.๘๔๙) 

 ๕. ด้านระบบเทคโนโลยี (x̅=๓.๘๕, S.D.= ๐.๖๓๙) 
 
 
 
 



๑๒๔ 
 

 
 

ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อสภาพ
ท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันด้านศาสนบุคคล 

 (n = ๓๙๓) 

สภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 
๑. พระสงฆ์มีความรู้ในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี ๔.๑๘ ๐.๘๙๘ มาก 
๒. พระสงฆ์มีทักษะในการท างานสูง สามารถท างาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.๙๘ ๐.๘๐๒ มาก 
๓. พระสงฆ์มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีเจตคติ ค่านิยม

ท่ีดี ในการอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและคณะ
สงฆ์ ๓.๙๓ ๐.๗๗๕ มาก 

๔. พระสงฆ์มีศีลาจารวัตรงดงาม ประพฤติตนได้
อย่างเหมาะสม เป็นท่ีน่าเช่ือถือและไว้วางใจแก่
พุทธศาสนิกชน ๓.๘๗ ๐.๘๕๓ มาก 

๕. พระสงฆ์มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีดี มุ่ง สู่
ความส าเร็จขององค์กรเป็นหลัก ๔.๐๓ ๐.๙๓๘ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด ๓.๙๙ ๐.๖๘๘ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กร
สงฆ์ในปัจจุบันด้านศาสนบุคคลอยู่ในระดับมาก (X̅= ๓.๙๙, S.D. = ๐.๖๘๘) 
 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยได้ดังนี้ 
 ๑. พระสงฆ์มีความรู้ในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี (X̅= ๔.๑๘, S.D. = ๐.๘๙๘) 
 ๒. พระสงฆ์มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีดี มุ่ง สู่ความส าเร็จขององค์กรเป็นหลัก 
 (X̅= ๔.๐๓, S.D. = ๐.๙๓๘) 
 ๓. พระสงฆ์มีทักษะในการท างานสูง สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (X̅= ๓.๙๘, 
S.D. = ๐.๘๐๒) 
 
 
 



๑๒๕ 
 

 
 

ตารางที่ ๔.๘ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อสภาพ
ท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันด้านศาสนธรรม 

 (n = ๓๙๓) 

สภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 

๑. มีการรวบรวมหลักธรรมค าส่ังสอนไว้เป็นหมวดหมู่ 
ไม่น าเสนอในทางท่ีผิดเพี้ยนจากพระธรรมวินัย ๔.๐๗ ๐.๙๒๑ มาก 

๒. มีการเผยแผ่หลักธรรม อบรมจิตใจของพุทธบริษัท
เป็นหลัก ๔.๐๖ ๐.๗๙๑ มาก 

๓. ไม่มีการบัญญัติสิกขาบทและส่ิงท่ีไม่ใช่พระธรรม
วินัย ท่ีแตกต่างจากเดิม หรือท าให้สังคมเกิดความ
แตกแยก ๓.๘๑ ๐.๙๓๕ มาก 

๔. ไม่น าเสนอความคิดเห็นของตนเอง หรือลัทธิของ
ตนเอง ท าให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคล่ือน ๓.๘๘ ๐.๙๘๘ มาก 

๕. มีการใช้เทคนิคท่ีทันสมัย ในการเผยแผ่หลักธรรม
ท่ีทันยุคทันสมัย เข้ากับเหตุการณ์ในปัจจุบันเป็น
อย่างดี ๔.๐๔ ๐.๙๒๘ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด ๓.๙๗ ๐.๖๗๔ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กร
สงฆ์ในปัจจุบันด้านศาสนธรรมอยู่ในระดับมาก (X̅= ๓.๙๗, S.D. = ๐.๖๗๔) 
 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยได้ดังนี้ 
 ๑. มีการรวบรวมหลักธรรมค าส่ังสอนไว้เป็นหมวดหมู่ ไม่น าเสนอในทางท่ีผิดเพี้ยนจาก
พระธรรมวินัย (X̅= ๔.๐๗, S.D. = ๐.๙๒๑) 
 ๒. มีการ เผยแผ่หลักธรรม อบรมจิตใจของพุทธบริษัทเป็นหลัก  ( X̅= ๔.๐๖,  
S.D. = ๐.๗๙๑) 
 ๓. ไม่น าเสนอความคิดเห็นของตนเอง หรือลัทธิของตนเอง ท าให้สังคมเกิดความเข้าใจ
คลาดเคล่ือน (X̅= ๓.๘๘, S.D. = ๐.๙๘๘) 
 



๑๒๖ 
 

 
 

ตารางที่ ๔.๙ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อสภาพ
ท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันด้านศาสนพิธี 

 (n = ๓๙๓) 

สภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 

๑. พระสงฆ์สามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ี
ดีมีมาต้ังแต่ครั้งโบราณ ๔.๑๔ ๐.๙๐๒ มาก 

๒. พระสงฆ์ไม่ เห็นแก่ลาภสักการะ หรือหาผล 
ประ โยชน์ จากพิ ธี ก รรมและความ เ ช่ือของ
พุทธศาสนิกชน ๓.๘๘ ๑.๐๑๐ มาก 

๓. พระสงฆ์เป็นผู้น าในการประกอบศาสนพิธี รวมถึง
สามารถสร้างศรัทธาให้เกิดกับพุทธศาสนิกชนได้ ๔.๑๑ ๐.๘๙๔ มาก 

๔. พระสงฆ์มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ไว้ และมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ๔.๑๖ ๐.๘๙๓ มาก 

๕. มีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์สู่ชนรุ่นหลัง ๔.๐๔ ๐.๘๘๕ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด ๔.๐๖ ๐.๗๕๙ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กร
สงฆ์ในปัจจุบันด้านศาสนพิธีอยู่ในระดับมาก (X̅= ๔.๐๖, S.D. = ๐.๗๕๙) 
 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยได้ดังนี้ 
 ๑. พระสงฆ์มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ และมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น  
(X̅= ๔.๑๖, S.D. = ๐.๘๙๓) 
 ๒. พระสงฆ์สามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีมีมาต้ังแต่ครั้งโบราณ (X̅= ๔.๑๔, 
S.D. = ๐.๙๐๒) 
 ๓. พระสงฆ์เป็นผู้น าในการประกอบศาสนพิธี รวมถึงสามารถสร้างศรัทธาให้เกิดกับ
พุทธศาสนิกชนได้ (X̅= ๔.๑๑, S.D. = ๐.๘๙๓) 
 
 
 



๑๒๗ 
 

 
 

ตารางที่ ๔.๑๐ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อสภาพ
ท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันด้านศาสนสถาน 

 (n = ๓๙๓) 

สภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 

๑. มีส านักงานคณะสงฆ์ของแต่ละวัด ท่ีมีความพร้อม
ทุกด้าน ๓.๘๔ ๐.๙๒๕ มาก 

๒. มีการบริหารจัดการสาธารณูปการอย่างคุ้มค่า 
โปรงใส ตรวจสอบได้ ๓.๙๒ ๐.๙๖๖ มาก 

๓. มีการสร้างศาสนสถานท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างคุ้มค่า ๔.๑๐ ๑.๘๑๕ มาก 

๔. มีการดูแลเสนาสนะภายในวัดเป็นอย่างดี ๔.๐๔ ๐.๙๔๑ มาก 
๕. มีระบบและกลไกในการพัฒนาศาสนสถานท่ีดี

และมีประสิทธิภาพ ๓.๙๔ ๐.๙๐๗ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด ๓.๙๖ ๐.๘๔๙ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กร
สงฆ์ในปัจจุบันด้านศาสนสถานอยู่ในระดับมาก (X̅= ๓.๙๖, S.D. = ๐.๘๔๙) 
 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยได้ดังนี้ 
 ๑. มีการสร้ างศาสนสถานท่ีสามารถใ ช้ประโยชน์ ไ ด้อย่ าง คุ้ม ค่า  ( X̅= ๔.๑๐,  
S.D. = ๑.๘๑๕) 
 ๒. มีการดูแลเสนาสนะภายในวัดเป็นอย่างดี (X̅= ๔.๐๔, S.D. = ๐.๙๔๑) 
 ๓. มีระบบและกลไกในการพัฒนาศาสนสถานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ (X̅= ๓.๙๔,  
S.D. = ๐.๙๐๗) 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

 
 

ตารางที่ ๔.๑๑ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อสภาพ
ท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 (n = ๓๙๓) 

สภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 

๑. พระสงฆ์ มี ค ว ามรู้ พื้ น ฐ านและสามารถ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ๔.๐๑ ๐.๙๔๙ มาก 

๒. พระสงฆ์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในทาง
สร้างสรรค์สังคม ไม่ใช้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนกิเลศ
ตนเอง ๓.๘๔ ๐.๘๙๒ มาก 

๓. คณะสงฆ์มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการคณะสงฆ์ท่ีมีประสิทธิภาพ ๓.๘๕ ๐.๘๒๕ มาก 

๔. มีการจัดการความรู้และน าเสนอองค์ความรู้อย่าง
เป็นระบบ ๓.๙๖ ๐.๘๙๐ มาก 

๕. มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ๓.๗๔ ๐.๗๙๖ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด ๓.๘๕ ๐.๗๔๓ มาก 

 
 จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กร
สงฆ์ในปัจจุบัน ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก (X̅= ๓.๘๕, S.D. = ๐.๗๔๓) 
 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ซึ่งเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยได้ดังนี้ 
 ๑. พระสงฆ์มีความรู้พื้นฐานและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
(X̅= ๔.๐๑, S.D. = ๐.๙๔๙) 
 ๒. มีการ จัดการความรู้ และน า เสนอองค์ความรู้ อย่าง เป็นระบบ  ( X̅= ๓.๙๖,  
S.D. = ๐.๘๙๐) 
 ๓. คณะสงฆ์มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
(X̅= ๓.๘๕, S.D. = ๐.๘๒๕) 
 
 



๑๒๙ 
 

 
 

๓) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ใน
ปัจจุบัน โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กร
สงฆ์ในปัจจุบัน โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษาช้ันสูงสุดอาชีพ จ านวนครั้ง
ในการเข้าวัดท าบุญ สาเหตุท่ีเข้าวัด และแรงจูงในในการเข้าวัด ตามสมมติฐานท่ี ๑-๗ ดังนี้ 
 
 สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนท่ีมีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการบริหาร
องค์กรสงฆ์ในปัจจุบันแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ ๔.๑๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อสภาพท่ัวไปในการบริหาร

องค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน จ าแนกตามเพศ 
 

รายการ เพศ n Mean S.D. T p 

๑. ด้านศาสนบุคคล 
ชาย ๑๘๔ ๓.๙๙ ๐.๖๕๖ 

-.๑๓๖ ๐.๘๙๒ 
หญิง ๑๗๙ ๔.๐๐ ๐.๗๒๒ 

๒. ด้านศาสนธรรม 
ชาย ๑๘๔ ๓.๙๓ ๐.๖๘๕ 

-๑.๑๗๓ ๐.๒๔๒ 
หญิง ๑๗๙ ๔.๐๑ ๐.๖๖๓ 

๓. ด้านศาสนพิธ ี
ชาย ๑๘๔ ๔.๐๓ ๐.๘๒๗ 

-.๙๗๖ ๐.๓๓๐ 
หญิง ๑๗๙ ๔.๑๑ ๐.๖๘๔ 

๔. ด้านศาสนสถาน 
ชาย ๑๘๔ ๓.๙๒ ๐.๘๙๒ 

-๑.๐๔๐ ๐.๒๙๙ 
หญิง ๑๗๙ ๔.๐๑ ๐.๘๐๓ 

๕. ด้านระบบเทคโนโลยี 
ชาย ๑๘๔ ๓.๗๗ ๐.๗๐๓ 

-๑.๗๒๘ ๐.๐๘๕ 
หญิง ๑๗๙ ๓.๙๒ ๐.๗๖๙ 

ภาพรวมทุกด้าน 
ชาย ๑๘๔ ๓.๘๖ ๐.๖๒๐ 

-๑.๕๗๕ .๑๑๖ 
หญิง ๑๗๙ ๓.๙๘ ๐.๖๕๑ 

*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๒ เพศของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพ
ท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันไม่แตกต่างกันทุกด้าน และในภาพรวม มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน 

๑๘๓) 

 



๑๓๐ 
 

 
 

สมมติฐานท่ี ๒ ประชาชนท่ีมีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการบริหาร
องค์กรสงฆ์ในปัจจุบันแตกต่างกัน 

 
ตารางที่ ๔.๑๓  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุกับสภาพท่ัวไป

ในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันโดยรวมและรายด้าน 
     

*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๓ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ
กับสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันโดยรวมและรายด้านพบว่า อายุต่างกันมีระดับ

รายการ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านศาสนบุคคล ระหว่างกลุ่ม ๔.๒๑๐ ๓ ๑.๔๐๓ ๓.๐๑๑* ๐.๐๓๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๖๗.๓๔๙ ๓๕๙ .๔๖๖   

รวม ๑๗๑.๕๕๙ ๓๖๒    
ด้านศาสนธรรม ระหว่างกลุ่ม ๑.๐๗๔ ๓ .๓๕๘ .๗๘๖ ๐.๕๐๒ 

ภายในกลุ่ม ๑๖๓.๔๒๘ ๓๕๙ .๔๕๕   
รวม ๑๖๔.๕๐๒ ๓๖๒    

ด้านศาสนพิธ ี ระหว่างกลุ่ม ๑.๒๖๔ ๓ .๔๒๑ .๗๒๘ ๐.๕๓๖ 
ภายในกลุ่ม ๒๐๗.๘๐๓ ๓๕๙ .๕๗๙   

รวม ๒๐๙.๐๖๗ ๓๖๒    
ด้านศาสนสถาน ระหว่างกลุ่ม ๒.๔๓๒ ๓ .๘๑๑ ๑.๑๒๕ ๐.๓๓๙ 

ภายในกลุ่ม ๒๕๘.๗๙๘ ๓๕๙ .๗๒๑   
รวม ๒๖๑.๒๓๐ ๓๖๒    

ด้านระบบเทคโนโลย ี ระหว่างกลุ่ม ๑.๓๕๓ ๓ .๔๕๑ .๘๑๔ ๐.๔๘๗ 

ภายในกลุ่ม ๑๔๓.๔๐๗ ๒๕๙ .๕๕๔   

รวม ๑๔๔.๗๖๐ ๒๖๒    

รวมทั้งสิ้น ระหว่างกลุ่ม ๑.๐๔๗ ๓ .๓๔๙ .๘๕๓ ๐.๔๖๖ 

ภายในกลุ่ม ๑๐๕.๙๙๘ ๒๕๙ .๔๐๙   

รวม ๑๐๗.๐๔๕ ๒๖๒    

๑๘๓) 

 



๑๓๑ 
 

 
 

ความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน โดนรวม ไม่แตกต่างกัน และรายด้าน
พบว่า ไม่แตกต่างกันเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านศาสนบุคคลท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ในมิติทางด้านสังคมด้วยวิธี
ผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD) รายละเอียดดังแสดงในตาราง
ท่ี ๔.๑๒ ดังนี้ 

ตารางที่ ๔.๑๔ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดระหว่าง
อายุ กับสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 

 (n =๓๖๓) 

อาย ุ X̅ 
ต่ ากว่า ๒๐ ปี ๒๑-๔๐ ปี ๔๑-๖๐ ปี ๖๐ ปีข้ึนไป 

๔.๑๖ ๔.๐๘ ๓.๙๖ ๓.๘๕ 

ต่ ากว่า ๒๐ ปี ๔.๑๖ - ๐.๐๘ ๐.๒๐ ๐.๓๑* 

๒๑-๔๐ ปี ๔.๐๘ - - ๐.๑๒ ๐.๒๓* 
๔๑-๖๐ ปี ๓.๙๖ - - - ๐.๑๑ 
๖๐ ปีข้ึนไป ๓.๘๕ - - - - 

 
จากตารางที่ ๔.๑๔ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปใน

การบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่ พบว่า อายุต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันแตกต่างกัน ๒ คู่ ได้แก่ กลุ่มท่ีมีอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี 
มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มท่ีมีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป (X̅=๐.๓๑) และ กลุ่มท่ีมีอายุ ๒๑-๔๐ ปี มีระดับ
ค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มท่ีมีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป (X̅=๐.๒๓) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

 
 

สมมติฐานท่ี ๓ ประชาชนท่ีมีการศึกษาช้ันสูงสุด ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไป
ในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันแตกต่างกัน 

 
ตารางที่ ๔.๑๕   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษาช้ันสูงสุดกับ

สภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันโดยรวมและรายด้าน 
     

*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๕ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
การศึกษาช้ันสูงสุดกับสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันโดยรวมและรายด้านพบว่า 

รายการ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านศาสนบุคคล ระหว่างกลุ่ม ๒.๕๘๔ ๒ ๑.๒๙๒ ๒.๗๕๓ ๐.๐๖๕ 
ภายในกลุ่ม ๑๖๘.๙๗๕ ๓๖๐ .๔๖๙     

รวม ๑๗๑.๕๕๙ ๓๖๒       
ด้านศาสนธรรม ระหว่างกลุ่ม ๑.๓๐๑ ๒ .๖๕๐ ๑.๔๓๕ ๐.๒๔๐ 

ภายในกลุ่ม ๑๖๓.๒๐๑ ๓๖๐ .๔๕๓     
รวม ๑๖๔.๕๐๒ ๓๖๒       

ด้านศาสนพิธ ี ระหว่างกลุ่ม ๔.๒๕๘ ๒ ๒.๑๒๙ ๓.๗๔๓* ๐.๐๒๕ 
ภายในกลุ่ม ๒๐๔.๘๐๘ ๓๖๐ .๕๖๙     

รวม ๒๐๙.๐๖๗ ๓๖๒       
ด้านศาสนสถาน ระหว่างกลุ่ม ๓.๐๘๔ ๒ ๑.๕๔๒ ๒.๑๕๑ ๐.๑๑๘ 

ภายในกลุ่ม ๒๕๘.๑๔๖ ๓๖๐ .๗๑๗     
รวม ๒๖๑.๒๓๐ ๓๖๒       

ด้านระบบเทคโนโลย ี ระหว่างกลุ่ม ๒.๒๘๕ ๒ ๑.๑๔๓ ๒.๐๘๕ ๐.๑๒๖ 

ภายในกลุ่ม ๑๔๒.๔๗๔ ๒๖๐ .๕๔๘     

รวม ๑๔๔.๗๖๐ ๒๖๒       

รวมทั้งสิ้น ระหว่างกลุ่ม ๒.๒๑๓ ๒ ๑.๑๐๖ ๒.๗๔๔ ๐.๐๖๖ 

ภายในกลุ่ม ๑๐๔.๘๓๒ ๒๖๐ .๔๐๓     

รวม ๑๐๗.๐๔๕ ๒๖๒       



๑๓๓ 
 

 
 

การศึกษาช้ันสูงสุดต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน โดน
รวม ไม่แตกต่างกัน และรายด้านพบว่า ไม่แตกต่างกันเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านศาสนพิธีท่ีแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ใน
มิ ติทางด้านสังคมด้วยวิธี ผลต่างนัยส า คัญน้อย ท่ีสุด (Least Significant Difference :LSD) 
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑๖ ดังนี้ 

 
ตารางที่ ๔.๑๖ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดระหว่าง

การศึกษาช้ันสูงสุด กับสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
 (n =๓๖๓) 

การศึกษาชั้นสูงสุด X̅ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตร ี

๔.๑๖ ๓.๙๓ ๔.๐๐ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ๔.๑๖ - ๐.๒๓* ๐.๑๖ 
ปริญญาตร ี ๓.๙๓ - - -๐.๐๗ 
สูงกว่าปริญญาตร ี ๔.๐๐ - - - 

 
จากตารางที่ ๔.๑๖ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปใน

การบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน จ าแนกตามการศึกษาช้ันสูงสุด เป็นรายคู่ พบว่า การศึกษาช้ันสูงสุด 
ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันแตกต่างกัน ๑ คู่ ได้แก่ 
กลุ่มท่ีมีการศึกษาช้ันสูงสุด ต่ ากว่าปริญญาตรีมีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มท่ีมีการศึกษาช้ันสูงสุด 
ระดับปริญญาตรี (X̅= ๐.๒๓)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

 
 

สมมติฐานท่ี ๔ ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการบริหาร
องค์กรสงฆ์ในปัจจุบันแตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔.๑๗    ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพกับสภาพท่ัวไป

ในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันโดยรวมและรายด้าน 
     

*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
จากตารางที่ ๔.๑๗ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน

อาชีพกับสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันโดยรวมและรายด้านพบว่า อาชีพต่างกันมี
ระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน โดนรวม ไม่แตกต่างกัน และ
รายด้านพบว่า ไม่แตกต่างกันทุกด้าน  

รายการ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านศาสนบุคคล ระหว่างกลุ่ม ๑.๖๖๑ ๓ .๕๕๔ ๑.๑๗๐ ๐.๓๒๑ 
ภายในกลุ่ม ๑๖๙.๘๙๘ ๓๕๙ .๔๗๓     

รวม ๑๗๑.๕๕๙ ๓๖๒       
ด้านศาสนธรรม ระหว่างกลุ่ม .๙๑๘ ๓ .๓๐๖ .๖๗๒ ๐.๕๗๐ 

ภายในกลุ่ม ๑๖๓.๕๘๔ ๓๕๙ .๔๕๖     
รวม ๑๖๔.๕๐๒ ๓๖๒       

ด้านศาสนพิธ ี ระหว่างกลุ่ม .๕๙๖ ๓ .๑๙๙ .๓๔๒ ๐.๗๙๕ 
ภายในกลุ่ม ๒๐๘.๔๗๑ ๓๕๙ .๕๘๑     

รวม ๒๐๙.๐๖๗ ๓๖๒       
ด้านศาสนสถาน ระหว่างกลุ่ม .๘๘๘ ๓ .๒๙๖ .๔๐๘ ๐.๗๔๗ 

ภายในกลุ่ม ๒๖๐.๓๔๑ ๓๕๙ .๗๒๕     
รวม ๒๖๑.๒๓๐ ๓๖๒       

ด้านระบบเทคโนโลย ี ระหว่างกลุ่ม .๖๗๙ ๓ .๒๒๖ .๔๐๗ ๐.๗๔๘ 

ภายในกลุ่ม ๑๔๔.๐๘๑ ๒๕๙ .๕๕๖     

รวม ๑๔๔.๗๖๐ ๒๖๒       

รวมทั้งสิ้น ระหว่างกลุ่ม .๖๐๗ ๓ .๒๐๒ .๔๙๒ ๐.๖๘๘ 

ภายในกลุ่ม ๑๐๖.๔๓๘ ๒๕๙ .๔๑๑     

รวม ๑๐๗.๐๔๕ ๒๖๒       



๑๓๕ 
 

 
 

สมมติฐานท่ี ๕ ประชาชนท่ีมีจ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อ
สภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันแตกต่างกัน 

 
ตารางที่ ๔.๑๘    ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านจ านวนครั้งในการเข้า

วัดท าบุญกับสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันโดยรวมและรายด้าน 
     

*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
จากตารางที่ ๔.๑๘ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน

จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญกับสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันโดยรวมและราย
ด้านพบว่า จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการบริหาร

รายการ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านศาสนบุคคล ระหว่างกลุ่ม ๑.๖๐๐ ๓ .๕๓๓ ๑.๑๒๗ ๐.๓๓๘ 
ภายในกลุ่ม ๑๖๙.๙๕๙ ๓๕๙ .๔๗๓     

รวม ๑๗๑.๕๕๙ ๓๖๒       
ด้านศาสนธรรม ระหว่างกลุ่ม ๔.๒๒๔ ๓ ๑.๔๐๘ ๓.๑๕๔* ๐.๐๒๕ 

ภายในกลุ่ม ๑๖๐.๒๗๘ ๓๕๙ .๔๔๖     
รวม ๑๖๔.๕๐๒ ๓๖๒       

ด้านศาสนพิธ ี ระหว่างกลุ่ม ๔.๗๕๖ ๓ ๑.๕๘๕ ๒.๗๘๕* ๐.๐๔๑ 
ภายในกลุ่ม ๒๐๔.๓๑๑ ๓๕๙ .๕๖๙     

รวม ๒๐๙.๐๖๗ ๓๖๒       
ด้านศาสนสถาน ระหว่างกลุ่ม ๔.๓๖๖ ๓ ๑.๔๕๕ ๒.๐๓๔ ๐.๑๐๙ 

ภายในกลุ่ม ๒๕๖.๘๖๔ ๓๕๙ .๗๑๕     
รวม ๒๖๑.๒๓๐ ๓๖๒       

ด้านระบบเทคโนโลย ี ระหว่างกลุ่ม ๘.๓๙๑ ๓ ๒.๗๙๗ ๕.๓๑๒* ๐.๐๐๑ 

ภายในกลุ่ม ๑๓๖.๓๖๘ ๒๕๙ .๕๒๗     

รวม ๑๔๔.๗๖๐ ๒๖๒       

รวมทั้งสิ้น ระหว่างกลุ่ม ๔.๐๘๐ ๓ ๑.๓๖๐ ๓.๔๒๑* ๐.๐๑๘ 

ภายในกลุ่ม ๑๐๒.๙๖๕ ๒๕๙ .๓๙๘     

รวม ๑๐๗.๐๔๕ ๒๖๒       



๑๓๖ 
 

 
 

องค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน โดนรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ และรายด้าน
พบว่า  ด้านท่ีไม่แตกต่างกันคือ ด้านศาสนบุคคล และด้านศาสนสถาน ส่วนด้านศาสนธรรม ด้านศา
สนพิธี และด้านระบบเทคโนโลยีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ คือ จึงท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ในมิติทางด้านสังคมด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD) รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑๙-๔.๒๒ ดังนี้ 

ตารางที่ ๔.๑๙ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดระหว่าง
จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญ กับสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
โดยรวม  

 (n =๓๖๓) 

จ านวนคร้ังในการเข้าวัดท าบุญ X̅ 
สม่ าเสมอ  บ่อยคร้ัง  นานๆคร้ัง ไม่เคยเลย 

๔.๐๑ ๓.๘๓ ๓.๗๓ ๔.๓๗ 

สม่ าเสมอ  
(ทุกสัปดาห์) 

๔.๐๑ - ๐.๑๘* ๐.๒๘ -๐.๓๖ 

บ่อยคร้ัง  
(เดือนละครั้งหรือเฉพาะช่วงเทศกาล) 

๓.๘๓ - - ๐.๑๐ -๐.๕๔* 

นานๆคร้ัง  
(ปีละ ๑-๒ครั้ง) 

๓.๗๓ - - - -๐.๖๔* 

ไม่เคยเลย  
(ไม่เคยเข้าวัดท าบุญเลย) 

๔.๓๗ - - - - 

 
จากตารางที่ ๔.๑๙ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปใน

การบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน จ าแนกตามจ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญ เป็นรายคู่ พบว่า จ านวน
ครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ใน
ปัจจุบันแตกต่างกัน ๓ คู่ ได้แก่ กลุ่มท่ีเข้าวัดสม่ าเสมอมีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มท่ีเข้าวัดบ่อยครั้ง 
(X̅= ๐.๑๘) , กลุ่มท่ีเข้าวัดบ่อยครั้ง มีระดับค่าเฉล่ียน้อยกว่า กลุ่มท่ีไม่เคยเข้าวัดเลย (X̅= -๐.๕๔) 
และกลุ่มท่ีเข้าวัดนานๆครั้ง มีระดับค่าเฉล่ียน้อยกว่า กลุ่มท่ีไม่เคยเข้าวัดเลย (X̅= -๐.๖๔) 

