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บทคัดย่อ  
 

วิทยานิพนธ์น้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้า
อาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ตามความคิดเห็นของพระภิกษุและสามเณร 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต
จังหวัดอํานาจเจริญ ของพระภิกษุและสามเณร ที่มีอายุ พรรษา การศึกษา และภูมิลําเนาแตกต่างกัน 
3) เพ่ือศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลและข้อเสนอแนะในการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้า
อาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดอํานาจเจริญ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จํานวน 155 รูป เครื่องมือ
ที่ใช้วิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (F-test or One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟ
เฟ่ (Scheffé) 

ผลของการวิจัยพบว่า 
1) พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้า

อาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านหลักความรับผิดชอบ 
(ศึกษาเรียนรู้วิธีประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัย) รองลงมาได้แก่ ด้านการใช้หลักธรรมตามคําสอนของ
พระพุทธศาสนาอย่างคุ้มค่าแก่การพระศาสนา ด้านหลักความโปร่งใส (สามารถตรวจสอบได้) ด้าน
หลักนิติธรรม (พระธรรมวินัย, กฎหมายคณะสงฆ์) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านหลัก
คุณธรรม (ยึดหลักคําสั่งสอนต่างๆ ของพระบรมศาสดา) ตามลําดับ 

2)  ผลการเปรียบเทียบพบว่า พระภิกษุและสามเณรที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ส่วนพระภิกษุและสามเณร ที่มีระดับการศึกษา พรรษา และภูมิลําเนาแตกต่างกัน เห็นว่าการ
บริหารวัดหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

3)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์
ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ดังน้ี 

ข้อเสนอแนะมากที่สุด ได้แก่ ด้านหลักนิติธรรม ดังน้ี คือ เรื่องพระธรรมวินัยให้พระ เณร ได้
ปฏิบัติ โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ และพระ เณร ในวัด ทุกรูปศึกษากฏระเบียบ ข้อบังคับของเถรสมาคม 
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ด้านหลักความคุ้มค่า คือ ดําเนินกิจกรรมของวัดให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน ให้วัดกับชุมชน มีการ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ของชุมชนกับวัด ร่วมกันแก้ปัญหา และให้วัดเป็นสถานที่ที่ชุมชนพ่ึงพาได้ ด้านหลัก
ความโปร่งใส คือ ให้ประชาชนและทุกรูป/คน สามารถตรวจสอบวัดได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักทาง
โลก ด้านหลักการมีส่วนร่วม คือ เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ 
หรือผ่านเวปไซน์ของวัด หรือแกนนําชาวบ้าน ด้านหลักความรับผิดชอบ คือ เจ้าอาวาสต้องแบ่งความ
รับผิดชอบ ให้พระทุกรูปได้ช่วยกันและร่วมรับผิดชอบ ด้านหลักคุณธรรม คือ 1) จัดอบรม พระ เณร 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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ABSTRACT 
 
The objectives of this thesis were as follows: 1) to study monks’ and novices’ 

opinions towards the management principles according to good governance of the 
abbots of Dhammayuttika monasteries in Amnat Charoen province, 2) to compare the 
opinions towards the management principles according to good governance of the 
abbots of Dhammayuttika monasteries in Amnat Charoen province of monks and 
novices classified by age, years in monkhood, education and residence, and 3) to study 
the use of good governance principles and feedback in temple management according 
to the principles of good governance. 155 samples used in the study were monks and 
novices in Dhammayuttika temples in Amnat Charoen province. The research instrument 
was the questionnaire. The statistics used in data analysis were frequency, percentile, 
mean, standard deviation, t-test, F-test or One-way ANOVA and Scheffe’s test. 

The results of this research were found that: 
1) The level of monks’ and novices’opinion towards temple management 

according to the good governance principles of abbots in Dhammayuttika temples in 
Amnat Charoen province was high in overall, when considering in each side, the 
highest level was in responsibility, followed by Dhamma application, transparency, 
discipline and virtues respectively.  

2) From the comparison,  monks and novices with different ages had different 
opinions towards temple management according to the good governance principles 
of abbots in Dhammayuttika temples in Amnat Charoen province with a significant 
statistic at 0.05. But monks and novices with different educational backgrounds, years 
in monkhood and residence had an opinion towards temple management according 
to the good governance principles of abbots in Dhammayuttika temples indifferently. 

3) Suggestions were as follows; the most suggestion was in disciple, monks 
and novices have to follow disciples and Sangha regulations without exemption. In 
worth-value, temples and communities should work together, solve problems 



 

ง

together and depend on each other. In transparency, temples should be checked 
and balanced by people and monks. In participation, people should have a chance 
to participate in temple management, give suggestions through temple websites or 
community leaders. In responsibility, the abbots should share responsibility to monks 
and novices in their temples, in virtue, monks and novices should be trained in 
Buddhist propagation.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 
            วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จได้ ด้วยความกรุณาจากคณาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญ            
ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา ความรู้และให้คําแนะ
แนวทาง ในการทําวิทยานิพนธ์ 

ขอบพระคุณประธานสอบ และคณะกรรมการสอบทุกท่าน ที่ได้ช้ีแนะข้อบกพร่องในงานวิจัย 
เพ่ือแก้ไขให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสมบูรณ์  
            ขอบคุณ รศ.ดร. ศรชัย  ท้าวมิตร และดร.ชวลิต  ไหลรินทร์  ที่เมตตาให้คําแนะนําและแก้ไขปรับปรุง 
เน้ือหา และเพ่ิมเติมข้อคิดเห็นต่าง ๆ ให้แก่ผู้วิจัย ตลอดจนตรวจสอบรายละเอียดรูปแบบ วิทยานิพนธ์
แนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์หลายประการ ทําให้การศึกษาวิจัยค้นคว้าสําเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี           

ขอบคุณ รศ.(พิเศษ) ดร.สุกิจ  ชัยมุสิก รศ.สงบ  เช้ือทอง ดร.ปัญญา  คล้ายเดช ดร.สมภพ ระงับทุกข์  
ที่ให้คําแนะนําและแก้ไขปรับปรุง เน้ือหา และเพ่ิมเติมข้อคิดเห็นต่าง ๆ ให้แก่ผู้วิจัย ตลอดจนได้อนุญาต
ให้ผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลในการศึกษาเป็นไปด้วยความสําเร็จอย่างดีย่ิงทําให้การเก็บข้อมูลได้สมบูรณ์
และมีความเมตตาให้คําแนะนําในด้านต่าง ๆ มากมาย                        
 ขออนุโมทนา เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทุกท่านที่อํานวยความ
สะดวกในการค้นคว้า รวมทั้ง เพ่ือน ๆ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ทุกท่านที่ให้
คําปรึกษาแนะนํา และเป็นกําลังใจในการทํางานวิจัยในคร้ังน้ี รวมถึงขอขอบคุณอีกหลาย ๆ ท่านที่มิได้เอ่ย
นามไว้ ณ ที่น้ีด้วย 

ขอบพระคุณ บิดาและมารดา และครอบครัวที่ให้กําลังใจแก่ผู้ศึกษาเสมอมา ประโยชน์ คุณค่า 
และความดีของวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผู้วิจัยขอถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมอบ
เป็นกตัญญุตาบูชา แด่บิดามารดา ครูอาจารย์ ที่เคารพและมีพระคุณอย่างสูง และหากมีข้อผิดพลาดของ
งานช้ินน้ี ผู้วิจัยขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว 
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พรรษา เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

 
 
 

108 
ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความ

คิดเห็นของพระภิกษุ และสามเณรต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิ
บาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลัก
คุณธรรม จําแนกตามพรรษา 

 
 
 

109 



ฏ 

ตารางที่ 4.35  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุ และ
สามเณรต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะ
สงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักคุณธรรม จําแนกตาม
พรรษา 

 
 
 

109 
ตารางที่ 4.36 แสดงการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของพระภิกษุ และ

สามเณรต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะ
สงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักคุณธรรม จําแนกตาม
พรรษา เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

 
 
 

110 
ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความ

คิดเห็นของพระภิกษุ และสามเณรต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมา 
ภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้าน
หลักความโปร่งใส จําแนกตามพรรษา 

 
 
 

111 
ตารางที่ 4.38 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุ และ

สามเณรต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะ
สงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความโปร่งใส จําแนก
ตามพรรษา 

 
 
 

111 
ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความ

คิดเห็นของพระภิกษุ และสามเณรต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมา 
ภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้าน
หลักการมีส่วนร่วม จําแนกตามพรรษา 

 
 
 

112 
ตารางที่ 4.40 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุ และ

สามเณรต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะ
สงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักการมีส่วนร่วม จําแนก
ตามพรรษา 

 
 
 

112 
ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความ

คิดเห็นของพระภิกษุ และสามเณรต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมา 
ภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้าน
หลักความรับผิดชอบ จําแนกตามพรรษา 

 
 
 

113 
ตารางที่ 4.42 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุ และ

สามเณรต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะ
สงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความรับผิดชอบ จําแนก
ตามพรรษา 

 
 
 

113 
ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความ

คิดเห็นของพระภิกษุ และสามเณรต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมา 
ภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้าน
หลักความคุ้มค่า จําแนกตามพรรษา 

 
 
 

114 
 



ฐ 

ตารางที่ 4.44 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุ และ
สามเณรต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะ
สงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความคุ้มค่า จําแนกตาม
พรรษา 

 
 
 

114 
ตารางที่ 4.45 แสดงการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของพระภิกษุ และ

สามเณรต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะ
สงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความคุ้มค่า จําแนกตาม
พรรษา เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

 
 
 

115 
ตารางที่ 4.46 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความ

คิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะ
สงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

116 
ตารางที่ 4.47 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร

วัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ โดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

116 
ตารางที่ 4.48 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความ

คิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะ
สงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักนิติธรรม จําแนกตาม
ระดับการศึกษา 

 
 
 

117 
ตารางที่ 4.49 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร

วัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ด้านหลักนิติธรรม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

117 
ารางที่ 4.50 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความ

คิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะ
สงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักคุณธรรม จําแนกตาม
ระดับการศึกษา 

 
 
 

118 
ตารางที่ 4.51 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารวัด

ตามหลัก   ธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ด้านหลักคุณธรรมจําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

118 
ตารางที่ 4.52 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความ

คิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะ
สงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความโปร่งใส จําแนกตาม
ระดับการศึกษา 

 
 
 

119 
ตารางที่ 4.53 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร

วัดตามหลัก   ธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ด้านหลักความโปร่งใส จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

119 
 
 



ฑ 

ตารางที่ 4.54 แสดงการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตาม
หลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ด้านหลักความโปร่งใส จําแนกตามระดับการศึกษา เป็น
รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

 
 
 

120 
ตารางที่ 4.55 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความ

คิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะ
สงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักการมีส่วนร่วม จําแนก
ตามระดับการศึกษา 

 
 
 

121 
ตารางที่ 4.56 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร

วัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ด้านหลักการมีส่วนร่วม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

121 
ตารางที่ 4.57 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความ

คิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะ
สงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความรับผิดชอบ จําแนก
ตามระดับการศึกษา 

 
 
 

122 
ตารางที่ 4.58 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร

วัดตามหลัก   ธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ด้านหลักความรับผิดชอบ จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

122 
ตารางที่ 4.59 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความ

คิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะ
สงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความคุ้มค่า จําแนกตาม
ระดับการศึกษา 

 
 
 

123 
ตารางที่ 4.60 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร

วัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ด้านหลักความคุ้มค่า จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

123 
ตารางที่ 4.61 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความ

คิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะ
สงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวม จําแนกตามภูมิลําเนา 

 
 

124 
ตารางที่ 4.62 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลัก

ธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ 
โดยรวม จําแนกตามภูมิลําเนา 

 
 

124 
ตารางที่ 4.63 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความ

คิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์
ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักนิติธรรม จําแนกตามลําเนา 

 
 

125 
ตารางที่ 4.64 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลัก

ธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ 
ด้านหลักนิติธรรม จําแนกตามภูมิลําเนา 

 
 

125 



ฒ 

ตารางที่ 4.65 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความ
คิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะ
สงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักคุณธรรม จําแนกตาม
ภูมิลําเนา 

 
 
 

126 
ตารางที่ 4.66 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลัก

ธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ 
ด้านหลักคุณธรรม จําแนกตามภูมิลําเนา 

 
 

126 
ตารางที่ 4.67 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความ

คิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะ
สงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความโปร่งใส จําแนกตาม
ภูมิลําเนา 

 
 
 

127 
ตารางที่ 4.68 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลัก

ธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ 
ด้านหลักความโปร่งใส จําแนกตามภูมิลําเนา 

 
 

127 
ตารางที่ 4.69 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความ

คิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะ
สงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักการมีส่วนร่วม จําแนก
ตามภูมิลําเนา 

 
 
 

128 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือสืบทอดมา โดยมีพระมหากษัตริย์ไทย        
ทุกพระองค์เป็นอัครศาสนูปถัมภ์ จึงทําให้วัดเป็นสถาบันที่มีบทบาทสําคัญย่ิงในสังคมไทย นอกจากจะเป็น
สถานที่ประกอบศาสนกิจของสงฆ์และเป็นแหล่งส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรงแล้ว วัดยังเป็น
ศูนย์กลางของชุมชนที่เป็นแหล่งรวมของกิจกรรมต่าง ๆ มากมายดังน้ันพระสงฆ์ซึ่งทําหน้าที่ในการบริหาร
จัดการวัดจําเป็นต้องเลือกผู้นําในการบริหารองค์กรเป็นผู้ทําหน้าที่ในการปกครองการบริหารกิจการต่าง ๆ  
ของวัดโดยความถูกต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ฉะน้ันการบริหารจัดการวัดไม่ว่าในยุคใดสมัยใดก็ตามวัดจะ
ขาดเจ้าอาวาสไม่ได้เพราะเจ้าอาวาสเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญย่ิงในการบริหารวางแผนงานกําหนด
นโยบายต่าง ๆ ให้วัดเรียบร้อยดีงาม ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และมหาเถรสมาคมที่วางไว้และเจ้า
อาวาสยังเป็นผู้ที่ประชาชนเคารพนับถือ1ฉะน้ัน เจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม เพราะ
คุณธรรมน้ีเปรียบเหมือนเข็มทิศกําหนดทิศทางของสังคม เป็นเครื่องนําทางที่ดี จะช่วยประคับ 
ประคองความเป็นไปของบุคคลในสังคมให้ถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรมที่ผู้นําทุกระดับจะต้อง
ปลูกฝังให้เกิดขึ้นในจิตใจ เพ่ือเป็นเคร่ืองช้ีนําไปสู่ความเจริญ  

การบริหารคณะสงฆ์มีมาแล้วต้ังแต่พุทธกาล หลักที่ใช้คือ พระธรรมวินัยเมื่อพระพุทธเจ้า
เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว เกิดความไม่เรียบร้อยขึ้นจึงได้มีการทําปฐมสังคายนาขึ้น ที่เมืองราชคฤห์ 
โดยมีพระมหากัสสปเป็นประธานการบริหารคณะสงฆ์ ก็เรียบร้อยมาได้ระยะหน่ึง ต่อมาก็เกิด ถือลัทธิ
ต่างกันเกิดความไม่เรียบร้อยขึ้นอีก เป็นเช่นน้ีตลอดมาเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงมาได้ประมาณ 200 ปี 
เศษ พระเจ้าอโศกมหาราชได้ครอบครองอาณาจักรอินเดีย อย่างกว้างขวาง พระองค์เลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาได้ยกพระพุทธศาสนาเป็นประธาน สําหรับประเทศเป็นครั้งแรก พวกเดียรถีย์ได้
ปลอมตนเข้าบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา เพ่ือแสวงประโยชน์ส่วนตนเป็นอันมากเกิดความไม่
เรียบร้อยขึ้นในสังฆมณฑล พระเจ้าอโศกมหาราชจึงทรงอาราธนาพระโมคคัลลีบุตรเป็นประธาน
สังคายนาพระธรรมวินัยที่เมืองปาตลีบุตร เมื่อ พ.ศ. 236วางระเบียบพระธรรมวินัยให้รวมลงเป็นอย่าง
เดียวกันสังฆมณฑลจึงเกิดความเรียบร้อยสืบต่อมา เมื่อพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่ออกไปยังประเทศ
ต่าง ๆการบริหารสังฆมณฑลจึงต้องอนุโลมไปตามแบบแผน ประเพณีของประเทศน้ัน ๆ ในบางส่วน
เพ่ือให้พุทธจักรและอาณาจักรเป็นไปด้วยดีทั้งสองฝ่าย สรุปแล้วพระภิกษุสงฆ์มีกฎหมายที่พึงปฏิบัติ
อยู่สามประเภทคือ พระวินัย จารีต และกฎหมายแผ่นดิน 

ในสมัยพุทธกาลการบริหารจัดการคณะสงฆ์ พระพุทธเจ้าได้มอบภารกิจต่างๆ ให้แก่คณะสงฆ์ 
ซึ่งหมายถึงหมู่คณะ จึงทําให้ได้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาไว้ แต่ยุคกาลผ่านไป ก็ย่อมมีการ
เปลี่ยนรูปแบบองค์กรไปหลากหลาย ด้วยเหตุปัจจัยการบริหารจัดการไปตามภูมิประเทศ และการ
ปกครองของแต่ละประเทศ ซึ่งไม่เหมือนรูปแบบองค์กรพระสงฆ์ในอุดมคติ  แม้ในปัจจุบัน
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พระพุทธศาสนาจะได้แผ่ขยายพุทธอาณาจักรไปสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก คณะสงฆ์ในประเทศไทย ก็มี
พัฒนาการทางการปกครองของคณะสงฆ์ที่มีมหาเถรสมาคมเป็นองค์กรสูงสุด โดยมีสมเด็จ
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเป็นประมุข และมีผู้บริหารระดับเจ้าคณะใหญ่ มีผู้บริหารระดับ
ภาค มีผู้บริหารระดับจังหวัด, อําเภอ, ตําบล และสุดท้ายคือเจ้าอาวาส ซึ่งเรียกว่า พระสังฆาธิการ 
บทบาทหลักของพระสงฆ์ในปัจจุบันนอกเหนือจากการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยที่เป็น
บทบาทหลักแล้ว ยังมีบทบาทอ่ืนๆ อีกหลายประการ เช่น การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การ
พัฒนาคน การพัฒนาสังคมและการเป็นผู้นําทางด้านจิตวิญญาณพระสงฆ์เป็นผู้นําทางด้านจิตใจของ
ชาวบ้าน วัดกลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนจึงทําให้พระสงฆ์ต้องมีบทบาทหน้าที่ต่อสังคม แต่เน่ืองจาก
สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาบทบาทพระสงฆ์จึงเปล่ียนแปลงไปด้วย พระสงฆ์มีบทบาท
และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านอยู่เสมอ โดยเฉพาะกิจกรรมที่พระสงฆ์จัดขึ้นพบว่า  
ชาวบ้านให้ความสนใจและให้ความร่วมมืออย่างมาก เจ้าอาวาสหรือสมภารซึ่งเป็นผู้นําของภิกษุสงฆ์  
สามเณร และคฤหัสถ์ จึงมีความสําคัญที่สุดต่อความเจริญรุ่งเรือง สันติสุข และความม่ันคงของวัด โดย
ทําหน้าที่เป็นผู้บริหารกิจการของวัด เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาดูแล แนะนําสั่งสอนพระภิกษุ 
สามเณร และฆราวาสผู้อยู่ในวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้อยู่ในศีลธรรมอันดี  ให้มีความ
สมัครสมานสามัคคีปรองดองกันให้ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติศาสนกิจ ดําเนินกิจกรรมและโครงการ
ต่างๆ ของวัดให้สําเร็จไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ และให้วัดมีความเจริญรุ่งเรือง สันติสุขและมั่นคง เป็น
ศูนย์กลางของชุมชนในการให้การศึกษาอบรมศีลธรรม จริยธรรมและภาวนาธรรมคือ วิปัสสนา
กรรมฐานแก่ชุมชนและประชาชนทั้งใกล้ไกลให้เป็นที่พ่ึงทางใจแก่สาธุชนได้อย่างแท้จริง 

การบริหารและจัดการวัดเป็นอํานาจหน้าที่ของเจ้าอาวาสซึ่งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. 2505 และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 31 ได้บัญญัติไว้ว่าวัดมีเจ้า
อาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป2 ในหลักการทางพระพุทธศาสนามีหลักแห่งการบริหารที่ดีอยู่
แล้ว แต่กลับถูกมองข้ามจากกลุ่มชนชั้นนําทั่วไป ดูเหมือนจะเข้ากับสุภาษิตที่ว่าใกล้เกลือกินด่าง คํา
สอนที่มุ่งให้คนปฏิบัติตามเพ่ือการบริหารในเชิงประยุกต์ปรับให้เข้ากับยุคปัจจุบัน ให้เกิดการบริหาร
จัดการวัดเป็นที่น่าเช่ือถือ และเรียกศรัทธากลับคืนสู่พุทธศาสนิกชนเป็นการกําเนิดการบริหารจัดการ
วัดที่ไม่ใช่แค่ทําการต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยมเยือนเท่าน้ัน แต่จะพูดถึงท่าทีหรือมีการให้บริการมากน้อย
เพียงใด ซึ่งจะต้องทบทวนการให้บริการจากใจจริงให้มากกว่าการบริหารจัดการวัดแบบบีบบังคับ
เพิกเฉย หรือหวังอามิสสินจ้าง เช่น มอบรางวัลต่างๆ เพ่ือการล่อลวงจะทําให้จิตมุ่งปฏิบัติงานอาจพบ
กับความล้มเหลวไม่มีทางยั่งยืนได้เน่ืองจากการบริหารจัดการวัด คือรูปแบบของการบริหารที่เช่ืองช้า 
เย็นชา หากมีการปรึกษาวางแผนท่ีดีจะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะนําไปสู่ความสําเร็จแต่ต้องทําด้วย
ความเต็มใจ ความรักและความเอื้ออาทรที่แสดงออกมาจากภายในจิตใจ มุ่งเน้นแนวทางปฏิบัติที่
เช่ือมโยงกับการกระทําที่สามารถก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมจากการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ 
ข้อบัญญัติหรือระเบียบวินัยสงฆ์ คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความ
คุ้มค่า ซึ่งจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการบนพ้ืนฐานตามหลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาก่อนรูปแบบของการบริหารการปกครองที่ดี3 

ดังน้ัน ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของเจ้าอาวาสคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ จากประเด็นการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาส



3 

ที่พบกับปัญหาของศาสนาที่เกิดขึ้นอยู่น้ี ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจกับการบริหารจัดการวัดให้ดีได้ใน
อนาคตและเป็นวัดต้นแบบในการพัฒนาองค์กรสู่สมาคมอาเซียน 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต 
จังหวัดอํานาจเจริญ ตามความคิดเห็นของพระภิกษุ สามเณร  

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะ
สงฆ์ธรรมยุตจังหวัดอํานาจเจริญ ของพระภิกษุ สามเณร 

1.2.3 เพ่ือศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลและข้อเสนอแนะในการบริหารวัดตามหลักธรรมา  
ภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดอํานาจเจริญ 

 
1.3 สมมติฐานของการวจิัย 

1.3.1 พระภิกษุ สามเณร ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมา  ภิ
บาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ แตกต่างกัน 

1.3.2 พระภิกษุ สามเณร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตาม
หลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ แตกต่างกัน 

1.3.3 พระภิกษุ สามเณร ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมา   ภิ
บาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ แตกต่างกัน 

1.3.4 พระภิกษุ สามเณร ที่มีภูมิลําเนาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมา 
ภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ แตกต่างกัน 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจยั 

1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร 
ได้แก่ พระสงฆ์และสามเณรที่อาศัยอยู่ในวัดตามเขตปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุต 

จังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 439 รูป แบ่งเป็นพระสงฆ์ จํานวน 249 รูป และสามเณร 
จํานวน 145 รูป ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 155 รูป ทั้งหมดได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ 
(Stratified Random Sampling) ได้จากการใช้ตารางสําเร็จรูปของ Krejcie และMorgan4 
 1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ได้แก่ การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 ด้านคือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลัก
คุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) ด้านความคุ้มค่า 

1.4.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
ได้แก่ เขตปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ 

 
1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ทําให้ทราบการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต 
จังหวัดอํานาจเจริญ ตามความคิดเห็นของพระภิกษุ สามเณร 
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1.5.2 ทําให้ทราบผลเปรียบเทียบความคิดเห็นการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้า
อาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดอํานาจเจริญ ของพระภิกษุ สามเณร 

1.5.3 ทําให้ทราบการใช้หลักธรรมาภิบาลและข้อเสนอแนะในการบริหารวัดตามหลักธรรมา 
ภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดอํานาจเจริญ 

1.5.4 สามารถนําผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารวัดของเจ้าอาวาสในเขตปกครองดูแลพระภิกษุ สามเณร ฆราวาส ไวยาวัจกร ศิษย์วัด ผู้อาศัย
วัด หรือผู้ที่เก่ียวข้องให้มีพฤติกรรมที่เหมาะ สวยงาม เป็นที่ศรัทธาแก่ประชาชนที่พบเห็น 

 
1.6 คํานิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง “การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส วัดคณะสงฆ์ธรรมยุต 
จังหวัดอํานาจเจริญ” เพ่ือให้เหมาะสมและเข้าใจตรงกันกับการวิจัยจึงได้นิยามศัพท์ ดังน้ี  

การบริหาร หมายถึง วิธีการในการดําเนินภารกิจในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการ
ปกครอง  ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ ด้านการสาธารณูปการ และ
ด้านการสาธารณสงเคราะห์ให้เกิดความสงบเรียบร้อยมีความเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของวัดให้มี
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและเป็นศาสนสถานที่ควรแก่การเคารพบูชา ตามหลักธรรมาภิบาล 

ธรรมาภิบาล หมายถึงหลักในการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์
ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ที่ส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมในการนําหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม  หลักโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
หรือ หลักและวิธีการในการบริหารจัดการ ให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการบริหาร โดยยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 

หลักนิติธรรม หมายถึง การยึดหลักพระธรรมวินัยและกฎหมายคณะสงฆ์ที่ถูกต้อง เป็นธรรม
ในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หรือระเบียบวินัยบัญญัติที่เป็นข้อห้ามไม่ให้ล่วงละเมิดการกระทํา
ความผิดของสงฆ์และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 

หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม บนพ้ืนฐานของพระธรรมวินัยและ
ภายใต้ระเบียบข้อบังคับที่ไม่ขัดกับกฎหมายคณะสงฆ์และเพ่ือเสริมสร้างความซื่อสัตย์ จริงใจ  ขยัน 
อดทน ต่อการประพฤติปฏิบัติ เป็นต้น  

หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกลไกการทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใสหรือหลักในการทํางานบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในการตรวจสอบความบริสุทธ์ิในการทํางานแก่สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ โดยมิได้ปิดบังซ่อน
เง่ือนงําใดๆ  

หลักความมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ได้ร่วมกันทําสังฆกรรมและมี
บทบาทในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่  

หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักหลักพระธรรมวินัยเพ่ือความรับผิดชอบในการ
ทํางานตามหน้าที่ของผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาหรือตําแหน่งทางการปกครองที่ได้รับมอบหมายด้วยความ
เต็มใจ เสียสละ และประกอบด้วยความสุจริตธรรม ตลอดถึงหน้าที่ในการรักษาพระธรรมวินัย  
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หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วม และสามารถใช้ศาสนสมบัติของวัดต่างๆให้มีความสมบูรณ์ย่ังยืนสืบไป 

วัด หมายถึง สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน  ซึ่ง
เป็นศูนย์ร่วมจิตใจในการปฏิบัติมีโบสถ์วิหาร และที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์ในเขตคณะสงฆ์ธรรมยุต 
จังหวัดอํานาจเจริญ เป็นต้น 

เจ้าอาวาส หมายถึง พระภิกษุที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในการปกครองวัด มีหน้าที่
บํารุงรักษาวัด จัดกิจกรรมและศาสนาสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี การปกครองดูแลผู้อยู่อาศัยในวัด
ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ทั้งคอย
อํานวยความสะดวกแก่ชาวบ้านในการทําบุญบําเพ็ญกุศล ในวัดเขตปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญรวมถึงภิกษุที่รักษาการในตําแหน่งเจ้าอาวาส 
 อายุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม สําหรับวิทยานิพนธ์น้ี แบ่งเป็น 3 ช่วงอายุ คือ 1) 
อายุตํ่ากว่า 30 ปี, 2) อายุ 31 – 40 ปี และ 3) อายุ 41 ปี ขึ้นไป 
 พรรษา หมายถึง พระที่อุปสมบทและจําพรรษาภายในวัดของผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับ
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีแบ่งออกเป็น 4 ช่วงพรรษา คือ 1) 1-5 พรรษา, 2) 6-10 พรรษา, 3) 11-20 
พรรษา และ 4) 21 พรรษาขึ้นไป 
 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามสําหรบัวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี 
แบ่งเป็น 2 ระดับคือ 1) ตํ่ากว่าปริญญาตรี และ 2) ปริญญาตรี ขึ้นไป 
 ภูมิลําเนา หมายถึง ภูมิลําเนาเดิมของผู้ตอบแบบสอบถามสําหรับวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) จังหวัดอํานาจเจริญ และ 2) จังหวัดอ่ืน ๆ 



 
 

บทที่ 2 
เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

 
 การวิจัยเรื่อง “การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ” โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องตามลําดับดังต่อไปน้ี 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล 
 2.3 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
 2.4 สภาพพ้ืนที่ที่ศึกษา 
 2.5 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 2.6 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการบริหาร 

จากการทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้องกับการบริหารพบว่ามีหลักวิชาการนําเสนอไว้ดังน้ี 
2.1.1 ความหมายของการบริหาร 
การบริหาร (Administration) เป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการดําเนินงานของ

องค์การเพราะเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่จะช้ีให้เห็นความสําเร็จ หรือความล้มเหลวความมีประสิทธิภาพ
หรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็นเคร่ืองบ่งช้ีให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้า
ของสังคม การบริหารจะต้องคํานึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ การวินิจฉัยสั่งการเป็นเคร่ืองแสดงให้
ทราบถึงความสามรถของนักบริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจําวันของมนุษย์ไม่
ว่าในครอบครัวหรือองค์การใดย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอ ดังน้ันการบริหารจึงเป็นเรื่องที่
น่าสนใจและจําเป็นต่อการที่ดํารงชีวิตของมนุษย์ในสังคม มีนักบริหารนักวิชาการและนักการศึกษา
มากหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหารไว้หลายทัศนะซึ่งพอสรุปได้ดังน้ี 

สมยศ  นาวีการ ได้ให้ความหมายการบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการให้บุคคล
มีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการตัดสินใจเน้นส่วนร่วมอย่างเข็มแข็งของบุคคลที่ใช้แนวความคิด
สร้างสรรค์และความชํานาญในการแก้ไขปัญหาของการบริหารอยู่บนพ้ืนฐานของแนวความคิดของการ
กระจายอํานาจให้ประชาชนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้สามารถท่ีจะดําเนินการ
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของตนเอง1 

 
 

                                                            
1สมยศ  นาวีการ, การบริหารแบบมีส่วนร่วม, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์, 2525) หน้า 1. 
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 Humaw Resourec Management ได้เสนอทฤษฎีการบริหารโดยมีความเช่ือว่าเป็นไปได้
ที่จะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ที่เก่ียวกับการบริหาร (Administrative) ซึ่งสามารถใช้ได้กับการบริหารทุก
ชนิดไม่ว่าจะเป็นการบริหารอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาลโดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับการบริหาร 
(Management  Functions) ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ทางการบริหาร 5 ประการคือ 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึงภาระหน้าที่ของผู้บริหารท่ีจะต้องทําการ คาดการณ์
ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจและกําหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงานหรือ วิถีทาง
ที่จะปฏิบัติเอาไว้เพ่ือเป็นแนวทางของการทํางานในอนาคต 

2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึงภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจําต้องจัดให้มีโครงของงาน
ต่างๆและอํานาจหน้าที่ทั้งน้ีเพื่อให้เคร่ืองจักรสิ่งของและตัวคนอยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสมในอันที่
จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลสําเร็จได้ 

3. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึงหน้าที่ในการสั่งการงานต่างๆของผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาซึ่งจะกระ ทําให้ผลสําเร็จด้วยดีโดยที่ผู้บริหารจะ ต้องกระทําตนเป็น ตัวอย่างที่ดี
จะต้องเข้าใจคนงานของตนจะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการทํางานของคนงานแล ะองค์การที่มีอยู่
รวมถึงจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั้งขึ้นและลองนอกจากน้ียังต้องทํา
การประเมินโครงสร้างขององค์การและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็น ประจําอีกด้วยหากโครงสร้าง
ขององค์การท่ีเป็นอยู่ไม่เหมาะสมก็จําเป็นต้องปรับปรุง เช่นเดียวกันถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใด
หย่อนประสิทธิภาพการไล่ออกเพ่ือปรับปรุงกําลังคน ที่มีอยู่ให้เหมาะสมย่ิงขึ้นก็เป็นสิ่งจําเป็นต้องทํา 

4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึงภาระหน้าที่จะต้องเช่ือมโยงงานของ ทุกคนให้
เข้ากันได้และกํากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

5. การควบคุม (Controlling) หมายถึงภาระหน้าที่ในการที่จะต้องกํากับให้สามารถ ประกัน
ได้ว่ากิจกรรมต่างๆท่ีทําไปน้ันสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว2 

ฟาโย (Fayol) ได้กําหนดหลักการในการบริหารจัดการขึ้น14ประการเป็นเป็นส่วนประกอบ
สําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ ดังน้ี 

1. การแบ่งงานกันทํา (Division of Labor) ฟาโยได้เสนอว่าคนงานควรจะได้รับการ
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติมากขึ้นหรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของงานมากขึ้น
ซึ่งหลักการน้ีจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้                       

2. อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) แวปเบอร์และฟา
โยได้ให้ความสําคัญของอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบอํานาจหน้าที่แบบเป็นทางการของ แวป
เบอร์จะได้มาจากตําแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชาส่วนอํานาจหน้าที่ แบบไม่เป็น
ทางการจะได้รับจากความชํานาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้าน เทคนิค (Technical 

                                                            
2Human Resourec Management, In a Business Context, 2 edition, (London: 

Thomson Learning, 2004), p. 110. 
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Knowledge) ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถ ในการนํา (Leading) 
และสร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนเน้นว่าอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบควรอยู่คู่
กัน              

3. การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโยกล่าวว่าคําสั่งสอง คําสั่ง (Dual 
Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการทํางานเช่นการรายงานจะมีความ เก่ียวข้องในเมื่อผู้ควบคุม
สองคนได้ให้คําสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวทําให้เกิดการ สับสนในบางสถานการณ์คําสั่งสอง
คําสั่งน้ีทําให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชาและทําให้เกิดการสับสนในลําดับขั้นของอํานาจหน้าที่
แบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็น การยากและผู้บริหารจะไม่สนใจในความรู้สึกของ
ผู้ใต้บังคับบัญชามักจะโกรธแล ะอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เช่ือฟัง 

4. สายการบังคับบัญชาตามอํานาจหน้าที่ (Line of Authority) เป็นสายการบังคับบัญชา
จากผู้บริหารในระดับบนสูงผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การความสัมพันธ์ของการ จํากัดความ
ยาวของสายการบังคับบัญชาโดยการควบคุมจํานวนของระดับในลําดับขั้นของการ บริหารจัดการ
จํานวนที่ดีที่สุดในลําดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาวของการ ติดต่อสื่อสารระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับล่างรวมถึงความล่าช้าในการวางแผน (Planning) และการจัดการ 
(Organizing) ซึ่งการจํากัดจํานวนของระดับขั้นการบังคับบัญชาให้น้อยลงจะทําให้ปัญหาในการ
ติดต่อสื่อสารลดลงและองค์การจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมี ความยืดหยุ่นมากขึ้นภายใน
องค์การได้มีการแบ่งแยกแผนกต่างๆซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นส่วนประกอบสําคัญในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการดังน้ีการบังคับบัญชาโดยผู้บริหารในระดับกลางและ
ระดับต้นของสายการบังคับบัญชาแต่ละแผนกต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดการในระดับเดียวกันในแผนก
อ่ืนๆ ซึ่งปฏิสัมพันธ์น้ีช่วยในการตัดสินใจ ให้เร็วขึ้นเน่ืองจากผู้บริหารจะรู้จักบุคคลอ่ืนและรู้วิธีการใน
การแก้ปัญหาเพ่ิมมากขึ้นสําหรับการทํางานข้ามแผนกหรือการทํางานข้ามสายนั้นเป็นการสร้างทีมงาน
ข้ามสายซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้นําของแต่ละทีม 

5. การรวมอํานาจ (Centralization) เป็นการรวมอํานาจของการบังคับบัญชาไว้ที่ ผู้บริหาร     
ระ ดับสูงขององค์การซึ่งอํานาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของสายการบังคับบัญชาแต่
เป็นการกําหนดว่าควรมีการรวมอํานาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่าไรอย่างไรและมีการกระจายอํานาจ
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร สิ่งน้ีถือว่ามีความสําคัญเน่ืองจากว่าจะมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ  

6. การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือกําหนดแผน ในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การองค์การใดท่ีไม่มีการวางแผนจะทําให้
ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผลซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่ม หรือกิจกรรมของบุคคล
แต่การวางแผนจะเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงทํางานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การซ่ึงจะต้องมีการ
ติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางท่ีมีส่วนในการตัดสินใจว่าจะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไรเพ่ือให้
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บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์หลักการในข้อน้ียึดหลักว่ากิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมีจุดหมายและ
แผนเดียวกัน               

7. หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาค คือความเป็นธรรม (Justice) ความ
ยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) สําหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซึ่งใน
ปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากข้ึนเป็นการจัดการที่ใช้หลักความเท่าเทียมกัน               

8. การออกคําสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในตําแหน่งน้ันในการจัดหาเพ่ือให้องค์การ
ได้รับประโยชน์สูงสุดและเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ  (Organization Chart) 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงตําแหน่งและหน้าที่ของพนักงานแต่ละคนและเป็น การช้ีวัดว่าตําแหน่งของ
พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นได้ในอนาคตการวางแผน เก่ียวกับอาชีพได้รับความสนใจมาก
ขึ้นในองค์การยุคปัจจุบันเน่ืองจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามี ความจําเป็นที่จะต้องให้การฝึกอบรม 
(Training) แล ะการพัฒนากําลังแรงงาน (Developing)  โดยองค์การจะกําหนดตําแหน่งหน้าที่
สําหรับคนทุกคนและทุกคนจะเข้าใจตําแหน่งหน้าที่ของตน               

9. ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระทําสิ่งต่างๆโดย
ปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชาผู้บริหารจะต้องกระตุ่นให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม ซึ่งความคิด
ริเริ่มน้ีนับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การเน่ืองจากจะ สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้ผู้บริหารมีความ
ต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การและความต้องการ
ของพนักงานและความสามารถ (Ability) จะทําให้เกิดความสมดุลซึ่ง เป็นสิ่งที่ช้ีวัดผู้บริหารระดับสูง
ในการพัฒนาและการบริหารงาน              

10. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความสําคัญเก่ียวกับเรื่องการ เช่ือฟัง 
(Obedience) อํานาจ (Energy) คําขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมาสําหรับอํานาจของผู้บังคับบัญชาความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะที่เก่ียวข้องกับผู้บริหาร
หลาย ๆ คนที่สามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดและ ทํางานอย่างเข้มแข็งเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายขององค์การความมีระเบียบวินัยจะเป็น ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในองค์การ
กับคุณสมบัติของผู้นําภายในองค์การและเป็นความสามารถของผู้บริหารในการท่ีจะปฏิบัติตามอย่าง
ยุติธรรมอีกด้วย 

11. ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัสและ
แผนการแบ่งกําไรเป็นการช่วยกระตุ่นการทํางานของพนักงานได้การให้หรือการจ่าย ค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานมีความสําคัญอย่างมากต่อความสําเร็จขององค์การระบบรางวัลที่มี ประสิทธิภาพ
สามารถให้ความยุติธรรมทั้งพนักงานและองค์การรวมท้ังสามารถกระตุ่นผลผลิต เพ่ิมโดยการให้รางวัล
เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นโดยยึดหลักว่าการจ่าย ค่าตอบแทนควรยุติธรรมและ
ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดทั้งนายจ้างและลูกจ้างเท่าที่จะทําได้               

12. ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมี
ความสําคัญต่อการจ้างงานระยะยาวเม่ือพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะทํางานเป็นทีมเป็น
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ระยะเวลานานโดยพยายามพัฒนาทักษะและปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ขององค์การการจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยสําคัญที่ใช้อธิบายการประสบความสําเร็จของบริษัทขนาด
ใหญ่ในญี่ปุ่น 

13. ผลประโยชน์ส่วนตัวมีความสําคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ขององค์การ(Subordination of 
individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์การถือว่าเป็นประโยชน์
ของทุกๆคนหรือของทุกกลุ่มในองค์การในขณะที่องค์การยังดําเนินกิจการอยู่จะต้องมีการกําหนด
ผลประโยชน์เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การและสมาชิกภายในองค์การ3 
 พนัส  หันนาคินทร์ เช่ือว่า การวางแผนเป็นการกระทําขั้นแรกของการบริหารเป็นการเลือก
วิธีปฏิบัติจากแนวความคิดต่างๆ จึงจะนําพาไปสู่การกระทําที่แท้จริง เป็นการตัดสินใจล่วงหน้าในการ
ที่จะใช้กําลังคนหรือกําลังทรัพย์ที่มีอยู่หรือคาดว่าจะมีเพ่ือเช่ือมโยงสิ่งที่มีอยู่แล้วกับสิ่งที่ต้องการจะ
ร่วมมือกันทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไวให้ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับข้อจํากัด
พ้ืนฐานที่ต้องการพอขยายความได้ดังน้ี 

1. ผู้บริหารทําตัวเป็นผู้จัดการในการวางแผนการจัดการองค์กรการบริหารงาน บุคคลการ
ควบคุมดูแล               

2. การจัดการทุกชนิดในองค์กร               
3. ผู้จัดการน้ันจะตองบริหารทุกระดับช้ัน              
4. ผู้จัดการทุกคนตองมีจุดมุงหมายเดียวกันพยายามสร้างสิ่งตาง ๆ ให้สูงกว่ามาตรฐาน 
5. การจัดการน้ันเก่ียวของกับผลผลิตทําให้ได้ผลผลิตขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล8 

สมพงษ์  เกษมสิน การบริหารที่มีหลักเกณฑ์ได้พัฒนาการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ซึ่งมีพ้ืนฐาน
อยู่ในหลักการ (Principles) ที่สําคัญ 4 ประการคือ 

1. ต้องมีการคิดค้นและกําหนดวิธีที่ดีที่สุด (One Best Way) สําหรับงานแต่ละอย่างคือต้อง
มีการกกําหนดวิธีการทํางานที่ดีที่สุดที่ช่วยให้สามารถทํางานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์
มาตรฐานของงานจะต้องมีการจัดวางเอาไว้โดยมีหลักเกณฑ์ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่า เป็นวิธีที่ดีที่สุดจริง
และในเวลาเดียวกันการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่างๆก็จ่ายให้ตาม ผลผลิตทั้งหมด 

2. ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงานโดยตระหนักถึงความสําคัญและคุณค่าของการรู้จักงานให้
เหมาะสมกับคนงานนอกจากน้ีต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการทํางานที่ถูกวิธีด้วยและในการ
คัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษที่จะให้ได้คนที่มี คุณสมบัติที่ดีที่สุดตรงตามงานที่จะให้
ทํา 

                                                            
3Fayo, Toworda a participatory to intergaredRuraiDeveionpment Rurai Socioiogy, 

1980), pp 694-700. 
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3. ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการทํางานควบคู่กับการพิจารณา คนงานน้ี
คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีทํางานใหม่ที่ได้กําหนดขึ้นเพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะเห็นจริงถึง
โอกาสท่ีเขาจะได้รับรายได้สูงขึ้นจากการทํางานถูกวิธีที่จะช่วยให้ได้ผลิตผลสูงขึ้น 

4. การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงานฝ่ายบริหารควรจะได้
ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจํากับคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงานแต่ต้องไม่ใช้โดยการลงมือ ปฏิบัติงานที่
ควรจะเป็นงานของคนงานเท่าน้ันจากหลักการดังกล่าวพบว่าวิธีการต่างๆล้วนแต่เป็นวิธีการที่มี
หลักเกณฑ์ตามหลัก วิทยาศาสตร์ทําให้เกิดทฤษฎีการบริหารขึ้นมาและได้เสนอแนะว่าผู้บริหารต้องมี
บทบาทเป็นจุดกลางของปัญหาและความสําเร็จของกลุ่มที่จะต้องรับผิดชอบนําเอาเร่ืองที่เก่ียวข้องกับ
ประสิทธิภาพของกลุ่มมาคิดวิเคราะห์และปรับปรุงหาทางออกให้ได้เป็นผลดีที่สุดสําหรับกลุ่มให้ดีขึ้น
และมากขึ้นเรื่อยๆ4 
 ศจีอนันต์ นพคุณ กล่าวว่าการบริหารหมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลต้ังแต่2คนขึ้นไปนําทั้ง
ศาสตร์และศิลป์มาใช้ในการทํางานร่วมกันเพ่ือความสําเร็จในเป้าหมายของ องค์การท่ีกําหนดไว้โดย
อาศัยปัจจัยการบริหารอย่างเหมาะสมและใช้กระบวนการบริหารอย่างมี ระบบ 
 ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร ศึกษาการให้ความหมายการบริหารคือการทํางานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การโดยมีหลักการดังน้ี 1) ต้องมีองค์การ (Organization) และองค์การน้ันต้องมี
การกําหนดวัตถุประสงค์ (Objective) อันแน่ชัด 2) ต้องมีคนทํางานร่วมกันคนเป็นส่วนสําคัญในการ
บริหารหรือการทํางาน3) ต้องมีทรัพยากรในการบริหารซึ่งนอกจากคน (Man) แล้วจะต้องมีทรัพยากร
อ่ืนๆที่สําคัญได้แก่เงิน (Money) วัสดุ (Material) ในการทํางาน 4) ต้องมีการจัดการในการบริหาร
หรือการทํางานเพ่ือให้การทํางานเป็นไปโดยราบร่ืนและบรรลุวัตถุประสงค์ 

ธงชัย สันติวงษ์ ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า การบริหารหมายถึง ภาระหน้าที่ของ
ผู้นําของกลุ่มซึ่งจะ ต้องจัดการให้ทรัพยากรทั้งที่เป็นตัวคนและวัตถุสามารถประสานเข้าด้วยกันเพ่ือ
ร่วมกันทํางานเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพได้และขณะเดียวกันจะต้อง จัดการนําองค์การให้สัมพันธ์
กับสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างดีที่สุด5 

ชาญชัย อาจิณสมาจาร กล่าวว่าการบริหารหมายถึงกระบวนการสั่งการและควบคุม
กิจกรรมของสมาชิกในองค์การรูปนัยเพ่ือวัตถุประสงค์ในการทําให้เป้าหมายและ จุดมุ่งหมายของ
สถาบันสําเร็จผลและได้อ้างถึงความหมายของการบริหารในความคิดเห็นของ George R. Terry ได้
กล่าวว่าการบริหารหมายถึงการดําเนินงานตามลําดับขั้นอันประกอบด้วยการวางแผน (Planning) 
การจัดองค์การ (Organizing) การอํานวยการ (Actuating) และการควบคุม (Controlling) เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์โดยอาศัยคน6

 
 
 

                                                            
4สมพงษ์  เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2523), หน้า 6. 
5ธงชัย สันติวงษ์, การวางแผน, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2536), หน้า 10. 
6ชาญชัย อาจิณสมาจาร, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ธนะการพิมพ์, 2529), 

หน้า 66. 
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2.1.2 หลักบรหิารตามแนวพุทธ 
  กรอบแนวคิดการบริหารตามแนวพุทธ ที่นํามาประยุกต์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้ประมวล 
และเสนอแนวความคิด ในการบริหารที่นําไปสู่การปกครองท่ีดี เป็น 3 หลัก คือ หลักบริหารตน หลัก
บริหารคน และหลักบริหารงาน ดังน้ี 
  หลักบริหารตน 
  หลักการบริหารตน คือ กิจกรรมอย่างหน่ึง หรือกระบวนการที่ส่วนใหญ่ จะตักเตือนตนเอง 
ดังพุทธ-พจน์ที่ว่า “อตฺตนา โจทยตฺตานํ ฯ จงเตือนตนด้วยตนเอง” พิจารณาตน หรือการตรวจตรา
ตนเองนั้นก็คือ การใช้สติมองด้านใน หรือการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Insight 
เมื่อรู้จักตนทั้งในข้อดี และข้อด้อยแล้วก็ให้บริหารให้มากมาย แต่ในที่น้ีจะขอนํามาเพียงบางประเด็น
ดังน้ี คือ 
  ก. มีสุจริตทั้ง 3 คือ มีความประพฤติดีประพฤติชอบ 3 ประการ คือ 
   1. การสุจริต ความสุจริตทางกาย ทําสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยกาย 
   2. วจีสุจริต ความสุจริตทางวาจา พูดสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยวาจา 
   3. มโนสุจริต ความสุจริตทางใจ คิดสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยใจ 
  ข.ปฏิบัติธรรมจริยา คือ ประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามทางแห่งกุศลธรรมบถ 10ประการ คือ 
  ทางกาย 3 
   1. งดเว้นจากการฆ่าสัตว์การสังหารการบีบคั้นเบียดเบียน มีเมตตากรุณา สงเคราะห์กัน 
   2. ละเว้นการแย่งชิงลักขโมย และการเอารัดเอาเปรียบเคารพสิทธิในทรัพย์สนิของผู้อ่ืน 
   3. ละเว้นการประพฤติผิดล่วงละเมิดในของรักของหวงแหนของผู้อ่ืน ไม่ข่มเหงจิตใจ
ทําลาย ลบหลูเ่กียรติและวงศ์ตระกูลของกันและกัน 
  ทางวาจา 4 
   1. เว้นจากการพูดเท็จ โกหกหลอกลวง กล่าวแต่คําสัตย์ ไมจ่งใจพูดให้ผิดไปจากความ
เป็นจริง ลบหลู่เกียรติ และวงศ์ตระกูลของกันและกัน 
   2. ละเว้นการพูดส่อเสียด ยุยงสร้างความแตกแยก พูดแต่คําที่สมานและส่งเสริมสามัคค ี
   3. ละเว้นการพูดคําหยาบ สกปรกเสียหาย พูดแต่คําสุภาพ นุ่มนวลชวนฟัง 
   4. ละเว้นการพูดเหลวไหลเพ้อเจอ พูดแต่คําจริงมีเหตุผล มสีาระ ประโยชน์ ถูกกาลเทศะ 
  ทางใจ 3 
  1. ไม่ละโมบ ไม่เพ่งคิดหาทางเอาแต่จะได้ คิดแต่จะให้ คิดเสยีสละ ทําใจใหเ้ผื่อแผ่ 
กว้างขวาง 
  2. ไม่คิดร้ายมุ่งเบียดเบียน หรือเพ่งมองในแง่ที่จะทําลาย ต้ังความปรารถนาดี แผ่ไมตรี 
มุ่งให้เกิดผลประโยชน์สุขแก่กัน 
  3. มีความเห็นถูกต้อง เป็นสัมมาทิฐิ เข้าในในหลักการว่า ทําดีมีผลดี ทําช่ัว มีผลช่ัว เป็น
ต้น 
  ค. ประพฤติตามหลักศีล 5 หลักความประพฤติทั้งสิบข้อข้างต้น เป็นธรรมาจริยา และเป็นอารย
ธรรม ที่ครบสมบูรณ์ ทําให้ผู้บริหาร ผู้ปกครอง หรือนักการเมืองที่ประพฤติปฏิบัติธรรม ให้เป็นผู้บริหาร 
ผู้ปกครอง หรือนักการเมืองที่สมบูรณ์ ทําให้เป็นคนที่เจริญขึ้น พร้อมทั้ง กาย วาจา ใจ แต่ถ้ายังไม่
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มั่นคงในอารยธรรม ก็มีหลักปฏิบัติขั้นพ้ืนฐาน ที่ใช้ควบคุมตนเองให้ได้หลักศีลธรรมดังกล่าว ได้แก่ 
การประพฤติตามหลักศีล 5 น่ันเอง คือ 

1. มีศีลข้อที่ 1 คือ การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตลอดถึงการไม่คิดพยาบาท เบียดเบียนใคร เป็นผู้ที่
เป่ียมไปด้วยคุณธรรม คือ ความเมตตา เมื่อมีคุณธรรมเบ้ืองต้นอย่างน้ี ก็ไม่ยากที่จะพัฒนาด้วยตนเอง
ไป เป็นผู้ที่มีพรหมวิหารธรรม ซึ่งเป็นคุณธรรมสําหรับผู้ใหญ่ หรือผู้ปกครองได้อย่างครบถ้วน เพราะ
เมื่อปราศจากความพยาบาท ความเบียดเบียนคนอ่ืน ปราศจากความริษยา ความลําเอียง ก็จะเป็น
ผู้ปกครอง หรือข้าราชการที่มีคุณธรรมรู้จัก เห็นอกเห็นใจประชาชน และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เที่ยงธรรม ในการที่จะอํานวยประโยชน์สุขแก่ประชาชน   

