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ความคิดเห็นของประชาชนต่ อบทบาททางสังคมของ
วัดลานตากฟ้า ตําบลลานตากฟ้า อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
พระสมบัติ ( ธมฺมิโก) สุ ขทวีเลิศพงศ์
บทคัดย่ อ
การศึ ก ษา
คํา ตอบความคิ ดเห็ นของประชาชนต่ อ
บทบาททางสังคมของวัดลานตากฟ้ า ตําบลลานตากฟ้ า อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นํา ผลจากคํา ตอบไปใช้ง านและเสนอเจ้า อาวาสเป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขและพัฒนา
บทบาททางสังคมของวัด
ในด้านงานปกครอง ด้านงานศา
สนศึกษา ด้านงานศึกษาสงเคราะห์ ด้านงานเผยแผ่ศาสนธรรม ด้านงานสาธารณู ปโภคและด้านงาน
สาธารณสงเคราะห์ โดยจําแนกข้อมูลตามปั จจัยส่ วนบุคคล ตาม เพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึกษา
ประชาก
คือ
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จํานวน 106 คน

4 บ้านลานตากฟ้ า ตําบลลานตากฟ้ า
คือ แบบสอบถาม

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมากเป็ นเพศชายมีอายุ 41 - 50
อาชี พเกษตรก
5,001 - 10,000 บาทความ
คิดเห็นต่อบทบาททางสังคมของวัดลานตากฟ้ า ตําบลลานตากฟ้ า อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
ด้านงานศาสนศึกษา รองลงมาคือ ด้านงานศึกษาสงเคราะห์ ด้านงานสาธารณสงเคราะห์
ด้านงานปกครอง ด้านงานสาธารณู ปการ
ด้านงานเผย
แผ่ศาสนธรรมตามลําดับ
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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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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
วัดมีบทบาททางสังคม
ประเทศไท
ร้อยละ
เก้ า สิ บนั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนา
ประเทศไทย
ประชาชนถือพระพุทธศาสนา จนกลายเป็ นศาสนาประจํา
ชาติ และเป็ นรากฐานทางวัฒ นธรรมแทบทุ ก ด้า นของ
สั ง คมไทย
พระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาได้มีบทบาทสําคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทย
หรื อชุมชนไทยเป็ นอย่างมาก
พระสงฆ์จะเป็ นผูน้ าํ
วัดจะเป็ นศูนย์รวมของ
ชุมชน
ประเพณี ของพระพุทธศาสนา วัดเป็ นศูนย์รวมจิ ตใจของ
ความสามัคคี ความสงบ
เรี ยบร้อย
คือ วัดมีบทบาทในการควบคุมทางสังคม เพราะการเคารพ
นับถื อพระพุทธศาสนา เป็ นไปอย่างกว้างขวางในทุกชน
(พระราชวรมุ นี . 2530: 71-72) โดย
พระพุทธศาสนา เป็ นศาสนาประจําชาติของไทยมาช้านาน
มีความสัมพันธ์กบั คนไทยอย่างแน่นแฟ้ นพระพุทธศาสนา
ล้วนเป็ น
พระพุทธศาสนา

ทัยเป็ นราชธานี

สังคมไทยได้นบั ถือพระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจําชาติ
ติดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสาย
700
กว่า ปี
พระพุทธศาสนามากมาย เช่น วัด โบสถ์ วิหาร ศาลาการ
เปรี ยญ เจดี ย ์ พระพุทธรู ป พระภิ กษุ สงฆ์ เป็ นต้น
สั ง คมไทยจึ ง ได้ รั บ อิ ท ธิ พลจากคํ า
สอนของ
พระพุ ท ธศาสนามาปลู ก ฝั ง หล่ อ หลอมชี วิ ต ให้ มี ค วาม
เมตตากรุ ณา
มีสัมมาคารวะ
เป็ นผลให้วถิ ีชีวติ ของคนไทยเป็ นไปตามหลักธรรมแห่ งคํา
สอนหลักของพระพุทธศาสนา การดําเนิ นชี วิตของคนไทย
กิ จ กรรมจะมี
เช่ น
การบวช การแต่งงาน
เป็ นต้น(จํานง
ทองประเสริฐ.2532: 29)
พระพุทธศาสนามี วดั เป็ นศูนย์กลางของการศึ ก ษาอบรม
ศี ล ธรรม เผยแผ่ ศ าสนา ด้ า นสาธารณสงเคราะห์ การ
ทางครอบครั ว สั ง คมและชุ ม ชนแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความ
ตลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็ นประเพณี การบวชเรี ยนนอกจากจะ
าในสมาชิ กครอบครัว
ภิกษุสงฆ์และฝ่ ายฆราวาสวัดจึงมีบทบาทสําคัญต่อคนไทย
นวัดเป็ นศู นย์รวมของคน
ทางศาสนาสื บทอด
กันมายาวนานรวมถึ ง การดํา รงชี วิต ประจํา วันในชุ ม ชน
ประชาชนจึงมี ความสัมพันธ์กบั พุทธศาสนาคื อวัด
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ถึ ง

