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ความคดิเห็นของประชาชนต่อบทบาททางสังคมของ
วดัลานตากฟ้า ตาํบลลานตากฟ้า อาํเภอนครชัยศรี จงัหวดันครปฐม

พระสมบัติ ( ธมฺมิโก) สุขทวเีลศิพงศ์

บทคดัย่อ

การศึกษา คาํตอบความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาททางสังคมของวดัลานตากฟ้า ตาํบลลานตากฟ้า อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดั
นําผลจากคาํตอบไปใช้งานและเสนอเจ้าอาวาสเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและ พฒันา
บทบาททางสังคมของวดั ในดา้นงานปกครอง ดา้นงานศา
สนศึกษา ดา้นงานศึกษาสงเคราะห์ ดา้นงานเผยแผศ่าสนธรรม ดา้นงานสาธารณูปโภคและดา้นงาน
สาธารณสงเคราะห์โดยจาํแนกขอ้มูลตามปัจจยัส่วนบุคคล ตาม เพศ   อายุ  อาชีพ  ระดบัการศึกษา

ประชาก คือ 4 บา้นลานตากฟ้า ตาํบลลานตากฟ้า
อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม จาํนวน 106 คน คือ แบบสอบถาม

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศชายมีอายุ 41 - 50
อาชีพเกษตรก 5,001 - 10,000 บาทความ
คิดเห็นต่อบทบาททางสังคมของวดัลานตากฟ้า ตาํบลลานตากฟ้า อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม
โดยภาพรวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก

ดา้นงานศาสนศึกษา รองลงมาคือ ดา้นงานศึกษาสงเคราะห์ ดา้นงานสาธารณสงเคราะห์
ดา้นงานปกครอง ดา้นงานสาธารณูปการ ดา้นงานเผย
แผศ่าสนธรรมตามลาํดบั
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Abstract
The purposes of this study were to study the public opinion to social role of

Kokesalud Temple in Ban Rai sub-district on Bangrakam district at Phitsanulok province and
used the result to develop and improve the activity of Kokesalud Temple in Ban Rai sub-district
on Bangrakam district at Phitsanulok province to the appropriate role and incur the social and
community benefit. Data classified by personal characteristic to gender, aged, career, level of
education and average income per month.

The population in this survey study was 201 peoples who lived in Moo 3
Kokesalud village in Ban Rai sub-district on Bangrakam district at Phitsanulok province. Tool
used in this study was a set of questionnaire. Statistics used in data analysis were percentage,
mean and standard deviation which computed by software package program.

The study found that most of respondents was female, in the aged range of over
51 years old, be farmers, graduated in primary school and average income per month less than
5,001 Baht. The mean of attitudes regarding to the public opinion to social role of Kokesalud
Temple in Ban Rai sub-district on Bangrakam district at Phitsanulok province in overall was in
high level. When considered to each aspect which could sort from high to low as followed;
evangelical aspect, public assistance aspect, religious study aspect, public welfare aspect,
education assistant aspect and governed aspect.
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา

วดัมีบทบาททางสังคม
ประเทศไท ร้อยละ

เก้าสิบนับถือพระพุทธศาสนา ประเทศไทย
ประชาชนถือพระพุทธศาสนา จนกลายเป็นศาสนาประจาํ
ชาติ และเป็นรากฐานทางวฒันธรรมแทบทุกด้านของ
สังค มไท ย
พระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาไดมี้บทบาทสําคญัต่อวิถีชีวิตของคนไทย
หรือชุมชนไทยเป็นอยา่งมาก

พระสงฆ์จะเป็นผูน้าํ
วดัจะเป็นศูนยร์วมของ

ชุมชน
ประเพณีของพระพุทธศาสนา วดัเป็นศูนย์รวมจิตใจของ

ความสามคัคี ความสงบ
เรียบร้อย
คือ วดัมีบทบาทในการควบคุมทางสังคม เพราะการเคารพ
นบัถือพระพุทธศาสนา เป็นไปอย่างกวา้งขวางในทุกชน

