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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล   (2) 

เพื่อศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่สัมพันธ์กับการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล  (3) เพื่อศึกษา
แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล การวิจัยคร้ังนี้ใช้แบบสอบ ถามและกลุ่ม
ตัวอย่างประชากร  คือ  พระภิกษุ-สามเณรทั้งหมด  110  รูป  ซึ่งได้จากการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของยามาเน ่ท าการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างมีสัดส่วน และการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การเก็บรวมรวบข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  คือ   ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน   

ผลการศึกษาพบว่า  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ  100.00  มีอายุ
ต่ ากว่า 18-27 ปี  มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 55.50  มีพรรษา 10-19 มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 31.80  สถานภาพ
พระภิกษุ  มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  72.70  การศึกษาระดับปริญญาโท  มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  32.70  

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการ  โดยรวม  มีค่าเฉลี่ย  3.97  อยู่ในระดับสูง  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านนิติธรรม  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  4.11   

ข้อมูลเกี่ยวปัจจัยที่สัมพันธ์กับการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล  ด้านภาวะผู้น า   มีค่า  
เฉลี่ยมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  4.52   และด้านทรัพยากร  มีค่าเฉลี่ย  3.99  ตามล าดับ 

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่า  การบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล ทั้ง  10 หลักนั้น  
อยู่ในระดับสูงตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  และปัจจัยทางการบริหารที่สัมพันธ์กับการบริหารจัดการวัดตาม
หลักธรรมาภิบาล  ด้านภาวะผู้น าของเจ้าอาวาส  และด้านทรัพยากร  มีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการ
วัดตามหลักธรรมาภิบาล   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05     
ค าส าคัญ :  หลักธรรมาภิบาล,  วัด, การบริหารจัดการ 
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Abstract 

This study has objectives (1) to study temple management in good governance, (2) to 
study management factors which have correlation with temple management in good governance, 
and (3) to study some improvement guidelines on temple management in good governance This 
study consists of questionnaire and 110 samples who are monks and novices 

From the study, it has been found that the general information of sample is 100% all 
males and the majority is under 18-27 years old (55.50%)  Most have been ordained between 10-
19 years (31.80%)  The status in the large amount is monk (72.70%), and the majority is 
graduated in master degree  (32.70%)         

In overall, Wat Saket has management in good governance in the average of 3.97 which 
is considered as high level.  And when making consideration on each aspect, it has been found 
that Rule of  Law has the most average of  4.11% 

For the correlation factors of management in good governance, leadership has the most 
average of 4.52% and resource has the average of 3.99% respectively 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วัดเป็นศูนย์กลางแห่งการรวมน้ าใจของบรรดาพุทธศาสนิกชน ท าให้หน้าที่ในการ
วางรากฐานความเจริญให้แก่สังคม  ส่งเสริมความเป็นปึกแผ่น  ความมั่นคงให้แก่สังคม  ช่วยลด
ปัญหาสังคม  ส่งเสริมประสิทธิภาพการควบคุมทางสังคมหรือกล่าวได้ว่า  วัดเป็นศูนย์กลางทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม  ที่ผู้คนให้เป็นบรรทัดฐานในการด าเนินชีวิติและเป็นเอกลักษณ์ของสังคม  
ซึ่งจะพบได้จากการแสดงออกทางศิลปะ  วรรณคดี  คติธรรมขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  เป็น
ต้น  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  วัดและพระสงฆ์นอกจากจะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับความ เป็นอยู่ของ
คนในสังคมตั้งแต่เกิดจนกระทั่งละลาโลกไป  พระสงฆ์นอกจากจะมีบทบาทเป็นผู้น าทางสังคม 
ทางกิจกรรม  เป็นผู้น าทางด้านจิตใจของคนใจสังคมแล้ว  พระสงฆ์ยังมีบทบาทต่างสังคมส่วนรวม
ในด้านต่างๆ มากมาย  เช่น  การพัฒนาสังคม  การสังคมสงเคราะห์  สงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยาก  ผู้ที่
ได้รับความยากล าบาก  หรือกระทั่งการช่วยแก้ปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในสังคมวัด และพระสงฆ์มี
อิทธิพลต่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา   ซึ่งจะช่วยสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุขส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ     ได้เป็นอย่างดี   ถ้าหาพระสงฆ์ในประเทศ   ซึ่งมีจ านวนมาก
มีความรู้ความเข้าใจว่า  การพัฒนาที่ส าคัญ  คือ  การพัฒนาคน   ก็จะช่วยกันชี้แจงให้ประชาชนและ
ผู้น าประเทศเข้าใจ   เพราะพระสงฆ์มีโอกาสพบปะสนทนากับคนทุกระดับ   และวัดเป็นทรัพยากร
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ที่มีค่ายิ่งของสังคม   ทั้งที่ดินสิ่งก่อสร้าง       ศาสนสถาน  บุคลากร  เงิน  ศรัทธา  จะมีการบริหาร
จัดการอย่างไรจึงจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม  ตามอุดมการณ์ทางพระพุทธศาสนาภาพ
ปัญหาของวัด  และพระสงฆ์คือผู้เข้ามาบวช  ในปัจจุบันมิได้มีการเลือกสรร  ขาดความพิถีพิถัน  
บางรูปมุ่งบวชตามประเพณีมิได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอย่างแท้จริง  จึงท าผิดวินัยหลายๆ
อย่าง  การวางตัวของพระไม่เหมาะสมขาดความส ารวม  บางวัดมุ่งในการพัฒนาวัตถุอาคารสถานที่
มากกว่าการศึกษา   หรือมากกว่าการจัดกิจกรรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  ของประชาชนในชุมชน  
(พระธรรมปิฎก   ป.อ.ปยุตโต, 2545:87  อ้างถึงใน  พระเฉลิมพล  มณีวรรณ, 2557,หน้า 1-2) 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการบริหารที่สัมพันธ์กับการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล 
3. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล 
 