บทบาท สําคัญของวัด (ทินพันธุ์ นาคะตะ.2543: 15)
แต่ ปั จ จุ บ ัน กลับ เกิ ด
คิดเห็ น
ทางด้านลบของประชาชนต่อบทบาท
ทางสังคมของวัดโดย วไปโดยประชาชนส่ วนใหญ่มอง
ยนไปมองเพียงว่าวัดในปั จจุ บนั มี แต่
เพียง
เน้นการสร้าง
ถาวรวัตถุเพียง
อย่างเดียว
เป็ นประโยชน์แก่สังคม
ก่ อให้เกิ ด ความคิ ด เห็ น
แง่ มุ ม ลบต่ อ บทบาททางสั ง คมของวัด เป็ นผลให้ ก ารมี
จิ ต สํ า นึ ก ทางศี ล ธรรม และการมี ส่ ว นร่ ว มในการทํา
กิ จกรรมร่ วมกับวัด
มองบทบาททางสังคมของวัดว่ามี ความสําคัญ น้อยลงไป
และยังให้ความสําคัญต่อบทบาททางสังคมของวัดลดน้อย
ถอยลงตามลําดับสาเหตุเกิดจากทัศนคติหรื อ ความคิดเห็ น
เป็ นสําคัญ(พระธรรมปิ ฎก. ป.อ.ปยุตฺโต.2548: 25)
ความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ บทบาททาง
สังคมของวัดจึงมีความสําคัญเพราะ
มี พระพุ ทธศาสนาช่ วยกล่ อมเกลาปลู กฝั งโน้ม น้า วจิ ตใจ
และสร้างจิตสํานึ กทางศีลธรรมโดยมีวดั และพระสงฆ์เป็ น
ชิ ก ของสั ง คมให้ เ ป็ น
สังคมไทยยังเป็ น

เป็ นการสร้ า งความสามัค คี และความเป็ นปึ กแผ่นให้แ ก่
สังคม
ทางพระพุทธศาสนาก็ไ ด้มี
ส่ วนสําคัญในการเน้นสํานึ กความเป็ นพวกเดียวกัน เพราะ
ร่ วมงานกัน
ก่อให้เกิดความสนิ ทสนม ความรัก

เกิ ด

การพัฒนาและก้าวหน้าต่อไป
สําคัญของวัฒนธรรมไทย
ๆ
ของชุมชน ในประ
หมู่บา้ นจะมีวดั เป็ นศูนย์กลางและถื อกันว่าวัดเป็ นสมบัติ
ของส่ วนรวม วัดจึงเป็ นแหล่งรวมของคนไทยในชุ มชนให้
(อานนท์ อาภาภิรมย์ .252: 12)
วัดลานตากฟ้ า ตําบลลานตากฟ้ า อําเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม
เป็ นวัดประจําตําบลลาน
ตากฟ้ า บทบาททางสังคมและสร้ างคุ ณประโยชน์ใ ห้
เกิ ดการพัฒนาโดยการร่ วมมื อระหว่างประชาชนชาวลาน
ตากฟ้ าและหมู่บา้ นใกล้เคี ยงโดยวัดลานตากฟ้ าได้ดาํ เนิ น
กิจกรรมสาธารณะปร
ประชาชน
ความเป็ นอยู่
การ
ส่ งเสริ มให้มีการจัดกิ จกรรม
ได้แก่ การ
ส่ ง เสริ ม การให้ ค วามรู ้ ด้า นวิ ช าชี พ แก่ ชุ ม ชนด้วยการจัด
วิทยาการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้ในรู ปแบบกลุ่มแม่บา้ นลาน
ตากฟ้ าและวิสาหกิ จชุ มชนร่ วมกันศึกษาในการประกอบ
อาชี พ โดยการใช้ท รั พ ยากรใน
สู งสุ ด การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้โดยการจัดรายการเสี ยงตาม
อิ น ทรี ย์
แก่
ประชาชนและชุ มชน ให้ประชาชนและชุ มชนมีความ
อยูด่ ีกินดีมีการปลูกจิตสํานึ กให้เกิดความรักความสามัคคีมี
มี ค วามเมตตาต่ อ
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มี กิ จ กรรมสํา หรั บ เยาวชน นัก เรี ย น นิ สิ ต
นักศึกษามีการจัดกิ จกรรมเข้าค่ายคุ ณธรรมจริ ยธรรมเป็ น
ระยะๆโดยได้เน้น กลุ่
นัก เรี ย น
นิ สิตนักศึ ก ษาเป็ นสํา คัญ มี การจัด บวชชี พราหมณ์ ในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็ นการเปิ ดโอกาสให้เยาวชน
นิ สิ ต นัก ศึ ก ษา
โอกาสบวชเรี ยนอย่างผูช้ ายได้บวชเรี ยนศึกษาพระธรรม
วินยั เป็ นระยะเวลาอันเหมาะสมโดยมีเจ้าอาวาสผูช้ ่ วยเจ้า
อาวาสและพระวิท ยากรคอยให้ความช่ วยเหลื อด้านการ
พระพุทธศาสนาและสามารถนําไปใช้ในชี วิตประจําวัน ได้
และการจัดให้มีพระภิกษุเข้าไปอบรมคุ ณธรรมจริ ยธรรม
ในโรงเรี ยนตามหลักการเผยแผ่ของพระพุทธศาสนาเป็ น
กิ จกรรมห
สําคัญ
ของวัด ลานตากฟ้ า
หรื อบิดารมารดา องทํางาน
จากสภาพเศรษฐกิจ
ทําให้ไม่
มี เ วลาดู แ ลบุ ต รธิ
งเยาว์ว ัย ประกอบกับ ความ
ต้องการ ขัดเกลาจิตใจและหล่อหลอมจิตใจด้วยธรรมะ
วัดได้
สงเคราะห์เด็ก
ก่อนวัย
ช่ วยบิ ดามารดา
ขัดเกลาจิตใจและหล่อ
หลอมจิ ตใจด้วยธรรมะและเป็ น
เย็น
จาก
กิจกรรมของวัดลานตาก
ลานตากฟ้ า ได้รับการยกย่องให้มีฐานะเป็ นวัดพัฒนาสังคม
ครบถ้วน

