
1 รัฐประศาสนศาตร์ดุษฏีบณัฑิต มหาวิทยาลยัปทุมธานี 
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รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์การพฒันาวดัสู่ความเป็นมาตรฐาน 

ของส านักงานพระพทุธศาสนาจังหวดัชลบุรี 
Strategic management model developed to measure  

the Buddhism Office, Chonburi 
 

จรัญ  ประสิทธ์ิตระกลู1 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี 
(1) ศึกษาสภาพรูปแบบการบริหารเชิงกล
ยุทธ์การพฒันาวดัสู่ความเป็นมาตรฐานของ
ส านักงานพุทธศาสนาจังหวัดชลบุ รี (2) 
เปรียบเทียบรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาวัด สู่ความเป็นมาตรฐานของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัชลบุรี (3) 
สร้างรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามพนัธ
กิจการพฒันาวดัสู่ความเป็นมาตรฐานของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัชลบุรี 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น
แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั.8398 
วิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ สถิติเชิง
พรรณนาได้แก่ การหาค่าเฉล่ีย  (mean)  และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (standard  deviation)  
ใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา  (Content analysis) 

ผลการวจิยัพบวา่ 
1) ศึกษาสภาพรูปแบบการบริหาร

เชิ งก ล ยุท ธ์ ก ารพัฒ น าวัด สู่ ค ว าม เป็ น
มาตรฐานของส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัชลบุรี สามารถจ าแนกในแต่ละด้าน

ได้  ดัง น้ี (1 ) ด้ านปกครอง ฝึกอบรมแ ก่
บรรพชิตและคฤหัสถ์จัดประชุมพระภิกษุ
สามเณรเพื่ออบรมสั่งสอนด้านวตัรปฏิบัติ 
ออกกฎระเบียบต่างๆ ในปกครองเคร่งครัด
ต่อพระธรรมวินัย (2) ด้านการศาสนศึกษา 
พัฒนาการศาสนศึกษาส่งเส ริมสันบสนุ
นให้พระภิกษุสามเณรไดมี้โอกาสศึกทั้งทาง
โ ล ก แ ล ะท าง ธ ร ร ม สู ง ยิ่ ง ข้ึ น ไป ต าม
ความสามารถ (3) ด้านการสาธารณูปการ มี
การวางแผน  ควบ คุม  ดูแลการก่อส ร้าง
ถาวรวตัถุภายในวดั ควบคุมบัญชีรายรับ -
ร า ย จ่ า ย  ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ
บูรณปฏิสังขรณ์ 

2) เปรียบเทียบรูปแบบการบริหาร
เชิ งก ล ยุท ธ์ ก ารพัฒ น าวัด สู่ ค ว าม เป็ น
มาตรฐานของส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัชลบุรี ได้ดังน้ี (1) ด้านการปกครอง 
จดัท าระเบียบปฏิบติั,วางแผนบริหารจดัการ, 
พฒันาและสวสัดิการ การระงบัอธิกรณ์, การ
ฝึกอบรมพฒันาคน(2) ด้านการศาสนศึกษา 
จดัการศาสนศึกษา, การส่งเสริมสนับสนุน, 
ตั้งโรงเรียนศูนยอ์บรม,การศึกษาสงเคราะห์, 
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ให้เงินนิตยภัต (3) ด้านการสาธารณูปการ 
บริหารจดัการท่ีดินวดั, ปรับปรุงพัฒนาภูมิ
ทัศน์ , การท าความสะอาด,ความแข็งแรง
เสนาสนะ, บริหารการศานสมบติั 

3) การส ร้างรูปแบบการบ ริหาร
เชิ งก ล ยุท ธ์ ก ารพัฒ น าวัด สู่ ค ว าม เป็ น
มาตรฐานของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวดัชลบุรี ใน3 ด้าน คือ ด้านปกครอง 
ด้ า น ก า ร ศ า ส น ศึ ก ษ า แ ล ะ ด้ า น ก า ร
สาธารณูปการจะตอ้งน าแนวองคค์วามรู้ใหม่
ท่ีได้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้บูรณาการ
ร่วมกับแนวคิดทฤษฏีแบบตะวันตกทั้ ง4  
ทฤษฏีนั้ นย ังมีข้อบกพร่องจุดด้อยพร้อม
ปัญหาในการบริหารจดัการอยูม่ากแต่ปัญหา
เหล่านั้นสามารถน าหลกัสาราณียธรรม 6 มา
บูรณาการกบัทฤษฏีแบบหลกัเกณฑ์ น าหลกั
อปริหานิยธรรม 7 มาบูรณาการกับทฤษฏี
ระบบ น าหลกัพละ 5 มาบูรณาการกบัทฤษฏี
ทรัพยากรมนุษยแ์ละ น าหลกัสัปปุริสธรรม 7 
มาบูรณาการกบัหลกัทฤษฏีภาวะผูน้ ายอ่มท า
ให้ เกิดผลดีคือเป็นการให้ความส าคัญต่อ
มนุษย์ผู ้เป็นทรัพยากรท่ีมีค่ามากท่ีสุดของ
องค์กรคือให้เกียรติกนัและกนัในการท างาน 
มีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ รวมถึงการ
ยอมรับในขีดความสามารถของแต่ละบุคคล
โดยไม่มองเห็นว่ามนุษยเ์ป็นเพียงเคร่ืองมือ
ในการแสวงหาผลประโยชน์เรียกวา่มองเห็น
คุณค่าในความเป็นมนุษย์ท่ีแท้จริง(Value) 
และท าให้สามารถแก้ไขปัญหาของระบบ
หรือการท างานท่ีเป็นทีมเวิร์คซ้ึงต้องอาศัย
การท างานท่ีประสานสัมพนัธ์กบัทุกฝ่ายให้