 
 
 



๑๓๗ 
 

 
 

ตารางที่ ๔.๒๐ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดระหว่าง
จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญ กับสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
ด้านศาสนธรรม 

 (n =๓๖๓) 

จ านวนคร้ังในการเข้าวัดท าบุญ X̅ 
สม่ าเสมอ  บ่อยคร้ัง  นานๆคร้ัง ไม่เคยเลย  

๔.๐๔ ๓.๙๐ ๓.๗๖ ๔.๓๐ 

สม่ าเสมอ  
(ทุกสัปดาห์) 

๔.๐๔ - ๐.๑๔ ๐.๒๘* -๐.๒๖ 

บ่อยคร้ัง  
(เดือนละครั้งหรือเฉพาะช่วงเทศกาล) 

๓.๙๐ - - ๐.๑๔ -๐.๔๐ 

นานๆคร้ัง  
(ปีละ ๑-๒ครั้ง) 

๓.๗๖ - - - -๐.๕๔* 

ไม่เคยเลย  
(ไม่เคยเข้าวัดท าบุญเลย) 

๔.๓๐ - - - - 

 
จากตารางที่ ๔.๒๐ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปใน

การบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน ด้านศาสนธรรม จ าแนกตามจ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญ เป็นราย
คู่ พบว่า จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการบริหาร
องค์กรสงฆ์ในปัจจุบันแตกต่างกัน ๒ คู่ ได้แก่ กลุ่มท่ีเข้าวัดสม่ าเสมอมีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มท่ี
เข้าวัดนานๆครั้ง (X̅= ๐.๒๘) และกลุ่มท่ีเข้าวัดนานๆครั้ง มีระดับค่าเฉล่ียน้อยกว่า กลุ่มท่ีไม่เคยเข้าวัด
เลย (X̅= -๐.๕๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

 
 

ตารางที่ ๔.๒๑ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดระหว่าง
จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญ กับสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
ด้านศาสนพิธี 

 (n =๓๖๓) 

จ านวนคร้ังในการเข้าวัดท าบุญ X̅ 
สม่ าเสมอ บ่อยคร้ัง นานๆคร้ัง ไม่เคยเลย 

๔.๑๘ ๓.๙๖ ๓.๙๗ ๓.๘๕ 

สม่ าเสมอ  
(ทุกสัปดาห์) 

๔.๑๘ - ๐.๒๒* ๐.๒๑ ๐.๓๓ 

บ่อยคร้ัง  
(เดือนละครั้งหรือเฉพาะช่วงเทศกาล) 

๓.๙๖ - - -๐.๐๑ ๐.๑๑ 

นานๆคร้ัง  
(ปีละ ๑-๒ครั้ง) 

๓.๙๗ - - - ๐.๑๒ 

ไม่เคยเลย  
(ไม่เคยเข้าวัดท าบุญเลย) 

๓.๘๕ - - - - 

 
จากตารางที่ ๔.๒๑ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปใน

การบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน ด้านศาสนพิธี จ าแนกตามจ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญ เป็นรายคู่ 
พบว่า จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กร
สงฆ์ในปัจจุบัน ด้านศาสนพิธี  แตกต่างกัน ๑ คู่ ได้แก่ กลุ่มท่ีเข้าวัดสม่ าเสมอมีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า 
กลุ่มท่ีเข้าวัดบ่อยครั้ง (X̅= ๐.๒๒)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 
 

 
 

ตารางที่ ๔.๒๒ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดระหว่าง
จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญ กับสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
ด้านระบบเทคโนโลยี 

 (n =๓๖๓) 

จ านวนคร้ังในการเข้าวัดท าบุญ X̅ 
สม่ าเสมอ บ่อยคร้ัง นานๆคร้ัง ไม่เคยเลย 

๓.๙๕ ๓.๗๗ ๓.๔๕ ๔.๕๐ 

สม่ าเสมอ  
(ทุกสัปดาห์) 

๓.๙๕ - ๐.๑๘ ๐.๕๐* -๐.๕๕ 

บ่อยคร้ัง  
(เดือนละครั้งหรือเฉพาะช่วงเทศกาล) 

๓.๗๗ - - ๐.๓๒ -๐.๗๓* 

นานๆคร้ัง  
(ปีละ ๑-๒ครั้ง) 

๓.๔๕ - - - -๑.๐๕* 

ไม่เคยเลย  
(ไม่เคยเข้าวัดท าบุญเลย) 

๔.๕๐ - - - - 

 
จากตารางที่ ๔.๒๒ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปใน

การบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน ด้านระบบเทคโนโลยี จ าแนกตามจ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญ 
เป็นรายคู่ พบว่า จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการ
บริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน ด้านระบบเทคโนโลยี แตกต่างกัน ๓ คู่ ได้แก่ กลุ่มท่ีเข้าวัดสม่ าเสมอมี
ระดับค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มท่ีเข้าวัดนานๆครั้ง (X̅= ๐.๕๐) , กลุ่มท่ีเข้าวัดบ่อยครั้ง มีระดับค่าเฉล่ีย
น้อยกว่า กลุ่มท่ีไม่เคยเข้าวัดเลย (X̅= -๐.๗๓) และ กลุ่มท่ีเข้าวัดนานๆครั้ง มีระดับค่าเฉล่ียน้อยกว่า 
กลุ่มท่ีไม่เคยเข้าวัดเลย (X̅= -๑.๐๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

 
 

สมมติฐานท่ี ๖ ประชาชนท่ีมีสาเหตุท่ีเข้าวัดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการ
บริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันแตกต่างกัน 

 
ตารางที่ ๔.๒๓    ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านสาเหตุท่ีเข้าวัดกับ

สภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันโดยรวมและรายด้าน 
     

*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
จากตารางที่ ๔.๒๓ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน

สาเหตุท่ีเข้าวัดกับสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันโดยรวมและรายด้านพบว่า สาเหตุท่ี
เข้าวัดต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน โดนรวมไม่

รายการ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านศาสนบุคคล ระหว่างกลุ่ม ๑.๒๗๐ ๕ .๒๕๔ .๕๓๓ ๐.๗๕๒ 
ภายในกลุ่ม ๑๗๐.๒๘๙ ๓๕๗ .๔๗๗     

รวม ๑๗๑.๕๕๙ ๓๖๒       
ด้านศาสนธรรม ระหว่างกลุ่ม ๕.๘๐๗ ๕ ๑.๑๖๑ ๒.๖๑๓* ๐.๐๒๕ 

ภายในกลุ่ม ๑๕๘.๖๙๕ ๓๕๗ .๔๔๕     
รวม ๑๖๔.๕๐๒ ๓๖๒       

ด้านศาสนพิธ ี ระหว่างกลุ่ม ๙.๔๖๘ ๕ ๑.๘๙๔ ๓.๓๘๗* ๐.๐๐๕ 
ภายในกลุ่ม ๑๙๙.๕๙๘ ๓๕๗ .๕๕๙     

รวม ๒๐๙.๐๖๗ ๓๖๒       
ด้านศาสนสถาน ระหว่างกลุ่ม ๔.๕๓๓ ๕ .๙๐๗ ๑.๒๖๑ ๐.๒๘๐ 

ภายในกลุ่ม ๒๕๖.๖๙๗ ๓๕๗ .๗๑๙     
รวม ๒๖๑.๒๓๐ ๓๖๒       

ด้านระบบเทคโนโลย ี ระหว่างกลุ่ม .๙๔๔ ๕ .๑๘๙ .๓๓๗ ๐.๘๙๐ 

ภายในกลุ่ม ๑๔๓.๘๑๖ ๒๕๗ .๕๖๐     

รวม ๑๔๔.๗๖๐ ๒๖๒       

รวมทั้งสิ้น ระหว่างกลุ่ม ๒.๒๓๖ ๕ .๔๔๗ ๑.๐๙๗ ๐.๓๖๓ 

ภายในกลุ่ม ๑๐๔.๘๐๙ ๒๕๗ .๔๐๘     

รวม ๑๐๗.๐๔๕ ๒๖๒       



๑๔๑ 
 

 
 

แตกต่างกัน  และรายด้านพบว่า  ไม่แตกต่างกัน ๓ ด้านคือ ด้านศาสนบุคคล ด้านศาสนสถานและ
ด้านระบบเทคโนโลยี ส่วนด้านศาสนธรรม และด้านศาสนพิธี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕ คือ จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ในมิติทางด้านสังคมด้วย
วิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference :  LSD) รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางท่ี ๔.๒๔-๔.๒๕ ดังนี้ 

ตารางที่ ๔.๒๔ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดระหว่าง
สา เห ตุ ท่ี เ ข้ า วั ด  กั บสภาพ ท่ั ว ไป ในการบริห ารอง ค์ก รสงฆ์ ใ นปั จ จุบัน 
ด้านศาสนธรรม 

 (n =๓๖๓) 

สาเหตุที่เข้าวัด X̅ 

ให้ทาน  
ถวายทาน 

รักษา 
อุโบสถศีล 

ปฏิบัติธรรม 
มีกิจธุระ 
ส่วนตัว 

อาศัยอยู่ 
บริเวณนั้น 

 
อื่นๆ 

๔.๐๒ ๓.๙๑ ๔.๐๔ ๓.๗๑ ๓.๓๖ ๓.๙๘ 

ให้ทาน ถวายทาน ๔.๐๒ - ๐.๑๑ -๐.๐๒ ๐.๓๑ ๐.๖๖* ๐.๐๔ 

รักษาอุโบสถศีล ๓.๙๑ - - -๐.๑๓ ๐.๒๐ ๐.๕๕* -๐.๐๗ 
ปฏิบัติธรรม ๔.๐๔ - - - ๐.๓๓ ๐.๖๘* ๐.๐๖ 
มีกิจธุระส่วนตัว ๓.๗๑ - - - - ๐.๓๕ -๐.๒๗ 
อาศัยอยู่บริเวณนั้น 

๓.๓๖ - - - - 
- -

๐.๖๒* 
อื่นๆ ๓.๙๘ - - - - - - 

 
จากตารางที่ ๔.๒๔ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปใน

การบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน ด้านศาสนธรรม จ าแนกตามสาเหตุท่ีเข้าวัด เป็นรายคู่ พบว่า สาเหตุ
ท่ีเข้าวัดต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันแตกต่างกัน ๔ 
คู่ ได้แก่ กลุ่มท่ีเข้าวัดเพราะให้ทาน ถวายทานมีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มท่ีเข้าวัดเพราะอาศัยอยู่
บริเวณนั้น (X̅= ๐.๖๖) , กลุ่มท่ีเข้าวัดเพราะรักษาอุโบสถศีลมีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มท่ีเข้าวัด
เพราะอาศัยอยู่บริเวณนั้น (X̅= ๐.๕๕) , กลุ่มท่ีเข้าวัดเพราะปฏิบัติธรรมมีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่ม
ท่ีเข้าวัดเพราะอาศัยอยู่บริเวณนั้น (X̅= ๐.๖๘) , กลุ่มท่ีเข้าวัดเพราะอาศัยอยู่บริเวณนั้นมีระดับ
ค่าเฉล่ียน้อยกว่า กลุ่มท่ีเข้าวัดเพราะอื่นๆ (X̅= ๐.๖๒) 

 



๑๔๒ 
 

 
 

ตารางที่ ๔.๒๕ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดระหว่าง
สา เห ตุ ท่ี เ ข้ า วั ด  กั บสภาพ ท่ั ว ไป ในการบริห ารอง ค์ก รสงฆ์ ใ นปั จ จุบัน 
ด้านศาสนพิธี 

 (n =๓๖๓) 

สาเหตุที่เข้าวัด X̅ 

ให้ทาน  
ถวายทาน 

รักษา 
อุโบสถศีล 

ปฏิบัติธรรม 
มีกิจธุระ 
ส่วนตัว 

อาศัยอยู่ 
บริเวณนั้น 

 
อื่นๆ 

๔.๑๕ ๔.๐๘ ๓.๙๔ ๓.๔๒ ๓.๖๑ ๔.๓๖ 

ให้ทาน ถวายทาน ๔.๑๕ - ๐.๐๗ ๐.๒๑* ๐.๗๓* -๐.๕๓* -๐.๒๑ 

รักษาอุโบสถศีล ๔.๐๘ - - ๐.๑๔ ๐.๖๖* ๐.๔๖ -๐.๒๘ 
ปฏิบัติธรรม ๓.๙๔ - - - ๐.๕๒* ๐.๓๓ -๐.๔๒ 
มีกิจธุระส่วนตัว ๓.๔๒ - - - - -๐.๑๙ -๐.๙๔ 
อาศัยอยู่บริเวณนั้น 

๓.๖๑ - - - - 
- -

๐.๗๕* 
อื่นๆ ๔.๓๖ - - - - - - 

 
จากตารางที่ ๔.๒๕ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปใน

การบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน ด้านศาสนพิธี จ าแนกตามสาเหตุท่ีเข้าวัด เป็นรายคู่ พบว่า สาเหตุท่ี
เข้าวัดต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน ด้านศาสนพิธี 
แตกต่างกัน ๖ คู่ ได้แก่ กลุ่มท่ีเข้าวัดเพราะให้ทาน ถวายทานมีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มท่ีเข้าวัด
เพราะปฏิบัติธรรม (X̅= ๐.๒๑) , กลุ่มท่ีเข้าวัดเพราะให้ทาน ถวายทานมีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มท่ี
เข้าวัดเพราะมีธุรกิจส่วนตัว (X̅= ๐.๗๓) , กลุ่มท่ีเข้าวัดเพราะให้ทาน ถวายทานมีระดับค่าเฉล่ียน้อย
กว่า กลุ่มท่ีเข้าวัดเพราะอาศัยอยู่บริเวณนั้น (X̅= -๐.๕๓) , กลุ่มท่ีเข้าวัดเพราะรักษาอุโบสถศีลมีระดับ
ค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มท่ีเข้าวัดเพราะมีธุรกิจส่วนตัว (X̅= ๐.๖๖) , กลุ่มท่ีเข้าวัดเพราะปฏิบัติธรรมมี
ระดับค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มท่ีเข้าวัดเพราะมีธุรกิจส่วนตัว (X̅= ๐.๕๒) , กลุ่มท่ีเข้าวัดเพราะอาศัยอยู่
บริเวณนั้นมีระดับค่าเฉล่ียน้อยกว่า กลุ่มท่ีเข้าวัดเพราะอื่นๆ (X̅= -๐.๗๕) 

 
 
 
 



๑๔๓ 
 

 
 

สมมติฐานท่ี ๗ ประชาชนท่ีมีแรงจูงในการเข้าวัดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไป
ในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันแตกต่างกัน 

 

ตารางที่ ๔.๒๖    ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านแรงจูงในการเข้าวัด
กับสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันโดยรวมและรายด้าน 

    

*นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๖ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านแรง
จูงในการเข้าวัดกับสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันโดยรวมและรายด้านพบว่า แรงจูง
ในการเข้าวัดต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน โดนรวม

รายการ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด้านศาสนบุคคล ระหว่างกลุ่ม .๔๘๒ ๓ .๑๖๑ .๓๓๗ ๐.๗๙๘ 
ภายในกลุ่ม ๑๗๑.๐๗๗ ๓๕๙ .๔๗๗     

รวม ๑๗๑.๕๕๙ ๓๖๒       
ด้านศาสนธรรม ระหว่างกลุ่ม ๓.๔๔๐ ๓ ๑.๑๔๗ ๒.๕๕๖ ๐.๐๕๕ 

ภายในกลุ่ม ๑๖๑.๐๖๒ ๓๕๙ .๔๔๙     
รวม ๑๖๔.๕๐๒ ๓๖๒       

ด้านศาสนพิธ ี ระหว่างกลุ่ม ๕.๖๕๔ ๓ ๑.๘๘๕ ๓.๓๒๖* ๐.๐๒๐ 
ภายในกลุ่ม ๒๐๓.๔๑๓ ๓๕๙ .๕๖๗     

รวม ๒๐๙.๐๖๗ ๓๖๒       
ด้านศาสนสถาน ระหว่างกลุ่ม ๑๒.๐๕๒ ๓ ๔.๐๑๗ ๕.๗๘๘* ๐.๐๐๑ 

ภายในกลุ่ม ๒๔๙.๑๗๘ ๓๕๙ .๖๙๔     
รวม ๒๖๑.๒๓๐ ๓๖๒       

ด้านระบบเทคโนโลย ี ระหว่างกลุ่ม ๒.๗๘๒ ๓ .๙๒๗ ๑.๖๙๒ ๐.๑๖๙ 

ภายในกลุ่ม ๑๔๑.๙๗๗ ๒๕๙ .๕๔๘     

รวม ๑๔๔.๗๖๐ ๒๖๒       

รวมทั้งสิ้น ระหว่างกลุ่ม ๒.๐๙๘ ๓ .๖๙๙ ๑.๗๒๖ ๐.๑๖๒ 

ภายในกลุ่ม ๑๐๔.๙๔๗ ๒๕๙ .๔๐๕     

รวม ๑๐๗.๐๔๕ ๒๖๒       



๑๔๔ 
 

 
 

ไม่แตกต่างกัน  และรายด้านพบว่า  ไม่แตกต่างกัน ๒ ด้านคือ ด้านศาสนบุคคล ศาสนธรรม และ ด้าน
ระบบเทคโนยี ส่วนด้านศาสนพิธี และ ด้านศาสนสถาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
๐.๐๕ คือ จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ในมิติทางด้านสังคมด้วยวิธี
ผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD) รายละเอียดดังแสดงในตาราง
ท่ี ๔.๒๗-๔.๒๘ ดังนี้ 

ตารางที่ ๔.๒๗ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดระหว่าง
แรงจูงในการเข้าวัด กับสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
ด้านศาสนพิธี 

 (n =๓๖๓) 

แรงจูงในการเข้าวัด X̅ 

ศรัทธาในตัว 
เจ้าอาวาสหรือ 

พระสงฆ ์

ต้องการ 
ท าบุญกุศล 

ต้องการ 
พัฒนาจิตใจ 

 
อื่นๆ 

๔.๑๗ ๓.๙๕ ๔.๒๐ ๔.๔๘ 

ศรัทธาในตัวเจ้าอาวาส
หรือพระสงฆ ์

๔.๑๗ - ๐.๒๒* -๐.๐๓ -๐.๓๑ 

ต้องการท าบุญกุศล ๓.๙๕ - - -๐.๒๕* -๐.๕๓ 
ต้องการพัฒนาจิตใจ ๔.๒๐ - - - -๐.๒๘ 
อื่นๆ ๔.๔๘ - - - - 

 
จากตารางที่ ๔.๒๗ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปใน

การบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน ด้านศาสนพิธี จ าแนกตามแรงจูงในการเข้าวัด เป็นรายคู่ พบว่า แรง
จูงในการเข้าวัดต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน
แตกต่างกัน ๒ คู่ ได้แก่ กลุ่มท่ีศรัทธาในตัวเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มท่ี
ต้องการท าบุญกุศล (X̅= ๐.๒๒) , กลุ่มท่ีต้องการท าบุญกุศลมีระดับค่าเฉล่ียน้อยกว่า กลุ่มท่ีต้องการ
พัฒนาจิตใจ (X̅= -๐.๒๕)  

 
 
 
 



๑๔๕ 
 

 
 

ตารางที่ ๔.๒๘ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุดระหว่าง
แรงจูงในการเข้าวัด กับสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
ด้านศาสนสถาน 

 (n =๓๖๓) 

แรงจูงในการเข้าวัด X̅ 

ศรัทธาในตัว 
เจ้าอาวาสหรือ 

พระสงฆ ์

ต้องการ 
ท าบุญกุศล 

ต้องการ 
พัฒนาจิตใจ 

 
อื่นๆ 

๔.๐๘ ๓.๘๐ ๔.๒๑ ๔.๑๒ 

ศรัทธาในตัวเจ้าอาวาส
หรือพระสงฆ ์

๔.๐๘ - ๐.๒๘* -๐.๑๓ -๐.๐๓ 

ต้องการท าบุญกุศล ๓.๘๐ - - -๐.๔๑* -๐.๓๒ 
ต้องการพัฒนาจิตใจ ๔.๒๑ - - - -๐.๐๙ 
อื่นๆ ๔.๑๒ - - - - 

 
จากตารางที่ ๔.๒๘ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปใน

การบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน ด้านศาสนสถาน จ าแนกตามแรงจูงในการเข้าวัด เป็นรายคู่ พบว่า 
แรงจูงในการเข้าวัดต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน
แตกต่างกัน ๒ คู่ ได้แก่ กลุ่มท่ีศรัทธาในตัวเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่า กลุ่มท่ี
ต้องการท าบุญกุศล (X̅= ๐.๒๘) , กลุ่มท่ีต้องการท าบุญกุศลมีระดับค่าเฉล่ียน้อยกว่า กลุ่มท่ีต้องการ
พัฒนาจิตใจ (X̅= -๐.๔๑)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 
 

 
 

ตารางที่ ๔.๒๙ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ ยอมรับ ปฏิเสธ t F p 
สมมติฐานท่ี ๑ ประชาชนท่ีมีเพศ ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการบริหาร
องค์กรสงฆ์ในปัจจุบันแตกต่างกัน 

  
-

๑.๕๗๕ 
 ๐.๑๑๖ 

สมมติฐานท่ี ๒ ประชาชนท่ีมีอายุ ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการบริหาร
องค์กรสงฆ์ในปัจจุบันแตกต่างกัน 

   .๘๕๓ ๐.๔๖๖ 

สมมติฐานท่ี ๓ ประชาชนท่ีมีการศึกษาช้ันสูง
สุด ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปใน
การบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันแตกต่างกัน 

   ๒.๗๔๔ ๐.๐๖๖ 

สมมติฐานท่ี ๔ ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการบริหาร
องค์กรสงฆ์ในปัจจุบันแตกต่างกัน 

   .๔๙๒ ๐.๖๘๘ 

สมมติฐานท่ี ๕ ประชาชนท่ีมีจ านวนครั้งใน
การเข้าวัดท าบุญต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อ
สภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ใน
ปัจจุบันแตกต่างกัน 

   ๓.๔๒๑* ๐.๐๑๘ 

สมมติฐานท่ี ๖ ประชาชนท่ีมีสาเหตุท่ีเข้าวัด
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการ
บริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันแตกต่างกัน 

   ๑.๐๙๗ ๐.๓๖๓ 

สมมติฐานท่ี ๗ ประชาชนท่ีมีแรงจูงในการเข้า
วัดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปใน
การบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันแตกต่างกัน 

   ๑.๗๒๖ ๐.๑๖๒ 

 
 จากตารางที่ ๔.๒๙ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ประชาชนท่ีมีเพศ อายุ 
การศึกษาช้ันสูงสุด อาชีพ สาเหตุท่ีเข้าวัด และแรงจูงในการเข้าวัดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพ
ท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนท่ี



๑๔๗ 
 

 
 

มีและจ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ใน
ปัจจุบันแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว้ 
 
ค. บทสรุปวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า คณะสงฆ์มี
ทรัพยากรบุคคลท่ีความรู้ ความสามารถท่ีดีจ านวนมาก ในขณะท่ีบุคลากรจ านวนมากก็ขาดการ
สนับสนุนท่ีดีจากพระสังฆาธิการ ท าให้ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านงบประมาณคณะสงฆ์มี
ต้นทุนทางสังคมท่ีดี มีประชาชนท่ีเคารพนับถือพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์คณะสงฆ์เป็นอย่างดี 
แต่ในขณะเดียวกัน คณะสงฆ์กลับถูกต้องข้อสังเกตเรื่องความไม่โปรงใสในเรื่องของการเงินให้ปรากฏ
ตามส่ือต่างๆในปัจจุบัน ด้านวัสดุอุปกรณ์ คณะมีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ มีวัดเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงาน แต่ยังขาดน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารงานอย่างเต็มท่ี ด้านการบริหารมีการ
บริหารท่ีมีความยืดหยุ่นสูง แต่การบริหารส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ท่ีส่วนกลาง ขาดการกระจายอ านาจ
อย่างเต็มท่ี ด้านนโยบายคณะสงฆ์มีการจัดท าแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาท่ีมีการบังคับใช้ท่ัว
ประเทศ แต่ส่วนใหญ่เป็นนโยบายท้ังรับมากกว่าเป็นนโยบายเชิงรุก สุดท้ายด้านผลงานหรือผลผลิต 
คณะสงฆ์ท างานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยาวนาน แต่ขาดการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน โอกาส
ของคณะสงฆ์ก็คือประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนา 
เศรษฐกิจดี มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และหน่วยงานรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ เทคโนโลยีความ
ทันสมัย ช่วยให้ประหยัดเวลา และมีการเผยแผ่ศาสนาไปท่ัวโลก ส่วนอุปสรรคของคณะสงฆ์ ได้แก่ 
การเผชิญหน้ากับความหลากหลายทางด้ายวัฒนธรรม ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจท าให้
ประชาชนไม่มีเวลาเข้าวัด มีการแทรกแซงจากหน่วยงานราชการบบ่อยครั้ง  เทคโนโลยีต้นทุนสูง 
ค่าใช้จ่ายมาก การท างานเชิงรุกของศาสนาอื่น และการเสพส่ือผิดๆท่ีปรากฎในโลกปัจจุบัน 

เมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ใน
ปัจจุบันโดยภาพรวมใน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านศาสนบุคคล ๒. ด้านศาสนธรรม  ๓. ด้านศาสนพิธี ๔. 
ด้านศาสนสถาน และ ๕. ด้านระบบเทคโนโลยี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการ

บริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=๓.๙๒ , S.D.= ๐.๖๓๙) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

ด้านศาสนบุคคล พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นด้วยคะแนนสูงสุดคือ พระสงฆ์มีความรู้
ในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ส่วนข้อท่ีประชาชนเห็นด้วยน้อยท่ีสุด
คือ พระสงฆ์มีศีลาจารวัตรงดงาม ประพฤติตนได้อย่างเหมาะสม เป็นท่ีน่าเช่ือถือและไว้วางใจแก่
พุทธศาสนิกชน ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 



๑๔๘ 
 

 
 

ด้านศาสนธรรม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นด้วยคะแนนสูงสุดคือ มีการรวบรวม
หลักธรรมค าส่ังสอนไว้เป็นหมวดหมู่ ไม่น าเสนอในทางท่ีผิดเพี้ยนจากพระธรรมวินัย ซึ่งสอดคล้องกับ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ส่วนข้อท่ีประชาชนเห็นด้วยน้อยท่ีสุดคือ ไม่มีการบัญญัติสิกขาบทและส่ิงท่ีไม่ใช่พระ
ธรรมวินัย ท่ีแตกต่างจากเดิม หรือท าให้สังคมเกิดความแตกแยก ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของคณะสงฆ์ใน
ปัจจุบัน 

