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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการวัด  ตามหลักธรรมาภิบาล                
มีวัตถุประสงค์เพื่อหาระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการวัด ตามหลักธรรมาภิบาลและศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  ได้แก่          
เจ้าอาวาสวัด 285 วัด โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามแล้วผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 

1. ความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการวัดโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก 

2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมภิบาลมาใช้ในการ
บริหารจัดการวัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมากท่ีสุด 

3. หลักธรรมาภิบาล โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จ
ของการบริหารจัดการวัดอยู่ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

4. การสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการบริหารจัดการวัด           
ตามหลักธรรมาภิบาล เรียงตามล าดับตัวพยากรณ์ที่ดีที่สุด คือ หลักการมีส่วนร่วม (X4) หลักความ
รับผิดชอบ (X5) หลักนิติธรรม (X1) หลักความคุ้มค่า (X6) หลักความโปร่งใส (X3) และหลักคุณธรรม 
(X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ มีค่าเท่ากับ .991 มีอ านาจในการพยากรณ์โดยรวมได้      
ร้อยละ 98.20 
 5. แนวทางในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น
ที่ส าคัญคือ การก าหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และนโยบายการพัฒนาวัดด้านหลักธรรมาภิบาลให้ชัดเจน 
และสอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของวัด ก าหนดการพัฒนาระบบการวางแผนล่วงหน้าให้
ปรากฏเป็นรูปธรรม พัฒนาเจ้าอาวาสให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล จัดให้มีการ
ฝึกอบรมบุคลากรภายในวัดและพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากร           
มีค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรผู้ปฏิบัติงานให้มีจิตส านึกร่วมในการพัฒนาองค์กรและน าองค์กร
ไปสู่ความส าเร็จ 

                                                        
1 มหาวิทยาลยัปทุมธานี  
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ค าส าคัญ: ความส าเร็จในการบริหารจัดการ  การจัดการวัด  หลักธรรมาภิบาล 
 
Abstract 
 The objectives of this research were (1) to find the level of success in the 
monastery management by the good governance principles (2) to study the factors 
that affected towards the success in the monastery management by the good 
governance principles. The research had showed that: 

1. The success of bringing the good governance principles to use in the 
monastery management, overall were at the high level. 

2. The factors that affected towards the success in the monastery management 
by the good governance principles, overall were at the highest level. 

3. The general and  parts of good governance had relation with the factor that 
affect to the success of the temple management in very high level with statistically 
significations at .01 

4. To create predicting equation factors influencing the success of the 
monastery management by the good governance principles. The best predicting 
equation with respectively were the participation principles (X4) , the responsibilities 
principles (X5) , the law principles (X1) , the value principles (X6) , the transparency 
principle (X3), and the moral principles (X2) with the correlation coefficient when using 
multiple predictors were qeual .991, which predict that the factors influencing the 
success, overall were at 98.20 percent  

5. The guidelines in bringing of the good governance principles to the monastery 
management to achieve the goals even more important was to define the strategy, 
vision and the policy development of the monastery by the good governance 
principles with clearly and consisting with the structures of the monastery 
management. Scheduled development planning in advance, appeared to be concrete. 
Developing the abbots to have the knowledge and understanding the good governance 
principles. Provided training the personnel inside the monastery and developed a 
specific expertise including promoted the personnel to have the values and culture of 
the organization’s operations. Raising the awareness in developing the organization and 
leadership organizational success. 
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บทน า 

การบริหารจัดการวัดจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินงานให้เป็นไปในลักษณะที่สอดคล้องกับ
ทิศทางการปฏิรูประบบราชการของประเทศไทยที่ให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ 
ให้บรรลุสัมฤทธิ์ผล มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยน าหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้ใน
การบริหารจัดการ   

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส าคัญดังกล่าวคือ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจ าเป็นลง มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ
อ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการและมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อย่างสม่ าเสมอ อันเป็นแนวทางที่หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยภาครัฐทุกหน่วยงานยึดถือปฏิบัติ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงความส าเร็จของการน าหลักธรรมา         
ภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการวัดในภาพรวมว่าบรรลุผลตามภารกิจในระดับมากน้อยเพียงใด            
มีปัจจัยใดที่มีส่วนส าคัญที่สนับสนุนให้การด าเนินการดังกล่าวประสบผลส าเร็จ รวมทั้งมี                 
การเสนอแนะแนวทางไว้อย่างไร  

เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลสัมฤทธิ์ในระดับที่สูงขึ้นแต่ด้วยข้อจ ากัดในหลายด้าน  
เช่น ด้านระยะเวลา ด้านงบประมาณ เป็นต้น ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเฉพาะวัดในภาคตะวันออกว่า               
มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล และศึกษาปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการวัดให้มีความสอดคล้องกับการบริหารตามหลัก               
ธรรมาภิบาลและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่วัดและหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อหาระดับความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการบริหารจัดการวัด  
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาลกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จใน

การบริหารจัดการวัด 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. หลักธรรมาภิบาลมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการวัด 
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2. กลยุทธ์ขององค์กร โครงสร้างองค์กร ระบบการปฏิบัติงาน บุคลากร ทักษะความรู้ 
ความสามารถ รูปแบบการบริหารจัดการและค่านิยมร่วม มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการบริหาร
จัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระภิกษุที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดที่อยู่จ าพรรษา
ภายในวัดในภาคตะวันออก จ านวน 1,174 วัด ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง 
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการวัดตามหลักธรร
มาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการวัดในภาคตะวันออก ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงระดับความส าเร็จ 6 
ด้าน และปัจจัย 7’s ที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จ รวมตลอดทั้งข้อเสนอแนะแนวทางในการน าหลักธรร
มาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการวัดในภาคตะวันออกให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น 

 ตัวแปรอิสระ 
1. สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุพรรษา, วุฒิการศึกษาแผนกสามัญ, วุฒิ

การศึกษาแผนกธรรม, วุฒิการศึกษาแผนกบาลี, ต าแหน่งหน้าที่ในวัด 
2. ปัจจัยที่ส่งผลส าเร็จในการบริหารจัดการวัดตามหลัก McKinsey 7- S Framework 

1) กลยุทธ์ขององค์กร 
2) โครงสร้างองค์กร 
3) ระบบการปฏิบัติงาน 
4) บุคลากร 
5) ทักษะความรู้ความสามารถ 
6) รูปแบบการบริหารจัดการ 
7) ค่านิยมร่วม 

 ตัวแปรตาม 
 ความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการวัดในภาคตะวันออก   

1) หลักนิติธรรม 
2) หลักคุณธรรม 
3) หลักความโปร่งใส 
4) หลักการมีส่วนร่วม 
5) หลักความรับผิดชอบ 
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ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 

 

 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

- อายุ 

- พรรษา 

- วุฒิการศึกษาแผนกสามัญ 

- วุฒิการศึกษาแผนกธรรม 

- วุฒิการศึกษาแผนกบาล ี

- ต าแหน่ง 

ปัจจัยท่ีส่งผลส าเร็จในการบริการจัดการ
ตามหลัก 

McKinsey 7-S Framework 
 

1. กลยุทธ์ขององค์กร 
2. โครงสร้างองค์กร 
3. ระบบการปฏิบัติงาน 
4. บุคลากร 
5. ทักษะความรู้ความสามารถ 
6. รูปแบบการบรหิารจดัการ 
7. ค่านิยมร่วม 

 

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจัดการวัด 

Focus Group 
  

 

ข้อสรุป 
แนวทางการบริหารจัดการ 
วัดตามหลักธรรมาภบิาล 

  

ความส าเร็จในการบริหารจัดการวัด 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

  
1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปร่งใส 
4. หลักการมีส่วนร่วม 
5. หลักความรับผดิชอบ 
6. หลักความคุม้ค่า 

6) หลักความคุ้มค่า 
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ผู้วิจัยเริ่มต้นศึกษาครั้งนี้ตั้งแต่เดือน มกราคม 2559 ถึงเดือน ตุลาคม 2559 รวมเป็น