2. มีศีลข้อที่ 2 คือ การไม่ลักทรัพย์ หรือล่วงละเมิดในสิ่งของที่ไม่ใช่ทรัพย์สินของตัวเอง แต่มี
การเลี้ยงชีพด้วยสัมมาชีพ ไม่มีการทุจริตคอรัปช่ัน หรือเบียดบังผลประโยชน์ของประเทศชาติมา เพ่ือ
ประโยชน์ของประเทศชาติก็จะไม่สูญหาย หรือจะไม่ถูกนําไปใช้ในทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ที่คุ้มค่า
แก่ประชาชน แต่สามารถที่จะนํางบประมาณ หรือทรัพย์สินเหล่าน้ันมาพัฒนาประเทศ และ
บริหารงานของรัฐ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนได้อย่างเต็มที่   

3. มีศีลข้อที่ 3 คือ การไม่ประพฤติผิดหรือล่วงละเมิดในบุตรภรรยาของบุคคลอ่ืนรู้จัก 
ระมัดระวังในการควบคุมตนเอง ในด้านกามารมณ์ ไม่ให้หลงใหล ในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสที่
ย่ัวยวนจิตใจ ชวนให้หลงใหลตามอํานาจของกิเลส โดยเฉพาะผู้นํา หรือผู้ที่ทําหน้าที่ในการบริหาร
ประเทศชาติ จะต้องมีความระมัดระวัง ในเรื่องน้ีให้มาก เพราะเมื่อมีอํานาจสิ่งเหล่าน้ี ก็จะติดตามมา
ได้โดยง่าย หากไม่ระมัดระวัง หรือไม่รู้จักควบคุมตนเองแล้ว ก็จะทําให้เกิดความเสื่อมเสียช่ือเสียงของ
ตัวเอง ทําให้ประชาชน หรือบุคคลต่าง ๆ ขาดความเช่ือถือ และอาจจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน
บุคลากรปกครองของประเทศชาติได้   

4. มีศีลข้อที่ 4 คือ การงดเว้นจากการพูดคําที่ไม่จริง การพูดส่งเสียด การพูดคําหยาบคาย 
และการพูดจาเพ้อเจอเหลวไหล ไร้สาระ แต่จะต้องพูดแต่คําสัตย์ คําจริง เช่ือถือได้ ไม่เหลาะแหละ 
เหลวไหล จะพูดสิ่งใดออกไปต้องคิด และใคร่ครวญให้รอบคอบ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ปกครองหรือเป็น
ผู้นําของประเทศ คําพูดเป็นสิ่งสําคัญเป็นอย่างย่ิง เพราะคําพูดของผู้นําจะส่งผลต่อความเช่ือมั่น และ
ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยส่วนรวมเป็นอย่างมาก   

5. มีศีลข้อที่ 5 คือ การงดเว้นการเสพสุราของมึนเมา ที่จะทําให้เป็นผู้ประมาท ขาดสติ 
สัมปชัญญะทุกชนิด แต่จะต้องผู้ที่มีสติสัมปชัญญะ มีความย้ังคิดว่าสิ่งใดควรทํา หรือไม่ควรทําอยู่เสมอ 
คือ เป็นผู้ที่มีความระมัดระวังในการปกครอง หรือบริหารงานด้วยความไม่ประมาท เพราะหาก
บริหารงานผิดพลาดก็จะส่งผล ให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน และประเทศชาติได้ และการที่
ผู้ปกครอง หรือข้าราชการไม่เก่ียวข้องกับสิ่งเสพติด หรือของมึนเมาทุกชนิดก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีของ
ประชาชน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ทําให้ได้รับความนิยมนับถือจากบุคคลทั่วไป   

ศีลทั้ง 5 ข้อที่กล่าวมาน้ีจะเห็นได้ว่า ศีล 3ข้อแรกเป็นการควบคุม การกระทําที่แสดงออกมา
ทางกายให้เป็นปกติไม่ผิดพลาด ศีลข้อ 4 ที่เป็นการควบคุมวาจา ส่วนศีลข้อที่ 5เป็นเรื่องของการ
ควบคุมจิตใจ การจะเป็นผู้นําให้บุคคลอ่ืนทําตาม หรือมีความเช่ือมั่น ผู้นําต้องสามารถนําการกระทํา
ได้ จะไม่ถูกตําหนิในภายหลัง หลักการดังกล่าวจึงเป็นการสอนให้คนมีภาวะผู้นําในตนเอง หรือพัฒนา
ตนเองให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ปกครองที่ดี และการพัฒนาตนเองน้ัน ต้องพัฒนาทั้งกาย วาจา ใจ คือ ไม่
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คิด ไม่พูดช่ัว และทําช่ัวที่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนแก่ตนเอง และส่วนร่วม ด้วยการที่ผู้ปกครอง 
หรือที่มีอํานาจในการบริหารงานของรัฐจะปกครองประเทศชาติให้มีความสงบสุข และทําให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความผาสุกได้ ผู้ปกครองหรือข้าราชการที่ทําหน้าที่ในการบริหารงานของรัฐ 
จะต้องเร่ิมต้นจากการปกครองกาย วาจา และใจของตนเองด้วยหลักศีลธรรม โดยเฉพาะศีล 5 น้ัน 
น่าจะเป็นสิ่งสําคัญ ในการที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่า Good Corporate Governance ขึ้นมาได้โดยอาศัย
หลักพุทธธรรมเป็นพ้ืนฐาน 
  ง. มีหลักธรรมะของคนดี หลกัธรรมหมวดน้ีเป็นหลักธรรมสําหรับคนดีไมว่่า จะเป็นผู้ที่ทํา
หน้าที่ปกครองหรือบริหาร ตลอดจนผู้ที่อยู่ใต้ปกครอง หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องมีหลักธรรมที่เรียกว่า 
โลกบาล-ธรรม คือ ธรรมทีคุ่้มครองโลก 2 ประการ คือ 
 1. หิริ ความละอายใจต่อการทําช่ัว 
 2. โอตตัปปะความเกรงกลัวต่อความช่ัวไม่กล้าทําความช่ัว7 
  ธรรมที่เรียกว่า โลกบาลธรรม 2ข้อ เป็นธรรมะที่ย่ิงใหญ่มากที่เดียว ความทุจริตฉ้อฉล หรือ
ความรุนแรงต่าง ๆ ในโลก ไม่ว่าเกิดขึ้นระหว่างบุคคล 2 คน หรือแม้บุคคลเดียวแล้วขยายกว้างออกไป
เรื่อย ๆ จนกลายเป็นสงคราม ก็เริ่มมาจากจิตใจของคนที่ขาดหิริโอตัปปะ ทั้งน้ัน ถ้ามีหิริก็จะคอยเป็น
ตัวก้ันมิให้บุคคลทําอะไรลงไปด้วยอํานาจความโลภ เพราะรู้ว่าผล คือ ความทุกข์ ความเดือดร้อนทั้ง
แก่ตน และคนอ่ืน ถ้าหิริโอตัปปะมีกําลังมากพอ ก็จะสามารถคุมจิตไว้ ข้อน้ีจะช่วยให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สามารถปกครองและบริหารตนได้ เมื่อปกครองตนได้แล้วการปกครองตน หรือ
บริหารงานก็สามารถปกครองและบริหารได้เช่นเดียวกัน 
  จ. ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง (อริยมรรค) คือ มีการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องชอบธรรมตามหลัก
อริยมรรค มีองค์ 8 ซึ่งเป็นทางที่นําไปสู่ความดี ต้ังแต่ระดับตํ่าจนถึงระดับสูงสุด ประกอบไปด้วย  
   1. สัมมาทิฎฐ ิ  มีปัญญา ความเห็นชอบ 
   2. สัมมาสังกัปปะ  มีความดําริชอบ 
   3. สัมมาวาจา  พูดจาชอบ 
   4. สัมมากัมมันตะ  ทําการงานชอบ สุจริต 
   5. สัมมาอาชีวะ  เลี้ยงชีวิตชอบ 
   6. สัมมาวายามะ  มีความพากเพียรชอบ 
   7. สัมมาสติ   ระลึกชอบ 
   8. สัมมาสมาธิ  ความต้ังใจมั่นชอบ 
  หลักการบริหารคน 
  หลักในการบริหารคน หรือในการปกครองน้ัน ผู้ปกครอง นักบริหาร และนกัการเมือง จะต้อง
รู้จักหรือมีความรอบรู้เก่ียวกับคนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนว่าใครมีความสามารถในด้านใด 
เพ่ือจะใช้งานให้เหมาะสม กับจริตของคนน้ันเอง มีด้วยกันทั้ง 6 จริต คือ 
 

                                                            
7องฺ.ทุก. 20/255/65. 
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1. ราคจริต คือ พวกรักสวย รักงาม มักทําอะไรประณีตเรียบร้อย และใจเย็น คนพวกน้ีชอบ
ทํางานที่ต้องใช้ความประณีตละเอียด 

2. โทสจริต คือ พวกใจร้อน ชอบความเร็ว และมักหงุดหงิดง่าย ถ้าถูกขัดใจ คนพวกน้ีต้องใช้
ความรวดเร็ว 

3. โมหจริต คือ พวกใจเขลาซึม ขาดความกระตือรือร้น ทํางานอืดอาด เฉื่อยชา ชอบหลับใน
ที่ทํางานเป็นประจํา 

4. สัทธาจริต คือ พวกเช่ือง่าย เวลามีข่าวสารต่าง ๆ ที่แปลก หรือผิดไปจากปกติ พวกน้ีจะ
เช่ือง่าย และถ้าเช่ือแล้ว ก็จะทุ่มเทให้ทุกอย่าง 

5. พุทธิจริต คือ พวกใฝ่รู้ เป็นคนช่างสงสัย รักการศึกษาหาความรู้ มักต้องการรายละเอียด
มากกว่าคนอ่ืน ๆ คนพวกน้ีถนัดในการทํางานด้านวิชาการ 

6. วิตกจริต คือ พวกช่างกังวล เป็นคนไม่กล้าตัดสินใจ มักปล่อยเร่ืองค้างไว้เป็นเวลานาน 
โดยไม่ยอมลงนาม หรือดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง8 

เมื่อรู้จริตของคนว่ามีความแตกต่างกันอย่างน้ีแล้ว ก็จะสามารถใช้คนถูกกับงาน และสามารถ
ที่จะครองใจคนไว้ได้ด้วย นอกจากน้ีในการบริหารคนจะต้องมีคุณธรรม มีความยุติธรรมมีเหตุผลเป็น
หลักยึดเหน่ียว คุณธรรมประเภทน้ีแม้นักปราชญ์ นักคิด นักปราชญ์ตะวันตกก็เน้นยํ้าว่าเป็นหลัก
สําคัญเช่นเดียวกัน ในทางพระพุทธศาสนาก็มีหลักสําหรับบริหารคนไว้มากมาย แต่ในที่น้ีจะได้นํามา
เพียงบางประเด็น เพียงเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารคนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเท่าน้ัน 
คือ  

ก. หลักความยุติธรรม ความถูกต้อง การปกครองคนหรือปกครองคนอ่ืน หากผู้ปกครอง
ผู้บริหาร หรือนักการเมืองขาดยุติธรรม ขาดความเที่ยงตรงเสียแล้วชุมชน สังคม หรือรัฐน้ัน ๆ ก็จะ
เกิดความระส่ําระสาย เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชน หรือผู้ได้ปกครองเกิดความ
กระด้างกระเด่ือง เพราะมีความเสมอกัน เมื่อมีความไม่เสมอภาคในหมู่ชนที่อยู่รวมกันเกิดขึ้น ก็จะทํา
ให้เกิดความเหลื่อมล้ําต่อสูง เกิดความยุติธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดความขัดแย้ง ขัดขืน ไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง 
ข้อบังคับ ระเบียบวินัยก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งจะเป็นอุปสรรคเป็นที่ปกครองคนอ่ืน จะต้องใช้
ความเท่ียงตรง ใช้หลักยุติธรรม งดเว้นไม่ประพฤติสิ่งที่จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม โดยต้องละเว้น
อคติ 4 ประการคือ 
   1. ลําเอียงเพราะรักใคร่ ชอบพอคนน้ีมากกว่าคนโน้น เรียกว่า ฉันทาคติ 
   2. ลําเอียง เพราะไม่ชอบ โกรธ เรียกว่า โทสาคติ 
   3. ลําเอียง เพราะ ความโง่เขลาเบาปัญญาของตนเอง โดยไม่รู้จริง เรียกว่า โมหาคติ 
   4. ลําเอียง เพราะกลัว เช่น กลัวอํานาจ กลัวอิทธิพล เป็นต้น เรียกว่า ภยาคติ9 
 
 

                                                            
8ขุ.จู. 30/492/242. 
9ที.ปา. 11/176/196. 
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  เมื่อนักบริหาร นักการเมือง หรือนักปกครอง มีความเที่ยงตรง มีความยุติธรรม โดยงดเว้น
จากความลําเอียงทั้ง 4 น้ัน ความเที่ยงตรง ความยุติธรรม ก็เกิดขึ้นในชุมชนในสังคม หรือในประเทศ
น้ัน ๆ ความสงบสุขก็จะเกิดมา หลักปกครองโดยยุติธรรมน้ีเป็นหลักสําคัญเป็นอย่างย่ิง  พระเจ้าอโศก
มหาราชแห่งอินเดีย พ่อขุนรามคําแหงมหาราช แห่งกรุงสุโขทัย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช ก็ทรงมีหลักธรรมทั้ง 4ข้อ ประจําพระองค์เช่นกัน 
  ข.หลักเมตตาธรรม นอกจากหลักยุติธรรมแล้ว นักบริหาร นักปกครอง และนักการเมือง ยัง
มีหลักอ่ืน ๆ อีกสําหรับเป็นกลไกท่ีจะนํามาปฏิบัติ เพ่ือที่จะยึดเหน่ียวจิตใจของผู้ใต้ปกครองไว้ได้น่ัน 
คือ หลักพรหมวิหาร 4 ประกอบไปด้วย 

1. เมตตา มีความรักความปรารถนาดีต่อประชาชน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดถึงคน
ทุก ๆ คน อีกสาํหรับเป็นกลไก ที่จะนํามาปฏิบัติ เพ่ือที่จะยึดเหน่ียวจิตใจของผู้ใต้ปกครองไว้ได้น้ัน ๆ 
คือ หลักพรหม-วิหาร  

2. กรุณาความสงสาร คือ อยากช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ ใส่ใจที่จะปลด
เปลื้องบําบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของคน และสัตว์ทั้งปวง 

3. มุทิตา ความเบิกบานพลอยยินดี เมื่อเห็นประชาชนหรือผู้ใต้ปกครองตลอดถึงคนทุก 
ๆ คน ประสบความสําเร็จ งอกงามย่ิงขึ้นไป ก็พลอยยินดีอนุโมทนาด้วย 

4. อุเบกขา ความมีใจเป็นกลางไม่พลอยทับถมซ้ําเติม เมื่อผู้มีทุกข์ มีโทษท่ีประกอบขึ้น
เอง เพราะการกระทํา (กรรม) ของตนเอง และได้ช่วยแก้ไข โดยธรรมแล้วไม่สามารถที่จะช่วยได้ 
เพราะสุดวิสัยที่จะแก้ไข ก็ต้องวางใจเป็นกลาง สม่ําเสมอมั่นคงดุจตราช่ัง พร้อมที่จะวินิจฉัย และวาง
ตนปฏิบัติไปตามความเที่ยงธรรม10 
  ค.หลักบําเพ็ญการสงเคราะห์ คือ การปฏิบัติตามหลักสงเคราะห์หรือ “ธรรมเครื่องยึด
เหน่ียวใจคน และประสานหมู่ชน หรือผู้ใต้ปกครองไว้ในสามัคคี เรียกว่า หลักสังควัตถุ 4” เมื่อ
ผู้บริหารนักการเมือง หรือผู้ปกครอง มีคุณธรรมภายในเป็นพ้ืนฐานจิตใจเช่นน้ีแล้ว พึงแสดงออก
ภายนอกตามหลักความประพฤติดังต่อไปน้ี คือ 

1. ทาน การให้ปัน การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่ ทุนทรัพย์
ตลอดจนให้ความรู้ ความเข้าใจ ศิลปวิทยา ด้วยเห็นว่าสิ่งของที่ตนเสียสละหรือให้ไปน้ันจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้รบั เป็นการแสดงความมีนํ้าใจ และเป็นการยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน หรือบริวารไว้
ได้ พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการให้ไว้มากมาย เช่น “ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้” เป็น
ต้น ผู้ที่มีความตระหน่ีน้ัน ไม่สามารถที่จะผูกมิตร หรือยึดเหน่ียวจิตใจของมิตร และบริวารไว้ได้ 

2. ปิยวาจาหรือเปยยวัชช การมีวาจาเป็นที่รัก เป็นที่ดูดด่ืมจิตใจของผู้ฟัง มีวาจาสุภาพ
อ่อนหวานชวนฟัง เป็นวาจาที่ไม่หยาบคาย และก่อให้เกิดประโยชน์ การมีปิยวาจาน้ีมีความสําคัญเป็น
อย่างมาก ในการยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน หรือผู้ใต้ปกครอง บุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นทูต 
หรือเป็นตัวแทนของประเทศในการเจรจาเรื่องราวต่าง ๆ เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชน 
และประเทศชาติ จะต้องมีเทคนิคในการใช้คําพูดอย่างดีเย่ียม เพราะถ้าหากใช้คําพูดที่ไม่ดีก็จะส่งผล
ให้ประชาชนและประเทศชาติสูญเสียผลประโยชน์ได้   

                                                            
10ที.ม. 11/184/225. 
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3. อัตถจริยา การประพฤติตนเป็นประโยชน์ คือ ช่วยเหลือด้วยแรงกาย และขวนขวาย
ช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ เช่น บําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหา และช่วยปรับปรุง
ส่งเสริมในด้านจริยธรรม ไม่เป็นหน่ึงดูดาย ในเมื่อตนเองมีกําลังความสามารถ ที่พอจะช่วยเหลือได้
จะต้องเป็นผู้รู้จักให้การช่วยเหลือ ในเวลาที่สมควรช่วยเหลือในเวลาที่สมควรช่วยเหลือ   

4. สมานัตตา เอาตัวเข้าสมาน ความเสมอต้นเสมอปลาย ทําตนให้เข้ากับประชาชน หรือ
ผู้ใต้ปกครองได้ ให้ความเสมอภาค ปฏิบัติสม่ําเสมอในคนทั้งหลาย ไม่เอาเปรียบ และเสมอในสุขทุกข์ 
คือ ร่วมสุข ร่วมทุกข์ ร่วมรับรู้ ร่วมแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน11 
  ง. หลักการอยู่ร่วมในหมู่ด้วยดี ถึงแม้ประชาชนภายในรัฐ หรือว่าผู้ใต้ปกครองจะมีความ
แตกต่างกันในทางชนชาติ ศาสนา ความเช่ือ ประเพณี ก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันในประเทศเดียวกันได้ 
แต่ต้องมีการผ่อนปรน หรือปรับตัวเข้าหากัน ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามกัน โดยเฉพาะผู้บริหาร หรือ
ผู้ปกครองประเทศต้องมีความฉลาดสามารถในการปกครอง จะต้องไม่ก้าวก่ายไม่ลําเอียง หรือดูถูก
เหยียดหยามประเพณี ความเช่ือ หรือประเพณีของกลุ่มต่าง ๆ ภายในรัฐที่มีความแตกต่างกัน ต้องให้การ
สนับสนุนส่งเสริม ถ้าความเช่ือหรือประเพณีของกลุ่มชนน้ัน ๆ ดีงามหรือความเช่ือของตนฝ่ายเดียว 
หลักธรรมที่จะช่วยให้ประชาชนภายในชาติอยู่รักด้วยความสามัคคี ทําให้ประเทศชาติเป็นเอกภาพ เรียกว่า 
หลักสาราณียธรรม หลักธรรมข้อน้ีใช้ได้ทุกสถานะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบไป
ด้วยหลัก 6ประการด้วยกัน คือ 

1. จะต้องมีความเมตตากายกรรม คือ การแสดงออกถึงความเมตตาทางกาย เพ่ือใน
สังคมเดียวกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ช่วยเหลือกิจธุระของหมู่คณะด้วยความเต็มใจ แสดงอาการ
กิริยาสุภาพเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง   

2. จะต้องมีเมตตาวจีกรรม คือ การแสดงออกถึงความเมตตาปรารถนาดีต่อกันทางวาจา 
เพ่ือร่วมสังคมประเทศชาติเดียวกัน เช่น การช่วยบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์ แนะนําสั่งสอนตักเตือน
ในทางที่ถูกที่ควรด้วยความปรารถนาดี กล่าววาจาสุขภาพ เป็นประโยชน์อ่อนหวานทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง 

3. จะต้องมีเมตตามโนกรรม คือ การต้ังจิตเมตตาปรารถนาดีต่อกันกับเพ่ือนร่วมสังคม
ร่วมหมู่คณะเดียวกัน มีจิตปรารถนาดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง คิดทําแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันมองกัน
ในแง่ดี ไม่มีความระแวงสงสัยซึ่งกันและกัน   

4. สาธารณโภคี คือ การรู้จักแบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน แม้ว่าจะเป็นสิ่งของเล็กน้อย แต่เป็น
สิ่งที่ได้มาโดยชอบธรรม ก็ไม่ควรหวงไว้แต่ผู้เดียว นํามาให้ได้มีส่วนร่วมบริโภคใช้สอยร่วมกัน  

5. ศีลสามัญญตา คือ จะต้องมีศีล มีความประพฤติเสมอเหมือนกับบุคคลที่ร่วมในสังคม
ร่วมหมู่คณะเดียวกัน ไม่ทําตนเป็นที่รังเกียจของหมู่คณะ เคารพกฎเกณฑ์ระเบียบของสังคม  

 
 

                                                            
11ที.ปา. 11/140/167. 
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6. ทิฎฐิสามัญญตา คือ จะต้องมีความเห็นที่ดีงามเสมอเหมือนกับผู้อ่ืนในสังคมเดียวกัน       
มีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการที่จะนําไปสู่การขจัดปัญหา มิใช่เป็นความเห็นที่ก่อให้เกิด
ปัญหา ต้องยอมรับความคิดเห็นของคนหมู่มากแม้จะไม่ถูกตามใจก็ตาม12 
  หลักธรรมทั้ง 6ประการน้ี ถ้านําไปปฏิบัติตามก็จะเป็นเคร่ืองช่วยสังคม หรือประเทศชาติให้มี
ความมั่นคง และเป็นเอกภาพได้ 
  หลักการบริหารงาน 

หลักธรรมของพระพุทธศาสนาท่ีนํามาใช้ ในการบริหารงานน้ันมีมากมายหลายหมวด ใน
พระไตรปิฎก มีการะจัดกระจายอยู่ทั่วไป ทั้งที่เป็นชาดก และเป็นพระสูตร และได้กล่าวมาบ้างแล้ว ใน
ส่วนที่เป็นหลักของผู้ปกครอง ในที่น้ีจะได้นํามาเพียงบางประการ คือ 

ก. มีคุณสมบัติของนักบริหาร คุณสมบัติของความเป็นผู้นําได้กล่าวไว้แล้ว ในส่วนของหลัก
ในการปกครองและหลักการบริหารตน แต่ในการบริหารงานก็จําเป็นที่จะต้องพูดถึงผู้นําด้วย เพราะ
ผู้นําเป็นกลไกสําคัญที่จะทําให้การบริหารงานน้ันประสบความสําเร็จหรือไม่ ลักษณะของผู้นํามีหลาย
แบบ เช่นผู้นําแบบใช้พระเดช ผู้นําแบบใช้พระคุณ ผู้นําแบบพ่อพระ การใช้อํานาจตัวเองเป็นใหญ่ ไม่
ยอมให้ลูกน้อง หรือผู้น้อยได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ผู้นํามักจะต้ังตัวเป็นผู้สั่ง การให้มีการ
เช่ือฟังโดยเด็ดขาด กําหนดนโยบาย จุดมุ่งหมาย และสั่งการด้วยตนเอง ผู้นําแบบเสรีนิยม เป็นผู้ที่
ปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็น มีการใช้อํานาจ ในการวินิจฉัยสั่งการได้
อย่างเต็มที่ ในทางพุทธศาสตร์ได้กล่าวถึงคุณธรรมของผู้บริหารที่ดีน้ัน จะต้องมีคุณธรรม 6ประการคือ 

1. มีความอดทน (ขมา) ต่อการปฏิบัติงาน มีใจหนักแนวแน่ ไม่ยอมตกอยู่ใต้อํานาจโลกธรรม 
คือ ธรรมประจําโลก   

2. มีความต่ืนตัว (ชาคริยะ) อยู่ตลอดเวลา มีปฏิภาณ ไหวพริบ ว่องไว มีความระมัดระวัง 
รักษาความไม่ประมาททุกฝีก้าว   

3. มีความขยันหมั่นเพียร (อุฎฐานะ) ต่อการปฏิบัติงาน เห็นงานเป็นของสนุก   
4. มีอัธยาศัย เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ (สังวิภาคะ) เป็นมิตรที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาสงเคราะห์ บุคคล

ที่ควรสงเคราะห์ เท่าที่จะสงเคราะห์ได้ 
5. มีจิตใจเอ็นดู (ทฺยา) มีความรัก และห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชา ตําหนิผู้ใต้บังคับบัญชาที่ควร

ตําหนิ ยกย่องสรรเสริญผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อมีโอกาสจะสรรเสริญ หรือเมื่อมีโอกาสที่ผู้ใต้บังคับ
ปฏิบัติงานเป็นสําเร็จ   

6. เอาใจใส่ตรวจตรา (อิกฺขนา) การงานและบุคคลตลอดจนกิจการที่ตนรับผิดชอบอยู่ปิด
ช่องว่าง ที่จะทําให้การงานเกิดการบกพร่องเสียหาย13 

 
 
 

                                                            
12ที.ปา. 11/317/257. 
13จํานง คันทิก, วารสารปัญญาจักษุ 2, (มิถุนายน-กรกฎาคม 2542) : 8. 
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  ทินพันธ์ นาคะตะ ได้เปรียบเทียบถึงลักษณะของผู้นําหรือผู้บริหารในทางวิชาการกับ
หลักธรรม ในทางพุทธศาสนาไว้อย่างน้ี   

1. ความไม่เห็นแก่ตัว คือ การไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบ เพ่ือความสุข ผลประโยชน์ หรือ ความ
ปลอดภัยเฉพาะส่วนตัว ซึ่งตรงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา คือ ทาน การให้ ปริจฺจาคํ การบริจาค 
หรือการเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
  2. ลักษณะท่าทาง คือ การวางตัวเหมาะสม ทั้งในด้านการปกครอง และในด้านความ
ประพฤติตลอดจนมีความสงบเง่ียม คือ การไม่อวดดี ไม่หย่ิงหรือภูมิใจ โดยไร้เหตุผลอันควร ตรงกับ
หลัก มทฺทวํ คือ ความสุภาพอ่อนโยน ทั้งทางกายและวาจา ไม่แข็งกระด้าง อวิโรธนํ คือ ความสงบ
เสง่ียม และการมีสติควบคุมรักษามารยาทไม่ให้ผิดระเบียบประเพณี กฎหมายและศีลธรรม ให้มีความ
สุภาพ เมื่อจะเสียขันติ สีลํ คือ ความมีศีลธรรม สํารวมควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ใจ ให้
เรียบร้อย 
  3. ความซื่อสัตย์สุจริต คือ การซื่อตรง มั่นคงอยู่ในศีลธรรม รักษาสัจจะ และเกียรติยศ
ตลอดจนเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจได้ ในเรื่องการทํางาน และมีความภักดี ต่อผู้ใหญ่กว่าผู้ร่วมงาน
ตลอดจนผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งตรงกับหลัก อวชฺชวํ คือ ความซื่อสัตย์ต่อตนเองต่อการงาน และต่อ
บุคคลอ่ืน และมีความภักดีต้ังอยู่ในสุจริตธรรม 
  4. ความอดทน คือ ทนต่อความเคร่งเครียดต่าง ๆ ทั้งกาย และใจ เช่น อดทนต่อความ
เจ็บปวด เหน่ือยอ่อน ทนต่อความทุกข์ เดือดร้อน และความยากลําบาก ไม่ยอมแพ้ รวมทั้งความกล้า
หาญทั้งทางกายและทางใจ คือ ตระหนักถึงความกลัว แต่ก็ยังสามารถเผชิญกับอันตรายได้ด้วยความ
สงบมั่นคง ควบคุมตัวเองได้ ทั้งยังสํานึก ในความรับผิดชอบที่ต้องทําการในเหตุการณ์น้ันด้วย ซึ่งตรง
กับหลัก ขนฺติ คือ ความอดทนอดกลั้น รู้จักข่มใจ และห้ามใจตนเองทนทานต่อกิเลส และความทุกข์ มี
สติ ควบคุมจิตใจให้คงที่อยู่ตามปกติ ไม่ให้กํากับ อ่อนไหวในเมื่อเผชิญกับยุ่งยาก ความลําบากหรือ
ภยันตราย เป็นธรรมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปจุดหมายปลายทางได้ แสดงถึงความเข้มแข็งและกล้าหาญ 
  5. ความเด็ดขาด มีความสามารถในการตัดสินใจตกลงอย่างมั่นคง และรวดเร็ว ไม่ลังเล และ
มีอํานาจใจตัว (Force) คือ ความสามารถที่จะบังคับผู้อ่ืนปฏิบัติตาม ความต้ังใจของคน ซื่อตรงกับ
หลัก ตปํ คือ การมีอํานาจ หรือธรรมที่ทําลาย หรือขจัดความช่ัวเป็นอํานาจ ที่ทําให้เกิดความเคารพ
ยําเกรง 
  6. ความเห็นอกเห็นใจ คือ รู้จักแบ่งเบาความรู้สึกของผู้อ่ืนที่อยู่ร่วมกัน รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา ซึ่งตรงกับหลัก อกฺโกธํ ความไม่กริ้วโกรธโดยใช้วิสัย มีความเมตตารักและปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน และ
หลัก  อวิหิสํ คือ “ความไม่เบียดเบียน มีความกรุณาช่วยเหลือผู้อ่ืน ให้พ้นจากความทุกข์” 
  7. ความยุติธรรม คือ มีความเสมอภาค ไม่ลําเอียงในการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น การ
ให้รางวัล หรือการลดโทษ ซึ่งตรงกับหลัก ปกครองโดยยุติธรรม คือ เว้นจากอคติ คือ เว้นจากการ
ลําเอียงอันเป็นเหตุให้เสียความเป็นธรรม อันเน่ืองมาจากความรักใคร่กัน ไม่ชอบกัน เน่ืองจากความ
เขลาหรือความกลัว ดังมีพระพุทธภาษิตที่ว่า “บุคคลใดล่วงละเมิดความยุติธรรม เพราะอคติยศของ
บุคคลน้ันย่อมเสื่อม บุคคลใดไม่ล่วงละเมิดความยุติธรรม เพราะอคติ ยศ ของบุคคลน้ันย่อมบริบูรณ์” 
  8. ความรู้ คือ มีความรอบรู้ในวิชาชีพ และความรู้ทั่วไป รู้จักงานของตน มีความรู้ ความ
เข้าใจบุคคลอ่ืน รวมทั้งมีความฉลาด มีสติปัญญาจัดการกับปัญหาต่าง ๆ และมีความแนบเนียน มี
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กาลเทศะ คือ มีปฏิภาณ ไหวพริบ สามารถปฏิบัติต่อบุคคล โดยวิธีอันเหมาะสมปราศจากข้อขุ่นเคือง
หรือขัดขืน 
  9. ความกระตือรือร้น คือ มีความเอาใจใส่ จดจ่อ หรือสนใจอย่างจริงจังต่องานที่ทํา และการ
ปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดเวลา รวมทั้งมีความคิดริเริ่ม คือคุณลักษณะที่เล็งเห็นเองว่า สิ่งใดควรทําขึ้นหรือ
ต้องทํา แล้วทําในส่ิงน้ัน ซึ่งตรงกับ “หลักอิทธิบาท 4 คือ คุณธรรมที่ทําให้สําเร็จ ความประสงค์ 4 
อย่างคือ ความพอใจ รักใคร่ในสิ่งน้ันเพียรประกอบสิ่งน้ัน เอาใจใส่ฝักใฝส่ิ่งน้ันไม่วางธุระ หมั่นตริตรอง
พิจารณาเหตุผลในสิ่งน้ัน พร้อมทั้งมีความกระตือรือร้น (อาโสฬฺหิ) และหลักมรรค 8 คือ มี “ปัญญา
เห็นชอบ ดําริชอบ เจรจาชอบ ทําการชอบ เลี้ยงชีพชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ ต้ังใจไว้ชอบ ดังที่มี
พุทธภาษิตอยู่ว่า “ผู้หมั่นในการงาน ไม่ประมาทมีปัญญาเห็นประจักษ์จัดการงานได้ เรียบร้อยเขาพึง
อยู่ในวงราชการได้ และ ยศย่อมเจริญแก่ผู้มีความขยัน มีสติ มีการงานสะอาด มีปกติใคร่ครวญแล้วจึง
ทํา สํารวมระวังดี เลี้ยงชีพ โดยธรรมและไม่ประมาท” 14 
  ข. มีหลักในการวินิจฉัยสั่งการ ในการบริหารงานและในการวินิจฉัยสั่งการน้ัน มีสิ่งที่ควร
พิจารณาอยู่ 2ประการ คือ ส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง และส่วนที่เป็นเรื่องของการตัดสินใจในคุณค่า ดัง
หลักสัปปุริสธรรม 7ประการ 

1. ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักหลัก รู้จักเหตุ คือ รู้หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลายที่
ตนเข้าไปเก่ียวข้องในการดําเนินชีวิต ในการปฏิบัติหน้าที่ และดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ รู้เข้าใจสิ่งที่ตน
จะต้องประพฤติปฏิบัติ ตามเหตุผล เช่น รู้ว่า ตําแหน่ง ฐานะ อาชีพการงานของตน มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบอย่างไร มีอะไรเป็นหลักการ จะต้องทําอะไร และอย่างไร จึงเป็นเหตุให้บรรลุถึงผลสําเร็จที่
เป็นไปตามหน้าที่ และความรับผิดชอบน้ัน ๆ ดังน้ีเป็นต้น ตลอดจนชั้นสูง คือ รู้เท่าทันกฎธรรมดา 
หรือหลักความจริงของธรรมชาติ เพ่ือปฏิบัติต่อโลก และชีวิตอย่างถูกต้อง มีจิตใจเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาส
ของโลกและชีวิตน้ัน 

2. อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผล หรือจุดมุ่งหมาย คือ รู้ความหมาย และความมุ่งหมายของ
หลักการ ที่ตนปฏิบัติเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจการที่ตนกระทํา รู้ว่าหลักการน้ันมีความมุ่งหมาย
อย่างไร รู้ว่าตนทําอยู่อย่างน้ัน เพ่ือประโยชน์และประสงค์อย่างไร หรือควรจะได้บรรลุถึงผลอย่างไรที่
ให้มีหน้าที่ ตําแหน่ง ฐานะการงานอย่างน้ัน ๆ เขากําหนดวางกันไว้ เพ่ือความมุ่งหมายอะไรกิจการที่
ตนทําอยู่ ขณะนี้เมื่อทําไปแล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้าง เป็นผลดีหรือผลเสียอย่างไร ดังน้ี เป็นต้น ตลอด
จนถึงขั้นสูงสุด คือ รู้ความหมายของอคติธรรมดา และประโยชน์ที่เป็นสาระของชีวิต 

3. อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตน คือ รู้ตามความเป็นจริงว่า โดยฐานะ ภาวะ เพศ กําลัง
ความรู้ ความถนัด ความสามารถ และคุณธรรม สถานะของตนว่า อยู่ในฐานะไหน แล้วประพฤติ
ปฏิบัติให้เหมาะสม และรู้จักแก้ไขปรับปรุงส่งเสริม ทําการต่าง ๆ ให้สอดคล้องถูกจุดตรงทางที่จะให้
เจริญงอกงามบังเกิดผลดี จะรู้จักตนได้ก็โดยการใช้วิธีโยนิโสมนสิการ คือ การใส่ใจพิจารณา โดยแยบ
คาย และการอาศัยกัลยาณมิตรคอยตักเตือนช้ีนํา 

                                                            
14ทินพันธ์ นาคะตะ, พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 

2529), หน้า 15. 
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4. มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รักจักประมาณ รู้จักความพอดี เช่น รู้จักประมาณในการบริโภค 
รู้จักประมาณในการใช้จ่ายทรัพย์ รู้จักความพอเหมาะพอดีในการพูด การปฏิบัติกิจ และการทําการ
ต่าง ๆ ตลอดจนการพักผ่อนหลับนอน และการสนุกสนานรื่นเริงต่าง ๆ  
  5. กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลาท่ีเหมาะสม และระยะท่ีพึงใช้ในการประกอบกิจการ 
ทําหน้าที่การงานปฏิบัติการต่าง ๆ และเก่ียวข้องกับผู้อ่ืน เช่น รู้ว่าเวลาไหนควรทําอะไร และทําให้
ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะสม ให้ถูกเวลา เป็นต้น 
  6. ปริสัญญุตา ความเป็นผู้รู้ชุมชน คือ รู้จักถิ่น รู้จักชุมชน และชุมชน รู้การอันควรประพฤติ
ปฏิบัติในถิ่นที่ชุมชน และต่อชุมชนน้ันว่า ชุมชนน้ี เมื่อเข้าไปหา ควรต้องทํากิริยาอย่างน้ีต้องพูดอย่าง
น้ี ชุมชนน้ีมีระเบียบวินัยอย่างน้ี มีวัฒนธรรมประเพณีอย่างน้ี มีความต้องการอย่างน้ี ความเกี่ยวข้อง 
ควรต้องสงเคราะห์ ควรรับใช้ ควรบําเพ็ญประโยชน์ให้อย่างน้ี ๆ เป็นต้น 
  7. ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญฺตา ความเป็นผู้รู้จักบุคคล คือ รู้จัก และเข้าใจความ
แตกต่างแห่งบุคคลว่าโดยอาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใคร ๆ ย่ิงหรือหย่อนอย่างไร 
และรู้จักที่จะปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน ๆ ด้วยดีว่า ควรจะคบหรือไม่ได้อคติอะไร จะสัมพันธ์เก่ียวข้องจะใช้
ตําหนิ ยกย่อง หรือแนะนําสั่งสอนอย่าไงจึงจะเกิดผลดี เป็นต้น15 
  ค. การถือหลักสามัคคีธรรมในการทํางาน การบริหารงานน้ันส่วนหน่ึงเป็นเรื่องเก่ียวกับ
สามัคคีธรรมของกลุ่มคนที่มาร่วมมือกันทํางาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ความร่วมแรง ร่วมใจ 
และความสามัคคีของสมาชิกในองค์กร จึงเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา
สามารถจะช่วยเสริมสร้าง ความสมัครสมานสามัคคีแก่สมาชิกผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี โดยจะให้ผล
เสริมสร้างความสามัคคี เช่น หลักสาราณียธรรมหลักสังควัตถุ 4หลักพรหมวิหารธรรม การยึดถือหลัก
เหตุผล ความยุติธรรม ที่สอนเน้นให้มีความสามัคคีพร้อมเพรียงข้างต้น ประกอบกับเหตุผลต่าง ๆ ที่
กล่าวมาแล้ว ย่อมเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่ทรงคุณค่า และมุ่งส่งเสริมสามัคคีธรรมใน
การทํางานอยู่มากทีเดียว 
  นอกจากน้ีในเดสกุณชาดก ได้แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของผู้ปกครองและหลักในการดําเนิน
นโยบาย การบริหารงานไว้ ทั้งด้านการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน ซึ่งเน้ือความโดยสรุปว่า 
  1. พระราชา ผู้ปกครอง ผู้บริหาร หรือนักการเมือง ต้องไม่มักโกรธ และจะต้องไม่ตัดสินใจ       
ในกิจการทั้งหลายในขณะกําลังมีความโกรธ 
  2. ผู้ปกครอง ผู้บริหาร หรือนักการเมือง ต้องมีใจดีต่อบุคคลทั้งปวง ไม่ประมาท มีความ
อุตสาหะในกิจทั้งหลาย 
  3. ผู้ปกครอง ผู้บริหาร พึงแต่งต้ังข้าราชการที่เป็นปราชญ์ มีความฉลาดรอบรู้ในเร่ือง
ผลประโยชน์ของชาติ เก็บความลับได้ดี ไม่เป็นนักเลงอบายมุข ไม่มีประวัติเสื่อมเสียเรื่องทุจริตเป็นที่
ไว้วางใจได้ ให้ดํารงตําแหน่งสําคัญที่จะแสวงหา ดูแลรักษาและพัฒนาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ให้เจริญงอกงาม 

                                                            
15พระมหาธรรมรัต อริยธมโม (ยศขุน), “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักรัฐศาสตร์ที่มีใน

พระไตรปิฎก”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย), 2534, หน้า 35. 
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  4. ผู้ปกครอง หรือผู้บริหาร พึงบริหารการเงินการคลังด้วยตนเอง ไม่ไว้วางใจใครให้จัดการ 
เรื่องทรัพย์สิน และกู้หน้ียืมสินแทน ผู้ปกครองต้องมีความรอบรู้ได้รายจ่ายของแผ่นดินอย่างละเอียด 
  5. ผู้ปกครองหรือผู้บริหาร ต้องบํารุงขวัญ และกําลังใจควรทํางานอย่างใกล้ชิด และยุติธรรม 
โดยยกย่องคนที่ควรยกย่อง ข่มคนที่ควรข่ม 
  6. ผู้ปกครองหรือผู้บริหาร ต้องเรียงลําดับภารกิจที่จะต้องทําแต่ละเรื่องก่อนหลังและต้อง
เข้าใจในเรื่องน้ัน ๆ อย่างถูกต้องถ่องแท้ 
  7. ผู้ปกครองหรือผู้บริหารต้องหม่ันเย่ียมเยือนปฏิสันถาร หรือช้ีแนะเรื่องราวต่าง ๆ แก่
ประชาชนที่อยู่ในชนบทห่างไกล 
  8. ผู้ปกครองหรือผู้บริหารต้องตระหนักอยู่เสมอว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ โดย
ทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่เป็นธรรม ย่อมทําลายทรัพย์สินของแผ่นดิน และทําลายรัฐสีมาให้พินาศ 
  9. ผู้ปกครองหรือผู้บริหาร ไม่พึงมอบภาระด้านรัฐกิจแก่บุคคลอ่ืนหรือ ไม่ถึงดําเนินการด้วย
ตนเองด้วยความเร่งร้อนจนเกิดเหตุ เพราะหากเกิดความผิดพลาดข้ึนมา ย่อมจะประสบกับความ
เดือดร้อนในภายหลังได้ พึงปฏิบัติราชกิจทั้งปวงวิจารณญาณที่ละเอียดลึกซึ้ง 
  10. ผู้ปกครองหรือผู้บริหารและนักการเมือง ไม่พึงดําริว่าจนเป็นใหญ่แล้ว กดขี่ประชาชน 
อย่าทําให้ประชาชนภายในรัฐต้องได้รับความเดือดร้อน 
  11. ผู้ปกครองหรือผู้บริหารและนักการเมือง ไม่ถึงดําริว่าตนเป็นใหญ่แล้ว กดขี่ประชาชน 
อย่าทําให้ประชาชนภายในรัฐต้องได้รับความเดือดร้อน 
  12. ผู้ปกครอง ผู้บริหาร หรือนักการเมืองไม่พึงลุ่มหลงกามคุณ เพราะจะเป็นเหตุให้โภค
ทรัพย์พินาศ และช่ือเสียงเกียรติยศ จะเสื่อมเสียตนเองหมั่นบําเพ็ญบุญกุศลเสมอ ๆ 
  13. ผู้ปกครอง ผู้บริหาร หรือนักการเมือง ต้องเป็นคนท่ีมีปัญญา เพราะถึงแม้ว่าจะมีกําลัง
ด้านอ่ืน ๆ คือ กําลังแขน กําลังทรัพย์ กําลังแห่งชาติตระกูลสูง กําลังแห่งอํามาตย์ แต่ขาดปัญญาแล้ว 
ตําแหน่งก็รักษาไว้ไม่ได้ แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ ก็จะถูกผู้มีปัญญาดีแย่งชิงไปเสียง จึงสมควรสั่งสม
ปัญญา เพ่ือจะได้เป็นเคร่ืองมือในการปกครอง จะได้ใช้เป็นเคร่ืองมือในการตัดสินใจว่า สิ่งใดถูกต้อง
หรือไม่ถูกต้อง ปัญญาเป็นเคร่ืองมือเพ่ิมพูนเกียรติยศช่ือเสียง ผู้ปกครองที่มีปัญญา ถึงแม้ว่าจะควรอัน
จะก็สามารถแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีได้16 
  แต่คุณธรรมทุกหมวดที่ใช้ในการบริหารตน บริหารคน และบริหารงานน้ัน จะต้องนําไป
บริหารตนก่อน แล้วจึงนําไปบริหารงานคน และบริหารงานในภายหลัง เพราะว่าความสามารถในการ
ที่จะบริหารคน หรือบริหารน้ันเริ่มต้นมาจากการบริหารคนทั้งสิ้น 

ปัจจุบัน การปกครองคณะสงฆ์จึงถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญเพราะถ้ามีระบบปกครองดีศาสนาก็
มีความเจริญมั่นคงการปกครองหรือการบริหารที่ดีน้ันจะต้องมีรูปแบบและวิธีการจัดการหรือมีแนวคิด
ซึ่งขึ้นอยู่กับการแบ่งงานมอบอํานาจกระจายงานให้ผู้อยู่ฝ่ายบริหารระดับต่างๆรับผิดชอบตามความรู้
ความสามารถของตนและพัฒนาการในด้านต่างๆเพราะการปกครองคณะสงฆ์ปัจจุบันน้ีมีอํานาจรัฐ
และจารีตประเพณีเข้ามาเก่ียวข้องเมื่อมีอธิกรณ์เกิดขึ้นต้องอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นเกณฑ์

                                                            
16ขุ.ชา. 27/2438/442. 
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จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์17 การปกครองคณะสงฆ์จึงถือว่าเป็นหัวใจหลักในงานบริหารจัดการ
กิจการของคณะสงฆ์ คือด้านการปกครองการศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่สาธารณูปการและ
สาธารณสงเคราะห์ให้ดําเนินไปตามพระธรรมวินัยกฎหมายกฎระเบียบมหาเถรสมาคมข้อบังคับมติ
พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชหรือคําสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตนการระงับอธิกรณ์การวินิจฉัยการ
ลงนิคหกรรมการวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ต่าง ๆ ตลอดถึงการแต่งต้ังถอดถอนเจ้าคณะพระสังฆาธิการ
ควบคุมดูแลให้ไปตามข้อวัตรปฏิบัติของจริยาพระสังฆาธิการและสถาบันคณะสงฆ์ไทยต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันได้ตระหนักถึงความสําคัญในระบบการปกครองคณะสงฆ์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะปัจจุบันน้ี
วิทยาการด้านการบริหารและการจัดการก้าวหน้าไปมากคณะสงฆ์ควรจะได้ใช้วิทยาการเหล่าน้ันมา
ช่วยเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์กิจการคณะสงฆ์บางอย่างอาจอาศัยการบริหารแบบ
ราชการของฝ่ายบ้านเมืองกิจการคณะสงฆ์บางอย่างอาจอาศัยการบริหารที่คล่องตัวแบบภาคเอกชน
และกิจการบางอย่างต้องบริหารตามหลักพระธรรมวินัย18  

ดังน้ัน การบริหาร คือการดําเนินการในกิจการต่าง ๆ มีหน่วยงานหรือองค์การ ดําเนินการ
อํานวยงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ โดยทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลงานตามที่ต้องการ 
คําว่า การบริหาร (Administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “administatrae” หมายถึง 
ช่วยเหลือ (assist) หรืออํานวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียงกับ
คําว่า “minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี สําหรับความหมาย
ด้ังเดิมของคําว่า administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต่าง ๆ  

ทฤษฎี คือ มวลแนวความคิดต่าง ๆ ที่นํามาสร้าง เป็นหลักการอย่างมีเหตุผล ได้มาจาก
การศึกษาค้นคว้าทดลองและวิจัยบนพ้ืนฐานข้อมูลที่เป็นจริง 

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ การบริหารและการจัดการมักจะเป็นคําที่ใช้เรียกแทนกัน
ได้ แต่ในความเป็นจริง การบริหารจะเน้นในเรื่องของการจัดการที่เก่ียวข้องกับนโยบายและการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ โดยมักจะใช้กับการบริหารในหน่วยงานของรัฐ  ส่วนการจัดการจะใช้ในงานท่ี
เก่ียวกับภาคเอกชน 

สรุปความรู้หลักการบริหารจัดการ ความรู้หลักการบริหารจัดการ (Administration) 
แตกต่างกับ Management การบริหารงาน คือการดําเนินการในกิจการต่าง ๆ มีหน่วยงานหรือ
องค์การ ดําเนินการอํานวยงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ โดยทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ได้ผลงานตามท่ีต้องการนักบริหาร หมายถึง ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการและดําเนินการ หรือผู้รับผิดชอบ
ต่อการดําเนินงาน หรือผู้วินิจฉัยช้ีขาดและสั่งงาน หรือผู้กําหนดแนวทางปฏิบัติงานขององค์กรการ
บริหารงาน เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ การบริหารรัฐกิจ เหมือนกับ การบริหารธุรกิจ ในเร่ืองของ
กระบวนการปฏิบัติงาน แต่มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานไม่เหมือนกันกระบวนการบริหาร Gulic 

                                                            
17กรมการศาสนา, คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยการคณะสงฆ์และการพระศาสนา, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การการศาสนา, 2540), หน้า 1. 
18พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูรธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัทสหมิกธรรมจํากัด, 2539), หน้า 78. 
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และ Unwick ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหาร ซึ่งเรียกว่า POSDCORB ในหนังสือ Paper on the 
Sciences of Administration (1957) ซึ่งประกอบด้วย 

P  =  Planning การวางแผน 
O  =  Organizing การจัดองค์การ 
S  =  Staffing การสรรหาคนเข้าทํางาน 
D  =  Directing การอํานวยการ 
CO  =  Coordinating การประสานงาน 
R  =  Reporting การรายงาน 
B  =  Budgeting การงบประมาณ 

ทรัพยากรทางการบริหาร มีอยู่ 4 ประการ คือ คน (Men) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ 
(Material) การจัดการ (Management) หรือเรียกสั้นๆ ว่า 4M’sWilliam T Greenwood เห็นว่า
ทรัพยากรบริหาร ควรจะมีอย่างน้อย 7 ประการ คือ คน (Men) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ 
(Material) อํานาจหน้าที่ (Authority) เวลา (Time) กําลังใจในการทํางาน (Will) ความสะดวกต่าง ๆ 
(Facilities)ปัจจัยในการบริหารธุรกิจ 6 ประการ คือ คน (Men) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ 
(Material) วิธีการ (Method) ตลาด (Market) เครื่องจักร (Machine) 

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน หมายถึงความสามารถของการดําเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย ภายใต้เง่ือนไขทางทรัพยากรที่มีอยู่เทคนิคการบริหารงาน สื่อความเข้าใจ 
(ด้วยถ้อยคําภาษา เช่น พูด เขียน หรือไม่ใช้ถ้อยคํา เช่น เครื่องหมายและสัญญาณ) มีการจูงใจ การ
วินิจฉัยสั่งการ (โดยสามัญสํานึกหรือเหตุผล) 

กระบวนการวินิจฉัยสั่งการ 
- พิจารณาปัญหา POLICY = นโยบาย 
- เลือกแนวทางแก้ไขปัญหา AUTHORITY = อํานาจหน้าที่ 
- วิเคราะห์แนวทางแก้ไข 
- พิจารณาผลดีผลเสีย 
- ดําเนินการและวิธีปฏิบัติ 
ข้อจํากัดในการบริหาร ประกอบด้วย ฐานะและสภาพภูมิศาสตร์ ประชากร ทรัพยากร 

ลักษณะนิสัยและความสามารถของคน ความเช่ือถือและศรัทธา ขนบธรรมเนียมและประเพณีนโยบาย
สาธารณะ หมายถึง แนวทางที่รัฐบาลกําหนดว่าจะทําหรือไม่กระทํา และได้มีการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามน้ัน ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติในสิ่งน้ัน ๆ ด้วยทฤษฎีที่เก่ียวกับนโยบาย
สาธารณะ  

1. ทฤษฎีสถาบัน (Institutionalism) ทฤษฎีน้ีบอกว่า นโยบายสาธารณะนั้นเป็นผลมาจาก
สถาบันการปกครองของรัฐ 

2. ทฤษฎีกลุ่ม (Group Theory) ทฤษฎีน้ีกล่าวว่า นโยบายสาธารณะเป็นผลมาจากการต่อสู้
หรือการประนีประนอมระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ในสังคม 