ด้านศาสนพิธี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นด้วยคะแนนสูงสุดคือ พระสงฆ์สามารถ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีมีมาต้ังแต่ครั้งโบราณ ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ส่วนข้อท่ี
ประชาชนเห็นด้วยน้อยท่ีสุดคือ พระสงฆ์ไม่เห็นแก่ลาภสักการะ หรือหาผลประโยชน์จากพิธีกรรมและ
ความเช่ือของพุทธศาสนิกชน ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 

ด้านศาสนสถาน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นด้วยคะแนนสูงสุดคือ มีการสร้างศาสน
สถานท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าดี ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ส่วนข้อท่ีประชาชนเห็น
ด้วยน้อยท่ีสุดคือ มีส านักงานคณะสงฆ์ของแต่ละวัด ท่ีมีความพร้อมทุกด้าน ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของ
คณะสงฆ์ในปัจจุบัน 

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า พระสงฆ์มีความรู้พื้นฐานและสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ส่วนข้อท่ีประชาชนเห็น
ด้วยน้อยท่ีสุดคือ มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 
 

 
 

๔.๒ กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
หลังจากท่ีผู้วิจัยส ารวจสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในปัจจุบันแล้ว 

ผู้วิจัยจึงน าผลจากการวิจัยดังกล่าวมาสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุค
โลกาภิวัตน์ ด้วยการวิเคราะห์ SWOT Matrix แล้วก าหนดกลยุทธ์ออกมา ในขณะเดียวกันผู้วิจัยก็ได้
เฝ้าสังเกตการจัดท าแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ และได้น าแผนปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนามาก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ เข้ากับกลยุทธ์ท่ีได้ก าหนดไว้ 
ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) คือ พุทธศาสน์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ (Mission) คือ ด้านปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านเผย

แผ่ ด้านสาธารณูปการ ด้านสาธารณสงเคราะห์ พัฒนาพุทธมณฑล 
ค่านิยม Core Value) คือ อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ของแผนปฏิรูปพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม 
 สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 
 ตัวชี้วัด : อัตราเพิ่มขึ้นของผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม, พระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ ได้แก่ 

๑) สร้างศาสนทายาทท่ีเข้มแข็ง 
๒) เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่พุทธบริษัท 
๓) น าหลักธรรมสู่การปฏิบัติ 
๔) ฟื้นฟูประเพณีอันดีงามให้คงไว้ 
๕) สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้องค์กร 
๖) เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๗) พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
๘) จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 
 

 
 

ตารางที่ ๔.๓๐ สรุปประเด็นการวิเคราะห์ (SWOT Matrix) เพื่อก าหนดกลยุทธ์การบริหาร
องค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 

 
ประเด็นภายนอก โอกาส (O) 

๑) ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ 
๒) ประเทศไทยเป็นประเทศก าลั ง
พัฒนา เศรษฐกิจดี 
๓) มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และ
หน่วยงานรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ 
๔) ความทันสมัย ช่วยให้ประหยัดเวลา 
๕) มีการเผยแผ่ศาสนาไปท่ัวโลก 
๖) วัยรุ่นยุคใหม่ ให้ความสนใจศาสนา
มากข้ึน 

อุปสรรค (T) 
๑ )  ค ว า ม ห ล า ก ห ล าย ท า ง ด้ าย
วัฒนธรรม 
๒) ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เศรษฐกิจท าให้ประชาชนไม่มีเวลา
เข้าวัด 
๓) มีการแทรกแซงจากหน่วยงาน
ราชการบบ่อยครั้ง 
๔) ต้นทุนสูง ค่าใช้จ่ายมาก 
๕) มีการท างานเชิงรุกของศาสนาอื่น 
๖) การเสพสื่อผิดๆที่ปรากฎในโลก
ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
ประเด็นภายใน 

จุดแข็ง (S)  
๑) คณะสงฆ์มีทรัพยากรบุคคลที่
ความรู้ ความสามารถที่ดีจ านวนมาก 
๒) มีต้นทุนทางสังคมที่ดี 
๓) มีวัดเป็นฐานในการปฏิบัติงาน 
๔) มีความยืดหยุ่นสูง 
๕) มีแผนงานที่ดี 
๖) ท างานเพ่ือสังคมอย่างต่อเน่ืองและ
ยาวนาน 

SO 
Attack 

(ลุย, เดินหน้า, รุก, ฉวยโอกาส)  
 
สร้างศาสนทายาทที่เข้มแข็ง 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 

ST 
Maintain 

(รักษาระดับ, ท าลายอุปสรรค) 
 

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร 
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  

จุดอ่อน (W)  
๑) ขาดการสนับสนุนที่ดี 
๒) ความไม่โปร่งใส, ขาดความคุ้มทุน 
๓) ไม่น า เทค โนโล ยีมาใช้ ในการ
บริหารงานอย่างเต็มที่ 
๔) มีการรวมอ านาจอยู่ท่ีเดียว 
๕) เป็นการต้ังรับ มากกว่าเชิงรุก 
๖) ไม่ค่อยเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน 

WO 
Stabilization 

(ปรับปรุงแก้ไข, ฟ้ืนฟู) 
 
น าหลักธรรมสู่การปฏิบัติให้มากข้ึน 
ฟ้ืนฟูประเพณีอันดีงามให้คงไว้ 

WT 
Retrenchment 

(ถอย, ชะลอ, ลด, หนี)  
 
เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่
พุทธบริษัท 
จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน 



๑๕๑ 
 

 
 

 จากตารางที่ ๔.๓๐  พบว่า เมื่อน าประเด็นสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก มา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกัน ผู้วิจัยจึงสังเคราะห์ออกมาเป็นกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุค
โลกาภิวัตน์  ดังนี้  

ด้านท่ี ๑ SO คือการน าจุดแข็งและโอกาสมาวิเคราะห์ร่วมกัน ท าให้ได้กลยุทธ์เชิงรุก 
สามารถปฏิบัติได้ทันที ออกมาเป็น ๒ กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างศาสนทายาทท่ีเข้มแข็ง และกล
ยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ด้านท่ี ๒ ST คือการน าจุดแข็งและอุปสรรคมาวิเคราะห์ร่วมกัน ท าให้ได้กลยุทธ์เชิงรักษา
ระดับ, ท าลายอุปสรรค ออกมาเป็น ๒ กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้องค์กร และ
กลยุทธ์การเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ด้านท่ี ๓ WO การน าจุดอ่อนและโอกาสมาวิเคราะห์ร่วมกัน ท าให้ได้กลยุทธ์เชิงปรับปรุง
แก้ไข, ฟื้นฟู ออกมาเป็น ๒ กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การน าหลักธรรมสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น และกลยุทธ์
การฟื้นฟูประเพณีอันดีงามให้คงไว้ 

ด้านท่ี ๔ WT การน าจุดอ่อนและอุปสรรคมาวิเคราะห์ร่วมกัน ท าให้ได้กลยุทธ์เชิงถอย, 
ชะลอ, ลด, หนี ออกมาเป็น ๒ กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่พุทธ
บริษัท และกลยุทธ์การจัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน 

จากกลยุทธ์ในเบื้องต้น ผู้วิจัยจึงท าการสังเคราะห์ข้อมูล แล้วสรุปเป็นแผนท่ีกลยุทธ์การ
บริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ ดังแผนภาพ ๔.๑ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิยืนยันรูปแบบ 
และปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสม ด้วยการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 
 

 
 

วิสัยทัศน์ 
: พุทธศาสตร์ม่ันคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ :  ด้านปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านเผยแผ่ ด้านสาธารณูปการ  
ด้านสาธารณสงเคราะห์ พัฒนพุทธมณฑล 

Core Value:  อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 

ประสิทธิผล 
การท างาน 

กระบวนการ
ภายใน 

การเรียนรู ้
และพัฒนา 

 

งบประมาณ จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน 

เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่พุทธบริษัท 

น าหลักธรรมสู่การปฏิบัติ 

สร้างศาสนทายาทท่ีเข้มแข็ง สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้องค์กร 

เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

ฟื้นฟูประเพณีอันดีงามให้คงไว้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓ แผนท่ีกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัยเอง 

 



๑๕๓ 
 

 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๓ พบว่า ผู้วิจัยน าแนวคิดการบริหารแบบ Balanced Scorecard๑๙ 
มาใช้พัฒนากลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ ดังนี้ 

เมื่อวิเคราะห์ถึงงบประมาณในการบริการจัดการ กลยุทธ์ท่ีจะท าให้องค์กรสงฆ์ประสบ
ความส าเร็จ คือ กลยุทธ์การจัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน เมื่อวิเคราะห์ถึงการเรียนรู้และการ
พัฒนานั้น กลยุทธ์ที่จะท าให้องค์กรสงฆ์ประสบความส าเร็จ คือ กลยุทธ์การเสริมสร้างความรัก ความ
สามัคคีแก่พุทธบริษัท กลยุทธ์การฟื้นฟูประเพณีอันดีงามให้คงไว้และยุทธ์การน าหลักธรรมสู่การ
ปฏิบัติให้มากขึ้น เมื่อวิ เคราะห์ถึงกระบวนการภายใน กลยุทธ์ ท่ีจะท าให้องค์กรสงฆ์ประสบ
ความส าเร็จ คือ กลยุทธ์การสร้างศาสนทายาทท่ีเข้มแข็ง และกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้
องค์กร เมื่อวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพในการท างาน กลยุทธ์ท่ีจะท าให้องค์กรสงฆ์ประสบความส าเร็จ 
คือ กลยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และ กลยุทธ์การเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ท้ังนี้ท้ัง ๘ กลยุทธ์ดังกล่าวหากคณะสงฆ์ด าเนินการอย่างต่อเนื่องก็จะท าให้ยุทธศาสตร์
การสร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนาประสบผลส าเร็จ ภายใต้ค่านิยมขององค์กร คืออุทิศตนเพื่อ
พระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ทุกยุทธศาสตร์สร้างขึ้นเพื่อให้พันธกิจขององค์กร
ประสบผลส าเร็จ พันธกิจของคณะสงฆ์มี ๗ ด้าน ได้แก่ ด้านปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษา
สงเคราะห์ ด้านเผยแผ่ ด้านสาธารณูปการ ด้านสาธารณสงเคราะห์ พัฒนพุทธมณฑล ท้ังนี้ด าเนินการ
ภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน คือพุทธศาสตร์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน๒๐ 

รายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์ โครงการกิจกรรม และแผนงานการบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็ง
ในยุคโลกาภิวัตน์ สารมารถสรุปได้ตามตารางนี้

                                       
๑๙ กฤษณี  มหาวิรุฬห์, “แนวคิดการบริหารแบบ Balanced  Scorecard”, วารสารจดหมายข่าว 

สป.มท.,  ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๕๕,  (พฤศจิกายน, ๒๕๔๖) : ๒๘-๓๓. 
๒๐วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ น้ัน ผู้วิจัยอ้างอิงข้อมูลจาก แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของมหาเถรสมาคม เป็นตัวต้ังในการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือคณะสงฆ์สามารถน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ได้ 



๑๕๔ 
 

 
 

๑๕๔ 

ตารางที่ ๔.๓๑ กลยุทธ์ โครงการกิจกรรม และแผนงานการบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
 

สอดคล้องกับแผน
ปฏิรูปกิจการ

พระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ 

เป้าหมาย (พ.ศ.) แผนงาน/โครงการ/ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
กิจกรรม  (หลัก)   (ร่วม)  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้าง
ความมั่นคงด้าน
พระพุทธศาสนา 

๑) สร้างศาสนทายาท
ท่ีเข้มแข็ง 

จ านวนศาสนทายาท
เพิ่มขึ้นทุกปี๒๑ 

+๕ +๕ +๕ +๕ +๕ โ ค ร ง ก า ร บ ร ร พ ช า
สามเณรพระภิกษุภาค
ฤดูร้อน 

เ จ้ า ค ณ ะ
จังหวัด 

เจ้าอาวาสและ 
ส านักพุทธฯ 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ศ า ส น
ทายาทสอบผ่านพระ
ป ริ ยั ติ ธ ร ร ม แ ผน ก
ธรรมและบาลี 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๑๐๐ โครงการฝึกอบรมพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม
และบาลี ก่อนสอบ 

เจ้าคณะภาค เ จ้ า ค ณ ะ
จังหวั ด  และ
เจ้าส านักเรียน 

๒) เสริมสร้างความรัก 
ความสามัคคีแก่พุทธ
บริษัท 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
พุทธศาสนิกชนเข้าวัด
ท าบุญเพิ่มข้ึน๒๒ 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๑๐๐ โ ค ร ง ก า ร เ ข้ า วั ด ท า
ความดี ให้ทาน รักษา
ศีล เจริญจิตตภาวนา 

เ จ้ า ค ณ ะ
จังหวัด 

เจ้าอาวาสและ 
ส านักพุทธฯ 

 

                                       
๒๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ, เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม จังหวัดสมุทรสงคราม, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๒๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูวิโรจน์อินทคุณ, เจ้าคณะต าบลพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๕๕ 
 

 
 

๑๕๕ 

ตารางที่ ๔.๓๑ กลยุทธ์ โครงการกิจกรรม และแผนงานการบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
 

สอดคล้องกับแผน
ปฏิรูปกิจการ

พระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ 

เป้าหมาย (พ.ศ.) แผนงาน/โครงการ/ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
กิจกรรม  (หลัก)   (ร่วม)  

 ๓) น าหลักธรรมสู่การ
ปฏิบัติ 

ร้อยละของประชาชน
ปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้น๒๓ 
 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๑๐๐ โครงการปฏิบัติธรรม 
ตามรอยพระศาสดา 

เ จ้ า ค ณ ะ
จังหวัด 

เ จ้ า ส า นั ก
ปฏิบัติธรรม 

 ๔) ฟื้นฟูประเพณีอันดี
งามให้คงไว้ 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
ประเพณีมีความรู้และ
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
ป ร ะ เ พ ณีนั้ น ๆ เป็ น
อย่างดี๒๔ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ โ ค ร ง ก า ร สื บ ส า น
ประ เพณีวัฒนธร รม
ท้องถิ่นไทย 

เ จ้ า ค ณ ะ
จังหวัด 

เจ้าอาวาสและ 
ส านักพุทธฯ 

 
 
 

                                       
๒๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระสุธีวีรบัณฑิต, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๒๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโณ, เจ้าคณะต าบลไม้ดัด จังหวัดสิงห์บุรี, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๕๖ 
 

 
 

๑๕๖ 

ตารางที่ ๔.๓๑ กลยุทธ์ โครงการกิจกรรม และแผนงานการบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
 

สอดคล้องกับแผน
ปฏิรูปกิจการ

พระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ ์

เป้าหมาย (พ.ศ.) แผนงาน/โครงการ/ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
กิจกรรม  (หลัก)   (ร่วม)  

  จ านวนประเพณีเก่าๆ
ท่ีสูญหายไป ได้รับการ
ฟื้นฟู๒๕ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ประเพณีท้องถิ่นไทย 
ก้าวไกลไปท่ัวโลก 

เ จ้ า ค ณ ะ
จังหวัด 

เจ้าอาวาสและ 
ส านักพุทธฯ 

 ๕) สร้างภาพลักษณ์ท่ี
ดีให้องค์กร 

ระดับความพึงพอใจ
ข อ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  มี
ความพึงพอใจต่อการ
ให้ความสะดวกในการ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ โครงการพัฒนาวัด น่า
อยู่ น่ามอง ด้วยหลัก ๕ 
ส 

เ จ้ า ค ณ ะ
จังหวัด 

เจ้าอาวาสและ 
ส านักพุทธฯ 

  บ าเพ็ญกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา๒๖ 

     
   

 
 

                                       
๒๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ, เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม จังหวัดสมุทรสงคราม, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๒๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระมหาอ านาจ อจฺฉริยเมธี, เจ้าอาวาสวัดบางหลวงอนุกิจวิธู จังหวัดปทุมธานี, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๕๗ 
 

 
 

๑๕๗ 

ตารางที่ ๔.๓๑ กลยุทธ์ โครงการกิจกรรม และแผนงานการบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
 

สอดคล้องกับแผน
ปฏิรูปกิจการ

พระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ 

เป้าหมาย (พ.ศ.) แผนงาน/โครงการ/ ผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
กิจกรรม  (หลัก)   (ร่วม)  

 ๖) เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

ร้ อ ย ะ จ า น ว น
ประชาชน จิตอาสา
ดูแลวัดเพิ่มมากขึ้น๒๗ 

+๕ +๕ +๕ +๕ +๕ โครงการจิตอาสาพัฒนา
วัด 

เ จ้ า ค ณ ะ
จังหวัด 

เจ้าอาวาสและ 
ส านักพุทธฯ 

 ๗ )  พั ฒ น า ร ะ บ บ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

จ า น ว น ร ะ บ บ
สารสนเทศส าหรับการ
บริหารวัด๒๘ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ โครงการพัฒนาระบบเทค
โลโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการวัด 

เ จ้ า ค ณ ะ
จังหวัด 

เจ้าอาวาสและ 
ส านักพุทธฯ 

 ๘ )  จั ด ห า แ ห ล่ ง
งบประมาณสนับสนุน 

จ านวนกองทุนเพื่ อ
พัฒนาวัดเพิ่มขึ้นทุก
ปี๒๙ 

+๕ +๕ +๕ +๕ +๕ โครงการจัดต้ังกองทุน
พัฒนาวัด 

เ จ้ า ค ณ ะ
จังหวัด 

เจ้าอาวาสและ 
ส านักพุทธฯ 

 

                                       
๒๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระมหาค าพันธ์ุ รณญฺชโย, เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม จังหวัดราชบุรี, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๒๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระครูวิโรจน์อินทคุณ, เจ้าคณะต าบลพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๒๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๕๘ 

 

 
 

ตารางที่ ๔.๓๒ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการท่ี ๑ 

 
โครงการที่ ๑ :โครงการบรรพชาสามเณรพระภิกษุ
ภาคฤดูร้อน 

สนับสนุนยุทธศาสตร์  :  สร้ า งความมั่ นคง ด้าน
พระพุทธศาสนา 

วัตถุประสงค์ :  
๑. เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่กุลบุตร ศาสนทายาท 
๒. เพื่อพัฒนาศาสนทายาทให้มีคุณภาพ 

งบประมาณ : ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ : เจ้าคณะจังหวัด๓๐ 

ตัวชี้วัด :  
๑. จ านวนศาสนทายาทเพิ่มขึ้นทุกปี 

เป้าหมายปี ๒๕๖๑: 
๑. เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ ๕ 

การด าเนินการหลัก/ย่อย 
ผลผลิต 

 (Output)  

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ งบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-
ธ.ค. 

ม.ค.-
มี.ค. 

เม.ย.
-มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

P (วางแผน) 
วางแผนจัดโครงการ นัด
ประชุมคณะกรรมการท่ี
เกียวข้อง 

๑. มีโครงการท่ีชัดเจน 
๒. มีคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

    ๒๐๐,๐๐๐ สนง .คณะ
จังหวัดฯ 
สนง .พ ระ
พุทธฯ 

D (ลงมือท า) 
ด าเนินการตามแผน  
ทุกวัด ท่ัว ท้ัง จังหวั ด จัด
โครงการบรรพชาสามเณร
และบวชพระภาคฤดูร้อน 

๑. มีกุลบุตรศรัทธา
ออกบวช 
๒. ผู้บวชไ ด้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

    ๙,๐๐๐,๐๐๐ เจ้าอาวาส 

C (ตรวจสอบ) 
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

๑. ทราบแนวทางใน
การพัฒนาโครงการ 

    ๒๐๐,๐๐๐ เจ้าอาวาส 

A (ปรับปรุง) 
จั ด ท า ร า ย ง า น เ ส น อ
ผู้บังคับบัญชา 

๑ .  ร า ย ง า น ส รุ ป
โ คร ง ก าร เสนอเ จ้า
คณะจังหวัด ๑ เล่ม 

    ๖๐๐,๐๐๐ เจ้าอาวาส 

                                       
๓๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร , อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๕๙ 

 

 
 

ตารางที่ ๔.๓๓ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการท่ี ๒ 

 
โครงการที่ ๒ :โครงการฝึกอบรมพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมและบาลี ก่อนสอบ 

สนับสนุนยุทธศาสตร์  :  สร้ า งความมั่ นคง ด้าน
พระพุทธศาสนา 

วัตถุประสงค์ :  
๑. เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนก่อนสอบ 
๒. เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่นักเรียนก่อนสอบ 
๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียน 

งบประมาณ : ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ : เจ้าคณะภาค๓๑ 

ตัวชี้วัด :  
๑. ร้อยละของศาสนทายาทสอบผ่านพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรมและบาลี 

เป้าหมายปี ๒๕๖๑: 
๑. ร้อยละ ๕๐ ของนักเรียนผู้เข้าสอบท่ีสอบผ่าน 

การด าเนินการหลัก/ย่อย 
ผลผลิต 

 (Output)  

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ งบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-
ธ.ค. 

ม.ค.-
มี.ค. 

เม.ย.
-มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

P (วางแผน) 
วางแผนจัดโครงการ นัด
ประชุมคณะกรรมการท่ี
เกียวข้อง 

๑. มีโครงการท่ีชัดเจน 
๒. มีคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

    ๒๐๐,๐๐๐ เ จ้ า ค ณ ะ
ภาค 

D (ลงมือท า) 
จัดอบรมถวายความรู้ท้ัง
นักธรรมและบาลีก่อนสอ 

๑. นัก เรียนมีความ
พร้อมและความมั่นใจ
ก่อนสอบ 

    ๔,๐๐๐,๐๐๐ เจ้าคณะ

ภาค 

C (ตรวจสอบ) 
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

๑. ทราบแนวทางใน
การพัฒนาโครงการ 

    ๒๐๐,๐๐๐ เจ้าคณะ

ภาค 

A (ปรับปรุง) 
จั ด ท า ร า ย ง า น เ ส น อ
ผู้บังคับบัญชา 

๑ .  ร า ย ง า น ส รุ ป
โ คร ง ก าร เสนอเ จ้า
คณะหน ๑ เล่ม 

    ๖๐๐,๐๐๐ เจ้าคณะ

ภาค 

                                       
๓๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๖๐ 

 

 
 

ตารางที่ ๔.๓๔ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการท่ี ๓ 

 
โครงการที่ ๓ :โครงการเข้าวัดท าความดี ให้ทาน 
รักษาศีล เจริญจิตตภาวนา 

สนับสนุนยุทธศาสตร์  :  สร้ า งความมั่ นคง ด้าน
พระพุทธศาสนา 

วัตถุประสงค์ :  
๑. เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น 

งบประมาณ : ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ : เจ้าคณะจังหวัด๓๒ 

ตัวชี้วัด :  
๑. ร้อยละของพุทธศาสนิกชนเข้าวัดท าบุญเพิ่มข้ึน 

เป้าหมายปี ๒๕๖๑: 
๑. ร้อยละ ๕๐ ของพุทธศาสนิกชนเข้าวัดท าบุญเพิ่มข้ึน 

การด าเนินการหลัก/ย่อย 
ผลผลิต 

 (Output)  

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ งบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-
ธ.ค. 

ม.ค.-
มี.ค. 

เม.ย.
-มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

P (วางแผน) 
วางแผนจัดโครงการ นัด
ประชุมคณะกรรมการท่ี
เกียวข้อง 

๑. มีโครงการท่ีชัดเจน 
๒. มีคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

    ๕๐,๐๐๐ เ จ้ า ค ณ ะ
จังหวัด 

D (ลงมือท า) 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้
ประชาชนเข้าวัดท าบุญ 
จั ด กิ จ ก ร ร ม ท่ี ร อ ง รั บ
ประชาชน 

๑. มีกิจกรรมรองรับ
ประชาชน 

    ๑,๕๐๐,๐๐๐ เจ้าคณะ

จังหวัด 

C (ตรวจสอบ) 
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

๑. ทราบแนวทางใน
การพัฒนาโครงการ 

    ๕๐,๐๐๐ เจ้าคณะ

จังหวัด 

A (ปรับปรุง) 
จั ด ท า ร า ย ง า น เ ส น อ
ผู้บังคับบัญชา 

๑ .  ร า ย ง า น ส รุ ป
โ คร ง ก าร เสนอเ จ้า
คณะภาค ๑ เล่ม 

    ๔๐๐,๐๐๐ เจ้าคณะ

จังหวัด 

                                       
๓๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร , อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๖๑ 

 

 
 

ตารางที่ ๔.๓๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการท่ี ๔ 

 
โครงการที่ ๔ :โครงการปฏิบัติธรรม ตามรอยพระ
ศาสดา 

สนับสนุนยุทธศาสตร์  :  สร้ า งความมั่ นคง ด้าน
พระพุทธศาสนา 

วัตถุประสงค์ :  
๑. เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น 

งบประมาณ : ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ : เจ้าคณะจังหวัด๓๓ 

ตัวชี้วัด :  
๑. ร้อยละของประชาชนปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายปี ๒๕๖๑: 
๑. ร้อยละ ๕๐  

การด าเนินการหลัก/ย่อย 
ผลผลิต 

 (Output)  

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ งบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-
ธ.ค. 

ม.ค.-
มี.ค. 

เม.ย.
-มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

P (วางแผน) 
วางแผนจัดโครงการ นัด
ประชุมคณะกรรมการท่ี
เกียวข้อง 

๑. มีโครงการท่ีชัดเจน 
๒. มีคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

    ๒๐๐,๐๐๐ เ จ้ า ค ณ ะ
จังหวัด 

D (ลงมือท า) 
จัดอบรมปฏิบัติธรรม 

๑. ประชาชนได้พัฒนา
ตนเอง 

    ๔,๐๐๐,๐๐๐ เจ้าส านัก

ปฏิบัติ

ธรรม 

C (ตรวจสอบ) 
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

๑. ทราบแนวทางใน
การพัฒนาโครงการ 

    ๒๐๐,๐๐๐ เจ้าคณะ

จังหวัด 

A (ปรับปรุง) 
จั ด ท า ร า ย ง า น เ ส น อ
ผู้บังคับบัญชา 

๑ .  ร า ย ง า น ส รุ ป
โ คร ง ก าร เสนอเ จ้า
คณะภาค ๑ เล่ม 

    ๖๐๐,๐๐๐ เจ้าคณะ

จังหวัด 

 

                                       
๓๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๖๒ 

 

 
 

ตารางที่ ๔.๓๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการท่ี ๕ 

 
โครงการที่ ๕ :โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นไทย 

สนับสนุนยุทธศาสตร์  :  สร้ า งความมั่ นคง ด้าน
พระพุทธศาสนา 

วัตถุประสงค์ :  
๑. เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงไว้ 
๒. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวให้ชาวโลก 

งบประมาณ : ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ : เจ้าคณะจังหวัด๓๔ 

ตัวชี้วัด :  
๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมประเพณีมีความรู้และความ
เข้าใจในประเพณีนั้นๆเป็นอย่างดี 

เป้าหมายปี ๒๕๖๑: 
๑. ร้อยละ ๘๐  

การด าเนินการหลัก/ย่อย 
ผลผลิต 

 (Output)  

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ งบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-
ธ.ค. 

ม.ค.-
มี.ค. 