สมมุติฐานการศึกษา 

1.  ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับมาก 
2.  ปัจจัยการบริหารที่สัมพันธ์กับการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้  มุ่งศึกษาหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการวัด : กรณีศึกษาวัดสระเกศ  
ราชวรมหาวิหาร  ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  ระหว่างวันที่  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2558 – 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นพระภิกษุ-สามเณร  ในวัด
สระเกศราชวรมหาวิหาร   กรุงเทพมหานคร  จ านวนทั้งสิ้น  110  รูป   

 
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1. ได้ทราบการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล 
 2. ได้ทราบของพระภิกษุ-สามเณรเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล   
 3. เป็นแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการวัด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 
และเป็นแนวทางวางรากฐานที่ยั่งยืนให้กับวัดอื่นๆ ต่อไป 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 การบริหารงานทุกประเภทในทุกองค์การ  จ าเป็นต้องมีปัจจัยหรือทรัพยากรพื้นฐานการ
บริหารงาน  ที่นักนักบริหารต้องให้ความสนใจ  เพื่อให้การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การประสบความส าเร็จ  โดยทั่วไปถือว่าปัจจัยที่ส าคัญของการบริหารมีอยู่  4  ประการ  ซึ่งรู้จัก
กันในนาม   4 M  ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้  ดังนี้ 

จันทรานี   สงวนนาม  (2545: 13)  (อ้างอิงใน  พระเฉลิมพล  มณีวรรณ,  2557) ได้กล่าวถึง
ปัจจัยทางการบริหาร  ไว้ว่า  มี  4  ประการ คือ   
 1.  คน  (Man)  ได้แก่บุคคล  หรือกลุ่มบุคคลในองค์การที่ร่วมกันท างาน 
 2.  เงิน  (Money)  ได้แก่  งบประมาณที่ใช้ในการบริหารทุกๆส่วนขององค์การ  
 3.  วัสดุสิ่งของ  (Materials) วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  เทคโนโลยีต่างๆ 
 4.  การจัดการ  (Management) ได้แก่ การบริหารงานขององค์การที่ท าโดย 

โดยในปัจจัยนักวิชาการหลายท่านมีความเห็นว่า การจูงใจ  (Motivation) เป็นปัจจัยที่ส าคัญ
อีกอย่างหนึ่งในการบริหารองค์การ  องค์การจะอยู่รวดและเจริญเติบโตขึ้นได้ ก็ด้วยแรงจูงใจที่
องค์การมีให้ต่อพนักงาน  แรงจูงใจเหล่านี้  ได้แก่  รายได้  รางวัล  ค่าตอบแทน  สวัสดิการต่างๆ  
รวมทั้งรางวัลที่มิได้เป็นตัวตนหรือจับต้องได้  ได้แก่  การยกย่องชมเชย  การประกาศเกียรติคุณ  
เป็นต้น  แรงจูงใจเหล่านี้  ถ้าองค์การสามารถตอบสนองให้แก่พนักงานได้  การลาออกและการขาด
งานของพนักงานจะลดลง  ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่องค์การ  ดังนั้น  การจูงใจ  (Motivation) 
จึงเป็นปัจจัยที่  5  ส าหรับการบริหาร 

ดังนั้น  จึงสรุปได้ว่า  ปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารนั้น   ที่ส าคัญของการบริหารมีอยู่  
4 ประการด้วย 4 M  คือ  (1) Man  หมายถึง บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุด  
(2) Money หมายถึง เงิน  ทรัพย์สิน  งบประมาณหรือทุน  (3) Material หมายถึง เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
สถานที่  และทรัพยากรอ่ืนๆ  นอกเหนือจากข้อหนึ่งและสอง  (4) Management/Method  หมายถึง 
การบริหารจัดการ  ซึ่งเคร่ืองมือในการบริหาร  แบบ  4  M  จะสามารถน าไปใช้ในองค์การ  เพื่อ
พัฒนาองค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    (พระเฉลิมพล  มณีวรรณ , 2557, 
หน้า  12 - 13) 

สุเมธ  แสงนิ่มนวล  (2552, หน้า 26)  หลักธรรมาภิบาล  หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีนั้น  ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  หรือ UNDP  (The United Nations 
programmer)   ได้ทบทวนและให้ค านิยามใหม่ โดยรวมความถึงการใช้อ านาจทางการเมือง  
เศรษฐกิจ  และการบริหารราชการแผ่นดิน  เพื่อจัดการกิจการของประเทศชาติ  รวมถึงแนวคิด
เกี่ยวกับการพัฒนาความมั่นคง      ของมนุษย์  เรียกว่า  หลักธรรมาภิบาลสากล  ประกอบด้วยหลัก  
9  ประการ  คือ   
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1.  การมีส่วนร่วม  (Participation) คือ ทุกคนมีสิทธิ์ในการตัดสินในทั้งทางตรงและทางอ้อม   
ในการมีส่วนร่วม  โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีเสรีภาพ  ในการรวมกลุ่มเพื่อแสดงความคิดเห็น  
รวมถึงการสามารถมีส่วนร่วมอย่างมีเหตุผลในเชิงสร้างสรรค์ 

2.  นิติธรรม  (Rule of Law)  คือ  กรอบตัวบทกฎหมายต้องมีความเป็นธรรม  และไม่มีการเลือก
ปฏิบัติ  โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองของสิทธิมนุษยชน 

3.  ความโปร่งใส  (Transparency)  คือ  การบริหารและด าเนินงานต้องอยู่บนพื้นฐานของ
เสรีภาพด้านข้อมูลข่าวสาร  บุคคลที่มีความสนใจหรือมีความเกี่ยวข้อง  จะต้องสามารถเข้าถึงสถาบัน
กระบวนการและข้อมูลข่าวสารได้โดยตรง  ทั้งนี้  การได้รับข้อมูลข่าวสารต้องเพียงพอต่อการท า     
ความเข้าใจ  และการติดตามประเมินสถานการณ์ 

4.  การตอบสนอง  (Responsiveness)  คือ  องค์การและกระบวนการด าเนินงานต้องพยายามดูแล
เอาใจใสผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

5.  การมุ่งเน้นฉันทาคติ  (Consensus - oriented)   คือ  มีการประสานความแตกต่างใน
ผลประโยชน์ของฝ่ายต่างๆ  เพื่อหาข้อยุติร่วมกัน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย  ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย
และกระบวนการขั้นตอนใดๆ  ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได ้

6.  ความเสมอภาค/ความเที่ยงธรรม  (Equity)  คือ  ทุกคนมีโอกาสในการปรับปรุงสถานะ  หรือ
รักษาระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตน 

7.  ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  (Effectiveness and Efficiency)  คือ องค์การและกระบวนการ
ต้องสร้างผลสัมฤทธิ์ที่ตรงต่อความต้องการ และขณะเดียวกันก็ต้องใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

8.  ภาระรับผิดชอบ  (Accountability)  คือ  ผู้มีอ านาจตัดสินใจต้องมที่ภาระรับผิดชอบต่อ
สาธารณชนทั่วไป  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถาบันของตน 

9.  วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์  (Strategic Vision)  คือ  ผู้น าและสาธารณชนต้องมีมุมมองที่เปิด
กว้างและเล็งการณ์ไกลเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมือง และการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์รวมถึง
มีจิตส านักว่าอะไร  คือความต้องการจ าเป็นต่อการพัฒนา 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. วิธีการวิจัย ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้ศึกษาได้น า
แนวคิดจากทฤษฎีต่างๆ ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเป็นการทั่วไป มาสร้างสมมติฐานเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน และใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้การตั้งค าถามให้ผู้ตอบ
เลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งตามข้อเท็จจริงและความคิดเห็นของตนเอง 

2.  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พระภิกษุ-สามเณรทั้งหมด 110 คน   
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3.  เคร่ืองมือที่ใช้ในงานศึกษาคร้ังนี้  คือ  แบบสอบถาม  (Questionnaire)   โดยผู้ศึกษาได้
ท าการปรับปรุงและพัฒนาค าถามให้เหมาะสมกับองค์การและบุคลากร โดยด าเนินการ  ดังนี้ 

 1.  ศึกษาค้นคว้าเอกสาร  ต ารา  และงานวิจัยต่างๆ  ที่ เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลกับ
การบริหารจัดการ 

 2.  น าข้อมูลที่ได้จากข้อที่  1  มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดตามลักษณะของตัวแปรที่     
จะศึกษา 

 3.  ศึกษาแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการ  ที่มีผู้สร้าง
ขึ้นไว้แล้วน ามาปรับปรุง  และพัฒนาค าถามเพื่อให้เหมาะสมกับการวิจัยในคร้ังนี้ 

 4.  ก าหนดประเด็นขอบเขตของค าถามและจัดหมวดหมู่ของค าถาม 
 5.  น าแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นมาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  (Content  

Validity)  โดยเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าและปรับปรุง 
 6.  ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม  และตรวจสอบความถูกต้อง   ต่อจากนั้นน าแบบสอบถาม

ไปใช้เก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มประชากร 
 เพื่อให้ได้ข้อค าถามที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ผู้ศึกษาต้องการจะศึกษาโดย              

แบ่งแบบสอบถามออกเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่ 1)  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล  ลักษณะค าถามเป็นแบบ

เลือกตอบ  (Checklist)  ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  พรรษา  สถานภาพ  ระดับการศึกษา 
 ตอนที่ 2)  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัดตามหลัก

ธรรมาภิบาลเกี่ยวกับวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  
ประกอบด้วย   หลักการตอบสนอง   หลักประสิทธิผล   หลักประสิทธิภาพ หลักความเสมอภาค          
หลักมุ่งเน้นฉันทามติ   หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ   หลักเปิดเผย/โปร่งใส    หลักการ
กระจายอ านาจ   การมีส่วนร่วม   และหลักนิติธรรม  

ตอนที่ 3)  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยบริหารที่สัมพันธ์กับการบริหารจัดการวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาล  โดยแบ่งแบบสอบถาม เป็น 2 ด้าน ดังนี้  ด้านภาวะผู้น า  และด้านการทรัพยากร   
 ขั้นตอนที่ 2 และ 3 นั้น  ลักษณะค าถามเป็นมาตรวัดแบบ  Likert  Scale  เป็นข้อมูลค าถามที่
ให้ผู้ตอบประเมินความรู้สึก หรือความคิดเห็นของตนต่อข้อค าถามแต่ละข้อ  ตามระดับการประเมิน  
5  ระดับ  ประกอบด้วยหลักธรรมาภิบาล  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วธิีการทางสถิติดังนี้คือ  1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยลกัษณะส่วน
บุคคล  โดยใช้ตารางแจกแจงความถี ่(Frequencies) และระบุคา่ข้อมูลเป็นร้อยละ (Percentage)  2) วิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกบัหลกัธรรมาภบิาลกับการบริหารจัดการในองคก์ารโดยค านวณหาค่าเฉลี่ย  (Mean: x  )  และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 3) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยบริหารที่สัมพันธ์กบั
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การบริหารจัดการวัดตามหลกัธรรมาภิบาลโดยค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean: x  )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(Standard  Deviation : S.D.) 4) ทดสอบสมมติฐาน  และปัจจัยบริหารที่สัมพันธ์กบัการบริหารจัดการวัด
ตามหลักธรรมาภิบาลโดยค่าสมัประสทิธิส์หสัมพันธ์ของเพยีร์สัน  (Pearson  Correlation  Coefficient) 

