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สภาพปัญหาและประสิทธิผลการบริหารวัดในจังหวัดสกลนคร
สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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การวิจัย ครั้งนี้ มี ความมุ่งหมาย 1) เพื่อ ศึก ษาสภาพ ปั ญ หาและประสิ ทธิผลการบริห ารวัด ในจังหวัด
สกลนคร สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2) เปรียบเทียบสภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารวัด ใน
จังหวัดสกลนคร สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จาแนกตาม สถานภาพการดารงตาแหน่งและสังกัดนิกาย
3) หาแนวทางการในการยกระดับประสิทธิผลการบริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้มาโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น จานวน 366 รูป/คน ประกอบด้วย
เจ้าอาวาส จานวน 122 รูป พระลูกวัด จานวน 122 รูป และไวยาวัจกร จานวน 122 คน สังกัดมหานิกายและ
ธรรมยุตินิกาย ในจังหวัดสกลนคร เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา
การบริหารวัดในจังหวัดสกลนคร สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.549 –
0.797 และ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.991และประสิทธิผลการบริหารวัดในจังหวัดสกลนคร สังกัดสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.316 – 0.874 และ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.954 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t – test) ชนิด Independent
Samples และการทดสอบเอฟ (F-test) แบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพ ปั ญ หาและประสิท ธิผลการบริห ารวัด ในจังหวัด สกลนคร สังกั ดสานัก งานพระพุท ธศาสนา
แห่งชาติ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัดและไวยาวัจกร จาแนกตามสถานภาพการดารง
ตาแหน่ง พบว่า
2.1 สภาพและประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารวั ด โดยรวม แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .01
2.2 สภาพปัญหาการบริหารวัด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน
3. ผลการเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดสานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกร จาแนกตาม สังกัดนิกาย พบว่า
โดยรวมไม่แตกต่างกัน
4. แนวทางการยกระดับประสิทธิผลการบริหารวัดในจังหวัดสกลนคร เสนอแนะไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา และด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม
คาสาคัญ : การบริหารวัด, ประสิทธิผลการบริหารวัด
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ABSTRACT
The purposes of this research were to: 1) examine conditions, problems, and
administrative effectiveness of temples in Sakon Nakhon province under the National Office of
Buddhism; 2) compare conditions, problems and administrative effectiveness of Buddhist temples
in Sakon Nakhon province, classified by position, and the Theravada division; and 3) establish the
guidelines for developing administrative effectiveness of Buddhist temples in Sakon Nakhon
province. The samples were obtained through stratified random sampling, consisting of 122
abbots, 122 Thai Buddhist monks, and 122 temple trustees, yielding a total of 366 participants
from the Theravada Nikayas, Maha Nikaya and the Dhammayuttika Nikaya, in Sakon Nakhon
province. The instrument for data collection was a set of questionnaire comprising the conditions
and problems of administration of Buddhist temples, which had the discriminative power ranging
between 0.549 – 0.797 and the reliability of 0.991. The items of the administrative effectiveness
of Buddhist temples had the discriminative power ranging between 0.316-0.874 with the reliability
of 0.954. Statistics for data analysis included mean, standard deviation, t-test for Independent
Samples, F-test (One-Way ANOVA).
The findings were as follows:
1. Conditions, problems and administrative effectiveness of Buddhist temples in Sakon
Nakhon province under the National Office of Buddhism as a whole and each aspect were at a
high level.
2. Results of a comparison concerning conditions, problems and administrative
effectiveness of temples in Sakon Nakhon under the National Office of Buddhism, as perceived
by abbots, Buddhist monks, and temple trustees with different position, revealed that:
2.1 Conditions and administrative effectiveness of Buddhist temples as a whole
were statistically significant different at the .01 level.
2.2 Administrative problems of Buddhist temples in Sakon Nakhon, as perceived
by the participants as a whole were not different.
3. Results from a comparison of conditions, problems, and administrative effectiveness
of Buddhist temples in Sakon Nakhon as perceived by the participants from different Theravada
Nikays, as a whole were not different.
4. The proposed guidelines for improving administrative effectiveness of Buddhist
temples in Sakon Nakhon involved three aspects: Administration, Religious Studies, and Dhamma
Dissemination.