ผูศ้ ึกษาในฐานะเป็ นผูช้ ่วย
เจ้าอาวาสวัดลานตากฟ้ า สังกัดวัดลานตากฟ้ า ตําบลลาน
ตากฟ้ า อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีความสนใจ
ศึ ก ษา
าชนต่ อ บทบาททาง
สังคมของวัดลานตากฟ้ า ตําบลลานตากฟ้ า อําเภอนครชัย
ศรี จังหวัดนครปฐม ถึงบทบาททางสังคมของวัดลานตาก
ฟ้ าว่ า มี บ ทบาททางสั ง คม
ในการดํา เนิ น
กิจกรรมทางพุทธศาสนาครบถ้วน 6 ด้านหรื อไม่
นํา ผลการศึ ก ษาไปเผยแพร่
ศึ ก ษา
รับรู ้ บทบาททางสังคมของวัดลานตากฟ้ า
มากน้อยเพียงไดและได้หันมาให้ความสําคัญว่าวัดเป็
ของประชาชนในการดํา เนิ น ชี วิ ต รวมถึ ง ยัง
ไปใช้เป็ นแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุ งในการดําเนิ นกิจกรรมของวัดลานตาก
ฟ้ าให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมและชุ มชนให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่สังคมและชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา

ความคิ ดเห็ น ของประชาชนต่ อ
บทบาททางสั ง คมของวัด ลานตากฟ้ า ตํา บลลานตากฟ้ า
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ไปใช้ใ นการ
ปรั บปรุ งและพัฒนาวิธีการปฏิ บตั ิ งานของวัดลานตากฟ้ า
ตําบลลานตากฟ้ า อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ให้
ปฏิบตั ิหน้า

กรอบแนวคิดของการศึกษา

การ
ความคิดเห็ นของประชาชนต่อบทบาททาง
สังคมของวัดลานตากฟ้ า ตําบลลานตากฟ้ า อําเภอนคร
ชัยศรี จังหวัด นครปฐม ผูศ้ ึ ก ษาได้กาํ หนดตัวแปรอิ สระ
และตัวแปรตาม โดยปรับปรุ งจากการศึกษาของ พระสุ ระ
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ชั ย เดโชเม็ ง (
: บทคั ด ย่ อ ) ได้แ ก่ กํา หนดตัว แปร
อิสระ คื อ เพศ อายุ อาชี พ ระดับการศึ กษาและรายได้
และกํา หนดตัว แปรตาม คื อ ด้ า นงาน
ปกครองด้ านงานศาสนศึ กษา ด้ านงานศึ กษาสงเคราะห์
ด้ านงานเผยแผ่ ศาสนธรรมด้ านงานสาธารณูปโภคและด้ าน
งานสาธารณสงเคราะห์ แ ละสนั บ สนุ นตั ว แปรตามด้ ว ย
35: 34 )
มาเป็ นกรอบในการศึกษา

คํานิยามศัพท์ เฉพาะ

ความคิดเห็น
ทางพฤติกรร

คิดเห็น
ตําบลลานตากฟ้ า อําเภ
เป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม
บทบาท หมายถึ ง

4

จะต้องกระทํา หรื อพฤติ ก รรม คาดหวังสําหรั บผูอ้ ยู่ใน
โดยกลุ่มคนหรื อสังคม
บทบาททางสั งคม หมายถึง