 
สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนทั้งหมดเป็นเพศชาย  คิดเป็นร้อย 100.00  มีอายุต่ ากว่า 18 - 27 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 55.50  มีพรรษา10 – 19 พรรษา คิดเป็นร้อยละ 31.80  มีสถานภาพพระภิกษุ  คิดเป็น
ร้อยละ 72.70  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 29.10  
ส่วนที ่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการ 

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการ  โดยรวม มีค่าเฉลี่ย 3.97 อยู่ใน
ระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านหลักนิติธรรม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.11 รองลงมา  
ด้านหลักเปิดเผย/โปร่งใส มีค่าเฉลี่ย 4.08   ด้านหลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ    มีค่าเฉลี่ย 
4.06  ด้านหลักการตอบสนอง  มีค่าเฉลี่ย 4.05  ด้านหลักประสิทธิผล  มีค่าเฉลี่ย 4.02  ด้านหลัก
มุ่งเน้นฉันทาคติ  มีค่าเฉลี่ย 4.01 ด้านหลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า  หลักความเสมอภาค    มีค่าเฉลี่ย 
3.93   ด้านหลักการมีส่วนร่วม  มีค่าเฉลี่ย 3.76 และด้านหลักการกระจายอ านาจ     มีค่าเฉลี่ย 3.74 
ตามล าดับ 

หลักการตอบสนอง  มีค่าเฉลี่ย 4.05 อยู่ในระดับสูง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ใน
ภาพรวมของวัดให้บริการ/ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ   มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.32  รองลงมา  ใน
ภาพรวมของวัดมีความคล่องตัวและรวดเร็วในการให้บริการ/ด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ย 4.00 และใน
ภาพรวมของวัดสามารถตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของพระภิกษุ -สามเณรที่
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.82 ตามล าดับ 

หลักประสิทธิผล  มีค่าเฉลี่ย 4.02  อยู่ในระดับสูง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วัดน าผล
การด าเนินงานที่ผ่านมา มาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3.98  รองลงมา 
ในภาพรวมของวัดมีความคล่องตัวและรวดเร็วในการให้บริการ/ด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ย 3.91  ใน
ภาพรวมของวัดสามารถตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของพระภิกษุ -สามเณร ที่
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม   มีค่าเฉลี่ย  3.88   และในภาพรวมของวัดให้บริการ/ด าเนินงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ         มีค่าเฉลี่ย  4.31 ตามล าดับ 

หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า  มีค่าเฉลี่ย 3.93  อยู่ในระดับสูง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วัด       
มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการท างาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.10  
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รองลงมา ในภาพรวมวัดมีการใช้จ่ายตามแผนที่วางไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีค่าเฉลี่ย 3.92 วัด
มีระบบติดตามประเมินความคุ้มค่าของกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มทุนในการ
ด าเนินงาน  มีค่าเฉลี่ย 3.90  วัดมีการลดขั้นตอนการให้บริหาร/การท างานลง  เพื่ออ านวยความ
สะดวก/ลดค่าใช้จ่าย  มีค่าเฉลี่ย 3.87  และวัดมีการใช้วัสดุอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์คุ้มค่า  
มีค่าเฉลี่ย  3.86  ตามล าดับ      

หลักความเสมอภาค  มีค่าเฉลี่ย 3.93  อยู่ในระดับสูง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  วัดมี
การก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3.96 
รองลงมา วัดมีการมอบอ านาจการตัดสินใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.92 และวัด
มีการมอบหมายความรับผิดชอบ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.90  ตามล าดับ 