Keywords: Administration of Temples, Administrative Effectiveness of Temples
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บทนา
วัดเป็นสถาบันที่มีความสาคัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมาแต่อดีต โดยที่พระสงฆ์ มีบทบาทสาคัญ
ต่อวิถีชีวิตด้วยวัด เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในด้านหลักธรรมและวิชาการอื่นๆ และเป็นผู้นาทางจิตใจ เป็นศูนย์รวมใจของ
ชาวพุท ธ แต่ในปั จจุบัน สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลง ด้านความเจริญ ก้าวหน้าและเทคโนโลยีการติด ต่อสื่อสาร
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทยที่มีผลมาจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทาให้
วัฒนธรรมวิถีชีวิต และอาชีพของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ด้วยวัดมิใช่องค์กรหลักที่มีอิทธิพลต่อสังคมในภาพรวม
และด้ ว ยวัด มิ ได้ ท าหน้ าที่ ห ลั ก ที่ ให้ ก ารศึ ก ษา เรี ย นรู้วิ ชาการอื่ น ๆ อี ก ทั้ งยั งถู ก ลดบทบาทลงตามกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม การที่จะทาให้วัดหรือพระสงฆ์มีบทบาทในการเป็นผู้นาและแบบอย่างในเรื่องคุณธรรม เป็น
องค์กรที่มีศักยภาพในการให้การศึกษา และเรียนรู้หลักธรรมคาสอนตามหลักพระพุทธศาสนา ตามที่สังคมคาดหวัง
ได้นั้น วัดต้องปรับเรื่องการบริหารจัดการวัด และการปฏิบัติตามภารกิจของวัดทุกด้าน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ
พระภิกษุสงฆ์ควรจะได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ให้เท่าทันทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปอย่างเท่าเทียม
พระราชบัญ ญั ติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ตามพระราชบัญ ญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2535 ได้กาหนดโครงสร้างและระบบการปกครอง และอานาจหน้าที่ของพระสังฆาธิการ ในการปกครองคณะสงฆ์
และการบริหารวัด โดยกาหนดภารกิจของพระสังฆาธิการทุกระดับไว้ 6 ด้าน คือ ด้านการปกครอง ขาดบุคลากรที่มี
คุณภาพ ขาดความเป็นเอกภาพ วัดยังคงมีปัญหาการดูแลเรื่องความประพฤติและความ ไม่มีระเบียบ ปัญหาความ
สัมพั นธ์ระหว่างวัดกับชุมชน ด้านศาสนศึกษา มีปั ญหาผู้ที่เข้ามาบวชเรียนน้อยลง ขาดแคลนครูอาจารย์ผู้สอน
งบประมาณไม่ เพี ย งพอในการจั ด การศึ ก ษาให้ พ ระภิ ก ษุ ส ามเณร ด้ านการศึ ก ษาสงเคราะห์ ปั ญ หาคื อ การจั ด
การศึ กษาตามแผนการศึ กษาแห่ งชาติถู กลดบทบาทลง บุ คลากรและการให้ ความร่วมมื อขาดหายไป ส่งผลให้
การศึกษาขาดการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ขาดความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อสามารถ
ดารงชีวิตตนและดาเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามรถ
ขาดการสนับสนุนงบประมาณจัดทาโครงการด้านการเผยแผ่อย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม ส่งผลให้กิจกรรมและ
โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแผ่ศาสนธรรม ด้านการสาธารณูปการ มีปัญหาในการดูแลรักษาและ
บูรณปฏิสังขรณ์ เพราะขาดงบประมาณ ผู้ดูแลขาดความรู้ ในการบารุงรักษา การวางผังวัดไม่เป็นไปตามระบบที่
ส่วนกลางกาหนดให้ ส่งผลให้การก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัด ไม่เป็นระเบียบ ด้านสาธารณสงเคราะห์ มีปัญหาขาด
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ขาดบุคลากรและงบประมาณเพื่อดาเนินกิจกรรมสงเคราะห์
พระภิกษุสามเณร และประชาชนให้ได้รับประโยชน์และความสุขอย่างต่อเนื่อง
จากเหตุผลและความจาเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาทาการวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาและประสิทธิผล
การบริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหาแนวทางในการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น
ต่างๆ ภายในวัดของจังหวัดสกลนคร ตลอดจนหาแนวทางในการพัฒนาการบริหารวัดให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดเพื่อ
ประโยชน์ ต่ อ สถาบั น ศาสนา ซึ่ งจะส่ งผลต่ อ การพั ฒ นาสั งคมไทยให้ มี ค วามสงบสุ ข และท าให้ ป ระเทศชาติ
เจริญก้าวหน้าสืบไป

คาถามการวิจัย
1. สภาพ ปัญ หาและประสิท ธิผลการบริห ารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดส านั กงานพระพุ ทธศาสนา
แห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกรอยู่ในระดับใด
2. สภาพ ปัญ หาและประสิท ธิผลการบริห ารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดส านั กงานพระพุ ทธศาสนา