3. ทฤษฎีระบบ (System Theory) ของ Devid Easton ทฤษฎีน้ีกล่าวว่า ระบบการเมือง
เป็นผลของกระบวนการ ซึ่งมี Input คือ Demand และ Support ต่าง ๆ เข้าไปใน Conversion 
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Process แล้วจะได้ Output แต่อย่างไรก็ตาม จะมีสภาพแวดล้อม (Environment) อยู่ล้อมรอบเพ่ือ
ทําให้ Feed back ออกมาเป็น Input ใหม่ 

4. ทฤษฎีชนช้ันนํา (Elite Theory) ทฤษฎีน้ีมองว่าชนช้ันนําเท่าน้ัน เป็นผู้กําหนดนโยบาย
เพราะประชาชนทั่วไปไม่สนใจ และไม่มีความรู้เก่ียวกับนโยบายสาธารณะ  

รูปแบบการตัดสินใจวินิจฉัยนโยบายสาธารณะ มี 3 รูปแบบ คือ 
1. แบบใช้หลักสมเหตุสมผล เป็นการตัดสินใจวินิจฉัยโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
2. แบบใช้หลักส่วนเพ่ิมขึ้น มีแนวคิดว่า การตัดสินใจวินิจฉัยโดยทั่วไปมักมีลักษณะอนุรักษ์

นิยม โดยต้องอาศัยการตัดสินวินิจฉัยคร้ังก่อน ๆ เป็นหลักยึดอยู่ การตัดสินใจคร้ังใหม่จึงต้องเป็นเรื่อง
ของการปรับปรุงแก้ไขการตัดสินใจที่เคยทํามาก่อน 

3. แบบใช้หลักผสมกลั่นกรอง เป็นการตัดสินวินิจฉัยโดยการผสมกล่ันกรองระหว่างลักษณะ
ของการใช้หลักสมเหตุสมผลกับใช้หลักส่วนเพ่ิม ความรู้ทางการเมืองการปกครอง หลักการจัดระเบียบ
การปกครองประเทศ หรือการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินน้ัน ที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกนิยมใช้ 
มีอยู่ หลักการด้วยกัน คือ 

1. หลักการรวมอํานาจ (Centralization) 
2. หลักการแบ่งอํานาจ (Deconcentralization) 
3. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
4. การรวมอํานาจ เป็นหลักการปกครองที่รวมอํานาจที่สําคัญไว้ในส่วนกลาง อํานาจ

ดังกล่าว ได้แก่การวินิจฉัยสั่งการและการบังคับบัญชา ซึ่งผลในการสั่งการจะมีอํานาจครอบคลุมทั่ว
ประเทศ ทําให้เกิดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง หรือรัฐบาลกลาง ซึ่งมีอํานาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ 

ลักษณะสําคัญของการวมอํานาจ มี 5 ประการ คือ 
1) กําลังทหารและตํารวจขึ้นอยู่กับส่วนกลาง 
2) การวินิจฉัยสั่งการขึ้นอยู่กับส่วนกลาง 
3) มีการบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 
4) ส่วนกลางเป็นผู้กําหนดนโยบายในการปกครองประเทศ 
5) อํานาจในการต่างประเทศ ส่วนกลางเป็นผู้กําหนด  

ข้อดีของหลักการรวมอํานาจ 
1. ทําให้เกิดความม่ันคง 
2. ทําให้เกิดการประหยัด 
3. สามารถบริการประชาชนโดยเสมอหน้า 
4. ทําให้เกิดเอกภาพ (Unity) ในทางปกครอง 
ข้อเสียของหลักการรวมอํานาจ 
1. ไม่สามารถดําเนินกิจการทุกอย่างให้ได้ผลดีทั่วท้องที่ได้ในขณะเดียวกัน 
2. ทําให้เกิดความล่าช้าในการวินิจฉัยสั่งการ 
3. ไม่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย 
4. ไม่อาจสนองความต้องการของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
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การแบ่งอํานาจ หมายถึงการบริหารราชการ ที่ส่วนกลางได้จัดแบ่งอํานาจในการวินิจฉัยสั่ง
การบางส่วน หรือบางขั้นตอนไปให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานของตน ซึ่งออกไปประจําอยู่
ในเขตการปกครองต่าง ๆ ของประเทศ ให้วินิจฉัยสั่งการได้เองตามระเบียบแบบแผนที่ส่วนกลาง
กําหนดไว้ การแบ่งอํานาจทําให้เกิดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค  

ลักษณะสําคัญของการแบ่งอํานาจ 
1. ต้องมีราชการบริหารส่วนกลาง 
2. ต้องมีเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนของส่วนกลาง 
3. ส่วนกลางแบ่งอํานาจให้ส่วนภูมิภาค 
ข้อดีของการแบ่งอํานาจ  
1. เป็นก้าวแรกที่จะนําไปสู่การกระจายอํานาจ 
2. ทําใหส้่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นมีการประสานงานกันดี 
3. ทําให้การปฏิบัติราชการรวดเร็วย่ิงขึ้น 
4. มีประโยชน์สําหรับประเทศที่ประชาชนยังขาดสํานึกในการปกครองตนเอง 
ข้อเสียของการแบ่งอํานาจ 
1. เป็นอุปสรรคในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
2. ก่อให้เกิดความล่าช้า 
3. ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ท้องถิ่น 
การกระจายอํานาจ หมายถึง การโอนอํานาจในทางการปกครองจากส่วนกลางบางอย่าง ไป

ให้ประชาชนในท้องถิ่นดําเนินการเอง โดยมีอิสระพอสมควร ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย การ
กระจายอํานาจทําให้เกิดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

ลักษณะสําคัญของการกระจายอํานาจ 
1. มีสภาและผู้บรหิารระดับท้องถิ่น 
2. มีอิสระในการปกครองตนเอง (อยู่ภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด) 
3. มีงบประมาณและรายได้ของตนเอง 
4. มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของตนเอง 
อน่ึง หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น มิได้เป็นหน่วยภายใต้บังคับบัญชาของส่วนกลางเหมือน

การปกครองส่วนภูมิภาค 
ข้อดีของหลักการกระจายอํานาจ 
1. เป็นการแบ่งเบาภาระของส่วนกลาง 
2. กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง 
ข้อเสียของหลกัการกระจายอํานาจ 
1. อาจเป็นภัยต่อเอกภาพทางการปกครองและความมั่นคงของประเทศ 
2. ทําให้ราษฎรเพ่งเล็งเห็นประโยชน์ของท้องถิ่นสําคัญกว่าส่วนรวม 
3. เจ้าหน้าที่ทีไ่ด้รับการเลือกต้ังอาจใช้อํานาจหน้าที่โดยไม่เหมาะสม 
4. ย่อมทําให้เกิดความส้ินเปลืองมากกว่า 
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ในการศึกษาความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ ควรทําความเข้าใจแนวคิด
เก่ียวกับการบริหารเป็นเบ้ืองต้นก่อน กล่าวคือ สืบเน่ืองจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ซึ่งหมายถึง มนุษย์
โดยธรรมชาติย่อมอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ไม่อยู่อย่างโดยเด่ียว แต่อาจมีข้อยกเว้นน้อยมากที่มนุษย์อยู่โดด
เด่ียวตามลําพัง เช่น ฤษี การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มของมนุษย์อาจมีได้หลายลักษณะและเรียกต่างกัน 
เป็นต้นว่า ครอบครัว (family) เผ่าพันธ์ุ (tribe) ชุมชน (community) สังคม (society) และประเทศ 
(country) เมื่อมนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มย่อมเป็นธรรมชาติอีกที่ในแต่ละกลุ่มจะต้องมี “ผู้นํากลุ่ม” 
รวมท้ังมี “แนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่ม” เพ่ือให้เกิดความสุขและความสงบ
เรียบร้อย สภาพเช่นน้ีได้มีวิวัฒนาการตลอดมา โดยผู้นํากลุ่มขนาดใหญ่ เช่น ในระดับประเทศของ
ภาครัฐ ในปัจจุบันอาจเรียกว่า “ผู้บริหาร” ขณะที่การควบคุมดูแลกันภายในกลุ่มน้ัน เรียกว่า การ
บริหาร (administration) หรือการบริหารราชการ (public administration) ด้วยเหตุผล
เช่นน้ี มนุษย์จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงจากการบริหารหรือการบริหารราชการได้ง่าย และทําให้กล่าวได้อย่าง
มั่นใจว่า "ที่ใดมีประเทศ ที่น่ันย่อมมีการบริหาร" 

คําว่า การบริหาร (administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “administatrae” 
หมายถึง ช่วยเหลือ (assist) หรืออํานวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมาย
ใกล้เคียงกับคําว่า “minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี สําหรับ
ความหมายด้ังเดิมของคําว่า administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต่าง ๆ  

ส่วนคําว่า การจัดการ (management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการจัดต้ังเพ่ือมุ่งแสวงหากําไร (profits) หรือกําไรสูงสุด (maximum profits) สําหรับ
ผลประโยชน์ที่จะตกแก่สาธารณะถือเป็นวัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้ (by product) เมื่อ
เป็นเช่นน้ี จึงแตกต่างจากวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังหน่วยงานภาครัฐที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือให้บริการ
สาธารณะทั้งหลาย (public services) แก่ประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันน้ีหรืออาจเรียกว่า การ
บริหารจัดการ (management administration) เก่ียวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้น เช่น การนําแนวคิด
ผู้บริหารสูงสุด (Chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใช้ในวงราชการ การบริหาร
ราชการด้วยความรวดเร็ว การลดพิธีการที่ไม่จําเป็น การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และการจูงใจ
ด้วยการให้รางวัลตอบแทน เป็นต้น นอกเหนือจากการที่ภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือภาค
ธุรกิจเข้ามารับสัมปทานจากภาครัฐ เช่น ให้สัมปทานโทรศัพท์มือถือ การขนส่ง เหล้า บุหรี่ อย่างไรก็ดี 
ภาคธุรกิจก็ได้ทําประโยชน์ให้แก่สาธารณะหรือประชาชนได้เช่นกัน เช่น จัดโครงการคืนกําไรให้สังคม
ด้วยการลดราคาสินค้า ขายสินค้าราคาถูก หรือการบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม เป็นต้น  

การบริหาร บางครั้งเรียกว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด 
ๆของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้าเป็นหน่วยงานภาคเอกชน หมายถึงของหน่วยงาน 
และ/หรือ บุคคล) ที่เก่ียวข้องกับคน สิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น (1) การบริหาร
นโยบาย (Policy) (2) การบริหารอํานาจหน้าที่ (Authority) (3) การบริหารคุณธรรม (Morality) (4) การ
บริหารที่เก่ียวข้องกับสังคม (Society) (5) การวางแผน (Planning) (6) การจัดองค์การ (Organizing) (7) 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  (Staffing) (8) การอํานวยการ (Directing) (9) การประสานงาน 
(Coordinating) (10) การรายงาน (Reporting) และ (11) การงประมาณ (Budgeting) เช่นน้ี เป็นการนํา 
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“กระบวนการบริหาร” หรือ “ปัจจัยที่มีส่วนสําคัญต่อการบริหาร” ที่เรียกว่า แพ็มส์-โพสคอร์บ (PAMS-
POSDCoRB) แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้ความหมาย  

พร้อมกันน้ี อาจให้ความหมายได้อีกว่า การบริหาร หมายถึง การดําเนินงาน หรือการ
ปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เก่ียวข้องกับ คน สิ่งของ และ
หน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น (1) การบริหารคน (Man) (2) การบริหารเงิน (Money) (3) 
การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material) (4) การบริหารงานทั่วไป (Management) (5) การบริหารการ
ให้บริการประชาชน (Market) (6) การบริหารคุณธรรม (Morality) (7) การบริหารข้อมูลข่าวสาร 
(Message) (8) การบริหารเวลา (Minute) และ (9) และการบริหารการวัดผล (Measurement) 
เช่นน้ี เป็นการนํา “ปัจจัยที่มีส่วนสําคัญต่อการบริหาร” ที่เรียกว่า 9M แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการ
ให้ความหมาย 

การให้ความหมายทั้ง 2 ตัวอย่างที่ผ่านมาน้ี เป็นการนําหลักวิชาการด้านการบริหาร คือ 
“กระบวนการบริหาร” และ “ปัจจัยที่มีส่วนสําคัญต่อการบริหาร” มาใช้เป็นแนวทางหรือกรอบแนวคิด
ในการให้ความหมายซึ่งน่าจะมีส่วนทําให้การให้ความหมายคําว่าการบริหารเช่นน้ีครอบคลุมเน้ือหา
สาระสําคัญที่เก่ียวกับการบริหาร ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย เป็นวิชาการ และมีกรอบแนวคิดด้วย นอกจาก 2 
ตัวอย่างน้ีแล้ว ยังอาจนําปัจจัยอ่ืนมาใช้เป็นแนวทางในการให้ความหมายได้อีก เป็นต้นว่า 3M ซึ่ง
ประกอบด้วย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) และการบริหารงานทั่วไป 
(Management) และ 5ป ซึ่งประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงาน และ
ประชาสัมพันธ์ 

เพ่ือช่วยเพ่ิมความเข้าใจการบริหารมากขึ้น จึงขอนําความหมายคําว่า การบริหาร การจัดการ 
และการบริหารจัดการ มาแสดงไว้ด้วย เช่น 

สมพงษ์ เกษมสิน ในปี พ.ศ. 2514 มีความเห็นว่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และ
ศิลป์นําเอาทรัพยากรบริหาร (administrative resource) เช่น คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ 
มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (process of administration) เช่น POSDCoRB Model 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ19             
 สมพงษ์ เกษมสิน ในปี พ.ศ. 2523 กล่าวไว้ว่า คําว่า การบริหารนิยมใช้กับการบริหาร
ราชการ หรือการจัดการเก่ียวกับนโยบาย ซึ่งมีศัพท์บัญญัติ ว่า รัฐประศาสนศาสตร์ (public 
administration) และคําว่า การจัดการ (management) นิยมใช้กับการบริหารธุรกิจเอกชน หรือ
การดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว้ และ ยังให้ความหมายการบริหารไว้ว่า การบริหารมีลักษณะ
เด่นเป็นสากลอยู่หลายประการ ดังน้ี  

1) การบริหารย่อมมีวัตถุประสงค์                       
2) การบริหารอาศัยปัจจัยบุคคลเป็นองค์ประกอบ                        
3) การบริหารต้องใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน                        
4) การบริหารมีลักษณะการดําเนินการเป็นกระบวนการ                        

                                                            
19สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์เกษมสุวรรณ, 

2514), หน้า 13-14. 
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5) การบริหารเป็นการดําเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคล                       
6) การบริหารอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคคล กล่าวคือ ความร่วมใจ (collective mind) 

จะก่อให้เกิดความร่วมมือของกลุ่ม (group cooperation) อันจะนําไปสู่พลังของกลุ่ม (group effort) 
ที่จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์                       

7) การบริหารมีลักษณะการร่วมมือกันดําเนินการอย่างมีเหตุผล 
8) การบริหารมีลักษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ 
9) การบริหารไม่มีตัวตน (intangible) แต่มอิีทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์20 
อนันต์ เกตุวงศ์ ในปี พ.ศ. 2523 ให้ความหมายการบริหาร ว่า เป็นการประสานความ

พยายามของมนุษย์ (อย่างน้อย 2 คน) และทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือทําให้เกิดผลตามต้องการ21 
ไพบูลย์ ช่างเรียน ในปี พ.ศ. 2532 ให้ความหมายการบริหารว่า หมายถึง ระบบที่ประกอบ

ไปด้วยกระบวนการในการนําทรัพยากรทางการบริหารทั้งทางวัตถุและคนมาดําเนินการเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล22  

ติน ปรัชญพฤทธิ์ ในปี พ.ศ. 2535 มองการบริหารในลักษณะที่เป็นกระบวนการโดยหมายถึง
กระบวนการนําเอาการตัดสินใจ และนโยบายไปปฏิบัติ ส่วนการบริหารรัฐกิจหมายถึงเก่ียวข้องกับการ
นําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ23  

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล 

2.2.1 ความหมายของหลักธรรมาภิบาล 
 เป็นคําที่มาจากภาษาสันสกฤตคือธรรมกับอภิบาล ความหมายตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้คํานิยามไว้ดังน้ีธรรมคุณความดี คําสั่งสอนในศาสนา หลักประพฤติ
ปฏิบัติในศาสนา ความจริงความถูกต้อง ความยุติธรรม กฎ กฎเกณฑ์ กฎหมาย สิ่งทั้งหลาย 
บํารุงรักษา ปกครอง ปกป้อง หรือ คุ้มครอง ดังน้ัน ธรรมาภิบาลจึงมีความหมายตามนัยน้ีว่า “วิถีการ
ปกครองที่ไปสู่ความดีงามที่ย่ังยืน อันได้แก่ความรุ่งเรืองและความผาสุกของปวงชนท้ังปวง” พระราช
ญาณวิสิฐ (เสริมชัย  ชัยมงคล) ได้เขียนหนังสือเร่ืองหลักธรรมาภิบาลและประมุขศิลป์มีใจความตอน
หน่ึงว่า การปกครองการบริหารแบบบูรณาการ (Integration) ของหัวหน้าฝ่ายบริหาร (CEO - Chief 
Executive Officer) ขององค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของทางราชการ ในส่วนกลางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดี องค์กรรัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจเอกชนก็ดี องค์กรทางศาสนา และองค์กร
สาธารณะอ่ืนๆ ก็ดี จะให้บังเกิดผลสําเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพสูง จะต้องมีหลักการบริหารท่ีช่ือว่า 
การบริหารการปกครองที่ดี (Good Governance) น้ันประมวลรวม ย่อลงใน “หลักธรรมาภิบาล”25 

                                                            
20สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหาร, อ้างแล้ว, หน้า 5-6. 
21อนันต์ เกตุวงศ์, การบริหารการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

2523), หน้า 27. 
22ไพบูลย์ ช่างเรียน, วัฒนธรรมการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์, 2532), หน้า 17. 
23ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, ศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2535), หน้า 8. 
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 ความหมายหลักธรรมาภิบาล หรือการจัดการที่ดีโดยหลักสากลจะประกอบด้วยคุณสมบัติ  
2. ความโปร่งใส หมายถึง สาธารณะชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้                                     
3. ความมั่นใจ หมายถึง การมหีลักการที่แน่นอน เป็นธรรมที่ทําใหส้าธารณะชนมั่นใจ                 

 วรภัทร โตธนะเกษม อธิบายคําว่า Good Governance หมายถึง “การกํากับดูแลที่ดี” หรือ
หมายถึง “การใช้สิทธ์ิของความเป็นเจ้าของที่จะปกป้องดูแลผลประโยชน์ของตนเองโดยผ่านกลไกที่
เก่ียวข้องในการบริหาร” โดยหัวใจสําคัญของธรรมาภิบาล คือ ความโปร่งใส (Transparency) ความ
ยุติธรรม (Fairness) และความรับผิดชอบในผลของการตัดสินใจ (Accountability) การกํากับดูแลที่ดี
มีความจําเป็นทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ในกรณีภาครัฐจะเรียกว่า Good Political Governance 
ผู้เป็นเจ้าของ คือ “ประชาชน” ซึ่งใช้สิทธิของตนเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปทําหน้าที่ใน
รัฐสภาพ เพ่ือกํากับดูแลผู้บริหาร คือ รัฐบาลให้กําหนดนโยบาย คัดเลือกและกํากับดูแลผู้บริหารให้
บริหารงานเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของบริษัทสมตามเจตนารมณ์ของผู้ถือหุ้น และยังได้กล่าวถึงวิธีการ
สร้างธรรมาภิบาลในองค์กรว่าต้องเร่ิมจากบริหารประเทศในทางที่ถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน ส่วนในภาคเอกชนเรียกว่า Good Corporate Governance ผู้เป็นเจ้าของคือ “ผู้ถือ
หุ้น” ใช้สิทธิในการเลือกคณะกรรมการบริษัท เข้าไปทําหน้าที่    

1) คณะกรรมการบริหารและผู้บริการระดับสูงต้องทําความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการ
เป็นธรรมาภิบาล 

2) คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงควรทบทวน กระบวนการกํากับดูแลที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันของตนว่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสเพียงใด  

3) ปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการกํากับดูแลให้ดีขึ้น และสั่งให้มีการดําเนินการ บุษบง        
ชัยเจริญวัฒนะ และบุญมี ลี้ กล่าวว่า สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย ได้อธิบายว่า ธรรมาภิ
บาล เป็นรากศัพท์ที่สร้างขึ้นมาจากคําว่า ธรรม ซึ่งแปลว่า ความดีหรือกฎเกณฑ์ ส่วนคําว่า อภิบาล
แปลว่า บํารุงรักษา ปกครอง เมื่อรวมกันก็กลายเป็นธรรมาภิบาล ซึ่งมีความหมายตรงกับคําว่า Good 
Governance26 
 ปฐมพงศ์ พฤฒิพงศ์ ได้แสดงให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องธรรมรัฐมีมานานแล้ว และความหมายก็
แตกต่างกันไป เช่น ในความหมายของไทยและปราชญ์ชาวกรีก แต่อย่างไรก็ตามความหมายของธรรม
รัฐของไทยและกรีกน้ันตรงกันที่พอสรุปได้ว่า ธรรมรัฐ คือ ความถูกต้องชอบธรรมจากผู้นําในระดับ
ต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าในสังคมกล่าวคือ เป็นผู้มีสิทธิเสรีภาพมีหน้าที่ถูกต้องเหมาะสมใน
สังคม ซึ่งหมายถึง ในฐานะพลเมืองดี มีศีลธรรม มีจรรยาดีมีความรู้ดี มีความเฉลียวฉลาด กล้าหาญ 
เป็นต้น แต่บทบาทหน้าที่ของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป ทั้งน้ีเน่ืองจากพ้ืนฐานอาชีพ ความรู้
ความสามารถ ตลอดจนระบบงาน ระบบราชการและระบบสังคมที่ต่างกัน 

ชนิดา ศิลปะวุฒิ ได้อธิบายตามแบบของ อานันท์ ปันยารชุน ว่า Good governance 
หมายถึงผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรมซึ่งบุคคลและสถาบันทั้งในภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชน์
ร่วมกัน ได้กระทําในหลายทางมีลักษณะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งอาจนําไปสู่การ
ผสมผสานผลประโยชน์ที่หลากหลายและขัดแย้งกันได้ โดยสาระของ Good governance คือ
องค์ประกอบที่ทําให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้แน่ใจว่านโยบายท่ีกําหนดไว้จะได้ผล 
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หมายถึงการมีบรรทัดฐานเพื่อให้มีความแน่ใจว่ารัฐบาลจะสามารถสร้างผลงานตามที่สัญญาไว้กับ
ประชาชน27 

สถาบันพระปกเกล้า ได้ทําการวิจัยเร่ือง ทศธรรม : ตัวช้ีวัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และได้ให้ความหมายธรรมาภิบาลว่า ทําหน้าที่เป็นกลไก เครื่องมือและแนวทางการดําเนินงานที่
เช่ือมโยงกันของภาคเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยเน้นความจําเป็นของการสร้างความร่วมมือ
จากรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนอย่างจริงจังและต่อเน่ืองเพ่ือให้ประเทศมีพ้ืนฐานระบอบ
ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งมีความชอบธรรมทางการกฎหมาย มีเสถียรภาพ มีโครงสร้างและกระบวนการ
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อันจะนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

ธีรยุทธ บุญมี ช้ีว่า ความคิดธรรมรัฐเป็นการมอบอํานาจการเมือง การปกครองแบบใหม่ที่
แข็งทื่อตายตัวแต่ให้ปฏิสัมพันธ์กับภาคประชาชนและให้มีลักษณะแยกย่อยมากขึ้นแนวคิดธรรมรัฐ คือ
การเป็นหุ้นส่วนกันในการบริหารและปกครองประเทศโดยรัฐประชาชนและเอกชน ซึ่งกระบวนการอัน
น้ีจะก่อให้เกิดความเป็นธรรม ความโปร่งใสความยุติธรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนดีซึ่งแนวคิดน้ี
เกิดจากการที่ประชาชนเห็นว่าระบบราชการล้าหลังทุกส่วนต้องการการปฏิรูปต้องมีการปรับ
โครงสร้างราชการให้ดีขึ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นและประชาชนต้องการให้มีการตรวจสอบโดย
สื่อมวลชนและนักวิชาการ           

ปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ และรัชนี  ภู่ตระกูล ได้เขียนหนังสือเรื่องธรรมาภิบาลกับสังคมไทย       
มีใจความตอนหน่ึงว่า ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือการพัฒนาของประเทศ โดยมีการเช่ือมโยงองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนของสังคม 
คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และให้มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ 
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคมการเมืองอย่างสมดุล ส่งผลให้สังคมดํารงอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ ตลอดจนมีการใช้อํานาจในการพัฒนาประเทศชาติให้เป็นไปอย่างมั่นคงย่ังยืน และมี
เสถียรภาพ 
 พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง
จริยธรรมของการบริหารภาครัฐ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2548 ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
ในการจัดงานครบรอบ 50 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวว่า การบริหาร ต้องพูดถึงผู้บริหาร 
เพราะเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์เก่ียวโยงกัน บางกรณีเป็นเรื่องเดียวกันจริยธรรมของการบริหาร
ภาครัฐจะไม่มีทางเกิดผลสําเร็จได้ ถ้าผู้บริหารไม่มีจริยธรรม การใช้จริยธรรมและคุณธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหารจะต้องมีจิตสํานึกที่จะนําสิ่งที่ดีไปใช้ และขจัดสิ่งที่ไม่ดีให้หมด
ไปสิ่งเหล่าน้ีคือ 

1. ความซื่อสัตย์ เป็นจริยธรรมทั้งของการบริหารภาครัฐและของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ไม่ได้
หมายถึง การประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายเท่าน้ันแต่ต้องตามจริยธรรมและศีลธรรมด้วย               

2. กฎหมาย เป็นที่ยอมรับกันว่า กฎหมายไม่สามารถอุดช่องโหว่การบริหารผู้บริหารที่จะ
แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ กฎหมายวางมาตรฐานข้ันตํ่าของการ
ประพฤติมิชอบไว้เท่าน้ัน แต่มาตรฐานทางจริยธรรมในเร่ืองของการประพฤติชอบและความซื่อสัตย์
น้ันสูงกว่ากฎหมาย      
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3. ความเป็นธรรม บอกยากว่าความเป็นธรรมคืออะไรบ้างว่าความเป็นธรรมอยู่ที่จิตสํานึก
ของผู้บริหาร ก็ไม่น่าจะถูกนัก เพราะผู้บริหารลําเอียงได้ถ้าคนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์สูงสุดถือว่าเป็น
ธรรม                                                                                         

4. ประสิทธิภาพ เป็นเรื่องเข้าใจง่ายและจริยธรรมของการบริหารที่ถกเถียงกันเก่ียวกับเร่ืองน้ี
คือ ในตัวประสิทธิภาพเองอาจไม่สอดคล้องกับจริยธรรม กรณีน้ีจริยธรรมมีความสําคัญมากเรา
สามารถหาหนทางที่จะให้ประสิทธิภาพไปด้วยกันได้กับจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความซื่อสัตย์ ความ
โปร่งใส หรือความเป็นธรรม  

5. ความโปร่งใส เป็นเรื่องเข้าใจง่ายและเป็นจริยธรรมของการบริหารเช่นเดียวกันปัจจุบันมี
การเรียกร้องหาความโปร่งใสกันมาก เพ่ือให้ประชาชนตรวจสอบ การบริหารภาครัฐได้เรามีบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญและในพระราชบัญญั ติข้อมูลข่าวสาร  บัญญั ติ ใ ห้รัฐ เ ปิดเผยข้อมูล อันเป็น
สาธารณประโยชน์แก่ประชาชน การหลีกเลี่ยงไม่เปิดเผยข้อมูลถือได้ว่าขัดจริยธรรม       

6. ความมั่นคงของรัฐ เราใช้จริยธรรมในการบริหารงานเพ่ือผลประโยชน์ ของรัฐความมั่นคง
ของรัฐคือ ผลประโยชน์ของรัฐ ความมั่นคงของรัฐ คือประโยชน์ของรัฐอย่างหน่ึงการใช้จริยธรรมการ
บริหารความม่ันคงอาจกระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จึงหาความสมดุลให้ได้      

7. ค่านิยมของคนไทยส่วนใหญ่ยังเช่ือว่า ความรํ่ารวยสร้างช่ือเสียง เกียรติยศและฐานะได้ จึง
มีคนจํานวนไม่น้อยรีบสร้างความร่ํารวยโดยไม่แย่แสต่อจริยธรรมสิ่งหน่ึงที่คิดว่าไม่มีในตําราคือ ความ
รัก มีคํากล่าวกันว่า ความรักเป็นสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ เป็นความปรารถนา เป็นความห่วงหาอาทร ใครก็ตามท่ี
มีความรัก ย่อมมุ่งพยายามท่ีจะให้สิ่งที่เรารักมีความสุขมีความเจริญ มีความมั่นคงองค์การก็ทํานอง
เดียวกัน ถ้าเรารักองค์การ เราจะปรารถนา เราจะมุ่งมั่นเพ่ือ28 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ.2542 ได้ระบุหลักการของคํานิยาม การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีไว้ดังน้ี “การบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีเป็นแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบให้สังคมท้ังภาครัฐภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจ
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศเพื่อบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยียวยา
ภาวะวิกฤตภยันตรายที่อาจจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และ
การมีส่วนร่วมอันเป็นคุณลักษณะสําคัญของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสอดคล้องกับความเป็นไทย รัฐธรรมนูญ และ
กระแสโลกยุคปัจจุบัน24 

 
 
 

                                                            
24ชนะศักด์ิ ยุวบูรณ์, กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดี, (กรุงเทพมหานคร : 

บพิธการพิมพ์, 2543), หน้า 3. 
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ภายหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในปี พ.ศ. 2540 มีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน พ.ศ. 2540  สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นนักคิด นักวิชาการ นักบริหารรัฐกิจ ผู้รู้ในวิชาชีพต่าง ๆ 
และประชาชนทั่วไป ต่างต่ืนตัวและให้ความสนใจกับหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนแล้ว จะทําให้ประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีระบบการตรวจสอบที่ดี มีความโปร่งใส เกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ และเกิดความเป็นธรรมทั้งทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 

2.2.2 สาระสาํคัญของธรรมาภิบาลในประเทศไทย 
คําว่าธรรมรัฐ หรือต่อมาเรียกว่าธรรมาภิบาล เพ่ิงปรากฏเป็นที่สนใจของประชาชนชาวไทย 

หลังจากที่ประเทศไทยต้องประสบปัญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจอย่างหนัก ทําให้รัฐบาลไทยต้อง
ตัดสินใจเข้ารับการช่วยเหลือ จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2540 หรือ 
ประมาณ 1 เดือนเศษ ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศลอยตัวค่าเงินบาท ที่ประชุมคณาจารย์ คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็ได้มีมติให้ทําจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาล พลเอกชวลิต ยงใจ-
ยุทธ  คํานึงถึงคนจนที่จะได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจที่รุนแรงพร้อมข้อเรียกร้องให้รัฐบาล 
แสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารงานที่ผิดพลาด รวมทั้งเรียกร้องให้สภาลงมติร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ที่สภาร่างรัฐธรรมนูญได้เสนอโดยเร็วด้วย29   
  ภายหลังจากการลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และจัดการ
ต้ังรัฐบาล ชวน หลีกภัย (2) ขึ้นเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2540 นายธีระยุทธ บุญมี ก็ได้เปิดแถลงข่าว 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2543 หลังจากบริหารราชการแผ่นดินของ นายชวน หลีกภัย เพียง 3เดือน เพ่ือ
เรียกร้องให้รัฐบาลสร้างธรรมรัฐ หรือ Good Governance โดยระดมสมองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นํา
สถาบันหลัก และเครือข่ายสังคมต่าง ๆ มาร่วมกันแก้ไขปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ และ
เรียกร้องให้รัฐบาล แสดงเจตจํานงที่มุ่งมั่นว่าจะปฏิรูปสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทย30 
  ในสมัยของ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ รัฐบาลได้ออกระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การปฏิบัติราชการ เพ่ือประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การบริหารราชการ แต่ส่วนราชการไม่ได้ให้ความสนใจอย่างจริงจัง และนโยบายการปฏิรูประบบ
ราชการของรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน ที่ให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดขนาดส่วนราชการเพ่ิม
คุณภาพ และคุณธรรมในการสรรหาบุคลากร ก็มิได้รับการปฏิบัติ และตอบสนองจากส่วนราชการต่าง 
ๆ เท่าใดนัก 
  ในสมัยของ นายชวน หลีกภัย ในช่วงปี พ.ศ. 2540–2543 รัฐบาลพยายามจํากัด การเพ่ิม
จํานวนข้าราชการ และมีส่วนส่งเสริมให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกําหนด โดยเปิด
โอกาสให้ข้าราชการทหารที่มีอายุ 49 ปีขึ้นไป และข้าราชการพลเรือนที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป เข้าร่วม
โครงการ ทั้งน้ีรัฐบาลได้จัดทําโครงการไปได้เพียง 2 รุ่น เท่าน้ัน ดังน้ัน ความพยายามในการปฏิรูป
ระบบราชการ การลดจํานวนข้าราชการ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานขององค์กรของรัฐ ยังมี
ความจําเป็นที่จะต้องมีการนําต่อจากรัฐบาลชุดต่อมา31 
  รุ่ง แก้วแดง ได้สรุปสาเหตุของความล้มเหลวในการปฏิรูปราชการในประเทศไทยไว้ ดังน้ี 
  1. ความไม่ต่อเน่ืองของการดําเนินการปฏิรูป 
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  2. เป็นการปฏิรูปที่เน้นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะโครงสร้าง ไม่เน้นการปฏิบัติ ภายในของระบบ
ราชการ 
  3. ไม่มีการติดตามผล 
  4. ไม่ได้เปิดโอกาสให้ส่วนราชการระดับกรมกอง หรือผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมในการเสนอรูป และ
วิธีการปฏิรูป 
  5. ปัญหาสําคัญของคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ คือ การขาดประสบการณ์ การนํา
นโยบายไปปฏิบัติ การเสนอแนะแนวทางที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการกับส่วนราชการ และมักมี
อคติและไม่ไว้วางใจหน่วยราชการระดับกรม 
  6. ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างและภายใน กระทรวง กรม และกอง 
  7. ขาดแรงจูงใจในการปฏิรูปของข้าราชการในส่วนราชการต่าง ๆ 

นับต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยได้รับแรงผลักดันอย่างมาก จากกระแส
โลกา ภิวัตน์ ปัญหาเศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงสภาวะการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศใน
ภูมิภาค ประเทศไทยจําเป็นต้องพัฒนา และปฏิรูปโครงสร้าง และวิธีการปฏิบัติของรัฐให้มี
ประสิทธิภาพอย่างจริงจัง และต่อเน่ือง ดังน้ัน จึงมีการศึกษาและนําแนวคิดของธรรมาภิบาล
ผสมผสานกับรูปแบบการปกครองที่ใช้อยู่ และมีการผลักดันให้เป็นหลักในการสร้างการปกครองที่ดี
ของประเทศ การนําหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ มีผลให้มีการเริ่ม
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบราชการ รูปแบบการบริหารการจัดการของรัฐ และบทบัญญัติใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

2.2.3 องคป์ระกอบของธรรมาภิบาล 
  แม้ว่าความหมายหรือวัตถุประสงค์ในการเอ่ยถึง และส่งเสริมการนําหลักธรรมภิบาลมาใช้
ของหน่วยงานต่าง ๆ จะต่างกัน เพราะว่าการจัดวิธีการปกครองตามหลักธรรมาภิบาลน้ัน อาจไม่มีวิธี
ที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียว และองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลน้ัน ก็ได้มีการกําหนดไว้แตกต่างกันไปแต่
องค์ประกอบที่แตกต่างกันไปน้ัน  จะมีองค์ประกอบร่วมที่คล้ายคลึงกัน  ซึ่งเป็นรากฐานของการสร้าง
ธรรมาภิบาล ซึ่งจะหยิบยกองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล มาพิจารณาดังต่อไปน้ี 
  ไชยวัฒน์ ค้ําช ูและคณะ ได้กล่าวว่า “องค์ประกอบพ้ืนฐานของการสร้างธรรมาภิบาล” 
ได้แก่ 

1. ภาระรับผิดชอบ หมายถึง การกําหนดให้บุคคลและองค์กร ทั้งที่มาจากการเลือกต้ัง และ
การแต่งต้ัง ซึ่งทําหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานภาครัฐ ต้องมีภาระความรับผิดชอบต่อสาธารณะใน
เรื่องที่เก่ียวกับการกระทํากิจกรรม หรือการตัดสินใจใด ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสาธารณะหรือกระทําใน
นามของสาธารณะในความหมายแคบภาระรับผิดชอบมุ่งเน้น เรื่องความสามารถที่จะอภิปรายที่มาที่
ไปของการจัดสรร การใช้และการควบคุม อันเป็นเรื่องเก่ียวกับระบบงบประมาณการบัญชี และการ
ตรวจสอบบัญชีในความหมายกว้างภาระรับผิดชอบ ยังหมายรวมถึงการจัดต้ังและการใช้บังคับ
กฎเกณฑ์ และระเบียบกติกาต่างๆ ของธรรมาภิบาลด้วย   

2. ความโปร่งใส หมายถึง การท่ีสาธารณะชนมีโอกาสรับรู้ นโยบายด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล 
และมีความมั่นใจว่ารัฐบาล หรือความต้ังใจจริง ในการดําเนินตามนโยบายน้ัน ซึ่งจะเกิดเช่นน้ันได้ เมื่อ
ประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางาน คําช้ีแจงและถ้อยแถลงต่าง ๆ ของรัฐบาล และการะบวนการ
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ทางการเมือง ในการกําหนดและการดําเนินนโยบายเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม รวมท้ัง
เปิดให้มีการต่อสู้แข่งขันระหว่างฝ่ายต่าง ๆ อย่างเต็มที่ในการกําหนดทางเลือกของสังคม นอกจากน้ี
ความโปร่งใส ยังทําให้การติดตามตรวจสอบของสาธารณะมีความถูกต้องมากข้ึน และได้มาซึ่งข้อมูล
เก่ียวข้องกับสภาพเง่ือนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

3. การปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบความหมายน้ีครอบคลุมรูปแบบการฉ้อ
ราษฎร์บังหลวงเกือบทั้งหมด ทั้งที่อยู่ในภาครัฐ และเอกชน ในส่วนของระบบราชการทุจริตส่วนใหญ่ 
หมายถึง การกระทําของหน่วยราชการหรือของข้าราชการที่มิชอบด้วยกฎหมาย การปราบปรามการ
ทุจริตและการประพฤติมิชอบ จึงถือเป็นตัวช้ีวัดสําคัญที่แสดงความต้ังใจจริงในการสร้างธรรมาภิบาล
ให้เกิดขึ้น 

4. การจัดวิธีการปกครองแบบมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการท่ีเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีบทบาท และอิทธิพลในการตัดสินใจดําเนินนโยบาย และการมีส่วนในการ
ควบคุมสถาบัน ตลอดจนการจัดสรรการใช้ และการรักษาทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของตนเองอันจะ ทําให้เกิดการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ เมื่อพิจารณาในบริบทของการจัดการ
ปกครอง และการบริหาร การมีส่วนร่วมจะเน้นที่การอุดหนุนให้ประชาชนพลเมือง ซึ่งรวมผู้หญิงด้วยมี
อํานาจมากขึ้น และเน้นความสําคัญของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดง และกิจกรรมต่าง ๆ ในภาค
ประชาสังคม การมีส่วนร่วมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างกรอบของกฎเกณฑ์ และสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยสร้างข้อเรียกร้องที่ชอบธรรม และก่อให้เกิดกระบวนการติดตามตรวจสอบ
นโยบาย และการดําเนินการของรัฐ การมีส่วนร่วมเกิดขึ้นได้หลายระดับด้วยกัน นับแต่ระดับรากหญ้า 
โดยผ่านสถาบันในระดับท้องถิ่น และเทศบาลไปจนถึงระดับภูมิภาค และระดับชาติ ภายใต้รูปแบบ
การปกครองที่มีการกระจายอํานาจและยืดหยุ่น ตลอดจนการมีส่วนร่วมในภาคเอกชน 

5. การสร้างกรอบทางกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมให้เข้มแข็ง คือการมีกฎหมายท่ีมี
ความชัดเจน และนํามาใช้อย่างเป็นเอกภาพ ซึ่งระบบยุติธรรมและกฎหมายที่ส่งเสริมการพัฒนาและ
ระบบการจัดการปกครองที่ดีน้ัน คือ การมีกฎหมายที่มีความชัดเจนและนํามาใช้อย่างเป็นเอกภาพใน
ระบบ และกระบวนการยุติธรรมที่มีความเป็นวัตถุวิสัย และเป็นอิสระ และเป็นระบบกฎหมาย ซึ่งมี
บทลงโทษที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันปรามผู้คิดละเมิด หรือลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนระบบกฎหมาย และ
กระบวนการยุติธรรมที่ดี จะช่วยส่งเสริมการปกครองตามหลักนิติธรรม สิทธิมนุษยชน และการพัฒนา
เศรษฐกิจ ถ้าขาดระบบเช่นว่าน้ีไปหรือมีระบบที่อ่อนแอ จะทําให้ไม่ค่อยมีใครอยากจะลงทุนต้นทุนใน
การทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจถูกบิดเบือนไป และพฤติกรรมการแสวงหาประโยชน์ จากค่าเช่าบ้าน 
(Rent-seeking Activities) จะแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง และปัญหาการบังคับให้เป็นไปตาม
กฎหมายจะนําไปสู่การกระทําของบริษัทธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการทุจริตในทุกระดับ32 
  บวรศักด์ิ อุวรรณโณ ได้กล่าวว่า กระบวนการที่เป็นหัวใจของธรรมาภิบาลน้ันมี 3 ส่วนที่ต้อง
เช่ือมโยงกัน ก็คือ 
  1. การมีส่วนรว่มของทุกภาคในการบริหารจัดการสังคม (Participation) 
  2. ความโปร่งใสของกระบวนการการตัดสินใจ (Transparency) ซึ่งทําให้การทุจริต และ
บิดเบือนผลประโยชน์ของภาคอ่ืน ๆ ไปเป็นการกระทําของตนกระทําได้ยากหรือไม่ได้ 
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  3. ความรับผิดชอบที่ต้องตอบคําถาม (Accountability) และถูกวิจารณ์ได้ รวมทั้งความ
รับผิดชอบในผลการตัดสินใจ 
  สุดจิต นิมิตกุล ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลไว้ว่า “องค์ประกอบของธรรมาภิ
บาล ที่เสนอ โดยกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะเน้นไปทางด้านการบริหารการปกครอง การพัฒนา และการ
กระจายอํานาจ ซึ่งเป็นสายงานที่กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ โดยตรงว่าองค์ประกอบในการ
เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของกระทรวงมหาดไทยมี 11 องค์ประกอบ คือ การมีส่วน
ร่วม ความย่ังยืน สิ่งที่ชอบธรรม ความโปร่งใส ความเป็นธรรม และความเสมอภาค ความรู้และทักษะ
ของเจ้าหน้าที่ ความเสมอภาคทางเพศ ความอดทนอดกลั้น หลักนิติธรรม ความรับผิดชอบและการ
เป็นผู้กํากับดูแล มีรายละเอียดดังน้ี 
  1. การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นการมีส่วนร่วมของทั้งประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐใน
การบริหารงาน เพ่ือให้เกิดความคิดริเริ่ม และพลังการทํางานที่สอดคล้องประสานกัน เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายในการให้บริการประชาชน 
  2. ความย่ังยืน (Sustainability) มีการบริหารงานที่อยู่บนหลังของความสมดุลทั้งในเมือง 
และชนบท ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ 
  3. ประชาชนมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ชอบธรรม (Legitimacy) ให้การยอมรับ (Acceptance) 
การดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน พร้อมที่จะยอมสูญเสีย
ประโยชน์ส่วนตนไป เพ่ือประโยชน์ส่วนร่วมที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน 
  4. มีความโปร่งใส (Transparency) ข้อมูลต่าง ๆ ตรงข้อเท็จจริงของการดําเนินการ และ
สามารถตรวจสอบได้ มีการดําเนินการที่เปิดเผยชัดเจน และเป็นไปตามกําหนดไว้ 
  5. ส่งเสริมความเป็นธรรม (Equity) และความเสมอภาค (Equality) มีการกระจายการ
พัฒนาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และมีระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ชัดเจน 
  6. มีความสามารถท่ีจะพัฒนาทรัพยากร และวิธีการบริการกิจกรรม และสังคมที่ดีเจ้าหน้าที่
ของทุกหน่วยงาน จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะเพ่ือให้สามารถนําไปปรับใช้กับการทํางาน
ได้ และมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 
  7. ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ (Promoting Gender Balance) เปิดโอกาสให้สตรีทั้งใน
เมือง และชนบทเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคมในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นมากขึ้น 
  8. การอดทนอดกลั้น (Tolerance) และการยอมรับ (Acceptance) ต่อทัศนะที่หลากหลาย 
(Divers Perspective) รวมทั้งต้องยุติข้อขัดแย้งด้วยเหตุผลหาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันได้ 
  9. การดําเนินการตามหลักนิติธรรม (Operating by Rule of Law) พัฒนาปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมายให้มีความทันสมัยและเป็นธรรม 
  10. ความรับผิดชอบ (Accountability) เจ้าหน้าที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชน 
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน จะเป็นตัวช้ีวัดสําคัญในการประเมินความสําเร็จของ
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ 
  11. การเป็นผู้กํากับดูแล (Regulator) แทนการควบคุม โอนงานบางอย่างไปให้องค์กร
ท้องถิ่น ซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด หรืองานบางอย่างก็ต้องแปรรูปให้เอกชนดําเนินการ33 
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  สําหรับการศึกษาครั้งน้ีจะยึดองค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาลที่ได้กําหนดไว้ตามท่ีระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดีพ.ศ. 2542 เป็นสําคัญ 

2.2.4 บทบาทของธรรมาภิบาลในประเทศไทย 
  แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล แม้ว่าจะเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่ในเวทีโลก แต่สําหรับใน
ประเทศไทยนั้นแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีได้แฝงอยู่ในวัฒนธรรมไทยมาช้านาน โดยเฉพาะหลัก
ทศพิธราชธรรม คือ หลักการบริหารจัดการที่ดีของพระมหากษัตริย์ (Royal Good Governance) 
ต้ังแต่สมัยที่มีการปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เพ่ือเป็นข้อจํากัดของอํานาจเบ็ดเสร็จของ
พระมหากษัตริย์ เพ่ือเป็นการวางทิศทาง และแนวทางในการปฏิบัติพระองค์ และการดําเนินพระราช
กรณียกิจ ดังกล่าวประกอบด้วย 
  1. ทาน  คือ การให้ การสงเคราะห์ประชาชาน 
  2. ศีล  คือ ความประพฤติดี ที่เป็นข้อบัญญัติที่กําหนดทางปฏิบัติกาย และวาจาทาง
พุทธศาสนา ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีทําให้ประชาชนเคารพนับถือ 
  3. บริจาค  คือ การเสียสละ การแจก การให้เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
  4. อาชวะ  คือ ความซื่อตรง ความตรงไปตรงมา ความมีสัตย์ 
  5. มัทวะ  คือ ความอ่อนโยน ไม่เย่อหย่ิง 
  6. ตบะ  คือ ความเพียร การบําเพ็ญตนเพ่ือให้กิเลสเบาบาง 
  7. อักโกธะ  คือ ความไม่โกรธ การไม่ใช้อารมณ์ 
  8. อวิหิงสา คือ ความไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่กดขี่ข่มเหงประชาชน 
  9. ขันติ  คือ ความอดทน ความอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่พอใจ 
  10. อวิโรธนะ  คือ ความเที่ยงธรรม ความไมป่ระพฤติผิดธรรมะ34 
  แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล หรือการบริหารการจัดการที่ดี จะต้องสอดคล้องกับหลักพุทธ
ศาสนา เรื่อง ทศพิธราชธรรม ดังกล่าว พุทธทาสภิกขุ ได้ช้ีให้เห็นชัดว่า “ประชาธิปไตยเก่ียวเน่ืองกัน
กับธรรมะ จะขาดเสียไม่ได้ เพราะถ้าขาดธรรมะแล้วโลกไปไม่รอด โลกจะเต็มไปด้วยปัญหา” 
  บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ได้กล่าวว่า ในประเทศไทยแนวคิดเร่ือง ธรรมาภิบาล ได้เริ่มใช้กันอย่าง
แพร่หลาย ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และหลังจากวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 ในหนังสือแสดงเจตจํานงกู้เงิน จํานวน 17.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) รัฐบาลไทยให้คํามั่นว่าจะต้องสร้าง “Good 
Governance” ขึ้นในการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งให้เห็นโดยปริยายว่าทั้งรัฐบาลไทย และกองทุน
การเงินระหว่างประเทศเช่ือว่าวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เป็นผลส่วนหน่ึงมาจากการบริหารจัดการที่ไม่
ดี หรือธรรมาภิบาล (Bad Governance)35 
  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) ได้ให้ความหมายของคําว่า “แบบยั่งยืน” เป็นคําที่นิยมกันมาก
คําหน่ึง ระบบชีวิต ประสานรับกับระบบสังคมคงอยู่ในดุลยภาพด้วยความสมํ่าเสมอแห่งธรรม ถ้าเอา
แต่คุณธรรมในใจเราก็มีชุดพรหมวิหารอยู่ข้างใน แต่มันไม่ออกมาเป็นปฏิบัติการในสังคม คือ ไม่เกิดสังคห
วัตถุ มันไม่เกิดผลดีเพียงพอ เพราะฉะนั้นชาวพุทธเราอาจจะบกพร่องก็ได้ที่ไม่ปฏิบัติธรรมให้ตลอดสายด้วย
ความเข้าใจที่ชัดเจน ในทางกลับกัน ถ้าเราปฏิบัติสังควัตถุ เช่น ทานโดยไม่มีคุณธรรม พรหมวิหารอยู่
ในใจจะเกิดปัญหา คือ 



38 
 

  1. ไม่จริงใจ ปฏิบัติการน้ันอาจมีเจตนาอ่ืนแอบแฝง เช่น ทานอาจจะเป็นการให้เพ่ือต้องการ
ประโยชน์ตอบแทน หรือเป็นการแสดงเพ่ือผลประโยชน์ของตัวอย่างใดอย่างหน่ึง 
  2. ไม่จริงจังเมื่อได้ช่วยด้วยจริงใจ หรือไม่ได้ต้ังใจจริงก็ไม่ช่วยเหลืออย่างจริงจัง 
  3. ไม่พอดี เพราะช่วยโดยไม่ได้มุ่ง เพ่ือประโยชน์แก่เขา ก็อาจจะช่วยไม่พอเพียงหรือช่วยเกิน
เลยไป แทนที่จะช่วยแบบเอาใจบ้าง แบบเกลี้ยกล่อมบ้าง หรือช่วยในลักษณะที่จะทําให้เขาหวังพ่ึงคน
อ่ืนเรื่อยไป จนกระทั่งเสียทั้งแก่ตัวเขา และแก่สังคม 
  4. ไม่ย่ังยืน คือ ตัวเองน่ันแหละทําไปไม่ตลอด เพราะหยุดอยู่แค่ผลประโยชน์ของตัวเอง
เท่าน้ัน หรือทําไปตามแรงส่งแรงดันภายนอก พอแรงนั้นหมดก็หยุด 
  5. ไม่สุขจริง อาจทําไปอย่างฝืนใจ ไม่ทําให้เป็นสุข อย่างน้อยก็ไม่เกิดความสุข ความปิติเอิบ
อ่ิม ซาบซึ้งใจเท่าที่ควร36 
  จากที่ท่านได้กล่าวมา สรุปได้ว่า ปฏิบัติการใด ๆ ก็แล้วแต่จะประพฤติปฏิบัติที่ดีต้องเกิดจาก
การมีพรหมวิหาร ซึ่งเป็นคุณธรรมประจําใจ เพราะการปฏิบัติจะออกมาจากจิตใจของตนเอง 

2.2.5 การนําแนวคิดธรรมาภิบาลมาใช้ 

การนําแนวคิดธรรมาภิบาลมาใช้ในประเทศไทยเมื่อค ร้ังแรกที่มีการอ้างถึงคํา ว่า 
“Governance” ตามความหมายที่ใช้กันในวงวิชาการน้ัน คําว่า Governance ถูกใช้ในหนังสือแสดง
เจตจํานงกู้เงินของประเทศไทยจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ในปี 2540 เมื่อคราว
ประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ การกู้เงินในครั้งน้ันจํานวน 17.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งภายหลัง
การแสดงเจตจํานงของรัฐบาลไทยน้ีเอง ที่ทําให้นักวิชาการกลุ่ม ต่างๆ เริ่มหันมาสนใจ Governance 
ในบริบทของสังคมไทยมากขึ้นต่อมาเมื่อ พ.ศ.2541  

ธีรยุทธ บุญมี เป็นผู้ที่ทําให้คําว่า “ธรรมรัฐ” เป็นคําที่ใช้แทนคําว่า “Governance” โดยให้
คําจํากัดความว่าหมายถึง “การปกครองประเทศท่ีมีการบริหารที่เน้นการกระจายอํานาจ เน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้น ทั้งยังเป็นการเปลี่ยนเป้าหมาย วิธีการ ทัศนคติของการบริหารของ
ประเทศมาเน้นที่ประชาชนผู้รับบริการ เน้นความเป็นพลเมือง เน้นความเป็นชุมชน เน้นผลงาน
มากกว่าเน้นผู้ผลิต ฝ่ายของผู้มีอํานาจ ลดการ จะเกิดธรรมรัฐได้ต้องมีการปฏิรูปสังคม” คําว่า “ธรรม
รัฐ” จึงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยการเปิดแถลงข่าวเม่ือวันที่ 8 มกราคม 2541 เรียกร้องให้
รัฐบาลนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีขณะนั้นสร้าง “ธรรมรัฐแห่งชาติ” หรือ Governance โดย
การระดมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นําสถาบันหลักและเครือข่ายทางสังคมมาร่วมกันแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจไทย
นับจากน้ันมามีการใช้คําว่าธรรมรัฐเป็นคําแปลของคําว่า “Good Governance” ในภาษาไทย 
ในช่วงแรกดูจะสร้างความคลุมเครือมากกว่าความกระจ่างชัดด้วยความไม่ ครอบคลุมของตัวศัพท์ที่
เป็นการผสมคําว่า“ธรรม” กับคําว่า “รัฐ” และต่อมาคําว่า  “ธรรมาภิบาล” ถูกบัญญัติใช้เป็น
ความหมายของคําว่า“Good Governance” หรือธรรมาภิบาล โดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI)ภายหลังจากที่สถาบันฯได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้หาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจโดยทาง TDRI ได้กําหนดเรื่องธรรมาภิบาลในสังคมไทยให้เป็น 1 ใน 4 ของ
หัวข้อหลักๆ และมีข้อเสนอเพ่ือส่งเสริม ธรรมาภิบาลของไทยออกมา โดยนิยามธรรมาภิบาลว่า
หมายถึง “กฎเกณฑ์การปกครองบํารุงรักษาสังคมบ้านเมืองที่ดี อันหมายถึงการจัดการบริหารสังคมที่
ดีในทุกๆ ด้านและทุกๆ ระดับ รวมถึงการจัดระบบองค์การและกลไกของคณะรัฐมนตรีส่วนราชการ 
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องค์การของรัฐและรัฐบาลที่ไม่ใช่ส่วนราชการ การบริการราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น องค์การ
อิสระ (Independent Organizations) องค์การภาคเอกชน ชมรม และสมาคมเพ่ือกิจกรรมต่างๆ นิติ
บุคคล ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (Civil Society)”43 (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 
ม.ป.ป.) ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง “คุณ
ความดี ความถูกต้อง” และ “อภิบาล” ซึ่งตรงกับรากศัพท์ภาษาอังกฤษ ประการที่สอง “ธรรมาภิ
บาล” ใช้ได้ในความหมายอย่างกว้างซึ่งรวมทั้งการบริหารท่ีดีขององค์การธุรกิจเอกชน (Corporate 
Governance) และการปกครองที่ดีของภาครัฐในปี พ.ศ.2542 รัฐบาลไทยได้บัญญัติความหมายที่เป็น
ทางการของคําว่า “Good Governance” 44 ว่าหมายถึง “การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ี
ดี” และให้นิยามว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็นแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบ
ให้สังคมทั้งภาครัฐภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ 
ฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง
ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบวาระแห่งชาติสําหรับการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี โดยกําหนดเป็นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
สร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ขึ้น มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 
2542 โดยทุกส่วนราชการต้องถือปฏิบัติและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ตาม
ระเบียบน้ีได้ระบุถึงหลักสําคัญของธรรมาภิบาล 6 หลักคือ 

1. หลักนิติธรรม เป็นการตรากฎหมายและกฎข้อบังคับให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่
ยอมรับของสังคมอันจะทําให้สังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับเหล่าน้ัน 
โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่อําเภอใจหรืออํานาจของบุคคล                    

2. หลักคุณธรรม เป็นการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือ
หลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง
ไปพร้อมกัน เพ่ือให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยประกอบอาชีพสุจริตจน
เป็นนิสัยประจําชาติ                             

3. หลักความโปร่งใส เป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุง
กลไกการทํางานขององค์การทุกวงการให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น ประโยชน์
อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการ
ให้ประชาชนตรวจสอบความชัดเจน                                                             

4. หลักการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอความเห็นใน
การตัดสินใจปัญหาสําคัญของประเทศ ไม่ว่าจะด้วยการแสดงความคิดเห็น การไต่สวนสาธารณะ 
ประชาพิจารณ์ และการแสดงประชามติ                                         

5. หลักความรับผิดชอบ เป็นการตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสํานึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม การใส่ใจในปัญหาสาธารณะของบ้านเมืองและกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพ
ในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน                         

6. หลักความคุ้มค่า เป็นการบริหารและใช้ทรัพยากรท่ีมีจํากัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนร่วม โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ย่ังยืนจะเห็นได้
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ว่าในส่วนของประเทศไทย ภาครัฐได้ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทย การนําระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารภาครัฐ รวมถึงในแวดวง
วิชาการได้ให้ความสําคัญต่อแนวคิดธรรมาภิบาลอย่างแพร่หลายดังน้ัน การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ. 2547 ได้มีการกําหนดหลักการพิจารณาเกี่ยวกับหลักธรรมธรร
มาภิบาลดังน้ี43

 

สรุปหลักธรรมาภิบาล 
 “หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า “การบริหารกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมรัฐและ
บรรษัทภิบาล ฯลฯ ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เป็นธรรม
น้ัน ไม่ใช่แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน
เป็นสังคมของมวลชนมนุษย์ ซึ่งเป็นหลักการเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข สามารถ
ประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี และพัฒนาสังคมให้ย่ังยืน ซึ่งในหลักธรร
มาภิบาลน้ันมีองค์ประกอบที่สําคัญ 6 ประการ คือ 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3.หลักความ
โปร่งใส 4.หลักความมีส่วนร่วม 5.หลักความรับผิดชอบ 6.หลักความคุ้มค่า   
 ดังน้ัน ธรรมาภิบาลจึงมีความหมายตามนัยน้ีว่า “วิถีการปกครองที่ไปสู่ความดีงามที่ย่ังยืน 
อันได้แก่ ความรุ่งเรืองและความผาสุกของปวงชน25 

 
2.3. พระราชบญัญตัิคณะสงฆ์ 

2.3.1 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ดังต่อไปน้ี 
มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  
มาตรา 2 พระราชบัญญติัน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
มาตรา 3 ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา 5 ทวิ และมาตรา 5ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะ

สงฆ์ พ.ศ. 250“มาตรา5 ทวิ ในพระราชบัญญัติน้ี  
“คณะสงฆ์”หมายความว่า บรรดาพระภิกษุที่ได้รับบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตาม

พระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมาย ที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัติน้ี ไม่ว่าจะปฏิบัติศาสนกิจในหรือ
นอกราชอาณาจักร   

“คณะสงฆ์อ่ืน”หมายความว่า บรรดาบรรพชิตจีนนิกาย หรืออนัมนิกาย 
“พระราชาคณะ”หมายความว่า พระภิกษุที่ได้รับแต่งต้ัง และสถาปนาให้มีสมณศักด์ิต้ังแต่

ช้ันสามัญจนถึงช้ันสมเด็จพระราชาคณะ    
 

                                                            
25พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยฺมงคล), หลักธรรมาภิบาลและประมุขศิลปะ, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์ชัยมงคล พริ้นต้ิง, 2548), หน้า 114. 