เม.ย.
-มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

P (วางแผน) 
วางแผนจัดโครงการ นัด
ประชุมคณะกรรมการท่ี
เกียวข้อง 

๑. มีโครงการท่ีชัดเจน 
๒. มีคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

    ๒๐๐,๐๐๐ เ จ้ า ค ณ ะ
จังหวัด 

D (ลงมือท า) 
จัดกิจกรรมวันส าคัญ 
รักษาประเพณีด้ังเดิม 

๑. ประชาชนมีความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
ป ร ะ เ พ ณี ท้ อ ง ถิ่ น
ตนเอง 

    ๔,๐๐๐,๐๐๐ เจ้าอาวาส 

C (ตรวจสอบ) 
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

๑. ทราบแนวทางใน
การพัฒนาโครงการ 

    ๒๐๐,๐๐๐ เจ้าอาวาส 

A (ปรับปรุง) 
จั ด ท า ร า ย ง า น เ ส น อ
ผู้บังคับบัญชา 

๑ .  ร า ย ง า น ส รุ ป
โ คร ง ก าร เสนอเ จ้า
คณะภาค ๑ เล่ม 

    ๖๐๐,๐๐๐ เจ้าอาวาส 

                                       
๓๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร , อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๖๓ 

 

 
 

ตารางที่ ๔.๓๗ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการท่ี ๖ 

 
โครงการที่ ๖ :โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
ไทย ก้าวไกลไปท่ัวโลก 

สนับสนุนยุทธศาสตร์  :  สร้ า งความมั่ นคง ด้าน
พระพุทธศาสนา 

วัตถุประสงค์ :  
๑. เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงไว้ 
๒. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวให้ชาวโลก 

งบประมาณ : ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ : เจ้าคณะจังหวัด๓๕ 

ตัวชี้วัด :  
๑. จ านวนประเพณีเก่าๆท่ีสูญหายไป ได้รับการ
ฟื้นฟู 

เป้าหมายปี ๒๕๖๑: 
๑. เพิ่มขึ้นปีละ ๑ ประเพณี  

การด าเนินการหลัก/ย่อย 
ผลผลิต 

 (Output)  

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ งบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-
ธ.ค. 

ม.ค.-
มี.ค. 

เม.ย.
-มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

P (วางแผน) 
วางแผนจัดโครงการ นัด
ประชุมคณะกรรมการท่ี
เกียวข้อง 

๑. มีโครงการท่ีชัดเจน 
๒. มีคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

    ๒๐๐,๐๐๐ เ จ้ า ค ณ ะ
จังหวัด 

D (ลงมือท า) 
จัดกิจกรรมวันส าคัญ 
รักษาประเพณีด้ังเดิม 

๑. ประชาชนมีความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
ป ร ะ เ พ ณี ท้ อ ง ถิ่ น
ตนเอง 

    ๔,๐๐๐,๐๐๐ เจ้าอาวาส 

C (ตรวจสอบ) 
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

๑. ทราบแนวทางใน
การพัฒนาโครงการ 

    ๒๐๐,๐๐๐ เจ้าอาวาส 

A (ปรับปรุง) 
จั ด ท า ร า ย ง า น เ ส น อ
ผู้บังคับบัญชา 

๑ .  ร า ย ง า น ส รุ ป
โ คร ง ก าร เสนอเ จ้า
คณะภาค ๑ เล่ม 

    ๖๐๐,๐๐๐ เจ้าอาวาส 

                                       
๓๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๖๔ 

 

 
 

ตารางที่ ๔.๓๘ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการท่ี ๗ 

 
โครงการที่ ๗ :โครงการพัฒนาวัด น่าอยู่ น่ามอง 
ด้วยหลัก ๕ ส 

สนับสนุนยุทธศาสตร์  :  สร้ า งความมั่ นคง ด้าน
พระพุทธศาสนา 

วัตถุประสงค์ :  
๑. เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงไว้ 
๒. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวให้ชาวโลก 

งบประมาณ : ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ : เจ้าคณะจังหวัด๓๖ 

ตัวชี้วัด :  
๑. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ มีความพึง
พอใจต่อการให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลของ
วัดในพระพุทธศาสนา 

เป้าหมายปี ๒๕๖๑: 
๑. ร้อยละ ๘๐  

การด าเนินการหลัก/ย่อย 
ผลผลิต 

 (Output)  

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ งบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-
ธ.ค. 

ม.ค.-
มี.ค. 

เม.ย.
-มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

P (วางแผน) 
วางแผนจัดโครงการ นัด
ประชุมคณะกรรมการท่ี
เกียวข้อง 

๑. มีโครงการท่ีชัดเจน 
๒. มีคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

    ๒๐๐,๐๐๐ เ จ้ า ค ณ ะ
จังหวัด 

D (ลงมือท า) 
จัดวัด ๕ ส 

๑. วัดสวยงามข้ึน     ๙,๐๐๐,๐๐๐ เจ้าอาวาส 

C (ตรวจสอบ) 
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

๑. ทราบแนวทางใน
การพัฒนาโครงการ 

    ๒๐๐,๐๐๐ เจ้าอาวาส 

A (ปรับปรุง) 
จั ด ท า ร า ย ง า น เ ส น อ
ผู้บังคับบัญชา 

๑ .  ร า ย ง า น ส รุ ป
โ คร ง ก าร เสนอเ จ้า
คณะจังหวัด ๑ เล่ม 

    ๖๐๐,๐๐๐ เจ้าอาวาส 

 

                                       
๓๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท , ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๖๕ 

 

 
 

ตารางที่ ๔.๓๙ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการท่ี ๘ 

 
โครงการที่ ๘ :โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด สนับสนุนยุทธศาสตร์  :  สร้ า งความมั่ นคง ด้าน

พระพุทธศาสนา 
วัตถุประสงค์ :  
๑. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลวัด 
๒. เพื่อสร้างศรัทธาแก่ประชาชน 

งบประมาณ : ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ : เจ้าคณะจังหวัด๓๗ 

ตัวชี้วัด :  
๑. ร้อยะจ านวนประชาชนจิตอาสาดูแลวัดเพิ่มมาก
ขึ้น 

เป้าหมายปี ๒๕๖๑: 
๑. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ทุกป ี

การด าเนินการหลัก/ย่อย 
ผลผลิต 

 (Output)  

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ งบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-
ธ.ค. 

ม.ค.-
มี.ค. 

เม.ย.
-มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

P (วางแผน) 
วางแผนจัดโครงการ นัด
ประชุมคณะกรรมการท่ี
เกียวข้อง 

๑. มีโครงการท่ีชัดเจน 
๒. มีคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

    ๕๐,๐๐๐ เ จ้ า ค ณ ะ
จังหวัด 

D (ลงมือท า) 
จัดกิจกรรมพัฒนาวัดแก
ประชาชน 

๑ .  ป ร ะ ช า ช น มี
กิจกรรมท าร่วมกัน 

    ๑,๕๐๐,๐๐๐ เจ้าอาวาส 

C (ตรวจสอบ) 
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

๑. ทราบแนวทางใน
การพัฒนาโครงการ 

    ๕๐,๐๐๐ เจ้าอาวาส 

A (ปรับปรุง) 
จั ด ท า ร า ย ง า น เ ส น อ
ผู้บังคับบัญชา 

๑ .  ร า ย ง า น ส รุ ป
โ คร ง ก าร เสนอเ จ้า
คณะจังหวัด ๑ เล่ม 

    ๔๐๐,๐๐๐ เจ้าอาวาส 

 

                                       
๓๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท , ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๖๖ 

 

 
 

ตารางที่ ๔.๔๐ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการท่ี ๙ 

 
โครงการที่ ๙ :โครงการพัฒนาระบบเทคโลโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการวัด 

สนับสนุนยุทธศาสตร์  :  สร้ า งความมั่ นคง ด้าน
พระพุทธศาสนา 

วัตถุประสงค์ :  
๑. เพื่อน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงาน
คณะสงฆ์ 
๒. เพื่อควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพ 

งบประมาณ : ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ : เจ้าคณะจังหวัด๓๘ 

ตัวชี้วัด :  
๑. จ านวนระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารวัด 

เป้าหมายปี ๒๕๖๑: 
๑. เพิ่มขึ้นปีละ ๑ เรื่อง 

การด าเนินการหลัก/ย่อย 
ผลผลิต 

 (Output)  

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ งบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-
ธ.ค. 

ม.ค.-
มี.ค. 

เม.ย.
-มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

P (วางแผน) 
วางแผนจัดโครงการ นัด
ประชุมคณะกรรมการท่ี
เกียวข้อง 

๑. มีโครงการท่ีชัดเจน 
๒. มีคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

    ๒๐๐,๐๐๐ เ จ้ า ค ณ ะ
จังหวัด 

D (ลงมือท า) 
จัดท าระบบเทคโนโลยีมา
ใช้ในการบริหารงานคณะ
สงฆ์ 

๑. ระบบบริหารคณะ
สงฆ์ 

    ๙,๐๐๐,๐๐๐ เจ้าคณะ

จังหวัด 

C (ตรวจสอบ) 
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

๑. ทราบแนวทางใน
การพัฒนาโครงการ 

    ๒๐๐,๐๐๐ เจ้าคณะ

จังหวัด 

A (ปรับปรุง) 
จั ด ท า ร า ย ง า น เ ส น อ
ผู้บังคับบัญชา 

๑ .  ร า ย ง า น ส รุ ป
โ คร ง ก าร เสนอเ จ้า
คณะภาค ๑ เล่ม 

    ๖๐๐,๐๐๐ เจ้าคณะ

จังหวัด 

                                       
๓๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท , ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๖๗ 

 

 
 

ตารางที่ ๔.๔๑ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการท่ี ๑๐ 

 
โครงการที่ ๙ :โครงการจัดต้ังกองทุนพัฒนาวัด สนับสนุนยุทธศาสตร์  :  สร้ า งความมั่ นคง ด้าน

พระพุทธศาสนา 
วัตถุประสงค์ :  
๑. เพื่อจัดต้ังกองทุนพัฒนาวัด 
๒. เพื่อช่วยเหลือวัดท่ีเดือดร้อน 

งบประมาณ : บาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ : เจ้าคณะจังหวัด๓๙ 

ตัวชี้วัด :  
๑. จ านวนกองทุนเพื่อพัฒนาวัดเพิ่มข้ึนทุกปี 

เป้าหมายปี ๒๕๖๑: 
๑. เพิ่มขึ้นปีละ ๕ กองทุน 

การด าเนินการหลัก/ย่อย 
ผลผลิต 

 (Output)  

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ งบ 
ประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ต.ค.-
ธ.ค. 

ม.ค.-
มี.ค. 

เม.ย.
-มิ.ย. 

ก.ค.-
ก.ย. 

P (วางแผน) 
วางแผนจัดโครงการ นัด
ประชุมคณะกรรมการท่ี
เกียวข้อง 

๑. มีโครงการท่ีชัดเจน 
๒. มีคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

     เ จ้ า ค ณ ะ
จังหวัด 

D (ลงมือท า) 
จัดต้ังกองทุน
สาธารณประโยชน์ 

๑. กองทุน      เจ้าคณะ

จังหวัด 

C (ตรวจสอบ) 
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

๑. ทราบแนวทางใน
การพัฒนาโครงการ 

     เจ้าคณะ

จังหวัด 

A (ปรับปรุง) 
จั ด ท า ร า ย ง า น เ ส น อ
ผู้บังคับบัญชา 

๑ .  ร า ย ง า น ส รุ ป
โ คร ง ก าร เสนอเ จ้า
คณะจังหวัด ๑ เล่ม 

     เจ้าคณะ

จังหวัด 

 
 

                                       
๓๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ  พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร , อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๖๘ 

 

 
 

๔.๓  น าเสนอกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
 ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะได้น าเสนอกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิ

วัตน์ท่ีได้จากการสังเคราะห์แล้วในหัวข้อท่ี ๔.๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 พุทธศาสน์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน 
พันธกิจ (Mission) 
 ด้านปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านเผยแผ่ ด้านสาธารณูปการ 

ด้านสาธารณสงเคราะห์ พัฒนาพุทธมณฑล 
ค่านิยม Core Value) 
 อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา สู่การพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ของแผนปฏิรูปพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม 
 สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา 
 ตัวชี้วัด : อัตราเพิ่มขึ้นของผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม, พระพุทธศาสนา 
กลยุทธ์ 

๑) สร้างศาสนทายาทท่ีเข้มแข็ง 
๒) เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่พุทธบริษัท 
๓) น าหลักธรรมสู่การปฏิบัติ 
๔) ฟื้นฟูประเพณีอันดีงามให้คงไว้ 
๕) สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้องค์กร 
๖) เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๗) พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
๘) จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
 



๑๖๙ 

 

 
 

ตารางที่ ๔.๔๒ สรุปกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย (พ.ศ.)  โครงการ/

กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

 ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

๑) สร้ างศาสน
ทายาทท่ีเข้มแข็ง 

จ า น ว น ศ า ส น
ทายาทเพิ่ มขึ้น
ทุกป ี

+๕ +๕ +๕ +๕ +๕ โ ค ร ง ก า ร
บ ร ร พ ช า
ส า ม เ ณ ร
พระภิกษุภาค
ฤดูร้อน 

เ จ้ า ค ณ ะ
จังหวัด 

 ร้อยละของศาสน
ทายาทสอบผ่าน
พระปริยัติธรรม
แผนกธรรมและ
บาลี 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๑๐๐ โ ค ร ง ก า ร
ฝึกอบรมพระ
ป ริ ยั ติ ธ ร ร ม
แผนกธรรมและ
บาลี ก่อนสอบ 

เจ้าคณะภาค 

๒)  เสริ มสร้ า ง
ความรัก ความ
สามัคคีแก่พุทธ
บริษัท 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
พุทธศาสนิกชน
เ ข้ า วั ด ท า บุ ญ
เพิ่มขึ้น 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๑๐๐ โครงการเข้าวัด
ท าความดี ให้
ทาน รักษาศีล 
เ จ ริ ญ จิ ต ต
ภาวนา 

เ จ้ า ค ณ ะ
จังหวัด 

๓) น าหลักธรรม
สู่การปฏิบัติ 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ประชาชนปฏิบัติ
ธรรมเพิ่มขึ้น 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๑๐๐ โครงการปฏิบัติ
ธรรม ตามรอย
พระศาสดา 

เ จ้ า ค ณ ะ
จังหวัด 

๔ )  ฟื้ น ฟู
ป ร ะ เ พ ณี อั น ดี
งามให้คงไว้ 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
ป ร ะ เ พ ณี มี
ความรู้และความ
เ ข้ า ใ จ ใ น
ป ร ะ เ พ ณีนั้ น ๆ
เป็นอย่างดี 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ โ ค ร ง ก า ร สื บ
สานประ เพ ณี
วั ฒ น ธ ร ร ม
ท้องถิ่นไทย 

เ จ้ า ค ณ ะ
จังหวัด 



๑๗๐ 

 

 
 

ตารางที่ ๔.๔๒ สรุปกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 

กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย (พ.ศ.)  โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 
 ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

 จ านวนประเพณีเก่าๆ
ท่ีสูญหายไป ได้รับ
การฟื้นฟู 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ โ ค ร ง ก า ร
อ นุ รั ก ษ์
ป ร ะ เ พ ณี
ท้องถิ่ น ไทย 
ก้าวไกลไปท่ัว
โลก 

เ จ้ า ค ณ ะ
จังหวัด 

๕ )  ส ร้ า ง
ภาพลักษณ์ท่ี
ดีให้องค์กร 

ระดับความพึงพอใจ
ของ ผู้ใ ช้บริการ มี
ความพึ งพอใจต่อ
การให้ความสะดวก
ในการบ าเพ็ญกุศล
ข อ ง วั ด ใ น
พระพุทธศาสนา 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ โ ค ร ง ก า ร
พัฒนาวัด น่า
อยู่  น่ ามอง 
ด้วยหลัก ๕ 
ส 

เ จ้ า ค ณ ะ
จังหวัด 

๖) เน้นการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ร้ อ ย ล ะ จ า น ว น
ประชาชนจิตอาสา
ดูแลวัดเพิ่มมากขึ้น 

+๕ +๕ +๕ +๕ +๕ โครงการจิต
อาสาพัฒนา
วัด 

เ จ้ า ค ณ ะ
จังหวัด 

๗ )  พั ฒ น า
ร ะ บ บ
เทคโนโลยี ท่ี
ทันสมัย 

จ านวนระบบ
สารสนเทศส าหรับ
การบริหารวัด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ โครงการ
พัฒนาระบบ
เทคโลโลยี
สารสนเทศ
เพื่อการ
บริหาร
จัดการวัด 

เ จ้ า ค ณ ะ
จังหวัด 

๘) จัดหาแหล่ง
ง บ ป ร ะ ม า ณ
สนับสนุน 

จ านวนกองทุนเพื่อ
พัฒนาวัดเพิ่มข้ึนทุกปี 

+๕ +๕ +๕ +๕ +๕ โครงการจัดต้ัง
กองทุนพัฒนา
วัด 

เ จ้ า ค ณ ะ
จังหวัด 



๑๗๑ 

 

 
 

ฉันทะ  วิริยะ จิตตะ วิมังสา 

๔.๔  องค์ความรู้จากการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์” นั้น 

สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๔ องค์ความรู้จากการวิจัย 
ท่ีมา : การการสังเราะห์ของผู้วิจัย 

กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ 

 

ด้านปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านเผยแผ่  
ด้านสาธารณูปการ ด้านสาธารณสงเคราะห์ พัฒนาพุทธมณฑล 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน 

พระสงฆ์มีความรู้ความสามารถสูง 

 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย 

 

กลยุทธ์ 
การสริม

สร้างความ
รัก ความ
สามคัคีแก่
พุทธบริษัท 

กลยุทธ์ 
การน า
หลัก 
ธรรม 
สู่การ
ปฏิบัติ 

กลยุทธ์ 
การฟื้นฟู
ประเพณี
อันดีงาม 
ให้คงไว้ 

กลยุทธ์ 
การสร้าง

ภาพ 
ลักษณ์ 
ท่ีดีให้
องค์กร 

กลยุทธ์
การ 

เน้นการ 
มีส่วน

ร่วมของ
ประชาชน 

กลยุทธ์ 
การพัฒนา
ระบบเทค

โน 
โลยีที่

ทันสมัย 

กลยุทธ์
การสร้าง 
ศาสน
ทายาท 

ที่เข้มแข็ง 

กลยุทธ์ 
การจัด 

หาแหล่ง
งบ 

ประมาณ
สนับสนุน 

พุทธศาสน์ม่ันคง ด ารงศีลธรรม 
น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน 



๑๗๒ 

 

 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๔ พบว่า การได้มาซึ่งกลยุทธ์นั้น องค์กรจะต้องวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก เพื่อน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ อีกประการหนึ่งกลยุทธ์ต่างๆ จะประสบผลส าเร็จ
ได้นั้นสามารถน าหลักพุทธธรรมมาใช้ในการขับเคล่ือนกลยุทธ์ให้บรรลุผล กล่าวคือ องค์กรจะต้องมี
ฉันทะ พึงพอใจในการขับเคล่ือนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ มีการถ่ายทอดแผนสู่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร ประการท่ีสององค์กรจะต้องมีวิริยะ 
คือมีความเพียรพยายามไม่ย่อท้อในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ท่ีต้ังไว้ โดยมีตัวช้ีวัดของแต่กลยุทธ์
อย่างชัดเจน ประการท่ีสาม ต้องจิตตะ คือหมั่นตรวจสอบการด าเนินท่ีผ่านมา และประการสุดท้ายคือ
ต้องมีวิมังสา จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขแผนกลยุทธ์เมื่อด าเนินการแล้วเกิดปัญหา การปฏิบัติดังกล่าว
ยังสอดรับกับหลักทฤษฎีสากล กล่าวคือ การน าหลัก PDCA มาใช้ในการพัฒนาองค์กร ดังนั้นองค์กร
สงฆ์จะเข้มแข็งได้ในยุคปัจจุบัน ผู้น าองค์กรสงฆ์จึงจ าเป็นต้องมีท้ังหลักการจัดการสมัยใหม่และบูรณา
การกับหลักพุทธธรรมอย่างเหมาะสม 

กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ ประกอบด้วยกลยุทธ์ ๘ กล
ยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ สร้างศาสนทายาทท่ีเข้มแข็ง ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์มี ๒ ตัวช้ีวัด คือ ๑) 
จ านวนศาสนทายาทเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ เพิ่มจากเดิมร้อยละ ๕ และเพิ่มขึ้นทุกปี 
โดยมีโครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการบรรพชาสามเณรพระภิกษุภาคฤดูร้อน มีเจ้าคณะจังหวัด
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และ ๒) ร้อยละของศาสนทายาทสอบผ่านพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและ
บาลี  โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ สอบผ่านร้อยละ ๕๐ และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีโครงการท่ีรองรับกลยุทธ์
คือ โครงการฝึกอบรมพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี ก่อนสอบ มีเจ้าคณะภาคเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กลยุทธ์ท่ี ๒ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่พุทธบริษัท ตัวชี้วัดของกลยุทธ์ คือ ร้อย
ละของพุทธศาสนิกชนเข้าวัดท าบุญเพิ่มข้ึน โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ คือ ร้อยละ ๕๐ และเพิ่มขึ้นทุก
ปี โดยมีโครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการเข้าวัดท าความดี ให้ทาน รักษาศีล เจริญจิตตภาวนา มี
เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลยุทธ์ท่ี ๓ น าหลักธรรมสู่การปฏิบัติ  ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ คือ ร้อยละของประชาชน
ปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้น โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๕๐ และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีโครงการท่ีรองรับ
กลยุทธ์คือ โครงการปฏิบัติธรรม ตามรอยพระศาสดา มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลยุทธ์ที่ ๔ ฟื้นฟูประเพณีอันดีงามให้คงไว้ ตัวชี้วัดของกลยุทธ์มี ๒ ตัวชี้วัด คือ ๑) ร้อย
ละของผู้เข้าร่วมประเพณีมีความรู้และความเข้าใจในประเพณีนั้นๆเป็นอย่างดี  โดยเป้าหมายในปี 
๒๕๖๐ ร้อยละ ๘๐ และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีโครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการสืบสานประเพณี



๑๗๓ 

 

 
 

วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย มเีจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และ ๒) จ านวนประเพณีเก่าๆท่ีสูญ
หายไป ได้รับการฟื้นฟู โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ คือ เพิ่มขึ้น ๑ ประเพณี และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมี
โครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นไทย ก้าวไกลไปท่ัวโลก มีเจ้าคณะ
จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลยุทธ์ท่ี ๕ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้องค์กร ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ คือ ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อการให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๘๐ และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีโครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการ
พัฒนาวัด น่าอยู่ น่ามอง ด้วยหลัก ๕ ส มเีจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลยุทธ์ท่ี ๖ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ คือ ร้อยละจ านวน
ประชาชนจิตอาสาดูแลวัดเพิ่มมากขึ้น โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ เพิ่มจากเดิมร้อยละ ๕ และเพิ่มขึ้น
ทุกปี โดยมีโครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด มเีจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กลยุทธ์ท่ี ๗ พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ คือ จ านวนระบบ
สารสนเทศส าหรับการบริหารวัด โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ เพิ่มจากเดิม ๑ระบบ และเพิ่มขึ้นทุกปี 
โดยมีโครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการพัฒนาระบบเทคโลโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
วัด มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลยุทธ์ท่ี ๘ จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ คือ จ านวนกองทุน
เพื่อพัฒนาวัดเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ เพิ่มจากเดิม ๕ กองทุน และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมี
โครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการจัดต้ังกองทุนพัฒนาวัด มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ ๕ 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์” นั้น 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่างงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่ง
เป็นพระสังฆาธิการผู้มีบทบาทส าคัญในการบริหารกิจการคณะสงฆ์และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๘ รูป
หรือคน เพื่อวิเคราะห์สภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน และวิเคราะห์กลยุทธ์ การ
บริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ในเบื้องต้น หลังจากนั้นน าผลการวิจัยไปจัดสนทนากลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้เช่ียวชาญจ านวน ๑๒ ท่าน เพื่อยืนยันกลยุทธ์ท่ีผู้วิจัยเสนอ 
และเพิ่มเติมในส่วนท่ียังขาดอยู่ให้บริบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก่อนน าเสนอสู่สาธารณชน และงานวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) กับประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน ๓๖๓ คน เพื่อหาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อสภาพท่ัวไปในการบริหาร
องค์กรสงฆ์ในปัจจุบันว่าอยู่ในระดับใด เพื่อสนับสนุนงานวิจัยเชิงคุณภาพให้สมบูรณ์มากกยิ่งขึ้ ท้ังนี้
จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญในกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ี
เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

๕.๑.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า คณะสงฆ์มี

ทรัพยากรบุคคลท่ีความรู้ ความสามารถท่ีดีจ านวนมาก ในขณะท่ีบุคลากรจ านวนมากก็ขาดการ
สนับสนุนท่ีดีจากพระสังฆาธิการ ท าให้ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านงบประมาณคณะสงฆ์มี
ต้นทุนทางสังคมท่ีดี มีประชาชนท่ีเคารพนับถือพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์คณะสงฆ์เป็นอย่างดี 
แต่ในขณะเดียวกัน คณะสงฆ์กลับถูกต้องข้อสังเกตเรื่องความไม่โปรงใสในเรื่องของการเงินให้ปรากฏ
ตามส่ือต่างๆในปัจจุบัน ด้านวัสดุอุปกรณ์ คณะมีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ มีวัดเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงาน แต่ยังขาดน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารงานอย่างเต็มท่ี ด้านการบริหารมีการ
บริหารท่ีมีความยืดหยุ่นสูง แต่การบริหารส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ท่ีส่วนกลาง ขาดการกระจายอ านาจ
อย่างเต็มท่ี ด้านนโยบายคณะสงฆ์มีการจัดท าแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาท่ีมีการบังคับใช้ท่ัว



๑๗๕ 
 

ประเทศ แต่ส่วนใหญ่เป็นนโยบายท้ังรับมากกว่าเป็นนโยบายเชิงรุก สุดท้ายด้านผลงานหรือผลผลิต 
คณะสงฆ์ท างานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยาวนาน แต่ขาดการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน โอกาส
ของคณะสงฆ์ก็คือประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนา 
เศรษฐกิจดี มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และหน่วยงานรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ เทคโนโลยีความ
ทันสมัย ช่วยให้ประหยัดเวลา และมีการเผยแผ่ศาสนาไปท่ัวโลก ส่วนอุปสรรคของคณะสงฆ์ ได้แก่ 
การเผชิญหน้ากับความหลากหลายทางด้ายวัฒนธรรม ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจท าให้
ประชาชนไม่มีเวลาเข้าวัด มีการแทรกแซงจากหน่วยงานราชการบบ่อยครั้ง  เทคโนโลยีต้นทุนสูง 
ค่าใช้จ่ายมาก การท างานเชิงรุกของศาสนาอื่น และการเสพส่ือผิดๆท่ีปรากฎในโลกปัจจุบัน 

เมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ใน
ปัจจุบันโดยภาพรวมใน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านศาสนบุคคล ๒. ด้านศาสนธรรม  ๓. ด้านศาสนพิธี ๔. 
ด้านศาสนสถาน และ ๕. ด้านระบบเทคโนโลยี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการ

บริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=๓.๙๒ , S.D.= ๐.๖๓๙) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

ด้านศาสนบุคคล พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นด้วยคะแนนสูงสุดคือ พระสงฆ์มีความรู้
ในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ส่วนข้อท่ีประชาชนเห็นด้วยน้อยท่ีสุด
คือ พระสงฆ์มีศีลาจารวัตรงดงาม ประพฤติตนได้อย่างเหมาะสม เป็นท่ีน่าเช่ือถือและไว้วางใจแก่
พุทธศาสนิกชน ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 

ด้านศาสนธรรม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นด้วยคะแนนสูงสุดคือ มีการรวบรวม
หลักธรรมค าส่ังสอนไว้เป็นหมวดหมู่ ไม่น าเสนอในทางท่ีผิดเพี้ยนจากพระธรรมวินัย ซึ่งสอดคล้องกับ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ส่วนข้อท่ีประชาชนเห็นด้วยน้อยท่ีสุดคือ ไม่มีการบัญญัติสิกขาบทและส่ิงท่ีไม่ใช่พระ
ธรรมวินัย ท่ีแตกต่างจากเดิม หรือท าให้สังคมเกิดความแตกแยก ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของคณะสงฆ์ใน
ปัจจุบัน 

ด้านศาสนพิธี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นด้วยคะแนนสูงสุดคือ พระสงฆ์สามารถ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีมีมาต้ังแต่ครั้งโบราณ ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ส่วนข้อท่ี
ประชาชนเห็นด้วยน้อยท่ีสุดคือ พระสงฆ์ไม่เห็นแก่ลาภสักการะ หรือหาผลประโยชน์จากพิธีกรรมและ
ความเช่ือของพุทธศาสนิกชน ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 

ด้านศาสนสถาน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นด้วยคะแนนสูงสุดคือ มีการสร้างศาสน
สถานท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าดี ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ส่วนข้อท่ีประชาชนเห็น
ด้วยน้อยท่ีสุดคือ มีส านักงานคณะสงฆ์ของแต่ละวัด ท่ีมีความพร้อมทุกด้าน ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของ
คณะสงฆ์ในปัจจุบัน 



๑๗๖ 
 

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า พระสงฆ์มีความรู้พื้นฐานและสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ส่วนข้อท่ีประชาชนเห็น
ด้วยน้อยท่ีสุดคือ มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 

๕.๑.๒  กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
ผู้วิจัยน าแนวคิดการบริหารแบบ Balanced Scorecard มาใช้พัฒนากลยุทธ์การบริหาร

องค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ ดังนี้ 
เมื่อวิเคราะห์ถึงงบประมาณในการบริการจัดการ กลยุทธ์ท่ีจะท าให้องค์กรสงฆ์ประสบ

ความส าเร็จ คือ กลยุทธ์การจัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน เมื่อวิเคราะห์ถึงการเรียนรู้และการ
พัฒนานั้น กลยุทธ์ที่จะท าให้องค์กรสงฆ์ประสบความส าเร็จ คือ กลยุทธ์การเสริมสร้างความรัก ความ
สามัคคีแก่พุทธบริษัท กลยุทธ์การฟื้นฟูประเพณีอันดีงามให้คงไว้และยุทธ์การน าหลักธรรมสู่การ
ปฏิบัติให้มากขึ้น เมื่อวิ เคราะห์ถึงกระบวนการภายใน กลยุทธ์ ท่ีจะท าให้องค์กรสงฆ์ประสบ
ความส าเร็จ คือ กลยุทธ์การสร้างศาสนทายาทท่ีเข้มแข็ง และกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้
องค์กร เมื่อวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพในการท างาน กลยุทธ์ท่ีจะท าให้องค์กรสงฆ์ประสบความส าเร็จ 
คือ กลยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และ กลยุทธ์การเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ท้ังนี้ท้ัง ๘ กลยุทธ์ดังกล่าวหากคณะสงฆ์ด าเนินการอย่างต่อเนื่องก็จะท าให้ยุทธศาสตร์การสร้างความ
มั่นคงด้านพระพุทธศาสนาประสบผลส าเร็จ ภายใต้ค่านิยมขององค์กร คืออุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ทุกยุทธศาสตร์สร้างขึ้นเพื่อให้พันธกิจขององค์กรประสบผลส าเร็จ พันธ
กิจของคณะสงฆ์มี ๗ ด้าน ได้แก่ ด้านปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านเผยแผ่ 
ด้านสาธารณูปการ ด้านสาธารณสงเคราะห์ พัฒนพุทธมณฑล ท้ังนี้ด าเนินการภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน 
คือพุทธศาสตร์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน 

๕.๑.๓  น าเสนอกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
การได้มาซึ่งกลยุทธ์นั้น องค์กรจะต้องวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อ

น ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ อีกประการหนึ่งกลยุทธ์ต่างๆ จะประสบผลส าเร็จได้นั้นสามารถน าหลักพุทธ
ธรรมมาใช้ในการขับเคล่ือนกลยุทธ์ให้บรรลุผล กล่าวคือ องค์กรจะต้องมีฉันทะ พึงพอใจในการ
ขับเคล่ือนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ มีการถ่ายทอดแผนสู่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรใน
องค์กรทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร ประการท่ีสององค์กรจะต้องมีวิริยะ คือมีความเพียร
พยายามไม่ย่อท้อในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ท่ีต้ังไว้ โดยมีตัวช้ีวัดของแต่กลยุทธ์อย่างชัด เจน 
ประการท่ีสาม ต้องจิตตะ คือหมั่นตรวจสอบการด าเนินท่ีผ่านมา และประการสุดท้ายคือต้องมีวิมังสา 
จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขแผนกลยุทธ์เมื่อด าเนินการแล้วเกิดปัญหา การปฏิบัติดังกล่าวยังสอดรับกับ
หลักทฤษฎีสากล กล่าวคือ การน าหลัก PDCA มาใช้ในการพัฒนาองค์กร ดังนั้นองค์กรสงฆ์จะเข้มแข็ง
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ได้ในยุคปัจจุบัน ผู้น าองค์กรสงฆ์จึงจ าเป็นต้องมีท้ังหลักการจัดการสมัยใหม่และบูรณาการกับหลัก
พุทธธรรมอย่างเหมาะสม 

กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ ประกอบด้วยกลยุทธ์ ๘ กล
ยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ สร้างศาสนทายาทท่ีเข้มแข็ง ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์มี ๒ ตัวช้ีวัด คือ ๑) 
จ านวนศาสนทายาทเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ เพิ่มจากเดิมร้อยละ ๕ และเพิ่มขึ้นทุกปี 
โดยมีโครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการบรรพชาสามเณรพระภิกษุภาคฤดูร้อน มีเจ้าคณะจังหวัด
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และ ๒) ร้อยละของศาสนทายาทสอบผ่านพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและ
บาลี  โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ สอบผ่านร้อยละ ๕๐ และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีโครงการท่ีรองรับกลยุทธ์
คือ โครงการฝึกอบรมพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี ก่อนสอบ มีเจ้าคณะภาคเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่พุทธบริษัท ตัวชี้วัดของกลยุทธ์ คือ ร้อย
ละของพุทธศาสนิกชนเข้าวัดท าบุญเพิ่มขึ้น โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ คือ ร้อยละ ๕๐ และเพิ่มขึ้นทุก
ปี โดยมีโครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการเข้าวัดท าความดี ให้ทาน รักษาศีล เจริญจิตตภาวนา มี
เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลยุทธ์ท่ี ๓ น าหลักธรรมสู่การปฏิบัติ  ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ คือ ร้อยละของประชาชน
ปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้น โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๕๐ และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีโครงการท่ีรองรับ
กลยุทธ์คือ โครงการปฏิบัติธรรม ตามรอยพระศาสดา มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลยุทธ์ที่ ๔ ฟื้นฟูประเพณีอันดีงามให้คงไว้ ตัวชี้วัดของกลยุทธ์มี ๒ ตัวชี้วัด คือ ๑) ร้อย
ละของผู้เข้าร่วมประเพณีมีความรู้และความเข้าใจในประเพณีนั้นๆเป็นอย่างดี  โดยเป้าหมายในปี 
๒๕๖๐ ร้อยละ ๘๐ และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีโครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และ ๒) จ านวนประเพณีเก่าๆท่ีสูญ
หายไป ได้รับการฟื้นฟู โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ คือ เพิ่มขึ้น ๑ ประเพณี และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมี
โครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นไทย ก้าวไกลไปท่ัวโลก มีเจ้าคณะ
จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลยุทธ์ท่ี ๕ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้องค์กร ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ คือ ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อการให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๘๐ และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีโครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการ
พัฒนาวัด น่าอยู่ น่ามอง ด้วยหลัก ๕ ส มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลยุทธ์ท่ี ๖ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ คือ ร้อยละจ านวน
ประชาชนจิตอาสาดูแลวัดเพิ่มมากขึ้น โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ เพิ่มจากเดิมร้อยละ ๕ และเพิ่มขึ้น
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ทุกปี โดยมีโครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กลยุทธ์ท่ี ๗ พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ คือ จ านวนระบบ
สารสนเทศส าหรับการบริหารวัด โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ เพิ่มจากเดิม ๑ระบบ และเพิ่มขึ้นทุกปี 
โดยมีโครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการพัฒนาระบบเทคโลโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
วัด มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลยุทธ์ท่ี ๘ จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ คือ จ านวนกองทุน
เพื่อพัฒนาวัดเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ เพิ่มจากเดิม ๕ กองทุน และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมี
โครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการจัดต้ังกองทุนพัฒนาวัด มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

๕.๒ อภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุค

โลกาภิวัตน์ โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 
๕.๑ ประชาชนท่ีมีต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (x̅=๓.๙๒ , S.D.= ๐.๖๓๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
แสดงให้เห็นว่าประชาชนยังเช่ือมั่นในการบริหารงานของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน และด้านท่ีมีคะแนน
สูงสุด คือ ศาสนพิธีกรรม ก็แสดงให้เห็นว่า ประชาชนยังศรัทธาในพระพุทธศาสนา แสดงออกผ่านศา
สนพิธีกรรมท่ีมีพระสงฆ์เป็นแกนน าในการปฏิบัติ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระเทพรัตนสุธี (สมศักด์ิ โชตินฺธโร)๑ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑” 
ผลการวิจัยพบว่า การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ ในปัจจุบัน มีระเบียบท่ีว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์
ภาคท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการจัดการปกครองในเขตพื้นท่ี(ภาค) อย่างครอบคลุมและเหมาะสม มีการ
กระจายอ านาจไปยังเขตการปกครองในแต่ละจังหวัด อย่างชัดเจน การปกครองควรเป็นไปตามจารีต
อันดีงามท่ีบุรพาจารย์เคยประพฤติปฏิบัติอันไม่ขัดแย้งต่อพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง ต้ังอยู่
บนพื้นฐานของหลักพุทธธรรม เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย จึงอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติมหาเถระสมาคม เป็นแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน วัด 
ราชการ และท่ีส าคัญคือสามารถน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดการปกครอง
คณะสงฆ์ มีการปฏิบัติตามระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ได้ยึดเอาพระธรรมวินัยเป็นหลัก มี

                                                 
๑พระเทพรัตนสุธี (สมศักด์ิ โชตินฺธโร), “กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑”  วิทยานิพนธ์ปริญญา

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
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พระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นกฎหมายส่งเสริมให้การปฏิบัติตามพระธรรมวินัยมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น 
การปฏิบัติหน้าท่ีของพระสังฆาธิการทุกระดับ จึงเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักนิติธรรม ยึดเอาความ
ถูกต้อง โดยอาศัยความรู้ความฉลาดและความสามารถเป็นเครื่องมือในการปกครองคณะสงฆ์ได้ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ) ๒ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "รูปแบบการ
พัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” ผลการวิจัย
พบว่า สภาพปัจจุบันและปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์  ภาค ๒ พบว่าสภาพ
การปกครองโดยรวมมีความเป็นเอกภาพในการปกครองของทางคณะสงฆ์ การด าเนินงานในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ใช้พระธรรมวินัยเป็นหลัก โดยมีกรอบของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎ
มหาเถรสมาคม ประกาศ ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นแนวทางในการขับเคล่ือน ท าให้งานการ
ปกครองเป็นไปด้วยดี ไม่มีปัญหาอุปสรรค  และสอดคล้องกับงานวิจัยของนครินทร์ แก้วโชติรุ่ง๓ ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก” ผลการวิจัยพบว่าการ
ปกครองคณะสงฆ์คือการบริหารจัดการควบคุมบุคลากรท้ังพระภิกษุสามเณร และฆราวาสท่ีอาศัยอยู่
ภายในวัด ให้เกิดความสงบ เรียบร้อย และปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถร
สมาคม โดยผู้บริหารก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และยุทธวิธีในการบริหารจัดการ ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์” ผู้วิจัยขอ
เสนอแนะดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในการบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์นั้นต้องอาศัยแรงขับเคล่ือนนโยบาย

จากท้ังภาครัฐและภาคคณะสงฆ์ ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 
๑. มหาเถรสมาคม ก าหนดให้วัดทุกวัดท่ัวประเทศ ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารองค์กร

สงฆ์ท่ีเข้มแข็ง ให้สอดรับกับแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม  

                                                 
๒พระครูพิพิธพัฒนโสภณ (สุบิน สุเมโธ), "รูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ตามหลักอปริหานิย

ธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิง
พุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๓นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง, “รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก” วิทยานิพนธ์ปริญญา

พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๖. 



๑๘๐ 
 

๒. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรสนับสนุนงบประมาณให้คณะสงฆ์ท่ีมีการ
จัดท าแผนกลยุทธ์อย่างเพียงพอ 

๓.มหาเถรสมาคมร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกันก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานของคณะสงฆ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ในการบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าคณะ

ภาค เจ้าคณะจังหวัด วัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 
๑. เจ้าคณะภาคขับเคล่ือนโครงการฝึกอบรมพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี ก่อน

สอบ 
๒. เจ้าคณะจังหวัดขับเคล่ือนโครงการบรรพชาสามเณรพระภิกษุภาคฤดูร้อน โครงการเข้า

วัดท าความดี ให้ทาน รักษาศีล เจริญจิตตภาวนา โครงการปฏิบัติธรรม ตามรอยพระศาสดา โครงการ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นไทย ก้าวไกลไปท่ัวโลก 
โครงการพัฒนาวัด น่าอยู่ น่ามอง ด้วยหลัก ๕ ส โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด โครงการพัฒนาระบบ
เทคโลโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการวัด โครงการจัดต้ังกองทุนพัฒนาวัด อย่างต่อเนื่อง 

๓. วัดควรตอบสนองนโยบายของเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัด โดยการน าโครงการไป
ปฏิบัติอย่างจริงจัง 

๕.๓.๓ ข้อเสนอเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์” ผู้วิจัยขอ

เสนอแนะในส่วนท่ีสามารถต่อยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 
๑. ควรศึกษาเรื่องกลไกการขับเคล่ือนกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกา

ภิวัตน์สู่การปฏิบัติ 
๒. ควรศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิ

วัตน์ 
 



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย : 
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . 

กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ๒๕๓๙. 
       ข.  ข้อมูลทุติยภูมิ        

(๑)  หนังสือ :  
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๑๘๒ 
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กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ที่เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
THE STRATEGY OF SANGHA ADMINISTRATION MANAGEMENT  

TO STRONG IN GLOBALIZATION 
 

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร.๑   พระอุดมสิทธินายก, ดร.** ดร.ประเสริฐ ธิลาว*** 
Phramaha Krisada Kittisobhano (Saelee), Dr.* Phra Udomsitthinayok, Dr.** 

Dr.Prasert Tilao*** 
 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาวิเคราะห์สภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์

ในปัจจุบัน ๒) ศึกษากลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ ๓) น าเสนอกลยุทธ์การ
บริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่างงานวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญซึ่งเป็นพระสังฆาธิการผู้มีบทบาทส าคัญในการบริหารกิจการคณะสงฆ์และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
๑๘ รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้เช่ียวชาญจ านวน ๘ 
ท่าน และงานวิ จัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิ จัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๖๓ คน  

ผลการวิจัยพบว่า 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาวิเคราะห์สภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์

ในปัจจุบัน ๒) ศึกษากลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ ๓) น าเสนอกลยุทธ์การ
บริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างงานวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับ

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นพระสังฆาธิการผู้มีบทบาทส าคัญในการบริหารกิจการคณะสงฆ์และ
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ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๘ รูปหรือคน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ กับผู้เช่ียวชาญจ านวน ๘ ท่าน และ

งานวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๖๓ คน เครื่องมือท่ี

ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและค่าเอฟ   

 
ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑) สภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน พบว่า คณะสงฆ์มีทรัพยากร
บุคคลจ านวนมากท่ีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการปฏิบัติงาน แต่กลับพบจุดอ่อนคือ 
พระสงฆ์กลุ่มดังกล่าวยังขาดการสนับสนุนท่ีดีจากเจ้าคณะผู้ปกครอง ส่งผลให้พระสงฆ์ท่ีมีความรู้
ความสามารถไปรวมตัวกันอยู่เฉพาะวัดหรือส านักเรียนใหญ่ๆ ท่ีมีความพร้อมมากกว่า ส่งผลให้วัด
ขนาดเล็กขาดบุคลากรในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในขณะท่ี โอกาสของคณะสงฆ์ก็ คือ การมี
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นของตนเองและการมีหน่วยงานของรัฐ ท่ีต้ังขึ้นเพื่อรับผิดชอบงานคณะ
สงฆ์เป็นการเฉพาะ การมีเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยจะช่วยสนับสนุนให้การบริหารงานคณะสงฆ์มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนอุปสรรคกลับพบว่า คณะสงฆ์มีการเผชิญหน้ากับความหลากหลายทาง
ด้ายวัฒนธรรม ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจท าให้ประชาชนไม่มีเวลาเข้าวัด การแทรกแซง
จากนโยบายรัฐบาล และการเสพส่ือผิดๆ ของพุทธศาสนิกชน เมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน
ต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันโดยภาพรวมใน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านศาสนบุคคล 
๒. ด้านศาสนธรรม  ๓. ด้านศาสนพิธี ๔. ด้านศาสนสถาน และ ๕. ด้านระบบเทคโนโลยี พบว่า 
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (x̅=๓.๙๒ , S.D.= ๐.๖๓๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
๒. ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์  พบว่า เมื่อ

น าจุดแข็งและโอกาสมาวิเคราะห์ร่วมกัน ท าให้ได้กลยุทธ์เชิงรุกและสามารถปฏิบัติได้ทันที มี ๒ กล
ยุทธ์ คือ กลยุทธ์การสร้างศาสนทายาทท่ีเข้มแข็ง และกลยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
เมื่อน าจุดแข็งและอุปสรรคมาวิเคราะห์ร่วมกัน ท าให้ได้กลยุทธ์เชิงรักษาระดับ เชิงท าลายและเชิงลด
อุปสรรค มี ๒ กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้องค์กร และกลยุทธ์การเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เมื่อน าจุดอ่อนและโอกาสมาวิเคราะห์ร่วมกัน ท าให้ได้กลยุทธ์เชิงปรับปรุงแก้ไข 
เชิงฟื้นฟู มี  ๒ กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การน าหลักธรรมสู่การปฏิบัติให้มากขึ้น และกลยุทธ์การฟื้นฟู
ประเพณีอันดีงามให้คงไว้ และเมื่อน าจุดอ่อนและอุปสรรคมาวิเคราะห์ร่วมกัน ท าให้ได้กลยุทธ์เชิงถอย 
ชะลอ ลด และหนี มี  ๒ กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่พุทธบริษัท และ
กลยุทธ์การจัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน 
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๓. น าเสนอกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ มี ๘ กลยุทธ์ คือ ๑) 
กลยุทธ์การจัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน ๒) กลยุทธ์การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่พุทธ
บริษัท ๓) กลยุทธ์การฟื้นฟูประเพณีอันดีงามให้คงไว้ ๔) กลยุทธ์การน าหลักธรรมสู่การปฏิบัติให้มาก
ขึ้น ๕) กลยุทธ์การสร้างศาสนทายาทท่ีเข้มแข็ง  ๖) กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้องค์กร ๗)  กล
ยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ๘) กลยุทธ์การเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ท้ังนี้ท้ัง ๘ 
กลยุทธ์ดังกล่าวหากคณะสงฆ์ด าเนินการอย่างต่อเนื่องก็จะท าให้ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงด้าน
พระพุทธศาสนาประสบผลส าเร็จ ภายใต้ค่านิยมขององค์กร คืออุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา สู่การ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ทุกยุทธศาสตร์สร้างขึ้นเพื่อให้พันธกิจขององค์กรประสบผลส าเร็จ  พันธกิจ
ของคณะสงฆ์มี ๗ ด้าน ได้แก่ ด้านปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านเผยแผ่ ด้าน
สาธารณูปการ ด้านสาธารณสงเคราะห์ พัฒนพุทธมณฑล ท้ังนี้ด าเนินการภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน คือ
พุทธศาสตร์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน 

ค าส าคัญ :  กลยุทธ์, การบริหารองค์กรสงฆ์, โลกาภิวัฒน ์
 

ABSTRACT 
Objectives of this research were to:  1. Analytically study the general 

context of Sangha Order administration, 2. Study the Sangha Order Organization 
Strength Administration Strategy in the Age of Globalization and 3. Propose the strategy 
for Sangha Order Organization Strength Administration in the Age of Globalization. 

Methodology was the mixed methods: The qualitative method collected 
data by in-depth-interviewing  18 key informants who were administrative monks and 
experts involving with the Sangha Order administration and 8 participants in Focus 
Group Discussion; the quantitative research using the survey method collected data 
from 361 samples. 

Findings were as follows: 
1. From internal and external environment analysis of Sangha 

administration, the findings were that Sangha Order had knowledgeable and capable 
personnel but lacking of proper support from Sangho Order causing continuous 
development. The opportunity was that there is specific Sangha Act and modern 
technology. The threat was that Sangha Order had to confront with various cultures 
and new technology, economy progress causing people not to have time to go to 
monasteries, policy sanction from the government and wrong media usages as 
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appeared at present. As for the people’s opinions towards the Sangha Order 
administration in 5 areas: 1) religious personnel, 2) religious Dhamma, teaching, 3) 
religious ceremonies, 4) religious places, 5) technological systems were found that 
people’s opinion towards the general context of Sangha Oder administration were at 

high level (x̅=3.92, S.D.= 0.639). People’s opinions towards all areas of Sangha Order 
Administration were also at high level.    

2. Sangha Order Organization Strength Administration Strategy in the Age of 
Globalization have shown that once the strengths and opportunities are analyzed 
together There are two strategies to achieve aggressive and effective strategies. And 
advanced technology development strategies. When strengths and barriers are 
analyzed together. The strategy is to maintain the level. There are 2 strategies to create 
a good corporate image. And strategies to focus on people's participation. Weaknesses 
and opportunities to analyze together. There are two strategies to improve the 
rehabilitation. There are two strategies to implement the strategy to practice more. 
And a good strategy to restore the tradition. And when weaknesses and obstacles are 
analyzed together. The strategy of retreating, slowing down and escape. There are 2 
strategies is to strengthen the love. Unity to the Buddhist Company And strategies for 
financing sources. 