เกิดความสามัคคีและความเป็นน ้ าหน่ึงใจ
เดียวกันได้ (Unity)นอกจากน้ี  การพัฒนา
มนุษยท์ั้ งสองด้านคือด้านจิตใจให้เกิดความ
รอบรู้หรือปัญญาจะช่วยให้เกิดความเข้าใจ
และเห็นอกเห็นใจในการท างานของแต่ละ
บุคคลหรือแต่ละฝ่ายได้ตรงความสามารถ
ด้วยการเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์อัน
สืบเน่ืองมาจากความสนใจแต่ศกัยภาพของ
มนุษยโ์ดยขาดความเขา้ใจในด้านคุณธรรม 
การพฒันาคุณธรรมให้เกิดข้ึนและการพฒันา
ภายนอกคือพฤติกรรมการแสดงออกท่ีจะ
เอ้ือเฟ้ือและมีความยุติธรรมต่อกันอย่าง
จริงใจท าให้เกิดการปรารถนาดีและการมี
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั การพฒันาทั้งจิตใจให้
เกิดปัญญาความรอบรู้และพฤติกรรมไป
พร้อมกบัคุณธรรมน้ีท าให้เกิดพลงั (Power) 
ซ่ึงหมายถึงพลงัแห่งธรรมท่ีจะช่วยให้พฒันา
มนุษย์ให้สมบูรณ์ทั้ งทางกายและจิตใจเพื่อ
ขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่ความส าเร็จเสริมสร้าง
คุณภาพของความเป็นผูน้ าท่ีประกอบไปดว้ย
สติปัญญาเป็นผูร้อบรู้ในทุกด้านคือ รู้เหตุ รู้
ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน และรู้จกั
บุคคล ใชอ้  านาจดูแลองคก์รดว้ยคุณธรรม ท า
ให้เกิดการน าท่ีชาญฉลาด (Intelligence) หรือ
เพื่อเกิดการปกครองโดยธรรม ดังนั้ นการ
สร้างรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์การ
พฒันาวดัสู่ความเป็นมาตรฐานของส านกังาน
พระพุทธศาสนาจังหวดัชลบุรี ใช้แนวคิด 
VUPI  =  TTBM : MODEL 
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ค าส าคัญ : การบริหารเชิงกลยทุธ์, การพฒันา
วดั, ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัชลบุรี 
 
ABSTRACT 

This studies the following 
objectives: (1)study model for strategic 
management by the ministry of  
development is the standardization of 
Buddhism Office, conjure (2) compared to 
the strategic management by the ministry of  
development  is  the  standardization  of  the  
Office  of Buddhism. Conjure (3)  create a 
model for strategic management  by  the  
ministry  to  develop  a standardized  
measure of Buddhism Office, conjure. The 
instrument used for data collection was a 
questionnaire.  The reliability of 8398  was  
analyzed  using  descriptive  statistics,  
including statistics,  the  average   (mean)   
and   standard   deviation  (standard 
deviation)  content  analysis (Content 
analysis). The results showed that; 

1)  Study management model based 
on strategic mission to develop a 
standardized measure of Buddhism Office, 
Chonburi. Each side can be classified as 
follows. (1) Training for parents clamored 
monks and laypeople held a meeting  to  
teach  the  monastic  life.  Rules  are 
governed strictly in the discipline. (2) The 
Religious Studies Development of Religious 

Studies encourages monks and novices the 
chance to study both secular and spiritual to 
be even higher(3) The infrastructure is 
planned to supervise the construction of the 
temple institution. Account Control income 
– expenses Used in the construction and 
restoration institution. 
  2)  Compare the model for strategic 
management by the ministry to develop a 
Standardized measure of Buddhism Office 
of  chonburi below. (1) the rule Preparation 
Procedures, planning, management, 
development and walf are. Suspension 
allegation, training Development. (2) The 
Religious Studies Management of Religious 
Studies, promoting, schools, training  
centers, to  housing, to  the  Nitipat. (3) The  
public  land  management  measures,  
improve The landscaping, cleaning, strength 
Esnasnamanagine religious properties 
  3) Create a model for strategic 
management by the ministry to develop a 
standardized Measure of Buddhism Office 
of Chonburi below  The creation of a 
development plan of the mission to become 
the standard measure of Buddhism Office, 
conjure Province in three aspects: the 
parents. The unaffiliated and the public Will 
need to bring along the new knowledge 
gained from research and application 
integrates Seamlessly with the theory of 
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western and fourth theory that there are still 
shortcomings Weaknesses and problem 
management. But many of those problems 
could be Saraniyadhamma 6, Integrated with 
theoretical model rules. The main period for 
bringing an unfair 7 New integrated With 
theoretical  systems integrated with five 
major physical theories and human 
resources. Principles Sapura’s fair 7 
integrated with the main theories of 
leadership will result in better is to Give  
priority to human resource is the most 
valuable of the organization is to honor each  
other’s Work, with the understanding that. 
Sympathy and acceptance in the capacity of 
an individual without seeing that man is 
merely a tool of exploitation that sees the 
value in being a real man (Value) and makes 
it possible to fix the problem or system. 
Working as a team, which relies on The 
work of the coordination with all parties to 
achieve unity and solidarity have (Unity)                                       