41 
 

“สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักด์ิ”หมายความว่าสมเด็จพระราชาคณะ
ที่ได้รับสถาปนาก่อนสมเด็จพระราชาคณะรูปอ่ืน ถ้าได้รับสถาปนาในวันเดียวกันให้ถือรูปที่ได้รับ
สถาปนาในลําดับก่อน   

มาตรา 5 ตรี พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการ แต่งต้ังสถาปนาและถอด
ถอนสมณศักด์ิของพระภิกษุในคณะสงฆ์” 

มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์พ.ศ. 2505 และให้ใช้
ความต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา 7 พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หน่ึง        
ในกรณีที่ตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลงให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถร

สมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักด์ิขึ้นทูลเกล้าฯเพ่ือทรงสถาปนาเป็น
สมเด็จพระสังฆราช 

ในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักด์ิไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมเสนอนามสมเด็จพระราชาคณะรูปอ่ืนผู้มีอาวุโส
โดยสมณศักด์ิรองลงมาตามลําดับและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ขึ้นทูลเกล้าฯเพ่ือทรงสถาปนาเป็น
สมเด็จพระสังฆราช” 

มาตรา 5 ให้ยกเลิกความในมาตรา 9 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 
2505 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

มาตรา 9 ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชทรงลาออกจากตําแหน่งหรือพระมหากษัตริย์ทรง
พระกรุณาโปรดให้ออกจากตําแหน่งพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งต้ังให้เป็นที่ปรึกษาของสมเด็จ
พระสังฆราชหรือตําแหน่งอ่ืนใดตามพระราชอัธยาศัยก็ได้ 

มาตรา 10 ในเมื่อไม่มีสมเด็จพระสังฆราช ให้สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดย
สมณศักด์ิเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 

ถ้าสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักด์ิไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการมหา
เถรสมาคมที่เหลืออยู่เลือกสมเด็จพระราชาคณะรูปหน่ึงผู้มีอาวุโสโดยสมณศักด์ิรองลงมาตามลําดับ
และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 

ในเมื่อสมเด็จพระสังฆราชไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักรหรือไม่อาจทรงปฏิบัติหน้าที่ได้ 
สมเด็จพระสังฆราชจะได้ทรงแต่งต้ังให้สมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหน่ึงปฏิบัติหน้าที่แทน           

ในกรณีที่สมเด็จพระสังฆราชมิได้ทรงแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามวรรคสามหรือสมเด็จ
พระราชาคณะซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชไม่อาจปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ
พระสังฆราชได้ให้นําความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลมให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศนามสมเด็จพระราชาคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชตามมาตรา
น้ี ในราชกิจจานุเบกษา” 

มาตรา 6 ให้ยกเลิกความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์พ.ศ. 2505 และให้ใช่
ความต่อไปน้ีแทน 
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มาตรา 12 มหาเถรสมาคมประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชซึ่งทรงดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการโดยตําแหน่ง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และพระราชา
คณะซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งต้ังมีจํานวนไม่เกินสิบสองรูปเป็นกรรมการ” 

มาตรา 7 ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา 15 ทวิ มาตรา 15 ตรีและมาตรา 15 จัตวา แห่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 

มาตรา 15 ทวิ การแต่งต้ังกรรมการมหาเถรสมาคมตาม มาตรา 12และการให้กรรมการ 
มหาเถรสมาคมพ้นจากตําแหน่งตามมาตรา 15 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนาม
รับสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 

มาตรา15 ตรี มหาเถรสมาคมมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
(1) ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม                 
(2) ปกครองและกําหนดการบรรพชาสามเณร 
(3) ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่การ

สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์                 
(4) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา                 
(5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืน 

เพ่ือการน้ีให้มหาเถรสมาคมมีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับ วางระเบียบออก
คําสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใช้บังคับได้และจะมอบ
ให้พระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 19 เป็นผู้ใช้อํานาจหน้าที่ตาม
วรรคหน่ึงก็ได้      

มาตรา 15 จัตวา เพ่ือรักษาหลักพระธรรมวินัยและเพ่ือความเรียบร้อยดีงามของคณะ
สงฆ์มหาเถรสมาคมจะตรากฎมหาเถรสมาคม เพ่ือกําหนดโทษหรือวิธีลงโทษทางการปกครอง สําหรับ
พระภิกษุและสามเณรที่ประพฤติให้เกิดความเสียหายแก่พระศาสนา และการปกครองของคณะสงฆ์ก็
ได้ 

พระภิกษุและสามเณรที่ได้รับโทษตามวรรคหน่ึงถึงขั้นให้สละสมณเพศต้องสึกภายในสามวัน
นับแต่วันทราบคําสั่งลงโทษ”              

มาตรา 8 ให้ยกเลิกความในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์พ.ศ. 2505 และให้ใช้
ความต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา 16 ในกรณีที่ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมไม่อาจมาประชุมหรือไม่อยู่ในที่
ประชุมมหาเถรสมาคมและมิได้มอบหมายให้สมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหน่ึงปฏิบัติหน้าที่แทนให้
สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักด์ิซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน”       

มาตรา 9 ให้ยกเลิกความในมาตรา 18 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์พ.ศ. 2505 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

มาตรา 18 ในกรณีที่ยังไม่มีการแต่งต้ังกรรมการมหาเถร สมาคมแทนตําแหน่งที่ว่างตาม
มาตรา16 วรรคสองให้ถือว่ามหาเถรสมาคมมีกรรมการเท่าจํานวนที่เหลืออยู่ในขณะนั้น  

มาตรา 19 สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งต้ังคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการฝ่าย
ต่างๆตามมติมหาเถรสมาคม ประกอบด้วยพระภิกษุ หรือบุคคลอ่ืนจํานวนหน่ึงมีหน้าที่พิจารณา
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กลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอต่อมหาเถรสมาคมและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่มหาเถรสมาคมมอบหมาย โดย
ขึ้นตรงต่อมหาเถรสมาคม การจัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆการ แต่งต้ัง
กรรมการหรืออนุกรรมการ การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ หรืออนุกรรมการและระเบียบการ
ประชุมให้เป็นไปตามระเบียบมหาเถรสมาคม 

มาตรา 20 คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม  การจัดระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 

มาตรา 10 ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา 20 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505 
“มาตรา20 ทวิ เพ่ือประโยชน์แก่การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคให้มี

เจ้าคณะใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ 
การแต่งต้ังและการกําหนดอํานาจหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม” 
มาตรา11ให้ยกเลิกความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505 และให้ใช้

ความต่อไปน้ีแทน 
มาตรา 27 เมือ่พระภิกษุรูปใดต้องด้วยกรณีข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
(1) ต้องคําวินิจฉัยตามมาตรา 25 ให้รับนิคหกรรมไม่ถึงให้สึก แต่ไม่ยอมรับนิคหกรรมน้ัน 
(2) ประพฤติลว่งละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอาจิณ 
(3) ไม่สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหน่ึง 
(4) ไม่มีวัดเป็นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง 
ให้ภิกษุรูปน้ันสละสมณเพศตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม  
พระภิกษุผู้ต้องคําวินิจฉัยให้สละสมณเพศตามวรรคสองต้องสึกภายในสามวันนับแต่วันที่

ได้รับทราบคําวินิจฉัยน้ัน” 
มาตรา 12 ใหย้กเลิกความในมาตรา 31 แห่งพระราช บัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505 และให้ใช้

ความต่อไปน้ีแทน  
“มาตรา31 วัดมีสองอย่าง  
(1) วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  
(2) สํานักสงฆ์ให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล เจา้อาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกจิการทั่วไป” 

มาตรา 13 ใหเ้พ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา 32 ทวิ แห่งพระ ราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505 
“มาตรา 32 ทวิ วัดใดเป็นวัดร้างที่ไม่มีพระภิกษุอยู่อาศัยใน ระหว่างที่ยังไม่มีการยุบเลิก

วัดให้กรมการศาสนามีหน้าที่ปกครองดูแลรักษาวัดน้ัน รวมทั้งที่วัด ที่ธรณีสงฆ์และทรัพย์สินของวัดน้ัน
ด้วย 

การยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรา 14 ให้ยกเลิกความในมาตรา 34 และมาตรา 35 แห่ง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
2505 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา 34 การโอนกรรมสิทธ์ิที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ ศาสนสมบัติกลางให้กระทําได้แต่
โดยพระราชบัญญัติ เว้นแต่เป็นกรณีตามวรรคสอง 
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การโอนกรรมสิทธ์ิที่วัดที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เมื่อมหาเถรสมาคมไม่ขัดข้องและได้รับค่าผาติกรรมจากส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานน้ันแล้ว ให้กระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 

ห้ามมิให้บุคคลใดยกอายุความขึ้นต่อสู้กับวัดหรือกรมการศาสนาแล้วแต่กรณี ในเรื่อง
ทรัพย์สินอันเป็นที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง 

มาตรา 35 ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ และที่ศาสนสมบัติกลาง เป็นทรัพย์สินซึ่งไม่อยู่ในความรับผิด
แห่งการบังคับคดี” 

มาตรา 15 ให้ยกเลิกความในมาตรา 42 มาตรา 43 และ มาตรา44 แห่งพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา 42 ผู้ใดมิได้รับแต่งต้ังให้เป็นพระอุปัชฌาย์ หรือถูก ถอดถอนจากความเป็นพระ
อุปัชฌาย์ตามมาตรา23 แล้วกระทําการบรรพชาอุปสมบทแก่บุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หน่ึงป 

มาตรา 43 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 15 จัตวา วรรคสอง มาตรา 26 มาตรา 27 วรรคสามหรือ
มาตรา 38 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี 

มาตรา 44 ผู้ใดพ้นจากความเป็นพระภิกษุเพราะต้องปาราชิกมาแล้วไม่ว่าจะมีคําวินิจฉัย
ตามมาตรา 25 หรือไม่ก็ตาม แต่มารับบรรพชาอุปสมบทใหม่โดยกล่าวความเท็จหรือปิดบังความจริง
ต่อพระอุปัชฌาย์ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี” 

มาตรา 16 ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นมาตรา 44 ทวิ และมาตรา44 ตรี แห่งพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 

“มาตรา 44 ทวิ ผู้ใดหม่ินประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายสมเด็จ
พระสังฆราชต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 44 ตรี ผู้ใดใส่ความคณะสงฆ์หรือคณะสงฆ์อ่ืนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
หรือความแตกแยกต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ” 

มาตรา 17 ให้ยกเลิกความในมาตร 46 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505 และให้ใช้
ความต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา 46 การปกรองคณะสงฆ์อ่ืนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง” 

มาตรา 18 บรรดากฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งของมหาเถร
สมาคมท่ีออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับพระราชบัญญัติน้ี  

มาตรา 19 วัดที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้มีฐานะเป็น
นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติคณะ สงฆ์ พ.ศ. 2505 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา 20 ให้พระภิกษุที่ ไ ด้รับแต่ง ต้ังและสถาปนาให้มี  สมณศักด์ิอ ยู่ ก่อนวันใช้
พระราชบัญญัติน้ียังมีสมณศักด์ิน้ันต่อไป 
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ให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่ กรรมการหรืออนุกรรมการ
ใดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 หรือตามกฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ
ระเบียบ หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคมซึ่งออกตามความในพระ ราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 
ยังคงดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือจนกว่ามหาเถรสมาคม
จะมีมติเป็นประการอ่ืน 

มาตรา 21 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ อานันท์ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติคณะ

สงฆ์ พ.ศ. 2505 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว สมควรปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยการสถาปนา
สมเด็จพระสังฆราช และการแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่ แทนสมเด็จพระสังฆราช การแต่งต้ังถอดถอนสมณ
ศักด์ิของพระภิกษุอํานาจหน้า ที่และการปฏิบัติหน้าที่ของมหาเถรสมาคม การปกครองการสละสมณ
เพศของคณะสงฆ์และคณะสงฆ์อ่ืน วัดการดูแลรักษาวัด ทรัพย์สินของวัดและศาสนสมบัติกลาง 
ตลอดจนปรับปรุงบทกําหนดโทษให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุ บัน จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 

2.3.2 รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัยต่างๆ 
1. การปกครองคณะสงฆ์สมัยพุทธกาล 
การปกครองระยะต้นๆพระพุทธเจ้าทรงกระทําด้วยพระองค์เองทุกอย่างพอระยะต่อมาให้

พระสาวกช่วยกระทําบ้างเป็นการแบ่งเบาภาระและฝึกหมู่สาวกเพ่ือที่จะรับช่วงงานจากพระองค์ครั้น
ต่อมาตอนใกล้ปรินิพพานทรงมอบความเป็นใหญ่ให้หมู่พระสงฆ์สาวกส่วนพระองค์ก็ทรงดูแลทั่วไป
และทํางานด้านการสอนอย่างเดียว เป็นทํานอง “บิดาอบรมบุตรธิดาให้รู้จักการงาน” บ้ันปลายชีวิตก็
มอบทรัพย์สมบัติให้    

2. ตอนหลังสมัยพุทธกาล 
คณะสงฆ์แตกแยกออกเป็นหลายคณะพระพุทธเจ้าทรงแนะนําหลักการป้องกันการวิวาทไว้ 

เช่น หลักแห่งสามัคคีธรรมและหลักแห่งการระงับอธิกรณ์ของสงฆ์ เป็นต้น หลักแห่งการป้องกันความ
แตกแยกน้ันพระองค์ทรงแนะไว้ 4 ประการ คือ  

1. ใหม้ีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรม ในเพ่ือนบรรพชิตทั้งที่ลับ
และที่แจ้ง ทั้งต่อหน้าและลบัหลัง  

2. ใหม้ีความโอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือต่อกัน ไม่ตระหน่ีในปัจจัย 4แบ่งปันกันใช้ตามท่ีม ี 
3. ใหม้ีความเสมอกันโดยศีล  
4. ให้มีความเสมอกันโดยทิฏฐิ  

3. การปกครองคณะสงฆ์ไทยสมัยสุโขทัย 
“.....พ่อขุนรามคําแหง กระทําโอยทานแก้มหาเถรสังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตรหลวก

(รู้) กว่าปู่ครูในเมืองน้ีทุกคนลูกแต่เมืองสีธรรมราชมา......” เป็นต้น 
พระพุทธศาสนาสมัยสุโขทัยเป็นนิกายมหายานเพราะสืบทอดมาจากสมัยขอมมีอํานาจคร้ันถึง

สมัยพ่อขุนรามคําแหงพระองค์ขยายอํานาจไปทางใต้ทรงเลื่อมใสในพระเถระนิกายเถรวาท ซึ่งได้รับ
อิทธิพลมาจากลังกาจึงทรงอาราธนาพระเถระจากเมืองนครศรีธรรมราชเพ่ือมาปรับปรุงพุทธศาสนา
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และพระสงฆ์ในสุโขทัยเมื่อคณะสงฆ์ทางใต้ขึ้นไปปรับปรุงคณะสงฆ์สุโขทัยจึงหันกลับมาถือนิกาย
เถวราท 

คณะสงฆ์สุโขทัยแบ่งออกเป็น 2 คณะใหญ่ ๆ คือ  
1. คามวาสี ( นิกายเดิม)เป็นพระที่มีอารามอยู่ใกล้บ้านใกล้เมืองหรืออยู่ในบ้านในเมืองเล่า

เรียนคันถธุระ(ศึกษาพระไตรปิฎก)  
2. อรัญญวาสี มาจากลังกาทางลังกานิยมเรียกคณะน้ีว่า “วนวาสี” แปลว่า “ผู้อยู่ป่า” 

ปรากฏในศิลาจารึกว่าพระเจ้าแผ่นดินซึ่งครองกรุงสุโขทัย ทรงจัดให้พระมหาสวามีสังฆราชที่มาจาก
ลังกาอยู่ในอรัญญิกประเทศ คือ อัมพวันวนาราม วัดสวนมะม่วงนอกพระนครเป็นพระอยู่ในอารามป่า
เล่าเรียนวิปัสสนา 

ลักษณะการปกครองคณะสงฆ์  
1. การปกครองคณะสงฆ์ มิได้แบ่งการปกครองเป็นการปกครองร่วมกันบังคับบัญชา

ตามลําดับช้ัน 
2. พระสังฆราชเป็นตําแหน่งสูงสุดของการปกครองคณะสงฆ์  
3. “ปู่” คงจะเป็นตําแหน่งรองจากสังฆราช(ปัจจุบันเรียกว่า พระครู) 
4. “มหาเถระ” คงได้แก่พระผู้มีพรรษา ผู้คงแก่เรียนรู้ธรรมวินัยทั่วไปแต่มิใช่ตําแหน่งที่

กษัตริย์แต่งต้ังอาจจะมีตําแหน่งทางการปกครองเป็นเจ้าคณะหมู่หมวด หรือสมภารวัดก็ได้  
5. สมัยสุโขทัยตอนปลายได้มีประเพณีพระราชทานสมณศักด์ิแก่พระสงฆ์คงรับมาจากลังกา  
6. ในสมัยสุโทัยบางคร้ังเรียก “คณะคามวาสี” ว่า ฝ่ายขวา “คณะอรัญญวาสี” ว่า ฝ่าย ซ้าย

แต่ช่ือคณะคามวาสีและคณะอรัญญวาสีคงมีใช้ต่อมาจนถึงสมัยอยุธยา  
เข้าใจว่า “ตําแหน่งสังฆราช” กับ “ปู่ครู” เป็นสมณศักด์ิในสมัยน้ันสุโขทัยมีสังฆราชหลาย

พระองค์แต่การปกครองไม่มีเอกภาพเหมือนกรุงรัตนโกสินทร์เพราะหัวเมืองใหญ่ที่เป็นประเทศราชเจ้า
เมืองก็ต้ังสังฆราชเป็นประมุขในแต่ละเมืองเป็นประมุขในสมัยหลังปรากฏเรียกตําแหน่งพระเถระเจ้า
คณะเมืองว่า “สังฆราชา” อยู่หลายแห่ง สังฆราชจึงมิใช่มีองค์เดียว ส่วนปู่ครูน้ันเมืองใหญ่ๆอาจมี
หลายองค์ ถ้าเมืองเล็กมีองค์เดียว ขึ้นตรงต่อสังฆราช  

4. การปกครองคณะสงฆ์สมัยอยุธยา    
ยังคงถือแบบอย่างสุโขทัยแต่เพ่ิมขึ้นมาอีกคณะคือ “คณะป่าแก้ว” สืบเน่ืองจากตามตํานาน

โยนก กล่าวว่า เมื่อพ.ศ.1965พระเถระชาวเชียงใหม่ 7 รูป พระเถระชาวอยุธยา 2 รูปและพระเถระ
ชาวเขมร 1 รูปเดินทางไปลังกาและได้บวชแปลงเป็นสิงหลนิกายในสีมานํ้า แม่นํ้ากัลยาณีในสํานักพระ
วันรัตนมหาเถระเมื่อบวชใหม่แล้วก็ปฏิบัติอยู่ในลังกานานหลายปีจึงเดินทางกลับขากลับนิมนต์พระ
เถรชาวลังการมาด้วย 2 รูปเมื่อถึงอยุธยาแล้วก็แยกย้ายกันไปเผยแผ่ต้ังนิกายขึ้นมาใหม่เรียกว่า “ป่า
แก้ว” (วนรัตน = ป่าแก้ว) คณะนี้ยังปรากฏที่นครศรีธรรมราชและพัทลุงเช่น วัดเขียนคณะป่าแก้ว 
เป็นต้นคณะน้ีปฏิบัติเคร่งประชาชนจึงสนับสนุนมาก พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา(พิมพ์ 
พ.ศ.2455) ว่า “.....มูลเหตุแห่งการแยกคณะสงฆ์ออกเป็น 2เกิดขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรม
ราชาธิราช ราว พ.ศ.2427พระองค์ทรงระลึกถึงพระมหาเถรคันฉ่อง (ชาวมอญ) จึงโปรดให้เป็น
สังฆราชครองวัดมหาธาตุมีพระทินนามว่า สมเด็จพระอริยวงศญาณฯคร้ังน้ันคณะสงฆ์แยกเป็ย 2 
คณะ คือคณะเหนือให้ขึ้นต่อสมเด็จพระอริยวงศญาณฯคณะใต้ขึ้นต่อสมเด็จพระวันรัตน์(สังฆราชาเดิม
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คือ คณะป่าแก้ว) ผู้รู้เห็นว่าพระมหาเถรคันฉ่อง เป็นพระมอญแม้จะมีความดีมากแต่คงไม้ได้เป็นใหญ่
ถึงขั้นสังฆราชอาจปกครองเฉพาะพระชาวมอญเท่าน้ัน คณะสงฆ์น้ันสันนิษฐานว่าน่าจะแบ่งออกเป็น 
3 คณะคือ  

1. คณะคามวาสีฝ่ายขวา 
2. คณะอรัญวาสี           
3. คณะคามวาสีฝ่ายซ้าย    

ลักษณะการปกครองของคณะสงฆ์ 
1. สมณศักด์ิในสมัยอยุธยาเพ่ิมเป็น 3 ขั้น คือสังฆราช กับพระครู ยังเอาแบบสุโขทัยเพ่ิม

ตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชบังคับบัญชาคณะสงฆ์ทั่วอาณาจักรแบ่งการปกครองดังน้ี 
1.1 สมเด็จพระสังฆราชว่าการทั่วราชอาณาจักร           
1.2 พระสังฆราชว่าการหัวเมืองใหญ่ๆ           
1.3 พระครู ว่าการหัวเมืองเล็กหรือในราชธานี  

ต่อมาจึงยกพระครูให้สูงเท่ากับพระสังฆราชหัวเมือง ที่เราเรียกว่า "พระราชาคณะ" อยู่ทุก
วันน้ี 

2. คําว่า “สมเด็จ” เป็นภาษาเขมรที่นํามาใช้ตําแหน่งสมเด็จในสมัยพระนารายณ์
มหาราช ปรากฏในหนังสือของลาลูแบร์ “เรื่องเมืองไทย” ว่า พระวันรัตน์เป็นสมเด็จพระสังฆราชที่
มหาสังฆปรินายกปกครองคณะสงฆ์ทั้งปวง แต่ในหนังสือเก่าๆ มีช่ือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็น
เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายคามวาสี ส่วนสมเด็จพระวันรัตน์เป็นเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายอรัญวาสีรูปใดมีพรรษามากรูป
น้ันก็เป็นสมเด็จพระสังฆราช     

5. การปกครองพระสงฆ์ในสมัยกรุงธนบุรี    
อาณาจักรสมัยกรุงธนบุรีตกอยู่ในสภาพบ้านแตกสาแหรกขาดเพราะถูกพม่าทําลาย หลังจาก

พระเจ้ากรุงธนบุรีรวบรวมอํานาจได้แล้วก็มิได้ปรากฏว่าได้พระราชาคณะคร้ังกรุงเก่ามาเป็นประมุข
สงฆ์พระที่มาเป็นสังฆราชก็เป็นเพียงพระอาจารย์ดี วัดประดู่ องค์ที่ 2 คือ พระอาจารย์ศรีวัดพน้ญเชิง
ซึ่งมิใช่พระราชาคณะ รูปที่ 3พระสังฆราชช่ืนซึ่งคงเป็นพระที่ทรงสมณะเก่าสมัยกรุงอยุธยาพระเจ้า
กรุงธนบุรีได้เชิญมาจากเมืองชายทะเลฝ่ังตะวันออกเดิมคงเป็นพระครูสุธรรมธีรราชมหามุนีเจ้าคณะ
เมืองระยอง แต่ภายหลัง ในรัชกาลที่ 1ถูกลดยศลงจากพระสังฆราชลงมาเป็นพระธรรมธีรราชมหามุนี
ว่าที่พระวันรัตน์26  

สรุปได้ว่า การปกครองสงฆ์ยุคน้ีเอาแบบอย่างมาจากอยุธยาและในตอนกลางรัชกาลการคณะ
สงฆ์เจริญมาก แต่ตามพงศาวดารกล่าวว่าในตอนปลายรัชกาลก็เสื่อมลงเพราะพระเจ้ากรุงธนบุรีสําคัญ
ผิดไปแต่ก็นับว่าพระองค์ก็ทรงได้กอบกู้ฐานะพระสงฆ์ไว้เท่าๆกับการกอบกู้เอกราชของชาติไว้น้ันเอง 

 
 
 

                                                            
26กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติการศึกษาของสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการ

ศาสนา, 2525), หน้า 26. 
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6. การปกครองคณะสงฆ์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
6.1 รัชกาลที่ 1 ทรงปรับปรุงคณะสงฆ์พอสรุปได้ดังน้ี  
1) ให้พระภิกษุบางรูปลาสิกขาเพราะทรงปฏิบัติไม่เหมาะในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีและ

โปรดเกล้าให้ต้ังแต่งใหม่หมดสมเด็จพระสังฆราช (ศรี) วัดบางหว้าใหญ่ซึ่งถูกถอดยศในสมัยพระเจ้า
กรุงธนบุรี ก็ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพรสังฆราชอีกนับว่าเป็นสังฆราชองค์แรกแห่งกรุง
รัตนโกสินทร์  

2) รัชกาลที่ 1 ได้ออกกฏหมายสงฆ์เพ่ิมขึ้นจากวินัยสงฆ์อีกด้วย กฏหมายที่ออกมามี 10 
ฉบับฉบับแรกเม่ือพ.ศ.2325 ฉบับสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. 2344นับเป็นกษัตริย์องค์แรกที่ออกกฏหมายคณะ
สงฆ์เน่ืองจากอยู่ระหว่างการฟ้ืนฟูบ้านเมืองและเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

3) สมณศักด์ิของพระสงฆ์ แบ่งออกเป็น 2 อันดับ คือพระราชาคณะผู้ใหญ่และพระราชา
คณะสามัญ พระราชาคณะผู้ใหญ่กําหนดไว้ 4 ช้ันคือ        

(1) สมเด็จพระสังฆราช ซ้าย-ขวาได้แก่สมเด็จพระอริยวงศ์และสมเด็จพระวันรัตน์  
(2) พระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่อรัญวาสี พระพุทธโฆษาจารย์ผู้ช่วยสังฆปรินายก   

พระพิมลธรรม เจ้าคณะรองฝ่ายซ้าย พระธรรมวโรดมเจ้าคณะรองฝ่ายขวา  
(3) พระพรหมมุนี พระธรรมเจดีย์ คณะเหนือ พระธรรมไตรโลก คณะใต้  
(4) พระเทพกวีคณะเหนือ พระเทพมุนี คณะใต้ พระญาณไตรโลกเจ้าคณะรอง

อรัญวาสีนอกจากน้ีเป็นพระราชาคณะช้ันสามัญทั้งหมดคือพระเทพโมลี พระธรรมโกษา พระโพธิวงศ์
เป็นต้น แต่พระโพธิวงศ์ยกเป็นช้ันเทพในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือรัชกาลที่ 1 ส่วนพระราชาคณะยัง
ไม่มี  

6.2 รัชกาลที่ 2 
คณะสงฆ์ยังไม่เปลี่ยนแปลง สมณศักด์ิที่น่าสนใจ คือ รัชกาลที่ 2ทรงตั้งพระเจ้าน้องยา

เธอพระองค์เจ้าวาสุกรีซึ่งผนวชอยู่ที่วัดพระเชตุพนเป็น “พระองค์เจ้าพระราชาคณะกรมหม่ืนนุชิต
ชิโนรสศรีสุคตขัตติยวงศ์”แต่มีสมณศักด์ิเสมอพระราชาคณะช้ันสามัญ  

6.3 รัชกาลที่ 3  
ทรงปฏิรูปคณะสงฆ์ขึ้นเหตุการณ์ที่สําคัญเก่ียวกับคณะสงฆ์มีดังน้ี  
1. โปรดให้รวมพระอารามหลวงและอารามราษฎร์ในกรุงเข้าเป็นคณะหน่ึงต่างหาก

เรียกว่า "คณะกลาง" ขึ้นในกรมหมื่นนุชิตชิโนรส 
2. คณะสงฆ์เพ่ิมขึ้นมี 4 คณะคือ  

(1) คณะเหนือ  
(2) คณะใต้ 
(3) คณะกลาง 
(4) คณะอารัญวาสี  

3) มีคณะใหม่เกิดขึ้นในรัชกาลน้ีอีก คือคณะธรรมยุติ ครั้งแรกจํานวนน้อยอาศัยอยู่กับคณะ
กลาง 

6.4 รัชกาลที่ 4 
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คณะสงฆ์เริ่มดีขึ้นจํานวนพระสงฆ์เริ่มมากขึ้นต้ังแต่ครั้งรัชกาลที่ 3 ทั้งยังมีคณะใหม่
เพ่ิมขึ้นอย่างเป็นทางการคือคณะธรรมยุติและคณะอรัญวาสีเดิมกลับหายไปไม่ทราบชัดว่าหายไปไหน
ตอนเร่ิมรัชกาลยังมีอยู่ คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศเป็นเจ้าคณะแต่ช่ืออรัญวาสีค่อย ๆ 
หายไปในภายหลัง ด้านสมณศักด์ิรัชกาลน้ีเพ่ิมมากขึ้นและทรงเห็นว่า กรมหมื่นนุชิตชิโนรส ทรงคุณธรรม
ย่ิงกว่าสังฆนายกอ่ืน ๆ จึงโปรดต้ังพระราชพิธีมหาสมณุตมาภิเษก สถาปนาขึ้นเป็น “กรมสมเด็จพระปรมา
นุชิตชิโนรส” เป็นประธานสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรและทรงสถาปนาพระพิมลธรรม (อู่) วัดสุทัศน์ขึ้นเป็น
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอนัโรมตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่ 3 ที่จะให้เป็นสังฆราช แต่
ตอนน้ียังไม่ได้เป็นสังฆราชเป็นเพียงเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายเหนือเท่าน้ัน และทรงยกพระพุทธโฆษาจารย์ 
(ฉิม) เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ด้วยส่วนการปกครองหัวเมืองแต่เดิมตําแหน่งเป็นพระสังฆราชา 
รัชกาลที่ 4 โปรดให้เปลี่ยนเป็น สังฆปาโมกข์ มียศเทียบเท่าพระครูแต่บางเมืองก็มียศเท่าพระราชา
คณะ ใช้ราชทินนามเหมือนกรุงเทพฯ  

6.5 สมัยรัชกาลที่ 5     
เป็นระยะที่กิจการทุกส่วนของประเทศได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากระบบเก่าสู่

ระบบใหม่ด้านศาสนาก็เช่นเดียวกัน มีการปฏิรูปขึ้นในทุกๆด้านเวลาน้ัน พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นว
ชิรญาณวโรรสได้ทรงช่วยในด้านการคณะสงฆ์เป็นอย่างดี  

ด้านสมณศักด์ิมีที่น่าสนใจคือในรัชกาลน้ีได้เพ่ิมสมณศักด์ิช้ัน “ราช” ขึ้นใหม่ครั้นก่อน
พระราชาคณะมี 4 ช้ัน คือ พระราชาคณะสามัญ 1 ช้ัน เมื่อเพ่ิมช้ันราชขึ้นจึงมี 5 ช้ันส่วนช้ันสามัญ
กลายเป็นช้ันที่ 6จึงเรียงตามลําดับใหม่ได้ดังน้ี            

1. ช้ันสมเด็จ            
2.ช้ันรองสมเด็จ           
3. ช้ันธรรม            
4. ช้ันเทพ 
5. ช้ันราช  
6. ช้ันเทพ 
และต่อมาได้มีการเปล่ียนแปลงฐานะของบางตําแหน่งเช่นเลื่อนพระพรหมมุนีจากช้ัน 3 

ขึ้นเป็นช้ัน 2เลื่อนพระธรรมโกษาจารย์จากช้ันสามัญเป็นช้ันที่ 3 เป็นต้นเร่ืองสําคัญในวงการสงฆ์คือ
การมีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์อย่างจริงจังขึ้นซึ่งควรจะรู้โดยละเอียดไว้ดังน้ี  

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.121  
ก่อนพระราชบัญญัติฉบับน้ี เราทราบมาแล้วว่าคณะสงฆ์จัดเป็น 3 นิกายคือ            
1. มหานิกาย 
2. ธรรมยุติกนิกาย           
3. รามัญนิกาย 
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ทั้งหมดน้ีสืบมาจากทักษิณนิกายหรือเถรวาทแต่ก็มีอุตรนิกายหรือมหายานอยู่บ้างคือพระ
ญวนกับพระจีนฝ่ายหลังน้ีมิได้รับการยกย่องเป็นพระภิกษุสงฆ์คงถือว่าเป็นนักพรตเท่าน้ัน มาถึง
รัชกาลที่ 5 จึงทรงต้ังหัวหน้าฝ่ายญวนเป็นพระครูและฝ่ายจีน เป็นพระอาจารย์ก่อนพระราชบัญญัติ
ฉบับน้ีก็ยังคงมี 4 คณะเหมือนรัชกาลที่ 3, 4 คือ 

1. คณะเหนือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(แสง) วัดราชบูรณะเป็นเจ้าคณะใหญ่โดยมากรวม
เอาวัดทางเหนือมาขึ้นกับคณะน้ีและคณะน้ีก็ขึ้นตรงต่อมหาดไทย  

2. คณะใต้ สมเด็จพระวันรัตน์ (ฑิต)วัดมหาธาตุเป็นเจ้าคณะใหญ่รวมเอาวัดทางใต้มาขึ้นกับ
คณะนี้และขึ้นต่อกรมพระกลาโหมและกรมท่า  

3. คณะกลางสมเด็จพระพําฒาจารย์ (หม่อนเจ้าสังฆฑัต)วัดพระเชตุพน เป็นเจ้าคณะใหญ่รงม
เอาวัดในส่วนกลางและนครเขื่อนขันธ์ (อ.พระประแดง) มาขึ้นในคณะน้ีแต่ที่ปรากฏจริงวัดใน
ส่วนกลางไปขึ้นต่อคณะเหนือก็มี คณะใต้ก็มีสับสนอยู่ 

4. คณะธรรมยุติ เวลาน้ันยังไม่มีสมเด็จเจ้าคณะใหญ่มีพระศาสนโสภณเป็นเจ้าคณะรองรวม
เอาวัดธรรมยุติทั่วราชอาณาจักรขึ้นคณะน้ีผู้ปกครองต่อมาเป็นพระราชาคณะท่ีเป็นเจ้าเสียส่วนมากก
สมเด็จเจ้าคณะใหญ่ของคณะน้ีมีฐานานุกรมเป็นพิเศษกว่าคณะอ่ืนๆ  

การปกครองแบ่งเป็นคณะ 4 คณะน้ีที่น่าสนใจก็คือไม่ทราบเหตุใดจึงแบ่งเช่นน้ีเข้าใจว่า
เปลี่ยนมาจากคณะคามวาสีฝ่ายซ้ายคณะอรัญวาสีและคณะคามวาสีฝ่ายขวาคร้ังกรุงเก่าคือ             

- คณะเหนือ =คณะคามวาสีฝ่ายซ้าย            
- คณะใต้ = คณะคามวาสีฝ่ายขวา            
- คณะอรัญวาสี            
- คณะกลาง  
ทั้งหมดน้ีมีมาแล้วครั้งรัชกาลที่ 3 ต่อมาคณะอรัญวาสีค่อย ๆ หายไปรวมกับคณะคามวาสี จึง

เหลือเพียง 3 คณะครั้นต่อมาจึงมีคณะธรรมยุติขึ้นจึงเป็น 4 คณะอีก ครั้นต่อมาเมื่อ พ.ศ.2445 (ร.ศ.
121) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะ
สงฆ์ขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติธรรมวินัยให้สอดคล้องกับการปกครองบ้านเมือง พ.ร.บ.ฉบับน้ี
กําหนดให้มีเจ้าคณะใหญ่อีก 4 คณะรวมเป็น 8 รูป ทั้ง 8 รูปน้ีเป็น “กรรมการมหาเถรสมาคม” ทํา
หน้าที่เป็นศูนย์กลางกานปกครองคณะสงฆ์ทั่วราชอาณาจักร พ.ร.บ.ฉบับน้ีกําหนดให้มีสมเด็จ
พระสังฆราชองค์เดียวเป็นผู้บัญชาเด็ดขาดเป็นประธานของมหาเถรสมาคมการปกครองแบ่งออกเป็น
มณฑล เมือง แขวง และวัดทั้งหมดน้ีแบ่งกันขึ้นตามคณะใหญ่ทั้ง 4 พ.ร.บ.น้ีมี 45 มาตราและให้
เสนาบดีกระทรวงธรรมการ (ปัจจุ บันคือ รมต . กระทรวงศึกษา) รักษาการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติน้ี สําหรับคณะธรรมยุติน้ันเดิมรวมอยู่กับคณะกลางและได้แยกเป็นคณะต่างหากครั้ง
แรกน้ันไม่มีเจ้าคณะใหญ่ พ.ศ.2393 กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์จึงได้ทรงเป็นเจ้าคณะใหญ่ ต่อมาก็
คือกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส  

6.6 สมัยรัชกาลที่ 6-7  
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การคณะสงฆ์ดําเนินตาม พ.ร.บ.ฉบับน้ีตลอด แต่ตอนปลายรัชกาลที่ 7คณะสงฆ์กลุ่มหน่ึง 
แสดงสังฆมติจะให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.ฉบับน้ีการเคลื่อนไหวขยายวงกว้างออกไป จนมีการเปลี่ยนแปลง
ในครั้งรัชกาลที่ 8    

6.7 สมัยรัชกาลที่ 8 
คณะรัฐบาลปฏิวัติซึ่งมี พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี ก็พยายามแก้ไข 

พ.ร.บ.เก่าและต้องการจะรวมนิกายท้ัง 2 คือมหานิกายกับธรรมยุตินิกายเข้าด้วยกัน เมื่อวันที่ 6 
กรกฎาคม 2484 พระยาพหลฯ ได้อุปสมบท ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขนซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือรวมนิกาย 
การอุปสมบทครั้งน้ีนิมนต์พระน่ังอันดับ 50 รูปมีพระมหานิกาย 34 รูป พระธรรมยุติ 15 พระรามัญ 1 
เมื่อพระยาพหลฯลาสิกขาบทไปแล้วคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติก็ครองวัดมหาธาตุเสียการรวมนิกายจึงไม่
สําเร็จ  

อย่างไรก็ตาม ความพยายามรวมนิกายก็มีผลบ้าง คือสภาผู้แทนได้ออกกฎหมายสงฆ์เมื่อวันที่ 
14 ตุลาคม 2484 น่ันคือ "พ.ร.บ. คณะสงฆ์ พ.ศ.2484" มี 60 มาตรา ไม่มีมาตราใดแบ่งแยกการ
ปกครองพ.ร.บ.ฉบับน้ีประกอบด้วย คณะสังฆมนตรี สังฆสภา พระธรรมธร(อัยการ)พระวินัยธร(ผู้
พิพากษา) เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอําเภอเจ้าคณะตําบลและเจ้าอาวาส อํานาจสูงสุด
อยู่ที่ สมเด็จพระสังฆราชนอกน้ียังแบ่งส่วนในคณะสังฆมนตรีออกเป็นองค์การใหญ่ ๆ 4 องค์การ 
คือ            

1. องค์การปกครอง ทําหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
2. องค์การศึกษาทําหน้าที่ฝ่ายการศึกษา            
3. องค์การเผยแผ่ทําหน้าที่เผยแผ่อบรม           
4. องค์การสาธารณูปการทําหน้าที่เก่ียวกับการก่อสร้างบูรณะ 
พ.ร.บ. ฉบับน้ีเป็นฉบับประชาธิปไตยคณะสงฆ์สอดคล้องกับบ้านเมืองทุกประการ ด้าน

การศึกษาสมัยน้ีเจริญมากเพราะองค์การศึกษาดูแลควบคุมต้ังแต่ส่วนกลางไปถึงส่วนภูมิภาค ด้านอ่ืน 
ๆ ก็ได้รับการเอาใจใส่เช่นเดียวกัน ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2505 สมัยที่พณฯ จอมพล ส.ธนรัชต์เป็น
นายกรัฐมนตรี (รัฐบาลปฏิวัติ) ต้องการให้ใช้พ.ร.บ.คณะสงฆ์เป็นไปอย่างรวดเร็วทันการ รัฐบาลจึง
ยกเลิก พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2484เสียและให้ออก พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2505แทนโดยให้อํานาจเด็ดขาดกับ
ฝ่ายปกครอง (เจ้าหน้าที่บ้านเมือง)และพระปกครองมากข้ึนแต่ด้านการศึกษาและการเผยแผ่ศาสน
ธรรมน้ันด้อยลงอย่างเห็นได้ชัดจึงปรากฏว่าการศึกษาในระยะหลังน้ีไม่ก้าวหน้าเหมือนสมัย พ.ร.บ.
2484  

6.8 สมัยรัชกาลที่ 9 (พ.ร.บ.2505)    
สมเด็จพระสังฆราช เป็นประมุข มหาเถรสมาคมแบ่งการปกครองออกเป็น 5 คือ หนเหนือ 

หนใต้ หนกลางหนตะวันออกและคณะธรรมยุติและแยกการปกครองออกเป็นภาค จังหวัด อําเภอ 
ตําบลและเจ้าอาวาส 
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พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติว่าด้วยการสถาปนา
สมเด็จพระสังฆราชและอํานาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมไว้ ดังน้ี 

1. มาตรา 7 กําหนดให้คณะสงฆ์ไทยมีสมเด็จพระสังฆราช เพียงองค์เดียวในกรณีที่ตําแหน่ง
สมเด็จพระสังฆราชว่างลง พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดย
สมณศักด์ิเป็นสมเด็จพระสังฆราช คําว่า “สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักด์ิ” 
หมายความว่าสมเด็จพระราชาคณะที่ได้รับสถาปนาเป็นพระราชาคณะช้ันสมเด็จก่อนสมเด็จพระราชา
คณะรูปอ่ืน 

2. มาตรา 12 เพ่ิมจํานวนกรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่ง สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งต้ังจากไม่
เกินแปดรูปเป็นไม่เกินสิบสองรูป ดังน้ัน คณะกรรมการมหาเถรสมาคมในปัจจุบันมีกรรมการท้ังสิ้น 21 
รูป ประกอบด้วย                      

สมเด็จพระราชาคณะผู้เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง 8 รูป  
กรรมการที่สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งต้ัง 12 รูป  
และสมเด็จพระสังฆราชในฐานะประธานกรรมการ 1 รูป 
3.พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มาตรา 15 ตรี                    
ต่อไปน้ีจะกล่าวถึงการใช้อํานาจทั้งสามของมหาเถรสมาคมตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535    
1. อํานาจนิติบัญญัติของมหาเถรสมาคมในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่ของสังฆสภามหาเถร

สมาคมจึงมีอํานาจฝ่ายนิติบัญญัติ ดังน้ี 
1) ตรากฎมหาเถรสมาคม                        
2) ออกข้อบังคับมหาเถรสมาคม                        
3) วางระเบียบมหาเถรสมาคม                        
4) ออกคําสั่งมหาเถรสมาคม 
5) มีมติมหาเถรสมาคม 
6) ออกประกาศมหาเถรสมาคม 

    2. อํานาจบรหิารของมหาเถรสมาคม 
โดยท่ีอํานาจการปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆ์ของคณะสังฆมนตรีเดิมได้ตกเป็น

อํานาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม ดังน้ันมหาเถรสมาคมจึงมีอํานาจหน้าที่ด้านการบริหารดังต่อไปน้ี 
1) จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์                        
2) จัดแบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมภิาค                        
3) จัดตําแหน่งผู้ปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค                        
4) แต่งต้ังและถอดถอนผู้ปกครองคณะสงฆ์                        

เน่ืองจากปริมาณงานในความรับผิดชอบของมหาเถรสมาคมมีมากเกินกว่าที่กรรมการมหาเถร
สมาคมจะดําเนินการให้สําเร็จลุล้วงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มหาเถรสมาคมได้ออกกฎมหา
เถรสมาคมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2506 ว่าด้วยระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคม ให้อํานาจมหาเถรสมาคม
แต่งต้ังคณะกรรมการหรืออนุกรรมการช่วยงานมหาเถรสมาคมในลักษณะเดียวกับกรรมการเฉพาะกิจ
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เป็นกรรมการประจําหรือช่ัวคราวก็ได้ในการแต่งต้ังคณะกรรมการหรืออนุกรรมการน้ี กรรมการมหา
เถรสมาคมรูปใดรูปหน่ึงเป็นประธานโดยตําแหน่ง คณะกรรมการหรืออนุกรรมการมีอํานาจหน้าที่
ดํ า เ นินการตามท่ีไ ด้รับมอบหมาย  จากมหาเถรสมาคมในปัจจุ บันมีคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่มหาเถรสมาคมแต่งต้ังหลายคณะ เช่น                       

- คณะกรรมการการศึกษาของสงฆ์                       
- คณะกรรมการอํานวยการพระธรรมทูต                       
- คณะอนุกรรมการร่างกฎมหาเถรสมาคม                       
- คณะอนุกรรมการร่างกฎนิคหกรรม                       
- คณะอนุกรรมการศูนย์ควบคุมไปต่างประเทศของพระภิกษุสามเณร (ศตภ.)   
- คณะอนุกรรมการจัดต้ังทุนสาธารณสงเคราะห์และศึกษาสงเคราะห์ อย่างไรก็ตาม พระราช 

บัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา19 ให้อํานาจมหาเถรสมาคมแต่งต้ัง
คณะกรรมการหรืออนุกรรมการเพ่ือช่วยงานมหาเถรสมาคม    

3. อํานาจตุลาการของมหาเถรสมาคม  
การพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์หรือคดีความในคณะสงฆ์ซึ่งเดิมเคยเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะ

วินัยธร ได้ตกเป็นอํานาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมตามความพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 
มาตรา 25 ที่บัญญัติให้มหาเถรสมาคม มีอํานาจ ตรากฎมหาเถรสมาคมกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติเพ่ือให้การลงนิคหกรรม หรือการลงโทษเป็นไปโดยถูกต้องสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมมหาเถร
สมาคมอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติฉบับน้ีได้ตรากฎมหาเถรสมาคมฉบับ
ที่ 11 พ.ศ.2521 ว่าด้วยการลงนิคหกรรม กฎมหาเถรสมาคมน้ีแบ่งอํานาจการพิจารณาวินิจฉัย
อธิกรณ์ ออกเป็น 3 ช้ัน คือ                      