กําหนด

การแสดงพฤติกรรมในสังคม
บาททางสังคมของวัด
ลานตากฟ้ า
ด้านงานปกครอง ด้านงานศา
สนศึกษา ด้านงานศึกษาสงเคราะห์ ด้านงานเผยแผ่ศาสน
ธรรม ด้ า นงานสาธารณู ป การ และด้ า นงานสาธารณ
สงเคราะห์

บทบาททางสั ง คมของวั ด หมายถึ ง ความ
จําเป็ นจะต้องกระทํา
บทบาททางสังคม
ของวัดลานตากฟ้ า
ด้าน คือ ด้านงานปกครอง ด้านงานศาสนศึ กษา ด้านงาน
ศึ ก ษาสงเคราะห์ ด้า นงานเผยแผ่ ศ าสนธรรม ด้า นงาน
สาธารณูปการ และด้านงานสาธารณสงเคราะห์
ความคิ ด เห็ น ด้ านงานปกครอง หมายถึ ง
การใช้พระธรรมวินยั เป็ นหลักในการ
ปกครองการสอดส่ อ งดู แ ล รั ก ษาความเรี ย บร้ อ ยดี ง าม
ตามพระธรรมวินยั กฎหมาย กฎ ข้อบั
กฎมหาเถรสมาคมผูป้ กครองคณะสงฆ์เป็ นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญาโดยยึดความถู กต้องรวดเร็ ว
และเป็ นธรรม
ความคิ ด เห็ น ด้ า นงานศาสนศึ ก ษา หมายถึ ง
การศึกษาเล่าเรี ยนของพระภิกษุ
สามเณร การศึ ก ษาแผนกธรรม แผนกบาลี แผนกสามัญ
ศึกษาและการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์
ธรรมวินัย มี
หลักปฏิบตั ิธรรม และการมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ
ธรรมและการอบรมขัดเกลาจิ ตใจให้
บาปบุญคุณโทษ เป็ นต้น
ความคิ ด เห็ น ด้ านงานศึ กษาสงเคราะห์
หมายถึง
การ
ทางวัด
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์จดั
ครู พระช่ วยสอนวิชาพระพุทธศาสนาคุ ณธรรมจริ ยธรรม
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แก่เด็กและเยาวชนมี การให้ความรู ้ ความเข้าใจหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาโครงการอบรม
ค่า ยพุ ท ธบุ ตร เข้า ค่ ายพุ ท ธธรรมค่ า ยยุว ะพุ ทธ และการ
สงเคราะห์ แ ก่ สั ง คม ได้แ ก่ การมอบทุ น การศึ ก ษาแก่
นักเรี ยนนักศึกษาและผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษา
ความคิ ด เห็ น ด้ านงานเผยแผ่ ศ าสนธรรม
หมายถึ ง
ก ารประ ก าศ
ขัดต่อพระธรรมวินยั โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู ้
ความเข้าใจในหลักธรรมและน้อมนําไปประพฤติปฏิบตั ิใน
ชี วิตประจําวัน ได้แก่ การเทศนา การอบรมบรรยาย การ
สัมมนา การปาฐกถา
พิมพ์ หรื อวีดีทศั น์ เป็ นต้น
ความคิดเห็นด้ านงานสาธารณูปการ หมายถึ ง
งพฤติ กรรม ความเข้าใจ ความ

ก่ อ สร้ า งและการบู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ ศ าสนวัต ถุ เ สนาสนะ
และศาสนสถาน
ให้มี ค วาม
เหมาะสม
มี สภาพเรี ย บร้ อย มี
การจัดหาหนังสื อธรรมะ สารค
บริ เวณวัดเป็ น
ความคิ ด เห็ น ด้ า นงานสาธารณสงเคราะห์
หมายถึง
การให้ความช่วยเหลือประชาชน
โดย
ตาย และ

เดือดร้อน

ยากไร้การรักษาพยาบาลผู ้

โรงพยาบาล การจัดฝึ กอบรมอาชี พ ต่ า งๆ แก่ ป ระชาชน
วั ด ลานตากฟ้ า หมายถึ ง
พระราชทานวิสุ
และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุ มชนลานตากฟ้ า
พํา นั ก ของสงฆ์ แ ละนั ก บวช วัด
3
บูรณะปฏิ สังขรณ์ มาเป็ นระยะตามลําดับ เดิ มมี นามว่า วัด
ลานตากฟ้ าได้รับ พระราชทานวิสุ ง คามสี ม าใหม่
กุ ม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2494 ได้ผูก พัท ธสี ม าอุ โ บสถ
13
กุ ม ภาพัน ธ์
495
ภายหลังได้มอบให้
น
3 ไร่ 1 งาน
20 ตารางวา วัดลานตากฟ้ ามี พ ระสงฆ์อยู่จาํ พรรษาปี ละ
ประมาณ 25 รู ป มีเจ้าอาวาส
อธิ การ
โต
จุ ้ย
พระอธิ การไป๋
พระอธิ การมา
มหาฟั ก
อธิ การส่ ง
สุ รพล
ประโชติ ธรรมา
ภรณ์
อธิ การกิ ตติ กิ ตฺติวณฺ โณ
3 เป็ น
ต้นมา
41
4 ตําบลลานตากฟ้ า อําเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม

1. ทําให้ทราบถึ งความคิดเห็ นของประชาชน
ต่อบทบาททางสังคมของวัดลานตากฟ้ า ตําบลลานตากฟ้ า
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
2. ทําให้ทราบถึ งผลการศึกษา นําเสนอ
ต่อผูบ้ งั คับบัญชา(เจ้าอาวาส)นําไปใช้เป็ นแนวทางในการ
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ปรั บปรุ งและพัฒนาวิธีการปฏิ บตั ิ งานของวัดลานตากฟ้ า
ตําบลลานตากฟ้ า อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ให้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร

ศึกษา
4 ตําบลลานตากฟ้ า อําเภอนคร
ชัยศรี จัง หวัดนครปฐม
76 คน (องค์ การ
บริหารส่ วนตําบลลานตากฟ้า. 2557)
กลุ่มตัวอย่าง เป็ นการแจกแบบสอบถามให้กบั
ประชาชนเฉพาะ
4
ตํา บลลานตากฟ้ า อํา เภอนครชั ย ศรี จัง หวัด นครปฐม
จํา นวน 106 คน
โดย
เปรี ยบเทียบตามตารางสําเร็ จรู ปของ Krejcie & Morgan
(เอกสารประกอบรายวิชา PA 505 . 2556)

ร้ อยละ (Percentage)
(Mean) และค่ า ความ
(Standard Deviation)

อภิปรายผล

ผลการศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ประชาชนต่ อ
บทบาททางสั งคมของวัดลานตากฟ้ า ตําบลลานตากฟ้ า
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า ประชาชนมีความ
คิดเห็นต่อบทบาททางสังคมของวัดลานตากฟ้ า ตําบลลาน
ตากฟ้ า อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก
จําแนกเป็ นรายด้าน พบว่า
1
ได้แก่ ด้านงานศาสนศึกษา รองลงมาได้แก่ ด้านงานศึกษา
สงเคราะห์ ด้านงานสาธารณสงเคราะห์ ด้านงานปกครอง

ด้านงานสาธารณู ปการและอันดับท้ายสุ ดได้แก่ ด้านงาน
เผยแผ่ศาสนธรรม
1. ด้ านงานปกครอง ผลการศึ ก ษาพบว่ า
ประชาชนมีความคิดเห็นมีความเห็ นต่อบทบาททางสังคม
ของวัดลานตากฟ้ า ตํา บลลานตากฟ้ า อํา เภอนครชัย ศรี
จังหวัดนครปฐมด้านการปกครองโดยภาพรวมอยู่ ในระดับ
มาก สอดคล้ องกับ งานวิจัยของ พระสุ ระชั ย เดโชเม็ง
: บทคั ด ย่ อ)
ประชาชนต่อบทบาททางสังคมของวัดบึง ตําบลบ้านสวน
อํา เภอเมื องสุ โขทัย จัง หวัดสุ โขทัย ผลการศึ ก ษาเป็ นราย
ด้านพบว่าด้ านงานปกครองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน ผู้ศึกษาในฐานะเป็ นผู้ช่วยเจ้ าอาวาสวัดลานตากฟ้า
มีความคิดเห็นสนับสนุนผลงานวิจัย
ให้ประชาชนมีความเห็ นในระดับมากอาจเ มาจากวัด
ลานตากฟ้ ามี การปกครอง พระภิกษุ สามเณรภายในวัดให้
อยู่ในระเบี ยบวินัย ตามกฎมหาเถรสมาคมอย่างเคร่ งครั ด
เดือน เป็ นต้น
2. ด้ านงานศาสนศึ กษา ผลการศึกษาพบว่า
ประชาชนมีความคิดเห็ นต่อบทบาททางสังคมของวัดลาน
ตากฟ้ า ตํา บลลานตากฟ้ า อํา เภอนครชั ย ศรี จัง หวัด
นครปฐม ด้า นงานศาสนศึ ก ษาโดยภาพรวมอยู่ใ นระดั บ
มาก สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของพระวิ ฑู ร ย์ ฐานเมธี
: บทคั ด ย่ อ )
ประชาชนต่ อ การบริ หารกิ จ การคณะสงฆ์ ใ นจัง หวัด
หนองบัวลําภูผลการศึ กษาเป็ นรายด้านพบว่าด้ านงานศา
สนศึ กษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่ นกัน ผู้ศึกษาใน
ฐานะเป็ นผู้ช่ ว ยเจ้ า อาวาสวัด ลานตากฟ้ ามี ความคิด เห็ น
สนับสนุนผลงานวิจัย
ความเห็ น ในระดับ มากอาจเ มาจากวัด ลานตากฟ้ า
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ส่ งเสริ มการศึ กษาโดยจัดการศึกษาแผนกธรรมภายในวัด
สนับสนุ นการศึ ก ษาบาลี และปริ ยตั ิ สามัญศึ กษาสําหรั บ
ภิกษุและสามเณรมาโดยตลอดมีการจัดยานพาหนะในการ
รั บ ส่ ง พระภิ ก ษุ ส ามเณรไปศึ ก ษาบาลี แ ละปริ ย ตั ิ ส ามัญ
รวมถึ งมี การสนับสนุ นโดยการแจกทุนการศึ กษาแก่ ภิกษุ
สามและเณรมาโดยตลอด
3. ด้ า นงานศึ กษาสงเคราะห์ ผลการศึ ก ษา
พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็ นต่อบทบาททางสังคมของ
วัดลานตากฟ้ า ตําบลลานตากฟ้ า อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ด้านงานศึ ก ษาสงเคราะห์ โดยภาพรวมอยู่ใ น
ระดับมาก สอดคล้ องกับงานวิจัยของ พระสุ ระชั ย เดโช
: บทคั ด ย่ อ )
ประชาชนต่อบทบาททางสังคมของวัดบึง ตําบลบ้านสวน
อํา เภอเมื องสุ โขทัย จัง หวัดสุ โขทัย ผลการศึ ก ษาเป็ นราย
ด้า นพบว่า ด้ า นงานศึ ก ษาสงเคราะห์ โ ดยภาพรวมอยู่ใ น
ระดับมากเช่ นกันผู้ศึกษาในฐานะเป็ นผู้ช่วยเจ้ าอาวาสวัด
ลานตากฟ้ามีความคิดเห็นสนับสนุนผลงานวิจัย ดังกล่าวว่า
อาจ
เ มาจากวัดลานตากฟ้ ามี การจัดเข้าค่ ายพุ ทธบุ ตรค่า ย
คุ ณ ธรรมและค่ า ยเยาวชนธรรมะเป็ นประจํา จึ ง และยัง มี
แก่ เยาวชน และ