3. Strategically analysis of Sangha Order strength administration in the age 
of globalization in the area of budget, it was found that the success strategy was the 
find supporting budget sources, the strategy for learning and development was to 
create love and harmony among Buddhist communities and to restore the good 
traditions and cultures and Dhamma practice by over all. As for internal environmental 
analysis was that the successful administration of Sangha Order was to create good 
image for the organization. As for the work efficiency, the strategy for success was the 
utilization of modern technology and people’s participation emphasis. These 8 
strategies will bring Sangha Order organization to successful strength and security under 
the organization endeavor with the motto saying; dedicating for Buddhism towards 
sustainable social development. Strategy was created for organizational success.  The 
Sangha Order’s Missions are of 7 areas, they are  administration, education, educational 
support, dissemination, repair and construction, public welfare and Buddhamonton 
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development. These missions are carried out under the same vision: “ Secure 
Buddhism, morality maintaining, bringing society to sustainable peace and happiness” 
Keyword : Sangha Order Organization, Strength Administration, Strategy , Age of 
Globalization 

 
๑. บทน า 

สถาบันพุทธศาสนาประกอบด้วยพระสังฆาธิการเป็นผู้น าและองค์กรหลายระดับ วัด
เปรียบเสมือนหน่วยย่อยท่ีเข้าถึงชุมชนและมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ใกล้ชิดท่ีสุด 
เจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้น าองค์กรหรือผู้บริหารสูงสุดของวัดมีส่วนส าคัญในการผลักดันและพัฒนา
ความสัมพันธ์อันดีภายในวัดเพื่อให้พระสงฆ์ซึ่งเป็นสมาชิกในวัดนั้นรักษาพระธรรมวินัยเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีรวมถึงท างานร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีสถาบันพุทธศาสนาก าหนดไว้ และนอกจากนี้ผู้น า
สงฆ์ในชุมชน หรือองค์กรต่างๆ ยังมีส่วนช่วยเสริมแรงในการผลักดันให้เกิดการพัฒนางานชุมชน
ร่วมกับภาคประชาชนได้อย่างมีดุลยภาพ ปัจจุบันมีองค์การท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมพุทธศาสนา
หลายแห่งท่ีมีบทบาทส าคัญในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันทางศาสนา อาทิ ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ กรมการศาสนา มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นต้น องค์การดังกล่าวมีส่วนช่วยในการสร้างความเข้มแข็งให้กับพุทธศาสนา
ด้วยการสนับสนุนทางวิชาการ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร (พระสงฆ์) ทางการศึกษาพระธรรมวินัย 
(ทางธรรม) และระบบการศึกษาตามหลักสากล (ทางโลก) ดังนั้นประชาชนในสังคมจึงมีความคาดหวัง
ต่อแนวทางการพัฒนาพุทธศาสนาร่วมกันของทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
โดยคณะผู้น าสงฆ์ในระดับช้ันต่างๆ ตามการปกครองของมหาเถรสมาคมต้ังแต่กรรมการมหาเถร
สมาคม เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะต าบล และเจ้าอาวาสวัด จะต้องแสดง
บทบาทหน้าท่ีในการเป็นผู้น าซึ่งทางพุทธธรรมได้กล่าวถึงหลักธรรมของการเป็นผู้น าไว้หลาย
หลักธรรมด้วยกัน อาทิ ทศพิธราชธรรม พรหมวิหาร ๔ ธรรมาธิปไตย ราชสังคหวัตถุ ๔ และสัปปุริส
ธรรม ๗ เป็นต้น (Nantawan Itsaranuwatchai, 2550) เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาต่อ
พุทธศาสนิกชน เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ส่วนหนึ่งของพระสงฆ์ท่ี
ประพฤติตนนอกกรอบพระธรรมวินัยท าให้เกิดความเส่ือมศรัทธาและส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของ
พุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก แต่ท้ังนี้เป็นเพียงแค่บางส่วนและอีกนัยหนึ่งยังคงพบเห็นพระสงฆ์ท่ี
ปฏิบัติตนต้ังมั่นอยู่ในกรอบศีลธรรมท่ีดีงาม อย่างต่อเนื่อง 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิ จัยจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาสภาพการ
บริหารองค์กรสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคปัจจุบัน เนื่องจากในสภาวการณ์ของสังคมไทยก าลังมีการ
เปล่ียนแปลงท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และระบบการเมืองการปกครองอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นพระ
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สังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์ในฐานะท่ีมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งใน
ยุคโลกาภิวัตน์ไ ด้น้อมน าไปปฏิบั ติ เป็นตัวอย่าง ท่ีดี ท้ัง ด้านพระธรรมวินัย ด้านค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา และด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตน เพือเป็นบรรทัดฐานทางพระพุทธศาสนา
สืบต่อไป 

 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๒.๑ เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
 ๒.๒ เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
 ๒.๓ เพื่อน าเสนอกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ระหว่าง

งานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) และ
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) และงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 

๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
๓.๒.๑ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลแบบสอบถามจาก

ประชากรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันท่ี ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ พบว่า มีจ านวน ๘๐๓,๕๙๙ คน ผู้วิจัยเลือกเอาเฉพาะประชากรท่ีนับถือศาสนาพุทธ 
คิดร้อยละ ๙๕.๓ ของประชากรท้ังหมด ดังนั้นประชากรท่ีใช้ในการวิจัยจ านวนท้ังส้ิน ๗๖๕,๘๓๐ คน 
ประชากรจังหวัดสระบุรี ตามประกาศส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๗ พบว่า มีจ านวน ๖๓๓,๔๖๐ คน ผู้วิจัยเลือกเอาเฉพาะประชากรท่ีนับถือศาสนาพุทธ คิดร้อย
ละ ๙๙.๓ ของประชากรท้ังหมด ดังนั้นประชากรท่ีใช้ในการวิจัยจ านวนท้ังส้ิน ๖๒๙,๐๒๖ คน และ 
ประชากรจังหวัดอ่างทอง ตามประกาศส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๗ พบว่า มีจ านวน ๒๘๓,๕๖๘ คน ผู้วิจัยเลือกเอาเฉพาะประชากรท่ีนับถือศาสนาพุทธ คิดร้อย
ละ ๙๘.๓ ของประชากรท้ังหมด ดังนั้นประชากรท่ีใช้ในการวิจัยจ านวนท้ังส้ิน ๒๗๘,๗๔๘ คน รวม
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยท้ังส้ิน ๑,๖๗๓,๖๐๔ คน 
 ๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้ท าการสุ่มมาจากประชากร
จ านวน ๑,๖๗๓,๖๐๔ คน โดยค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้๒  

                                                             
๒สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฎเทพ

สตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 



๑๙๖ 

 

n =   

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

แทนค่าในสูตร n = 
 1,673,604  

1 + 1,673,604 (0.05)2 
  =  399.90  

ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๔๐๐ คน 
 จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างข้างต้นผู้วิจัยจึงน ามาค านวณตามสัดส่วนท่ีเหมาะสม โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบช้ันภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ดังนี้ 

 สูตร  n  =  𝑛𝑛
𝑛๑  

 โดยท่ี  n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 
   N  =  จ านวนประชากรในแต่ละกลุ่ม 
   N๑ =  จ านวนประชากรท้ังหมด 

ตัวอย่างเช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         =    ๗๖๕,๘๓๐ x ๔๐๐ 
      ๑,๖๗๓,๖๐๔ 
                =    ๑๘๓ 

ตารางที่ ๑ แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

กลุ่มประชากรที่ศึกษา 
จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๗๖๕,๘๓๐ ๑๘๓ 
จังหวัดสระบุรี ๖๒๙,๐๒๖ ๑๕๐ 
จังหวัดอ่างทอง ๒๗๘,๗๔๘ ๖๗ 
รวม ๑,๖๗๓,๖๐๔ ๔๐๐ 

๓.๒.๓  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

บริหารองค์กรสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัด
อ่างทอง เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key  Informants) จ านวน  ๑๘  รูป  

๓.๒.๓  ผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
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ผู้วิจัยได้คัดเลือกจากพระสังฆาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การบริหารองค์กรสงฆ์ เพื่อยืนยันกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ จ านวน 
๑๒ รูป/คน   

 
๓.๓  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ก) เชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) 
 ๑) แบบสัมภาษณ์  ( Interview)  เป็นแบบสัมภาษณ์เ ชิง ลึกแบบมีโครงสร้ าง 
(Structured Interview Form) เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งใน
ยุคโลกาภิวัตน์ใน ๓ ประเด็น คือ ๑) สภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน ๒)  จุดเด่น จุด
ด้อย โอกาส และอุปสรรค ในการบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์ และ ๓) หลักการและ
วิธีการในการการบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์ 

 ๒) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ ในการนี้ด้วยรูปแบบการจัดสนทนา
กลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จะเป็นไปในลักษณะของการประชุมกลุ่มเพื่อ ให้ไ ด้
ข้อเท็จจริงและข้อมูลตรงตามท่ีก าหนดไว้ หรือเป็นข้อค้นพบใหม่ ซึ่งเกิดจากการสนทนา โดยมี
ประเด็นปัญหาท่ีเจาะจงกับกลุ่มตัวอย่างประชากร คือ ผู้เช่ียวชาญด้านคณะสงฆ์ จ านวนท้ังส้ิน ๑๒ 
รูป/คน ท้ังนี้กลุ่มประชากรท่ีกล่าวมาได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการ
จัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จึงเป็นไปในลักษณะของการสนทนาแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

 ๓) การสร้างเคร่ืองมือการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์
การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์  แล้วน ามาร่างข้อค าถามท่ีจะใช้ในการสัมภาษณ์ 
และสนทนากลุ่มเฉพาะ ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ ต่อจากนั้นน าแบบสัมภาษณ์และข้อค าถามใน
การสนทนากลุ่มเฉพาะมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์และน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข) เชิงปริมาณ (Quantitative  Research)   
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดย
ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ต ารา วารสาร ส่ิงพิมพ์ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเด็นศึกษา
เกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
 ก. การสร้างเคร่ืองมือ 
 ๑. ศึกษาหลักการและเอกสารแนวคิด ทฤษฏี  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพท่ัวไปในการ
บริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
 ๒. ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 



๑๙๘ 

 

 ๓. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษา
โครงการวิจัย 
 ๔. สร้างเครื่องมือการวิจัย 
 ๕. น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่อท่ีปรึกษาโครงการวิจัยและผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบและ
ปรับปรุงแก้ไข 
 ๖. น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของ
เครื่องมือ 
 ๗. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัย 
 ๘. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข. ลักษณะสร้างเคร่ืองมือ 
 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)    
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับกลยุทธ์การ
บริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งแบ่งออกเป็น  ๓  ตอน คือ  
 ตอนที่ ๑  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็น
แบบเลือกตอบ (Check  List)  หรือตรวจสอบรายการโดยถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ช้ันสูงสุด อาชีพ จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญ สาเหตุท่ีเข้าวัด และแรงจูงใจในการเข้าวัด 
 ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน โดย
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี  ๕  ระดับ  ตามหลักการของลิ
เคิร์ท (Likert) (Sudaporn Arundee, 2551 : 72) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
 ๕  หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 ๔  หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
 ๓  หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 ๒  หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 
 ๑  หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 
 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
 ค. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยน าเครื่องมือท่ีสร้างไว้ไปด าเนินการตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ  ดังนี้ 
 ๑) การวิเคราะห์ Face validity (ความตรงเชิงพินิจ) ซึ่งเป็นการตรวจสอบประเมินคุณภาพ
ของเครื่องมือการวิจัย โดยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย ท้ัง ๒ ท่าน ด้วยการตรวจสอบประเมินกรอบเนื้อหา 
ขอบเขตของแบบสอบถามประเด็นส าคัญของการสอบถาม ตลอดจนการใช้ถ้อยค าส านวนภาษาเชิง
วิชาการท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการเก็บข้อมูล 



๑๙๙ 

 

 ๒) การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Contents validity) โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของประเด็นค าถามการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในรูปแบบของเทคนิคการวิเคราะห์ 
IOC (Index of Congruence)๓ โดยผู้เช่ียวชาญการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและเนื้อหาวิจัยไม่
น้อยกว่า ๕ ท่าน ได้ผลการหาค่า IOC  เท่ากับ  ๑.๐๐ ทุกข้อ โดยมีรายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบการ
หาค่า  IOC จ านวน  ๕  ท่าน   
 ๓) การหาค่าความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามท่ีได้
ปรับปรุงจากขั้นตอนการหาค่า IOC แล้วไปแจกให้กลุ่มบุคคลท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ี
ไม่ใช่ประชากรของงานวิจัย จ านวน ๓๐ ชุด ได้แก่ ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี เพื่อหาค่าความ

เช่ือมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha coefficient)๔ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเช่ือมั่น
แบบสอบถาม (Try Out) ท้ังฉบับเท่ากับ ๐.๙๖๗ 
 ๔) ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัยท่ีวิเคราะห์ผลได้จากการทดลองใช้ (Try Out) 
ตามค าแนะน าของท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
 ๕) สร้างเครื่องมือการวิจัยฉบับสมบูรณ์และน าเสนอต่อท่ีปรึกษาโครงการวิจัย  เพื่อขอ
ความเห็นและจัดพิมพ์ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ในการเก็บข้อมูลการวิจัยกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริงต่อไป 
 

๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ก. เชิงคุณภาพ 
  การวิจัยครั้งนี้    ใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( Informal interview) 
ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งมีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนลงสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาท่ีจะสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับขอเอกสารต่างๆ 
พร้อมกันนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษาประเด็นค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เตรียมและ
ศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป  เตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อน
ด าเนินการสัมภาษณ์ 
 ๒) ขั้นด าเนินการสัมภาษณ์ ได้แก่ ก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคย
กับผู้ให้สัมภาษณ์ แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ อธิบายเหตุผลและขออนุญาตใช้เครื่อง
                                                             

๓สุวรีย์ ศิริโภคารภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 
  ๔สิน  พันธ์ุพินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทจูนพับลิชซิ่ง 

จ ากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๑๙๑. 



๒๐๐ 

 

บันทึกเสียงในขณะท่ีสัมภาษณ์ ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพื่อใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์ รวมทั้งแจ้งให้
ทราบว่าข้อมูลต่างๆ ท่ีบันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ  
 ๓) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 วัตถุประสงค์ของการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อมูล
ตรงตามท่ีก าหนดไว้ หรือเป็นข้อค้นพบใหม่ ซึ่งเกิดจากการสนทนา เป็นไปในลักษณะของการสนทนา
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และเป็นการยืนยันรับรองกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ี
เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ ตามท่ีผู้วิจัยเสนอไว้ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการตามระเบียบวิธี 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การนัดหมายวันเวลาจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเฉพาะ คณะผู้วิจัยจะท าการนัด
หมายวันเวลาท่ีจะจัดกิจกรรมสนทนาดังกล่าว 
  (๒)  หลังจากตกลงดัง ท่ีนัดหมายแล้ว คณะ ผู้วิ จัยจะเ ดินทางไปยังพื้น ท่ี
กลุ่มเป้าหมายก่อนอย่างน้อย ๑ วัน ท้ังนี้เพื่อตระเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมสนทนากลุ่ม
เฉพาะ 
  (๓) ด าเนินการจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ โดยท่ีคณะผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินรายการของ
กิจกรรม 
  (๔) ขณะสนทนากลุ่มเฉพาะ มีการบันทึกการด าเนินกิจกรรมด้วยเครื่องบันทึก 
(Recorder) และภาพ (Camera) 
  (๕) สรุปผลจากการสนทนากลุ่มเฉพาt 
 ข. เชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากรจากพระสงฆ์ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
สระบุรี และจังหวัดอ่างทองท่ีมีต่อกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ จ านวน
ประชากร  ๑,๖๗๓,๖๐๔ คน วิเคราะห์ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๔๐๐ 
คน แล้วด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random sampling) ผู้วิจัยด าเนินการแจกจ่าย
ด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง มีการนัด
หมายให้มีผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมส่งคืนภายใน ๓ สัปดาห์  ได้แบบสอบถามกลับคืนมา ๓๖๓ คน คิด
เป็น ๙๐.๗๕ %  ในงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 
 ๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ตรงตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการแจกแบบสอบถาม 
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 ๒) ผู้วิจัยเสนอติดต่อขอหนังสือจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อเข้าแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 ๓) น าส่งหนังสือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึง ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง เพื่อขอแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) และด าเนินการแจก
และรับกลับคืนด้วยตนเอง 
 ๔) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีรับกลับ
มาแล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสังคมศาสตร์ 
 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์” 
แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และ ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ดังนี้ 
 ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ๑) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
 ๒) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informant) ท่ีเป็นผู้ทรงวุฒิ ๑๘ ท่าน มาจ าลองเป็นกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งใน
ยุคโลกาภิวัตน์ช้ันต้น (Basic Model) ก่อนจะน าไปขอค าช้ีแนะจากท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
 ๓) หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากท่ีปรึกษาโครงการวิจัยถึงกลยุทธ์เบื้องต้น (Basic 
Model) ก่อนท่ีจะพัฒนาไปเป็นค าถามหลักส าหรับการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญท่ีไม่ใช่กลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์เชิงลึก 
จ านวน ๑๒ ท่าน 
 ๔) สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ ก่อนท่ีจะมีการประมวลผลและสรุปกลยุทธ์ต่อไป 
 
 ๒) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ผู้วิ จัยจะได้น าข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดไปท าการตรวจสอบความถูกต้อง การลงรหัส และ
ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อท าการค านวณค่าสถิติต่างๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์การ
น าเสนอและสรุปผลการวิจัย   
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 ๑) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่าง และพรรณนาความเป็นไปได้ของสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน โดยสถิติ
ดังนี้ 
 ๑. ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 
 ๒. ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน ใช้
สถิติการวิเคราะห์คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แต่ละ
หัวข้อค าถามในแบบสอบถาม โดยมีเกณฑ์พิจารณาให้ค่าเฉล่ีย(Sin Panphinit, 2547 : 191)  ดังนี้ 
 ค่าเฉล่ียต้ังแต่  ๔.๕๐-๕.๐๐  หมายถึง   ระดับความคิดเห็น   มากท่ีสุด  
 ค่าเฉล่ียต้ังแต่  ๓.๕๐-๔.๔๙  หมายถึง   ระดับความคิดเห็น   มาก 
 ค่าเฉล่ียต้ังแต่  ๒.๕๐-๓.๔๙  หมายถึง   ระดับความคิดเห็น   ปานกลาง  
 ค่าเฉล่ียต้ังแต่  ๑.๕๐-๒๔๙   หมายถึง   ระดับความคิดเห็น   น้อย  
 ค่าเฉล่ียต้ังแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙  หมายถึง   ระดับความคิดเห็น   น้อยท่ีสุด 
 ๓. ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด ผู้วิจัยท าการรวบรวมจากแบบสอบถามแล้วจัดกลุ่ม
ตามประเด็นท่ีก าหนดไว้  จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 
 ๔. น าข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุปผล และน าเสนอเขียนเป็น
ความเรียง หรือตาราง 
 
 ๓) สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิ จัยจะได้น าข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดไปท าการตรวจสอบความถูกต้อง การลงรหัส และ

ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อท าการค านวณค่าสถิติต่างๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์การ

น าเสนอและสรุปผลการวิจัย  ดังนี้ 

 (๑) สถานภาพส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage)  

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์

ท่ีเข้มแข็งในปัจจุบัน ใช้การวิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation :  S.D.) 

(๓) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กร

สงฆ์ท่ีเข้มแข็งในปัจจุบัน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติท่ีใช้คือ การทดสอบค่าที (T-test) และค่า
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เอฟ (F-test) หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova) ในการกรณีท่ีตัวแปร

ต้ังแต่ ๓ กลุ่มข้ึนไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่าง

นัยส าคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ ๐.๐๕ 

๔. ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญในกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุค
โลกาภิวัตน์ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

๔.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า คณะสงฆ์มี

ทรัพยากรบุคคลท่ีความรู้ ความสามารถท่ีดีจ านวนมาก ในขณะท่ีบุคลากรจ านวนมากก็ขาดการ
สนับสนุนท่ีดีจากพระสังฆาธิการ ท าให้ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านงบประมาณคณะสงฆ์มี
ต้นทุนทางสังคมท่ีดี มีประชาชนท่ีเคารพนับถือพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์คณะสงฆ์เป็นอย่างดี 
แต่ในขณะเดียวกัน คณะสงฆ์กลับถูกต้องข้อสังเกตเรื่องความไม่โปรjงใสในเรื่องของการเงินให้ปรากฏ
ตามส่ือต่างๆในปัจจุบัน ด้านวัสดุอุปกรณ์ คณะมีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ มีวัดเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงาน แต่ยังขาดน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารงานอย่างเต็มท่ี ด้านการบริหารมีการ
บริหารท่ีมีความยืดหยุ่นสูง แต่การบริหารส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ท่ีส่วนกลาง ขาดการกระจายอ านาจ
อย่างเต็มท่ี ด้านนโยบายคณะสงฆ์มีการจัดท าแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาท่ีมีการบังคับใช้ท่ัว
ประเทศ แต่ส่วนใหญ่เป็นนโยบายท้ังรับมากกว่าเป็นนโยบายเชิงรุก สุดท้ายด้านผลงานหรือผลผลิต 
คณะสงฆ์ท างานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยาวนาน แต่ขาดการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน โอกาส
ของคณะสงฆ์ก็คือประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนา 
เศรษฐกิจดี มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และหน่วยงานรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ เทคโนโลยีความ
ทันสมัย ช่วยให้ประหยัดเวลา และมีการเผยแผ่ศาสนาไปท่ัวโลก ส่วนอุปสรรคของคณะสงฆ์ ได้แก่ 
การเผชิญหน้ากับความหลากหลายทางด้ายวัฒนธรรม ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจท าให้
ประชาชนไม่มีเวลาเข้าวัด มีการแทรกแซงจากหน่วยงานราชการบบ่อยครั้ง  เทคโนโลยีต้นทุนสูง 
ค่าใช้จ่ายมาก การท างานเชิงรุกของศาสนาอื่น และการเสพส่ือผิดๆท่ีปรากฎในโลกปัจจุบัน 

เมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ใน
ปัจจุบันโดยภาพรวมใน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านศาสนบุคคล ๒. ด้านศาสนธรรม  ๓. ด้านศาสนพิธี ๔. 
ด้านศาสนสถาน และ ๕. ด้านระบบเทคโนโลยี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการ

บริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=๓.๙๒ , S.D.= ๐.๖๓๙) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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ด้านศาสนบุคคล พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นด้วยคะแนนสูงสุดคือ พระสงฆ์มีความรู้
ในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ส่วนข้อท่ีประชาชนเห็นด้วยน้อยท่ีสุด
คือ พระสงฆ์มีศีลาจารวัตรงดงาม ประพฤติตนได้อย่างเหมาะสม เป็นท่ีน่าเช่ือถือและไว้วางใจแก่
พุทธศาสนิกชน ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 

ด้านศาสนธรรม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นด้วยคะแนนสูงสุดคือ มีการรวบรวม
หลักธรรมค าส่ังสอนไว้เป็นหมวดหมู่ ไม่น าเสนอในทางท่ีผิดเพี้ยนจากพระธรรมวินัย ซึ่งสอดคล้องกับ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ส่วนข้อท่ีประชาชนเห็นด้วยน้อยท่ีสุดคือ ไม่มีการบัญญัติสิกขาบทและส่ิงท่ีไม่ใช่พระ
ธรรมวินัย ท่ีแตกต่างจากเดิม หรือท าให้สังคมเกิดความแตกแยก ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของคณะสงฆ์ใน
ปัจจุบัน 

ด้านศาสนพิธี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นด้วยคะแนนสูงสุดคือ พระสงฆ์สามารถ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีมีมาต้ังแต่ครั้งโบราณ ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ส่วนข้อท่ี
ประชาชนเห็นด้วยน้อยท่ีสุดคือ พระสงฆ์ไม่เห็นแก่ลาภสักการะ หรือหาผลประโยชน์จากพิธีกรรมและ
ความเช่ือของพุทธศาสนิกชน ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 

ด้านศาสนสถาน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นด้วยคะแนนสูงสุดคือ มีการสร้างศาสน
สถานท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าดี ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ส่วนข้อท่ีประชาชนเห็น
ด้วยน้อยท่ีสุดคือ มีส านักงานคณะสงฆ์ของแต่ละวัด ท่ีมีความพร้อมทุกด้าน ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของ
คณะสงฆ์ในปัจจุบัน 

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า พระสงฆ์มีความรู้พื้นฐานและสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ส่วนข้อท่ีประชาชนเห็น
ด้วยน้อยท่ีสุดคือ มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 

๔.๒  กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
ผู้วิจัยน าแนวคิดการบริหารแบบ Balanced Scorecard มาใช้พัฒนากลยุทธ์การบริหาร

องค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ ดังนี้ 
เมื่อวิเคราะห์ถึงงบประมาณในการบริการจัดการ กลยุทธ์ท่ีจะท าให้องค์กรสงฆ์ประสบ

ความส าเร็จ คือ กลยุทธ์การจัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน เมื่อวิเคราะห์ถึงการเรียนรู้และการ
พัฒนานั้น กลยุทธ์ที่จะท าให้องค์กรสงฆ์ประสบความส าเร็จ คือ กลยุทธ์การเสริมสร้างความรัก ความ
สามัคคีแก่พุทธบริษัท กลยุทธ์การฟื้นฟูประเพณีอันดีงามให้คงไว้และยุทธ์การน าหลักธรรมสู่การ
ปฏิบัติให้มากขึ้น เมื่อวิ เคราะห์ถึงกระบวนการภายใน กลยุทธ์ ท่ีจะท าให้องค์กรสงฆ์ประสบ
ความส าเร็จ คือ กลยุทธ์การสร้างศาสนทายาทท่ีเข้มแข็ง และกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้
องค์กร เมื่อวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพในการท างาน กลยุทธ์ท่ีจะท าให้องค์กรสงฆ์ประสบความส าเร็จ 
คือ กลยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และ กลยุทธ์การเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 



๒๐๕ 

 

ท้ังนี้ท้ัง ๘ กลยทุธ์ดังกล่าวหากคณะสงฆ์ด าเนินการอย่างต่อเนื่องก็จะท าให้ยุทธศาสตร์การสร้างความ
มั่นคงด้านพระพุทธศาสนาประสบผลส าเร็จ ภายใต้ค่านิยมขององค์กร คืออุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ทุกยุทธศาสตร์สร้างขึ้นเพื่อให้พันธกิจขององค์กรประสบผลส าเร็จ พันธ
กิจของคณะสงฆ์มี ๗ ด้าน ได้แก่ ด้านปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านเผยแผ่ 
ด้านสาธารณูปการ ด้านสาธารณสงเคราะห์ พัฒนพุทธมณฑล ท้ังนี้ด าเนินการภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน 
คือพุทธศาสตร์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน 

๔.๓  น าเสนอกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
การได้มาซึ่งกลยุทธ์นั้น องค์กรจะต้องวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อ

น ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ อีกประการหนึ่งกลยุทธ์ต่างๆ จะประสบผลส าเร็จได้นั้นสามารถน าหลักพุทธ
ธรรมมาใช้ในการขับเคล่ือนกลยุทธ์ให้บรรลุผล กล่าวคือ องค์กรจะต้องมีฉันทะ พึงพอใจในการ
ขับเคล่ือนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ มีการถ่ายทอดแผนสู่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรใน
องค์กรทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร ประการท่ีสององค์กรจะต้องมีวิริยะ คือมีความเพียร
พยายามไม่ย่อท้อในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ท่ีต้ังไว้ โดยมีตัวช้ีวัดของแต่กลยุทธ์อย่างชัดเจน 
ประการท่ีสาม ต้องจิตตะ คือหมั่นตรวจสอบการด าเนินท่ีผ่านมา และประการสุดท้ายคือต้องมีวิมังสา 
จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขแผนกลยุทธ์เมื่อด าเนินการแล้วเกิดปัญหา การปฏิบัติดังกล่าวยังสอดรับกับ
หลักทฤษฎีสากล กล่าวคือ การน าหลัก PDCA มาใช้ในการพัฒนาองค์กร ดังนั้นองค์กรสงฆ์จะเข้มแข็ง
ได้ในยุคปัจจุบัน ผู้น าองค์กรสงฆ์จึงจ าเป็นต้องมีท้ังหลักการจัดการสมัยใหม่และบูรณาการกับหลัก
พุทธธรรมอย่างเหมาะสม 

กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ ประกอบด้วยกลยุทธ์ ๘ กล
ยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ สร้างศาสนทายาทท่ีเข้มแข็ง ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์มี ๒ ตัวช้ีวัด คือ ๑) 
จ านวนศาสนทายาทเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ เพิ่มจากเดิมร้อยละ ๕ และเพิ่มขึ้นทุกปี 
โดยมีโครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการบรรพชาสามเณรพระภิกษุภาคฤดูร้อน มีเจ้าคณะจังหวัด
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และ ๒) ร้อยละของศาสนทายาทสอบผ่านพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและ
บาลี  โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ สอบผ่านร้อยละ ๕๐ และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีโครงการท่ีรองรับกลยุทธ์
คือ โครงการฝึกอบรมพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี ก่อนสอบ มีเจ้าคณะภาคเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่พุทธบริษัท ตัวชี้วัดของกลยุทธ์ คือ ร้อย
ละของพุทธศาสนิกชนเข้าวัดท าบุญเพิ่มข้ึน โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ คือ ร้อยละ ๕๐ และเพิ่มขึ้นทุก
ปี โดยมีโครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการเข้าวัดท าความดี ให้ทาน รักษาศีล เจริญจิตตภาวนา มี
เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 



๒๐๖ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๓ น าหลักธรรมสู่การปฏิบัติ  ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ คือ ร้อยละของประชาชน
ปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้น โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๕๐ และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีโครงการท่ีรองรับ
กลยุทธ์คือ โครงการปฏิบัติธรรม ตามรอยพระศาสดา มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลยุทธ์ที่ ๔ ฟื้นฟูประเพณีอันดีงามให้คงไว้ ตัวชี้วัดของกลยุทธ์มี ๒ ตัวชี้วัด คือ ๑) ร้อย
ละของผู้เข้าร่วมประเพณีมีความรู้และความเข้าใจในประเพณีนั้นๆเป็นอย่างดี  โดยเป้าหมายในปี 
๒๕๖๐ ร้อยละ ๘๐ และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีโครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และ ๒) จ านวนประเพณีเก่าๆท่ีสูญ
หายไป ได้รับการฟื้นฟู โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ คือ เพิ่มขึ้น ๑ ประเพณี และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมี
โครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นไทย ก้าวไกลไปท่ัวโลก มีเจ้าคณะ
จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลยุทธ์ท่ี ๕ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้องค์กร ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ คือ ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อการให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๘๐ และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีโครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการ
พัฒนาวัด น่าอยู่ น่ามอง ด้วยหลัก ๕ ส มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลยุทธ์ท่ี ๖ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ คือ ร้อยละจ านวน
ประชาชนจิตอาสาดูแลวัดเพิ่มมากขึ้น โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ เพิ่มจากเดิมร้อยละ ๕ และเพิ่มขึ้น
ทุกปี โดยมีโครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กลยุทธ์ท่ี ๗ พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ คือ จ านวนระบบ
สารสนเทศส าหรับการบริหารวัด โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ เพิ่มจากเดิม ๑ระบบ และเพิ่มขึ้นทุกปี 
โดยมีโครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการพัฒนาระบบเทคโลโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
วัด มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลยุทธ์ท่ี ๘ จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ คือ จ านวนกองทุน
เพื่อพัฒนาวัดเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ เพิ่มจากเดิม ๕ กองทุน และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมี
โครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการจัดต้ังกองทุนพัฒนาวัด มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ 
 