Also developed two human aspects 
minds to knowledge or wisdom to achieve. 
Understand and sympathize with each 
individual or each party has the ability to see 
the value of a Human due attention, human 
potential by lack of understanding of 
morality. The development of a more moral 
and external development is behavior that is 
considerate and fair to sincerely wish good 

cause and to interact better with each other.  
The development of the mind of wisdom, 
knowledge and behavior with moral cause 
power ( Power) , which represents the force 
of  justice to allow the development of man 
to complete both physically and mentally, to 
drive our organization to success strengthen. 
The quality of leadership comprising the 
intellect is well-versed in all aspects is why I 
know that he knows about that time, 
community and know personally. Use care 
organization with the moral authority The 
introduction of intelligent ( Intelligence)  or 
to be ruled by justice, thus creating a model 
for strategic management by the ministry to 
develop a standard measure of Buddhism 
Office, Chonburi concept VUPI = TTBM : 
MODEL   
 
Keywords: Strategic management model, 
the developed to measure, the Buddhism 
Office, Chonburi 

 
บทน า 
 รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์การ
พฒันาวดัสู่ความเป็นมาตรฐานของส านกังาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัชลบุรี มีความจ าเป็น
เพราะว่าพระพุทธศาสนาได้อุบัติ ข้ึนเพื่อ
ประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์โลกประมาณ 
2500 ปี ประเทศไทยถือวา่ศาสนาเป็นสถาบนั
หลกั ไดแ้ก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์



                JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE             Vol.10  No.1  January – June  2016               . 

 

316 

พระพุทธศาสนาจึงมีความเก่ียวพนักบัวิถีชีวิต 
และวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี
ของคนไทยรูปแบบในสมัยรัตนโกสินทร์ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
ทรงสร้างวดัพระศรีรัตนศาสดารามและทรง
ปฏิสังขรณ์วดัสุทศันเทพวราราม  โปรดเกลา้
ฯ ให้สังคายนา คร้ังท่ี 9 มีการแต่งและแปล
คมัภีร์ทางพระพุทธศาสนา เช่น ไตรภูมิโลก
วิ นิ จฉยกถา  รัตนพิ มพวงศ์  สั งคี ติ ยวงศ ์
มหาวงศ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลยั ทรงฟ้ืนฟูประเพณีวิสาขบูชา ทรงส่ง
พระสงฆ์ไปสืบทอดพระพุทธศาสนาย ัง
ประเทศศรีลงักา ทรงสร้างพระวหิารหลวงวดั
สุทัศน์เทพวราราม ทรงสลักบานประตูไม้
ประดบัพระวิหารพระศรีศากยมุนี   ท่ีทรงให้
หล่อพอกพระเศียรและต่อน้ิวพระหัตถ์ ซ่ึง
เดิ ม สั้ น ย าวไม่ เท่ ากัน ให้ ย าว เส ม อกัน 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หัว โปรด
เกล้าฯ ให้ราชบัณฑิตแต่งและจารึกสรรพ
วิทยาและทรงให้สร้างพระนอนยาว 49 เมตร
ไวท่ี้วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามมีการแต่ง
วรรณคดีพระพุทธศาสนา เช่น พระเวสสันดร
ชาดก ปฐมสมโพธิกถา พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือย ังทรงเป็นเจ้าฟ้ า
มงกุฎ ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ทรงมีพระ
ฉายานามวา่ “วชิรญาโณ”ทรงเล่ือมใสในวตัร
ปฏิบัติของพระรามัญวงศ์จึงอุปสมบทใหม่
ภายหลงัมีผูบ้วชตามมาก จึงทรงตั้งนิกายใหม่
เรียกวา่ ธรรมยุติกนิกาย พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอม เกล้า เจ้าอยู่หั ว  ทรงวางรูปแบบ
การศึกษาคณะสงฆ์ใหม่เป็นแผนกนักธรรม

แ ล ะ แ ผ น ก บ า ลี  ท ร ง ส ถ า ป น า
ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ส ง ฆ์ ชั้ น สู ง  คื อ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ทรง
พระราชนิพนธ์วรรณคดีพระพุทธศาสนา เช่น 
พระพุทธเจา้ตรัสรู้อะไร มงคลสูตรค าฉันท ์ 
จดห ม าย เห ตุ เร่ื อ งพ ระ ภิ ก ษุ ดู ฟุ ตบ อล 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หัว ทรง
ผนวชและทรงจ าพรรษาท่ีวดับวรนิเวศวิหาร 
โดยทรงมีพระฉายานามว่า  “ปชาธิโป ”          
โปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับ
สยามรัฐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
อานันทมหิดลมีการแปลพระไตรปิฎก       
เป็นส านวนธรรมดาและส านวนเทศนา 
เรียกว่า พระไตรปิฎกเทสนาฉบับหลวง 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช ทรงออกผนวชโดยมีพระฉายานาม
วา่ “ภูมิพโล” มีการบญัญติักฎหมายคณะสงฆ ์
พ .ศ .2505 ก าหนดให้ พ ระสั งฆ ราช เป็ น
ประมุขฝ่ายพุทธจกัร มีการสร้างวดัไทยข้ึน
ในต่างประเทศ(2554, หนา้ 9 – 10) 