ระยะเวลา 10 เดือน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการวัดตามหลัก 
ธรรมาภิบาล” เพ่ือมาใช้ในการบริหารจัดการวัดในภาคตะวันออก ผู้วิจัยได้ท าการศึกษารวบรวม  
แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
  1. แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร  
  2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การบริหารการปกครองคณะสงฆ์ไทย  
  3. แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ความเป็นมา  
  4. แนวคิด หลักการบริหารกิจการคณะสงฆ์  
  5. แนวคิด หลักการเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   
  6. แนวคิด ตามแบบจ าลอง 7-S ของแมคคินซีย (McKinsey 7-S Framework)  
  7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
 แนวคิดการบริหารได้รับการพัฒนาขึ้นมาตามแบบวิธีทางวิทยาศาสตร์เกิดเป็นทฤษฎีการบริ
หารที่มุ่งจะวิเคราะห์ศึกษาถึงการบริหารอย่างเป็นระบบ โดย เฮนรี่ ฟาโย นักบริหารชาวฝรั่งเศสได้
วางรากฐานส าคัญของทฤษฎีการบริหารทั่วไปอันเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางทฤษฎีที่ว่า ด้วย     
การบริหาร 5 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์กร การบังคับบัญชา การประสานงานและ           
การควบคุม ต่อมาได้การพัฒนาปรับปรุงจนกลายเป็นต าราการบริหารและในยุคปัจจุบันนี้  ได้มี
นักวิชาการและนักบริหารตลอดจนนักศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่แนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารไว้หลายทัศนะ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมความหมายแนวคิด และทฤษฎี
เกี่ยวกับการบริหารที่นักวิชาการต่างๆ ได้ให้ความหมายของการบริหารไว้ดังนี้ 

 ความหมายของการบริหาร 
           การบริหาร (Administration) เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานของ
องค์การเพราะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะชี้ให้เห็นความส าเร็จหรือความล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพ
หรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็นเครื่องมือบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้า
ของสังคม ความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ การบริหารเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ จะน าไปสู่ความก้าวหน้า
การบริหารเป็นลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่มคนในองค์กร ซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการนั กบริหาร
จะต้องค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ การวินิจฉัยสั่ง การเป็นเครื่องแสดงถึงความสามารถของนัก
บริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าครอบครัวหรือองค์กรใด
ย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอการบริหารจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย์ในสังคม 
 ถ้าพิจารณาในด้านของความนิยม ค าว่า Administration นิยมใช้ในทางการบริหาร
ราชการส่วนค าว่า Management มักนิยมใช้ในทางบริหารธุรกิจ อย่างไรก็ตามทั้งสองค านี้โดยทั่วไป
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แล้วใช้แทนกันได้ และหมายการบริหารได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีค าที่เกี่ยวกับการบริหารอยู่
หลายค าเช่น หลักการบริหารราชการ หลักรัฐประศาสนาศาสตร์ การบริหารสาธารณะ การบริหารรัฐ
กิจและบริหารศาสตร์ ฯลฯ แล้วยังมีค าอ่ืนๆ อีกท่ีใช้แทนในความหมายอย่างเดียวกัน เช่น Principles 
of Administration, Princiles of Management, Administrative Sciences และAdministrative 
Theory เป็นต้น 
              ค าว่า “การบริหาร” นี้มีนักวิชาการให้ความเห็นว่าน่าจะใช้แทนกันได้ทั้งในทางรัฐกิจ      
และธุรกิจ และค าว่า การบริหารนี้อาจแยกพิจารณาความหมายได้เป็น 2 ประการ คือประการที่ 1
พิจารณาในแง่ของความเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการบริหาร (Administration as a field of study)           
อันตรงตามความหมายความว่า “การศึกษาการบริหารงาน” และอีกประการหนึ่งหมายถึงกิจกรรมใน
การบริหาร (Administration as an activity) 
              ตามที่กล่าวมาข้างต้น การบริหารจึงให้ความหมายในลักษณะที่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
วิชาการบริหารและเห็นว่า การบริการเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบให้เป็นระบบของการศึกษา
(Systematic  study) หมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาหลักการ กฎเกณฑ์ และทฤษฎีที่พึงเชื่อถือได้ เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารงาน โดยลักษณะเช่นนี้จะเห็นได้ว่าการบริหารมีลักษณะเป็นศาสตร์(Science)  
แต่ถ้าเป็นการบริหารงานที่ต้องอาศัยความรู้  ความสามารถและประสบการณ์แล้วการบริหารจะมี
ลักษณะเป็นศิลป์ (Arts) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ พระภิกษุที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดที่อยู่              
จ าพรรษาภายในวัดในภาคตะวันออก จ านวน 1,174 วัด ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัด
ระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 
 กลุ่มตัวอย่าง  
 ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าอาวาสวัด ใช้วิธีการหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการเปิดตาราง Krejcie และ Morgan (1970 อ้างใน ณรงค์ศักดิ์  หอยสังข์ และคณะ, 
2560) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 285 คน จากนั้นท าการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย 1) แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นและดัดแปลงจากการศึกษาค้นคว้าจากต ารา เอกสารวิชาการ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยที่แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน และการท าโฟกัสกรุ๊ป (Focus Group)        
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 