(พระราชวรมุนี.2530: 71-72) โดย
พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจาํชาติของไทยมาชา้นาน
มีความสัมพนัธ์กบัคนไทยอยา่งแน่นแฟ้นพระพุทธศาสนา

ล้วนเป็น

พระพุทธศาสนา ทยัเป็นราชธานี

สังคมไทยไดน้บัถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาํชาติ
ติดต่อกนัมาอยา่งไม่ขาดสาย 700
กว่าปี
พระพุทธศาสนามากมาย เช่น วดั โบสถ์ วิหาร ศาลาการ
เปรียญ เจดีย์ พระพุทธรูป พระภิกษุสงฆ์ เป็นตน้
สั ง ค ม ไ ทย จึง ไ ด้รับ อิท ธิพ ล จา กคํา สอนข อง
พระพุทธศาสนามาปลูกฝังหล่อหลอมชีวิตให้มีความ
เมตตากรุณา

มีสัมมาคารวะ
เป็นผลใหว้ถีิชีวติของคนไทยเป็นไปตามหลกัธรรมแห่งคาํ
สอนหลกัของพระพุทธศาสนา การดาํเนินชีวิตของคนไทย

กิจก รรม จะ มี
เช่น

การบวช  การแต่งงาน เป็นตน้(จํานง
ทองประเสริฐ.2532: 29)

พระพุทธศาสนามีวดัเป็นศูนยก์ลางของการศึกษาอบรม
ศีลธรรม เผยแผ่ศาสนา ด้านสาธารณสงเคราะห์ การ

ทางครอบครัวสังคมและชุมชนแสดงให้เห็นถึงความ

ตลอดเวลา ไม่วา่จะเป็นประเพณีการบวชเรียนนอกจากจะ
าในสมาชิกครอบครัว

ภิกษุสงฆแ์ละฝ่ายฆราวาสวดัจึงมีบทบาทสําคญัต่อคนไทย
นวดัเป็นศูนย์รวมของคน

ทางศาสนาสืบทอด
กันมายาวนานรวมถึงการดํารงชีวิตประจาํวนัในชุมชน
ประชาชนจึงมีความสัมพนัธ์กบัพุทธศาสนาคือวดั
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ถึง
บทบาท สาํคญัของวดั (ทนิพนัธ์ุ นาคะตะ.2543: 15)

แต่ปัจจุบันกลับเกิด
คิดเห็น ทางดา้นลบของประชาชนต่อบทบาท
ทางสังคมของวดัโดย วไปโดยประชาชนส่วนใหญ่มอง

ยนไปมองเพียงว่าวดัในปัจจุบนัมีแต่
เพียง เนน้การสร้าง ถาวรวตัถุเพียง
อยา่งเดียว เป็นประโยชน์แก่สังคม

ก่อให้เกิดความคิดเห็น
แง่มุมลบต่อบทบาททางสังคมของวดัเป็นผลให้การมี
จิตสํานึกทางศีลธรรม และการมีส่วนร่วมในการทํา
กิจกรรมร่วมกบัวดั
มองบทบาททางสังคมของวดัว่ามีความสําคญัน้อยลงไป
และยงัให้ความสําคญัต่อบทบาททางสังคมของวดัลดนอ้ย
ถอยลงตามลาํดบัสาเหตุเกิดจากทศันคติหรือความคิดเห็น
เป็นสาํคญั(พระธรรมปิฎก. ป.อ.ปยุตฺโต.2548: 25)

ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาททาง
สังคมของวดัจึงมีความสําคญัเพราะ
มีพระพุทธศาสนาช่วยกล่อมเกลาปลูกฝังโน้มน้าวจิตใจ
และสร้างจิตสํานึกทางศีลธรรมโดยมีวดัและพระสงฆเ์ป็น

ชิกของสังคมให้เป็น
สังคมไทยยงัเป็น

เป็นการสร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นให้แก่
สังคม ทางพระพุทธศาสนาก็ไดมี้
ส่วนสําคญัในการเนน้สํานึกความเป็นพวกเดียวกนั เพราะ