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดั
ชลบุรี ในเร่ืองรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์
การพฒันาวดัสู่ความเป็นมาตรฐาน ในเขต
ปกครอง ของคณะสงฆ์จงัหวดัชลบุรีนั้น ได้
ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีตามหลกัพระธรรมวินยั 
กฎหมายและระเบียบค าสั่ง มติ ประกาศของ
มหาเถรสมาคม และตามพระบัญชาของ
ส ม เด็ จพ ระสั งฆ ราช  แ ต่ เม่ื อม า ศึ ก ษ า
พระราชบญัญติัคณะสงฆ์ และกฎหมายหรือ
กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีจะส่งเสริมให้คณะสงฆ์
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ท างานได้สะดวกนั้ นมีน้อยมาก เพราะมี
ปัญหามาจากโครงสร้างการบริหารท่ีไม่มีการ
แก้ไขให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง ท าให้การ
บริหารไม่สอดคลอ้งกบัสภาวะของสังคมใน
ปัจจุบัน  (เอกสารสัมมนาเร่ือง บทบาท
พระสงฆ์:ผู ้น าสังคมในการอนุรักษ์มรดก
ศิลปวฒันธรรมไทย, 2544:94)โดยเฉพาะใน
การบ ริห าร กิ จก ารคณ ะส งฆ์  ใน เม่ื อ มี
โครงสร้างการบริหาร และการจดัรูปแบบการ
บริหารของคณะสงฆ์แล้ว ส่ิงส าคัญก็ คือ 
รูปแบบการบริหาร และกลยุทธ์ ในเม่ือมี
รูปแบบแล้วแต่ไม่ มีกลยุทธ์ก็ไม่สามารถ
ผลักดันโครงส ร้างการบ ริหารและการ
จัดรูปแบบการบริหารให้ส าเร็จได้  ซ่ึงเจ้า
คณะจังหวัดจ าเป็น ท่ีจะต้องท างาน และ
รับผิดชอบกิจการทั้งหลายในพื้นท่ีเพียงรูป
เดียว โดยเห็นได้จากการท่ีไม่มีคณะท างาน
เพื่อการสนับสนุนงาน หรือไม่มีองค์กรท่ีจะ
มาตรวจสอบการท างาน และการรวมศูนย์
อ าน าจของก ารบ ริห าร เช่ น น้ี  เกิ ด จ าก
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคณะสงฆ ์
พ.ศ. 2505 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535  

ผูว้ิจยัในฐานะเป็นผูส้นใจในพื้นท่ี 
จังหวัดชลบุรี จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์การพฒันาวดั 
สู่ ค ว าม เป็ น ม าต รฐ าน ขอ งส านั ก ง าน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัชลบุรี เพื่อเป็นขอ้มูล
ในการสร้างรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
จงัหวดัชลบุรี ต่อไป 
 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพรูปแบบการบริหาร
เชิงกลยุทธ์การพฒันาวดัสู่ความเป็นมาตรฐาน
ของส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัชลบุรี 
 2 . เพื่ อ เป รียบ เที ยบ รูปแบบการ
บริหารเชิงกลยุทธ์การพฒันาวดัสู่ความเป็น
มาตรฐานของส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัชลบุรี 
 3. เพื่ อส ร้าง รูปแบบการบ ริห าร
เชิ งก ล ยุท ธ์ ก ารพัฒ น าวัด สู่ ค ว าม เป็ น
มาตรฐานของส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัชลบุรี 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้ค้นคว้าหา
ข้อมูลเก่ียวกับพระสังฆาธิการและจ านวน
ขนาดตวัอย่าง หลงัจากนั้นไดด้ าเนินการสุ่ม
ตวัอยา่งดงัน้ี 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ พระ
สังฆาธิการ ผูบ้ริหารจดัการวดั และพ านกัอยู่
ในเขตปกครองคณะสงฆ์จงัหวดัชลบุรี ท่ีมี
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัชลบุรี 
ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ใน
จงัหวดัชลบุรี ซ่ึงมีจ านวนพระสังฆาธิการ 
716 รูป  จ  านวนพระสังฆาธิการกลุ่มตวัอยา่ง 
300 รูป 
 การสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มก ลุ่ม
ตวัอย่างท่ีผูว้ิจยัอาศยัหลกัการสุ่มอา้งอิงการ
ใช้ค่าจากสูตร เครชซ่ีและมอร์แกน(Krejcie 
and Morgan, 1970 : 608) ท่ีมีความเช่ือมัน่อยู่
ท่ีร้อยละ 95 
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 การสร้างและการทดสอบเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็น
แบบสอบถามรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาวัด สู่ความเป็นมาตรฐานของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัชลบุรี
น าไปใช้กับว ัดและพระสังฆาธิการซ่ึงมี
ขั้นตอนการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถามคือศึกษาเอกสาร จาก
แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ี เก่ียวข้อง
ต่ างๆ ม าพัฒ น า เป็ น ข้อค าถ าม จากนั้ น
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือก่อนน าไปใช้
จริงโดยผูว้ิจยัท าการตรวจสอบในด้านความ
ตรงและความเท่ียง ดงัน้ี 
 1. การตรวจสอบความตรง เชิ ง
เน้ื อห า (Content Validity) ของ เค ร่ือ งมื อ
หลังจาก ท่ี ผู ้วิจ ัยส ร้างแบบสอบถามให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ แล้วน าไปให้
ผู ้เช่ียวชาญตรวจสอบด้านความตรงของ
เน้ือหาและความสอดคล้องของข้อค าถาม 
ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่ อ พิ จ า ร ณ า แ ล ะ ไ ด้ รั บ
แบ บ ส อบ ถ าม ก ลับ คื น ม า ทุ ก ชุ ด โด ย
ผูเ้ช่ียวชาญได้พิจารณาความตรงของเน้ือหา
และความสอดคล้องของข้อค าถามให้แก่
ผูว้ิจยัอย่างละเอียด และได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ จากนั้นผูว้จิยัไดท้  า
การปรับปรุงและแก้ไขแบบสอบถามให้
สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของผู ้เช่ียวชาญ
ก่อนน าไปทดสอบใช้เพื่อประเมินความเท่ียง
ต่อไป 
 2. การหาค่าความเท่ียง (Reliability) 
ของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถาม

เพื่อทดสอบความเท่ียง โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
ได้แก่ประชากร พระภิกษุในวดัราษฏร์ใน
อ าเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรีท่ีไม่ใช่
กลุ่มทดลอง ใช้วิธีการสุ่มจบัจากรายช่ือจาก
วดัราษฏร์ในจงัหวดัจนัทบุรีเพื่อเลือกตวัอยา่ง
ข้ึนมาตรวจสอบเคร่ืองมือ และน าไปทดลอง
ใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30ชุด   จากนั้นน า
แบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืน  มาวิเคราะห์
หาค่ าความ เท่ี ยงโดยใช้วิ ธีสั มประสิท ธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1974: 
161) มีค่าความเช่ือมัน่ท่ี .933ซ่ึงเป็นค่าความ
เช่ือมั่นท่ียอมรับได้  (จะต้องน าค่า IOC 30 
ชุดมาลง) 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังน้ี ผูว้ิจยัขอ
น าเสนอผลการวเิคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ตาม
ความมุ่งหมายและสมมติฐานการวจิยั ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ส ถ าน ภ าพ ข อ งผู ้ต อ บ
แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจง
ค ว า ม ถ่ี  ( frequency)  แ ล ะ ค่ า ร้ อ ย ล ะ 
(percentage) 
 ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบรูปแบบการ
บริหารเชิงกลยุทธ์การพฒันาวดัสู่ความเป็น
มาตรฐานของส านักงานพระพุทธศานา
จงัหวดัชลบุรี วิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน 
คือ การหาค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) 
 ตอนท่ี 3  ข้อ เสนอแนะการส ร้าง
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์การพฒันาวดัสู่
ค ว าม เป็ น ม าต ร ฐ าน ข อ งส านั ก ง าน
พระพุ ท ธศาสน าจังห วัดชล บุ รีใช้ก าร
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วิ เค ร า ะ ห์ เ น้ื อ ห า  (Content analysis) ใ น
ลกัษณะการบรรยาย 
 ตอนท่ี 4 การวิ เคราะห์ข้อมู ล เชิ ง
คุณภาพได้จากการสัมภาษณ์ เจาะลึก (In-
depthinterview) จากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการ
วิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่พระสังฆาธิการท่ีมีต าแหน่ง
ในปัจจุบนั คือ ผูช่้วยเจา้อาวาส รองเจา้อาวาส 
เจ้าอาวาส  และเจ้าคณะผู้ปกครอง ตาม
กฎหมายมหาเถรสมาคม โดยส ารวจรายช่ือ
เจา้คณะ พระสังฆาธิการทั้งหมด จ านวน 300 
รูป มาท าบญัชีรวบรวม แลว้ท าการจบัฉลาก
รายช่ือโดยสุมเป็นตวัแทนประชากรทั้งหมด 
จ าน วน  30 รูป  ใช้ ก ารวิ เค ราะ ห์ เน้ื อห า 
(Content analysis) ในลกัษณะการบรรยาย 
 
ผลการวจัิย 
 การวิจัยเร่ือง รูปแบบการบริหาร
เชิ งก ล ยุท ธ์ ก ารพัฒ น าวัด สู่ ค ว าม เป็ น
มาตรฐานของส านักงานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัชลบุรี ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยั ดงัน้ี 
 สรุปผลสถานภาพทั่วไปรูปแบบการ
บริหารเชิงกลยุทธ์การพัฒนาวัดสู่ความเป็น
มาตรฐานของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวดัชลบุรี 
 พบว่าพระสังฆาธิการในเขตจงัหวดั
ชลบุรี ส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิการศึกษาเปรียญ
ธรรมพระสังฆาธิการการในเขตจงัหวดัชลบุรี 
ส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นเจา้อาวาสวดั  พระ
สังฆาธิการการในเขตจังหวดัชลบุรี ส่วน
ใหญ่ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งท่ีด ารงอยู่ใน