๕. อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุค
โลกาภิวัตน์ โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและน่าสนใจและน ามาอภิปรายดังนี้ 



๒๐๗ 

 

๕.๑ ประชาชนท่ีมีต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (x̅=๓.๙๒ , S.D.= ๐.๖๓๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
แสดงให้เห็นว่าประชาชนยังเช่ือมั่นในการบริหารงานของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน และด้านท่ีมีคะแนน
สูงสุด คือ ศาสนพิธีกรรม ก็แสดงให้เห็นว่า ประชาชนยังศรัทธาในพระพุทธศาสนา แสดงออกผ่านศา
สนพิธีกรรมท่ีมีพระสงฆ์เป็นแกนน าในการปฏิบัติ ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Phrateprattanasuti (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑” ผลการวิจัย
พบว่า การปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ ในปัจจุบัน มีระเบียบท่ีว่าด้วยการปกครองคณะสงฆ์ภาคท่ีเอื้อ
ประโยชน์ต่อการจัดการปกครองในเขตพื้นท่ี(ภาค) อย่างครอบคลุมและเหมาะสม มีการกระจาย
อ านาจไปยังเขตการปกครองในแต่ละจังหวัด อย่างชัดเจน การปกครองควรเป็นไปตามจารีตอันดีงาม
ท่ีบุรพาจารย์เคยประพฤติปฏิบัติอันไม่ขัดแย้งต่อพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง ต้ังอยู่บน
พื้นฐานของหลักพุทธธรรม เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัย จึงอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติมหาเถระสมาคม เป็นแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน วัด ราชการ 
และท่ีส าคัญคือสามารถน าหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดการปกครองคณะสงฆ์ มี
การปฏิบัติตามระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ได้ยึดเอาพระธรรมวินัยเป็นหลัก มีพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์เป็นกฎหมายส่งเสริมให้การปฏิบัติตามพระธรรมวินัยมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น การปฏิบัติหน้าท่ีของ
พระสังฆาธิการทุกระดับ จึงเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักนิติธรรม ยึดเอาความถูกต้อง โดยอาศัยความรู้
ความฉลาดและความสามารถเป็นเครื่องมือในการปกครองคณะสงฆ์ได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Phrakhrupipitpattanasophon (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาการปกครองคณะ
สงฆ์ตามหลักอปริหานิยธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและ
ปัญหาการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์  ภาค ๒ พบว่าสภาพการปกครองโดยรวมมี
ความเป็นเอกภาพในการปกครองของทางคณะสงฆ์ การด าเนินงานในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ใช้
พระธรรมวินัยเป็นหลัก โดยมีกรอบของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม ประกาศ 
ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นแนวทางในการขับเคล่ือน ท าให้งานการปกครองเป็นไปด้วยดี ไม่มี
ปัญหาอุปสรรค  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nakarin Kheawchotrung (2556) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง “รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก” ผลการวิจัยพบว่าการปกครองคณะสงฆ์
คือการบริหารจัดการควบคุมบุคลากรท้ังพระภิกษุสามเณร และฆราวาสท่ีอาศัยอยู่ภายในวัด ให้เกิด
ความสงบ เรียบร้อย และปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม โดยผู้บริหาร
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และยุทธวิธีในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
๖. ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์” ผู้วิจัยขอ
เสนอแนะดังนี้ 



๒๐๘ 

 

๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในการบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์นั้นต้องอาศัยแรงขับเคล่ือนนโยบาย

จากท้ังภาครัฐและภาคคณะสงฆ์ ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 
๑. มหาเถรสมาคม ก าหนดให้วัดทุกวัดท่ัวประเทศ ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารองค์กร

สงฆ์ท่ีเข้มแข็ง ให้สอดรับกับแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคม  
๒. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรสนับสนุนงบประมาณให้คณะสงฆ์ท่ีมีการ

จัดท าแผนกลยุทธ์อย่างเพียงพอ 
๓.มหาเถรสมาคมร่วมกับส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกันก ากับ ติดตาม และ

ประเมินผลการด าเนินงานของคณะสงฆ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ในการบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าคณะ

ภาค เจ้าคณะจังหวัด วัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 
๑. เจ้าคณะภาคขับเคล่ือนโครงการฝึกอบรมพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี ก่อน

สอบ 
๒. เจ้าคณะจังหวัดขับเคล่ือนโครงการบรรพชาสามเณรพระภิกษุภาคฤดูร้อน โครงการเข้า

วัดท าความดี ให้ทาน รักษาศีล เจริญจิตตภาวนา โครงการปฏิบัติธรรม ตามรอยพระศาสดา โครงการ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นไทย ก้าวไกลไปท่ัวโลก 
โครงการพัฒนาวัด น่าอยู่ น่ามอง ด้วยหลัก ๕ ส โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด โครงการพัฒนาระบบ
เทคโลโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการวัด โครงการจัดต้ังกองทุนพัฒนาวัด อย่างต่อเนื่อง 

๓. วัดควรตอบสนองนโยบายของเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัด โดยการน าโครงการไป
ปฏิบัติอย่างจริงจัง 

๖.๓ ข้อเสนอเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์” ผู้วิจัยขอ

เสนอแนะในส่วนท่ีสามารถต่อยอดจากงานวิจัยฉบับนี้ดังนี้ 
๑. ควรศึกษาเรื่องกลไกการขับเคล่ือนกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกา

ภิวัตน์สู่การปฏิบัติ 
๒. ควรศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุค

โลกาภิวัฒน์ 
 
 
 



๒๐๙ 
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ภาคผนวก  ข 
กิจกรรมเกี่ยวข้องกบัการน าผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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๒๑๒ 

 

ภาพกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

 
 

จัดประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครอง แนะน าแนวทางการบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในปัจจุบัน 
 

 



๒๑๓ 

 

 

 
 

จัดประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครอง แนะน าแนวทางการบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในปัจจุบัน 

 

 



๒๑๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้ และกิจกรรมที่ได้

ด าเนินการและผลที่ได้รับของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๕ 

 

ตารางเปรยีบเทียบวัตถปุระสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้  
และกิจกรรมที่ไดด้ าเนินการและผลที่ได้รับของโครงการ 

 
กิจกรรม ผลที่ได้รับ บรรลุวัตถุประสงค์ โดยท าให้ 

๑. ศึกษาข้อมูลจาก
เอกสาร ต ารา แนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

-ทราบแนว คิดและ
ทฤษฎี เกี่ ย วกับการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ 
-ทราบแนว คิดและ
ทฤษฎี เกี่ ย วกับการ
บริหารจัดการ 
-ทราบแนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารองค์กรสงฆ์ 
-ทราบบริบทของพื้นท่ี
การวิจัย 
-ทราบผลงานวิ จัยท่ี
เกี่ยวข้อง 
-สามารถก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยได้ 

ข้อ ๑ ท าให้สามารถน าไปสู่
การก าหนดแนวทาง
และกรอบด าเนินการ
วิจัยได้ 

๒. ศึกษาข้อมูลจาก
ก า ร ส า ร ว จ  กั บ
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน ๓๖๓ คน 

-ทร าบระ ดับความ
คิดเห็นของประชาชน
ต่อสภาพท่ัวไปในการ
บริหารองค์กรสงฆ์ใน
ปัจจุบัน 
-ทราบผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย 

ข้อ ๑  สรุปองค์ความรู้จาก
การทดสอบสมมติฐาน
และน าไปก าหนดกล
ยุทธ์การบริหารองค์กร
สงฆ์ ท่ี เข้มแข็งในยุค
โลกาภิวัตน์ 

๓. ศึกษาข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมาย ด้วย
ก า ร สั ม ภ าษ ณ์ ผู้ ใ ห้
ข้อมูลส าคัญ 

-ทราบสภาพแวดล้อม
ภ า ย ใ น แ ล ะ
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม
ภายนอก 

ข้อ ๑ – ๒ สามารถวิเคราะห์กล
ยุทธ์การบริหารองค์กร
สงฆ์ ท่ี เข้มแข็งในยุค
โลกาภิวัตน์ได้ 



๒๑๖ 

 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ บรรลุวัตถุประสงค์ โดยท าให้ 
-ทร าบกลยุ ทธ์ ก าร
บริหารองค์กรสงฆ์ ท่ี
เข้มแข็งในยุคโลกาภิ
วัตน์ 

๔. การเก็บข้อมูลด้วย 
การ จัดสนทนาก ลุ่ม
เฉพาะ (Focus Group 
Discussion)  กั บ
ผู้ เ ช่ี ยวชาญจ านวน 
๑๒ ท่าน 

ยืนยันกลยุทธ์ท่ีผู้วิจัย
เสนอ และเพิ่มเติมใน
ส่วน ท่ียั ง ขาดอยู่ ให้
บริบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ข้อ ๑-๓ ไ ด้ รู ป แ บ บ กลยุ ทธ์  
ตัว ช้ีวัด โครงการ ท่ี
ถูกต้อง 

๕ .  ร า ย ง า น ฉ บั บ
สมบูรณ์ 

ไ ด้ ร า ย ง า น ฉ บั บ
สม บู ร ณ์ ท่ี ส า ม า รถ
ตอบวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัยท้ัง ๓ ข้อ 
คือ 
๑. เพื่อศึกษาวิเคราะห์
สภาพ ท่ัว ไปในก าร
บริหารองค์กรสงฆ์ใน
ปัจจุบัน 
๒.  เพื่อศึกษากลยุทธ์
การบริหารองค์กรสงฆ์
ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิ
วัตน์ 
๓. เพื่ อน า เสนอกล
ยุทธ์การบริหารองค์กร
สงฆ์ ท่ี เข้มแข็งในยุค
โลกาภิวัตน์ 
 

ข้อ ๑ – ๓ ได้รายงานการวิจัยท่ีมี
คุณค่าสามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของการ
วิ จั ย  แ ล ะ น า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ได้ 
- ไ ด้ ชุดอง ค์ความรู้ ท่ี
สามารถเผยแพร่ได้ 

 



๒๑๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
เครื่องมือวิจัย  แบบสแบถาม / สัมภาษณ์ / ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ /  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๘ 

 

 
 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง 

 “กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์” 

 
ค าช้ีแจง 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาวิเคราะห์สภาพท่ัวไปในการ
บริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน ๒) ศึกษากลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ ๓) 
น าเสนอกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 

ข้อมูลท่ีได้ จะแปลผลวิจัยในภาพรวม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ และใช้
ประโยชน์เฉพาะการวิจัยเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด 

แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น ๓ ตอน คือ  
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒   เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
ตอนที่ ๓   เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปในการ

บริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
ผู้วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็น

อย่างดี จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

คณะผู้วิจัย 
 

 
 
 



๒๑๙ 

 

ตอนที่ ๑  สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน [  ] และเติมข้อความลงในช่องว่างท่ีก าหนดไว้ให้ ตามความ

เป็นจริง 
๑. เพศ 

[  ] ชาย [  ] หญิง 
๒. อายุ 

[  ] ต่ ากว่า ๒๐ ปี [  ] ๒๑ –๔๐ ปี 
[  ] ๔๑ – ๖๐ ปี [  ] ๖๐ ปีข้ึนไป 

๓. การศึกษาช้ันสูงสุด 
[  ] ต่ ากว่าปริญญาตรี [  ] ปริญญาตรี 
[  ] สูงกว่าปริญญาตรี [  ]  

๔. อาชีพ 
[  ] รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ [  ] รับจ้าง 
[  ] ค้าขาย/ เกษตรกรรม [  ] อื่น ๆ  ระบุ.................... 

๕. จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญ 
[  ] สม่ าเสมอ (ทุกสัปดาห์) [  ] บ่อยครั้ง (เดือนละครั้งหรือเฉพาะช่วง

เทศกาล) 
[  ] นานๆครั้ง (ปีละ ๑-๒ครั้ง) [  ] ไม่เคยเลย (ไม่เคยเข้าวัดท าบุญเลย) 

๕. สาเหตุท่ีเข้าวัด 
[  ] ให้ทาน ถวายทาน [  ] รักษาอุโบสถศีล 
[  ] ปฏิบัติธรรม [  ] มีกิจธุระส่วนตัว 
[  ] อาศัยอยู่บริเวณนั้น [  ] อื่นๆ ระบุ................... 

๖. แจงจูงในในการเข้าวัด 
[  ] ศรัทธาในตัวเจ้าอาวาสหรือ

พระสงฆ์ 
[  ] ต้องการท าบุญกุศล 

[  ] ต้องการพัฒนาจิตใจ [  ] อื่นๆ ระบุ................................ 
 
 
 
 
 



๒๒๐ 

 

ตอนที่ ๒     แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
ค าชี้แจง     โปรดท าเครื่องหมาย ✓  ในช่องระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปในการบริหาร

องค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน ว่าท่านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับใด ท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริง  
โดยก าหนดระดับคะแนน ดังนี้ 
๕  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
๔  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
๓  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
๒  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
๑  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อ
ท่ี 

สภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 

ระดับความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

 ด้านศาสนบุคคล ได้แก่ พระภิกษุ สามเณร      
๑. พระสงฆ์มีความรู้ในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี      
๒. พระสงฆ์มีทักษะในการท างานสูง สามารถท างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
     

๓. พระสงฆ์มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีเจตคติ ค่านิยมท่ีดี 
ในการอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ 

     

๔. พระสงฆ์มีศีลาจารวัตรงดงาม ประพฤติตนได้อย่าง
เหมาะสม  เป็ น ท่ีน่ า เ ช่ื อ ถื อ และ ไ ว้ ว า ง ใ จแก่
พุทธศาสนิกชน 

     

๕. พระสงฆ์มีแรงจูงใจในการปฏิบั ติ งาน ท่ี ดี  มุ่ ง สู่
ความส าเร็จขององค์กรเป็นหลัก 

     

 ด้านศาสนธรรม      
๑. มีการรวบรวมหลักธรรมค าส่ังสอนไว้เป็นหมวดหมู่ ไม่

น าเสนอในทางท่ีผิดเพี้ยนจากพระธรรมวินัย 
     



๒๒๑ 

 

ข้อ
ท่ี 

สภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 

ระดับความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

๒. มีการเผยแผ่หลักธรรม อบรมจิตใจของพุทธบริษัท
เป็นหลัก 

     

๓. ไม่มีการบัญญัติสิกขาบทและส่ิงท่ีไม่ใช่พระธรรมวินัย 
ท่ีแตกต่างจากเดิม หรือท าให้สังคมเกิดความแตกแยก 

     

๔. ไม่น าเสนอความคิดเห็นของตนเอง หรือลัทธิของ
ตนเอง ท าให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคล่ือน 

     

๕. มีการใช้เทคนิคท่ีทันสมัย ในการเผยแผ่หลักธรรมท่ี
ทันยุคทันสมัย เข้ากับเหตุการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่าง
ดี 

     

 ด้านศาสนพิธ ี      
๑. พระสงฆ์สามารถรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีมี

มาต้ังแต่ครั้งโบราณ 
     

๒. พระสงฆ์ไม่เห็นแก่ลาภสักการะ หรือหาผลประโยชน์
จากพิธีกรรมและความเช่ือของพุทธศาสนิกชน 

     

๓. พระสงฆ์เป็นผู้น าในการประกอบศาสนพิธี รวมถึง
สามารถสร้างศรัทธาให้เกิดกับพุทธศาสนิกชนได้ 

     

๔. พระสงฆ์มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ 
และมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น 

     

๕. มีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์สู่ชนรุ่นหลัง      
 ด้านศาสนสถาน      
๑. มีส านักงานคณะสงฆ์ของแต่ละวัด ท่ีมีความพร้อมทุก

ด้าน 
     

๒. มีการบริหารจัดการสาธารณูปการอย่างคุ้มค่า โปรง
ใส ตรวจสอบได้ 

     



๒๒๒ 

 

ข้อ
ท่ี 

สภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 

ระดับความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

๓. มีการสร้างศาสนสถานท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
คุ้มค่า 

     

๔. มีการดูแลเสนาสนะภายในวัดเป็นอย่างดี      
๕. มีระบบและกลไกในการพัฒนาศาสนสถานท่ีดีและมี

ประสิทธิภาพ 
     

 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      
๑. พระสงฆ์มีความรู้พื้นฐานและสามารถใช้คอมพิวเตอร์

ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
     

๒. พระสงฆ์ ใ ช้ งานเทคโนโลยี สารสนเทศในทาง
สร้างสรรค์สังคม ไม่ใช้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนกิเลศ
ตนเอง 

     

๓. คณะสงฆ์มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการคณะสงฆ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

     

๔. มีการจัดการความรู้และน าเสนอองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบ 

     

๕. มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ      
๖. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจ าเป็นอย่างมาก

ต่อการบริหารคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 
     

 
ตอนที่ ๓     ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

ขอบคุณท่ีเมตตาตอบค าถามในครั้งนี้ 
คณะผู้วิจัย 



๒๒๓ 

 

 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เร่ือง 
กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 

******************** 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
นามผู้ให้สัมภาษณ์.......................................................................................................................... 
ต าแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์................................................................................................................... 
วันที่สัมภาษณ์................................................................................................................................. 
สถานที่สัมภาษณ์............................................................................................................................. 
วิธีการสัมภาษณ์  บันทึกเสียง/จดบันทึก 
หมายเหตุ......................................................................................................................................... 
 
ส่วนที่ ๒ ข้อค าถามเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน เพื่อน ามาวิเคราะห์ และ

สรุปเป็นกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
 
ข้อที่ ๑ ท่านคิดว่าจุดแข็งของการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
ข้อที่ ๒ ท่านคิดว่าจุดอ่อนของการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
ข้อที่ ๓ ท่านคิดว่าโอกาสของการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันคืออะไร 
ข้อที่ ๔ ท่านคิดว่าภัยคุกคามของการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันคืออะไร 
ข้อที่ ๕ ท่านคิดว่ากลยุทธ์ในการบริหารองค์กรสงฆ์ให้เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์ควรประกอบด้วยกล

ยุทธ์ใดบ้าง 
ข้อที่ ๖ ท่านคิดว่ากิจกรรมหรือโครงการใดบ้างท่ีจะช่วยสนับสนุนให้กลยุทธ์ในการบริหารองค์กรสงฆ์

ให้เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัฒน์ประสบความส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๔ 

 

รายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 

ท่ี ช่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. พระพิศาลวิหารกิจ เจ้าคณะต าบลท่าวาสุกรี เขต ๓ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 

๒. พระครูสังฆรักษ์ปญัญาพล 
ปญฺญาพโล 

เจ้าอาวาสวัดอโยธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 

๓. พระครูภาวนารัตนาภรณ์, ดร. เจ้าคณะต าบลภูเขาทอง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 

๔. พระครูพินิตธรรมานุวัตร เจ้าอาวาสวัดป่ินแก้ว จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 

๕. พระมหาเฉลิมพล อชิโต เจ้าอาวาสวัดโคกหิรัญ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 

๖. พระนนัทชัย จารุว โส วัดศรีบุรีรัตนาราม จังหวัดสระบุรี  
๗. พระปลัดสุริยต์ สิริวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว จังหวัดสระบุรี  
๘. พระอธิการทรงศักดิ์ ถิรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดอินทาราม จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 

๙. พระอธิการมาโนชค์ สิริปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดหนองนาค จังหวัดสระบุรี  
๑๐. พระครูวิสุทธิสีลาภิวัฒน์ เจ้าคณะต าบลสวนดอกไม้ จังหวัดสระบุรี  
๑๑. พระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดหนองคาบุญ จังหวัดสระบุรี  
๑๒. พระพิพฒัน์ โสภณจิตฺโต วัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง  
๑๓. พระครูปลัดถิรธัมม์ ถิรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดใหญ่วันนา จังหวัดสระบุรี  
๑๔. พระครูภาวนาคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าบ าเพ็ญธรรม จังหวัด

สระบุรี 
 

๑๕. พระครูอรุณวัฒนากร เจ้าอาวาสวัดแจ้ง จังหวัดอ่างทอง  
๑๖. พระอธิการสมชาย อินฺทโชโต เจ้าอาวาสวัดหนองคล้า  จังหวัดสระบุรี  
๑๗. พระอธิการรัตน รตโน เจ้าอาวาสวัดโพธิวงษ์ จังหวัดอ่างทอง  
๑๘. พระครูภาวนาวชิรคุณ, ดร. เจ้าอาวาสวัดตึก จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 

 
 



๒๒๕ 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 

ท่ี ช่ือ ต าแหน่ง หมายเหตุ 
๑. พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม จังหวัด

สมุทรสงคราม 
 

๒. พระครูวิโรจน์อนิทคุณ เจ้าคณะต าบลพล้ิว จังหวัดจันทบุรี  
๓. พระมหาจินตวัฒน์ จารุวฑฺฒโณ เจ้าคณะต าบลไม้ดัด จังหวัดสิงห์บุรี  
๔. พระมหาอ านาจ อจฺฉริยเมธี เจ้าอาวาสวัดบางหลวงอนุกิจวิธู 

จังหวัดปทุมธานี 
 

๕. พระมหาค าพันธุ์ รณญฺชโย เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม จังหวัด
ราชบุรี 

 

๖. พระครูนนทกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดอ่วมอ่องประชานฤมิต 
จังหวัดนนทบุรี 

 

๗. พระครูกิตติเขมาภิรมณ์ เจ้าอาวาสวัดหงส์ทอง จังหวัด
ปทุมธานี 

 

๘. พระครูกิตติวรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดบ่อ จังหวัดปทุมธานี  
๙. พระครูอาทรยติกิจ รองเจ้าอาวาสวัดพยัคฆาราม จังหวัด

สุพรรณบุรี 
 

๑๐. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
๑๑. พระสุธีรัตนบัณฑิต อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
๑๒. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 
 

 
 
 
 
 
 



๒๒๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
รูปภาพกิจกรรมด าเนินการวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๗ 

 

 
 

 



๒๒๘ 

 

 
 

 



๒๒๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
ประวัติคณะผู้วิจยั 

แบบสรุปโครงการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๐ 

 

 
 ประวตัิผู้วิจัย 

๑. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) 
พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ (แซ่หลี) 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
  Phramaha Krisada Kittisobhano (Saelee) 

๒. เลขหมายบัตรปะจ าตัวประชาชน 

  ๑ ๘๐๙๙ ๐๐๐๕๔ ๙๘ ๐ 
๓. ต าแหน่งปัจจุบัน 

อาจารย์ประจ าห ลัก สูตรพุทธศาสตร ดุษฎีบัณฑิต   ภาควิ ชารั ฐศาสตร์    
คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร  
และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
ที่อยู่ปัจจุบัน หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สถานที่ท างาน หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

โทรศัพท์ ๐๘-๑๙๓๑-๔๙๙๗ 
E-mail  maha_krisada@hotmail.com 

๕. ประวัติการศึกษา 
๕.๑  ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)        
        สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี  ๒๕๕๘  
๕.๒  ปริญญาโท  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)        
        สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี  ๒๕๕๕  
๕.๓  ปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ)  
        (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)         
        สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี  ๒๕๕๔  
๕.๔   นักธรรมช้ันเอก, เปรียญธรรม ๖ ประโยค 

๖. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
ท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละงานวิจัย 



๒๓๑ 

 

๑. การวางแผนกลยุทธ์การจัดการบริหารจัดการ 
๒. พระไตรปิฎก ภาษาบาลี พระพุทธศาสนา 
๓. เป็นวิทยากรฝึกอบรมได้หลายหลักสูตร เช่น การบริหารองค์กร คุณธรรมจริยธรรม 

เป็นต้น 
๔. มีความเช่ียวชาญในการสอน  การบรรยาย  การฝึกอบรม 
๕. มีความเช่ียวชาญในการท างานวิจัยท้ังเชิงปริมาณ  และคุณภาพ 
๖. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถจัดการระบบฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี 
๗. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ 

๗. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย
ระบุสถานภาพในการ 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และพระมหาก าพล คุณงฺกโร. (๒๕๕๘). การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 . หน้า 55-62. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๒ 

 

 
 
 
 
 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร, ผศ.ดร.) 

๑. ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย    

 
๒. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิ ปีที่ส าเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 
พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
พธ.ม. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
พธ.ด. (การจัดการเชิงพุทธ) ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 
 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปียอ้นหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี   

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ พระไตรปิฎกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ พระวนิัยปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ภาวะผู้น าทางการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๒๓๓ 

 

๒ การศึกษาตามแนวแนะทางการจัดการเชิง
พุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ องค์การการบริหารและพฤติกรรมองค์การ

เชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ การบริหารการพัฒนาองค์การเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ สันติวิธีและสมานฉันท์เชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 
    ๔.๑.๑ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท และพระมหาก าพล คุณงฺกโร. (๒๕๕๘). พุทธบูรณา
การเพื่อการจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ . สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 

       ๔.๑.๒ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ และพระมหาก าพล คุณงฺกโร. (๒๕๕๘). การ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 
 ๔.๒.๑ พระมหาก าพล คุณงฺกโรและคณะ. (๒๕๕๘). กลวิธีปกครองคน = Power, 
Influence, and Persuasion. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (ฉบับพิเศษ) 
(พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๘). 

       ๔.๒.๒ พระมหาก าพล คุณงฺกโรและคณะ. (๒๕๕๙). พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต 
เวียดนาม ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีท่ี ๕ 
ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙). 

๔.๓ หนังสือ/ต ารา 
                - 
 
๕. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๒๓๔ 

 

 
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

๑. ต าแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย    

 
๒. ประวัติการศึกษา   

คุณวุฒิ ปีที่ส าเร็จ ชื่อสถานที่ศึกษา 
พธ.บ. (รัฐศาสตร์) ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พธ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓. ภาระงานในความรับผิดชอบ (ภายใน ๓ ปียอ้นหลัง) 
 ๓.๑ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาตรี   

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ความรู้เบ้ืองต้นการรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓ การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  
๓.๒ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 
๑ ภาวะผู้น าทางการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒ ยุทธศาสตร์การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
๓.๓ ประสบการณ์ในการสอนระดับปริญญาเอก 

ท่ี วิชา มหาวิทยาลัย 



๒๓๕ 

 

๑ องค์การบริหารและพฤติกรรมองค์กรเชิง
พุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒ ศึกษาเฉพาะเรื่องการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๔. ผลงานทางวิชาการ (งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/หนังสือ/ต ารา) 
  ๔.๑ งานวิจัย 
       ประเสริฐ ธิลาว. (๒๕๕๘). กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธสู่ความเป็น
องค์กรสมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์: มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 ๔.๒ บทความทางวิชาการ 
 ๔.๒.๑ ประเสริฐ ธิลาวและคณะ. (๒๕๕๘). กลวิธีปกครองคน = Power, Influence, 
and Persuasion. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีท่ี ๔ ฉบับท่ี ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม 
– สิงหาคม ๒๕๕๘). 