แห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกร มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
3. สภาพ ปัญ หาและประสิท ธิผลการบริห ารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดส านั กงานพระพุ ทธศาสนา
แห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกร ที่สังกัดนิกายต่างกัน มีความแตกต่างกันหรือไม่
4. แนวทางยกระดับการบริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่มีความ
เหมาะสมควรเป็นอย่างไร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพ ปั ญ หาและประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารวั ด ในจั ง หวั ด สกลนคร สั ง กั ด ส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกร
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารวัด ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระ
ลูกวัด และไวยาวัจกร ในจังหวัดสกลนคร สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
3. เพื่ อเปรีย บเทียบสภาพ ปัญ หาและประสิท ธิผ ลการบริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัด สานั กงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกรที่สังกัดนิกายแตกต่างกัน
4. เพื่ อ หาแนวทางในการยกระดั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารวั ด ในจั งหวั ด สกลนคร สั งกั ด ส านั ก งาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตัวแปรต้น
สถานภาพการดารงตาแหน่ง
1. เจ้าอาวาส
2. พระลูกวัด
3. ไวยาวัจกร
สังกัดนิกาย
1. มหานิกาย
2. ธรรมยุตินิกาย

กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรตาม

สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารวัดในจังหวัดสกลนคร สังกัด
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.
2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 จานวน 6 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านการปกครอง
2. ด้านศาสนศึกษา
3. ด้านศึกษาสงเคราะห์
4. ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม
5. ด้านสาธารณูปการ
6. ด้านสาธารณะสงเคราะห์
แนวทางยกระดับการบริหารวัดในจังหวัดสกลนคร
สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีการดาเนินการวิจัย
1.

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าอาวาส วัดที่มีวิสุงคามสีมา สังกัดมหานิกายและธรรมยุตินิกายใน
จังหวัดสกลนคร จานวน 388 รูป พระลูกวัด ที่มีอายุพรรษา 3 ขึ้นไป สังกัดมหานิกายและธรรมยุตินิกาย ในจังหวัด
สกลนคร จานวน 5,928 รูป และไวยาวัจกร วัดสังกัดมหานิกายและธรรมยุตินิกายในจังหวัดสกลนครที่ปฏิบัติหน้าที่
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี จานวน 388 คน รวมจานวน 6,704 รูป/คน
กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ในการศึก ษาครั้งนี้ ได้ แก่ เจ้ าอาวาส พระลูก วัด ไวยาวัจ กรวัด สังกั ดมหานิ กายและ
ธรรมยุตินิกายในจังหวั ดสกลนคร สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้
ตารางของเครจซี่ แ ละมอร์ แ กน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 607-610, อ้ า งถึ งใน
บุ ญ ชม ศรี
สะอาด, 2556, หน้ า 43) ได้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 366 รู ป /คน จ าแนกเป็ น กลุ่ ม เจ้ า อาวาส มหานิ ก ายและ
ธรรมยุตินิกาย จานวน 122 รูป พระลูกวัด มหานิกายและธรรมยุตินิกาย จานวน 122 รูป และไวยาวัจกร มหานิกาย
และธรรมยุตินิกาย จานวน 122 คน จากวัด 388 วัด วิธีสุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
2.
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น แบบสอบถาม (Questionnaires) จ านวน 1 ฉบั บ
โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพการดารงตาแหน่งและสังกัดนิกาย ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแนวตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ สภาพ
ปัญ หาการบริหารวัดในจังหวัดสกลนคร สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 6 ด้าน ซึ่งมีลักษณะ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถาม
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เกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารวัดในจังหวัดสกลนคร สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จานวน 6 ด้านซึ่งมี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
3.