ปัจจุบัน 6  – 10  ปี  ถือว่าระยะเวลาในการ
ด ารงต าแหน่งไม่มากนกั 
 สรุปผลจากแบบสอบถามรูปแบบ
การบริหารเชิงกลยุทธ์การพัฒนาวัดสู่ความ
เป็นมาตรฐานของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวดัชลบุรี 
 พบวา่ รูปแบบการบริหารเชิงกลยทุธ์
การพัฒนาวัด สู่ความเป็นมาตรฐานของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวดัชลบุรี ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
ท่ี 4.27 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย พบว่า, ด้านการศาสน
ศึกษา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียท่ี 4.41, 
และดา้นการสาธารณูปการ อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียท่ี 4.26, และดา้นการปกครอง 
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียท่ี 3.97  ตามล าดบั 
 สรุปผลจากการสัมภาษณ์ ข้อมูล 
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์การพฒันาวดัสู่
ค ว าม เป็ น ม าต ร ฐ าน ข อ งส า นั ก ง าน
พระพุทธศาสนาจังหวดัชลบุรี 
 การสัมภาษณ์ข้อมูล พบว่ารูปแบบ
การบริหารเชิงกลยุทธ์การพฒันาวดัสู่ความ
เป็นมาตรฐานของส านกังานพระพุทธศาสนา
จงัหวดัชลบุรี พระสังฆาธิการท่ีมีต าแหน่งใน
ปัจจุบัน คือ ผูช่้วยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส 
เจา้อาวาส และเจา้คณะผูป้กครองทุกรูป น า
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์บริหารกิจการ
คณะสงฆ์ ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการปกครอง 
ด้านการศึกษา และ ด้านสาธารณูปการ ไป
สร้างรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามการ
ตามเวลาและโอกาสอยา่งเคร่งครัดสมกบัการ
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ปฏิบัติภารกิจของทางคณะสงฆ์ ด้านการ
ปกครอง พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะ
สงฆ์จังหวดัชลบุรี ให้ความรู้ฝึกอบรมแก่
บรรพชิต และคฤหัสถ์ท่ีอาศยัอยู่ในวดัและ
บริเวณรอบวดั มีการจัดประชุมพระภิกษุ
สามเณรเพื่ออบรมสั่งสอนขอ้วตัรปฏิบติั การ
อยู่ร่วมกนัเป็นหมู่คณะ จดัการเรียนการสอน
ปริยติัธรรม แก่พระภิกษุสามเณรและคฤหสัถ ์
ดูแลและบริหารจดัการศาสนสมบติัของวดั
ให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ด้านการศาสนศึกษา มีการควบคุมดูแลและ
ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนนกัธรรมบาลี
แก่พระภิกษุสามเณรอย่างทัว่ถึง ตรวจเยี่ยม
ส านักศาสนศึกษาทั้ งนักธรรมและบาลี 
ส่งเสริมครูสอนปริยติัธรรมมีการจดัตั้งเงินนิย
ภัตให้แก่ครูสอนปริยติัธรรม และด้านการ
สาธารณูปการ จดัการแต่งตั้งคณะกรรมการ
วัด เพื่ อจัดการควบ คุมดูแลการก่อส ร้าง
ถาวรวตัถุภายในวัดและท่ีธรณีสงฆ์ ดูแล
ระบบสาธารณูปโภคในวดั เช่น น ้ าประปา 
ไฟฟ้า ให้เรียบร้อย การบริหารจดัการสมบติั
ของวดัเป็นไปตามกฎหมายและพระธรรม
วนิยั 
 สรุปผลตามวัตถุประสงค์ ข้อที่  1
ศึกษารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์การ
พฒันาวดัสู่ความเป็นมาตรฐานของส านกังาน
พระพุทธศาสนาจังหวดัชลบุรี พบว่าพระ
สังฆาธิการท่ีมีต าแหน่งในปัจจุบนั คือ ผูช่้วย
เจา้อาวาส รองเจา้อาวาส เจา้อาวาส และเจ้า
คณะผูป้กครองทุกรูป น ารูปแบบการบริหาร
เชิ งกล ยุท ธ์  ทั้ ง  3 ด้ าน  ได้ แ ก่  ด้ าน ก าร