4. ด้ า นการเผยแผ่ ศ าสนธรรม ผลการศึ ก ษา
พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อบทบาททางสังคมของ
วัดลานตากฟ้ า ตําบลลานตากฟ้ า อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐมด้านการเผยแผ่ศ าสนธรรม โดยภาพรวมอยู่ใ น
ระดับมาก
งานวิจยั ของ พระวิทูร อนาวิโล
6: บทคัดย่ อ) ความคิดเห็ นของประชาชนต่อบทบาท
ทางสัง คมวัดโคกสลุ ด ตํา บลบ้า นไร่ อํา เภอบางกระทุ่ ม

จังหวัดพิษณุ โลกผลการศึ กษาเป็ นรายด้านพบว่าด้ านเผย
แผ่ ศาสนธรรมโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเช่นกันผู้ศึกษา
ในฐานะเป็ นผู้ช่วยเจ้ าอาวาสวัดลานตากฟ้ามีความคิดเห็น
สนับสนุนผลงานวิจัย
ความเห็นในระดับมากอาจเ มาจากวัดลานตากฟ้ ามีการ
แสดงพระธรรมเทศนาและบรรยายธรรมให้ประชาชนได้มี

อบต. สถานบําบัดยาเสพติด ทันฑสถานหลายๆแห่ ง เป็ น
ต้น
5. ด้ านงานสาธารณูปการ ผลการศึกษาพบว่า
ประชาชนมีความคิดเห็นมีความเห็ นต่อบทบาททางสังคม
ของวัดลานตากฟ้ า ตํา บลลานตากฟ้ า อํา เภอนครชัย ศรี
จังหวัดนครปฐมด้านงานสาธารณูปการ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้ องกับงานวิจัยของ พระครู สุรัตธรรม
: บทคัดย่ อ)ได้ศึกษา
งความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาททางสังคมของ
วัด คลองตะเคี ย นตํา บลบ้า นสวน อํา เภอเมื อ งสุ โ ขทัย
จัง หวัดสุ โ ขทัย ผลการศึ ก ษาเป็ นรายด้า นพบว่า ด้ า นงาน
ศึ ก ษาสงเคราะห์ โดยภาพรวมอยู่ใ นระดั บมากเช่ นกัน ผู้
ศึ กษาในฐานะเป็ นผู้ช่วยเจ้ าอาวาสวัดลานตากฟ้ามีความ
คิ ด เห็ น สนั บ สนุ นผลงานวิ จั ย
ประชาชนมีความเห็นในระดับมากอาจ
ตากมีการดูแลซ่ อมแซมถาวรวัตถุ ภายในวัดเป็ นอย่างดี ให้
เป็ นประโยชน์แก่ผมู ้ าใช้ เช่น ศาลาบําเพ็ญกุศล มีการปรับ
ทัศนี ยภาพโดยรวมและจัด สวนหย่อม อ
รวมถึงมีการ
สะดวกในเข้ามาใช้ได้บริ การและค้นคว้าหาความรู ้ในด้าน
พุทธศาสนาและข่า
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6. ด้ านงานสาธารณะสงเคราะห์ ผลการศึกษา
พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นมีความเห็นต่อบทบาททาง
สังคมของวัดลานตากฟ้ า ตําบลลานตากฟ้ า อําเภอนครชัย
ศรี จัง หวัด นครปฐมโดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ พระครู สุรัตธรรมเกษม (พิศิษฐ์
: บทคั ด ย่ อ )
คิดเห็ นของประชาชนต่อบทบาททางสังคมของวัดคลอง
ตะเคี ย นตํา บลบ้า นสวน อํา เภอเมื อ งสุ โ ขทัย จัง หวัด
สุ โขทัย ผลการศึกษาเป็ นรายด้านพบว่าด้ านงานสาธารณะ