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขอความอนุเคราะห์จากสานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ทาหนังสือถึงวัด เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลและตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามจานวน 366
ฉบับ เก็บข้อมูลด้วยตนเองได้แบบสอบถามกลับคืนมา 366 ฉบับ จากนั้นรวบรวมแบบสอบถามที่ได้คืนมาตรวจ
ความเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วดาเนินการขั้นตอนต่อไป
4.
สถิติที่ใช้ในการวบรวมข้อมูล
ค่ าเฉลี่ ย ร้อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean) ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การ
ทดสอบค่า t (t-test) แบบ Independent Samples การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว F-test(One way
ANOVA)

ผลการวิจัย
1. สภาพ ปัญ หาและประสิทธิผลการบริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกร พบว่า
1.1 สภาพการบริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดสานักงานพระพุ ทธศาสนาแห่งชาติ ตามความ
คิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัดและไวยาวัจกร โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดั บ มากทุ ก ด้ า น เรี ย งตามล าดั บ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปหาน้ อ ย 3 ล าดั บ แรก คื อ ด้ า นศึ ก ษาสงเคราะห์ ด้ า น
สาธารณูปการ และด้านการปกครอง ตามลาดับ
1.2 ปัญหาการบริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามความ
คิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัดและไวยาวัจกร โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม ด้านการ
ปกครอง และด้านศาสนศึกษา ตามลาดับ
1.3 ประสิทธิผลการบริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดสานักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตาม
ความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัดและไวยาวัจกร โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่
ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือด้านสาธารณู ปการ ด้านศึกษา
สงเคราะห์ และด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม ตามลาดับ
2. สภาพปั ญ หาและประสิ ทธิผลการบริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดส านั กงานพระพุ ทธศาสนา
แห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกร จาแนกตาม สถานภาพการดารงตาแหน่ง
พบว่า
2.1 สภาพการบริห ารวัดในจังหวัดสกลนคร สังกัดส านั กงานพระพุท ธศาสนาแห่งชาติ ตามความ
คิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัดและไวยาวัจกร จาแนกตามสถานภาพการดารงตาแหน่ง พบว่า สภาพการบริหาร
วัด โดยรวม แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จานวน 4
ด้าน ได้แก่ด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษาสงเคราะห์ และด้านสาธารณะสงเคราะห์ และแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 1 ด้านได้แก่ ด้านสาธารณูปการและเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า
สภาพการบริหารวัดตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาสและพระลูกวัดมีความคิดเห็นมากกว่าไวยาวัจกรอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
2.2 ปัญหาการบริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามความ
คิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัดและไวยาวัจกร จาแนกตาม สถานภาพการดารงตาแหน่ง พบว่า ปัญหาการบริหาร
วัด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จานวน
1 ด้าน ได้แก่ด้านสาธารณูปการ และแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 2 ด้านได้แก่ ด้านศา
สนศึกษาและด้านสาธารณะสงเคราะห์และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ปัญหาการบริหารวัดตามความคิดเห็นของ
เจ้าอาวาสมีความคิดเห็นมากกว่าไวยาวัจกรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2.3 ประสิทธิผลการบริหารวัดในจังหวัดสกลนคร สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามความ
คิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัดและไวยาวัจกร จาแนกตาม สถานภาพการดารงตาแหน่ง พบว่า ประสิทธิผลการ
บริหารวัด โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่
ศาสนธรรมและด้านสาธารณะสงเคราะห์ และแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จานวน 1 ด้าน
ได้แก่ ด้านศึกษาสงเคราะห์ และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ประสิทธิผลการบริหารวัดตามความคิดเห็นของเจ้า