ป ก ค ร อ ง  ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ  ด้ า น
สาธารณูปการ ไปสู่การสร้างรูปแบบการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ตามเวลาและโอกาสอย่าง
เคร่งครัดสมกับการปฏิบัติภารกิจของทาง
คณะสงฆ์ แปลผลค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การ
สร้างรูปแบบบริหารเชิงกลยุทธ์ท าให้การ
บริหารกิจการคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนเพื่อลดผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา 
ศ รัทธาของพุ ทธศาส นิกชน  เพื่ อความ
เจริญรุ่งเรืองของกิจการคณะสงฆ์จังหวัด
ชลบุรีและส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดั
ชลบุรีตลอดจนสถาบนัพระพุทธศาสนา  
 สรุปผลตามวัตถุประสงค์ ข้อที่  2 
การเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารเชิงกล
ยุทธ์การพฒันาวดัสู่ความเป็นมาตรฐานของ
ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัชลบุรีจาก
การสนทนากลุ่ม พบว่าพระสังฆาธิการท่ีมี
ต าแหน่งในปัจจุบนั คือ ผูช่้วยเจา้อาวาส รอง
เจา้อาวาส เจา้อาวาส และเจา้คณะผูป้กครอง
ทุกรูป ได้น ารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์
ไปใชท้ั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการปกครอง ดา้น
การศึกษา ด้านสาธารณูปการ ไปสู่การสร้าง
รูปแบบตามโอกาสอย่างเคร่งครัดแสดงให้
เห็นวา่เป็นรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์การ
พฒันาวดัสู่ความเป็นมาตรฐานของส านกังาน
พระพุทธศาสนาจงัหวดัชลบุรี  
 สรุปผลตามวัตถุประสงค์ ข้อที่  3
พบว่า การสร้างรูปแบบการบริหารเชิงกล
ยุทธ์การพฒันาวดัสู่ความเป็นมาตรฐานของ
ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัชลบุรี ใน 3 
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ดา้น คือ ดา้นการปกครอง ดา้นการศึกษาและ 
ดา้นสาธารณูปการจะตอ้งน าแนวองคค์วามรู้
ใหม่ท่ีไดจ้ากการวจิยัมาประยุกตใ์ชบู้รณาการ
ร่วมกนักบัแนวคิดทฤษฎีแบบตะวนัตกทั้ง 5 
ทฤษฎี นั้ นยงัมีข้อบกพร่องจุดด้อยพร้อม
ปัญหาในการบริหารจดัการอยูม่าก แต่ปัญหา
เหล่านั้ นสามารถน าหลักสารานิยธรรม 6    
ม าบู ร ณ าก า ร กั บ ท ฤ ษ ฎี ห ลั ก เก ณ ฑ ์
น าหลัอัปปหานิยธรรม 7 มาบูรณาการกับ
ทฤษฎีระบบ น าหลกัพละ 5 มาบูรณาการกบั
ทฤษฎีทรัพยากรมนุษย ์และน าหลกั สัปปุริส
ธรรม 7 มาบูรณาการกบัทฤษฎีภาวะผูน้ ายอ่ม
ท าให้เกิดผลดีคือเป็นการให้ความส าคญักับ
มนุษย์ผู ้เป็นทรัพยากรท่ีมีค่ามากท่ีสุดของ
องค์กรคือให้เกียรติกนัและกนัในการท างาน 
มีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจรวมถึงการ
ยอมรับในขีดความสามารถของแต่ละบุคคล
โดยไม่มองเห็นว่ามนุษยเ์ป็นเพียงเคร่ืองมือ
ในการแสวงหาผลประโยชน์เรียกวา่มองเห็น
คุณค่าในความเป็นมนุษย์ท่ีแท้จริง(Value) 
และท าให้สามารถแก้ไขปัญหาของระบบ
หรือการท างานท่ีเป็นทีมเวิร์คซ่ึงต้องอาศัย
การท างานท่ีประสานสัมพนัธ์กบัทุกฝ่ายให้
เกิดความสามัคคีและความเป็นน ้ าหน่ึงใจ
เดียวกันได้(Unity) นอกจากน้ีการพัฒนา
มนุษยท์ั้ งสองด้านคือ ด้านร่างกาย และด้าน
จิตใจให้เกิดความรอบรู้ หรือปัญญาจะช่วย
ให้เกิดความเขา้ใจ และเห็นอกเห็นใจในการ
ท างานของแต่ละบุคคล หรือแต่ละฝ่ายไดต้รง
ความสามารถด้วยการเห็นคุณค่าของความ
เป็นมนุษยส์มบูรณ์การพฒันาทั้งจิตใจให้เกิด