 ๔.๒.๒ ประเสริฐ ธิลาวและคณะ. (๒๕๕๙). พระพุทธศาสนาในจีน ทิเบต เวียดนาม 
ญี่ปุ่น : มองผ่านงานพระศรีคัมภีรญาณ. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ ปริทรรศน์. ปีท่ี ๕ ฉบับท่ี ๒ 
(พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙). 

๔.๓ หนังสือ/ต ารา 
ประเสริฐ ธิลาว. (๒๕๕๙). ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์. กรุงเทพมหานคร 

: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 

๕. กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๓๖ 

 

๑. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) 
ดร.จเด็ด โพธิ์ศรีทอง 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
  Dr. Chadet Posrithong 

๒. เลขหมายบัตรปะจ าตัวประชาชน 

  ๓ ๗๑๐๙ ๐๐๕๔๒ ๘๖ ๐ 
๓. ต าแหน่งปัจจุบัน 

รองผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

๔. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร  
และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๖๒/๓๐๓ หมู่ท่ี ๓ ต าบลพิมลราช อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐ 

สถานที่ท างาน ส านักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๕๗๖๓๙๔ 
E-mail  chadet.po@mcu.ac.th 

๕. ประวัติการศึกษา 
๕.๑  ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)        
        สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี  ๒๕๕๙  
๕.๒  ปริญญาโท  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)        
        สถาบัน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี  ๒๕๕๒ 
๕.๓  ปริญญาตรี  พุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ)  
        สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ปี  ๒๕๔๔ 
๕.๔   เปรียญธรรม ๗ ประโยค 

๖. สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
ท าการวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละงานวิจัย 

๑. การวางแผนกลยุทธ์การจัดการบริหารจัดการ 
๒. พระไตรปิฎก ภาษาบาลี พระพุทธศาสนา 
๓. เป็นวิทยากรฝึกอบรมได้หลายหลักสูตร เช่น การบริหารองค์กร คุณธรรมจริยธรรม 

เป็นต้น 
๔. มีความเช่ียวชาญในการสอน  การบรรยาย  การฝึกอบรม 
๕. มีความเช่ียวชาญในการท างานวิจัยท้ังเชิงปริมาณ  และคุณภาพ 



๒๓๗ 

 

๖. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถจัดการระบบฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี 
๗. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ 

๗. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย
ระบุสถานภาพในการ 
             (ไม่มี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๘ 

 

แบบสรุปโครงการวิจัย (เพ่ืออนุมัติจบโครงการวิจัย) 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

-------------------------------- 
๑. สัญญาเลขที่ ว.๒๒๖/๒๕๖๐ 
๒. ชื่อโครงการ กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
๓. หัวหน้าโครงการวิจัย/นักวิจัย  ดร.พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร.   พระอุดมสิทธินายก, ผศ.
ดร. ดร.ประเสริฐ ธิลาว 

หน่วยงานที่สังกัด  คณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
โทรศัพท์ ๐๙๘-๘๖๘๙๘๙๖ อีเมลล์ maha_krisada@hotmail.com 
๔. ความส าคัญ/ความเป็นมา/ประเด็นปัญหาก่อนการวิจัย 

 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ หรือการปกครองคณะสงฆ์โดยหลัก คือ การปกครอง
ตามธรรมวินัย และให้กฎหมายหรืออ านาจรัฐเป็นหลักสนับสนุน โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงประเทศไทย  
โดยเฉพาะเมื่อรัชกาลปัจจุบันได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และต่อมาในปี พ.ศ. 
๒๕๓๕ ได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี
ใช้อยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ท้ังสองฉบับนี้ เป็นฉบับท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันที่ถือว่าเป็น
รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ และเป็นหลักในการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ด้วย และต่อมาก็
ได้ก าหนดให้มีเถรสมาคมออกข้อบังคับวางระเบียบออก ค าส่ัง มีมติและออกประกาศโดยไม่ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัย๕ 

ค าว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ซึ่งมีความส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งและการ
ด ารงอยู่อย่างมั่นคงของพระพุทธศาสนา เป็นการปกครองเพื่อบังคับบัญชาดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่
ในความเรียบร้อยดีงาม ส่วนการบริหารจะเป็นไปเพื่อการบริหารจัดการท่ีจะประสบผลส าเร็จ 
ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาธิปไตยเป็นส าคัญ โดยผู้บริหารเองต้องประพฤติธรรม และใช้ธรรมเป็น
หลักในการบริหาร และต้องค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ังพึงสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม ดังพุทธพจน์ท่ีว่า “ถ้าเห็นจะได้ประโยชน์สุขท่ียิ่งใหญ่เพราะเสียสละประโยชน์สุขเล็กน้อย 
บุคคลควรสละประโยชน์สุขเล็กน้อย เพื่อเห็นแก่ประโยชน์สุขท่ียิ่งใหญ่” ๖ 

                                                             
๕ เฉลิมพล  โสมอินทร์, ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาและการปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร 

: ส านักพิมพ์สูตรไพศาล, ๒๕๔๖), หน้า ๒๒๕-๒๕๕. 

๖ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) , พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๒.   



๒๓๙ 

 

วัดเป็นหน่วยงานปกครองและเป็นหน่วยงานด าเนินกิจการคณะสงฆ์ และกิจการพระ
ศาสนาท่ีส าคัญท่ีสุด และเป็นฐานอันส าคัญยิ่งของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา เป็นองค์กรหลักใน
การปกครองคณะสงฆ์ หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ เกี่ยวกับวัด ทรงตราเป็นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ท้ังส้ิน เช่นเดียวกับบทบัญญัติว่าด้วยมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นสถาบันหรือองค์กรปกครองคณะสงฆ์
สูงสุด วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือเป็นบุคคลตามกฎหมายตามความในมาตรา ๓๑ วรรคสอง และ
มาตรา ๑๙ แห่งราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ วัดจึงได้รับความคุ้มครองจากบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชและกฎหมายอื่นๆ วัดท้ังหลายย่อมมีสิทธิและหน้าท่ีตามบท
กฎหมายดังเช่นบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าท่ี ในการต่างๆ เองมิได้ จ าเป็นต้องมีผู้แทน เพื่อใช้
สิทธิและหน้าท่ีหรือแสดงเจตนา ดังเช่นบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา ๓๑ วรรคสาม 
ว่า “เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการท่ัวไป” ดังนั้น เจ้าอาวาสเป็นท้ังผู้ปกครองวัดตามมาตรา 
๓๖ และเป็นผู้แทนวัดตามมาตรา ๓๑ วรรคสาม ท้ังเป็นฐานะเจ้าพนักงานตามความในประมวล
กฎหมายอาญา ดังความแห่งมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และไวยาวัจกร เป็นเจ้า
พนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา เพราะเหตุนี้ ต าแหน่งเจ้าอาวาส จึงเป็นต าแหน่งท่ี
ส าคัญยิ่ง๗ 

อ านาจการบริหารวัดอย่างในสมัยสุโขทัยยังปรากฏชัดเจนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เช่น 
ดังกล่าวไว้ในโครงสร้างอ านาจการปกครองคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลท่ี ๔ ว่ากษัตริย์อาจแต่งต้ังสังฆราช 
และสมภารประจ าวัดต่างๆ แต่นั่นก็เป็นเฉพาะวัดหลวงเท่านั้น ในขณะเดียวกันชาวบ้านก็เป็นผู้มีส่วน    
ในการเลือกหรือแต่งต้ังสมภารวัดราษฎร์ท่ีตนเป็นผู้สร้างหรือสนับสนุนอยู่ ขอบเขตอ านาจของสมเด็จ
พระสังฆราชเองท่ีตัดสินใจลงโทษ หรือควบคุมพฤติกรรมพระสงฆ์ท่ีอยู่ในท่ีห่างไกลก็เป็นเรื่องท าได้
ล าบาก หากแต่อาศัยชาวบ้านในชุมชนเองคอยควบคุมพฤติกรรมพระสงฆ์ของตนเอง ดังท่ีทราบกัน
แล้วว่าในอดีตนั้น หน้าท่ีพระสังฆราชและพระสงฆ์ท่ีมีต าแหน่งทางการบริหารท้ังหลายมุ่งไปท่ีกิจการ
ใหญ่ๆ ระดับชาติ เช่น การช าระพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์ เป็นต้น มากกว่าท่ีจะมุ่งไปดูแลกิจการของ
วัดท่ัวๆ ไปเราย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม๘ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงควรให้มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการหารูปแบบท่ีเหมาะสม และปรับปรุง
ระบบบริหารงานของคณะสงฆ์ท้ังนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานคณะสงฆ์ เนื่องจากการ
บริหารการจัดการในองค์กรของสงฆ์เอง ซึ่งมีอ านาจในการตัดสินใจด าเนินการบริหารจัดการในทุกๆ 
                                                             

๗ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), การคณะสงฆ์และการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๑๖. 

๘ นิ ธิ  เอียวศรีวงศ์ , มองอนาคต  :  บทวิ เคราะห์ เพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางของสังคมไทย , 

(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิภูมิปัญญา, ๒๕๓๖), หน้า ๔๓. 



๒๔๐ 

 

ด้านร่วมกับคณะพระสังฆาธิการ ซึ่งในภาพรวมจะก่อให้เกิดความหลากหลายในทางปฏิบัติเป็นอย่าง
มาก แม้ว่าจะมีข้อก าหนดให้ด าเนินตามนโยบายหรือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เดียวกัน กรมศาสนาซึ่ง
ได้จัดท าแนวทางการบริหารจัดการได้แนวคิดแนวทางการด าเนินงานบริหารจัดการ องค์กรสงฆ์เพื่อมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามยุคตามสมัยแต่ในทางปฏิบัติจริงดูเหมือนจะยังมีปัญหาอยู่ 

สถาบันพุทธศาสนาประกอบด้วยพระสังฆาธิการเป็นผู้น าและองค์กรหลายระดับ วัด
เปรียบเสมือนหน่วยย่อยท่ีเข้าถึงชุมชนและมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ใกล้ชิดท่ีสุด 
เจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้น าองค์กรหรือผู้บริหารสูงสุดของวัดมีส่วนส าคัญในการผลักดันและพัฒนา
ความสัมพันธ์อันดีภายในวัดเพื่อให้พระสงฆ์ซึ่งเป็นสมาชิกในวัดนั้นรักษาพระธรรมวินัยเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีรวมถึงท างานร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีสถาบันพุทธศาสนาก าหนดไว้ และนอกจากนี้ผู้น า
สงฆ์ในชุมชน หรือองค์กรต่างๆ ยังมีส่วนช่วยเสริมแรงในการผลัก ดันให้เกิดการพัฒนางานชุมชน
ร่วมกับภาคประชาชนได้อย่างมีดุลยภาพ ปัจจุบันมีองค์การท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริมพุทธศาสนา
หลายแห่งท่ีมีบทบาทส าคัญในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันทางศาสนา อาทิ ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ กรมการศาสนา มหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นต้น องค์การดังกล่าวมีส่วนช่วยในการสร้างความเข้มแข็งให้กับพุทธศาสนา
ด้วยการสนับสนุนทางวิชาการ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร (พระสงฆ์) ทางการศึกษาพระธรรมวินัย 
(ทางธรรม) และระบบการศึกษาตามหลักสากล (ทางโลก) ดังนั้นประชาชนในสังคมจึงมีความคาดหวัง
ต่อแนวทางการพัฒนาพุทธศาสนาร่วมกันของทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
โดยคณะผู้น าสงฆ์ในระดับช้ันต่างๆ ตามการปกครองของมหาเถรสมาคมต้ังแต่กรรมการมหาเถร
สมาคม เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะต าบล และเจ้าอาวาสวัด จะต้องแสดง
บทบาทหน้าท่ีในการเป็นผู้น าซึ่งทางพุทธธรรมได้กล่าวถึงหลักธรรมของการเป็นผู้น าไว้หลาย
หลักธรรมด้วยกัน อาทิ ทศพิธราชธรรม พรหมวิหาร ๔ ธรรมาธิปไตย ราชสังคหวัตถุ ๔ และสัปปุริส
ธรรม ๗ เป็นต้น๙ เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาต่อพุทธศาสนิกชน เนื่องจากสภาพปัญหาใน
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ส่วนหนึ่งของพระสงฆ์ท่ีประพฤติตนนอกกรอบพระธรรมวินัยท าให้เกิด
ความเส่ือมศรัทธาและส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก แต่ท้ังนี้เป็นเพียง
แค่บางส่วนและอีกนัยหนึ่งยังคงพบเห็นพระสงฆ์ท่ีปฏิบัติตนต้ังมั่นอยู่ในกรอบศีลธรรมท่ีดีงาม อย่าง
ต่อเนื่อง 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาสภาพการ
บริหารองค์กรสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคปัจจุบัน เนื่องจากในสภาวการณ์ของสังคมไทยก าลังมีการ

                                                             
๙นันทวรรณ อิสรานุวัฒน์ชัย, ภาวะผู้น าที่พึงประสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์ : ศึกษาจากหลักพุทธธรรม, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 



๒๔๑ 

 

เปล่ียนแปลงท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และระบบการเมืองการปกครองอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นพระ
สังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์ในฐานะท่ีมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งใน
ยุคโลกาภิวัตน์ไ ด้น้อมน าไปปฏิบั ติ เป็นตัวอย่าง ท่ีดี ท้ัง ด้านพระธรรมวินัย ด้านค าสอนทาง
พระพุทธศาสนา และด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตน เพือเป็นบรรทัดฐานทางพระพุทธศาสนา
สืบต่อไป 

 
๕. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๕.๑ เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
๕.๒ เพื่อศึกษากลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
๕.๓ เพื่อน าเสนอกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
 

๖. ผลการวิจัย/การแก้ปัญหาโดยการวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญในกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ี

เข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 
 
๖.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบัน 
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า คณะสงฆ์มี

ทรัพยากรบุคคลท่ีความรู้ ความสามารถท่ีดีจ านวนมาก ในขณะท่ีบุคลากรจ านวนมากก็ขาดการ
สนับสนุนท่ีดีจากพระสังฆาธิการ ท าให้ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านงบประมาณคณะสงฆ์มี
ต้นทุนทางสังคมท่ีดี มีประชาชนท่ีเคารพนับถือพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์คณะสงฆ์เป็นอย่างดี 
แต่ในขณะเดียวกัน คณะสงฆ์กลับถูกต้องข้อสังเกตเรื่องความไม่โปรงใสในเรื่องของการเงินให้ปรากฏ
ตามส่ือต่างๆในปัจจุบัน ด้านวัสดุอุปกรณ์ คณะมีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ มีวัดเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงาน แต่ยังขาดน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารงานอย่างเต็มท่ี ด้านการบริหารมีการ
บริหารท่ีมีความยืดหยุ่นสูง แต่การบริหารส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ท่ีส่วนกลาง ขาดการกระจายอ านาจ
อย่างเต็มท่ี ด้านนโยบายคณะสงฆ์มีการจัดท าแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาท่ีมีการบังคับใช้ท่ัว
ประเทศ แต่ส่วนใหญ่เป็นนโยบายท้ังรับมากกว่าเป็นนโยบายเชิงรุก สุดท้ายด้านผลงานหรือผลผลิต 
คณะสงฆ์ท างานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยาวนาน แต่ขาดการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน โอกาส
ของคณะสงฆ์ก็คือประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนา 
เศรษฐกิจดี มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และหน่วยงานรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ เทคโนโลยีความ
ทันสมัย ช่วยให้ประหยัดเวลา และมีการเผยแผ่ศาสนาไปท่ัวโลก ส่วนอุปสรรคของคณะสงฆ์ ได้แก่ 
การเผชิญหน้ากับความหลากหลายทางด้ายวัฒนธรรม ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจท าให้



๒๔๒ 

 

ประชาชนไม่มีเวลาเข้าวัด มีการแทรกแซงจากหน่วยงานราชการบบ่อยครั้ง  เทคโนโลยีต้นทุนสูง 
ค่าใช้จ่ายมาก การท างานเชิงรุกของศาสนาอื่น และการเสพส่ือผิดๆท่ีปรากฎในโลกปัจจุบัน 

เมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อสภาพท่ัวไปในการบริหารองค์กรสงฆ์ใน
ปัจจุบันโดยภาพรวมใน ๕ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านศาสนบุคคล ๒. ด้านศาสนธรรม  ๓. ด้านศาสนพิธี ๔. 
ด้านศาสนสถาน และ ๕. ด้านระบบเทคโนโลยี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อสภาพท่ัวไปในการ

บริหารองค์กรสงฆ์ในปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅=๓.๙๒ , S.D.= ๐.๖๓๙) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

ด้านศาสนบุคคล พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นด้วยคะแนนสูงสุดคือ พระสงฆ์มีความรู้
ในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ส่วนข้อท่ีประชาชนเห็นด้วยน้อยท่ีสุด
คือ พระสงฆ์มีศีลาจารวัตรงดงาม ประพฤติตนได้อย่างเหมาะสม เป็นท่ีน่าเช่ือถือและไว้วางใจแก่
พุทธศาสนิกชน ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 

ด้านศาสนธรรม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นด้วยคะแนนสูงสุดคือ มีการรวบรวม
หลักธรรมค าส่ังสอนไว้เป็นหมวดหมู่ ไม่น าเสนอในทางท่ีผิดเพี้ยนจากพระธรรมวินัย ซึ่งสอดคล้องกับ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ส่วนข้อท่ีประชาชนเห็นด้วยน้อยท่ีสุดคือ ไม่มีการบัญญัติสิกขาบทและส่ิงท่ีไม่ใช่พระ
ธรรมวินัย ท่ีแตกต่างจากเดิม หรือท าให้สังคมเกิดความแตกแยก ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของคณะสงฆ์ใน
ปัจจุบัน 

ด้านศาสนพิธี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นด้วยคะแนนสูงสุดคือ พระสงฆ์สามารถ
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีมีมาต้ังแต่ครั้งโบราณ ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ส่วนข้อท่ี
ประชาชนเห็นด้วยน้อยท่ีสุดคือ พระสงฆ์ไม่เห็นแก่ลาภสักการะ หรือหาผลประโยชน์จากพิธีกรรมและ
ความเช่ือของพุทธศาสนิกชน ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 

ด้านศาสนสถาน พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นด้วยคะแนนสูงสุดคือ มีการสร้างศาสน
สถานท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าดี ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ส่วนข้อท่ีประชาชนเห็น
ด้วยน้อยท่ีสุดคือ มีส านักงานคณะสงฆ์ของแต่ละวัด ท่ีมีความพร้อมทุกด้าน ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของ
คณะสงฆ์ในปัจจุบัน 

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า พระสงฆ์มีความรู้พื้นฐานและสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ส่วนข้อท่ีประชาชนเห็น
ด้วยน้อยท่ีสุดคือ มีระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนของคณะสงฆ์ในปัจจุบัน 

๖.๒  กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
ผู้วิจัยน าแนวคิดการบริหารแบบ Balanced Scorecard มาใช้พัฒนากลยุทธ์การบริหาร

องค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ ดังนี้ 



๒๔๓ 

 

เมื่อวิเคราะห์ถึงงบประมาณในการบริการจัดการ กลยุทธ์ท่ีจะท าให้องค์กรสงฆ์ประสบ
ความส าเร็จ คือ กลยุทธ์การจัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน เมื่อวิเคราะห์ถึงการเรียนรู้และการ
พัฒนานั้น กลยุทธ์ที่จะท าให้องค์กรสงฆ์ประสบความส าเร็จ คือ กลยุทธ์การเสริมสร้างความรัก ความ
สามัคคีแก่พุทธบริษัท กลยุทธ์การฟื้นฟูประเพณีอันดีงามให้คงไว้และยุทธ์การน าหลักธรรมสู่การ
ปฏิบัติให้มากขึ้น เมื่อวิ เคราะห์ถึงกระบวนการภายใน กลยุทธ์ ท่ีจะท าให้องค์กรสงฆ์ประสบ
ความส าเร็จ คือ กลยุทธ์การสร้างศาสนทายาทท่ีเข้มแข็ง และกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้
องค์กร เมื่อวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพในการท างาน กลยุทธ์ท่ีจะท าให้องค์กรสงฆ์ประสบความส าเร็จ 
คือ กลยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และ กลยุทธ์การเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ท้ังนี้ท้ัง ๘ กลยุทธ์ดังกล่าวหากคณะสงฆ์ด าเนินการอย่างต่อเนื่องก็จะท าให้ยุทธศาสตร์การสร้างความ
มั่นคงด้านพระพุทธศาสนาประสบผลส าเร็จ ภายใต้ค่านิยมขององค์กร คืออุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ทุกยุทธศาสตร์สร้างขึ้นเพื่อให้พันธกิจขององค์กรประสบผลส าเร็จ พันธ
กิจของคณะสงฆ์มี ๗ ด้าน ได้แก่ ด้านปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านเผยแผ่ 
ด้านสาธารณูปการ ด้านสาธารณสงเคราะห์ พัฒนพุทธมณฑล ท้ังนี้ด าเนินการภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน 
คือพุทธศาสตร์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน 

๖.๓  น าเสนอกลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ 
การได้มาซึ่งกลยุทธ์นั้น องค์กรจะต้องวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อ

น ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ อีกประการหนึ่งกลยุทธ์ต่างๆ จะประสบผลส าเร็จได้นั้นสามารถน าหลักพุทธ
ธรรมมาใช้ในการขับเคล่ือนกลยุทธ์ให้บรรลุผล กล่าวคือ องค์กรจะต้องมีฉันทะ พึงพอใจในการ
ขับเคล่ือนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ มีการถ่ายทอดแผนสู่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรใน
องค์กรทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร ประการท่ีสององค์กรจะต้องมีวิริยะ คือมีความเพียร
พยายามไม่ย่อท้อในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ท่ีต้ังไว้ โดยมีตัวช้ีวัดของแต่กลยุทธ์อย่างชัด เจน 
ประการท่ีสาม ต้องจิตตะ คือหมั่นตรวจสอบการด าเนินท่ีผ่านมา และประการสุดท้ายคือต้องมีวิมังสา 
จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขแผนกลยุทธ์เมื่อด าเนินการแล้วเกิดปัญหา การปฏิบัติดังกล่าวยังสอดรับกับ
หลักทฤษฎีสากล กล่าวคือ การน าหลัก PDCA มาใช้ในการพัฒนาองค์กร ดังนั้นองค์กรสงฆ์จะเข้มแข็ง
ได้ในยุคปัจจุบัน ผู้น าองค์กรสงฆ์จึงจ าเป็นต้องมีท้ังหลักการจัดการสมัยใหม่และบูรณาการกับหลัก
พุทธธรรมอย่างเหมาะสม 

กลยุทธ์การบริหารองค์กรสงฆ์ท่ีเข้มแข็งในยุคโลกาภิวัตน์ ประกอบด้วยกลยุทธ์ ๘ กล
ยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ สร้างศาสนทายาทท่ีเข้มแข็ง ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์มี ๒ ตัวช้ีวัด คือ ๑) 
จ านวนศาสนทายาทเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ เพิ่มจากเดิมร้อยละ ๕ และเพิ่มขึ้นทุกปี 
โดยมีโครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการบรรพชาสามเณรพระภิกษุภาคฤดูร้อน มีเจ้าคณะจังหวัด



๒๔๔ 

 

เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และ ๒) ร้อยละของศาสนทายาทสอบผ่านพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและ
บาลี  โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ สอบผ่านร้อยละ ๕๐ และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีโครงการท่ีรองรับกลยุทธ์
คือ โครงการฝึกอบรมพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี ก่อนสอบ มีเจ้าคณะภาคเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่พุทธบริษัท ตัวชี้วัดของกลยุทธ์ คือ ร้อย
ละของพุทธศาสนิกชนเข้าวัดท าบุญเพิ่มข้ึน โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ คือ ร้อยละ ๕๐ และเพิ่มขึ้นทุก
ปี โดยมีโครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการเข้าวัดท าความดี ให้ทาน รักษาศีล เจริญจิตตภาวนา มี
เจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลยุทธ์ท่ี ๓ น าหลักธรรมสู่การปฏิบัติ  ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ คือ ร้อยละของประชาชน
ปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้น โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๕๐ และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีโครงการท่ีรองรับ
กลยุทธ์คือ โครงการปฏิบัติธรรม ตามรอยพระศาสดา มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลยุทธ์ที่ ๔ ฟื้นฟูประเพณีอันดีงามให้คงไว้ ตัวชี้วัดของกลยุทธ์มี ๒ ตัวชี้วัด คือ ๑) ร้อย
ละของผู้เข้าร่วมประเพณีมีความรู้และความเข้าใจในประเพณีนั้นๆเป็นอย่างดี  โดยเป้าหมายในปี 
๒๕๖๐ ร้อยละ ๘๐ และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีโครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และ ๒) จ านวนประเพณีเก่าๆท่ีสูญ
หายไป ได้รับการฟื้นฟู โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ คือ เพิ่มขึ้น ๑ ประเพณี และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมี
โครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นไทย ก้าวไกลไปท่ัวโลก มีเจ้าคณะ
จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลยุทธ์ท่ี ๕ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้องค์กร ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ คือ ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ มีความพึงพอใจต่อการให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา 
โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๘๐ และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีโครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการ
พัฒนาวัด น่าอยู่ น่ามอง ด้วยหลัก ๕ ส มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลยุทธ์ท่ี ๖ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ คือ ร้อยละจ านวน
ประชาชนจิตอาสาดูแลวัดเพิ่มมากขึ้น โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ เพิ่มจากเดิมร้อยละ ๕ และเพิ่มขึ้น
ทุกปี โดยมีโครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

กลยุทธ์ท่ี ๗ พัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ คือ จ านวนระบบ
สารสนเทศส าหรับการบริหารวัด โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ เพิ่มจากเดิม ๑ระบบ และเพิ่มขึ้นทุกปี 
โดยมีโครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการพัฒนาระบบเทคโลโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
วัด มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 



๒๔๕ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๘ จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ คือ จ านวนกองทุน
เพื่อพัฒนาวัดเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ เพิ่มจากเดิม ๕ กองทุน และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมี
โครงการท่ีรองรับกลยุทธ์คือ โครงการจัดต้ังกองทุนพัฒนาวัด มีเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

๘. การเผยแพร่/การประชาสัมพันธ์ 
จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์มอบให้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ 
จัดท าผลการวิจัยฉบับย่อ จ านวน ๑๐๐ เล่ม 
ตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ , ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑ มกราคม-มีนาคม 

๒๕๖๐. 
๙. ภาพประกอบกิจกรรมการวิจัย/การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
       การเผยแพร่ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๑ 
มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๐. 
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