อาวาสมีความคิดเห็นมากกว่าพระลูกวัด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความคิดเห็นมากกว่าไวยาวัจกร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และพระลูกวัดมีความคิดเห็นมากกว่าไวยาวัจกร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3. สภาพปั ญ หาและประสิท ธิ ผลการบริห ารวัด ในจั งหวั ดสกลนคร สั งกัด ส านั กงานพระพุ ท ธศาสนา
แห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกร จาแนกตาม สังกัดนิกาย พบว่า
3.1 สภาพการบริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดสานักงานพระพุ ทธศาสนาแห่งชาติ ตามความ
คิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกร จาแนกตาม สังกัดนิกาย พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน สาหรับราย
ด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จานวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 1 ด้าน ได้แก่ด้านศาสนศึกษา โดยสังกัดมหานิกายมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารวัดโดยรวมมากกว่าสังกัดธรรมยุตินิกาย
3.2 ปัญหาการบริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดสานักงานพระพุ ทธศาสนาแห่งชาติ ตามความ
คิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกร จาแนกตาม สังกัดนิกาย พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน สาหรับราย
ด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จานวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณะสงเคราะห์
โดยสังกัดมหานิกายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารวัดโดยรวมมากกว่าสังกัดธรรมยุตินิกาย
3.3 ประสิทธิผลการบริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามความ
คิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกร จาแนกตาม สังกัดนิกาย พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยสังกัด
มหานิกายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารวัด โดยรวมมากกว่าสังกัดธรรมยุตินิกาย
4. แนวทางการยกระดับประสิทธิผลการบริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ มีจานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา

อภิปรายผลการวิจัย
1. สภาพ ปั ญ หาและประสิท ธิผลการบริห ารวัด ในจังหวัด สกลนคร สังกั ดสานัก งานพระพุท ธศาสนา
แห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกร พบว่า
1.1 สภาพการบริ ห ารวั ด ในจั ง หวั ด สกลนคร สั ง กั ด ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ
ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัดและไวยาวัจกร โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้าน
สาธารณูปการ และด้านการปกครอง ตามลาดับ เป็นไปตามสมมุติฐานที่ไ ด้ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะด้าน
ศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ และด้านการปกครอง เป็นการบริหารงานที่ชัดเจน มีการบริหารที่เกิดการมี
ส่วนร่วมจากบุคคลหลายฝ่าย การคิดและการตัดสินใจเพื่อเกิดความสาเร็จทางการบริหารอย่าต่อเนื่อง ประกอบด้วย
พระครูศรีสกลกิจจาภรณ์ (สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2562) ได้กล่าวว่า สภาพการบริหารวัดในจังหวัดสกลนคร ดาเนิน
ไปตามบทบาทหน้าที่และบริบทของงาน ตามสิ่งแวดล้อมและกาลสมัย โดยในด้านศึกษาสงเคราะห์ ยังคงมีการ
ส่งเสริมการศึกษาทั้ งปริยัติธรรมบาลี ให้ แก่พระภิ กษุ สามเณรและประชาชนทั่ วไปแต่มีจานวนน้ อยลง ในด้าน
สาธารณูปการก็ยังคงมีการดาเนินการเช่นเดียวกันหากแต่ตามโอกาสและความเหมาะสมและตามกาลัง ในด้านการ
ปกครองก็เช่ น เดีย วกัน ระบบขั้ น ตอนยังคงยึ ด ระบบการปกครองแบบเดิ มคื อผู้ ใหญ่ ป กครองผู้ น้ อย ตามโลกที่
เปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป
1.2 ปัญหาการบริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามความ
คิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัดและไวยาวัจกร โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
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ระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม ด้านการ
ปกครอง และด้านศาสนศึกษา ตามลาดับ เป็นไปตามสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าในด้านการ
เผยแผ่ศาสนธรรมขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะกระบวนการเผยแผ่และขาดความร่วมมือจากชุมชน
และโรงเรียนในการจัดการเผยแผ่ศาสนธรรม ในด้านการปกครองอาจเป็นเพราะขาดระบบการปกครองที่เป็ น