ร่วมงานกัน
ก่อให้เกิดความสนิทสนม ความรัก เกิด

การพฒันาและกา้วหน้าต่อไป

สําคญัของวฒันธรรมไทย

ๆ
ของชุมชน ในประ

หมู่บา้นจะมีวดัเป็นศูนยก์ลางและถือกนัว่าวดัเป็นสมบติั
ของส่วนรวม วดัจึงเป็นแหล่งรวมของคนไทยในชุมชนให้

(อานนท์ อาภาภิรมย์.252: 12)
วดัลานตากฟ้า ตาํบลลานตากฟ้า อาํเภอนคร

ชยัศรี จงัหวดันครปฐม
เป็นวดัประจาํตาํบลลาน

ตากฟ้า บทบาททางสังคมและสร้างคุณประโยชน์ให้
เกิดการพฒันาโดยการร่วมมือระหว่างประชาชนชาวลาน
ตากฟ้าและหมู่บา้นใกลเ้คียงโดยวดัลานตากฟ้าได้ดาํเนิน
กิจกรรมสาธารณะปร ประชาชน

ความเป็นอยู่ การ
ส่งเสริมให้มีการจดักิจกรรม ได้แก่ การ
ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านวิชาชีพแก่ชุมชนด้วยการจัด
วทิยาการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ในรูปแบบกลุ่มแม่บา้นลาน
ตากฟ้าและวิสาหกิจชุมชนร่วมกนัศึกษาในการประกอบ
อาชีพโดยการใช้ทรัพยากรใน
สูงสุด การส่งเสริมการเรียนรู้โดยการจดัรายการเสียงตาม

อินท รีย์ แ ก่
ประชาชนและชุมชน ให้ประชาชนและชุมชนมีความ
อยูดี่กินดีมีการปลูกจิตสาํนึกให้เกิดความรักความสามคัคีมี

มีความเมตตาต่อ
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มีกิจกรรมสําหรับ เยาวชน นักเรียน นิสิต
นกัศึกษามีการจดักิจกรรมเขา้ค่ายคุณธรรมจริยธรรมเป็น
ระยะๆโดยได้เน้นกลุ่ นักเรียน
นิสิตนักศึกษาเป็นสําคญั มีการจดับวชชีพราหมณ์ในวนั
สําคญัทางพระพุทธศาสนาเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน
นิสิตนักศึกษา
โอกาสบวชเรียนอย่างผูช้ายได้บวชเรียนศึกษาพระธรรม
วินยัเป็นระยะเวลาอนัเหมาะสมโดยมีเจ้าอาวาสผูช่้วยเจา้
อาวาสและพระวิทยากรคอยให้ความช่วยเหลือด้านการ

พระพุทธศาสนาและสามารถนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได้
และการจดัให้มีพระภิกษุเขา้ไปอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ในโรงเรียนตามหลกัการเผยแผ่ของพระพุทธศาสนาเป็น
กิจกรรมห สําคญั
ของวดัลานตากฟ้า

หรือบิดารมารดา องทาํงาน
จากสภาพเศรษฐกิจ ทาํให้ไม่
มี เวลาดูแลบุตรธิ งเยาว์ว ัยประกอบกับความ
ตอ้งการ ขดัเกลาจิตใจและหล่อหลอมจิตใจดว้ยธรรมะ

วดัได้ สงเคราะห์เด็ก
ก่อนวยั ช่วยบิดามารดา

ขดัเกลาจิตใจและหล่อ
หลอมจิตใจด้วยธรรมะและเป็น

เยน็
จาก

กิจกรรมของวดัลานตาก
ลานตากฟ้า ไดรั้บการยกยอ่งใหมี้ฐานะเป็นวดัพฒันาสังคม

ครบถว้น

ผูศึ้กษาในฐานะเป็นผูช่้วย
เจา้อาวาสวดัลานตากฟ้า สังกดัวดัลานตากฟ้า ตาํบลลาน
ตากฟ้า อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม มีความสนใจ
ศึกษา าชนต่อบทบาททาง
สังคมของวดัลานตากฟ้า ตาํบลลานตากฟ้า อาํเภอนครชยั
ศรี จงัหวดันครปฐม ถึงบทบาททางสังคมของวดัลานตาก
ฟ้าว่ามีบทบาททางสังคม ในการดําเนิน
กิจกรรมทางพุทธศาสนาครบถว้น 6 ดา้นหรือไม่
นาํผลการศึกษาไปเผยแพร่ ศึกษา
รับรู้บทบาททางสังคมของวดัลานตากฟ้า
มากน้อยเพียงไดและไดห้ันมาให้ความสําคญัว่าวดัเป็