สงเคราะห์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่ นกันผู้ศึกษาใน
ฐานะเป็ นผู้ช่ ว ยเจ้ า อาวาสวัด ลานตากฟ้ ามี ความคิด เห็ น
สนับสนุนผลงานวิจัย
ความเห็นในระดับมากอาจเ มาจากวัดลานตากฟ้ ามีการ
ช่ วยเหลื อสงเคราะห์ ในงานบําเพ็ญกุ ศลสําหรั บผูม้ ี ฐานะ
ยากจนเป็ นพิเศษและมีการช่วยเหลืออุปถัมภ์ให้คนชราเด็ก
กํา พร้ า
ความเหมาะสมมีการ
สร้ า งโรงพยาบาลชุ ม ชน
โดยรวมในการบํา
เป็ นอย่างมาก

ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะจากผู้ศึกษา
ความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ
บทบาททางสั งคมของวัดลานตากฟ้ า ตําบลลานตากฟ้ า
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ให้บรรลุ ผลได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพควรดําเนินการ
1. ด้ านด้ านงานปกครอง ผูศ้ ึกษามีความเห็ น
ว่ า พระเถระผู ้ป กครองควรมี ก ารจัด ให้ มี ก ารประชุ ม

พระภิ ก ษุ ส ามเณรทุ ก ๆ
ให้ ค วามเข้า ในใน
ระเบียบวินยั และข้อปฏิบตั ิให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบตั ิ
เรี ยบร้ อยในการปกครอง
สํ า คัญ ควรให้ พ ระภิ ก ษุ
สอดส่ องพระภิกษุ สามเณร
แบบอย่าง
และเป็ นการแบ่งเบาภาระเจ้าคณะพระผูป้ กครอง
2. ด้ านงานศาสนศึ กษา ผูศ้ ึกษามีความเห็นว่า
ควรมี ก ารสนับ สนุ นการศึ ก ษาของพระภิ ก ษุ ส ามเณรใน
ด้านการศึกษานักธรรมและนักธรรมบาลี รวมถึ งควรมีการ
สนับ สนุ นการศึ กษาปริ ยตั ิ สามัญและการศึ กษาในระดับ
มหาวิทยาลัยตามลําดับควรมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ
สามเณร
อยูใ่ นปั จจุบนั
3. ด้ านงานศึ กษาสงเคราะ ห์ ผู ้ ศึ ก ษ ามี
ความเห็ น ว่ า ควรมี ก ารให้ ค วามรู ้
การศึ ก ษาสงเคราะห์ ควรมี ก ารสนั บ สนุ น
ทุ น การศึ ก ษาสํ า หรั บ นั ก เรี ยน
ให้ มี
เงิ นกองทุน

และปริ ยตั ิ สามัญสําหรั บ
พระภิ กษุ สามเณรให้มีประสิ ทธิ ภาพ

4. ด้ านงานเผยแผ่ ศ าสนธรรม ผู ้ ศึ ก ษามี
ความเห็ นว่า ควรส่ งเสริ มและจัดอบรมพระภิกษุนกั เผยแผ่
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ใ ห้ มี ค ว า ม รู ้ ด้ า น ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุ ท ธศาสนาให้ มี ป ระสิ ทธิ ภาพในการเผยแผ่
ควรให้
พระภิ ก ษุ ส ามเณรมี ค วามเข้ า ใจการจัด ค่ า ยคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมหรื อ ค่ า ยพุ ท ธบุ ต รและควรเน้ น หนัก
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หลัก ธรรม