หลักมุ่งเน้นฉันทาคติ  มีค่าเฉลี่ย 4.01  อยู่ในระดับสูง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  วัด
สนองตอบข้อคิดเห็น หรือข้อตกลงของกลุ่ม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการด าเนินงานหรือการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.21 รองลงมา วัดได้รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรง ต่อการด าเนินงานหรือการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.96 และวัดรับฟังข้อตกลงของกลุ่มที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการด าเนินงานหรือการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.87  ตามล าดับ 
 หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ  มีค่าเฉลี่ย 4.06  อยู่ในระดับสูง  เมื่อพิจารณาเป็น    
รายข้อพบว่า วัดให้ความส าคัญต่อการตรวจสอบควบคุมการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด 4.19 
รองลงมา  วัดมีระบบการควบคุมตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ย 4.11 ในภาพรวมวัดมีความ
กระตือรือร้นและใส่ใจต่อการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกวัด      มีค่าเฉลี่ย 4.03 
ในภาพรวมวัดมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  มีค่าเฉลี่ย  4.00  และวัดมีการส่งเสริมการ
ท างาน     เป็นทีม และรับผิดชอบร่วมกัน มีค่าเฉลี่ย 3.99  ตามล าดับ 
 หลักเปิดเผย/โปร่งใส  มีค่าเฉลี่ย 4.08  อยู่ในระดับสูง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วัดมี
การกระจายข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.25 รองลงมา  วัด
มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศให้สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  มีค่าเฉลี่ย 4.11   วัดมีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ มีค่าเฉลี่ย 3.99  และวัดมีขั้นตอนในการ
ด าเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้  มีค่าเฉลี่ย 3.98  ตามล าดับ 
 หลักการกระจายอ านาจ  มีค่าเฉลี่ย 3.74  อยู่ในระดับสูง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วัดมี
การมอบหมายความรับผิดชอบ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3.81 รองลงมา 
วัดมีการกระจายค่าใช้จ่ายไปยังส่วนงานต่างๆ อย่างเป็นธรรม มีค่าเฉลี่ย 3.73 และวัดมีการมอบ
อ านาจการตัดสินใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.69 ตามล าดับ         
 หลักการมีส่วนร่วม  มีค่าเฉลี่ย 3.76  อยู่ในระดับสูง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วัดเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและพระภิกษุ-สามเณร มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการ
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ด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3.89 รองลงมา  วัดเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและพระภิกษุ -
สามเณร  มีส่วนร่วมในได้รับผลประโยชน์อันเกิดจากความส าเร็จของการพัฒนาวัด    มีค่าเฉลี่ย 
3.80  วัดเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและพระภิกษุ-สามเณร  มีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันการ
ท างานของวัดให้บรรลุเป้าหมาย  มีค่าเฉลี่ย 3.75 วัดมีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
พระภิกษุ-สามเณร  มีส่วนร่วมคิดและเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ การท างานของวัด     
มีค่าเฉลี่ย 3.70  และวัดเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและพระภิกษุ-สามเณร มีส่วนร่วมตัดสินใจ
ด าเนินงานของวัด มีค่าเฉลี่ย 3.69 ตามล าดับ 
 หลักนิติธรรม  มีค่าเฉลี่ย 4.11  อยู่ในระดับสูง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วัดให้
ความส าคัญต่อสิทธิ เสรีภาพของบุคลากร และประชาชนทั่วไป มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.19 รองลงมา 
วัดมีการก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับของการปฏิบัติงานไว้ชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 4.09 และวัดมีการ
ปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับให้มีความทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 4.06 ตามล าดับ 
ส่วนที ่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล 

ข้อมูลเกี่ยวปัจจัยที่สัมพันธ์กับการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล    ด้านภาวะผู้น า         
มีค่าเฉลี่ย  4.52  อยู่ในระดับสูงมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  เจ้าอาวาส เป็นผู้มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล  มีความเสียสละท าเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.92 รองลงมา เจ้าอาวาส     
มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวัดให้มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นแบบอย่างแก่วัดอ่ืนๆ       มีค่าเฉลี่ย 
4.50 เจ้าอาวาส เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการ   บริหารจัดการองค์กร มีค่าเฉลี่ย 4.43 เจ้า
อาวาส  เป็นผู้ที่มีศีลธรรม จริยธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริต มีค่าเฉลี่ย 4.40  และเจ้าอาวาส   มี
ความรับผิดชอบต่ออ านาจหน้าที่มีไหวพริบในการแก้ปัญหา กล้าคิดกล้าตัดสินใจ  และกล้ายอมรับ
ในผลของการกระท าของตนเอง มีค่าเฉลี่ย 4.37 ตามล าดับ 

ข้อมูลเกี่ยวปัจจัยที่สัมพันธ์กับการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล   ด้านทรัพยากร        
มีค่าเฉลี่ย 3.99  อยู่ในระดับสูง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วัด มีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน    มีความทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณงาน  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  4.09  
รองลงมา  วัดมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีค่าเฉลี่ย 4.04 วัด มี
การน าค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุน  ไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์และความจ าเป็นของพระภิกษุ -
สามเณรได้อย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 3.95  วัดมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับฝ่ายต่างๆโดยด าเนินการ
ถูกต้องตามระเบียบและตามความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.94 และ วัด มีการจัดหารายได้เพิ่มเติมจาก
งบประมาณขอทางราชการ 3.91 ตามล าดับ 
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อภิปรายผล 

 จากการศึกษาพบว่า   กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล  ทั้ง 10  หลัก  มีความแตกต่างกัน  หลักที่เด่นชัดที่สุด  คือ  หลักนิติธรรม  อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.11   หลักหลักเปิดเผย/โปร่งใส   มีค่าเฉลี่ย  4.08 หลักการตรวจสอบได้ /  มีภาระ
รับผิดชอบ    มีค่าเฉลี่ย  4.06  หลักการตอบสนอง  มีค่าเฉลี่ย  4.05  หลักประสิทธิผล  มีค่าเฉลี่ย  
4.02   หลักมุ่งเน้นฉันทาคติ    มีค่าเฉลี่ย  4.01  หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า   หลักความเสมอภาค        
มีค่าเฉลี่ย  3.93   หลักการมีส่วนร่วม   มีค่าเฉลี่ย  3.76   และหลักการกระจายอ านาจ   มีค่าเฉลี่ย  
3.74   ตามล าดับ   เมื่อวิเคราะห์ในภาพรวมแล้ว  ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการบริหาร
จัดการตามหลัก  ธรรมาภิบาล   อยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.97  ผู้ศึกษามีความคิดเห็นต่อ
ผลการศึกษาคร้ังนี้   ดังนี้ 
 1.  หลักการตอบสนอง  มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
อยู่ในระดับมาก  คือ เปิดสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ  สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ  รวมถึงการตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการ
ของพระภิกษุสามเณร  ได้อย่างเหมาะสม  สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเห็นชอบ
เมื่อวันที่  24  เมษายน  2555  เห็นชอบกับข้อเสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาล  เพื่อ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน  ตามที่ส านักงาน  ก.พ.ร.  เสนอโดยที่หลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2.  หลักประสิทธิผล  มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  อยู่
ในระดับมาก  คือ  ในการบริหารจัดการวัดมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธ์ศาสตร์  เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของพระภิกษุสามเณร  ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  มีการ
วางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและความคาดหวังของพระภิกษุสามเณรได้  สร้างกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน  รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเห็นชอบเมื่อวันที่  
24  เมษายน  2555  เห็นชอบกับข้อเสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาล   เพื่อการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน  ตามที่ส านักงาน  ก.พ.ร.  เสนอโดยที่หลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 3.  หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า  มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล  อยู่ในระดับมาก  คือ  วัดมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุน
และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม  มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อ
อ านวยความสะดวก  และลดภาระค่าใช้จ่าย   ตลอดจนมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ  พบว่า   กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น    อยู่ในระดับมาก  ทุกข้อ  สอดคล้องกับ
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ผลการวิจัยของ   กิจเกื้อ ส่งกลิ่น  (2554)  ศึกษาเร่ือง  การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มค่ายพระเจ้าตากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต  1  
พบว่า  ผู้บริหารด าเนินการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนอย่างหลากหลายตามความถนัดความ
สนใจและเกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างแท้จริง   ผู้บริหารด าเนินการน าเทคโนโลยีมาใช้การท างาน  
และเปิดโอกาสให้บุคคลากรประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