ของประชาชนในการดําเนินชีวิตรวมถึงยงั
ไปใช้เป็นแนวทางในการ

พฒันาและปรับปรุงในการดาํเนินกิจกรรมของวดัลานตาก
ฟ้าให้มีความเหมาะสมกบัสภาพสังคมและชุมชนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและชุมชนต่อไป

วตัถุประสงค์ของการศึกษา
ความคิดเห็นของประชาชนต่อ

บทบาททางสังคมของวดัลานตากฟ้า ตาํบลลานตากฟ้า
อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม

ไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพฒันาวิธีการปฏิบติังานของวดัลานตากฟ้า
ตาํบลลานตากฟ้า อาํเภอนครชัยศรี จงัหวดันครปฐม ให้
ปฏิบติัหนา้
กรอบแนวคดิของการศึกษา
การ ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาททาง
สังคมของวดัลานตากฟ้า ตาํบลลานตากฟ้า อาํเภอนคร
ชัยศรี จงัหวดันครปฐม ผูศึ้กษาได้กาํหนดตวัแปรอิสระ
และตวัแปรตาม โดยปรับปรุงจากการศึกษาของ พระสุระ
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ชัย  เดโชเม็ง ( : บทคัดย่อ) ได้แก่ กําหนดตัวแปร
อิสระ คือ เพศ   อายุ  อาชีพ  ระดับการศึกษาและรายได้

และกําหนดตัวแปรตาม คือ ด้านงาน
ปกครองด้านงานศาสนศึกษา ด้านงานศึกษาสงเคราะห์
ด้านงานเผยแผ่ศาสนธรรมด้านงานสาธารณูปโภคและด้าน
งานสาธารณสงเคราะห์และสนับสนุนตัวแปรตามด้วย

35: 34 )
มาเป็นกรอบในการศึกษา

คาํนิยามศัพท์เฉพาะ
ความคิดเห็น

ทางพฤติกรร

คิดเห็น 4
ตาํบลลานตากฟ้า  อาํเภ
เป็นผูต้อบแบบสอบถาม

บทบาท หมายถึง

จะต้องกระทาํ หรือพฤติกรรม คาดหวงัสําหรับผูอ้ยู่ใน

โดยกลุ่มคนหรือสังคม
บทบาททางสังคม หมายถึง กาํหนด

การแสดงพฤติกรรมในสังคม บาททางสังคมของวดั
ลานตากฟ้า ด้านงานปกครอง ด้านงานศา
สนศึกษา ดา้นงานศึกษาสงเคราะห์ ดา้นงานเผยแผ่ศาสน
ธรรม ด้านงานสาธารณูปการ และด้านงานสาธารณ
สงเคราะห์

บทบาททางสังคมของวัด หมายถึง ความ
จาํเป็นจะตอ้งกระทาํ

บทบาททางสังคม ของวดัลานตากฟ้า
ดา้น คือ ด้านงานปกครอง ดา้นงานศาสนศึกษา ดา้นงาน
ศึกษาสงเคราะห์ ด้านงานเผยแผ่ศาสนธรรม ด้านงาน
สาธารณูปการ และดา้นงานสาธารณสงเคราะห์

ความคิด เห็นด้านงานปกครอง หมายถึง

การใชพ้ระธรรมวินยัเป็นหลกัในการ
ปกครองการสอดส่องดูแล รักษาความเรียบร้อยดีงาม

ตามพระธรรมวินยั  กฎหมาย กฎ ขอ้บั
กฎมหาเถรสมาคมผูป้กครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญาโดยยึดความถูกต้องรวดเร็ว
และเป็นธรรม

ความคิดเห็นด้านงานศาสนศึกษา หมายถึง

การศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุ
สามเณร การศึกษาแผนกธรรม แผนกบาลี แผนกสามญั
ศึกษาและการศึกษาในมหาวิทยาลยัสงฆ์
ธรรมวินัย มี
หลกัปฏิบติัธรรม และการมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ

ธรรมและการอบรมขดัเกลาจิตใจให้
บาปบุญคุณโทษ เป็นตน้

ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ด้ า น ง า น ศึ ก ษ า ส ง เ ค ร า ะ ห์
หมายถึง

การ ทางวดั
ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์จดั

ครูพระช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนาคุณธรรมจริยธรรม
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แก่เด็กและเยาวชนมีการให้ความรู้ความเขา้ใจหลกัธรรม
ทางพระพุทธศาสนาโครงการอบรม
ค่ายพุทธบุตร  เข้าค่ายพุทธธรรมค่ายยุวะพุทธ และการ
สงเคราะห์แก่สังคม ได้แก่  การมอบทุนการศึกษาแก่
นกัเรียนนกัศึกษาและผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษา

ความคิดเห็นด้านงานเผยแผ่ศาสนธรรม
หมายถึง

ก า ร ป ร ะ ก า ศ

ขดัต่อพระธรรมวินยั โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนไดมี้ความรู้
ความเขา้ใจในหลกัธรรมและนอ้มนาํไปประพฤติปฏิบติัใน
ชีวิตประจาํวนั ไดแ้ก่ การเทศนา การอบรมบรรยาย   การ
สัมมนา  การปาฐกถา

พิมพ ์หรือวดีีทศัน์ เป็นตน้
ความคิดเห็นด้านงานสาธารณูปการ หมายถึง

งพฤติกรรม ความเข้าใจ ความ

ก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวตัถุ เสนาสนะ
และศาสนสถาน ให้มีความ
เหมาะสม มีสภาพเรียบร้อย มี
การจดัหาหนงัสือธรรมะ สารค

บริเวณวดัเป็น
ความคิดเห็นด้านงานสาธารณสงเคราะห์

หมายถึง
การใหค้วามช่วยเหลือประชาชน

โดย
ตาย และ

เดือดร้อน ยากไร้การรักษาพยาบาลผู ้

โรงพยาบาล การจดัฝึกอบรมอาชีพต่างๆ แก่ประชาชน

วัดลานตากฟ้า หมายถึง
พระราชทานวิสุ
และจดักิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนลานตากฟ้า
พํานักของสงฆ์และนักบวช วัด

3
บูรณะปฏิสังขรณ์มาเป็นระยะตามลาํดบัเดิมมีนามว่า วดั

ลานตากฟ้าได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2494 ได้ผูกพัทธสีมาอุโบสถ 13
กุมภาพันธ์ 495
ภายหลงัไดม้อบให้ น 3 ไร่ 1 งาน
20 ตารางวา วดัลานตากฟ้ามีพระสงฆ์อยู่จาํพรรษาปีละ
ประมาณ 25 รูป มีเจา้อาวาส อธิการ
โต จุ้ย พระอธิการไป๋
พระอธิการมา มหาฟัก อธิการส่ง

สุรพล ประโชติธรรมา
ภรณ์ อธิการกิตติ กิตฺติวณฺโณ 3 เป็น
ตน้มา 41 4 ตาํบลลานตากฟ้า อาํเภอนคร
ชยัศรี จงัหวดันครปฐม

1. ทาํให้ทราบถึงความคิดเห็นของประชาชน
ต่อบทบาททางสังคมของวดัลานตากฟ้า ตาํบลลานตากฟ้า
อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม

2. ทาํให้ทราบถึงผลการศึกษา นาํเสนอ
ต่อผูบ้งัคบับญัชา(เจา้อาวาส)นาํไปใช้เป็นแนวทางในการ
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ปรับปรุงและพฒันาวิธีการปฏิบติังานของวดัลานตากฟ้า
ตาํบลลานตากฟ้า อาํเภอนครชัยศรี จงัหวดันครปฐม ให้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ศึกษา

4 ตาํบลลานตากฟ้า อาํเภอนคร
ชัยศรี จงัหวดันครปฐม 76 คน (องค์การ
บริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า. 2557)