ปัญญ ารอบ รู้และพฤ ติกรรมพ ร้อมกับ
คุ ณ ธ ร รม ท า ให้ เ กิ ด พ ลั ง (Power)  ก า ร
ขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่ความส าเร็จเสริมสร้าง
คุณภาพความเป็นผู ้น าท่ีประกอบไปด้วย
สติปัญญารอบรู้ทุกดา้น คือ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้
ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน และรู้จกับุคคล ใช้
อ านาจดูแลองคก์รดว้ยคุณธรรมท าให้เกิดการ
น าท่ีชาญฉลาด (Intelligence) เพื่อให้เกิดการ
ปกครองโดยธรรม ดงันั้น การสร้างรูปแบบ
การบริหารเชิงกลยุทธ์การพฒันาวดัสู่ความ
เป็นมาตรฐานของส านกังานพระพุทธศาสนา
จังหวดัชลบุรี ใช้แนวคิด VUPI = TTBM : 
MODEL ดั ง น้ี  คื อ  (1 )  BM = BUDDHIST 
MANAGEMENT (2) V = VALUE  (3) U = 
UNITY (4) P = POWER (5) I = 
INTELLIGENCE ท่ีอธิบายในวตัถุประสงค ์
ขอ้ท่ี 3 เป็นข้อสรุปจากการสัมภาษณ์ขอ้มูล
ในแบบสอบถามขอ้ท่ี 3 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย เร่ือง รูปแบบการ
บริหารเชิงกลยุทธ์การพฒันาวดัสู่ความเป็น
มาตรฐานของส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดชลบุรี มีประเด็นท่ีน่าสนใจน ามา
อภิปรายผล ดงัน้ี 
 อภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ ข้อที ่1
ศึกษารูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์การ
พั ฒ น าวั ด สู่ ค ว าม เป็ น ม าต รฐ าน ข อ ง
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี
พบวา่รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ยุทธ์การ
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พฒันาวดัสู่ความเป็นมาตรฐานการมีค่าแปล
ผลค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 อภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ ข้อที ่2 
การเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารเชิงกล
ยุทธ์การพัฒนาวัดสู่ความเป็นมาตรฐานของ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัชลบุรี  
 พบวา่รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาวัด สู่ความเป็นมาตรฐานของ
ส านกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัชลบุรีเป็น
รายดา้น สามารถอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี
จากการสนทนากลุ่ม พบวา่พระสังฆาธิการท่ี
มีต าแหน่งในปัจจุบัน คือ ผู ้ช่วยเจ้าอาวาส 
รองเจ้าอาวาส  เจ้าอาวาส  และ เจ้าคณ ะ
ผูป้กครองทุกรูป ได้น ารูปแบบการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ไปใช้ทั้ ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ปกครอง ด้านการศึกษา ด้านสาธารณูปการ 
ไป สู่การส ร้างรูปแบบตามโอกาสอย่าง
เคร่งครัด 
 อภิปรายผลตามวตัถุประสงค์ ข้อที ่3
การสร้างรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์การ
พั ฒ น าวั ด สู่ ค ว าม เป็ น ม าต รฐ าน ข อ ง
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัชลบุรี 
 พบว่า ทฤษฎีภาวะผู ้น าย่อมท าให้
เกิดผลดีคือเป็นการใหค้วามส าคญักบัมนุษยผ์ู ้
เป็นทรัพยากรท่ีมีค่ามากท่ีสุดขององค์กรคือ
ให้เกียรติกันและกันในการท างาน มีความ
เข้าใจ เห็นอกเห็นใจรวมถึงการยอมรับใน  
ขีดความสามารถของแต่ละบุคคลโดยไม่
มองเห็นว่ามนุษย์เป็นเพียงเคร่ืองมือในการ
แสวงหาผลประโยชน์เรียกว่ามองเห็นคุณค่า
ในความเป็นมนุษยท่ี์แทจ้ริง (Value) และท า

ให้สามารถแก้ไขปัญหาของระบบหรือการ
ท างานท่ีเป็นทีมเวิร์คซ่ึงตอ้งอาศยัการท างาน
ท่ีประสานสัมพันธ์กับทุกฝ่ายให้เกิดความ
สามคัคีและความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกันได้
(Unity) นอกจากน้ีการพฒันามนุษยท์ั้ งสอง
ด้านคือ ด้านร่างกาย และด้านจิตใจให้เกิด
ความรอบรู้ หรือปัญญาจะช่วยให้เกิดความ
เข้าใจ และเห็นอกเห็นใจในการท างานของ
แ ต่ ล ะ บุ ค ค ล  ห รื อ แ ต่ ล ะ ฝ่ า ย ไ ด้ ต ร ง
ความสามารถด้วยการเห็นคุณค่าของความ
เป็นมนุษยส์มบูรณ์การพฒันาทั้งจิตใจให้เกิด
ปัญญ ารอบ รู้และพฤ ติกรรมพ ร้อมกับ
คุ ณ ธ ร รม ท า ให้ เ กิ ด พ ลั ง (Power)  ก า ร
ขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่ความส าเร็จเสริมสร้าง
คุณภาพความเป็นผู ้น าท่ีประกอบไปด้วย
สติปัญญารอบรู้ทุกดา้น คือ รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้
ประมาณ รู้กาล รู้ชุมชน และรู้จักบุคคลใช้
อ านาจดูแลองคก์รดว้ยคุณธรรมท าให้เกิดการ
น า ท่ี ช าญ ฉล าด ( Intelligence) ก ารส ร้ าง
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์การพฒันาวดัสู่
ค ว าม เป็ น ม าต ร ฐ าน ข อ งส านั ก ง าน
พระพุทธศาสนาจังหวดัชลบุรี ใช้แนวคิด 
VUPI = TTBM : MODEL ดังน้ี  คือ (1) BM 
= BUDDHIST MANAGEMENT (2)  V = 
VALUE (3)  U = UNITY (4)  P = POWER 
( 5)  I = INTELLIGENCE ท่ี อ ธิ บ า ย ใ น
วตัถุประสงค์ ข้อท่ี  3 เป็นข้อสรุปจากการ
สัมภาษณ์ขอ้มูลในแบบสอบถามขอ้ท่ี 3 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรจะมีการศึกษารูปแบบการ
บริหารเชิงกลยุทธ์การพฒันาวดัสู่ความเป็น
มาตรฐานของส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ 

 2.ให้ศึกษารูปแบบการบริหารจดัการ
เชิงกลยทุธ์ในยคุการปฏิรูปในระดบัอุดมศึกษา
ของมหาวทิยาลยัสงฆใ์นประเทศไทย 
 3.ให้มีการศึกษาบทบาทการปฏิรูป
ของคณะสงฆ์ภายใตแ้นวคิดของรัฐบาลและ
ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
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