รูปธรรม ไม่ชัดเจนและขาดความจริงจังในการดูแลปกครองตามระเบียบวิธีในด้านศาสนศึกษาอาจเป็นเพราะขาด
การสนับสนุนดูแล และช่วยเหลืองานด้านศาสนศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระ
มหาอนุศักดิ์ จันทราลักษณ์ (2554, บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัย เรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารจัดการ
วัดของเจ้าอาวาสในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ปัญหาการบริหารจัดการของเจ้าอาวาสในจังหวัดมหาสารคาม โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.3 ประสิทธิผลการบริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดสานักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตาม
ความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัดและไวยาวัจกร โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่
ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ ด้านสาธารณูปการ ด้านศึกษา
สงเคราะห์ และด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม ตามลาดับ เป็นไปตามสมมุติฐานที่ได้ตงั้ ไว้ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าใน
ด้านสาธารณูปการมีการปฏิบัติเป็นปกติและต่อเนื่องด้วยวัฒนธรรมของชาวพุทธที่มีวัดเป็นผู้นาการช่วยเหลือในด้าน
สาธารณูปการ ในด้านการศึกษาสงเคราะห์ เป็นเพราะวิถีชีวิตที่ปฏิบัติสืบต่อกันในการให้วัดเป็นแหล่งอบรม เรียนรู้
และเผยแผ่ ท างการศึ กษาด้ วยดีเสมอมา ในด้านการเผยแผ่ ศาสนธรรม เป็ น เพราะการจัดกิ จกรรม ประเพณี ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ส่ ว นมากต้ อ งได้ รั บ การถ่ า ยทอดและให้ ค วามรู้ ใ นท าเนี ย มปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก
พระพุทธศาสนา สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูใบฎีกาอภิชาต ธมมฺสุทโธ (พรสุทธิชัยพงศ์) (2553, บทคัดย่อ) ได้
ทาการวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในจังหวัดนนทบุรี พบว่า พระภิกษุและสามเณรมีทัศนะ
ต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของเจ้าอาวาสในจังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า พระภิกษุและสามเณรมี ทัศนะต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของเจ้าอาวาสในจังหวัดนนทบุรี อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน
2. สภาพ ปั ญ หาและประสิท ธิผลการบริห ารวัด ในจังหวัด สกลนคร สังกั ดสานัก งานพระพุท ธศาสนา
แห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกร จาแนกตามสถานภาพการดารงตาแหน่ง พบว่า
2.1 สภาพการบริห ารวัดในจังหวัดสกลนคร สังกัดส านั กงานพระพุท ธศาสนาแห่งชาติ ตามความ
คิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัดและไวยาวัจกร จาแนกตามสถานภาพการดารงตาแหน่ง พบว่า สภาพการบริหาร
วัดโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จานวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา
ด้านศึกษาสงเคราะห์ และด้านสาธารณะสงเคราะห์ และแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 1
ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณูปการและเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า สภาพการบริหารวัดตามความคิดเห็นของเจ้า
อาวาสและพระลูกวัดมีความคิดเห็นมากกว่าไวยาวัจกรอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะว่า การบริหารงานด้านสาธารณูปการเกิดจากการบริหารภายในวัดอานวยประโยชน์ภายในวัดสู่ภายนอกด้วย
ดังนั้นความสาคัญและความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การบริหารจึงมีความแตกต่างกัน ประกอบด้วย พระครูภาวนา
สกลธรรม (สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2562) ได้กล่าวว่า การบริหารงานด้านสาธารณูปการ เป็นอีกบทบาทและหน้าที่
ของพระภิกษุสามเณรที่จะต้องให้ความสนใจ ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อการอานวยความสะดวกต่อการใช้ประโยชน์
ทางสาธารณูปการทั้งวัดและชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดเป็นพลังขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างความสามัคคี
ตามพลังบวรต่อไป
2.2 ปั ญ หาการบริ ห ารวั ด ในจั ง หวั ด สกลนคร สั ง กั ด ส านั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ
ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัดและไวยาวัจกร จาแนกตาม สถานภาพการดารงตาแหน่ง พบว่า ปัญหา