96              JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.12  No.1  January – April  2018               . 

1. แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเป็น  ลักษณะ

ค าถามชนิดเลือกตอบ (Check list) ประกอบด้วย อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาแผนกธรรม วุฒิ
การศึกษาแผนกบาลี วุฒิการศึกษาแผนกสามัญ ต าแหน่งหน้าที่ในวัด 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการวัด ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบด้วย การบริหารตามหลัก            
นิติธรรม การบริหารตามหลักคุณธรรม การบริหารตามหลักความโปร่งใส การบริหารตามหลัก              
มีส่วนร่วม การบริหารตามหลักความรับผิดชอบ และการบริหารตามหลักความคุ้มค่า  

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบาล
มาใช้ในการบริหารจัดการวัด ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ประกอบด้วย กลยุทธ์ขององค์กร โครงสร้างองค์กร ระบบการปฏิบัติงานบุคลากร ความรู้
ความสามารถ รูปแบบการบริหารจัดการ และค่านิยมร่วม    

2. การท าโฟกัสกรุ๊ป (Focus Group) โดยสุ่มตัวอย่างพระสังฆาธิการระดับผู้ปกครองวัด
จ านวน 8 รูป เสนอแนวทางการสร้างความส าเร็จในการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล          
ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ ประกอบด้วย 7 ด้าน คือ ด้านกลยุทธ์ขององค์กร ด้านโครงสร้าง
องค์กร ด้านระบบการปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร ด้านความรู้ความสามารถ ด้านรูปแบบการบริหาร
จัดการ และด้านค่านิยมร่วม ชนิดการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) การแปลผลน าเสนอ
ข้อมูลในลักษณะการบรรยาย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิจารณ์เชิงเนื้อหาจาก
ข้อมูลเอกสาร หลักฐานต่างๆ (Content Analysis) และผลการวิจัยที่เกิดข้ึนมาวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล  
สรุปผลการวิจัยดังนี้ 

1. ความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการวัด โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก 

2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการวัด ตามหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
บริหารจัดการวัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุด 
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3. หลักธรรมาภิบาล โดยรวมและหลายด้านมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของการบริหารจัดการวัดอยู่ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. การสร้างสมการพยากรณ์ปัจจัยมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการบริหารจัดการวัดตาม
หลักธรรมภิบาล เรียงตามล าดับพยากรณ์ที่ดีที่สุด คือ หลักการมีส่วนร่วม (X4) หลักความรับผิดชอบ 
(X5) หลักนิติธรรม (X1) หลักความคุ้มค่า (X6) หลักความโปร่งใส (X3) และหลักคุณธรรม (X2) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหพันธ์พหุคูณ มีค่าเท่ากับ .991  มีอ านาจในการพยากรณ์โดยรวมได้ ร้อยละ 98.20  

5. แนวทางในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น
ที่ส าคัญ คือ การก าหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และนโยบายการพัฒนาวัดด้านหลักธรรมาภิบาลให้ชัดเจน
และสอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของวัด ก าหนดการพัฒนาระบบการวางแผนล่วงหน้าให้
ปรากฏเป็นรูปธรรม พัฒนาเจ้าอาวาสให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล จัดให้มีการ
ฝึกอบรมบุคลากรภายในวัด และพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรมี
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร ผู้ปฏิบัติงานให้มีจิตส านึกร่วมในการพัฒนาองค์กรและน าองค์กร
ไปสู่ความส าเร็จ 

 
อภิปรายผล 

1. ระดับความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการบริหารจัดการวัด 
 จากผลการวิจัยพบว่า ความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการวัด  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ หลักความรับผิดชอบ             
หลักความคุ้มค่า หลักการมีส่วนร่วม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส และหลักคุณธรรม ตามล าดับ 
แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารวัดให้ความส าคัญในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการวัด         
ท าให้วัดมีความสามารถในการด าเนินงานที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ประจ าปี มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด มีขั้นตอนในการท างานเพ่ือสนองงานพระพุทธศาสนา
ที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการเปิดโอกาสบุคลากรทุกฝ่าย ทั้งพระภิกษุ สามเณร และประชาชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์อันเกิดจากความส าเร็จของการพัฒนา มีการมอบอ านาจการ
ตัดสินใจให้แก่บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง โดยให้ความส าคัญต่อสิทธิ เสรีภาพของพระภิกษุ สามเณร 
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการให้ความส าคัญต่อการให้บริการแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชน
ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรให้ความส าคัญต่อการยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานและมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน  

2.  ความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาลกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการ
บริหารจัดการวัด 

จากผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาลกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการวัด โดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
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ความส าเร็จของการบริหารจัดการวัดอยู่ในระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ของ
หลักธรรมาภิบาล ทั้ง 6 ด้าน คือ หลักนิติธรรม (X1) หลักคุณธรรม  (X2) หลักความโปร่งใส (X3)  
หลักการมีส่วนร่วม (X4)  หลักความรับผิดชอบ (X5)  และหลักความคุ้มค่า (X6)  แสดงให้เห็นว่า
ผู้บริหารวัดให้ความส าคัญต่อการน าหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการวัดเพ่ือให้วัดมีการพัฒนาได้
อย่างแท้จริง หลักนิติธรรม มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการวัด  
โดยผู้บริหารวัดได้ยึดมั่น ประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเป็นเหตุแห่งความสามัคคี ส่งผลเกี่ยวเนื่องถึงการบริหาร
จัดการวัดด าเนินการไปในทางที่ดียิ่งขึ้น หลักคุณธรรม มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการวัด โดยผู้บริหารวัดได้ปลูกฝังคุณธรรมขึ้นในจิตใจของพระภิกษุ 
สามเณรและประชาชน จนเกิดจิตส านึกท่ีดี รู้สึกรับผิดชอบชั่วดี เกรงกลัวต่อการกระท าความชั่ว และ
คิดแต่สิ่งที่ดี ในการปฏิบัติทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ ท าให้ชุมชนเกิดมีคุณธรรม 

3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร         
จัดการวัด   
 จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารจัดการวัด ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 
ด้านค่านิยมร่วม ด้านระบบการปฏิบัติงาน ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ ด้านความรู้  ความสามารถ 
ด้านทุกโครงสร้างองค์กรนั้น เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปประยุกต์ใช้ 
 1.1 ในการบริหารจัดการวัดตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งในยุคปัจจุบันในการบริหารกิจการ

คณะสงฆ์ นอกจากจะมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดแล้ว ก็ต้องมี การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยใหม่ที่ได้เปลี่ยนแปลงไป  

 1.2 วัดควรน าแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งน าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการวัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
พระพุทธศาสนา โดยแบ่งเป็นข้อเสนอแนะด้านการน าหลักธรรมาภิบาล และด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการวัด  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 เพ่ือให้ผลการวิจัยครั้งต่อไปมีประโยชน์มากยิ่งขึ้น จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมต่อเนื่องดัง

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) เช่น น าแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งน า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานอ่ืนๆ 
ต่อไป 
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