4.  หลักความเสมอภาค    มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล        
อยู่ในระดับมาก  คือ  วัดมีการก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ  ของการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน  มี
การมอบอ านาจการตัดสินใจ  และมอบหมายความรับผิดชอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น  อยู่ในระดับมาก  ทุกข้อ  สอดคล้อง
กับ  สุเมธ  แสงนิ่มนวล  (2552, หน้า 26)  หลักธรรมาภิบาล  หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
คือ  ทุกคนมีโอกาสในการปรับปรุงสถานะ  หรือรักษาระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตน 

5.  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ    มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล      
อยู่ในระดับมาก  คือ  วัดได้รับฟังความคิดเห็น รับฟังข้อตกลง  และสนองข้อคิดเห็น หรือข้อตกลง
ของกลุ่มที่เกี่ยวข้อง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น  อยู่ในระดับ
มาก  ทุกข้อ  สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเห็นชอบเมื่อวันที่  24  เมษายน  2555  
เห็นชอบกับข้อเสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาล  เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
อย่างยั่งยืน  ตามที่ส านักงาน  ก.พ.ร.  เสนอโดยที่หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี  คือ  เปิดให้ผู้มีส่วนร่วมในการรับรู้  เรียนรู้  ท าความเข้าใจ  ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/
ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหา   ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการด าเนินงาน
และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  ต้องมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติหรือ
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรง  จะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ 

6.  หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ  มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล  อยู่ในระดับมาก  คือ  วัดมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  มีความ
กระตือรือร้นและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก  มีการส่งเสริมการท างานเป็น
ทีม  และมีการระบบตรวจสอบที่น่าเชื่อถือได้   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ   พบว่า   กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความคิดเห็น   อยู่ในระดับมาก  ทุกข้อ  สอดคล้องกับบุปผา  นันวิชัย  (2556)  ศึกษาเร่ือง  
พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการโรงเรียน   สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พบว่า  ผู้อ านวยการพัฒนางานของโรงเรียนให้
สามารถปฏิบัติให้เกิดผลงานประจักษ์ต่อสังคม ผู้อ านวยการมีความเอาใจใส่และกระตือรือร้นที่จะ
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แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน และผู้อ านวยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล
การพัฒนาการศึกษาต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลและสาธารณชน 

7.  หลักเปิดเผย/โปร่งใส    มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล     
อยู่ในระดับมาก  คือ  วัดเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์  มีการด าเนินงานที่โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้  และมีการกระจายข้อมูลข่าวสารให้บุคลกรได้ทราบอย่างทั่วถึง  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น  อยู่ในระดับมาก  ทุกข้อ   สอดคล้องกับ     กันติยา  วิร
เศรษฐ์  (2555)  ได้ศึกษาเร่ือง  การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตอ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  พบว่า  มีการปฏิบัติที่ส าคัญในประเด็นของ อบต. ของ
ท่านมีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารด้านต่างๆ ที่กฎหมายก าหนดให้สาธารณชนได้รับรู้รับทราบ อย่าง
ทั่วถึงอบต. ของท่านมีการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ให้
ประชาชนในพื้นที่ทราบ และการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.ของท่าน เป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้อง 

8.  หลักการกระจายอ านาจ   มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล    อยู่ในระดับมาก  คือ  วัดมีการกระจายค่าใช้จ่าย  มอบอ านาจการตัดสินใจ  และมอบหมาย
ความรับผิดชอบ  ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม    เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความคิดเห็น  อยู่ในระดับมาก  ทุกข้อ   สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม
เห็นชอบเมื่อวันที่  24  เมษายน  2555  เห็นชอบกับข้อเสนอแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิ
บาล  เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน  ตามที่ส านักงาน  ก.พ.ร.  เสนอโดยที่หลักธรร
มาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  คือ  ในการปฏิบัติราชการควรมีการมอบอ านาจและ
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ  การด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ  ได้
อย่างเหมาะสม  รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาท  และภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ภาคส่วนอ่ืนๆ ในสังคม 