การบริหารวัด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .01 จานวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณูปการ และแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 2
ด้าน ได้แก่ ด้านศาสนศึกษาและด้านสาธารณะสงเคราะห์และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า สภาพปัญหาการบริหาร
วัดตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาสมีความคิดเห็นมากกว่าไวยาวัจกรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็น
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เช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าด้านศาสนศึกษาขาดการสนับสนุนและดูแลอย่างต่อเนื่อง เรื่องการจัดหาทุนช่วยเหลือใน
การศึกษาขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป ในด้าน
สาธารณะสงเคราะห์อาจเป็นเพราะขาดความร่วมมือ ในการจัดหาทุนสนับสนุน ช่วยเหลืองานสาธารณะสงเคราะห์
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสุพิศ วันทะวงษ์ (2551, บทคัดย่อ) ทาการวิจัย เรื่อง
บทบาทเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีษะเกษ พบว่า เจ้า
อาวาส พระภิกษุ สามเณร และคณะกรรมการบริหารวัด มีความคิดเห็นต่อบทบาทเจ้าอาวาสในการบริหารจัดการวัด
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์อาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีษะเกษ ทั้งภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2.3 ประสิทธิผลการบริหารวัดในจังหวัดสกลนคร สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามความ
คิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัดและไวยาวัจกร จาแนกตามสถานภาพการดารงตาแหน่ง พบว่า ประสิทธิผลการ
บริหารวัด โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า แตกต่ างกัน อย่างมี นัยส าคั ญ ทางสถิติ ที่ระดั บ .01 จานวน 4 ด้าน ได้ แก่ ด้านการปกครอง
ด้านศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรมและด้านสาธารณะสงเคราะห์ และแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จานวน 1 ด้านได้แก่ ด้านศึกษาสงเคราะห์ และเมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ประสิทธิผลการบริหารวัด
ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาสมีความคิดเห็นมากกว่าพระลูกวัด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความ
คิดเห็นมากกว่าไวยาวัจกร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพระลูกวัดมีความคิดเห็นมากกว่าไวยาวัจกร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าเจ้าอาวาสและพระลู กวัดมีบทบาทหน้าที่ในการ
บริหารวัด มีความเข้าใจและเข้าถึงการบริหารหารวัดให้ความสาคัญในการพัฒนาและส่งเสริมงานวัดอย่างเป็นระบบ
ซึ่งไวยาวัจกรเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารวัดจึงมีความเข้าใจและให้ความสาคัญน้อยกว่าเจ้าอาวาสและพระลูกวัด
ตามกรอบบทบาทหน้าที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระธวัชชัย จารุธมฺโม (ศรีสุข) (2553, บทคัดย่อ) ทาการวิจัย
เรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ กรณีศึกษาวัดในอาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี พบว่าสถานภาพ
อายุพรรษา ตาแหน่ง การศึกษานักธรรม และการศึกษาสายสามัญ เพศ สถานภาพ อาชีพ ตลอดจนถึงทักษะและ
ประสบการณ์ชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ของพระภิกษุสามเณร ประชาชน แตกต่างกัน มีความคิดเห็น ประสิทธิภาพ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์กรณีศึกษา วัดในอาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.5
3. สภาพปั ญ หาและประสิท ธิ ผลการบริห ารวัด ในจั งหวั ดสกลนคร สั งกัด ส านั กงานพระพุ ท ธศาสนา
แห่งชาติ ตามความคิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกร จาแนกตามสังกัดนิกาย พบว่า
3.1 สภาพการบริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดสานักงานพระพุ ทธศาสนาแห่งชาติ ตามความ
คิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกร จาแนกตามสังกั ดนิกาย พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน สาหรับราย
ด้านพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จานวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม
และแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จานวน 1 ด้าน ได้แก่ด้านศาสนศึกษา โดยสังกัดมหานิกายมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารวัดโดยรวมมากกว่าสังกัดธรรมยุตินิกายเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า งาน