กลุ่มตวัอยา่ง เป็นการแจกแบบสอบถามให้กบั
ประชาชนเฉพาะ 4
ตําบลลานตากฟ้า อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
จาํนวน 106 คน โดย
เปรียบเทียบตามตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan
(เอกสารประกอบรายวชิา PA 505 . 2556)

ร้อยละ (Percentage) (Mean) และค่าความ
(Standard Deviation)

อภิปรายผล
ผล กา รศึก ษ าค วาม คิ ดเ ห็นป ระช า ชนต่อ

บทบาททางสังคมของวดัลานตากฟ้า ตาํบลลานตากฟ้า
อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม พบวา่ ประชาชนมีความ
คิดเห็นต่อบทบาททางสังคมของวดัลานตากฟ้า ตาํบลลาน
ตากฟ้า อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐมโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก จาํแนกเป็นรายดา้น พบวา่ 1
ไดแ้ก่ ดา้นงานศาสนศึกษา รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นงานศึกษา
สงเคราะห์ ดา้นงานสาธารณสงเคราะห์ ดา้นงานปกครอง

ดา้นงานสาธารณูปการและอนัดบัทา้ยสุดได้แก่ ด้านงาน
เผยแผศ่าสนธรรม

1. ด้านงานปกครอง ผลการศึกษาพบว่า
ประชาชนมีความคิดเห็นมีความเห็นต่อบทบาททางสังคม
ของวดัลานตากฟ้า ตาํบลลานตากฟ้า อาํเภอนครชัยศรี
จงัหวดันครปฐมดา้นการปกครองโดยภาพรวมอยู่ ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสุระชัย  เดโชเม็ง

: บ ทคัด ย่อ)
ประชาชนต่อบทบาททางสังคมของวดับึง  ตาํบลบา้นสวน
อาํเภอเมืองสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยัผลการศึกษาเป็นราย
ดา้นพบว่าด้านงานปกครองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เช่นกนั ผู้ศึกษาในฐานะเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลานตากฟ้า
มีความคิดเห็นสนับสนุนผลงานวิจัย
ให้ประชาชนมีความเห็นในระดบัมากอาจเ มาจากวดั
ลานตากฟ้ามีการปกครอง พระภิกษุสามเณรภายในวดัให้
อยู่ในระเบียบวินัย ตามกฎมหาเถรสมาคมอย่างเคร่งครัด

เดือน เป็นตน้
2. ด้านงานศาสนศึกษา ผลการศึกษาพบว่า

ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาททางสังคมของวดัลาน
ตากฟ้า ตําบลลานตากฟ้า อํา เภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ด้านงานศาสนศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก สอดคล้องกับงานวิจัยของพระวิฑูรย์ ฐานเมธี

: บทคัดย่อ)
ประชาชนต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
หนองบวัลาํภูผลการศึกษาเป็นรายด้านพบว่าด้านงานศา
สนศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกนั ผู้ศึกษาใน
ฐานะเป็นผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดลานตากฟ้ามีความคิดเห็น
สนับสนุนผลงานวจัิย
ความเห็นในระดับมากอาจเ มาจากวดัลานตากฟ้า
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ส่งเสริมการศึกษาโดยจดัการศึกษาแผนกธรรมภายในวดั
สนับสนุนการศึกษาบาลี และปริยติัสามญัศึกษาสําหรับ
ภิกษุและสามเณรมาโดยตลอดมีการจดัยานพาหนะในการ
รับส่งพระภิกษุสามเณรไปศึกษาบาลีและปริยติัสามัญ
รวมถึงมีการสนับสนุนโดยการแจกทุนการศึกษาแก่ภิกษุ
สามและเณรมาโดยตลอด

3. ด้านงานศึกษาสงเคราะห์ ผลการศึกษา
พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาททางสังคมของ
วดัลานตากฟ้า  ตาํบลลานตากฟ้า อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดั
นครปฐม ด้านงานศึกษาสงเคราะห์โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสุระชัย  เดโช