9.  หลักการมีส่วนร่วม  มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
อยู่ในระดับมาก  คือ  วัดเปิดโอกาสให้ผู้พระภิกษุสามณรและผู้เกี่ยวข้อง  มีส่วนร่วมคิด  ร่วม
ตัดสินใจ  ร่วมในการช่วยผลักดันการท างานของวัด  มีส่วนร่วมได้รับความส าเร็จของการพัฒนาวัด  
และติดตามประเมินผลงานได้อย่างเหมาะสม  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความคิดเห็น    อยู่ในระดับมาก  ทุกข้อ   สอดคล้องกับ   ชิราวรรณ์  สว่างวงษ์  (2556)  ได้ศึกษา   
การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายอริยมงคล  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง  เขต 2  พบว่า  ผู้บริหารมีการประเมินการปฏิบัติงาน
บุคลากรโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ผู้บริหารส่งเสริมให้ผู้ปกครองนักเรียนหรือวิทยากรทั้งถิ่นมีส่วน
ร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูและผู้เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นและตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกัน 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A1%D1%B9%B5%D4%C2%D2%20%C7%D4%C3%E0%C8%C3%C9%B0%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A1%D1%B9%B5%D4%C2%D2%20%C7%D4%C3%E0%C8%C3%C9%B0%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%AA%D4%C3%D2%C7%C3%C3%B3%EC%20%CA%C7%E8%D2%A7%C7%A7%C9%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%AA%D4%C3%D2%C7%C3%C3%B3%EC%20%CA%C7%E8%D2%A7%C7%A7%C9%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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10.  หลักนิติธรรม  มีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  อยู่ใน
ระดับมาก  คือ  วัดมีการก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ  ไว้อย่างชัดเจน  มีการปรับปรุงกฎระเบียบ  
ข้อบังคับ   ให้มีทันสมัย   และให้ความส าคัญต่อสิทธิเสรีภาพของบุคลากรและประชาชนทั่วไป   
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น  อยู่ในระดับมากทุกข้อ    
สอดคล้องกับ   วัชราภรณ์   ฉัตรเงิน  (2555)   ได้ศึกษา   การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อ
พนักงานการประปานครหลวง  พบว่า  การประปานครหลวง มีการก าหนด ข้อบัญญัติ / ข้อบังคับ 
ไว้อย่างชัดเจน รองลงมาคือ การบริหารงานภายใน การประปานครหลวงเป็นไปตามข้อบัญญัติ / 
ข้อบังคับ การประปานคร หลวง มีการปรับ/เปลี่ยนกฎระเบียบให้เหมาะสมคับสภาพการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ   และผู้บริหารให้ความส าคัญต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม   โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ   