3.1 การพิจารณาชั้นต้นเป็นอํานาจของเจ้าอาวาสที่พระ ภิกษุผู้ถูกฟ้องสังกัดอยู่ถ้าผู้ถูก
ฟ้องเป็นเจ้าอาวาสวัดหรือเจ้าคณะ ก็ให้เป็นอํานาจของเจ้าคณะหรือผู้ปกครองคณะสงฆ์เหนือขึ้นไป
อีกช้ันหน่ึง                      

3.2 การพิจารณาชั้นอุทธรณ  ์ เ ป็นอํานาจของคณะผู้ พิจารณาช้ันอุทธรณ์ซึ่ ง
ประกอบด้วยเจ้าคณะหรือผู้ปกครองเหนือช้ันขึ้นไปกว่าเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะผู้พิจารณาในช้ันต้น 

3.3 การพิจารณาชั้นฎีกาเป็นอํานาจของมหาเถรสมาคม คําสั่งหรือคําวินิจฉัยของมหา
เถรสมาคมในการลงนิคหกรรมไม่ว่าในกรณีใดให้เป็นอันถึงที่สุด ในกรณีน้ีมหาเถรสมาคมมีอํานาจ
เช่นเดียวกับคณะวินัยธรช้ันฎีกาแต่มหาเถรสมาคมมีอํานาจมากกว่าคณะวินัยธรช้ันฎีกา ตรงที่มี
อํานาจนิติบัญญัติและอํานาจบริหารอยู่ในมือด้วยและในบางกรณีมหาเถรสมาคมมีอํานาจวินิจฉัยหรือ
ออกคําสั่งโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาช้ันต้นและช้ันอุทธรณ์โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 
แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ที่ว่า 

“มาตรา27 พระภิกษุรูปใดต้องคําวินิจฉัยให้รับนิคหกรรมไม่ถึงให้สึก ไม่ยอมรับ
นิคหกรรมน้ันหรือประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอาจิณ หรือไม่สังกัดอยู่วัดใดวัดหน่ึงกับทั้งไม่
มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมหาเถรสมาคมมีอํานาจวินิจฉัยและมีคําสั่งให้พระภิกษุรูปน้ันสละสมณเพศเสีย
ได้พระภิกษุผู้ต้องคําวินิจฉัยให้สละสมณเพศตามความในวรรคก่อน ต้องสึกภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้รับทราบคําวินิจฉัยน้ัน”  
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อย่างไรก็ตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 น้ีได้ถูกยกเลิกไป
โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“มาตรา27 เมื่อพระภิกษุใดต้องด้วยกรณีข้อใดข้อหน่ึง ดัง ต่อไปน้ี  
(1) ต้องคําวินิจฉัยตามมาตรา 25 ให้รับนิคหกรรมไม่ถึงให้สึก แต่ไม่ยอมรับนิคหกรรมน้ัน  
(2) ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอาจิณ 
(3) ไม่สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหน่ึง 
(4) ไม่มีวัดเป็นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ให้ภิกษุรูปน้ันสละสมณเพศตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม พระภิกษุผู้ต้องคําวินิจฉัยให้สละสมณเพศตามวรรคสองต้องสึกภายใน
สามวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคําวินิจฉัยน้ัน” มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2535 ไม่ได้ให้อํานาจมหาเถรสมาคมในอันที่จะวินิจฉัยหรือออก คําสั่งให้พระภิกษุผู้ความผิด
ด้วยกรณีข้อใดข้อหน่ึงใน 4 กรณี ข้างบนต้องสละสมณเพศ แต่มาตรา 27 น้ีให้อํานาจมหาเถรสมาคม
ตรากฎมหาเถรสมาคมเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการให้พระภิกษุผู้มีความผิดตาม
กรณีข้างบนสละสมณเพศ คําวินิจฉัยให้สละสมณเพศไม่จําเป็นต้องออกมาจากมหาเถรสมาคมแต่คํา
วินิจฉัยน้ันต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในกฎมหาเถรสมาคม  

ย่ิงไปกว่าน้ันพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มาตรา 15 จัตวาให้อํานาจมหา
เถรสมาคมตรากฎมหาเถรสมาคมเพ่ือควบคุมความประพฤติของพระภิกษุสามเณรดังน้ี 

“มาตรา 15 จัตวา เพ่ือรักษาหลักพระธรรมวินัยและเพ่ือความ เรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์
มหาเถรสมาคมจะตรากฎมหาเถรสมาคม เพ่ือกําหนดโทษหรือวิธีลงโทษทางการปกครองสําหรับ
พระภิกษุและสามเณรที่ประพฤติให้เกิดความเสียหายแก่พระศาสนาและการปกครองของคณะสงฆ์ก็
ได้ พระภิกษุและสามเณรท่ีได้รับโทษตามวรรคหน่ึงถึงขั้นให้สละสมณเพศ ต้องสึกภายในสามวันนับ
แต่วันทราบคําสั่งลงโทษ” 

ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรและอาณาจักรการที่ฝ่ายรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ.2505 ออกบังคับใช้ได้เป็นประจักษ์พยานอย่างดีที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักร
กับศาสนจักรด้วยการออกพระราชบัญญัติฉบับน้ี รัฐบาลได้ช่ือว่าให้การอุปถัมภ์แก่คณะสงฆ์ทั้งน้ี 
เพราะคณะสงฆ์ไม่มีอํานาจลงโทษพระภิกษุผู้ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยขั้นร้ายแรงและไม่ยอม
สละสมณเพศ ทั้งไม่มีอํานาจลงโทษผู้ใส่ความคณะสงฆ์หากคณะสงฆ์ปล่อยไว้ย่อมจะนําความเสื่อม
เสียมาสู้วงการคณะสงฆ์ ในกรณีน้ีคณะสงฆ์จําจะต้องพ่ึงอํานาจรัฐเพ่ือสร่างความศักด์ิสิทธ์ิให้กับพระ
ธรรมวินัยและความบริสุทธ์ิแห่งพระศาสนา ดังจะเห็น ได้จากมาตรา 42, 43 และ 44 แห่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ซึ่งถูกยกเลิก ไปแล้วโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2535 ให้ใช้มาตราต่อไปน้ีแทน 

มาตรา 42 ผู้ใดมิได้รับแต่งต้ังให้เป็นพระอุปัชฌาย์ หรือถูกถอดถอนจากความเป็นพระ
อุปัชฌาย์ตามมาตรา23 แล้ว กระทําการ บรรพชาอุปสมบทแก่บุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หน่ึงปี 

มาตรา 43 ผู้ใดพ้นจากความเป็นพระภิกษุเพราะต้องปาราชิกมาแล้วไม่ว่าจะมีคําวินิจฉัย
ตามมาตรา25 หรือไม่ก็ตาม แต่มารับบรรพชาอุปสมบทใหม่โดยกล่าวความเท็จหรือปิดบังความจริง
ต่อพระอุปัชฌาย์ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี 
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มาตรา 44 ทวิ ผู้ ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความ อาฆาตมาดร้ายสมเด็จ
พระสังฆราชต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึง ปี หรือปรับไม้เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 45 ตรี ผู้ใดใส่ความคณะสงฆ์หรือคณะสงฆ์อ่ืนอัน อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือ
ความแตกแยกต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตราเหล่าน้ีแสดงถึงการที่คณะสงฆ์ไทยได้รับการคุ้มครองป้องกันจากอํานาจรัฐ แม้ว่ามหา
เถรสมาคมมีอํานาจปกครองคณะสงฆ์อย่างเต็มที่ข้อน้ีไม่ได้หมายความว่าคณะสงฆ์มีอิสระจากการ
ควบคุมของกลไกของรัฐ อํานาจฝ่ายรัฐสามารถตรวจสอบและควบคุมการบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้
ตลอดเวลาในนามของการอุปถัมภ์บํารุงพระศาสนา ดังจะเห็นได้จากข้อความบางมาตราแห่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505 และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ดังต่อไปน้ี 

(1) พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการแต่งต้ังสถาปนา และถอดถอนสมณศักด์ิ
ของพระภิกษุในคณะสงฆ์ 

(2) พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ผู้ทรงเป็นประธานกรรมการมหาเถร
สมาคมโดยตําแหน่ง 

(3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศนามสมเด็จพระราชาคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่
สมเด็จพระสังฆราชในกรณีที่ตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง 

(4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการ ตามพระราชบัญญัติน้ีและมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการสร้างวัด การบริหารศาสนสมบัติของวัด และวางระเบียบการปกครอง
คณะสงฆ์จีนนิกายและอนัมนิกาย 

(5) ในการแต่งต้ังและถอดถอนกรรมการมหาเถรสมาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 

(6) กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ทําหน้าที่เป็น ศูนย์ประสานความสัมพันธ์
ระหว่างศาสนจักรและอาณาจักร ทั้งน้ีเพราะอธิบดีกรมการศาสนาเป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดย
ตําแหน่งและกรมการศาสนาทําหน้าที่สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม 

จากพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ที่ตราขึ้นเพ่ือกําหนดบทบาทของพระสงฆ์และวัด ให้ ดําเนิน
บทบาทเป็นไปตามพระธรรมวินัยและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงสรุปได้ว่าบทบาท พระสงฆ์น้ันมี 
6 ด้านหลัก คือ (1) ด้านการปกครอง (2) ด้านศาสนศึกษา (3) ด้านการศึกษา สงเคราะห์ (4) ด้าน
การเผยแผ่ศาสนธรรม (5) ด้านสาธารนูปการ (6) ด้านสาธารณสงเคราะห์ โดยมี สาระสําคัญที่
กําหนดไว้ในรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

1. ด้านการปกครองคณะสงฆ์ 
1) รัฐและมหาเถรสมาคมควรร่วมกําหนด นโยบายให้พุทธศาสนิกชนไปวัดในวันอาทิตย์เพ่ือ

ปลูกฝังให้คนไทยใกล้ชิด ศาสนธรรมและสามารถนําหลักศาสนธรรมปรับใช้ในวิถีชีวิตตนได้ 
2) สถาบันที่ผลิตพระสังฆาธิการควรกําหนดนโยบาย แผนและมาตรการในการพัฒนา

ศักยภาพของพระสงฆ์ให้เป็นผู้มีความพร้อมในด้านการบริหารวัดเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งฟ้ืนฟู
และพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนให้ถึงพร้อมในการปฏิบัติภารกิจทั้ง 6 ด้านของคณะสงฆ์ รวมท้ังเป็น
กัลยาณมิตรของ ศาสนิกชน สามารถปลูกฝังและฝึกอบรมให้เยาวชนมีสัมมาทิฐิในการดํารงชีวิต 
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3) วัดควรปรับเปลี่ยนบทบาทให้ทันกับสังคมในเชิงรุก คือจัด โครงการและกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมและมีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยดึงศาสนิกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดและพระเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน มี
ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ 

4) มหาเถรสมาคมควรมีมาตรการให้ยุติพุทธพาณิชย์ อันเป็นการลดความศรัทธาของศาสนิก
ชน 

5) พระสงฆ์ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศีลธรรมและจรรยา เพ่ือปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ
ประชาชนในท้องถิ่น 

6) ฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ทุกระดับควรให้ความสําคัญแก่วัดและพระสงฆ์ที่มีบทบาทให้การ
เสริม สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาเยาวชนและศาสนิกชนในแต่ละบทบาทหน้าที่ตาม
ภารกิจคณะสงฆ์ เช่น สนับสนุนด้านงบประมาณ ควรกําหนดสมณศักด์ิการพัฒนาศักยภาพและเชิดยก
ย่องให้เป็นที่ประจักษ์แก่หมู่คณะสงฆ์ 

2. ด้านการศาสนศึกษา 
วัดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้คู่กับสังคมไทยมาจนกระท่ังปัจจุบัน ทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งวิชาการ

และวิชาชีพ  
1) พระสงฆ์ควรศึกษาหลักธรรมให้ถ่องแท้ทั้งปริยัติและปฏิบัติ เพ่ือให้พร้อมที่จะให้ความรู้

และเผยแผ่ศาสนธรรม 
2) พระสงฆ์ควรพัฒนาตนให้รอบรู้ทั้ งทางโลกและทางธรรม เ พ่ือรู้ เท่าทันต่อความ

เปลี่ยนแปลงของสังคม อันจะส่งผลต่อศักยภาพในการอบรมพัฒนาจิต การเผยแผ่ศาสนธรรมแก่ศา
สนิกชน เช่น ด้านการบริหาร ด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสงฆ์ เป็นต้น  

3) ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ควรปรับประยุกต์ให้เหมาะกับยุคสมัย แต่คงไว้ซึ่งหลักศาสน
ธรรม 

3. ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม 
ปัจจุบันน้ีจะเห็นว่า มีการจัดครูพระสอนศีลธรรม ซึ่งเป็นบทบาทการเผยแผ่อีกบทบาทหน่ึง

ของพระสงฆ์ ดังน้ี 
1) วัดต้องพัฒนาให้เป็นหน่วยปฏิบัติในการเผยแผ่ศาสนธรรมท่ีเข้มแข็ง 
2) พระสงฆ์ควรเอาใจใส่ในการศึกษาธรรมะและเพ่ิมศักยภาพในการเผยแผ่ศาสนธรรม 
3) พระสงฆ์ควรเป็นผู้ให้คําสอนและหลักศาสนธรรมทั้งโดยตรงและโดยทางอ้อม โดยตรงคือ 

เป็นผู้ให้การฝึกอบรมแก่ศาสนิกชน โดยทางอ้อมคือ การครองตนตามหลักธรรมวินัย ซึ่งจะก่อศรัทธา
แก่บุคคลทั่วไป และการให้การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการอบรมพัฒนาจิตและหลักปริยัติทาง
ศาสนาแก่คณาจารย์ วิทยากรผู้ให้การอบรมแก่เยาวชนอีกส่วนหน่ึง 

4) พระสงฆ์ควรมีบทบาทเชิงรุกในการสั่งสอนเยาวชนด้านศีลธรรม เช่น เป็นวิทยากรอบรม
ในสถานศึกษา หรือจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ นําศาสนิกชนและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อบรมศาสนธรรม ซึ่งอาจทํา โดยวัด กลุ่มบุคคลโดยมีวัดเป็นแกนนํา กลุ่มพระสงฆ์และสื่อมวลชน เป็น
ต้น หากร่วมมือกันหลายจุดและประสานเครือข่ายเป็นร่างแหทั่วประเทศ จะช่วยเหลือสังคมไทยได้
อย่างดีย่ิง 
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5) พระสงฆ์ควรให้การอบรมแก่ผู้ต้องขังและพนักงานตามโรงงานที่ไม่มีโอกาสไปฟังเทศน์ที่
วัด 

4. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
วัดให้ความรู้ และวิชาชีพแก่ชุมชน เช่น การประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ดังน้ี  
1) รัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห์ที่ชัดเจนและต่อเน่ือง เช่น การ

สนับสนุนงบประมาณ โดยเฉพาะโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เยาวชนโดยแท้จริง และเป็นการอบรมต่อเน่ืองต้ังแต่วัยเยาว์ 

2) วัดควรเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนเพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งของชุมชนโดย
เป็นศูนย์กลางประสานวิทยากรช่วยอบรมประชาชนด้านการอาชีพ ตัวอย่างเช่น หลาย ๆ วัดได้ดํา 
เนินการอยู่ หรือจัดห้องสมุดชุมชน และพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสนธรรม ศาสนปฏิบัติเพ่ือให้
ประชาชนได้ศึกษาตามอัธยาศัย   

 
5. ด้านการสาธารณูปการ 
1) รัฐควรมีนโยบายสนับสนุนการสาธารณูปการที่ชัดเจนและต่อเน่ือง เช่น สนับสนุนให้วัด

เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ด้านการพัฒนาศีลธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2) วัดควรเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่
ปลอดภัย 

6. ด้านสาธารณสงเคราะห์ วัดควรเป็นศูนย์กลางสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นศูนย์
รวมที่สร้างคุณธรรมจริยธรรมและสามัคคีธรรมในท้องถิ่น เป็นศูนย์รวมที่สามารถช้ีนํา ทิศทางการ
พัฒนาชุมชนในทางที่ชอบท่ีควร รวมทั้งปลูกจิตสํา นึกให้ประชาชนเข้าใจศาสนธรรมและนํา ไปใช้ในชีวิต
ประจํา วันได้27 

2.3.3 มูลเหตุของการสร้างวัด 
แต่เดิมในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นยังไม่มีการสร้างอาคารสถานให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุ

สงฆ์โดยเฉพาะเจาะจง เน่ืองจากพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้พระภิกษุมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง
ถาวร ด้วยจะทําให้เกิดความยึดติดในทรัพย์ทางโลก จึงทรงกําหนดสถานที่สําหรับใช้เป็นที่อาศัย
พ้ืนฐานสุด คือ “รุกขมูลเสนาสนะ”46 อันหมายถึงการอยู่รอบโคนต้นไม้ แล้วให้จาริกไปเรื่อย ๆ ทั้งน้ี
เพ่ือมิให้จิตมีสิ่งผูกพัน  

 
 
 

                                                            
27สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, “บทบาทที่พึงประสงค์ของวัด และพระสงฆ์

กับการพัฒนาสังคมไทย”, รายงานการเสวนา, วันที่ 30 พฤศจิกายน 2543, (กรุงเทพมหานคร : กลุ่ม
งานศาสนา, 2543), หน้า10-20. 
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เมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมเหล่าสาวกออกเผยแพร่พระศาสนา ปรากฏว่ามีผู้เลื่อมใสศรัทธาพากัน
บวชเป็นพระภิกษุจํานวนมากมาย ที่ไม่ได้บวชต่างก็ให้ความอุปถัมภ์เก้ือกูลเป็นอย่างดี  โดยเฉพาะ
พระเจ้าพิมพิสาร กษัตริย์แห่งนครราชคฤห์ ทรงประกาศตนเป็นองค์ศาสนูปถัมภกต่อพุทธศาสนา ทั้ง
ทรงถวาย “เวฬุวัน”ให้เป็นที่ประทับของพระพุทธองค์และเหล่าพุทธสาวก ซึ่งพระองค์ทรงรับไว้ ด้วย
เพราะวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์มิใช่มุ่งเน้นให้บําเพ็ญวิปัสสนาญาณเท่าน้ัน หน้าที่สําคัญอีกประการหน่ึง
ก็คือการจาริกออกไป ณ ที่ต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่พระธรรมคําสอนอีกด้วย และเป็นมูลเหตุให้ทรงมีพระ
พุทธานุญาตให้พระภิกษุสามารถรับอารามที่เหล่าทายกถวายได้ อาทิ เชตวนาราม ที่มหาเศรษฐีอนาถ
บิณฑิกะแห่งกรุงสาวัตถี สร้างถวาย หรือ ปุพพารามวิหาร ที่นางวิสาขาสร้างถวาย แต่ถือได้ว่าเวฬุวนา
รามเป็นวัดแห่งแรกของพุทธศาสนา47

 

 
2.4 สภาพพืน้ท่ีท่ีศึกษา 
 ที่ต้ังขนาดและอาณาเขต ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัดอํานาจเจริญ พุทธศักราช 2536 
ซึ่งส่งผลบังคับต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2536 ตรงกับวันพุธ แรม 3 ค่ํา เดือน 12 ปีระกา 
ให้แยกอําเภออํานาจเจริญ อําเภอชานุมาน อําเภอปทุมราชวงศา อําเภอพนา อําเภอหัวตะพาน 
อําเภอเสนางคนิคม และกิ่งอําเภอลืออํานาจ (ปัจจุบันอําเภอลืออํานาจ) รวม 6 อําเภอ 1 ก่ิงอําเภอ 
ออกจากการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี รวมกันขึ้นเป็นจังหวัดใหม่ช่ือว่า จังหวัดอํานาจเจริญ และ
ยกฐานะอําเภออํานาจเจริญเป็น อําเภอเมืองอํานาจเจริญ(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า4-5-6 
เล่ม 110 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 2 กันยายน 2536 
 อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดยโสธรและจังหวัดมุกดาหาร 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศลาว(โดยมีแม่นํ้าโขงไหลค่ัน) 
 ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดอุบลราชธานี 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดยโสธร 
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โครงสร้างการปกครองคณะสงฆธ์รรมยุต ในจังหวัดอํานาจเจรญิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2.1 การปกครองคณะสงฆธ์รรมยุต ในจังหวัดอํานาจเจริญ 
 

ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2539 จํานวน 29 วัด สํานักสงฆ์  68 สํานักสงฆ์ 
ซึ่งประกอบด้วย 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 11 แห่งระเบียบมหาเถรสมาคม กําหนดจํานวนและเขต
ปกครองตําบลพ.ศ.2537 และโดยอนุมัติของเจ้าคณะภาค 10(ธรรมยุต) คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัด
อํานาจเจริญจึงประกาศเขตปกครองตําบลเป็นกรณีพิเศษเพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นการเฉพาะ 
พ.ศ.2549 ดังต่อไปน้ี 

หมวด 1   
อําเภอเมืองอํานาจเจริญ 
ข้อ 1ให้วัดในเขตตําบลบุ่ง ตําบลไก่คํา ตําบลโนนโพธ์ิ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ รวมอยู่ใน 

เขตปกครองตําบลเดียว เรียกว่า ตําบลบุ่ง มี 6 วัด ได้แก่                            
1. วัดสําราญนิเวศ 
2. วัดพระมงคลมิ่งเมือง 
3. วัดแสนสวัสด์ิทสันาราม  
4. วัดศรีสุขเกษม 
5. วัดบึงนํ้าพุ 
6. วัดทิพยาราม 

เจ้าคณะจังหวัด 

เจ้าคณะอําเภอเมือง เจ้าคณะอําเภอปทุมราช
วงศา 

เจ้าคณะอําเภอหัวตะพาน, 
ลืออํานาจ, พนา 

เจ้าคณะตําบล เจ้าคณะตําบล เจ้าคณะตําบล 

เจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าอาวาส 
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ข้อ 2 ให้วัดในเขตตําบลนํ้าปรีก  ตําบลโนนโพธิ  ตําบลนาจิก  อําเภอเมืองอํานาจเจริญ
รวมอยู่ในเขตตําบลเดียว เรียกว่า ตําบลนํ้าปรีก มี 5 วัด ได้แก่    

1. วัดโนนสําโรง                                       
2. วัดป่ายางคํา 
3. วัดสิริโนนเมือง 
4. วัดคํางูเหลือม 
5. วัดเทพสถิตนิมิตโพธ์ิศิลา 
หมวด  2 
อําเภอชานุมาน 
ข้อ 3 ให้วัดในเขตตําบลชานุมาน ตําบลปาก่อ อําเภอชานุมาน, ตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุม

ราชวงศา รวมอยู่ในเขตปกครองตําบลเดียว  เรียกว่า  ตําบลชานุมาน ม ี9 วัด ได้แก่  
1. วัดยักษ์คุธรรมานุสรณ์                         
2. วัดป่าอุดมชัยวนาราม 
3. วัดรัตนวิจิตร 
4. วัดยางเครือพัฒนา 
5. วัดป่าคํานกกก 
6. วัดป่าโนนสําราญ 
7. วัดหินเหล็กไฟ 
8. วัดป่ากิตติวังโส 
9. วัดป่าบ้านหินสิ่ว 
ข้อ 4 ให้วัดในเขตตําบลคําเขื่อนแก้ว ตําบลคําโพน อําเภอชานุมาน, ตําบลห้วยไร่ตําบลไก่คํา 

ตําบลนํ้าปลีก อําเภอเมืองอํานาจเจริญ รวมอยู่ในเขตปกครองตําบลเดียว เรียกว่าตําบลคําเขื่อนแก้วมี 9 วัด 
1. วัดป่าภูมะโรง                                          
2. วัดป่าคีรีวงกต 
3. วัดดานลําพัน  
4. วัดป่าภักดีเจริญธรรมาวาส (วัดป่าอีเป้) 
5. วัดป่าสามัคคีธรรม                                  
6. วัดบ้านดอนคู่ 
7. วัดป่าดงแสนแก้ว                                    
8. วัดป่าดงเย็น 
9. วัดป่าภูคําเดือย  
หมวด 3 
อําเภอปทุมราชวงศา 
ข้อ 5 ให้วัดในเขตตําบลนาป่าแซง อําเภอปทุมราชวงศา ตําบลป่าก่อ อําเภอชานุมาน ตําบล

เหล่าพรวน ตําบลสร้างนกทา ตําบลห้วยไร่ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ รวมอยู่ในเขตปกครอง ตําบล
เดียว เรียกว่า ตําบลเหล่าพรวน มี 9 วัด ได้แก่ 
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1. วัดถ้ําแสงแก้ว                                          
2. วัดดอยสวรรค์ 
3. วัดป่าสุขะวนาราม  
4. วัดภูภาผึ่ง 
5. วัดถ้ําตู้ทอง 
6. วัดถ้ําเทพมุนี 
7. วัดดานรังสามัคคี 
8. วัดโนนโพนเมือง 
9. วัดป่ามูลพิทักษ์ 
ข้อ 6 ให้วัดในเขตตําบลนาป่าแซง ตําบลคําโพน ตําบลนาหว้า อําเภอปทุมราชวงศา รวมอยู่

ในเขตปกครองตําบลเดียว เรียกว่า ตําบลนาป่าแซง มี 10 วัด ได้แก่ 
1. วัดป่าศรีวิชัยสุวรรณาราม     
2. วัดป่าพุทธสังขาร 
3. วัดเขาสุวรรณบรรพรต 
4. วัดเขาขันทอง 
5. วัดบ้านลืออุทธาทิพย์ 
6. วัดพระปทุมวนาราม 
7. วัดดานตู้วนาราม    
8. วัดพุทโธตรันตรัยศาสดาราม 
9. วัดภูน้อย 
10.วัดพานทิพย์สว่างแสงธรรม 
หมวด  4 
อําเภอเสนางคนคิม 
ทั้ง 2 ตําบล สาํรวจล่าสุดเมื่อ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
ข้อ 7 ให้วัดในเขตตําบลหนองสามสี ตําบลไร่สีสุก อําเภอเสนางคนิคม ตําบลป่าก่อ อําเภอชานุ

มาน และตําบลกุดปลาดุก อําเภอเมืองอํานาจเจริญ  รวมอยู่ในเขตปกครองตําบลเดียว เรียกว่า ตําบล
หนองสามสี  มี 12 วัด ได้แก่ วัด 3 วัด, สํานักสงฆ์ 2 สํานัก, ที่พักสงฆ์ 6 แห่ง,  

1. วัดป่าธรรมรังสี (วัด)  
2. วัดสว่างเนินกุง (วัด) 
3. วัดป่านรารักษ์ (วัด) 
4. วัดป่านาดีสีสุก (ที่พักสงฆ์)   
5. วัดป่านาเมือง (สํานักสงฆ์) 
6. วัดเนรัญชราป่าร่มเย็น (สํานักสงฆ์) 



62 
 

7. วัดดอนเจ้าปู่ (ที่พักสงฆ์) 
8. วัดป่านาเก้ิงสามัคคีธรรม (ที่พักสงฆ์) 
9. วัดป่าทักษิณวนาราม (ที่พักสงฆ์) 
10. วัดทีปธรรมะปฏิปทาราม (ที่พักสงฆ์) 
7.1 ย้ายไปขึ้นเขตตําบลคําเขื่อนแก้ว อําเภอชานุมาน จํานวน 4 ที่พักสงฆ์ ได้แก่  
1. วัดเกษมสวัสด์ิทัศนาราม  
2. วัดป่าชนะมาร  
3. วัดเกตุแก้วรัตนาราม  
4. วัดป่าธรรมสถาพรลิพิมพ์วนาราม 
ข้อ 8 ให้วัดในเขตตําบลนาหมอม้า ตําบลบุ่ง ตําบลโนนโพธ์ิ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ รวมอยู่

ในเขตปกครองตําบลเดียว เรียกว่า ตําบลนาหมอม้า มี 10 วัด ได้แก่แบ่งเป็นวัด 4 วัด, สํานักสงฆ์ 4 
สํานัก, ที่พักสงฆ์ 2 แห่ง, 

1. วัดดงเฒ่าเก่า (วัด)    
2. วัดระฆังทอง(วัด) 
3. วัดโพธ์ิทอง(วัด) 
4. วัดป่าก้าวหน้าสามัคค ี(วัด) 
5. วัดภูจําปา (สํานักสงฆ์)   
6. วัดป่านาดอกไม้ (สํานักสงฆ์) 
7. วัดโนนใจดี (สาํนักสงฆ์) 
8. วัดป่าโนนทรายทอง (สํานักสงฆ์) 
9. วัดป่าดงมัน (ทีพั่กสงฆ์) 
10. วัดป่าภูดินวนาราม (ที่พักสงฆ์)           
หมวด 5 
อําเภอหัวตะพาน - ลืออํานาจ – พนา 
ข้อ 9 ให้วัดในเขตตําบลโพนเมืองน้อย ตําบลเค็งใหญ่ ตําบลรัตนวารี ตําบลสร้างถ่อน้อย 

อําเภอหัวตะพาน, ตําบลดงมะยาง อําเภอลืออํานาจ รวมอยู่ในเขตปกครองตําบลเดียว เรียกว่า ตําบล
โพนเมืองน้อย มี 16 วัด ได้แก่ 

1. วัดสันติวนาราม                                        
2. วัดปัญจสมณาราม  
3. วัดป่าบึงศิลาราม                                       
4. วัดป่าสร้างถ่อใน 
5. วัดป่าพรประสิทธ์ิ                                     
6. วัดป่ากุลเชฏโฐ 
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7. วัดป่าดอนมหาธาตุ                                   
8. วัดป่าหนองคลอง                            
9. วัดป่าโนนพระ                                          
10. วัดป่าท่าวังเวิน                            
11. วัดป่ามณีวรรณ                                         
12. วัดป่าโนนโพธ์ิศิลาธรรม 
13. วัดป่าดงใหญ่แก้วลิไล                               
14. วัดป่าสร้างถ่อนอก                            
15. วัดป่าเก่ากุง                                               
16. วัดป่าภิรมคําไหล   
ข้อ 10ให้วัดในเขตตําบลแมด อําเภอลืออํานาจ ตําบลไก่คํา อําเภอเมืองอํานาจเจริญ รวมอยู่

ในเขตปกครองตําบลเดียว เรียกว่า ตําบลแมด มี 8 วัด ได้แก่                            
1. วัดป่าหนองยศ                                          
2. วัดป่าศรัทธาสามัคคี 
3. วัดป่าอรัญญาวิเวก                                    
4. วัดป่ามุทาลัยวรรณวิโรจน์                            
5. วัดป่าประชาสามัคคี                                  
6. วัดป่าโนนสร้างคํา                            
7. วัดป่าดอนหลักคํา                                     
8. วัดป่ามุจรินทร์                            
9. วัดป่าสวนศรีทอง   
โดยการแบ่งออกเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการคือ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะ

ตําบล เจ้าอธิการ ผู้ดูแลปกครองและบริหารจัดการเขตอาวาสโดยมีรองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
และเลขาเป็นผู้สนองงานโดยแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบดูแล 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 หลักธรรมาภิบาลนับเป็นเรื่องใหม่ที่มีความจําเป็นต้องปลูกฝังและสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นกับทุก
ภาคส่วนในสังคมไทยโดยการปรับเปลี่ยนความคิดและคุณค่าใหม่หรือปฏิรูปจากกระบวนทัศน์เก่า
ระบบสถาบันเก่าและวิธีการทํางานแบบเก่าซึ่งเป็นปัญหาไม่สามารถปรับตัวให้เผชิญกับกระแสของ
โลกยุคโลกาภิวัตน์และสภาพแวดล้อมในยุคใหม่ที่มีลักษณะซับซ้อนเช่ือมโยงต่อกันและมีการ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ดังน้ันในการปรับเพ่ือสร้างสรรค์หลักธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น
จําเป็นที่จะต้องร่วมดําเนินการจากทุกภาคส่วนในสังคมอย่างต่อเน่ืองและได้มีผู้ทํางานวิจัยไว้มากมาย
เพ่ือศึกษาดังน้ี 

สยุมพร ปุญญาคม ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) กับหลักพุทธ
ศาสนา” ได้กล่าวว่า บทพิสูจน์ที่สําคัญของการสร้างระบบการปกครองที่ดี ไม่อาจอาศัยคุณสมบัติเป็น
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คนดีอย่างเดียวมาเป็นผู้นําบริหารบ้านเมืองได้อีกต่อไป หากคนดีไม่ยึด หลักการปกครองโดยธรรม
อย่างเต็มเป่ียมด้วยศรัทธามั่นคง การปกครองที่ดีไม่ได้อยู่ที่กลไกการปกครองระบบการปกครองหรือ
วิธีการปกครอง หากแต่เน้นที่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่จะบรรลุ น้ันคือความเป็นธรรมในแผ่นดิน 
การมีจิตสํานึกของผู้นําผู้มีอํานาจทางคุณธรรม รูปแบบหรือกลไก ปกครองจะเป็นอย่างไรก็ได้ แต่
กลไกน้ันจะต้องใช้อํานาจโดยมีธรรมะเป็นสรณะ28 

บุญช่วย  จันทร์เฮ้า ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการบริหารของเจ้าอาวาส ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ
งานวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการบริหาร
ของเจ้าอาวาสที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานวัด โดยภาพรวม มี 2 ด้านคือ 1) ด้านกระบวนการวินิจฉัย
สั่งการและ 2) ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน เมื่อแยกพิจารณา การปฏิบัติงานวัดเป็นรายด้านพบว่า พฤติกรรมที่
ส่งผลมี 4 ด้านคือ 1) ด้านกระบวนการวินิจฉัยสั่งการ 2) ด้านการกําหนดเป้าหมายส่ังการ 3) ด้านการ
ควบคุมการปฏิบัติงาน และการกําหนดมาตรฐาน และ 4) ด้านการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม29 

สุวรรณ  ทองคํา ได้วิจัยเร่ือง “สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี” พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่บริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลในระดับมากเกือบทุกหลัก ยกเว้นหลักคุณธรรมท่ีบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในระดับ
มากที่สุด ผู้บริหารโรงเรียนเกือบทุกลักษณะและสถานภาพ ส่วนใหญ่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ในระดับมาก  ยกเว้นผู้บริหารโรงเรียนที่มีคุณวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนใหญ่บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล    ในระดับมากที่สุด วัยวุฒิ คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์การบริหาร และขนาด
ของโรงเรียนที่ผู้บริหารดํารงตําแหน่งอยู่กับสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์กันทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.0530 

 
 
 
 

                                                            
28สยุมพร ปุญญาคม, “การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) กับหลักพุทธศาสนา”, 

วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 2541, 162 
หน้า. 

29บุญช่วย  จันทร์เฮ้า, “พฤติกรรมการบริหารของเจ้าอาวาสที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวัดใน
เขตปกครองคณะสงฆ์คณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร), 2544, 164 หน้า. 

30สุวรรณ ทองคํา, “สภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
ประถมศึกษา จังหวัดลพบุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันราชภัฏเทพ
สตรี), 2544, 143 หน้า. 
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พระมหาเริงศักด์ิ  พิมพ์สกุล ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารวัดในทศวรรษหน้า” พบว่า 
ภารกิจ 6 ด้านคือ การปกครองสงฆ์ด้วยหลักธรรมวินัย การบริหารแบบ มีส่วนร่วม และทํางานเป็นทีม มี
คณะกรรมการพิจารณาพระสงฆ์ที่ทําผิดวินัย มีการปรับเปล่ียนตําแหน่งเพ่ือความเหมาะสม ปรับปรุง
หลักสูตรและกระจายการศึกษารวมทั้งจัดการศึกษาโดยภิกษุสามเณร ต้องศึกษาทุกรูปจัดการศึกษา
สงเคราะห์แก่เยาวชนและชุมชน มีการปรับปรุงหลักสูตรพัฒนาพระภิกษุที่ทําหน้าที่ครูสอนโดยรัฐจัด
งบประมาณอุดหนุน พระสงฆ์ควรเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งในและต่างประเทศ ควรมีองค์กรการเผยแผ่ 
พร้อมทั้งภิกษุโดยรัฐให้การสนับสนุนการก่อสร้างอาคารต่างๆ ควรอนุรักษ์ศิลปะแบบไทยเป็นสัดส่วน
มีแบบแปลน โดยมีคณะกรรมการสงฆ์ คอยดูแลส่งเสริมการสาธารณสงเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ และ
การมีส่วนร่วมในการขจัดอบายมุข31 

พระกฤตพจน์  สุทฺธิจิตฺโต (หวานดี) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของเจ้าอาวาสที่มีต่อการพัฒนา
สังคม : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า เจ้าอาวาสมีบทบาทการพัฒนา
สังคมโครงการการปกครองมากกว่าโครงการอ่ืนบทบาทโครงการการเผยแผ่อยู่ในระดับน้อยสุด 
นอกจากน้ียังพบว่าการเป็นผู้นําที่ดีต้องมีธรรมะ ความอดทน เสียสละ ยุติธรรม มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ 
ฟังเหตุผล ความคิดของผู้อ่ืน เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการพัฒนาสังคมในแต่ละโครงการ32 

พระครูปลัดอาทิตย์  อตฺถเวที (ทองดี) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวคิดและวิธีการปกครอง
คณะสงฆ์ ของพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆาธิการในเขตปกครองภาค 2” 
ผลการวิจัยพบว่า ในสมัยพุทธกาล การปกครองคณะสงฆ์ ยึดหลักสามัคคีธรรมเป็นที่ต้ัง ให้ความเสมอ
ภาคในหมู่คณะ ทรงมอบภาระหน้าที่ในการบริหารคณะสงฆ์แก่พระสาวก ให้เหมาะกับฐานะตําแหน่งหน้าที่ 
แต่พระพุทธองค์ก็มิได้ทรงมอบความเป็นใหญ่ในการปกครองให้แก่ภิกษุใด นอกจากพระธรรมวินัยที่
พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้แล้ว ภายหลังพุทธกาล การบริหารคณะสงฆ์ ยังคงยึดพระธรรมวินัยเป็นหลัก 
แต่มีรูปแบบการบริหารปกครอง ที่สอดคล้องกับฝ่ายบ้านเมืองในยุคน้ันๆ ปัจจุบันน้ีการปกครองคณะ
สงฆ์ไทยนอกจากจะยึด พระธรรมวินัยแล้ว ยังอิงอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติ
มหาเถรสมาคม ในการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารคณะสงฆ์ให้เกิดความเรียบร้อยดีงามและป้องกันภัย
อันตรายจากภายนอกท่ีจะเกิดขึ้นกับองค์กรคณะสงฆ์ไทย33 

                                                            
31พระมหาเริงศักด์ิ  พิมพ์สกุล, “รูปแบบการบริหารวัดในทศวรรษหน้า”, วิทยานิพนธ์

การศึกษามหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา), 2545, 175 หน้า. 
32พระกฤตพจน์  สุทฺธิจิตฺโต (หวานดี), “บทบาทของเจ้าอาวาสที่มีต่อการพัฒนาสังคม : 

ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดสมุทรปราการ”, วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยลัย), 2546, 176 หน้า. 

33พระครูปลัดอาทิตย์  อตฺถเวที (ทองดี), “การศึกษาแนวคิดและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ 
ของพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆาธิการในเขตปกครองภาค 2, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 
2546, 153 หน้า. 
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ทวี ขจรกุล ได้จัยเรื่อง “บทบาทเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคายผลการวิจัยพบว่า บทบาทเจ้าอาวาส ในการบริหารจัดการวัดในเขต
ปกครองคณะสงฆ์อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
บทบาทแต่ละด้าน พบว่า บทบาทเจ้าอาวาสในการบริหารวัด อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงลําดับตาม
ค่าเฉล่ียจากสูงไปหาตํ่า คือ บทบาทด้านการปกครอง ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ด้านการ
สาธารณูปการ ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านการศาสนศึกษา ผลการ
เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติของเจ้าอาวาส พระภิกษุสามเณร และคณะกรรมการ ที่มีต่อบทบาทเจ้า
อาวาสในการบริหารจัดการวัดโดยรวม ไม่แตกต่างกัน34 

พระมหาอาคม  ปญฺญาธโร (บุญยัง) ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นําของเจ้าอาวาสและผู้นําชุมชน
ต่อการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน : กรณีศึกษาวัดธรรมยุตในเขตจังหวัดพัทลุง” พบว่า เจ้าอาวาสวัด
ธรรมยุตนิกาย” มีคุณลักษณะความเป็นผู้นําโดยเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ส่วนผู้นําชุมชน มีคุณลักษณะโดยเฉล่ีย
อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก เจ้าอาวาสและผู้นําชุมชนมีการพัฒนาด้านศาสนวัตถุ สถานที่ การ
พัฒนาบุคลากร การพัฒนาด้านศาสนพิธี มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้านเช่นกัน แต่สิ่งที่ผู้นําชุมชนไม่ได้
ช่วยเหลือเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดคือ การจัดนิทรรศการงาน วันสําคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา
และการปรับปรุงรูปแบบของ การประกอบศาสนพิธี ที่เหมาะสมและถูกต้องแก่ชาวชุมชน35 
 ศิรินารถ นันทวัฒนภิรมย์ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักธรรมาภิ
บาลอําเภอเมืองลําพูน” พบว่า การบริหารงานด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารทั่วไป ในภาพรวมมีการบริหารงานที่ผ่านระดับคุณภาพ การมีความตระหนักถึงความสําคัญจนถึง
ระดับคุณภาพการมีความพยายาม ส่วนการบริหารงานด้านงบประมาณ มีการบริหารที่ผ่านระดับ
คุณภาพ การบรรลุผลตามเกณฑ์ เมื่อพิจารณาการบริหารงานในแต่ละด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามี
การบริหารงานที่ผ่านระดับคุณภาพ การมีความตระหนักถึงความสําคัญและระดับการมีความพยายาม 
จนถึงระดับคุณภาพการบรรลุผลตามเกณฑ์ ในด้านวิชาการ ได้แก่ การวัดผลและประเมินผลการเรียน
การสอนตามสภาพจริงจากกระบวนการปฏิบัติและผลงานที่เกิดขึ้นด้านงบประมาณ ได้แก่ การ 
 
 
 
 
                                                            

34ทวี  ขจรกุล, “บทบาทเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์อําเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม), 2546, 154 หน้า. 

35พระมหาอาคม  ปญฺญาธโร (บุญยัง), “ภาวะผู้นําของเจ้าอาวาสและผู้นําชุมชนต่อการ
พัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน : กรณีศึกษาวัดธรรมยุตในเขตจังหวัดพัทลุง”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี), 2546, 157 หน้า. 
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มอบหมายให้ผู้มีความรับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุมและเบิกจ่ายพัสดุ และแต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจําปีอย่างสมํ่าเสมอทุกปี ด้านการบริหารงานบุคคล ได้แก่ การมอบหมายอํานาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในแต่ละตําแหน่งตามความสามารถ และความเหมาะสมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และด้านการบริหารงานทั่วไป ได้แก่ การจัดทําสํามะโนและระบบข้อมูลสารสนเทศจากการ
ทําสํามะโนทะเบียนผู้เรียน เพ่ือให้สามารถนําข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับปัญหาในการ
บริหารงาน พบว่า ด้านวิชาการมีปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตร เน่ืองจากขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทํา
หลักสูตรอย่างชัดเจน ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น ด้านงบประมาณ
ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ด้านบริหารงานบุคคล 
สถานศึกษาประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการรับผิดชอบงานท่ี
นอกเหนือจากงานในด้านการเรียนการสอน และด้านการบริหารทั่วไป สถานศึกษาขาดแคลนบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถด้านธุรการและเทคโนโลยี ส่วนข้อเสนอแนะในการบริหารงาน คือ ด้าน
วิชาการควรมีการจัดอบรมในการทําหลักสูตร และควรมีการทําหลักสูตรในรูปคณะกรรมการด้าน
งบประมาณ ควรมีการจัดอบรมการบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ด้านการบริหารบุคคล 
ควรมีการประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาในการจัดหาอัตรากําลังที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และด้านการ
บริหารทั่วไป ควรมีการประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการจัดหาบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านมาให้ความรู้แก่ผู้รับผิดชอบ และที่สําคัญผู้บริหารควรนําหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางใน
การบริหารงาน ในสถานศึกษาร่วมกับหลักการบริหารอ่ืนด้วย36 

เกียรติยศ เอ่ียมคงเอก ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในทรรศนะบุคลากรโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุรี” พบว่า ทัศนะ
บุคลากรต่อการบริหารงานโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
 หลักนิติธรรม พบว่า บุคลากรมีทัศนะว่า การบริหารงานทุกด้านอยู่ในระดับมาก การ
บริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และการบริหารกิจการนักเรียนเป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
 หลักคุณธรรม พบว่า บุคลากรมีทัศนะว่าการบริหารงานทุกด้านอยู่ในระดับมาก การ
บริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และการบริหารกิจการนักเรียนโดยใช้หลักธรรมใน
การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
 

                                                            

 36ศิรินารถ  นันทวัฒนภิรมย์, การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล 
อําเภอเมืองลําพูนการค้นคว้าแบบอิสระ, ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่), 2546, 185 หน้า. 
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 หลักความโปร่งใส พบว่า บุคลากรมีทัศนะว่า การบริหารงานทุกด้านอยู่ในระดับมากการ
บริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และการบริหารงานวิชาการด้วยความโปร่งใส
จริงใจมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
 หลักความรับผดิชอบ พบว่า บุคลากรมีทศันะว่า การบริหารงานทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
บุคลากรมีความรับผิดชอบในการบริหารงานวิชาการ งานกิจการนักเรียนมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
 หลักการมีส่วนร่วม พบว่า บุคลากรมีทัศนะว่า ในด้านการบริหารงานวิชาการ  และการ
บริหารงานอาคารสถานที่ โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
 หลักความคุ้มค่า พบว่า บุคลากรมีทัศนะว่า ในด้านการบริหารงานธุรการ การเงิน
งบประมาณ พัสดุ อาคารสถานที่ บุคลากร บริหารงานได้อย่างคุ้มค่า มีค่าเฉล่ียสูงสุด37 

บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ และ บุญมี ลี้  ได้วิจัยเรื่อง “ตัวช้ีวัดธรรมาภิบาล” โดยสรุปคือ 
แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักการที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสังคม
ประชาธิปไตยในประเทศไทย จึงมีการเสนอแนะกล่าวถึงแนวคิดน้ีอย่างกว้างขวาง อีกทั้งมีความ
พยายามที่จะให้มีการนําแนวคิดธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ มีการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ และตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ และเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า ถ้าระบบบริหาร
ราชการมีความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ นอกจากจะมีส่วนทําให้รัฐบาลมีเสถียรภาพแล้วก็
ยังสร้างความเช่ือถือทั้งในและต่างประเทศ และสามารถนําไปสู่การลดการทุจริตซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรัง
ของประเทศได้ ในประเทศไทยได้มีองค์กรของทางราชการ เช่น สํานักงาน ก.พ. กระทรวงมหาดไทย 
และสถาบันการศึกษาได้เริ่มนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับการปฏิบัติงาน ซึ่งเรียกว่ายังอยู่ในช่วง
ของการใช้ได้ไม่นานนัก ซึ่งจะต้องติดตามเพ่ือประเมินระดับความสําเร็จของการมีธรรมาภิบาลต่อไป
ในอนาคต แม้แต่กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้มีบทบัญญัติที่กล่าวถึงรัฐบาลกับธรรมาภิบาลใน
ประเด็นสําคัญ เช่น ความโปร่งใส การมีการตรวจสอบ ความมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในทํานองเดียวกันรัฐธรรมนูญฉบับน้ีก็กําลังจะถูกประเมินถึงข้อดีและข้อเสีย เพ่ือจะมีการ
แก้ไปให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป จึงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามว่าหลักธรรมาภิบาล
ที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขประการใดในอนาคต38 

 
 
 

                                                            
37เกียรติยศ          เอ่ียมคงเอก, การบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาใน

ทรรศนะบุคลากรโรงเรียนโพธินิมิตรวิทยาคม จังหวัดนนทบุรี, ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : สถาบันราชภัฏพระนคร), 2546, 132 หน้า.  

38บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ, บุญมี  ลี้, “ตัวช้ีวัดธรรมาภิบาล”, รายงานการวิจัย, (นนทบุรี :
สถาบันพระปกเกล้า), 2546. หน้า 47. 



69 
 

พระพิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการบริหารวัดตามหลัก
ปฏิรูปเทศของเจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมา” ผลการวิจัยพบว่า 1) เจ้าอาวาส ในจังหวัด
นครราชสีมา มีพฤติกรรมการบริหารวัดตามหลักปฏิรูปเทศโดยรวมและ รายด้านอยู่ในระดับมาก 2) 
เจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมาที่มีพรรษาต่างกัน มีพฤติกรรมการบริหารวัดตามหลักปฏิรูปเทศ 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า เจ้าอาวาสที่มี
พรรษามาก ปานกลาง และน้อย มีค่าเฉล่ียระดับพฤติกรรมการบริหารวัด ตามหลักปฏิรูปเทศแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกด้าน 3) เจ้าอาวาส ในจังหวัดนครราชสีมาที่อยู่วัดขนาด
ต่างกันมีพฤติกรรมการบริหารวัดตามหลักปฏิรูปเทศ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า เจ้าอาวาสที่อยู่วัดขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่มี
ค่าเฉล่ียระดับพฤติกรรมการบริหารวัดตามหลักปฏิรูปเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.0539  

รับขวัญ  ภาคภูมิ ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู้บริหารสถานศึกษากับสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1” พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับสุขภาพ
องค์การของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ทั้งภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อจําแนกการบริหารตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า มีการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0540 

เฉลิมชัย  สมท่า ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนในสังกัดสํานักงานพ้ืนที่เขตการศึกษาเลย เขต 1” พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาใช้หลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก เรียง
ตามลําดับ  คือ หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
คุ้มค่า และหลักความโปร่งใส41 

                                                            
39พระพิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน, “การศึกษาพฤติกรรมการบริหารวัดตามหลักปฏิรูปเทศของ

เจ้าอาวาสในจังหวัดนครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา), 2547, 165 หน้า. 
 40รับขวัญ ภาคภูมิ, ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับสุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร), 2547, 112 หน้า. 