ด้ า นศาสนศึ ก ษาของพระภิ ก ษุ ส ามเณรสั งกั ด มหานิ ก าย เป็ น หน้ าที่ ห ลั ก ส าคั ญ ในการใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้เข้าใจเข้าถึง มั่นคงต่อศาสนธรรมแทนการมุ่งสู่การปฏิบัติในขั้นต่อไปประกอบด้วย พระครูภาวนา
สกลธรรม (สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2562) ได้กล่าวว่า การบริหารงานด้านศาสนศึกษา เป็นบทบาทหน้าที่หลักที่เป็น
พื้ นฐานของการนาพระพุ ท ธศาสนาออกเผยแผ่ ให้ กว้างขวาง ให้เกิ ดความเข้ าใจวิธีการและเกิด การเรียนรู้ต าม
หลักการที่ถูกต้องและต่อเนื่อง เมื่ อ มีการสนั บสนั บสนุ นส่งเสริมพระภิ กษุ สามเณรสังกัด มหานิกายให้ มีความรู้
ความสามารถทางวิชาการ เพื่อนาไปต่อยอดสู่การปฏิบัติต่อไป
3.2 ปัญหาการบริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามความ
คิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกร จาแนกตามสังกัดนิกาย พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน สาหรับราย
ด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จานวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณะสงเคราะห์
โดยสังกัดมหานิกายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารวัดโดยรวมมากกว่าสังกัดธรรมยุตินิกาย ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะว่าการบริหารวัดสังกัดมหานิกายในด้านสาธารณะสงเคราะห์ มีความต่อเนื่องด้วยใกล้ชิดกับชุมชน และ
สังคมมากกว่าวัด สั งกั ด ธรรมยุ ตินิ กาย ข้อ วัต รปฏิ บั ติ ที่ แ ตกต่ างกั น ท าให้ ก ารความสาคั ญ ในการบริ ห ารวัด ด้า น
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สาธารณะสงเคราะห์ ที่ แ ตกต่ างกั น สอดคล้อ งกั บ งานวิ จัย ของ พระมหาเสน่ ห์ กลฺ ยาณธโร (หลุ ม แก้ว ) (2547,
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารวัดของเจ้าอาวาสในเขตอาเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาพบว่า เจ้าอาวาสในเขตอาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาที่มีพ รรษา ตาแหน่ ง
ประสบการณ์ในตาแหน่งเจ้าอาวาส และประเภทวัดแตกต่างกัน มีปัญหาการบริหารวัดไม่แตกต่างกัน
3.3 ประสิทธิผลการบริหารวัด ในจังหวัดสกลนคร สังกัดสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามความ
คิดเห็นของเจ้าอาวาส พระลูกวัด และไวยาวัจกร จาแนกตามสังกัดนิกาย พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน โดยสังกัด
มหานิกายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารวัด โดยรวมมากกว่าสังกัดธรรมยุตินิกายที่เป็นเช่นนี้อาจเป็น
เพราะว่ า บริบ ทในข้ อ วั ต รปฏิ บั ติ ที่ แตกต่ า งกั น ท าให้ ก ารบริ ห ารวั ด ในด้ านต่ า งๆ มี ค วามแตกต่ างกั น วั ด สั งกั ด
มหานิกายมีความใกล้ชิดและให้ความสาคัญต่อการบริการ พัฒนา และประสานงานมากกว่าวัดสังกัดธรรมยุตินิกายที่
มุ่งเน้นในการมุ่งการหลุดพ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูใบฎีกาอภิชาต ธมมฺสุทโธ (พรสุทธิชัยพงศ์) (2553,
บทคัดย่อ) ทาการวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานของเจ้าอาวาสในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ทัศนะของพระภิกษุ
และสามเณรต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ้าอาวาสในจังหวัดวัดนนทบุรี พบว่า พระภิกษุและสามเณร มี
ทัศนะต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของเจ้าอาวาสไม่แตกต่างกัน ตามสถานภาพ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษา
นักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรมและการสังกัดนิกาย

ข้อเสนอแนะ
1.

ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัยที่พบว่า สภาพ ปัญหาและประสิทธิผลการบริหารวัดตามความคิดเห็นของ เจ้าอาวาส พระ
ลูกวัด และไวยาวัจกร ในด้านการปกครอง เผยแผ่ศาสนธรรม และศาสนศึกษามีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวม
ควรได้รับการยกระดับประสิทธิผลจากผู้บริหารวัด เจ้าอาวาส คณะกรรมการวัดหรือบุคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ
จัดระบบการบริหารการปกครองที่ทันสมัย พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ในการเผยแผ่ศาสนธรรม ควรมีการ
สนับสนุนการศึกษาให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ ต่อการศึกษาเรียนรู้ของผู้เรียน
2.
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษา และทาการวิจัยเชิงนโยบาย เกี่ยวกับการบริหารวัดในจังหวัดสกลนคร
2.2 ควรศึกษาการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารวัดในจังหวัดสกลนคร
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