การรั กษาศี ล เป็ นต้น ควรเว้นการสร้ า งพระพุท ธรู ป องค์

หลัง จากการเข้า ค่ า ยว่า ผูเ้ ข้า ค่ า ยมี ก ารนํา หลัก ธรรมไป
จัดเข้าค่ายจัด
ค่ายคุณธรรมจริ ยธรรมหรื อค่ายพุทธบุตรใน
5 ด้ านงานสาธารณูปการ ผูศ้ ึกษามีความเห็ น
ว่า ควรมี ก ารจัด สร้ า งกุ ฏิ
ให้
เพียงพอในการอยูจ่ าํ พรรษา ควรมีการควบคุมการก่อสร้าง
ถาวรวัตถุ ให้เหมาะสมมีควบคุ มการก่อสร้ างให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานมีความสวยงามง่ ายในการดู แลรักษาและทํา
ความสะอาดโดยพิจารณาจากประโยชน์ข องการใช้สอย

สู งสุ ด เช่น ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาปฏิบตั ิธรรม ศาลาใน

พระพุทธศาสนา
6. การสาธารณสงเคราะห์ ผูศ้ ึกษามีความเห็ น
ว่ า วัด ควรก่ อ
นวยความสะดวกต่ า งๆ แก่
บริ เวณวัด เช่น ศาลาเอนกประสงค์และ
ความ

มี
บริ เวณวัด
เป็ นอยูข่ อ้
สุ รา

สําคัญวัดควร
เกินประมาณและ
เหมาะสมรวมถึงการเต้นลีลา
บริ เวณวัดด้วย

ภายใน

เอกสารอ้างอิง
หนังสื อ

กัลยา วานิชย์บญั ชา. การวิเคราะห์ สถิติ. สถิติสําหรับการบริหารและวิจัย. กรุ งเทพมหานคร:
ชู ศรี วงศ์รัตนะ.
กรุ งเทพมหานคร:
นิ ศ ารั ต น์ ศิ ล ปเดช. เอกสารประกอบการสอนระเบี
กรุ งเทพฯ:
บุญเรี ยง ขจรศิลป์ . วิธีวจิ ัยทางการศึกษา. กรุ งเทพมหานคร:
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์. จิตวิทยาสั งคม. กรุ งเทพมหานคร:

ดุษฎีนิพนธ์ และวิทยาพนธ์

.

. 2552.

พระมหารั ตนพล รั ตฺนพโล. บทบาทพระสงฆ์ต่ อการสร้ า งชุ มชนเข้มแข็ง (ศึ ก ษาเฉพาะกรณี
พระสงฆ์กลุ่ มสหธรรม). วิทยานิพนธ ศิ ลปศาสตรบัณฑิต สาขาไทยคดีศึกษา
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
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รายงานการวิจัย ปริญญานิพนธ์ และสารนิพนธ์
จรัสศรี ผลคํา. การศึกษาความคิดเห็นต่อจรรยาบรรณวิชาชี พ
ไปรษณี ย ์ อําเภอเมือง
จัง หวัด นครปฐม. สารนิ พ นธ์ รั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
วิทยาลัยทองสุ ข. 2553.
พระครู สุ ภ ทั รธี รคุ ณ. ความคิ ดเห็ นของประชาชนต่ อบทบาทของวัดราชพฤกษ์ตาํ บลบ้า นหลุ ม
อําเภอเมื องสุ โขทัย จังหวัดสุ โขทัย . สารนิ พ นธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบั ณฑิ ต
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยทองสุ ข. 2554.
พระครู สุรัตธรรมเกษม. ความคิ ดเห็ นของประชาชนต่อบทบาททางสังคมของวัดคลองตะเคี ย น
ตําบลบ้านสวน อําเภอเมืองสุ โขทัย จังหวัดสุ โขทัย . สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยทองสุ ข. 2554.
พระวิทูร อนาวิโล. ความคิดเห็ นของประชาชนต่อบทบาททางสังคมวัดโคกสลุ ด ตําบลบ้านไร่
อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุ โลก. สารนิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยทองสุ ข. 2556.
พระพงษ์ศิริ ทวีชยั . ความคิดเห็ นของประชาชนต่อบทบาทของวัดมณเฑี ยร ตําบลในเวียง อําเภอ
เมื อ ง จัง หวัด น่ า น. สารนิ พ นธ์ รั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
วิทยาลัยทองสุ ข. 2553.
พระสุ ระชัย เดโชเม็ง. ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาททางสังคมของวัดบึง ตําบลบ้านสวน
อํา เภอเมื อ งสุ โ ขทัย จัง หวัด สุ โขทัย . สารนิ พ นธ์ รั ฐ ประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยทองสุ ข. 2555.
พัฒนพงษ์ สาตราคม. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริ การขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
ชอนสารเดช อํา เภอหนองม่ วง จัง หวัดลพบุ รี. สารนิ พ นธ์ รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยทองสุ ข. 2555.

เอกสาร นๆ

วัดลานตากฟ้ า. 2557.
องค์การบริ หารส่ วนตําบลลานตากฟ้ า. 2557.