41เฉลิมชัย  สมท่า, “การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็น ของครูปฏิบัติการสอนในสังกัดสํานักงานพ้ืนที่เขตการศึกษาเลย เขต 1”, รายงานการศึกษาอิสระ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น), 2549, 165 หน้า. 
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พระจริญ  จิรสุโภ (เมืองประทับ) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” พบว่า การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมือง
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 6 ด้าน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วน
ร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นว่า เทศบาลเมืองบาง
กรวย มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด
แต่ละด้านพบว่า มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมากทุกด้าน ปัญหาในการ
บริหารงานพบว่า บุคลากรบางส่วนยังไม่ทราบข้อกฎหมายหรือข้อบัญญัติต่างๆ เก่ียวกับการ
บริหารงานในแต่ละส่วนของเทศบาล บุคลากรบางส่วนยังเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์
ส่วนรวม และบางส่วนยังเห็นแก่พวกพ้องของตนเองการทํางานในบางเรื่องไม่ค่อยเปิดโอกาสให้
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม บุคลากรบางส่วนปฏิบัติงานตามความรู้สึกของตนเอง โดยไม่คํานึงถึงผลงาน
ที่ออกมา การจัดสรรงบประมาณของเทศบาล ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตการปกครอง ซึ่งมีแนวทาง
ในการบริหารงานดังน้ีคือ เทศบาลควรจัดอบรมให้บุคคลบางส่วนที่ยัง ไม่ทราบในข้อกฎหมายหรือ
ข้อบัญญัติต่างๆ เก่ียวกับการบริหารงานของเทศบาล เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลไปในทิศทาง
เดียวกัน คือยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ ที่ชอบธรรม เทศบาลควรสร้างทัศนคติ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่บุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรของเทศบาล เทศบาลควร
เปิดเผยงบประมาณประจําปีในการนําไปใช้จ่ายในแต่ละด้าน และการนํางบประมาณไปใช้น้ันให้มี
ความคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ กระบวนการบริหารงานของเทศบาลน้ันพร้อมที่จะ
ตรวจสอบได้ เทศบาลควรเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล 
เพ่ือให้การบริหารงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น บุคลากรของเทศบาลควร
ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและให้บริการต่างๆ ด้วยความจริงใจ เทศบาลควรจัดสรร
งบประมาณในการบริหารงานให้มีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์  ต่อการพัฒนาชุมชน และจัดสรร
งบประมาณไปพัฒนาชุมชนให้ทั่วถึงตามความเร่งด่วนของชุมชนน้ันๆ โดยไม่คํานึงถึงคะแนนเสียงใน
การเลือกต้ัง42 

 
 
 
 

                                                            

 42พระจริญ  จิรสุโภ (เมืองประทับ), “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย), 2552, 164 หน้า. 
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พระสมนึก ธีรปญฺโญ (กลับน้อม) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารราชการส่วนภูมิภาคตามหลักธรร
มาภิบาล : กรณีศึกษา อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” พบว่า 1) บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในอําเภอ
บางกรวยมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน อยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) 
การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาคตามหลักธรรมาภิบาล: 
กรณีศึกษา อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่า บุคลากรที่มีเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, ตําแหน่ง
หน้าที่ และประสบการณ์ทํางาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนสถานภาพ และรายได้ที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาคตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษา อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน49 

จเด็ด  โพธิ์ศรีทอง ได้วิจัยเรื่อง “การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นบรรพชิต มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 35-44 ปี วุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโท มีตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ และอายุการทํางานมากกว่า 11 ปี ผลการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 ด้าน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ด้านความคุ้มค่า ด้านนิติธรรม ด้านความรับผิดชอบ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านคุณธรรม และด้าน
ความโปร่งใส ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลท้ัง 6 ด้าน โดย
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี สถานภาพ และตําแหน่งหน้าที่
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตาม
หลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนปัจจัยที่ทําให้
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยยะสําคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษา และ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน43 

พระครูสังฆรักษ์พศวีร์  ธีรปญฺโญ(ภวกานันท์) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษากรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 

1. บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยรวม อยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ด้านการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษา
สงเคราะห์, ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
พบว่ามีบทบาทอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

                                                            
43จเด็ด  โพธ์ิศรีทอง, “การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย), 2553, 125 หน้า. 
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2. การเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดนนทบุรีที่มีจํานวนพรรษา ระดับ
การศึกษาสายสามัญ การศึกษาทางเปรียญธรรม ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ และการสังกัดวัด
แต่ละขนาดแตกต่างกันมีบทบาทต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน44 

อารยา กอบความดี ได้วิจัยเรื่อง “ การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาวัดสาม
พราน จังหวัดนครปฐม” พบว่า องค์ประกอบและกลไกการบริหารวัดแต่ละแห่ง สามารถประยุกต์ใช้
หลักธรรมาภิบาล เพ่ือการบริหารวัดได้อย่างเหมาะสมโดยใช้หลักธรรมวินัยนําหน้า ใช้หลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบ หากมีปัญหาการจัดการทางสังคม เศรษฐกิจ ก็ประยุกต์ใช้ หลักธรร
มาภิบาล เพ่ือการป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างกลมกลืน ผลการวิจัยการบริหาร วัดสามพรานตาม
หลักธรรมาภิบาล พบว่า ทุกมิติของการบริหารกิจการของวัดสามพราน สามารถ กําหนดเทคนิค 
สาระสําคัญของการใช้หลักธรรมาภิบาลแต่ละหัวข้อได้อย่างชัดเจน ส่วนแนวทางวิธีการประยุกต์ใช้
หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารวัดโดยทั่วไป45 

พระมหาปริวัฒน์  ฐ ิตวิริโย (กุลนิวาต) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของพระภิกษุที่มีต่อการ
บริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาวัดในเขตอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” 
ผลการวิจัยพบว่า พระภิกษุมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า พระภิกษุมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล ในด้านหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วน
ร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
พระภิกษุที่มีต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล จําแนกตาม สถานภาพ อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษาสายสามัญ  วุฒิทางการศึกษาแผนกธรรมและวุฒิการศึกษาแผนกเปรียญธรรม พบว่า พระภิกษุที่
มีอายุ และวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพระภิกษุที่มีสถานภาพ พรรษา วุฒิทางการศึกษา
แผนกธรรมและวุฒิการศึกษาแผนกเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน46 

                                                            
44พระครูสังฆรักษ์พศวีร์  ธีรปญฺโญ (ภวกานันท์), “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ

คณะสงฆ์ : ศึกษากรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2553, 135 หน้า. 

45อารยา กอบความดี, “การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาวัดสามพราน 
จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา-
ลงกรณราชวิทยาลัย), 2553, 140 หน้า. 

46พระมหาปริวัฒน์  ฐ ิตวิริโย (กุลนิวาต), “ความคิดเห็นของพระภิกษุที่มีต่อการบริหารจัดการ
วัดตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาวัดในเขตอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์ 
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พระครูสังฆรักษ์กฤษฎ์ิตภณ สุเมโธ ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้า
อาวาสในเขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธาน” ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสใน
เขตอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขต
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานีในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.45 และเมื่อ
จําแนก เป็นรายด้านพบว่า ด้านการปกครองและด้านสาธารณูปการมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และ 3.54 ตามลําดับ ส่วนด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ด้านการศาสนศึกษา ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ด้านการเผยแผ่และด้านการสาธารณสงเคราะห์มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปาน
กลาง ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหาร จัดการวัดของ
เจ้าอาวาสในเขตอําเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีพบว่า ปัญหาที่สําคัญได้แก่ เจ้าอาวาสบางรูปขาดวิสัย
ทัศน์ขาดเป้าหมาย ในการบริหารจัดการวัดที่ชัดเจน การบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสบางส่วนไม่มี
การประชุม ปรึกษาวางแผน และกําหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาวัดอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการบริหาร
จัดการวัดตามความเคยชินที่เคยปฏิบัติมา ขาดการประสานงานระหว่างวัด บ้าน และชุมชน และเจ้า
อาวาสบางรูปใช้คนไม่ถูกกับงาน จึงทําให้งานขาดประสิทธิภาพ แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้แก่ ควร
มีการประชุมพระภิกษุสามเณร ภายในวัดเน่ืองๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัด และเพ่ือ
ความสามัคคีภายในวัด ส่งเสริมให้เจ้าอาวาสเปิดรับความรู้ใหม่ๆ เพ่ือนํามาใช้ในการบริหารจัดการวัด
มีการนําเอา เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการพัฒนาวัดมากขึ้น และควรมีการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์
ระหว่างวัดและชุมชน47 

สรุปจากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เก่ียวข้องพบว่าการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือ
ทําการประยุกต์ใช้กับสถานศึกษามีด้านที่ต้องพิจารณาคือด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้าน
หลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วม ด้านหลักความรับผิดชอบ และด้านหลักความคุ้มค่า ซึ่งมี
งานวิจัยในเร่ืองน้ียังไม่มากเท่าที่ควรโดยเฉพาะการจัดการบริหารของวัด จึงสมควรมีการทําวิจัย
เก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ 
ดังกล่าวต้องใช้ฐานคิดของการบริหารทั้ง 6 ด้านของการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
     

                                                                                                                                                                          

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2553, 140 
หน้า. 

47พระครูสังฆรักษ์กฤษฎ์ิตภณ สุเมโธ, “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสใน
เขตอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธาน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2553, 142 หน้า. 
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2.6 สรุปกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจยั 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาสคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด

อํานาจเจริญ” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องรวมทั้งหลักธรรมที่ประยุกต์ใช้ใน
การบริหาร คือ หลักธรรมาภิบาล โดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังน้ี        
 
 ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 
 (Independent Variables) (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 2.2 แสดงสรุปกรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

ข้อมูลทั่วไปของเจ้าอาวาส 
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้า
อาวาสคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ 

ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี ้

1. หลักนิติธรรม  
2. หลักคุณธรรม  
3. หลักความโปร่งใส  
4. หลักการมีส่วนร่วม  
5. หลักความรับผิดชอบ  
6. ด้านความคุ้มค่า 

1. อายุ 
2. พรรษา 
3. ระดับการศึกษา 
4. ภูมิลําเนา 

 



 
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยเร่ือง “การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต 

จังหวัดอํานาจเจริญ” ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ทฤษฎีแนวคิด และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ดังน้ี 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2  เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.7  สถิติทีใ่ช้ในการวิจัย 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากร 

ได้แก่ พระภิกษุ และสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ 
จํานวน 294 รูป จากจํานวนทั้งหมด 29 วัด สํานักสงฆ์ 68 สํานักสงฆ์ 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  

ได้แก่ พระภิกษุ และสามเณร ในเขตปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ 
จํานวน 155 รูป โดยผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบวิธีการคํานวณขนาดกลุ่มกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของเครซี่และมอร์เกน1 
 
3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังน้ี   
 3.2.1  ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Proportional Random Sampling) โดยการหาสัดส่วน 
สําหรับวัดที่มีประชากรเยอะ ตามตารางที่ 3.1 
 3.2.2  ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สําหรับวัด/สํานักสงฆ์ที่มี
ประชากรจํานวนน้อย ตามตารางที่ 3.1 
 

                                                                                 
1ธานินทร์  ศิลป์จารุ, การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS, พิมพ์ครั้งที่ 9, 

(กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, 2551), หน้า 49. 
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ตารางที่ 3.1  จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ 

 
รายชื่อวัดและสํานักสงฆ์ ต่าง ๆ และกลุ่มตัวอย่าง ในเขตปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุต 

จังหวัดอํานาจเจริญ 
 

ที่ รายชื่อวัด ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1 วัดสําราญนิเวศ (พระอารามหลวง) 145 45 
2 วัดพระมงคลมิ่งเมือง 5 3 
3 วัดแสนสวัสด์ิทศันาราม 5 3 
4 วัดศรีสุขเกษม 3 2 
6 วัดทิพยาราม 1 1 
7 วัดดอยสวรรค์ 1 1 
8 วัดภูกระแต 1 1 
9 วัดบึงนํ้าพุ 1 1 
10 วัดโนนสําโรง 7 3 
11 วัดคํางูเหลือม 1 1 
12 วัดป่ายางคํา 1 1 
13 สํานักสงฆ์เทพสถิตนิมิตโพธ์ิศิลา 1 1 
14 สํานักสงฆ์สิริโนนเมือง 1 1 
15 วัดยักษ์คุธรรมานุสรณ์ 7 3 
16 สํานักสงฆ์รัตนวิจิตร 1 1 
17 สํานักสงฆ์ป่าอุดมธรรม 1 1 
18 สํานักสงฆ์กิตติวังโส 1 1 
19 สํานักสงฆ์โนนสําราญ 1 1 
20 สํานักสงฆ์ป่าหินสิ่ว 1 1 
21 สํานักสงฆ์ป่าคํานกกก 1 1 
22 สํานักสงฆ์ภูหินเหล็กไฟ 1 1 
23 สํานักสงฆ์ป่าเกตุแก้วรัตนาราม 1 1 
24 สํานักสงฆ์ป่าภูมะโรง 1 1 
25 สํานักสงฆ์ป่าดานลําพัน 1 1 
26 สํานักสงฆ์ป่าศีรีวงกต 1 1 
27 สํานักสงฆ์สามคัคีธรรม 1 1 
28 วัดป่าดงแสนแก้ว 4 2 
29 วัดป่าภูคําเดือย 1 1 
30 วัดป่าภัคดีเจริญธรรมาวาส 1 1 
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ที่ รายชื่อวัด ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
31 วัดดอนดู่ 1 1 
32 วัดป่าดงเย็น 1 1 
33 วัดถ้ําแสงแก้ว 1 1 
34 วัดสุขะวนาราม 1 1 
35 วัดป่าภูผาผึ่ง 1 1 
36 สํานักสงฆ์ถ้ําตู้ทอง 1 1 
37 วัดป่าถ้ําเทพมุนี 1 1 
38 วัดป่าดานรังสามัคคี 1 1 
39 วัดป่าโนนโพนเมือง 4 2 
40 วัดป่ามูลพิทักษ์ 1 1 
41 วัดป่าศรีวิชัยสุวรรณาราม 1 1 
42 วัดป่าเขาสุวรรณบรรพรต 1 1 
43 วัดลืออุทธาทิพย์ 2 1 
44 วัดป่าภูน้อย 1 1 
45 วัดป่าพุทธสังขาร 1 1 
46 วัดป่าเขาขันทอง 1 1 
47 วัดป่าพระปทุมวนาราม 1 1 
48 วัดป่าพุทโธรัตนตรัยศาสดาราม 1 1 
49 วัดพานทิพย์สว่างแสงธรรม 3 1 
50 วัดสว่างเนินกุง 1 1 
51 วัดนาดีสีสุข 1 1 
52 วัดป่าธรรมรังสี 1 1 
53 วัดป่านรารักษ์ 1 1 
54 วัดป่านาเมือง 1 1 
55 วัดป่าดอนเจ้าปู่ 1 1 
56 วัดป่าทักษิณวนาราม 1 1 
57 วัดป่าเกษมสวัสด์ิทัศนาราม 1 1 
58 วัดเกตุแก้วรัตนาราม 1 1 
59 วัดดงเฒ่าเก่า 7 3 
60 วัดโพธ์ิทอง 5 2 
61 วัดภูจําปา 1 1 
62 วัดโนนใจดี 1 1 
63 วัดป่าดงมัน 1 1 
64 วัดเนรัญชราป่าร่มเย็น 1 1 
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ที่ รายชื่อวัด ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
65 วัดป่านาเก้ิงสามัคคีธรรม 1 1 
66 วัดทีปธรรมะปฏิปทาราม 1 1 
67 วัดชนะมาร 1 1 
68 วัดป่าธรรมสถาพรสิพิมพ์วนาราม 1 1 
69 วัดระฆังทอง 4 1 
70 วัดป่าก้าวหน้าสามัคค ี 1 1 
71 วัดป่านาดอกไม้ 3 1 
72 วัดโนนทรายทอง 3 1 
73 วัดป่าภูดินวนาราม 1 1 
74 วัดสันติวนาราม 3 1 
75 วัดบึงศิลาราม 3 1 
76 วัดพรประสิทธ์ิ 3 1 
77 วัดป่าโนนพระ 1 1 
78 วัดป่ามณีวรรณ 4 1 
79 วัดป่าดงใหญ่แก้ววิไล 1 1 
80 วัดป่าเก่ากุง 1 1 
82 วัดป่าหนองยศ 3 1 
83 วัดปัญจสมณาราม 1 1 
84 วัดป่าสร้างถ่อใน 3 1 
85 วัดป่ากุลเชฎโฐ 1 1 
86 วัดป่าหนองคลอง 1 1 
87 วัดป่าท่าวังเวิน 3 1 
88 วัดป่าโนนโพธ์ิศิลาธรรม 1 1 
89 วัดป่าสร้างถ่อนอก 1 1 
90 วัดป่าภิรมคําไหล 3 1 
91 วัดอรัญญาวิเวก 1 1 
92 วัดป่าประชาสามัคคี 1 1 
93 วัดดอนหลักคํา 3 1 
94 วัดป่าสวนศรีทอง 1 1 
96 วัดป่ามุทาลัยวรรณวิโรจน์ 1 1 
98 วัดโนนสร้างคํา 1 1 
99 วัดป่ามุจรินทร์ 1 1 
 รวมทั้งหมด 294 155 

 

หมายเหตุ  ข้อมูลจากสํานักงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอํานาจเจริญ(ธ)  
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3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึ้นจาก
การศึกษา ค้นคว้าเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ตามแนววัตถุประสงค์ของการ
วิจัยเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แบบสอบถามประกอบด้วยคําถามปลายปิดและคําถามปลายเปิด จํานวน 3 ตอน 
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี 
 ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด แบบเลือกตอบเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับ
ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เพ่ือให้ทราบคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย   
เพศ อายุ การศึกษา พรรษา และภูมิลําเนา  
 ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด เก่ียวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ตามความคิดเห็นของพระภิกษุและสามเณร    
ในด้านต่าง ๆ จําแนกเป็น 6 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านหลักนิติธรรม   จํานวน  6  ข้อ   
2. ด้านหลักคุณธรรม   จํานวน  5  ข้อ   
3. ด้านความโปร่งใส  จํานวน  5  ข้อ  
4. ด้านหลักความมีส่วนร่วม   จํานวน 5 ข้อ 
5. ด้านหลักความรับผิดชอบ จํานวน  5  ข้อ 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า จํานวน 5 ข้อ 

 ลักษณะคําถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Ratting Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert)2 จํานวน 
5 ระดับ ของการมีส่วนร่วม ดังน้ี 
   คะแนน   5  หมายถึง การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมากที่สุด 
   คะแนน   4  หมายถึง การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับมาก 
   คะแนน   3  หมายถึง การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับปานกลาง  
   คะแนน   2  หมายถึง การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับร่วมน้อย     
   คะแนน   1  หมายถึง การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 จากน้ัน นํามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสังคมศาสตร์ โดยการหาค่าเฉล่ีย )(X  และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําค่าเฉล่ียที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมาย โดยการหาค่า
อันตรภาคช้ัน เพ่ือจัดระดับช่วงของการหาค่าเฉล่ีย 
  
  อันตรภาคช้ัน    =         
      
 

     =        
5

15   

     =        0.8  
                                                                                 

2ธานินทร์  ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS, อ้างแล้ว, หน้า 456. 

ค่าคะแนนสูงทีสุ่ด - ค่าคะแนนตํ่าที่สุด 
จํานวนระดับ 
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 จากน้ันสามารถจัดแบ่งเกณฑ์การแปลความการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล อยู่ในระดับ 
ได้ดังน้ี   
 ระดับค่า    ช่วงค่าคะแนนเฉลี่ย  การแปลผล 
    1    1.00 – 1.80   การมีส่วนร่วมในระดับน้อยที่สุด 
    2    1.81 – 2.60   การมีส่วนร่วมในระดับน้อย 
    3    2.61 – 3.40   การมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง 
    4    3.41 – 4.20   การมีส่วนร่วมในระดับมาก     
    5    4.21 – 5.00   การมีส่วนร่วมในระดับมากทีสุ่ด 
 ตอนที่ 3 เป็นคําถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมา-      
ภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ  
 
3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 
 3.4.1  ทําการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี แนวคิด เอกสารต่าง ๆ และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 3.4.2  นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษามารวบรวม สรุป เพ่ือกําหนดขอบเขตและเน้ือหาของ
คําถาม เพ่ือให้ครอบคลุมเน้ือเรื่องที่จะทําการวิจัยและมีลักษณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบ
ตามข้อเท็จจริงได้ 
 3.4.3  นําแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ปรึกษาร่วม และ
อาจารย์ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให้คําถามมีความถูกต้องและครอบคลุมเน้ือหา
ชัดเจน สอดคล้องระหว่างข้อคําถามวิธีการวิเคราะห์ด้วยดัชนี IOC (Index of item Objective 
Congruence)  

3.4.4 นําเคร่ืองมือที่ปรับปรงุแก้ไขแล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ดังน้ี 
 1) พระวิชัยมุนี 
 วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก ป.ธ.3 
 ตําแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดอํานาจเจริญ 
 2) รศ.(พิเศษ) ดร. สุกิจ  ชัยมุสิก 
 วุฒิการศึกษา B.A.Hons. (Political Science), M.A. (Political Science)

  Ph.D. (Political Science) 
 ตําแหน่ง ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

3) รศ. สงบ  เชื้อทอง 
วุฒิการศึกษา M.A. (Political Science.) 
ตําแหน่ง หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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4) ดร.ปัญญา คล้ายเดช 
 วุฒิการศึกษา Ph.D. (Politcal Science) 
 ตําแหน่ง อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

5) ดร.สมภพ  ระงับทุกข์ 
 วุฒิการศึกษา M.A. (Political Science) 
 ตําแหน่ง อาจารย์ประจําบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
เพ่ือตรวจสอบหรือปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องสมบูรณ์ของเน้ือหาอีกครั้งเ พ่ือให้ได้

แบบสอบถามที่มีความตรงตามเน้ือหาและความเหมาะสมของคําถามจากน้ันนําร่างแบบสอบถามที่
ผ่านการตรวจแก้มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of  Item Objective Congruence : 
IOC)  มีสูตรในการหาค่า ดังน้ี 

   สูตร IOC      =    
N

R  

เมื่อ IOC แทนดัชนีความสอดคล้อง 
       R    แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 

N         แทนจํานวนผู้เช่ียวชาญ 
โดยที่   +1       แน่ใจว่าสอดคล้อง 

  0       ไมแ่น่ใจว่าสอดคล้อง 
 -1       แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 
 

 โดยเลือกข้อคําถามที่มีค่าต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป จากข้อคําถามทั้งหมด ซึ่งข้อคําถามที่ใช้ได้มีค่า 
IOC อยู่ในช่วง 1.00 ทุกข้อ 
 3.4.5  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุง แก้ไขแล้วไปทดสอบ (Try-Out) กับประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 30 คน และนําผลมาวิเคราะห์ความถูกต้อง (Validity) และความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ (Alpha coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) 
ความเที่ยงตรงของโครงสร้าง (Construct Validity) และความเที่ยงตรง เชิงเน้ือหา (Content Validity) พร้อม
ทั้งหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ 
 ผลการคํานวณโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ พบค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมั่น
อยู่ในระดับ 0.881 ซึ่งเป็นค่าที่มีความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แสดงถึงความเชื่อถือได้ของ
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 
 3.4.6 นําผลการทดสอบแบบสอบถามและการหาค่าความน่าเช่ือถือกลับไปปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษาสารนิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหน่ึง แล้วนํา
แบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงที่ได้กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

3.5.1  การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากพระสงฆ์และสามเณรที่อาศัยอยู่ในวัด
ตามเขตปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 439 รูป  

3.5.2  ดําเนินการลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามด้วยตนเอง พระสงฆ์และสามเณรท่ีอาศัยอยู่ใน
วัดตามเขตปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 155 รูป และขอรับ
แบบสอบถามคืนในวันเดียวกัน จนกระทั่งครบจํานวนกลุ่มตัวอย่างและตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม 

3.5.3  นําข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์
ต่อไป 
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ มีลําดับขั้นตอนดังน้ี 
 3.6.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหา
ค่าสถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

3.6.2 วิเคราะห์การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ตามความคิดเห็นของพระภิกษุ สามเณร ของพระภิกษุ และสามเณร จํานวน 6 ด้าน คือ 
คือ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความ
รับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า โดยหาค่าเฉล่ีย (X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

3.6.3 ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารวัดตามหลักธรรมา 
ภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ จําแนกตามอายุ การศึกษา พรรษา และ
ภูมิลําเนาต่างกัน โดยใช้สถิติ t-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม และ    F-
test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) เพ่ือ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียที่มากกว่า 2 กลุ่ม ในเร่ือง อายุ การศึกษา ถ้าพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe)   
 3.6.4 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการ การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
เจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ที่เป็นคําถามปลายเปิดโดยใช้การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency)  
 
3.7 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.7.1  สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) และใช้ค่าความถ่ี (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

 1. การหาค่าร้อยละ  (Percentage)3 
                                                                                 

3ธานินทร์  ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS, อ้างแล้ว, หน้า 148. 
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    P  = 
N
100X

 

   P  = ค่าร้อยละ 
   X  = จํานวนข้อมูล (ความถี่) ทีต้องการนํามาหาค่าร้อยละ 
   N  = จํานวนข้อมูลทัง้หมด 

 2. การหาค่าเฉล่ีย (Mean)4 

   X   = 
N
X  

   X   = ค่าเฉล่ีย 
       X  = ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
   N  = จํานวนข้อมูลทัง้หมด 

 3. หาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)5 

   S.D.  = 
 

n

1i

2
i

1n

)XX(
  

   เมื่อ S.D. = ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
       Xi  = จํานวนคะแนน 
   X   = ค่าเฉล่ียมัชฌมิเลขคณิต 

       n  =  จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 
 
 
 4. ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-coefficient) มีสูตรดังน้ี6 

  สูตร   = 
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   เมื่อ  = ค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือมั่น 
   K  = จํานวนข้อของมาตรวัด 
   2

iS   = ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 

   2
tS   = ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 

 

                                                                                 
4เรื่องเดียวกัน, หน้า 148. 
5เรื่องเดียวกัน, หน้า 148. 
6เรื่องเดียวกัน, หน้า 180. 
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 5. หาค่าความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Index of Objective Congruence) โดยหาความ
สอดคล้องของความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ โดยใช้สูตร7 

  สูตร IOC = 
N
x  

  เมื่อ  IOC = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
   x  = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
   N  = จํานวนผู้เช่ียวชาญ 
 

 3.7.2 สถิติเชิงอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) 
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) 

 1. การทดสอบสมมติฐาน (t-test)8 

  สูตร t  = 

2

2
2

1

2
1
n

S

n

S

XX 21




 

   
      เมื่อ  t = ค่าที่ใช้พิจารณา t-distribution 
  1x , 2x   = คะแนนเฉล่ียของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามลําดับ 

              2
1S ,  2

2S  = ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มที ่1 และกลุ่มที่ 2 ตามลําดับ 

  n1 , n2  = จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2  
     ตามลําดับ 
 2. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)9 

  สูตร  F  = 
w

b
MS

MS
 

  เมื่อ   F  = ค่าการแจกแจงของ  F 
   MSb = ความแปรปรวน (Mean square) ระหว่างกลุ่ม 
   MSw = ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

                                                                                 
7เรื่องเดียวกัน, หน้า 180.  
8เรื่องเดียวกัน, หน้า 180. 
9เรื่องเดียวกัน, หน้า 191. 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 
 การวิจัยเรื่อง “การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ต้ังวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย (Research Objectives) ไว้ 3 ประการ คือ 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ตามความคิดเห็นของพระภิกษุและสามเณร 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส 
คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ของพระภิกษุ และสามเณร ที่อายุ พรรษา การศึกษา และ
ภูมิลําเนาแตกต่างกัน  

3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส 
คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดอํานาจเจริญ 

ในการวิจัยครั้งน้ีกลุ่มตัวอย่างได้แก่ พระสงฆ์และสามเณรที่อาศัยอยู่ใน เขตปกครองคณะสงฆ์
ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งมีจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยู่ทั้งสิ้น 439 รูป แบ่งเป็นพระสงฆ์  
จํานวน 249 รูป และสามเณร จํานวน 145 รูป ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 155 รูป ทั้งหมดได้มาโดย
การสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ได้จาก การเปิดตารางสําเร็จรูปของ Krejcie 
และ Morgan เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม จากนั้นนําแบบสอบถามที่รวบรวมได้มา
ดําเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือคํานวณหา
ค่าสถิติสําหรับตอบวัตถุประสงค์และสมมติุฐานการวิจัยให้ครบถ้วนตามท่ีต้ังไว้ มีลําดับขั้นตอนดังน้ี 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล จึงกําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
  X แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
  S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  n แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
  t แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ  
    t (t-distribution) 
  F แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ  
    F (F-distribution) 
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  df แทน ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
  SS แทน ผลรวมกําลังสอง (Sum of Square) 
  MS แทน ค่าเฉล่ียผลรวมกําลังสอง (Mean Square) 
  Sig. แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significance) 
   * แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยนําเสนอการวิจัยในรูปตาราง โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป
ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 4 ตอนดังน้ี 

ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ 
พรรษา การศึกษา และภูมิลําเนา ใ ช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนท่ี 2 วิเคราะห์การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต 
จังหวัดอํานาจเจริญ โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนท่ี 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส  
คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ โดยใช้สถิติ (t-test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
กลุ่มของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม ในเร่ืองภูมิลําเนา และ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียที่มากกว่า 2 กลุ่ม ในเรื่อง อายุ 
ระดับการศึกษา และพรรษา ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบราย
คู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนท่ี 4 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวการใช้หลักธรรมา-      
ภิบาลและข้อเสนอแนะในการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส  คณะสงฆ์ธรรมยุต
จังหวัดอํานาจเจริญโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แล้วเรียงลําดับความถี่ 
(Frequency) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้สัมภาษณ์เก่ียวกับแนวการใช้หลักธรรมาภิบาลและ
ข้อเสนอแนะในการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส  คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัด
อํานาจเจริญโดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) แล้วเรียงลําดับความถ่ี (Frequency) และ
นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ในการวิจัยเรื่องน้ีกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ พระสงฆ์และสามเณรที่อาศัยอยู่ใน เขตปกครอง
คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งมีคุณลักษณะข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล คือ อายุ  
ระดับการศึกษา พรรษา และสถานะ ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) แล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังปรากฏในตาราง 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
20-30 ปี 34 21.9 

31-40 ปี 43 27.7 

41-50 ปี 40 25.8 

51 ปี ขึ้นไป 38 24.6 

รวม 155 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จํานวน 43 รูป คิดเป็น
ร้อยละ 27.7 รองลงมา อายุ 41-50 ปี จํานวน 40 รูป คิดเป็นร้อยละ 25.8 และน้อยที่สุด อายุ 20-30 
ปี จํานวน 34 รูป คิดเป็นร้อยละ 21.9 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม จําแนกตามพรรษา 
 

พรรษา จํานวน ร้อยละ 
1-5 พรรษา 37 23.9 

6-10 พรรษา 54 34.8 

11-15 พรรษา 48 31.0 

16 พรรษา ขึ้นไป 16 10.3 

รวม 155 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพรรษา 6-10 พรรษา จํานวน 54 รูป 
คิดเป็นร้อยละ 34.8 รองลงมา 11-15 พรรษา จํานวน 48 รูป คิดเป็นร้อยละ 31.0 และน้อยที่สุด 16 
พรรษา ขึ้นไป จํานวน 16 รูป คิดเป็นร้อยละ 10.3 ตามลาํดับ 
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ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 22 14.2 

มัธยมศึกษา/ปวช. 31 20.0 

อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 50 32.3 

ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 52 33.5 

รวม 155 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 52 รูป 
คิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมาอนุปริญญา/ปวส./ปวท. จํานวน 50 รูป คิดเป็นร้อยละ 32.3 และน้อย
ที่สุดประถมศึกษา จํานวน 22 รูป คิดเป็นร้อยละ 14.2 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จําแนกตามภูมิลําเนา 
 

ภูมิลําเนา จํานวน ร้อยละ 
จังหวัดอํานาจเจริญ 119 76.8 

จังหวัดอ่ืนๆ 36 23.2 
รวม 155 100.0 

 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดอํานาจเจริญ
จํานวน 119 รูป คิดเป็นร้อยละ 76.8 รองลงมาจังหวัดอ่ืน ๆ จํานวน 36 รูป คิดเป็นร้อยละ 23.2 และ 
ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2 วิเคราะห์การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ 
ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ 

การศึกษาเรื่อง “การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ” ทั้ง 6 ด้าน คือ 1) หลักนิติธรรม (พระธรรมวินัย, กฎหมายคณะสงฆ์) 2) หลักคุณธรรม
(ยึดหลักคําสั่งสอนต่าง ๆ ของพระบรมศาสดา) 3) หลักความโปร่งใส (วัดทุกวัดสามารถตรวจสอบได้) 
4) หลักการมีส่วนร่วม (ร่วมประกอบทําสังฆกรรม) 5) หลักความรับผิดชอบ (ศึกษาเรียนรู้วิธีประพฤติ
ปฏิบัติพระธรรมวินัย) 6) หลักความคุ้มค่า และใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารวัดตามหลัก

ธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวม 
 

การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล X  S.D. แปลผล 
1. หลักนิติธรรม (พระธรรมวินัย,กฎหมายคณะสงฆ์) 3.75 0.65 มาก 
2. หลักคุณธรรม (ยึดหลักคําสั่งสอนต่างๆ ของพระบรม

ศาสดา) 
 

3.74 
 

0.60 
 

มาก 
3. หลักความโปร่งใส (วัดทุกวัดสามารถตรวจสอบได้) 3.81 0.53 มาก 
4. หลักการมีส่วนร่วม (ร่วมประกอบทําสังฆกรรม) 3.65 0.48 มาก 
5. หลักความรับผิดชอบ (ศึกษาเรียนรู้วิธีประพฤติปฏิบัติ

พระธรรมวินัย) 
 

4.06 
 

0.58 
 

มาก 
6. หลักคุณธรรม (การใช้หลักธรรมตามคําสอนของ

พระพุทธศาสนาอย่างคุ้มค่าแก่การพระศาสนา) 
 

3.98 
 

0.63 
 

มาก 
รวม 3.83 0.36 มาก 

 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลัก    
ธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ หลัก
ความรับผิดชอบ (ศึกษาเรียนรู้วิธีประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัย) รองลงมาได้แก่ ด้านการใช้หลักธรรม
ตามคําสอนของพระพุทธศาสนาอย่างคุ้มค่าแก่การพระศาสนา หลักความโปร่งใส (วัดทุกวัดสามารถ
ตรวจสอบได้) หลักนิติธรรม (พระธรรมวินัย, กฎหมายคณะสงฆ์) และด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ 
หลักคุณธรรม(ยึดหลักคําสั่งสอนต่าง ๆ ของพระบรมศาสดา) ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ด้านหลักนิติธรรม 

 

ด้านหลักนิติธรรม  
(พระธรรมวินยั, กฎหมายคณะสงฆ์) 

X  S.D. แปลผล 

1. ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรยึดหลักพระธรรมวินัย
ข้อปฏิบัติวัตรต่าง ๆ และกฎหมายคณะสงฆ์ 

 
3.77 

 
0.99 

 
มาก 

2. เจ้ าอาวาสไ ด้มี การวางแผนเ ก่ียว กับการ จัด
การศึกษาพระธรรมวินัย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ ตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคมเพียงใด 

 
 

3.72 

 
 

0.82 

 
 

มาก 
3. เจ้าอาวาสมีการแบ่งแผนกงานเกี่ยวกับการจัดให้มี

การศึกษาสําหรับพระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติตน
ตามพระธรรมวินัยเพียงใด 

 
 

3.74 

 
 

0.86 

 
 

มาก 
4. เจ้าอาวาสได้มีการวางตัวบุคคลและวิธีการเก่ียวกับ

การจัดให้มีการศึกษาสําหรับพระภิกษุสามเณรและ
ประชาชน สั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน 
นิสิต นักศึกษา บรรยายธรรมแก่ประชาชนและ
เยาวชน การจัดอบรมแก่พระภิกษุสามเณรให้
ปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยเพียงใด 

 
 
 
 
 

3.76 

 
 
 
 
 

0.83 

 
 
 
 
 

มาก 
5. เจ้าอาวาสต้องเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณร

ภายในวัดได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกฎระเบียบ,
ข้อบังคับ, กติกาภายในวัดได้อย่างถูกต้องโดยไม่ขัด
กับพระธรรมวินัยและอยู่ภายใต้กฎมหาเถรสมาคม 

 
 
 

3.75 

 
 
 

0.73 

 
 
 

มาก 
รวม 3.75 0.65 มาก 

  

จากตารางที่ 4.6 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลัก    
ธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักนิติธรรม (พระธรรมวินัย
, กฎหมายคณะสงฆ์) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อ 1. ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรยึดหลักพระธรรมวินัยข้อปฏิบัติ
วัตรต่างๆและกฎหมายคณะสงฆ์ รองลงมาได้แก่ ข้อ 4. เจ้าอาวาสได้มีการวางตัวบุคคลและวิธีการ
เก่ียวกับการจัดให้มีการศึกษาสําหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชน สั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมแก่
นักเรียน นิสิต นักศึกษา บรรยายธรรมแก่ประชาชนและเยาวชน การจัดอบรมแก่พระภิกษุสามเณรให้
ปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยเพียงใด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2. เจ้าอาวาสได้มีการ
วางแผนเก่ียวกับการจัดการศึกษาพระธรรมวินัย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆตามกฎระเบียบของมหา
เถรสมาคมเพียงใดตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารวัดตาม
หลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลัก
คุณธรรม 

ด้านหลักคุณธรรม 
(ยึดหลักคาํสั่งสอนต่างๆ ของพระบรมศาสดา) 

X  S.D. แปลผล 

1. เจ้าอาวาสส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดยึด
หลักคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละรูป 

 
3.68 

 
0.82 

 
มาก 

2. เจ้าอาวาสต้องยึดมั่นในความถูกต้องเป็นธรรม
ซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในพระธรรมวินัย 

 
3.72 

 
0.79 

มาก 

3. เจ้าอาวาสต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยการเสมอ
ภาคไม่เลือกปฏิบัติ 

 
3.69 

 
0.80 

มาก 

4. เจ้าอาวาสมีการจัดอบรมพระภิกษุสามเณรอยู่เป็น
ประจําเพ่ือศึกษาหลักพระธรรมวินัยข้อปฏิบัติต่างๆ 

 
3.80 

 
0.78 

มาก 

5. เจ้าอาวาสต้องปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารโดย
ยึดหลักคุณธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
3.83 

 
0.77 

 
มาก 

รวม 3.74 0.60 มาก 
 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลัก    
ธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักคุณธรรม อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด 
ได้แก่ ข้อ 5. เจ้าอาวาสต้องปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารโดยยึดหลักคุณธรรมร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง รองลงมาได้แก่ ข้อ 4. เจ้าอาวาสมีการจัดอบรมพระภิกษุสามเณรอยู่เป็นประจําเพ่ือศึกษา
หลักพระธรรมวินัยข้อปฏิบัติต่าง และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 1. เจ้าอาวาสส่งเสริมให้
พระภิกษุสามเณรภายในวัดยึดหลักคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละรูป ตามลําดับ  
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารวัดตามหลัก    
ธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านความโปร่งใส 

ด้านหลักความโปร่งใส X  S.D. แปลผล 
1. การบริหารกิจกรรมต่างๆ ภายในวัดต้องยึดหลัก

ความโปร่งใสมีการสรุปข้อมูลทุกคร้ัง 
 

3.99 
 

0.81 
 

มาก 
2. มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชน สามารถติดตาม

ตรวจสอบสิ่งของภายในวัดได้ตลอดถึงกิจกรรม 
 

3.91 
 

0.77 
 

มาก 
3. มีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายภายในวัดอย่างถูกต้อง

ไม่ปกปิดเปิดเผยได้และเป็นธรรม 
 

3.73 
 

0.75 
 

มาก 
4. ข้อมูลภายในวัดสามารถเปิดเผยตรงไปตรงมาพร้อม

ที่จะได้รับการตรวจสอบตลอดเวลา 
 

3.75 
 

0.80 
 

มาก 
5. ข้อมูลข่าวสารที่ทางวัดเผยแพร่ต่อสาธารณะชน

ถูกต้องตามพระธรรมวินัยไม่ขัดหลักคําสอน 
 

3.68 
 

0.68 
 

มาก 
รวม 3.81 0.53 มาก 

 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลัก   
ธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความโปร่งใส อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด 
ได้แก่ ข้อ 1. การบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัดต้องยึดหลักความโปร่งใสมีการสรุปข้อมูลทุกครั้ง 
รองลงมาได้แก่ ข้อ 2. มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชน สามารถติดตามตรวจสอบสิ่งของภายในวัดได้
ตลอดถึงกิจกรรม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5. ข้อมูลข่าวสารท่ีทางวัดเผยแพร่ต่อ
สาธารณะชนถูกต้องตามพระธรรมวินัยไม่ขัดหลักคําสอน ตามลําดับ  

 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 



93 

ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารวัดตาม
หลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักการมี
ส่วนร่วม  

ด้านหลักการมีส่วนร่วม X  S.D. แปลผล 
1. เจ้าอาวาสเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรสามารถ  

มีส่วนร่วมในการพัฒนาวัด 
 

3.95 
 

0.78 
 

มาก 
2. เจ้าอาวาสเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรได้ร่วม

แสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ภายใน 
 

3.64 
 

0.78 
 

มาก 
3. เจ้าอาวาสเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมทางการเมืองใน

ระดับท้องถิ่น 
 

3.51 
 

0.69 
 

มาก 
4. เจ้าอาวาสเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ัวไปได้เสนอ

ความคิดเห็นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในวัด 
 

3.55 
 

0.70 
 

มาก 
5. เจ้าอาวาสได้จัดประชุมเพ่ือรับฟังปัญหาความเป็นอยู่

ของภิกษุสามเณรตลอดถึงชุมชนใกล้วัด 
 

3.60 
 

0.73 
 

มาก 
รวม 3.65 0.48 มาก 

 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
ได้แก่ ข้อ 1. เจ้าอาวาสเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัด รองลงมา
ได้แก่ ข้อ 2. เจ้าอาวาสเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาต่าง 
ๆ ภายใน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3. เจ้าอาวาสเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระดับท้องถิ่น ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความ
รับผิดชอบ 

ด้านหลักความรับผิดชอบ X  S.D. แปลผล 
1. การบริหารวัดของเจ้าอาวาสได้ส่งเสริมให้พระภิกษุ

สามเณรยึดหลักความรับผิดชอบ 
 

4.10 
 

0.87 
 

มาก 
2. เจ้าอาวาสมีความเอาใจใส่ต่อพระภิกษุสามเณร

ภายในวัดให้ความรู้ต่างๆ และส่งเสริมการเรียน 
 

4.21 
 

0.78 
 

มากที่สุด 
3. เจ้าอาวาสต้องตรวจสอบพระภิกษุสามเณรภายในวัด

ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของเถรสมาคม 
 

4.03 
 

0.84 
 

มาก 
4. เจ้าอาวาสต้องใส่ใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อน

ของพระภิกษุสามเณรภายในวัดมีความกระตือรือร้น
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

 
 

4.05 

 
 

0.88 

 
 

มาก 
5. เจ้าอาวาสต้องมีความรับผิดชอบในการบริหารวัด

ตามรูปแบบของแผนพัฒนาวัดตามกฎมหาเถร
สมาคม 

 
 

3.94 

 
 

0.78 

 
 

มาก 
รวม 4.06 0.58 มาก 

 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารวัดตาม
หลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความรับผิดชอบ 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่าข้อที่มีค่าเฉล่ีย
สูงที่สุด ได้แก่ ข้อ 2. เจ้าอาวาสมีความเอาใจใส่ต่อพระภิกษุสามเณรภายในวัดให้ความรู้ต่างๆและ
ส่งเสริมการเรียน รองลงมาได้แก่ ข้อ 1. การบริหารวัดของเจ้าอาวาสได้ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณร
ยึดหลักความรับผิดชอบ และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ข้อ 5. เจ้าอาวาสต้องมีความรับผิดชอบใน
การบริหารวัดตามรูปแบบของแผนพัฒนาวัดตามกฎมหาเถรสมาคม ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความ
คุ้มค่า 

ด้านหลักความคุ้มค่า X  S.D. แปลผล 
1. เจ้าอาวาสต้องใช้พระภิกษุสามเณรท่ีอยู่ในวัดให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและส่วนรวม 
 

3.95 
 

0.82 
 

มาก 
2. มีการรณรงค์ให้พระภิกษุสามเณรรู้จักประหยัด เช่น 

นํ้า, ไฟฟ้าและอ่ืนๆ 
 

4.12 
 

0.81 
 

มาก 
3. เจ้าอาวาสต้องแต่งต้ังหน้าที่พระลูกวัดให้เหมาะสม

และมีความชํานาญเฉพาะด้านในการทําหน้าที่
ภายในวัด 

 
 

4.06 

 
 

0.87 

 
 

มาก 
4. การใช้งบประมาณมีความคุ้มค่า เมื่อเปรียบเทียบกับ

ผลงานทางวัดที่จะได้รับ 
 

4.02 
 

0.92 
 

มาก 
5. การปฏิบัติงานของเจ้าอาวาสตลอดถึงพระภิกษุ

สามเณรภายในวัดมีความสามัคคีและมีประสิทธิภาพ 
 

3.76 
 

0.88 
 

มาก 
รวม 3.99 0.63 มาก 

 

จากตารางที่ 4.11 พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารวัดตามหลัก    
ธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความคุ้มค่า อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด 
ได้แก่ ข้อ 2. มีการรณรงค์ให้พระภิกษุสามเณรรู้จักประหยัด เช่น นํ้า,ไฟฟ้าและอ่ืนๆ รองลงมาได้แก่ 
ข้อ 3. เจ้าอาวาสต้องแต่งต้ังหน้าที่พระลูกวัดให้เหมาะสมและมีความชํานาญเฉพาะด้านในการทํา
หน้าที่ภายในวัด และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ข้อ 5. การปฏิบัติงานของเจ้าอาวาสตลอดถึง
พระภิกษุสามเณรภายในวัดมีความสามัคคีและมีประสิทธิภาพตามลําดับ 
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ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ
เจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้า
อาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ของพระภิกษุและสามเณร ที่มี อายุ ระดับการศึกษา 
พรรษา และภูมิลําเนาแตกต่างกัน โดยใช้สถิติ t-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 
กลุ่ม ในเรื่อง ภูมิลําเนา และ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวนแบบทาง
เดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉล่ียที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ในเรื่อง อายุ ระดับการศึกษา 
และพรรษา ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบโดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffé)  

 

สมมติฐานท่ี 1 พระภิกษุและสามเณร ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตาม
หลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เช่ือมั่น 95% ดังน้ัน ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่างอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) และนําเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารวัดตาม

หลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวม 
จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n X  S.D. แปลผล 
20-30 ปี 34 4.01 0.29 มาก 

31-40 ปี 43 3.79 0.33 มาก 
41-50 ปี 40 3.78 0.31 มาก 
51 ปี ขึ้นไป 38 3.77 0.44 มาก 

รวม 155 3.83 0.36 มาก 
 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า พระภิกษุ และสามเณร มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวม จําแนกตามอายุ อยู่ในระดับ
มาก โดยผู้ที่มีอายุ 20-30 ปี มีการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่าผู้ที่มีอายุ 31-40 ปี, 41-50 
ปี และน้อยที่สุดอายุ 51 ปี ขึ้นไปตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้า
อาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวม จําแนกตามอายุ 

 

ความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 1.41 3 0.47 3.95 0.01* 
ภายในกลุ่ม 18.05 151 0.12   

รวม 19.46 154    
 

* มีนัยสําคญัที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.13 พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 จึงพิสูจน์รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.14 

 

ตารางที่ 4.14 แสดงการทดสอบความแตกต่างระดับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้า
อาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวม จําแนกตามอายุ เป็นรายคู่
ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

อายุ 
20-30 ป ี 31-40 ป ี 41-50 ป ี 51 ปี ขึ้นไป 

 (X ) 4.01 3.79 3.78 3.77 

20-30 ปี 4.01 - 0.30 
 

0.23 
(0.04*) 

0.24 
(0.03*) 

31-40 ปี 3.79  - 0.01 0.02 
 

41-50 ปี 3.78   - 0.01 
 

51 ปี ขึ้นไป 3.77    - 

 

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.14 พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร

วัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวม แตกต่างกัน  
จํานวน 2 คู่ ได้แก่ พระภิกษุ และสามเณร ที่มีอายุ 20-30 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารวัดตาม
หลักธรรมาภิบาลแตกต่างกับพระภิกษุ และสามเณร ที่มีอายุ 41-50 ปี และอายุ 51 ปี ขึ้นไป โดย
พระภิกษุ และสามเณร ที่มีอายุ 20-30 ปี เห็นด้วยกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่า 
พระภิกษุ และสามเณร ที่มีอายุ 41-50 ปี และพระภิกษุ และสามเณร ที่มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป นอกน้ัน
ไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
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ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารวัดตาม
หลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลัก
นิติธรรม จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n X  S.D. แปลผล 
20-30 ปี 34 4.03 0.53 มาก 

31-40 ปี 43 3.85 0.54 มาก 

41-50 ปี 40 3.47 0.81 มาก 

51 ปี ขึ้นไป 38 3.68 0.56 มาก 

รวม 155 3.75 0.65 มาก 
 

จากตารางที่ 4.15 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักนิติธรรม จําแนกตามอายุ อยู่
ในระดับมาก โดยพระภิกษุและสามเณร ที่มีอายุ 20-30 ปี เห็นด้วยกับการบริหารวัดตามหลัก  ธรร
มาภิบาลมากกว่าพระภิกษุ และสามเณร ที่มีอายุ 31-40 ปี, อายุ 51 ปี ขึ้นไป และน้อยที่สุด 41-50 ปี 
ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.16 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมา    
ภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักนิติธรรม 
จําแนกตามอายุ 

 

ความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 6.46 3 2.15 5.53 0.01* 
ภายในกลุ่ม 58.79 151 0.38   

รวม 65.25 154    
 

* มีนัยสําคญัที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.16 พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดต่อการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักนิติธรรม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 จึงพิสูจน์รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.17 
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ตารางที่ 4.17 แสดงการทดสอบความแตกต่าง ความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมา    
ภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักนิติธรรม 
จําแนกตามอายุ เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

อายุ 
20-30 ป ี 31-40 ป ี 41-50 ป ี 51 ปี ขึ้นไป 

 (X ) 4.03 3.85 3.47 3.68 

20-30 ปี 4.03 - 0.18 
 

0.56 
(0.02*) 

0.35 
 

31-40 ปี 3.85  - 0.38 0.17 
 

41-50 ปี 3.47   - 0.21 
 

51 ปี ขึ้นไป 3.68    - 

 

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.17 พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักนิติ
ธรรม แตกต่างกัน  จํานวน 1 คู่ ได้แก่ พระภิกษุ และสามเณร ที่มีอายุ 20-30 ปี มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกับพระภิกษุและสามเณร ที่มีอายุ 41-50 ปี โดยพระภิกษุ 
และสามเณร ที่มีอายุ 20-30 ปี เห็นด้วยกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่า พระภิกษุ 
และสามเณร ที่มีอายุ 41-50 ปี นอกน้ันไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
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ตารางที่ 4.18 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการบริหารวัดตาม
หลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลัก
คุณธรรม จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n X  S.D. แปลผล 
20-30 ปี 34 3.83 0.57 มาก 

31-40 ปี 43 3.73 0.58 มาก 

41-50 ปี 40 3.70 0.67 มาก 

51 ปี ขึ้นไป 38 3.73 0.59 มาก 

รวม 155 3.74 0.60 มาก 
 

จากตารางที่ 4.18 พบว่า พระภิกษุ และสามเณร มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักคุณธรรม จําแนกตามอายุ 
อยู่ในระดับมาก โดยพระภิกษุ และสามเณร ที่มีอายุ 20-30 ปี เห็นด้วยกับการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลมากกว่าพระภิกษุ และสามเณร ที่มีอายุ 31-40 ปี, อายุ 51 ปี ขึ้นไป และน้อยที่สุด 41-50 ปี 
ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.19 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร

มาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักคุณธรรม
จําแนกตามอายุ 

 

ความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.36 3 0.12 0.33 0.80 
ภายในกลุ่ม 55.15 151 0.36   

รวม 55.51 154    
 

จากตารางที่ 4.19 พบว่า พระภิกษุ และสามเณร ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดต่อการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักคุณธรรม ไม่
แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.20 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความ
โปร่งใส จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n X  S.D. แปลผล 
20-30 ปี 34 4.04 0.46 มาก 

31-40 ปี 43 3.60 0.45 มาก 

41-50 ปี 40 3.87 0.63 มาก 

51 ปี ขึ้นไป 38 3.78 0.49 มาก 

รวม 155 3.81 0.53 มาก 
 

จากตารางที่ 4.20 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความโปร่งใส จําแนกตาม
อายุ อยู่ในระดับมาก โดยพระภิกษุและสามเณร ที่มีอายุ 20-30 ปี เห็นว่าเจ้าอาวาส มีความโปร่งใสใน
การบริหารวัดมากกว่าพระภิกษุและสามเณร ที่มีอายุ 41-50 ปี, อายุ 51 ปี ขึ้นไป และน้อยที่สุด 31-40 
ปี ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.21 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิ

บาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความโปร่งใส
จําแนกตามอายุ 

 

ความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 3.96 3 1.32 5.07 0.02* 
ภายในกลุ่ม 39.37 151 0.26   

รวม 43.33 154    
 

* มีนัยสําคญัที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.21 พบว่า พระภิกษุ และสามเณร ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดต่อการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความโปร่งใส 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 จึงพิสูจน์รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.22 
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ตารางที่ 4.22 แสดงการทดสอบความแตกต่าง ความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิ
บาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความโปร่งใส
จําแนกตามอายุ เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

อายุ 
20-30 ป ี 31-40 ป ี 41-50 ป ี 51 ปี ขึ้นไป 

 (X ) 4.04 3.60 3.87 3.78 

20-30 ปี 4.04 - 0.44 
(0.03*) 

0.21 
 

0.26 
 

31-40 ปี 3.60  - 0.38 0.18 
 

41-50 ปี 3.87   - 0.09 
 

51 ปี ขึ้นไป 3.78    - 

 

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.22 พบว่า พระภิกษุ และสามเณร ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความ
โปร่งใส แตกต่างกัน  จํานวน 1 คู่ ได้แก่ พระภิกษุ และสามเณร ที่มีอายุ 20-30 ปี มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกับพระภิกษุ และสามเณร ที่มีอายุ 41-50 ปี โดย
พระภิกษุ และสามเณร ที่มีอายุ 20-30 ปี เห็นด้วยกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่า 
พระภิกษุ และสามเณร ที่มีอายุ 41-50 ปี นอกน้ันไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
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ตารางที่ 4.23 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักการมี
ส่วนร่วม จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n X  S.D. แปลผล 
20-30 ปี 34 3.78 0.43 มาก 
31-40 ปี 43 3.57 0.35 มาก 
41-50 ปี 40 3.61 0.50 มาก 
51 ปี ขึ้นไป 38 3.67 0.60 มาก 

รวม 155 3.65 0.48 มาก 
 

จากตารางที่ 4.23 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักการมีส่วนร่วม จําแนกตาม
อายุ อยู่ในระดับมาก โดยพระภิกษุ และสามเณร ที่มีอายุ 20-30 ปี เห็นว่าเจ้าอาวาส เห็นด้วยต่อการ
บริหารวัดมากกว่าพระภิกษุและสามเณร ที่มี อายุ 51 ปี ขึ้นไป, อายุ 41-50 ปี และน้อยที่สุด 31-40 ปี 
ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.24 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิ

บาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักการมีส่วนร่วม
จําแนกตามอายุ 

 

ความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.90 3 0.30 1.35 0.26 
ภายในกลุ่ม 33.94 151 0.25   

รวม 34.84 154    
 

จากตารางที่ 4.24 พบว่า พระภิกษุ และสามเณร ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดต่อการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความ
รับผิดชอบ จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n X  S.D. แปลผล 
20-30 ปี 34 4.26 0.60 มากที่สุด 