: บทคัดย่อ)
ประชาชนต่อบทบาททางสังคมของวดับึง  ตาํบลบา้นสวน
อาํเภอเมืองสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยัผลการศึกษาเป็นราย
ด้านพบว่าด้านงานศึกษาสงเคราะห์โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากเช่นกนัผู้ ศึกษาในฐานะเป็นผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัด
ลานตากฟ้ามีความคิดเห็นสนับสนุนผลงานวิจัยดงักล่าววา่

อาจ
เ มาจากวดัลานตากฟ้ามีการจดัเขา้ค่ายพุทธบุตรค่าย
คุณธรรมและค่ายเยาวชนธรรมะเป็นประจาํจึงและยงัมี

แก่เยาวชน และ

4. ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม ผลการศึกษา
พบวา่ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาททางสังคมของ
วดัลานตากฟ้า ตาํบลลานตากฟ้า อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดั
นครปฐมด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก งานวิจยัของ พระวิทูร  อนาวิโล

6: บทคัดย่อ) ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาท
ทางสังคมวดัโคกสลุด  ตาํบลบา้นไร่ อาํเภอบางกระทุ่ม

จงัหวดัพิษณุโลกผลการศึกษาเป็นรายดา้นพบว่าด้านเผย
แผ่ศาสนธรรมโดยภาพรวมอยูใ่นระดับมากเช่นกนัผู้ศึกษา
ในฐานะเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลานตากฟ้ามีความคิดเห็น
สนับสนุนผลงานวจัิย
ความเห็นในระดบัมากอาจเ มาจากวดัลานตากฟ้ามีการ
แสดงพระธรรมเทศนาและบรรยายธรรมใหป้ระชาชนไดมี้

อบต. สถานบาํบดัยาเสพติด ทนัฑสถานหลายๆแห่ง เป็น
ตน้

5. ด้านงานสาธารณูปการ ผลการศึกษาพบว่า
ประชาชนมีความคิดเห็นมีความเห็นต่อบทบาททางสังคม
ของวดัลานตากฟ้า ตาํบลลานตากฟ้า อาํเภอนครชัยศรี
จงัหวดันครปฐมดา้นงานสาธารณูปการ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสุรัตธรรม

: บทคัดย่อ)ไดศึ้กษา
งความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาททางสังคมของ

วดัคลองตะเคียนตําบลบ้านสวน  อําเภอเมืองสุโขทัย
จงัหวดัสุโขทยัผลการศึกษาเป็นรายด้านพบว่าด้านงาน
ศึกษาสงเคราะห์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกันผู้
ศึกษาในฐานะเป็นผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดลานตากฟ้ามีความ
คิดเห็นสนับสนุนผลงานวิจัย
ประชาชนมีความเห็นในระดบัมากอาจ
ตากมีการดูแลซ่อมแซมถาวรวตัถุภายในวดัเป็นอย่างดีให้

เป็นประโยชน์แก่ผูม้าใช ้เช่น ศาลาบาํเพญ็กุศล มีการปรับ
ทศันียภาพโดยรวมและจดัสวนหย่อม อ
รวมถึงมีการ
สะดวกในเขา้มาใช้ไดบ้ริการและคน้ควา้หาความรู้ในดา้น
พุทธศาสนาและข่า
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6. ด้านงานสาธารณะสงเคราะห์ ผลการศึกษา
พบวา่ ประชาชนมีความคิดเห็นมีความเห็นต่อบทบาททาง
สังคมของวดัลานตากฟ้า  ตาํบลลานตากฟ้า อาํเภอนครชยั
ศรี จังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกบังานวจัิยของ พระครูสุรัตธรรมเกษม (พิศิษฐ์

: บทคัดย่อ)
คิดเห็นของประชาชนต่อบทบาททางสังคมของวดัคลอง
ตะเคียนตําบลบ้านสวน  อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด
สุโขทยั ผลการศึกษาเป็นรายดา้นพบวา่ด้านงานสาธารณะ
สงเคราะห์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกนัผู้ศึกษาใน
ฐานะเป็นผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดลานตากฟ้ามีความคิดเห็น
สนับสนุนผลงานวจัิย
ความเห็นในระดบัมากอาจเ มาจากวดัลานตากฟ้ามีการ
ช่วยเหลือสงเคราะห์ในงานบาํเพ็ญกุศลสําหรับผูมี้ฐานะ
ยากจนเป็นพิเศษและมีการช่วยเหลืออุปถมัภใ์ห้คนชราเด็ก
กําพร้า
ความเหมาะสมมีการ
สร้างโรงพยาบาลชุมชน
โดยรวมในการบาํ