ปัจจัยที่ส่งผลออกต่อการปฏิบัติตาม     หลักการบริหารจัดการที่ดี ของวัดสระเกศ                   
ราชวรมหาวิหาร  สามารถแยกได้ดังนี้  ปัจจัยด้านภาวะผู้น าของเจ้าอาวาส  ส่งผลผลต่อการปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาลมากที่สุด  รองลงมาคือ  ปัจจัยด้านทรัพยากร  (เงิน  วัสดุอุปกรณ์  บุคลากร)  
ตามล าดับ 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 จากการศึกษาเร่ือง  “หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการวัด :  กรณีศึกษาวัดสระเกศ           
ราชวรมหาวิหาร  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร” ในครั้งนี้  ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1.  หลักการตอบสนอง มีข้อเสนอแนะในเร่ืองการตอบสนอง ความคาดหวัง/ความต้องการ
ของพระภิกษุสามเณร ทั้งนี้ เนื่องจากพบว่าการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   มีค่าเฉลี่ย
ระดับความส าเร็จสูง ดังนั้น ในการน าเอาหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการวัดควรจัดท าโครงการ/
ด าเนินงานที่ตอบสนองความต้องของพระภิกษุสามเณร โดยการท าประชาคม มุ่งเน้นการบริหารที่
รวดเร็ว ถูกต้อง และสร้างความประทับใจยิ่งๆขึ้นไป 
 2.  หลักประสิทธิผล  มีข้อเสนอแนะในเร่ืองการมีระบบติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน  และการปรับปรุงแก้ไขผลการด าเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ เนื่องจาก
พบว่าการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   มีค่าเฉลี่ยระดับความส าเร็จสูง  ดังนั้น ในการน าเอา
หลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการวัดควรมีระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  มี
การพัฒนาปรับปรุงอยู่ เสมอและที่ส าคัญจะต้องน าผลการด าเนินงานมาพัฒนาปรับปรุงให้ดี
ยิ่งๆขึ้นไป 
 3.  หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า  มีข้อเสนอแนะในเร่ืองการใช้วัสดุอุปกรณ์เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและเกิดประโยชน์คุ้มค่า  มีการติดตามประเมินความคุ้มค่าของภารกิจต่างๆ  เพื่อ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C7%D1%AA%C3%D2%C0%C3%B3%EC%20%A9%D1%B5%C3%E0%A7%D4%B9%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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เปรียบเทียบความคุ้มค่าในการด าเนินการ   ทั้งนี้  เนื่องจากพบว่าการบริหารจัดการตามหลักธรรมา  
ภิบาล   มีค่าเฉลี่ยระดับความส าเร็จสูง   ดังนั้น ในการน าเอาหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการวัด
ควรสร้างเสริมให้บุคลากรมีความตระหนักและใช้วัสดุอุปกรณ์เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุดยิ่งๆขึ้นไป 
 4.  หลักความเสมอภาค   มีข้อเสนอแนะในเร่ืองการการก าหนดกฎระเบียบ   ข้อบังคับ         
มีการมอบอ านาจ และมอบหมายความรับผิดชอบ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อความยุติธรรมแก่ทุกคน   
ทั้งนี้ เนื่องจากพบว่าการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล    มีค่าเฉลี่ยระดับความส าเร็จสูง   
ดังนั้น ในการน าเอาหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการวัดควรมีความเมตตาและให้ความยุติธรรมแก่
ทุกคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ในนอกจากนี้ ต้องปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน   
 5.  หลักมุ่งเน้นฉันทาคติ  ข้อเสนอแนะในเร่ืองการสนองตอบต่อข้อเสนอของกลุ่มที่มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรง  ทั้งนี้   เนื่องจากพบว่าการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความส าเร็จสูง   ดังนั้น ในการน าเอาหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการวัดควรตอบสนองต่อ
ข้อเสนอของกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง  เช่น  การท าประชาคม  เป็นต้น 
 6.  หลักการตรวจสอบ/มีภาระรับผิดชอบ  มีข้อเสนอแนะในการให้ความส าคัญต่อระบบ
การตรวจสอบควบคุมการด าเนินงาน  มีการระบบการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือ  
และการส่งเสริมการท างานเป็นทีมแลรับผิดชอบร่วมกัน  ทั้งนี้   เนื่องจากพบว่าการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล    มีค่าเฉลี่ยระดับความส าเร็จสูง   ดังนั้น   ในการน าเอาหลักธรรมาภิบาล     
มาบริหารจัดการวัดควรต่อการตรวจสอบควบคุมการด าเนินงาน  มีระบบตรวจสอบควบคุมการ
ปฏิบัติที่น่าเชื่อถือ  และการส่งเสริมการท างานเป็นทีมและรับผิดชอบร่วมกันให้พัฒนายิ่งๆขึ้นไป 
 7.  หลักเปิดเผย/โปร่งใส  มีข้อเสนอแนะในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  การปรับปรุง
สารสนเทศ และการกระจายข่าวสารต่อสาธารณะ  ทั้งนี้   เนื่องจากพบว่าการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล      มีค่าเฉลี่ยระดับความส าเร็จสูง   ดังนั้น ในการน าเอาหลักธรรมาภิบาลมาบริหาร
จัดการวัดควรเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  การปรับปรุงสารสนเทศ และการกระจายข่าวสารต่อสาธารณะ
ให้ทราบอย่างทั่วถึงโดยเหมาะสม 
 8.  หลักการกระจายอ านาจ  มีข้อเสนอแนะในเร่ืองความเหมาะสมของการมอบอ านาจการ
ตัดสินใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน   ทั้งนี้    เนื่องจากพบว่าการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มี
ค่าเฉลี่ยระดับความส าเร็จสูง   ดังนั้น ในการน าเอาหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการวัดควรกระจาย
อ านาจการตัดสินใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วน  เพื่ออ านวยความสะดวกและรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน 
 9.  หลักการมีส่วนร่วม  มีข้อเสนอแนะในเร่ืองการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
พระภิกษุสามเณรไปมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน    ทั้งนี้    เนื่องจากพบว่าการ
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บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล     มีค่าเฉลี่ยระดับความส าเร็จสูง    ดังนั้น ในการน าเอาหลัก  
ธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการวัดควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและพระภิกษุสามเณรไปมีส่วน
ร่วมติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการพัฒนายิ่งๆขึ้นไป 
 10.  หลักนิติธรรม  มีข้อเสนอแนะในเร่ืองการก าหนดกฎระเบียบ   ข้อบังคับ  การปรับปรุง
กฎระเบียบ ข้อบังคับให้ทันสมัย  และให้ความส าคัญต่อสิทธิเสรีภาพของบุคลากร  ทั้งนี้    เนื่องจาก
พบว่าการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   มีค่าเฉลี่ยระดับความส าเร็จสูง   ดังนั้น ในการน าเอา
หลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการวัดควรใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด  ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
พระภิกษุสามเณร  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ  เพื่อพัฒนายิ่งๆ  ขึ้นไป 

ปัจจัยบริหารท่ีสัมพันธ์กับการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล 
1.  ด้านภาวะผู้น า  เจ้าอาวาสเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วน

ร่วม  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร  เป็นผู้มีศีลธรรม  จริยธรรมและมี
ความซื่อสัตย์สุจริต  เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่ออ านาจหน้าที่  มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหากล้าคิด
กล้าตัดสินใจ  และกล้ายอมรับในผลของการกระท าของตนเอง  และเป็นผู้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
วัดให้มีความเจริญก้าวหน้าและให้เป็นแบบอย่างแก่วัดอ่ืนๆ   ทั้งนี้    เนื่องจากพบว่าปัจจัยบริหาร     
ที่สัมพันธ์กับการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล  ด้านภาวะผู้น า  มีค่าเฉลี่ ยระดับสูงมาก   
ดังนั้นแล้ว  จึงไม่มีข้อเสนอแนะ 

2.  ด้านทรัพยากร  วัดควรใช้ทรัพยากร  (เงิน  วัสดุอุปกรณ์  บุคลากร)  ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และเหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป    ทั้งนี้    เนื่องจากพบว่า
ปัจจัยบริหารที่สัมพันธ์กับการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล  ด้านภาวะผู้น า  มีค่าเฉลี่ย
ระดับสูง 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

จากการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  ดังนี ้
1. การศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาในรูปแบบเชิงคุณภาพ โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก 

เพื่อสอบถามถึงความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือสิ่งที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้องค์การปรับปรุง ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการวัด 

2. การศึกษาคร้ังต่อไป ควรน ากรอบแนวคิดของการศึกษาครั้งน้ี ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างใน
องค์กรอ่ืน เพื่อที่จะเปรียบเทียบการน ากรอบแนวคิดไปใช้ว่า ได้ผลลัพธ์ที่มีความแตกต่างกับผล
การศึกษาคร้ังนี้อย่างไร เพื่อที่จะท าการสรุปผลการศึกษา เพื่อให้เป็นกรณีศึกษาที่น าไปใช้ได้อย่างมี
มาตรฐาน ฯ 
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