31-40 ปี 43 4.00 0.52 มาก 

41-50 ปี 40 4.05 0.53 มาก 

51 ปี ขึ้นไป 38 3.98 0.67 มาก 

รวม 155 4.06 0.58 มาก 
 

จากตารางที่ 4.25 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความรับผิดชอบ จําแนกตาม
อายุ อยู่ในระดับมาก โดยพระภิกษุและสามเณร ที่มีอายุ 20-30 ปี เห็นว่าเจ้าอาวาส เห็นด้วยต่อการ
บริหารวัดมากกว่าพระภิกษุและสามเณร ที่มี อายุ 41-50 ปี, อายุ 31-40 ปี และน้อยที่สุด 51 ปี ขึ้นไป 
ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.26 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิ

บาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความ
รับผิดชอบ จําแนกตามอายุ 

 

ความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 1.74 3 0.58 1.72 0.16 
ภายในกลุ่ม 50.89 151 0.37   

รวม 52.63 154    
 

จากตารางที่ 4.26 พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดต่อการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความ
รับผิดชอบ ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการบริหารวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความ
คุ้มค่า จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n X  S.D. แปลผล 
20-30 ปี 34 4.14 0.52 มาก 

31-40 ปี 43 4.02 0.61 มาก 

41-50 ปี 40 4.00 0.64 มาก 

51 ปี ขึ้นไป 38 3.78 0.70 มาก 

รวม 155 3.98 0.63 มาก 
 

จากตารางที่ 4.27 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความคุ้มค่า จําแนกตามอายุ 
อยู่ในระดับมาก โดยพระภิกษุและสามเณร ที่มีอายุ 20-30 ปี เห็นว่าเจ้าอาวาส เห็นด้วยต่อการบริหาร
วัดมากกว่าพระภิกษุและสามเณร ที่มีอายุ 31-40 ปี, อายุ 41-50 ปี และน้อยที่สุด 51 ปี ขึ้นไป 
ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.28 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิ

บาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความคุ้มค่า 
จําแนกตามอายุ 

 

ความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 2.49 3 0.83 2.19 0.09 
ภายในกลุ่ม 58.81 151 0.38   

รวม 61.30 154    
 

จากตารางที่ 4.28 พบว่า พระภิกษุ และสามเณร ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดต่อการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความคุ้มค่า ไม่
แตกต่างกัน  
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สมมติฐานท่ี 2 พระภิกษุและสามเณร ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 2 ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เช่ือมั่น 95% ดังน้ัน ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่างอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) และนําเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ

พระภิกษุ และสามเณรต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะ
สงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวม จําแนกตามพรรษา 

 

พรรษา n X  S.D. แปลผล 
1-5 พรรษา 37 3.80 0.34 มาก 
6-10 พรรษา 54 3.88 0.36 มาก 
11-15 พรรษา 48 3.86 0.33 มาก 
16 พรรษา ขึ้นไป 16 3.66 0.42 มาก 

รวม 155 3.83 0.36 มาก 
 

จากตารางที่ 4.29 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวม จําแนกตามพรรษา อยู่ในระดับ
มาก โดยพระภิกษุและสามเณรที่มีพรรษา 6-10 พรรษา มีเห็นด้วยกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิ
บาล ของเจ้าอาวาส มากกว่าพระภิกษุและสามเณรที่มีพรรษา 11-15 พรรษา, 1-5 พรรษา และน้อย
ที่สุด 16 พรรษา ขึ้นไป ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.30 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุ และสามเณรต่อการ

บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ โดยรวม จําแนกตามพรรษา 

 

ความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.67 3 0.24 1.79 0.15 
ภายในกลุ่ม 18.79 151 0.14   

รวม 19.46 154    
 

จากตารางที่ 4.30 พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวม       
ไม่แตกต่าง 
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ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุ และสามเณรต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะ
สงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักนิติธรรม จําแนกตามพรรษา 

 

พรรษา n X  S.D. แปลผล 
1-5 พรรษา 37 3.74 0.67 มาก 
6-10 พรรษา 54 3.90 0.62 มาก 
11-15 พรรษา 48 3.75 0.46 มาก 
16 พรรษา ขึ้นไป 16 3.24 0.95 ปานกลาง 

รวม 155 3.75 0.65 มาก 
 

จากตารางที่ 4.31 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักนิติธรรม จําแนกตามพรรษา 
อยู่ในระดับปานกลาง โดยพระภิกษุและสามเณรที่มีพรรษา 6-10 พรรษา มีเห็นด้วยกับการบริหารวัดตาม
หลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส มากกว่าพระภิกษุและสามเณรที่มีพรรษา 11-15 พรรษา, 1-5 พรรษา 
และน้อยที่สุด 16 พรรษา ขึ้นไป ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.32 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุ และสามเณรต่อการ

บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ หลักนิติธรรม จําแนกตามพรรษา 

 

ความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 5.48 3 1.82 4.65 0.04* 
ภายในกลุ่ม 59.78 151 0.39   

รวม 65.26 154    
 

* มีนัยสําคญัที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.32 พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักนิติ
ธรรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 จึงพิสูจน์รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตาราง
ที่ 4.32 
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ตารางที่ 4.33 แสดงการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของพระภิกษุ และสามเณรต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ด้านหลักนิติธรรม จําแนกตามพรรษา เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffé) 

 

พรรษา 
1-5 พรรษา 6-10 พรรษา 11-15 พรรษา 16 พรรษา ขึ้นไป 

 (X ) 3.74 3.90 3.75 3.24 

1-5 พรรษา 3.74 - 0.16 
 

0.01 
 

0.50 
 

6-10 พรรษา 3.90  - 0.15 0.66 
(0.04*) 

11-15 พรรษา 3.75   - 0.51 

16 พรรษา ขึ้น
ไป 

3.24    - 

 

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.33 พบว่า พระภิกษุ และสามเณร ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักนิติ
ธรรม แตกต่างกัน  จํานวน 1 คู่ ได้แก่ พระภิกษุ และสามเณร ที่มีพรรษา 6-10 พรรษา มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกับพระภิกษุ และสามเณร ที่มีพรรษา 16 พรรษา 
ขึ้นไป โดยพระภิกษุ และสามเณร ที่มีพรรษา 6-10 พรรษา เห็นด้วยกับการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลมากกว่า พระภิกษุ และสามเณร ที่มีอายุ 16 พรรษาขึ้นไป นอกน้ันไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
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ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุ และสามเณรต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะ
สงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักคุณธรรม จําแนกตามพรรษา 

 

พรรษา n X  S.D. แปลผล 
1-5 พรรษา 37 3.75 0.49 มาก 
6-10 พรรษา 54 3.80 0.63 มาก 
11-15 พรรษา 48 3.81 0.54 มาก 
16 พรรษา ขึ้นไป 16 3.33 0.74 ปานกลาง 

รวม 155 3.74 0.60 มาก 
 

จากตารางที่ 4.34 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักคุณธรรม จําแนกตามพรรษา 
อยู่ในระดับมาก โดยพระภิกษุและสามเณรที่มีพรรษา 11-15 พรรษา มีเห็นด้วยกับการบริหารวัดตาม
หลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส มากกว่าพระภิกษุและสามเณรที่มีพรรษา 6-10 พรรษา, 1-5 พรรษา 
และน้อยที่สุด 16 พรรษา ขึ้นไป ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.35 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุ และสามเณรต่อการ

บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ด้านหลักคุณธรรม จําแนกตามพรรษา 

 

ความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 3.20 3 1.08 3.08 0.03* 
ภายในกลุ่ม 52.31 151 0.36   

รวม 55.51 154    
 

จากตารางที่ 4.35 พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลัก
คุณธรรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 จึงพิสูจน์รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดัง
ตารางที่ 4.36 
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ตารางที่ 4.36 แสดงการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของพระภิกษุ และสามเณรต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ด้านหลักคุณธรรม จําแนกตามพรรษา เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffé) 

 

พรรษา 
1-5 พรรษา 6-10 พรรษา 11-15 พรรษา 16 พรรษา ขึ้นไป 

 (X ) 3.75 3.80 3.81 3.33 

1-5 พรรษา 3.75 - 0.05 
 

0.06 
 

0.42 
 

6-10 พรรษา 3.80  - 0.01 0.46 
(0.04*) 

11-15 พรรษา 3.81   - 0.38 

16 พรรษา ขึ้น
ไป 

3.33    - 

 

จากตารางที่ 4.36 พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลัก
คุณธรรม แตกต่างกัน  จํานวน 1 คู่ ได้แก่ พระภิกษุ และสามเณร ที่มีพรรษา 6-10 พรรษา มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกับพระภิกษุและสามเณร ที่มีพรรษา 16 
พรรษา ขึ้นไป โดยพระภิกษุและสามเณร ที่มีพรรษา 6-10 พรรษา เห็นด้วยกับการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาลมากกว่า พระภิกษุ และสามเณร ที่มีอายุ 16 พรรษา ขึ้นไป นอกน้ันไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
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ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุ และสามเณรต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะ
สงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความโปร่งใส จําแนกตามพรรษา 

 

พรรษา n X  S.D. แปลผล 
1-5 พรรษา 37 3.76 0.59 มาก 
6-10 พรรษา 54 3.87 0.45 มาก 
11-15 พรรษา 48 3.73 0.50 มาก 
16 พรรษา ขึ้นไป 16 4.00 0.68 มาก 

รวม 155 3.81 0.53 มาก 
 

จากตารางที่ 4.37 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความโปร่งใส จําแนกตาม
พรรษา อยู่ในระดับมาก โดยพระภิกษุ และสามเณรที่มีพรรษา 16 พรรษาขึ้นไป มีเห็นด้วยกับการบริหาร
วัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส มากกว่าพระภิกษุ และสามเณรท่ีมีพรรษา 6-10 พรรษา, 1-5 
พรรษา และน้อยที่สุด 11-15 พรรษา ขึ้นไป ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.38 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุ และสามเณรต่อการ

บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ด้านหลักความโปร่งใส จําแนกตามพรรษา 

 

ความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 1.20 3 0.40 1.43 0.23 
ภายในกลุ่ม 42.14 151 0.27   

รวม 43.34 154    
 

จากตารางที่ 4.38 พบว่า 1 พระภิกษุ และสามเณร ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความ
โปร่งใส ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุ และสามเณรต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะ
สงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักการมีส่วนร่วม จําแนกตามพรรษา 

 

พรรษา n X  S.D. แปลผล 
1-5 พรรษา 37 3.63 0.43 มาก 
6-10 พรรษา 54 3.66 0.50 มาก 
11-15 พรรษา 48 3.61 0.47 มาก 
16 พรรษา ขึ้นไป 16 3.78 0.53 มาก 

รวม 155 3.65 0.48 มาก 
 

จากตารางที่ 4.39 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ หลักการมีส่วนร่วม จําแนกตามพรรษา 
อยู่ในระดับมาก โดยพระภิกษุและสามเณรที่มีพรรษา 16 พรรษาขึ้นไป มีเห็นด้วยกับการบริหารวัดตาม
หลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส มากกว่าพระภิกษุ และสามเณรที่มีพรรษา 6-10 พรรษา, 1-5 พรรษา 
และน้อยที่สุด 11-15 พรรษา ขึ้นไป ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.40 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุ และสามเณรต่อการ

บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ด้านหลักการมีส่วนร่วม จําแนกตามพรรษา 

 

ความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.34 3 0.15 0.55 0.67 
ภายในกลุ่ม 34.50 151 0.28   

รวม 34.84 154    
 

จากตารางที่ 4.40 พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักการมี
ส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุ และสามเณรต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะ
สงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความรับผิดชอบ จําแนกตามพรรษา 

 

พรรษา n X  S.D. แปลผล 
1-5 พรรษา 37 4.18 0.61 มาก 

6-10 พรรษา 54 4.04 0.64 มาก 

11-15 พรรษา 48 4.05 0.52 มาก 

16 พรรษา ขึ้นไป 16 3.91 0.50 มาก 

รวม 155 4.06 0.58 มาก 
 

จากตารางที่ 4.41 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ หลักความรับผิดชอบ จําแนกตาม
พรรษา อยู่ในระดับมาก โดยพระภิกษุและสามเณรที่มีพรรษา 1-5 พรรษา มีเห็นด้วยกับการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส มากกว่าพระภิกษุและสามเณรที่มีพรรษา 11-15 พรรษา, 6-10 
พรรษา และน้อยที่สุด 16 พรรษา ขึ้นไป ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.42 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุ และสามเณรต่อการ

บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ด้านหลักความรับผิดชอบ จําแนกตามพรรษา 

 

ความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 1.99 3 0.66 1.54 0.20 
ภายในกลุ่ม 64.95 151 0.43   

รวม 66.94 154    
 

จากตารางที่ 4.42 พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความ
รับผิดชอบ ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุ และสามเณรต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะ
สงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความคุ้มค่า จําแนกตามพรรษา 

 

พรรษา n X  S.D. แปลผล 
1-5 พรรษา 37 3.77 0.68 มาก 

6-10 พรรษา 54 4.01 0.59 มาก 

11-15 พรรษา 48 4.21 0.53 มากที่สุด 

16 พรรษา ขึ้นไป 16 3.70 0.70 มาก 

รวม 155 3.98 0.63 มาก 
 

จากตารางที่ 4.43 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร
มาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความคุ้มค่า จําแนกตาม
พรรษา อยู่ในระดับมาก โดยพระภิกษุ และสามเณรที่มีพรรษา 11-15 พรรษา มีเห็นด้วยกับการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส มากกว่าพระภิกษุและสามเณรที่มีพรรษา 6-10 พรรษา, 1-5 
พรรษา และน้อยที่สุด 16 พรรษา ขึ้นไป ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.44 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุ และสามเณรต่อการ

บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ด้านหลักความคุ้มค่า จําแนกตามพรรษา 

 

ความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 5.38 3 1.79 4.84 0.03* 
ภายในกลุ่ม 55.92 151 0.37   

รวม 61.30 154    
 

* มีนัยสําคญัที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.44 พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความ
คุ้มค่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 จึงพิสูจน์รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตาราง
ที่ 4.44 
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ตารางที่ 4.45 แสดงการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นของพระภิกษุ และสามเณรต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ด้านหลักความคุ้มค่า จําแนกตามพรรษา เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

พรรษา 
1-5 พรรษา 6-10 พรรษา 11-15 พรรษา 16 พรรษา ขึ้นไป 

 (X ) 3.77 4.01 4.21 3.70 

1-5 พรรษา 3.77 - 0.22 
 

0.44 
(0.02*) 

0.07 
 

6-10 พรรษา 4.01  - 0.20 0.29 
 

11-15 พรรษา 4.21   - 0.51 
(0.04*) 

16 พรรษา ขึ้น
ไป 

3.70    - 

 

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.45 พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวม 
แตกต่างกัน จํานวน 1 คู่ ได้แก่ พระภิกษุ และสามเณร ที่มีพรรษา 6-10 พรรษา มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกับพระภิกษุ และสามเณร ที่มีพรรษา 16 พรรษา 
ขึ้นไป โดยพระภิกษุและสามเณร ที่มีพรรษา 6-10 พรรษา เห็นด้วยกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
มากกว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีอายุ 16 พรรษา ขึ้นไป นอกน้ันไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
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สมมติฐานที่ 3 พระภิกษุและสามเณร ที่ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 3 ใช้สถิติ F-test (One-way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เช่ือมั่น 95% ดังน้ัน ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่างอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) และนําเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 4.46 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ

บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ โดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา 22 3.83 0.31 มาก 

มัธยมศึกษา/ปวช. 31 3.78 0.31 มาก 

อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 50 3.94 0.29 มาก 

ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 52 3.77 0.43 มาก 
รวม 155 3.83 0.36 มาก 

 

จากตารางที่ 4.46 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวม จําแนกตามระดับ
การศึกษา อยู่ในระดับมาก โดยพระภิกษุและสามเณร ที่การศึกษา อนุปริญญา/ปวส./ปวท. เห็นด้วยกับ
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่า พระภิกษุ และสามเณร ที่การศึกษาระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา/ปวช. และน้อยที่สุดระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.47 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร

มาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวม จําแนก
ตามระดับการศึกษา 

 

ความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.91 3 0.34 2.47 0.06 
ภายในกลุ่ม 18.55 151 0.12   

รวม 19.46 154    
 

จากตารางที่ 4.47 พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.48 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ด้านหลักนิติธรรม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา 22 3.87 0.53 มาก 

มัธยมศึกษา/ปวช. 31 3.66 0.86 มาก 

อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 50 3.89 0.46 มาก 

ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 52 3.62 0.69 มาก 
รวม 155 3.75 0.65 มาก 

 

จากตารางที่ 4.48 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักนิติธรรม จําแนกตาม
ระดับการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง โดยพระภิกษุและสามเณร ที่การศึกษา อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
เห็นด้วยกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่า พระภิกษุและสามเณร ที่การศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช. และน้อยที่สุดระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.49 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร

มาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักนิติธรรม 
จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 2.39 3 0.79 1.98 0.19 
ภายในกลุ่ม 62.87 151 0.41   

รวม 65.26 154    
 

จากตารางที่ 4.49 พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลัก
นิติธรรม ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.50 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ด้านหลักคุณธรรม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา 22 3.80 0.58 มาก 

มัธยมศึกษา/ปวช. 31 3.61 0.65 มาก 

อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 50 3.89 0.51 มาก 

ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 52 3.66 0.64 มาก 
รวม 155 3.74 0.60 มาก 

 

จากตารางที่ 4.50 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักคุณธรรม จําแนกตาม
ระดับการศึกษา อยู่ในระดับมาก โดยพระภิกษุและสามเณร ที่การศึกษา อนุปริญญา/ปวส./ปวท. เห็น
ด้วยกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่า พระภิกษุและสามเณร ที่การศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป และน้อยที่สุดระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.51 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักคุณธรรม
จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 2.07 3 0.69 1.95 0.12 
ภายในกลุ่ม 53.44 151 0.35   

รวม 55.51 154    
 

จากตารางที่ 4.51 พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลัก
คุณธรรม ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.52 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ด้านหลักความโปร่งใส จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา 22 3.70 0.51 มาก 

มัธยมศึกษา/ปวช. 31 3.82 0.50 มาก 

อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 50 4.00 0.45 มาก 

ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 52 3.67 0.59 มาก 
รวม 155 3.81 0.53 มาก 

 

จากตารางที่ 4.52 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความโปร่งใสจําแนกตาม
ระดับการศึกษา อยู่ในระดับมาก โดยพระภิกษุและสามเณร ที่การศึกษา อนุปริญญา/ปวส./ปวท. เห็น
ด้วยกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่า พระภิกษุและสามเณร ที่การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช. ประถมศึกษา และน้อยที่สุดระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.53 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความ
โปร่งใส จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 2.97 3 0.99 3.77 0.01* 
ภายในกลุ่ม 40.37 151 0.26   

รวม 43.34 154    
 

* มีนัยสําคญัที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.53 พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลัก
ความโปร่งใส แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 จึงพิสูจน์รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
ดังตารางที่ 4.54 
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ตารางที่ 4.54 แสดงการทดสอบความแตกต่างความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิ
บาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความโปร่งใส 
จําแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

/ปวช. 
อนุปริญญา/
ปวส./ปวท. 

ปริญญาตร ี
ข้ึนไป 

 (X ) 3.70 3.82 4.00 3.67 

ประถมศึกษา 3.70 - 0.12 
 

0.30 
 

0.03 
 

มัธยมศึกษา/
ปวช. 

3.82  - 0.18 0.15 
 

อนุปริญญา/
ปวส./ปวท. 

4.00   - 0.33 
(0.02*) 

ปริญญาตร ี
   ข้ึนไป 

3.67    - 

 

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.54 พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่ระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ 
โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู่ ได้แก่ พระภิกษุ และสามเณร    
ที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวท. มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
แตกต่างกับพระภิกษุ และสามเณร ที่การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยพระภิกษุ และสามเณร    
ที่การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวท. เห็นด้วยต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่า
พระภิกษุ และสามเณร ที่การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป นอกน้ันไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
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ตารางที่ 4.55 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ด้านหลักการมีส่วนร่วม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา 22 3.63 0.48 มาก 

มัธยมศึกษา/ปวช. 31 3.72 0.47 มาก 

อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 50 3.70 0.44 มาก 

ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 52 3.58 0.51 มาก 
รวม 155 3.65 0.48 มาก 

 

จากตารางที่ 4.55 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักการมีส่วนร่วม จําแนก
ตามระดับการศึกษา อยู่ในระดับมาก โดยพระภิกษุและสามเณร ที่การศึกษา อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
เห็นด้วยกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่า พระภิกษุ และสามเณร ที่การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช. ประถมศึกษา และน้อยที่สุดระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.56 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร

มาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักการมีส่วน
ร่วม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.53 3 0.17 0.77 0.50 
ภายในกลุ่ม 34.31 151 0.22   

รวม 34.84 154    
 

จากตารางที่ 4.56 พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้าน
หลักการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.57 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ด้านหลักความรับผิดชอบ จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา 22 4.06 0.53 มาก 

มัธยมศึกษา/ปวช. 31 4.09 0.61 มาก 

อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 50 4.08 0.55 มาก 

ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 52 4.03 0.63 มาก 
รวม 155 4.06 0.58 มาก 

 

จากตารางที่ 4.57 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความรับผิดชอบจําแนก
ตามระดับการศึกษา อยู่ในระดับมาก โดยพระภิกษุและสามเณร ที่การศึกษา อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
เห็นด้วยกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่า พระภิกษุและสามเณร ที่การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช. ประถมศึกษา และน้อยที่สุดระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.58 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลัก   

ธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความ
รับผิดชอบ จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.09 3 0.03 0.09 0.96 
ภายในกลุ่ม 52.54 151 0.34   

รวม 52.63 154    
 

จากตารางที่ 4.58 พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.59 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ด้านหลักความคุ้มค่า จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 
ประถมศึกษา 22 3.88 0.55 มาก 

มัธยมศึกษา/ปวช. 31 3.75 0.58 มาก 

อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 50 4.10 0.58 มาก 

ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 52 4.05 0.71 มาก 
รวม 155 3.98 0.63 มาก 

 

จากตารางที่ 4.59 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความคุ้มค่า จําแนกตาม
ระดับการศึกษา อยู่ในระดับมาก โดยพระภิกษุ และสามเณร ที่การศึกษา อนุปริญญา/ปวส./ปวท. เห็น
ด้วยกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่า พระภิกษุ และสามเณร ที่การศึกษาระดับปริญญา
ตรีขึ้นไป ประถมศึกษา และน้อยที่สุดระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.60 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน ระดับความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรร

มาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความ
คุ้มค่า จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ความแปรปรวน SS. df MS. F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 2.73 3 0.91 2.34 0.07 
ภายในกลุ่ม 58.57 151 0.38   

รวม 61.30 154    
 

จากตารางที่ 4.60 พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลัก
ความคุ้มค่า ไม่แตกต่างกัน  
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สมมติฐานท่ี 4 พระภิกษุและสามเณร ที่ภูมิลําเนาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน 

การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 4 การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 ใช้สถิติ t-test คือ กลุ่มตัวอย่าง 2 
กลุ่ม มีความเป็นอิสระต่อกัน ใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% ดังน้ัน จะเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า 
Sig. น้อยกว่า 0.05 และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏ
ดังต่อไปน้ี  

 
ตารางที่ 4.61 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ

บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ โดยรวม จําแนกตามภูมิลําเนา 

 

ภูมิลําเนา n X  S.D. แปลผล 
จังหวัดอํานาจเจริญ 119 3.82 0.38 มาก 
จังหวัดอ่ืนๆ 36 3.89 0.27 มาก 

รวม 155 3.83 0.36 มาก 
 

จากตารางที่ 4.61 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวม จําแนกตามภูมิลําเนา    
อยู่ในระดับมาก โดยพระภิกษุและสามเณร ที่มีภูมิลําเนาจากจังหวัดอ่ืน ๆ เห็นด้วยกับการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่า พระภิกษุ และสามเณร มากกว่าพระภิกษุและสามเณร ที่มีภูมิลําเนา 
จังหวัดอํานาจเจริญ ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.62 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ

เจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวม จําแนกตามภูมิลําเนา  
 

ภูมิลําเนา n X  S.D. t Sig.(2-tailed) 
จังหวัดอํานาจเจริญ 119 3.82 0.38 1.15 0.26 
จังหวัดอ่ืนๆ 36 3.89 0.27   

 

จากตารางที่ 4.62 พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่ภูมิลําเนาต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.63 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ด้านหลักนิติธรรม จําแนกตามภูมิลําเนา 

 

ภูมิลําเนา n X  S.D. แปลผล 
จังหวัดอํานาจเจริญ 119 3.71 0.70 มาก 
จังหวัดอ่ืนๆ 36 3.86 0.46 มาก 

รวม 155 3.75 0.65 มาก 
 

จากตารางที่ 4.63 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักนิติธรรม จําแนกตาม
ภูมิลําเนา อยู่ในระดับมาก โดยพระภิกษุและสามเณร ที่มีภูมิลําเนาจากจังหวัดอ่ืน ๆ เห็นด้วยกับการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีภูมิลําเนาจังหวัดอํานาจเจริญ 
ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.64 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ

เจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักนิติธรรม จําแนกตาม
ภูมิลําเนา  

 

ภูมิลําเนา n X  S.D. t Sig.(2-tailed) 
จังหวัดอํานาจเจริญ 119 3.71 0.70 1.18 0.23 
จังหวัดอ่ืนๆ 36 3.86 0.46   

 

จากตารางที่ 4.64 พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่ภูมิลําเนาต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลัก
นิติธรรม ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.65  แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ด้านหลักคุณธรรม จําแนกตามภูมิลําเนา 

 

ภูมิลําเนา n X  S.D. แปลผล 
จังหวัดอํานาจเจริญ 119 3.74 0.63 มาก 
จังหวัดอ่ืนๆ 36 3.76 0.51 มาก 

รวม 155 3.74 0.60 มาก 
 

จากตารางที่ 4.65 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักคุณธรรม จําแนกตาม
ภูมิลําเนา อยู่ในระดับมาก โดยพระภิกษุและสามเณร ที่มีภูมิลําเนาจากจังหวัดอ่ืน ๆ เห็นด้วยกับการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีภูมิลําเนาจังหวัดอํานาจเจริญ 
ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.66 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ

เจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักคุณธรรม จําแนกตาม
ภูมิลําเนา  

 

ภูมิลําเนา n X  S.D. t Sig.(2-tailed) 
จังหวัดอํานาจเจริญ 119 3.74 0.63 0.21 0.82 
จังหวัดอ่ืนๆ 36 3.76 0.51   

 

จากตารางที่ 4.66 พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่ภูมิลําเนาต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลัก
คุณธรรม ไม่แตกต่างกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



127 

ตารางที่ 4.67 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ด้านหลักความโปร่งใส จําแนกตามภูมิลําเนา 

 

ภูมิลําเนา n X  S.D. แปลผล 
จังหวัดอํานาจเจริญ 119 3.79 0.56 มาก 
จังหวัดอ่ืนๆ 36 3.88 0.43 มาก 

รวม 155 3.81 0.53 มาก 
 

จากตารางที่ 4.67 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความโปร่งใส จําแนกตาม
ภูมิลําเนา อยู่ในระดับมาก โดยพระภิกษุและสามเณร ที่มีภูมิลําเนาจากจังหวัดอ่ืน ๆ เห็นด้วยกับการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีภูมิลําเนาจังหวัดอํานาจเจริญ 
ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.68 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ

เจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความโปร่งใส จําแนก
ตามภูมิลําเนา  

 

ภูมิลําเนา n X  S.D. t Sig.(2-tailed) 
จังหวัดอํานาจเจริญ 119 3.79 0.56 0.94 0.34 
จังหวัดอ่ืนๆ 36 3.88 0.43   

 

จากตารางที่ 4.68 พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่ภูมิลําเนาต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลัก
ความโปร่งใส ไม่แตกต่างกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



128 

ตารางที่ 4.69 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ด้านหลักการมีส่วนร่วม จําแนกตามภูมิลําเนา 

 

ภูมิลําเนา n X  S.D. แปลผล 
จังหวัดอํานาจเจริญ 119 3.62 0.50 มาก 
จังหวัดอ่ืนๆ 36 3.76 0.36 มาก 

รวม 155 3.65 0.48 มาก 
 

จากตารางที่ 4.69 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักการมีส่วนร่วม จําแนก
ตามภูมิลําเนา อยู่ในระดับมาก โดยพระภิกษุและสามเณร ที่มีภูมิลําเนาจากจังหวัดอ่ืน ๆ เห็นด้วยกับ
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีภูมิลําเนาจังหวัดอํานาจเจริญ 
ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.70 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ

เจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักการมีส่วนร่วม จําแนก
ตามภูมิลําเนา  

 

ภูมิลําเนา n X  S.D. t Sig.(2-tailed) 
จังหวัดอํานาจเจริญ 119 3.62 0.50 1.52 0.13 
จังหวัดอ่ืนๆ 36 3.76 0.36   

 

จากตารางที่ 4.70 พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่ภูมิลําเนาต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้าน
หลักการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.71 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ด้านหลักความรับผิดชอบ จําแนกตามภูมิลําเนา 

 

ภูมิลําเนา n X  S.D. แปลผล 
จังหวัดอํานาจเจริญ 119 4.06 0.62 มาก 

จังหวัดอ่ืนๆ 36 4.09 0.44 มาก 

รวม 155 4.06 0.58 มาก 
 

จากตารางที่ 4.71 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความรับผิดชอบ จําแนก
ตามภูมิลําเนา อยู่ในระดับมาก โดยพระภิกษุและสามเณร ที่มีภูมิลําเนาจากจังหวัดอ่ืน ๆ เห็นด้วยกับ
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีภูมิลําเนาจังหวัดอํานาจเจริญ 
ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.72 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ

เจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความรับผิดชอบ 
จําแนกตามภูมิลําเนา  

 

ภูมิลําเนา n X  S.D. t Sig.(2-tailed) 
จังหวัดอํานาจเจริญ 119 4.06 0.62 0.28 0.77 
จังหวัดอ่ืนๆ 36 4.09 0.44   

 

จากตารางที่ 4.72 พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่ภูมิลําเนาต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.73 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ด้านหลักความคุ้มค่า จําแนกตามภูมิลําเนา 

 

ภูมิลําเนา n X  S.D. แปลผล 
จังหวัดอํานาจเจริญ 119 3.98 0.68 มาก 

จังหวัดอ่ืนๆ 36 3.99 0.43 มาก 

รวม 155 3.98 0.63 มาก 
 

จากตารางที่ 4.73 พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความคุ้มค่า จําแนกตาม
ภูมิลําเนา อยู่ในระดับมาก โดยพระภิกษุและสามเณร ที่มีภูมิลําเนาจากจังหวัดอ่ืน ๆ เห็นด้วยกับการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลมากกว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีภูมิลําเนาจังหวัดอํานาจเจริญ 
ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.74 แสดงการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ

เจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความคุ้มค่า จําแนก
ตามภูมิลําเนา  

 

ภูมิลําเนา n X  S.D. t Sig.(2-tailed) 
จังหวัดอํานาจเจริญ 119 3.98 0.68 0.13 0.89 
จังหวัดอ่ืนๆ 36 3.99 0.43   

 

จากตารางที่ 4.74 พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่ภูมิลําเนาต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลัก
ความคุ้มค่า ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.75 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 

สมมติฐาน สถิติ
ทดสอบ 

โดยรวม หลัก 
นิติธรรม 

หลัก
คุณธรรม 

หลัก 
ความโปร่งใส 

หลัก 
การมีส่วนร่วม 

หลัก 
ความรับผิดชอบ 

หลัก 
ความคุ้มค่า 

๑. อายุ F-test 0.01* 0.01* 0.80 0.02* 0.26 0.16 0.09 

๒. ระดับ
การศึกษา 

F-test 0.15 0.04* 0.03* 0.23 0.67 0.25 0.03* 

๓. พรรษา F-test 0.06 0.19 0.12 0.01* 0.50 0.96 0.07 

๔. ภูมิลําเนา t-test 0.26 0.23 0.82 0.34 0.13 0.77 0.89 

 

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.75 สรุปได้ว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เก่ียวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ 
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพระภิกษุและสามเณร ที่มีระดับการศึกษา 
พรรษา และภูมิลําเนา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมา    ภิบาล 
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
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ตอนท่ี 4 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการบริหารวัดตามหลัก       
ธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ 

ผู้วิจัยได้ต้ังคําถามปลายเปิดสําหรับผู้ตอบแบบสอบถาม นําเสนอข้อเสนอแนะในการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดอํานาจเจริญ ทั้ง 6 ด้าน คือ 1) หลักนิติธรรม 
(พระธรรมวินัย, กฎหมายคณะสงฆ์) 2) หลักคุณธรรม (ยึดหลักคําสั่งสอนต่าง ๆ ของพระบรมศาสดา) 
3) หลักความโปร่งใส (วัดทุกวัดสามารถตรวจสอบได้) 4) หลักการมีส่วนร่วม (ร่วมประกอบทําสังฆ
กรรม) 5) หลักความรับผิดชอบ (ศึกษาเรียนรู้วิธีประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัย) 6) หลักความคุ้มค่า
(การใช้หลักธรรมตามคําสอนของพระพุทธศาสนาอย่างคุ้มค่าแก่การพระศาสนา) ใช้การวิเคราะห์หา
ค่าความถ่ี (Frequency) และนําเสนอในรูปของตารางประกอบการบรรยาย ดังปรากฎในตารางต่อไปน้ี  

 
ตารางที่ 4.76 แสดงความถ่ีของข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้า

อาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักนิติธรรม (พระธรรมวินัย 
กฎหมายสงฆ์) 

 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี 
๑. เน้นยํ้าเรื่องพระธรรมวินัยให้พระ เณร ได้ปฏิบัติ โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ  
๒. ให้พระ เณร ในวัด ทุกรูปศึกษากฏระเบียบ ข้อบังคับของเถรสมาคม 
๓. ต้องมีบทลงโทษคณะสงฆ์เช่นเดียวกับฆราวาส 

15 
9 
3 

รวม 27 
 

จากตารางที่ 4.76 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักนิติธรรม ดังน้ี 
คือ 1) เน้นยํ้าเร่ืองพระธรรมวินัยให้พระ เณร ได้ปฏิบัติ โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ จํานวน 15 รูป 2) ให้
พระ เณร ในวัด ทุกรูปศึกษากฏระเบียบ ข้อบังคับของเถรสมาคม จํานวน 9 รูป และ 3) ต้องมี
บทลงโทษคณะสงฆ์เช่นเดียวกับฆราวาส จํานวน 3 รูป  
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ตารางที่ 4.77 แสดงความถี่ของข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของ   
เจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักคุณธรรม 

 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี 
๑. จัดอบรม พระ เณร เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
๒. ส่งเสริมการศึกษา พระเณร ในวัดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้พระพุทธศาสนาไม่เป็น

เรื่องล้าสมัยสําหรับคนยุคใหม ่

7 
 
3 

รวม 10 
 

จากตารางที่ 4.77 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักคุณธรรม ดังน้ี 
คือ 1) จัดอบรม พระ เณร เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จํานวน 7 รูป 2) 
ส่งเสริมการศึกษา พระเณร ในวัดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้พระพุทธศาสนาไม่เป็นเรื่องล้าสมัยสําหรับคน
ยุคใหม่ จํานวน 3 รูป 

 
ตารางที่ 4.78 แสดงความถ่ีของข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้า

อาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความโปร่งใส 
 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี 
๑. เจ้าอาวาสมีหลกัปฏิบัติที่เป็นต้นแบบแก่พระ เณร ในวัด และบุคคลรอบๆ วัด 

ได้เป็นเป็นตัวอย่างอยู่เสมอ 
๒. ประชาชนและทุกรูป/คน สามารถตรวจสอบวัดได้ เพ่ือใหส้อดคล้องกับหลัก

ทางโลก 

 
9 
 
4 

รวม 13 
 

จากตารางที่ 4.78 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความโปร่งใส
จํานวน 9 รูป 2) ประชาชนและทุกรูป/คน สามารถตรวจสอบวัดได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักทางโลก 
จํานวน 4 รูป 
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ตารางที่ 4.79 แสดงความถ่ีของข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้า
อาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักการมีส่วนร่วม 

 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี 
๑. เปิดโอกาสให้ประชาชนท่ัวไป เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ หรือผ่าน

เวปไซน์ของวัด หรือแกนนําชาวบ้าน 
 

11 
รวม 11 

 

จากตารางที่ 4.79 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักการมีส่วนร่วม 
1) เปิดโอกาสให้ประชาชนท่ัวไป เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ หรือผ่านเวปไซน์ของวัด หรือ
แกนนําชาวบ้าน จํานวน 11 รูป 

 
 

ตารางที่ 4.80 แสดงความถ่ีของข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้า
อาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความรับผิดชอบ 

 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี 
๑. เจ้าอาวาสต้องแบ่งความรับผดิชอบ ให้ทกุคนได้ช่วยกัน รับผิดชอบ 
๒. ดูแล ตรวจสอบ พระ เณร ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบ 

10 
4 

รวม 14 
 

จากตารางที่ 4.80 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความรับผิดชอบ 
1) เจ้าอาวาสต้องแบ่งความรับผิดชอบ ให้พระทุกรูปได้ช่วยกันและร่วมรับผิดชอบ จํานวน 10 รูป 2) 
ดูแล ตรวจสอบ พระ เณร ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จํานวน 4 รูป 
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ตารางที่ 4.81 แสดงความถ่ีของข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้า
อาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความคุ้มค่า 

 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี 
๑. ดําเนินกิจกรรมของวัดใหส้อดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน 
๒. ให้วัดกับชุมชน มีการช่วยเหลอืเก้ือกูลกัน ของชุมชนกับวัด ร่วมกันแก้ปัญหา 

และให้วัดเป็นสถานที่ที่ชุมชนพ่ึงพาได้ 

17 
 
8 

รวม 25 
 

จากตารางที่ 4.81 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความรับผิดชอบ 
1) ดําเนินกิจกรรมของวัดให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน จํานวน 17 รูป 2) ให้วัดกับชุมชน มีการ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ของชุมชนกับวัด ร่วมกันแก้ปัญหา และให้วัดเป็นสถานที่ที่ชุมชนพ่ึงพาได้ จํานวน      
8 รูป 
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 ตอนท่ี 5 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
ผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ทําการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงบุคคลที่เก่ียวข้อง โดยผู้วิจัย

ได้สัมภาษณ์ พระภิกษุ จํานวน 5 รูป ดังมีรายนามต่อไปน้ี 1) พระครูบริหารคณาทร เจ้าคณะอําเภอ
ปทุมราชวงศา 2) พระครูวรพงศ์พิสุทธ์ิ เจ้าคณะอําเภอหัวตะพาน 3) พระครูกมลวัฒนาทร เจ้าคณะ
ตําบลโพนเมืองน้อย 4) พระอธิการชูชาติ  ปุณฺญกาโม เจ้าอาวาสวัดป่าก้าวหน้าสามัคคี และ 5)พระ
คมสันต์  อุปสนฺโต เจ้าอาวาสวัดป่าโนนพระ  แล้วนําข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบ เพ่ือให้การบริหารของ
เจ้าอาวาสได้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น จึงใคร่ขอความกรุณา
ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตามที่กําหนดไว้ทั้ง 6 ด้าน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา (Content 
Analysis) นํามาแสดงในรูปของความเรียงไว้ดังต่อไปน้ี  

๑. ประเด็นความคิดเห็นด้านหลักนิติธรรมดังนี้ 
   คําถามที่ว่า “ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรเก่ียวกับการบริหารวัดตามหลักนิติธรรม”  

 ผู้ใหส้ัมภาษณท์ั้ง 5 รูป ได้ใหค้วามคิดเห็นสามารถสรุปได้ดังน้ี คือ  
ด้านหลักนิติธรรม จะเห็นว่าในปัจจุบัน พระภิกษุจําเป็นต้องเรียนรู้พระธรรมวินัยอย่างลึกซิ้ง 

ควบคู่ไปกับการเรียนรู้กฎหมายคณะสงฆ์1 ปัญหาในสังคมเก่ียวกับพระสงฆ์มีเพ่ิมมากขึ้น จึงต้อง
พัฒนาทั้งการรวมอํานาจ กระจายอํานาจ แบ่งอํานาจ2 เพ่ือให้พระภิกษุและสามเณรได้เรียนรู้เก่ียวกับ
ระเบียบของมหาเถรสมาคม และประพฤติตนอย่างจาริตตศีลที่เป็นจริยวัตรของพระพุทธเจ้า ให้เป็น
แบบอย่างในการปกครองวัด ชุมชน สังคม อย่างเที่ยงธรรม3 สามารถแก้ปัญหาสังคม และช่วย
ชาวบ้านให้อยู่ร่วมกันทั้ง บ้าน วัด โรงเรียน4 

ด้านหลักคุณธรรม พบว่า วัด เจ้าอาวาส พระภิกษุ สามเณร กรรมการวัด และผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้อง จะต้องบริหารจัดการวัดด้วยคุณธรรม เพ่ือสร้างศรัทธาต่อพุทธศาสนิกชน5 และนํามาซึ่งการ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญ รุ่งเรือง ช่ัวลูกช่ัวหลาน เริ่มต้ังแต่การปกครองพระ และสามเณร
ลูกวัด ให้เป็นแบบอย่างแก่สังคม วัดจะดัง พระจะเด่น ศาสนาจะโด่ง ก็อยู่ที่การบริหารอย่างมี
คุณธรรม6 ให้สังคม ประเทศชาติ นักบริหาร นักการเมือง ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างแนวทางได้ 

ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า ความโปร่งใสวัดเป็นต้นแบบให้กับสังคมได้เรียนรู้เป็นบทเรียน
ได้ การบริหารวัดต้องเน้นความโปร่งใส ในทุกกิจกรรมของวัด7 เพ่ือสร้างศรัทธาต่อสังคม จะบริหาร

                                                            
1สัมภาษณ์, พระครูบริหารคณาธร, เจ้าคณะอําเภอปทุมราชวงศา, วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557. 
2สัมภาษณ์, พระอธิการชูชาติ ปุญฺญาโม, เจ้าอาวาสวัดป่าก้าวหน้าสามัคคี, วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 

2557. 
3สัมภาษณ์, พระคมสันต์ อุปสนฺโต, เจ้าอาวาสวัดป่าโนนพระ, วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557. 
4สัมภาษณ์, พระครูกมลวัฒนาธร, เจ้าคณะตําบลโพนเมืองน้อย, และพระครูวรพงษ์พิสุทธ์ิ, เจ้า

คณะอําเภอหัวะพาน, วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557. 
5สัมภาษณ์, พระอธิการชูชาติ ปุญฺญาโม และ พระครกูมลวัฒนาธร, อ้างแล้ว. 
6สัมภาษณ์, พระคมสันต์ อุปสนฺโต, พระครูกมลวัฒนาธร, เจ้าอาวาสวัดป่าโนนพระ, พระครู

บริหารคณาธร, วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557. 
7สัมภาษณ์, พระอธิการชูชาติ ปุญฺญาโม, พระครูวรพงษ์พิสุทธ์ิ, อ้างแล้ว 
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จัดการวัดตามความเคยชินที่เคยปฏิบัติมาไม่ได้ จะขาดการให้ความร่วมมือระหว่างวัด บ้าน และชุมชน 
ควรมีการประชุมพระภิกษุสามเณร ภายในวัดเน่ืองๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดอย่าง
โปร่งใส และเพ่ือความสามัคคีภายในวัด ส่งเสริมให้พระลูกวัดได้รับความรู้ใหม่ๆ และควรมีการจัด
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ระหว่างวัดและชุมชน 

ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า ปัจจุบันการบริหารและการพัฒนาในสังคมใดสังคมหน่ึง 
จะต้องมีการร่วมมือกันทั้งบ้าน วัด โรงเรียน ในชุมชน ในสังคมเดียวกัน การมีส่วนร่วมจะทําให้เกิด
ความสามัคคีกันของคนในสังคม วัด พระ สามารถสร้างความปรองดองในสังคมได้8 ในปัจจุบันพระจึง
มีบทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในสังคม พระเป็นบุคคลที่ได้รับการสักการะบูชาจาก
ชาวบ้าน จึงสามารถเป็นแกนนําชาวบ้านในการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นทั้งในวัดในชุมชนใน
สังคม9 

ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อการบริหาร
จัดการกิจกรรมของวัด และพระเณรที่อยู่ในวัด ให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าต่อสังคมท่ีอยู่10 และทําตนให้
เกิดคุณค่าต่อวัด ทั้งการส่งเสริมพระเณร และส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ตามเทคโนโลยี
ทันต่อสังคม11 และวัดควรรับผิดชอบสังคม ชุมชน ที่อยู่ในละแวกเดียวกัน เพ่ือให้ วัด บ้าน โรงเรียน 
ชุมชน เป็นส่วนหน่ึงของสังคม เช่นเดียวกันพระต้องเข้าหาชาวบ้าน ซึ่งวัดควรจะเปลี่ยนวิธีการบริหาร
ใหม่ ไม่ต้องรอให้นมาวัดอย่างเดียว พระไปเย่ียมบ้าน ชุมชน บ้างก็ได้12 

ด้านหลักความคุ้มค่า จากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า พระภิกษุและสามเณร จะต้องประพฤติ
ปฏิบัติตนให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและวัด เมื่อเป็นพระก็ต้องศึกษาพระธรรมวินัย 
ทั้งทางโลกและทางธรรม13 สังคมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา บทบาทพระสงฆ์จึงเปล่ียนแปลงไป
ด้วย พระสงฆ์มีบทบาท และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา กิจกรรมที่พระสงฆ์จัดขึ้นพบว่า ชาวบ้าน
ให้ความสนใจและให้ความร่วมมืออย่างมาก เจ้าอาวาสหรือสมภารซึ่งเป็นผู้นําของภิกษุสงฆ์  สามเณร 
และคฤหัสถ์ จึงมีความสําคัญที่สุดต่อความเจริญรุ่งเรือง สันติสุข และความม่ันคงของวัด และคุ้มค่าต่อ
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด

อํานาจเจริญ” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ต้ังวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย (Research Objectives) ไว้ 3 ประการ คือ 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ ตามความคิดเห็นของพระภิกษุและสามเณร 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส 
คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ของพระภิกษุ และสามเณร ที่อายุ พรรษา การศึกษา และ
ภูมิลําเนาแตกต่างกัน  

3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส 
คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดอํานาจเจริญ 

ในการวิจัยครั้งน้ีกลุ่มตัวอย่างได้แก่ พระสงฆ์และสามเณรที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์
ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งมีจํานวนประชากรท่ีอาศัยอยู่ทั้งสิ้น 439 รูป ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 
155 รูป ทั้งหมดได้มาโดยการ การเปิดตารางสําเร็จรูปของ Krejcie และ Morgan ในการกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Sample Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป
เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล 
ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) หลักนิติธรรม (พระธรรมวินัย, กฎหมายคณะสงฆ์) 2) หลักคุณธรรม(ยึด
หลักคําสั่งสอนต่าง ๆ ของพระบรมศาสดา) 3) หลักความโปร่งใส (วัดทุกวัดสามารถตรวจสอบได้) 4) 
หลักการมีส่วนร่วม (ร่วมประกอบทําสังฆกรรม) 5) หลักความรับผิดชอบ (ศึกษาเรียนรู้วิธีประพฤติ
ปฏิบัติพระธรรมวินัย) 6) หลักความคุ้มค่า ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนํามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติประกอบด้วย 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที และสถิติทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว สรุปผลการศึกษาค้นคว้าตามลําดับดังน้ี 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.1.1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จํานวน 43 รูป คิดเป็นร้อย

ละ 27.7 รองลงมา อายุ 41-50 ปี จํานวน 40 รูป คิดเป็นร้อยละ 25.8 และน้อยที่สุด อายุ 20-30 ปี 
จํานวน 34 รูป คิดเป็นร้อยละ 21.9 มีพรรษา 6-10 พรรษา จํานวน 54 รูป คิดเป็นร้อยละ 34.8 
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รองลงมา 11-15 พรรษา จํานวน 48 รูป คิดเป็นร้อยละ 31.0 และน้อยที่สุด 16 พรรษา ขึ้นไป 
จํานวน 16 รูป คิดเป็นร้อยละ 10.3 การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 52 รูป คิดเป็นร้อยละ 33.5 
รองลงมาอนุปริญญา/ปวส./ปวท. จํานวน 50 รูป คิดเป็นร้อยละ 32.3 และน้อยที่สุดประถมศึกษา 
จํานวน 22 รูป คิดเป็นร้อยละ 14.2 มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 119 รูป คิดเป็นร้อย
ละ 76.8 รองลงมาจังหวัดอ่ืน ๆ จํานวน 36 รูป คิดเป็นร้อยละ 23.2 และ ตามลําดับ 

5.1.2 การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัด
อํานาจเจริญ โดยรวม และจําแนกในแต่ละด้าน 

ผลการวิจัยพบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมา     
ภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านโดยเรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด ได้แก่  ด้ า น ห ลั ก
ความรับผิดชอบ (ศึกษาเรียนรู้วิธีประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัย) รองลงมาได้แก่ ด้านการใช้หลักธรรม
ตามคําสอนของพระพุทธศาสนาอย่างคุ้มค่าแก่การพระศาสนา ด้านหลักความโปร่งใส(วัดทุกวัด
สามารถตรวจสอบได้) ด้านหลักนิติธรรม (พระธรรมวินัย,กฎหมายคณะสงฆ์) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ ด้านหลักคุณธรรม (ยึดหลักคําสั่งสอนต่างๆของพระบรมศาสดา) ตามลําดับ เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านและรายข้อ พบว่า  

1. ด้านหลักนิติธรรม พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลัก    
ธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ (พระธรรมวินัย, กฎหมายคณะ
สงฆ์) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่าข้อที่มี
ค่าเฉล่ียสูงที่สุด ได้แก่ ข้อ 1. ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรยึดหลักพระธรรมวินัยข้อปฏิบัติวัตรต่างๆ
และกฎหมายคณะสงฆ์ รองลงมาได้แก่ ข้อ 4. เจ้าอาวาสได้มีการวางตัวบุคคลและวิธีการเก่ียวกับการ
จัดให้มีการศึกษาสําหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชน สั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา บรรยายธรรมแก่ประชาชนและเยาวชน การจัดอบรมแก่พระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติตนตาม
พระธรรมวินัยเพียงใด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 2. เจ้าอาวาสได้มีการวางแผนเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาพระธรรมวินัย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม
เพียงใดตามลําดับ 

2. ด้านหลักคุณธรรม พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตาม
หลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักคุณธรรม (ยึดหลัก
คําสั่งสอนต่าง ๆ ของพระบรมศาสดา) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย พบว่าข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด ได้แก่ ข้อ 5. เจ้าอาวาสต้องปฏิบัติหน้าที่ของการเป็น
ผู้บริหารโดยยึดหลักคุณธรรมร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รองลงมาได้แก่ ข้อ 4. เจ้าอาวาสมีการจัด
อบรมพระภิกษุสามเณรอยู่เป็นประจําเพ่ือศึกษาหลักพระธรรมวินัยข้อปฏิบัติต่าง และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ข้อ 1. เจ้าอาวาสส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดยึดหลักคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ของแต่ละรูป ตามลําดับ 

3. ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตาม
หลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ (วัดทุกวัดสามารถตรวจสอบ
ได้) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าข้อที่มี
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ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อ 1. การบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัดต้องยึดหลักความโปร่งใสมีการสรุป
ข้อมูลทุกครั้ง รองลงมาได้แก่ ข้อ 2. มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชน สามารถติดตามตรวจสอบ
สิ่งของภายในวัดได้ตลอดถึงกิจกรรม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5. ข้อมูลข่าวสารที่ทางวัด
เผยแพร่ต่อสาธารณะชนถูกต้องตามพระธรรมวินัยไม่ขัดหลักคําสอน ตามลําดับ  

4. ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตาม
หลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักการมีส่วนร่วม (ร่วม
ประกอบทําสังฆกรรม) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อ 1. เจ้าอาวาสเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรสามารถมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาวัด รองลงมาได้แก่ ข้อ 2. เจ้าอาวาสเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ภายใน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 3. เจ้าอาวาสเปิดโอกาสให้
มีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น ตามลําดับ 

5. ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ศึกษาเรียนรู้วิธีประพฤติ
ปฏิบัติพระธรรมวินัย) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
พบว่าข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด ได้แก่ ข้อ 2. เจ้าอาวาสมีความเอาใจใส่ต่อพระภิกษุสามเณรภายในวัดให้
ความรู้ต่างๆและส่งเสริมการเรียน รองลงมาได้แก่ ข้อ 1. การบริหารวัดของเจ้าอาวาสได้ส่งเสริมให้
พระภิกษุสามเณรยึดหลักความรับผิดชอบ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ข้อ 5. เจ้าอาวาสต้องมี
ความรับผิดชอบในการบริหารวัดตามรูปแบบของแผนพัฒนาวัดตามกฎมหาเถรสมาคม ตามลําดับ 

6. ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ การใช้หลักธรรมตามคํา
สอนของพระพุทธศาสนาอย่างคุ้มค่าแก่การพระศาสนา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดย
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อ 2. มีการรณรงค์ให้
พระภิกษุสามเณรรู้จักประหยัด เช่น นํ้า ไฟฟ้าและอ่ืนๆ รองลงมาได้แก่ ข้อ 3. เจ้าอาวาสต้องแต่งต้ัง
หน้าที่พระลูกวัดให้เหมาะสมและมีความชํานาญเฉพาะด้านในการทําหน้าที่ภายในวัด และข้อที่มี
ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ข้อ 5. การปฏิบัติงานของเจ้าอาวาสตลอดถึงพระภิกษุสามเณรภายในวัดมีความ
สามัคคีและมีประสิทธิภาพตามลําดับ 

5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์

ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ตามความคิดเห็นของพระภิกษุและสามเณร พบว่า พระภิกษุและ
สามเณรที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส 
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพระภิกษุและสามเณร ที่มีระดับการศึกษา 
พรรษา และภูมิลําเนาแตกต่างกัน เห็นว่าการบริหารวัดหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส โดยรวม ไม่
แตกต่างกัน ดังน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 พระภิกษุและสามเณร ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตาม
หลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส แตกต่างกัน 
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จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีอายุต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมแตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ดังน้ีคือ 
ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความโปร่งใส และด้านหลักความคุ้มค่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05 ส่วนด้านหลักคุณธรรม ด้านความรับผิดชอบ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 พระภิกษุและสามเณร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส แตกต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมไม่แตกต่างกัน ดังน้ีคือ ด้านหลักนิติธรรม 
และด้านหลักความคุ้มค่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านหลักความโปร่งใส ด้าน
หลักคุณธรรม ด้านความรับผิดชอบ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 3 พระภิกษุและสามเณร ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส แตกต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีพรรษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้ง 6 ด้าน ดังน้ีคือ ด้านหลักนิติ
ธรรม และด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักคุณธรรม ด้านความรับผิดชอบ ด้าน
หลักการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 4 พระภิกษุและสามเณร ที่มีภูมิลําเนาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
วัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส แตกต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีภูมิลําเนาต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้ง 6 ด้าน ดังน้ีคือ ด้าน
หลักนิติธรรม และด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักคุณธรรม ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน 

5.1.4 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์
ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ 

กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะเก่ียวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ทั้ง 6 ด้าน ดังน้ี คือ  

1. ด้านหลักนิติธรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร
วัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ดังน้ีคือ 1) เน้นยํ้าเรื่อง
พระธรรมวินัยให้พระ เณร ได้ปฏิบัติ โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ จํานวน 15 รูป 2) ให้พระ เณร ในวัด ทุก
รูปศึกษากฏระเบียบ ข้อบังคับของเถรสมาคม จํานวน 9 รูป และ 3) ต้องมีบทลงโทษคณะสงฆ์
เช่นเดียวกับฆราวาส จํานวน 3 รูป  

ด้านหลักคุณธรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ดังน้ี คือ 1) จัดอบรม 
พระ เณร เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จํานวน 7 รูป 2) ส่งเสริมการศึกษา 
พระเณร ในวัดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้พระพุทธศาสนาไม่เป็นเรื่องล้าสมัยสําหรับคนยุคใหม่ จํานวน 3 รูป 
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ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเก่ียวกับการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ดังน้ี คือ 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส 
คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ด้านหลักความโปร่งใสจํานวน 9 รูป 2) ประชาชนและทุกรูป/
คน สามารถตรวจสอบวัดได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักทางโลก จํานวน 4 รูป 

ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเกี่ยวกับการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ดังน้ี คือ 1) 
เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ หรือผ่านเวปไซน์ของวัด หรือแกน
นําชาวบ้านจํานวน 11 รูป 

2. ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเก่ียวกับการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ดังน้ี คือ 1) เจ้า
อาวาสต้องแบ่งความรับผิดชอบ ให้ทุกคนได้ช่วยกัน รับผิดชอบ จํานวน 10 รูป 2) ดูแล ตรวจสอบ พระ 
เณร ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จํานวน 4 รูป 

ด้านหลักความคุ้มค่า พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเก่ียวกับการบริหาร
วัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ดังน้ี คือ 1) ดําเนิน
กิจกรรมของวัดให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน จํานวน 17 รูป 2) ให้วัดกับชุมชน มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 
ของชุมชนกับวัด ร่วมกันแก้ปัญหา และให้วัดเป็นสถานที่ที่ชุมชนพ่ึงพาได้ จํานวน 8 รูป 

5.1.5 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ 

ผู้วิจัยได้ทําการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ทําการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงบุคคลที่เก่ียวข้อง โดยผู้วิจัย
ได้สัมภาษณ์ พระภิกษุ จํานวน 5 รูป แล้วนําข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา 
(Content Analysis) ดังน้ี  

เพ่ือให้การบริหารของเจ้าอาวาสได้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น จึงใคร่ขอความกรุณาได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมตามที่กําหนดไว้ทั้ง 6 ด้าน 

1.  ประเด็นความคิดเห็นด้านหลักนิติธรรมดังนี้ 
ด้านหลักนิติธรรม จะเห็นว่าในปัจจุบัน พระภิกษุจําเป็นต้องเรียนรู้พระธรรมวินัยอย่างลึกซิ้ง 

ควบคู่ไปกับการเรียนรู้กฎหมายคณะสงฆ์ ปัญหาในสังคมเก่ียวกับพระสงฆ์มีเพ่ิมมากขึ้น จึงต้องพัฒนา
ทั้งการรวมอํานาจ กระจายอํานาจ แบ่งอํานาจ เพ่ือให้พระภิกษุและสามเณรได้เรียนรู้เก่ียวกับระเบียบ
ของมหาเถรสมาคม และประพฤติตนอย่างจาริตตศีลที่เป็นจริยวัตรของพระพุทธเจ้า ให้เป็นแบบอย่าง
ในการปกครองวัด ชุมชน สังคม อย่างเที่ยงธรรม สามารถแก้ปัญหาสังคม และช่วยชาวบ้านให้อยู่
ร่วมกันทั้ง บ้าน วัด โรงเรียน 

ด้านหลักคุณธรรม พบว่า วัด เจ้าอาวาส พระภิกษุ สามเณร กรรมการวัด และผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้อง จะต้องบริหารจัดการวัดด้วยคุณธรรม เพ่ือสร้างศรัทธาต่อพุทธศาสนิกชน และนํามาซึ่งการ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญ รุ่งเรือง ช่ัวลูกช่ัวหลาน เริ่มต้ังแต่การปกครองพระ และสามเณร
ลูกวัด ให้เป็นแบบอย่างแก่สังคม วัดจะดัง พระจะเด่น ศาสนาจะโด่ง ก็อยู่ที่การบริหารอย่างมี
คุณธรรม ให้สังคม ประเทศชาติ นักบริหาร นักการเมือง ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างแนวทางได้ 



143 

ด้านหลักความโปร่งใส พบว่า ความโปร่งใสวัดเป็นต้นแบบให้กับสังคมได้เรียนรู้เป็นบทเรียน
ได้ การบริหารวัดต้องเน้นความโปร่งใส ในทุกกิจกรรมของวัด เพ่ือสร้างศรัทธาต่อสังคม จะบริหาร
จัดการวัดตามความเคยชินที่เคยปฏิบัติมาไม่ได้ จะขาดการให้ความร่วมมือระหว่างวัด บ้าน และ
ชุมชน ควรมีการประชุมพระภิกษุสามเณร ภายในวัดเน่ืองๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
วัดอย่างโปร่งใส และเพ่ือความสามัคคีภายในวัด ส่งเสริมให้พระลูกวัดได้รับความรู้ใหม่ๆ และควรมี
การจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ระหว่างวัดและชุมชน 

ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า ปัจจุบันการบริหารและการพัฒนาในสังคมใดสังคมหน่ึง 
จะต้องมีการร่วมมือกันทั้งบ้าน วัด โรงเรียน ในชุมชน ในสังคมเดียวกัน การมีส่วนร่วมจะทําให้เกิด
ความสามัคคีกันของคนในสังคม วัด พระ สามารถสร้างความปรองดองในสังคมได้ ในปัจจุบันพระจึงมี
บทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในสังคม พระเป็นบุคคลท่ีได้รับการสักการะบูชาจาก
ชาวบ้าน จึงสามารถเป็นแกนนําชาวบ้านในการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นทั้งในวัดในชุมชนในสังคม 

ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อการบริหาร
จัดการกิจกรรมของวัด และพระเณรที่อยู่ในวัด ให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าต่อสังคมท่ีอยู่ และทําตนให้เกิด
คุณค่าต่อวัด ทั้งการส่งเสริมพระเณร และส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ตามเทคโนโลยีทัน
ต่อสังคม และวัดควรรับผิดชอบสังคม ชุมชน ที่อยู่ในละแวกเดียวกัน เพ่ือให้ วัด บ้าน โรงเรียน ชุมชน 
เป็นส่วนหน่ึงของสังคม เช่นเดียวกันพระต้องเข้าหาชาวบ้าน ซึ่งวัดควรจะเปลี่ยนวิธีการบริหารใหม่ ไม่
ต้องรอให้นมาวัดอย่างเดียว พระไปเย่ียมบ้าน ชุมชน บ้างก็ได้ 

ด้านหลักความคุ้มค่า จากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า พระภิกษุและสามเณร จะต้องประพฤติ
ปฏิบัติตนให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและวัด เมื่อเป็นพระก็ต้องศึกษาพระธรรมวินัย 
ทั้งทางโลกและทางธรรม สังคมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา บทบาทพระสงฆ์จึงเปลี่ยนแปลงไป
ด้วย พระสงฆ์มีบทบาท และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา กิจกรรมที่พระสงฆ์จัดขึ้นพบว่า ชาวบ้าน
ให้ความสนใจและให้ความร่วมมืออย่างมาก เจ้าอาวาสหรือสมภารซึ่งเป็นผู้นําของภิกษุสงฆ์ สามเณร 
และคฤหัสถ์ จึงมีความสําคัญที่สุดต่อความเจริญรุ่งเรือง สันติสุข และความม่ันคงของวัด และคุ้มค่าต่อ
การดํารงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับแบบสอบถามที่เห็นว่าเจ้าอาวาสต้องใช้
พระภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและส่วนรวม 

 
5.2 อภิปรายผล  

ผลการวิจัยที่ควรนํามาอภิปรายผลในคร้ังน้ีมีหลายประเด็นด้วยกัน ผู้วิจัยขอนําเสนอตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยดังต่อไปน้ี 

5.2.1 การศึกษาวิเคราะห์การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์
ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ 

พบว่า พระภิกษุและสามเณร เห็นด้วยต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส 
คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า เจ้าอาวาสอนุญาตให้มี
การตรวจสอบ กิจกรรมของวัด เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายของวัดในแต่ละเดือนจะมีการแสดงไว้ที่บอร์ด
เพ่ือให้ทุกคนรับรู้รับทราบด้วยกัน ว่าวัดนํารายได้ไปใช้จ่ายอะไรบ้าง ในแต่ละเดือน และเปิดโอกาสให้
พระภิกษุสามเณรภายในวัดได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกฎระเบียบ,ข้อบังคับ, กติกาภายในวัดได้
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อย่างถูกต้องโดยไม่ขัดกับพระธรรมวินัยและอยู่ภายใต้กฎมหาเถรสมาคม ซึ่งหัวใจสําคัญของธรรมา    
ภิบาล คือ ความโปร่งใส (Transparency) ความยุติธรรม (Fairness) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระสมนึก ธีรปญฺโญ (กลับน้อม) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารราชการส่วนภูมิภาคตามหลักธรรมาภิบาล 
: กรณีศึกษา อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” พบว่า 1) บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในอําเภอบางกรวย
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านและรายข้อ พบว่า  

1. ด้านหลักนิติธรรม พบวา พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลัก    
ธรรมาภิบาล ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า เจ้าอาวาส ยึดหลักพระธรรมวินัยข้อปฏิบัติ
วัตรต่าง ๆ ให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา
ภายในวัด โดยไม่ขัดกับพระธรรมวินัย และอยู่ภายใต้กฎมหาเถรสมาคม มีการวางตัวบุคคล จัดให้มี
การศึกษาสําหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชน สั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน นิสิต 
นักศึกษา บรรยายธรรมแก่ประชาชนและเยาวชน การจัดอบรมแก่พระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติตนตาม
พระธรรมวินัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวี ขจรกุล ได้จัยเร่ือง “บทบาทเจ้าอาวาสในการบริหาร
จัดการวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์อําเภอเมือง จังหวัดหนองคายผลการวิจัยพบว่า บทบาทเจ้าอาวาส 
ในการบริหารจัดการวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาบทบาทแต่ละด้าน พบว่า บทบาทเจ้าอาวาสในการบริหารวัด อยู่ใน
ระดับมาก 3 ด้าน เรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากสูงไปหาตํ่า คือ บทบาทด้านการปกครอง.. 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของ ด้านหลักนิติธรรม พบว่า 
ข้อที่มีค่าสูงที่สุด ได้แก่ ข้อ 1. ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรยึดหลักพระธรรมวินัยข้อปฏิบัติ

วัตรต่าง ๆ และกฎหมายคณะสงฆ์ ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า เจ้าอาวาสยึดหลักพระ
ธรรมวินัยเป็นข้อที่พึงปฏิบัติกับพระ เณร ให้เป็นแนวทาง กฎเกณฑ์ การปฏิบัติต่อทุกรูป/คน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาเริงศักด์ิ  พิมพ์สกุล ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารวัดใน
ทศวรรษหน้า” พบว่า ภารกิจ 6 ด้านคือ การปกครองสงฆ์ด้วยหลักธรรมวินัย การบริหารแบบ มีส่วนร่วม และ
ทํางานเป็นทีม มีคณะกรรมการพิจารณาพระสงฆ์ที่ทําผิดวินัย มีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งเพ่ือความ
เหมาะสม 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ได้แก่ ข้อ 2. เจ้าอาวาสได้มีการวางแผนเก่ียวกับการจัดการศึกษาพระ
ธรรมวินัย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม เพ่ือประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีค่า
แปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า เจ้าอาวาสมีวิสัยทัศน์ให้ความสําคัญและส่งเสริมด้านการศึกษา
พระธรรมวินัย ซึ่งเป็นกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน ที่เป็นหลักการปฏิบัติที่พระพุทธองค์ได้
กําหนดและบัญญัติไว้ให้แก่หมู่คณะสงฆ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสังฆรักษ์พศวีร์  ธีรปญฺโญ 
(ภวกานันท์) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษากรณี  
พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี” พบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม 

2. ด้านหลักคุณธรรม ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า เจ้าอาวาสยึดหลัก
คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ความถูกต้องเป็นธรรมซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในพระธรรมวินัย เป็นแบบอย่างที่
ดีด้วยการเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ เป็นผู้บริหารโดยยึดหลักคุณธรรม และเกิดสามัคคีธรรมเป็นที่ต้ัง ให้
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ความเสมอภาคในหมู่คณะสงฆ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของด้านหลัก
คุณธรรม พบว่า พระครูปลัดอาทิตย์  อตฺถเวที (ทองดี) ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวคิดและวิธีการ
ปกครองคณะสงฆ์ ของพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆาธิการในเขตปกครองภาค 
2” พบว่า ในสมัยพุทธกาล การปกครองคณะสงฆ์ ยึดหลักสามัคคีธรรมเป็นที่ต้ัง ให้ความเสมอภาคในหมู่
คณะ ทรงมอบภาระหน้าที่ในการบริหารคณะสงฆ์แก่พระสาวก ให้เหมาะกับฐานะตําแหน่งหน้าที่ แต่พระ
พุทธองค์ก็มิได้ทรงมอบความเป็นใหญ่ในการปกครองให้แก่ภิกษุใด นอกจากพระธรรมวินัยที่พระองค์
ได้ทรงบัญญัติไว้แล้ว ภายหลังพุทธกาล การบริหารคณะสงฆ์ ยังคงยึดพระธรรมวินัยเป็นหลัก แต่มี
รูปแบบการบริหารปกครอง ที่สอดคล้องกับฝ่ายบ้านเมืองในยุคน้ันๆ ปัจจุบันน้ีการปกครองคณะสงฆ์
ไทยนอกจากจะยึด พระธรรมวินัยแล้ว ยังอิงอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมติมหา
เถรสมาคม ในการสนับสนุนส่งเสริมการบริหารคณะสงฆ์ให้เกิดความเรียบร้อยดีงามและป้องกันภัย
อันตรายจากภายนอกท่ีจะเกิดขึ้นกับองค์กรคณะสงฆ์ไทย 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อ 5. เจ้าอาวาสต้องปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารโดยยึด
หลักคุณธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า บทบาทของ
เจ้าอาวาส ที่เป็นทั้งผู้นําคณะสงฆ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลทันสมัยปรับ
บทบาทเข้ากับสังคมปัจจุบัน พระสงฆ์จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทและเป็นผู้นําในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระกฤตพจน์  สุทฺธิจิตฺโต (หวานดี) ได้วิจัยเร่ือง “บทบาทของเจ้าอาวาสที่มีต่อการ
พัฒนาสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า เจ้าอาวาสมีบทบาทการ
พัฒนาสังคมโครงการการปกครอง เป็นผู้นําที่ดีต้องมีธรรมะ ความอดทน เสียสละ ยุติธรรม มี
วิสัยทัศน์ มีความรู้ ฟังเหตุผล ความคิดของผู้อ่ืน เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการพัฒนาสังคม 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ได้แก่ คือ ข้อ 1. เจ้าอาวาสส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดยึด
หลักคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละรูป ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่จะไม่เข้าร่วมในการถกเถียงปัญหาของท้องถิ่น ทัศนคติทางการเมืองของประชาชน
หรือการแสดงออกของการมีส่วนร่วมทางการเมือง จากสภาพชีวิตประจําวันและเศรษฐกิจ และการให้
ความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนยังอยู่ในพระธรรมวินัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาอาคม  
ปญฺญาธโร (บุญยัง) ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นําของเจ้าอาวาสและผู้นําชุมชนต่อการพัฒนาวัดเป็น
ศูนย์กลางชุมชน : กรณีศึกษาวัดธรรมยุตในเขตจังหวัดพัทลุง” พบว่า เจ้าอาวาสวัดธรรมยุตนิกาย” มี
คุณลักษณะความเป็นผู้นําโดยเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ส่วนผู้นําชุมชน มีคุณลักษณะโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลางถึงระดับมาก 

3. ด้านหลักความโปร่งใส ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า เจ้าอาวาสมีความ
โปร่งในในการบริหารวัด จะเห็นว่ามีกรรมการประจําวัด รายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีการประกาศ
ตามบอร์ดเพ่ือให้ทุกคนได้ทราบ มีการประชุมช้ีแจงเป็นวาระ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหา
ปริวัฒน์  ฐ ิตวิริโย (กุลนิวาต) ได้วิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นของพระภิกษุที่มีต่อการบริหารจัดการวัด
ตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาวัดในเขตอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” พบว่า พระภิกษุมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า พระภิกษุมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิ
บาล ในด้าน หลักความโปร่งใส อยู่ในระดับมาก  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของด้านหลักความโปร่งใส พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อ 1. การบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัดต้องยึดหลักความ

โปร่งใสมีการสรุปข้อมูลทุกครั้ง ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า กิจกรรมต่าง ๆ ในวัดมี
คณะกรรมการแต่ละกิจกรรมคอยดูแล มีการประชุมของคณะกรรมการเพ่ือความโปร่งใส เจ้าอาวาสเป็น
พ่ีเลี้ยงคอยดูแลเท่าน้ัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารยา กอบความดี ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาวัดสามพราน จังหวัดนครปฐม” พบว่า ทุกมิติของการบริหาร
กิจการของวัดสามพราน สามารถ กําหนดเทคนิค สาระสําคัญของการใช้หลักธรรมาภิบาลแต่ละหัวข้อ
ได้อย่างชัดเจน ส่วนแนวทางวิธีการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารวัด 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ได้แก่ ข้อ 5. ข้อมูลข่าวสารที่ทางวัดเผยแพร่ต่อสาธารณะชนถูกต้อง
ตามพระธรรมวินัยไม่ขัดหลักคําสอน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า เจ้าอาวาสปกครอง 
พระ เณร โดยยึดหลักพระธรรมคําสอน และเคร่งครัดในระเบียบวินัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระ
ครูสังฆรักษ์พศวีร์  ธีรปญฺโญ (ภวกานันท์) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ : ศึกษากรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี” บทบาทของพระสังฆาธิการในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์โดยรวม อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความ
เรียบร้อยดีงาม, ด้านการศาสนศึกษา, ด้านการศึกษาสงเคราะห์, ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

5. ด้านหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า เจ้าอาวาสมีการ
บริหารจัดการวัดโดยให้พระภิกษุและสามเณร กรรมการวัด ได้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของวัด
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาปริวัฒน์  ฐ ิตวิริโย (กุลนิวาต) ได้วิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นของ
พระภิกษุที่มีต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาวัดในเขตอําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี” พบว่า พระภิกษุมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า พระภิกษุมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล ในด้าน หลักการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของ ด้านหลักการมีส่วนร่วม พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อ 1. เจ้าอาวาสเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรสามารถมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาวัด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า เจ้าอาวาสให้พระภิกษุและสามเณร 
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวัด รวมทั้งเชิญชวนให้ชุมชนและพุทธศาสนิกชน ร่วมกันพัฒนาวัดเพ่ือให้เป็น
สถานที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และเป็นส่วนหน่ึงในการแก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคมรอบวัด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาอาคม  ปญฺญาธโร (บุญยัง) ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นําของเจ้า
อาวาสและผู้นําชุมชนต่อการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน : กรณีศึกษาวัดธรรมยุตในเขตจังหวัด
พัทลุง” พบว่า เจ้าอาวาสวัดธรรมยุตนิกาย” มีคุณลักษณะความเป็นผู้นําโดยเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ส่วนผู้นํา
ชุมชน มีคุณลักษณะโดยเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก เจ้าอาวาสและผู้นําชุมชนมีการพัฒนา
ด้านศาสนวัตถุ สถานที่ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาด้านศาสนพิธี มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน
เช่นกัน แต่สิ่งที่ผู้นําชุมชนไม่ได้ช่วยเหลือเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดคือ การจัดนิทรรศการงาน วัน
สําคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาและการปรับปรุงรูปแบบของ การประกอบศาสนพิธี ที่เหมาะสม
และถูกต้องแก่ชาวชุมชน 
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ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ได้แก่ ข้อ 3. เจ้าอาวาสเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับ
ท้องถิ่น ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า พระสงฆ์เป็นที่พ่ึงและที่ปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ของ
ชุมชน และผู้นําทางการเมือง แต่ขณะเดียวกันบางคนก็เห็นว่าพระสงฆ์ไม่ควรมีบทบาททางการเมือง ซึ่ง
เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่พ้น จะเห็นว่าในปัจจุบันถึงแม้ว่าพระสงฆ์จะเลือกต้ังไม่ได้ แต่ก็เป็นผู้ที่มีบทบาททาง
การเมืองพอสมควร และพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ที่มีความรู้ สามารถให้ความเห็น ความรู้ที่เป็นกลางทางการ
เมืองได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวิท  บุญยะดาษ ได้วิจัยเรื่อง .ภาวะผู้นําในการพัฒนา
ชุมชนของเจ้าอาวาส : กรณีศึกษาจังหวัดเลย”พบว่า ระดับภาวะผู้นําของเจ้าอาวาสโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับตํ่า เมื่อจําแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเผยแผ่ มีภาวะผู้นําอยู่ในระดับสูง 

6. ด้านหลักความรับผิดชอบ ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า เจ้าอาวาส เป็น
ผู้นําที่มีความรับผิดชอบทั้งวัดและชุมชน ทั้งด้านการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดี
งาม ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์, ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการ
สาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย พระมหาอาคม  ปญฺญาธโร 
(บุญยัง) ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นําของเจ้าอาวาสและผู้นําชุมชนต่อการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน : 
กรณีศึกษาวัดธรรมยุตในเขตจังหวัดพัทลุง” พบว่า เจ้าอาวาสวัดธรรมยุตนิกาย” มีคุณลักษณะความเป็นผู้นํา
โดยเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ส่วนผู้นําชุมชน มีคุณลักษณะโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก เจ้า
อาวาสและผู้นําชุมชนมีการพัฒนาด้านศาสนวัตถุ สถานที่ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาด้านศาสน
พิธี มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้านเช่นกัน แต่สิ่งที่ผู้นําชุมชนไม่ได้ช่วยเหลือเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดคือ 
การจัดนิทรรศการงาน วันสําคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาและการปรับปรุงรูปแบบของ การ
ประกอบศาสนพิธี ที่เหมาะสมและถูกต้องแก่ชาวชุมชน และ พระครูสังฆรักษ์พศวีร์  ธีรปญฺโญ  
(ภวกานันท์) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษากรณี 
พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี” พบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
โดยรวม อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม ด้าน
การศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์, ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ 
และด้านการสาธารณสงเคราะห์ พบว่ามีบทบาทอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของ ด้านหลักความรับผิดชอบ พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อ 2. เจ้าอาวาสมีความเอาใจใส่ต่อพระภิกษุสามเณรภายใน

วัดให้ความรู้ต่างๆ และส่งเสริมการเรียน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด อภิปรายได้ว่า เจ้าอาวาส
เอาใจใส่ทั้งงานบริหารท่ัวไป พร้อมทั้งดูแลและส่งเสริมพระเณรในปกครอง ควบคู่กับการรักษาพระ
ธรรมวินัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาอาคม  ปญฺญาธโร (บุญยัง) ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นํา
ของเจ้าอาวาสและผู้นําชุมชนต่อการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน : กรณีศึกษาวัดธรรมยุตในเขต
จังหวัดพัทลุง” พบว่า เจ้าอาวาสวัดธรรมยุตนิกาย” มีคุณลักษณะความเป็นผู้นําโดยเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก เจ้า
อาวาสและผู้นําชุมชนมีการพัฒนาบุคลากร 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด ได้แก่ ข้อ 5. เจ้าอาวาสต้องมีความรับผิดชอบในการบริหารวัดตาม
รูปแบบของแผนพัฒนาวัดตามกฎมหาเถรสมาคม ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า เจ้า
อาวาสเคร่งครัดในพระธรรมวินัย กฎข้อปฏิบัติของเถรสมาคม มีการพัฒนาทั้งวัตถุและตัวบุคคล เพ่ือให้
ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน เก้ือกูลกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาอาคม  ปญฺญาธโร (บุญยัง)    
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ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้นําของเจ้าอาวาสและผู้นําชุมชนต่อการพัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางชุมชน : กรณีศึกษาวัด
ธรรมยุตในเขตจังหวัดพัทลุง” พบว่า เจ้าอาวาสวัดธรรมยุตนิกาย” มีคุณลักษณะความเป็นผู้นําโดยเฉลี่ย อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนผู้นําชุมชน มีคุณลักษณะโดยเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก เจ้าอาวาสและผู้นํา
ชุมชนมีการพัฒนาด้านศาสนวัตถุ สถานที่ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาด้านศาสนพิธี มีการพัฒนา
ในทุก ๆ ด้านเช่นกัน และยังสอดคล้องกับ พระครูสังฆรักษ์พศวีร์  ธีรปญฺโญ (ภวกานันท์) ได้วิจัย
เรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษากรณี พระสังฆาธิการใน
จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัย บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม ด้านการศาสนศึกษา 
ด้านการศึกษาสงเคราะห์, ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสา
ธารณสงเคราะห์ พบว่ามีบทบาทอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

5.2.3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์
ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ ของพระภิกษุและสามเณร ที่มี อายุ ระดับการศึกษา พรรษา และ
ภูมิลําเนา ต่างกัน 

พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีอายุ แตกต่างกัน มีการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของ
เจ้าอาวาส โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนพระภิกษุและสามเณรท่ีระดับ
การศึกษา พรรษา และภูมิลําเนาแตกต่างกัน มีการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล ของเจ้าอาวาส   
ไม่แตกต่างกัน ดังน้ี 

1) จากสมมติฐานท่ี 1 พระภิกษุและสามเณร ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
วัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส โดยรวมแตกต่างกันเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ อภิปรายได้ว่า 
ความรู้ความเข้าใจแตกต่างกันตามอายุและประสบการณ์ จึงเข้าใจสิ่งที่เจ้าอาวาสประพฤติและปฏิบัติ
ต่างกัน อายุน้อยกว่าก็มองว่าเข้มงวดไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระมหาปริวัฒน์  ฐ ิตวิริโย (กุล
นิวาต) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของพระภิกษุที่มีต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล : 
กรณีศึกษาวัดในเขตอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า พระภิกษุที่อายุต่างกัน        
มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน 

2) จากสมมติฐานท่ี 2 พระภิกษุและสามเณร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า การปฏิบัติของ
เจ้าอาวาสต่อพระภิกษุและสามเณรที่อยู่ในความปกครอง ไม่ได้แบ่งแยกด้วยการศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ พระมหาปริวัฒน์  ฐ ิตวิริโย (กุลนิวาต) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของพระภิกษุที่มี
ต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาวัดในเขตอําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า พระภิกษุที่ วุฒิทางการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
วัดตามหลักธรรมาภิบาลไม่แตกต่างกัน 
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3) จากสมมติฐานที่ 3 พระภิกษุและสามเณร ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัด
ตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า การบริหารจัดการวัดและ
พระภิกษุสงฆ์ สามเณรในวัด มีการจัดการปกครองอย่างเป็นระบบมาต้ังแต่ต้น และทุกวัดก็ยังถือ
ปฏิบัติ จึงไม่ส่งผลต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลแต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ   
พระมหาปริวัฒน์  ฐ ิตวิริโย (กุลนิวาต) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของพระภิกษุที่มีต่อการบริหาร
จัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล : กรณีศึกษาวัดในเขตอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัย
พบว่า พระภิกษุที่พรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาลไม่
แตกต่างกัน 

4) จากสมมติฐานที่ 4 พระภิกษุและสามเณร ที่มีภูมิลําเนาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส แตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า พระภิกษุและสามเณร ที่มีภูมิลําเนาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
วัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า การปฏิบัติของเจ้าอาวาส 
ไม่ได้แบ่งแยกกันที่ภูมิลําเนา เมื่ออยู่วัดเดียวกัน เจ้าอาวาสก็มุ่งให้ทุกรูปมีส่วนร่วมเหมือนกันทั้งการ
ปฏิบัติ ตามกฏระเบียบของเถรสมาคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระครูสังฆรักษ์พศวีร์  ธีรปญฺโญ 
(ภวกานันท์) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษากรณี พระ
สังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี” ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ และการ
สังกัดวัดแต่ละขนาดแตกต่างกันมีบทบาทต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีไม่แตกต่างกัน 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถสรุปผล ดังน้ี 
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากผลการวิจัย พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความคิดเห็นต่อการบริหารวัดตามหลักธรรมา   

ภิบาล ของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังน้ันผู้วิจัยจึง
เสนอแนะเชิงนโยบาย ดังน้ี 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
1) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 1 คือ ด้านหลักนิติธรรม ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก 

ดังน้ัน เจ้าอาวาสควรจัดการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม โดยให้พระภิกษุและสามเณร จัด
การศึกษาพระธรรมวินัย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตามกฎระเบียบของมหา เถรสมาคม 

2) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 2 คือ ด้านหลักคุณธรรม ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับ
มาก ดังน้ันเจ้าอาวาสควรส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดยึดหลักคุณธรรม โดยการกําหนด
หน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ยึดมั่นในความถูกต้องเป็นธรรมซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีด้วย
การเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ 

3) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 3 คือ ด้านหลักความโปร่งใส ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ใน
ระดับมาก ดังน้ันเจ้าอาวาสควรส่งเสริมพระภิกษุสามเณร โดยการมีคณะกรรมการและพระภิกษุ
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ภายในวัดร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัด มีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายภายในวัดอย่างถูกต้องไม่
ปกปิดเปิดเผยมีการเปิดเผยข้อมูลแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป 

4) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 3 คือ ด้านหลักการมีส่วนร่วม ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ใน
ระดับมาก ดังน้ันเจ้าอาวาสควรส่งเสริมพระภิกษุสามเณร โดยการให้พระภิกษุสามเณรและ
พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดและแก้ปัญหาต่าง ๆ  

5) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 3 คือ ด้านหลักความรับผิดชอบ ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ใน
ระดับมาก ดังน้ันเจ้าอาวาสควรส่งเสริมพระภิกษุสามเณร โดยการส่งเสริมให้พระภิกษุและสามเณรยึด
หลักความรับผิดชอบต่อตนเอง วัด สังคม ชุมชน และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป  

6) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านที่ 3 คือ ด้านหลักความคุ้มค่า ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับ
มาก ดังน้ันเจ้าอาวาสควรส่งเสริมพระภิกษุสามเณร โดยการให้หน้าที่พระลูกวัด มีความรู้ความชํานาญ
เฉพาะด้านในการทําหน้าที่ภายในวัด  

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
จากการการวิจัยพบว่า การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุต 

จังหวัดอํานาจเจริญ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ันผู้วิจัยจึงเสนอแนะให้ทําการศึกษาวิจัย ดังน้ี 
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ภาคผนวก  ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



158 
 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
 

 
1. พระวิชยัมุน ี

วุฒิการศึกษา ป.ธ.5, M.A.(Political Science.) 
ตําแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดอํานาจเริญ 

จ.อํานาจเจริญ 
2. รองศาสตราจารย์ สงบ  เชื้อทอง 

วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.4, M.A.(Political. Science.) 
ตําแหน่ง หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

3. รศ.(พเิศษ) ดร.สุกิจ  ชัยมุสิก 
วุฒิการศึกษา Ph.D. (Political Science) 
ตําแหน่ง อาจารย์ประจํา 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

4. ดร.สมภพ  ระงับทุกข ์
วุฒิการศึกษา Ph.D. (Political Science) 
ตําแหน่ง อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย 
5. ดร.ปัญญ คลา้ยเดช 

วุฒิการศึกษา Ph.D. (Political Science) 
ตําแหน่ง อาจารย์ประจํา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ท่ี ศธ  ๖๐๐๒/๙๓๖ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ๒๘๔ หมู่ท่ี ๑ ถ.ศาลายานครชัยศรี ต.ศาลายา  
 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  

 โทร. ๐๒-๔๔๔-๖๐๐๐ โทรสาร: ๐๒-๔๔๔-๖๐๖๐ 

 
           ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

 
เรื่อง ขอความอนเุคราะห์เปน็ผูเ้ชีย่วชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
เรียน    พระครูธรรมธรบงกช คนธฺาโร (ไกรทอง) 
สิ่งทีส่่งมาด้วย    แบบสอบถาม จํานวน ๑ ชุด 
          

ด้วย  นายพิสิษฐ์  เปร่ืองโอภาสิริ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์การปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับการอนุมัติให้ทําสารนิพนธ์               
เรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร เฉพาะกรณีกลุ่มเขตเจ้าพระยา” (APPLICATION OF SUPPURISA-DHAMMA IN SCHOOL 
ADMINISTRATION OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN BANGKOK : A CASE STUDY OF CHAOPRAYA 
GROUP) ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการทําสารนิพนธ์ เพื่อเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ได้พิจารณาแล้วท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ 
เหมาะสมที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ หรือให้ข้อเสนอแนะการวิจัยดังกล่าวได้ สําหรับวันและเวลา 
นักศึกษาจะเป็นผู้มาติดต่อกับท่านด้วยตนเอง ตามสําเนาเครื่องมือ จํานวน ๑ ชุด ที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และหวังว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  
 

       

 
 

 

 

สํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระญาวชิรญาณวโรรส (B7.1)  
๒๘๔ หมู่ท่ี ๑ ถ.ศาลายานครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  

 

 
บันทกึข้อความ 
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หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โทร. ๐-๒ ๔๔๔-๖๐๐๐  
ที่ ศธ  ๖๐๐๒/๙๓๕ วันที่    ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
 
เจริญพร 

 
รองศาสตราจารย์ สงบ  เชื้อทอง  
 
ด้วย  นายพิสิษฐ์  เปร่ืองโอภาสิริ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

รัฐศาสตร์การปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับการอนุมัติให้ทําสารนิพนธ์               
เรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร เฉพาะกรณีกลุ่มเขตเจ้าพระยา” (APPLICATION OF SUPPURISA-DHAMMA IN SCHOOL 
ADMINISTRATION OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN BANGKOK : A CASE STUDY OF CHAOPRAYA 
GROUP) ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการทําสารนิพนธ์ เพื่อเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ได้พิจารณาแล้วท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ 
เหมาะสมที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ หรือให้ข้อเสนอแนะการวิจัยดังกล่าวได้ สําหรับวันและเวลา 
นักศึกษาจะเป็นผู้มาติดต่อกับท่านด้วยตนเอง ตามสําเนาเครื่องมือ จํานวน ๑ ชุด ที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว 

จึงเจริญพรมาเพื่อทราบ และหวังว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  
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ท่ี ศธ  ๖๐๐๒/๙๓๗ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 ๒๘๔ หมู่ท่ี ๑ ถ.ศาลายานครชัยศรี ต.ศาลายา  
 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  

 โทร. ๐๒-๔๔๔-๖๐๐๐ โทรสาร: ๐๒-๔๔๔-๖๐๖๐ 

 
           ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

 
เรื่อง ขอความอนเุคราะห์เปน็ผูเ้ชีย่วชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
เจริญพร   ดร.ยุทธนา  ปราณีต 
สิ่งทีส่่งมาด้วย    แบบสอบถาม จํานวน ๑ ชุด 
          

ด้วย  นายพิสิษฐ์  เปร่ืองโอภาสิริ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร์การปกครอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับการอนุมัติให้ทําสารนิพนธ์               
เรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร เฉพาะกรณีกลุ่มเขตเจ้าพระยา” (APPLICATION OF SUPPURISA-DHAMMA IN SCHOOL 
ADMINISTRATION OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN BANGKOK : A CASE STUDY OF CHAOPRAYA 
GROUP) ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการทําสารนิพนธ์ เพื่อเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ได้พิจารณาแล้วท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ 
เหมาะสมที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ หรือให้ข้อเสนอแนะการวิจัยดังกล่าวได้ สําหรับวันและเวลา 
นักศึกษาจะเป็นผู้มาติดต่อกับท่านด้วยตนเอง ตามสําเนาเครื่องมือ จํานวน ๑ ชุด ที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว 

จึงเจริญพรมาเพื่อทราบ และหวังว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  

                

ขอเจริญพร 
 

 

 
 

สํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระญาวชิรญาณวโรรส (B7.1)  
๒๘๔ หมู่ท่ี ๑ ถ.ศาลายานครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถาม และ แบบสัมภาษณ ์
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แบบสอบถามการวิจัย 

เรื่อง การบรหิารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส 
วัดคณะสงฆธ์รรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ 

........................................ 
 

คําชี้แจง 
แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงการทําวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การ

ปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผลการวิจัยครั้งน้ีทําให้ทราบถึง การบริหารวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส วัดคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ  

คําตอบของท่านจะมีประโยชน์อย่างย่ิงต่องานวิจัย ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็น
ความลับ โดยจะนําไปใช้เพ่ือสรุปผลเป็นภาพรวมเท่าน้ัน ข้อมูลตรงกับความจริงจะช่วยให้การวิจัย
เป็นไปด้วยความถูกต้อง ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดตอบแบบสอบถามให้ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน 

แบบสอบถามของท่านผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ แต่ไมม่ีผลใด ๆ ต่อทา่น 
ขอขอบพระคุณอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
 
        

      พระมหานิกร   สุนฺทรเมธี (รปูใส) 
             สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง                

                                                                    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย / ลงใน (  ) หน้าข้อความท่ีตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน 
1 อายุ 
 1. (  ) 20-30 ปี   2. (  ) 31-40 ปี 
 3. (  ) 41-50 ปี   4. (  ) 51 ปีขึ้นไป 
2 พรรษา 
 1. (  ) 1-5 พรรษา   2. (  ) 6-10 พรรษา 
 3. (  ) 11-20 พรรษา   4. (  ) 21 พรรษาขึ้นไป 
3 ระดับการศกึษา 
 1. (  ) ประถมศึกษา   2. (  ) มัธยมศึกษา/ปวช. 
 3. (  ) อนุปริญญา/ปวส./ปวท.  4. (  ) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
4 ภูมิลําเนา 
 1. (  ) จังหวัดอํานาจเจริญ  2. (  ) จังหวัดอ่ืนๆ 
 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส วัดคณะสงฆ์

ธรรมยุตจังหวัดอํานาจเจริญ 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย( / ) ลงในช่องระดับความสอดคล้องทางขวามือของแต่ละข้อที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 

 
ข้อ
ที่ 

 
ข้อความ 

ระดับการใช้หลักธรรมาภิบาล 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านนิติธรรม 
1. ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรยึดหลักพระธรรมวินัย, 

ข้อปฏิบัติวัตรต่างๆและกฎหมายคณะสงฆ ์
     

2. เจ้ าอาวาสได้ มี การวางแผนเ ก่ียว กับการจั ด
การศึกษาพระธรรมวินัย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคมเพียงใด 

     

3. เจ้าอาวาสมีการแบ่งงานเ ก่ียวกับการจัดให้มี
การศึกษาสําหรับพระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติตน
ตามพระธรรมวินัยเพียงใด 

     

4. เจ้าอาวาสได้มีการวางตัวบุคคลและวิธีการเก่ียวกับ
การจัดให้มีการศึกษาสําหรับพระภิกษุสามเณรและ
ประชาชนสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน
นิสิตนักศึกษาบรรยายธรรมแก่ประชาชนและ
เยาวชน การจัดอบรมแก่พระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติ
ตนตามพระธรรมวินัยเพียงใด 
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ข้อ
ที่ 

 
ข้อความ 

ระดับการใช้หลักธรรมาภิบาล 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5. เจ้าอาวาสต้องเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณร
ภายในวัดได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกฎระเบียบ,
ข้อบังคับกติกาภายในวัดได้อย่างถูกต้องโดยไม่ขัด
กับพระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคม 

     

ด้านคณุธรรม 
1. เจ้าอาวาสส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดยึด

หลักคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละรูป 
     

2. เจ้าอาวาสยึดมั่นในความถูกต้องเป็นธรรมซื่อสัตย์
สุจริตอยู่ในพระธรรมวินัย 

     

3. เจ้าอาวาสต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยการเสมอ
ภาคไม่เลือกปฏิบัติ 

     

4. เจ้าอาวาสมีการจัดอบรมพระภิกษุสามเณรอยู่เป็น
ประจําเพ่ือศึกษาหลักธรรมวินัยข้อปฏิบัติต่างๆ 

     

5. เจ้าอาวาสต้องปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นผู้บริหาร
โดยยึดหลักคุณธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

     

ด้านความโปร่งใส 
1. การบริหารกิจกรรมต่างๆภายในวัดต้องยึดหลัก

ความโปร่งใสมีการสรุปข้อมูลทุกคร้ัง 
     

2. มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชน สามารถติดตาม
ตรวจสอบสิ่งของภายในวัดได้ตลอดถึงกิจกรรม 

     

3. มีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายภายในวัดอย่างถูกต้อง
ไม่ปกปิดเปิดเผยได้เป็นธรรม 

     

4. ข้อมูลภายในวัดสามารถเปิดเผยตรงไปตรงมาพร้อม
ที่จะได้รับการตรวจสอบตลอดเวลา 

     

5. ข้อมูลข่าวสารท่ีทางวัดเผยแพร่ต่อสาธารณะชน
ถูกต้องตามพระธรรมวินัยไม่ขัดหลักคําสอน 

     

ด้านการมีส่วนร่วม 
1. เจ้าอาวาสเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรสามารถมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาวัด 
     

2. เจ้าอาวาสเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาต่างๆภายในวัด 

     

3. เจ้าอาวาสเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมทางการเมืองใน
ระดับท้องถิ่น 
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ข้อ
ที่ 

 
ข้อความ 

ระดับการใช้หลักธรรมาภิบาล 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

4. เจ้าอาวาสเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เสนอ
ความคิดเห็นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในวัด 
 

     

5. เจ้าอาวาสได้จัดประชุมเพ่ือรับฟังปัญหาความ
เป็นอยู่ของพระภิกษุสามเณรตลอดถึงชุมชนใกล้วัด 

     

ด้านความรับผิดชอบ 
1. การบริหารวัดของเจ้าอาวาสได้ส่งเสริมให้พระภิกษุ

สามเณรยึดหลกัความรับผิดชอบ 
     

2. เจ้าอาวาสมีความเอาใจใส่ต่อพระภิกษุสามเณร
ภายในวัดให้มีความรู้ต่างๆและส่งเสริมการเรียน 

     

3. เจ้าอาวาสต้องตรวจสอบพระภิกษุสามเณรภายใน
วัดให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของเถรสมาคม 

     

4. เจ้าอาวาสต้องใส่ใจเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อน
ของพระภิกษุสามเณรภายในวัดมีความ
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

     

5. เจ้าอาวาสต้องมีความรับผิดชอบในการบริหารวัด
ตามรูปแบบแผนพัฒนาวัดตามกฎมหาเถรสมาคม 

     

ด้านความคุ้มค่า 
1. เจ้าอาวาสต้องใช้พระภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัดให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและส่วนรวม 
     

2. มีการรณรงค์ให้พระภิกษุสามเณรรู้จักประหยัด เช่น 
นํ้าไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอ่ืน เป็นต้น 

     

3. เจ้าอาวาสต้องแต่งต้ังหน้าที่พระลูกวัดให้เหมาะสม
และมีความชํานาญเฉพาะด้านในการทําหน้าที่
ภายในวัดได้อย่างถูกต้อง 

     

4. การใช้งบประมาณมีความคุม้ค่า เมื่อเปรียบเทียบ
กับผลงานทางวัดที่ได้รับ 

     

5. การปฏิบัติงานของเจ้าอาวาสตลอดถึงพระภิกษุ
สามเณรภายในวัดมีความสามัคค ี
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แบบสัมภาษณ์ 
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบเน้นกลุม่ตามความคดิเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดอํานาจเจรญิ 
 เพ่ือให้การบริหารของเจ้าอาวาสได้ใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสทิธิภาพ
มากย่ิงขึ้น จึงใคร่ขอความกรุณาได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่กําหนดไว้ทั้ง 6 ด้าน คือ 
1. ด้านนิติธรรม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
2. ด้านคุณธรรม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 
3. ด้านความโปร่งใส 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
4. ด้านการมีสว่นร่วม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
5. ด้านความรับผิดชอบ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
6. ด้านความคุ้มค่า 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
การวิเคราะห์ค่าดัชนี IOC (Index of item Objective Congruence) 
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การวิเคราะหด้์วยดัชนี IOC (Index of Item Objective Congruence) 
“การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาลของเจ้าอาวาส 

วัดคณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดอํานาจเจริญ” 
 

เกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี    1=เห็นด้วย    0=ไม่แน่ใจ    -1=ไม่เห็นด้วย 

 
 

ข้อที่ 
คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนท่ี 

รวม IOC สรุป 
1 2 3 4 5 

A1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
A2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
A3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
A4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
A5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
A6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
B1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
B2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
B3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
B4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
B5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
C1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
C2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
C3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
C4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
C5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
D1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
D2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
D3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
D4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
D5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
E1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
E2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
E3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
E4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
E5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
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F1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
F2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
F3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
F4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
F5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

  (ค่า IOC ที่ใกล ้ ถือว่า ดี ถ้าตํ่ากว่า 0.67 
ต้องปรับปรุงแก้ไข 

1.0   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
รายนามผู้ให้สัมภาษณ ์
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รายนามผู้ให้สัมภาษณ ์
 

1. พระครูวรพงศพ์ิสุทธิ ์  
 ตําแหน่ง เจ้าคณะอําเภอหัวตะพาน 

 เจ้าอาวาสวัดโนนสําโรง  
 ตําบลนํ้าปลีก อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 

2. พระพระครูกมลวัฒนาทร  
ตําแหน่ง เจ้าคณะตําบลโพนเมืองน้อย (ธ) 
 เจ้าอาวาสวัดป่าทองสมรรัตนาราม  
 ตําบลรัตนวารี อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 

3. พระคมสนัต์  อุปสนฺโต  
 ตําแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่าโนนพระ 
  ตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
4. พระครูบริหารคณาทร  

ตําแหน่ง เจ้าคณะอําเภอปทุมราชวงศา(ธ) 
 เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านนาดอกไม้  
 ตําบลนายม อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 

5. พระอธิการชูชาติ  ปุณญฺกาโม  
 ตําแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่าก้าวหน้าสามัคคี   
  บ้านก้าวหน้าสามัคคี ตําบลโพธ์ิศิลา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ภาพประกอบการสัมภาษณ์ 
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ท่านพระครูวรพงศพ์ิสทุธิ์ เจ้าคณะอําเภอหัวตะพาน(ธ) 
เจ้าอาวาสวัดโนนสําโรง ตําบลน้าํปลีก อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจรญิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่านพระครูกมลวัฒนาทร เจ้าคณะตําบลโพนเมืองน้อย(ธ) 

เจ้าอาวาสวัดป่าทองสมรรัตนาราม ตําบลรัตนวารี อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
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ท่านพระคมสนัต์ อุปสนฺโต 
เจ้าอาวาสวัดป่าโนนพระ ตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจรญิ  

 
 

 
 

ท่านพระครูบริหารคณาทร เจ้าคณะอําเภอปทุมราชวงศา(ธ) 
เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านนาดอกไม้ ตําบลนายม อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจรญิ 
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พระอธิการชชูาติ  ปุญฺญกาโม เจ้าอาวาสวัดป่าก้าวหน้าสามัคค ี
บ้านก้าวหนา้สามัคคี ตําบลโพธิ์ศลิา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ตารางแสดงค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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Item-Total Statistics 
 

Items Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
If Item Deleted 

Corrected 
Item- 
Total  

Alpha if 
Item 

Deleted 

 

n 

A1 59.467 127.016 .560 .855 30 
A2 59.367 128.102 .565 .845 30 
A3 59.833 124.213 .609 .842 30 
A4 59.433 133.978 .592 .857 30 
A5 59.410 136.593 .583 .858 30 
B6 59.100 125.817 .613 .846 30 
B7 59.667 126.230 .673 .844 30 
B8 59.733 125.306 .622 .846 30 
B9 59.800 124.924 .696 .847 30 
B10 59.400 123.972 .662 .850 30 
C11 59.267 125.513 .648 .850 30 
C12 60.067 125.168 .576 .848 30 
C13 59.501 114.190 .736 .850 30 
C14 58.500 118.948 .603 .858 30 
C15 60.200 125.890 .538 .840 30 
D16 58.267 120.823 .672 .856 30 
D17 59.333 121.057 .577 .839 30 
D18 59.300 123.666 .696 .853 30 
D19 59.100 128.645 .634 .849 30 
D20 59.500 121.086 .783 .849 30 
E1 58.267 120.823 .672 .856 30 
E2 59.333 121.057 .577 .839 30 
E3 59.300 123.666 .696 .853 30 
E4 59.100 128.645 .634 .849 30 
E5 59.500 121.086 .783 .849 30 
F1 58.267 120.823 .672 .856 30 
F2 59.333 121.057 .577 .839 30 
F3 59.300 123.666 .696 .853 30 
F4 59.100 128.645 .634 .849 30 
F5 59.500 121.086 .783 .849 30 
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Scale Statistics       Reliability Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Case  Cronbach’s Alpha N of Item 
65.23 122.013 10.152 30  .852 31 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ - นามสกุล  :  พระมหานิกร สุนฺทรเมธี (รปูใส) 
วัน เดือน ป ี  :  วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๘ 
สถานทีเ่กิด  : ๑๙๓ หมู่ ๑๑ บ้านสร้างถ่อ ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อํานาจเจริญ 
ที่อยู่ปัจจุบัน  : วัดสามัคคีสุทธาวาส แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
 
การศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๔๓ :  นักธรรมช้ันเอก 
 พ.ศ. ๒๕๔๙ :  เปรียญธรรม ๔ 
 พ.ศ. ๒๕๕๒ :  ศน.บ.(รัฐศาสตร์การปกครอง)มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
ประสบการณก์ารทํางาน 
 พ.ศ. ๒๕๔๔ :  ครูสอนนักธรรมตรี -โท - เอก  ถึงปัจจุบัน 
 พ.ศ. ๒๕๔๙ :  ครูสอนศลีธรรมในโรงเรียนวัดสามัคคีสทุธาวาส - ถึงปัจจุบัน 
 พ.ศ. ๒๕๔๗ :  วิทยากรอบรมศีลธรรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) 
 พ.ศ. ๒๕๕๐ :  ครูพระสอนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม(สํานักเรียนวัดสัมพันธวงศ์) 
 พ.ศ. ๒๕๕๓ :  ครูพระสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาล ี(สํานักเรียนวัดสําราญนิเวศ) 
 พ.ศ. ๒๕๕๕ :  เลขานุการเจ้าคณะอําเภอหัวตะพาน,อําเภอพนา,อําเภอลืออํานาจ. 
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