เป็นอยา่งมาก

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผู้ศึกษา

ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
บทบาททางสังคมของวดัลานตากฟ้า ตาํบลลานตากฟ้า
อาํเภอนครชัยศรี จงัหวดันครปฐม ให้บรรลุผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพควรดาํเนินการ

1. ด้านด้านงานปกครอง ผูศึ้กษามีความเห็น
ว่า พระเถระผู ้ปกครองควรมีการจัดให้มีการประชุม

พระภิกษุสามเณรทุกๆ ให้ความเข้าในใน
ระเบียบวนิยัและขอ้ปฏิบติัให้เกิดความเขา้ใจในการปฏิบติั

เรียบร้อยในการปกครอง
สําคัญควรให้พระภิกษุ
สอดส่องพระภิกษุสามเณร แบบอย่าง
และเป็นการแบ่งเบาภาระเจา้คณะพระผูป้กครอง

2. ด้านงานศาสนศึกษา ผูศึ้กษามีความเห็นว่า
ควรมีการสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรใน
ดา้นการศึกษานกัธรรมและนกัธรรมบาลีรวมถึงควรมีการ
สนับสนุนการศึกษาปริยติัสามญัและการศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลยัตามลาํดบัควรมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ
สามเณร

อยูใ่นปัจจุบนั
3. ด้ า น ง า น ศึ ก ษ า ส ง เ ค ร า ะ ห์ ผู ้ ศึ ก ษ า มี

ความเห็นว่า ควรมีการให้ความรู้
การศึกษาสงเคราะห์ ควรมีการสนับสนุน
ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน ให้มี

เงินกองทุน และปริยติัสามญัสําหรับ
พระภิกษุสามเณรให้มีประสิทธิภาพ

4. ด้านงานเผยแผ่ศาสนธรรม ผู ้ศึกษามี
ความเห็นวา่ ควรส่งเสริมและจดัอบรมพระภิกษุนกัเผยแผ่
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ใ ห้ มี ค ว า ม รู้ ด้ า น ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส นา ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภา พ ใ น ก า ร เ ผย แ ผ่

ควรให้
พระภิกษุสามเณรมีความเข้าใจการจัดค่ายคุณธรรม
จริยธรรมหรือค่ายพุทธบุตรและควรเน้นหนัก
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หลักธรรม

หลังจากการเข้าค่ายว่าผูเ้ข้าค่ายมีการนําหลักธรรมไป
จดัเขา้ค่ายจดั

ค่ายคุณธรรมจริยธรรมหรือค่ายพุทธบุตรใน
5 ด้านงานสาธารณูปการ ผูศึ้กษามีความเห็น

ว่า ควรมีการจัดสร้างกุฏิ ให้
เพียงพอในการอยูจ่าํพรรษา ควรมีการควบคุมการก่อสร้าง
ถาวรวตัถุให้เหมาะสมมีควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานมีความสวยงามง่ายในการดูแลรักษาและทาํ
ความสะอาดโดยพิจารณาจากประโยชน์ของการใช้สอย

สูงสุด เช่น ศาลาเอนกประสงค ์ศาลาปฏิบติัธรรม ศาลาใน

การรักษาศีล เป็นต้น ควรเวน้การสร้างพระพุทธรูปองค์

พระพุทธศาสนา
6. การสาธารณสงเคราะห์ ผูศึ้กษามีความเห็น

ว่า ว ัดควรก่อ นวยความสะดวกต่างๆ แก่

บริเวณวดั เช่น ศาลาเอนกประสงค์และ มี
ความ บริเวณวดั

เป็นอยูข่อ้
สาํคญัวดัควร สุรา

เกินประมาณและ
เหมาะสมรวมถึงการเตน้ลีลา ภายใน
บริเวณวดัดว้ย
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