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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบริบทของวัด ประเมินบทบาทของวัด และหาแนวทาง
สงเสริมบทบาทของวัดในจังหวัดราชบุรีในฐานะสื่อชุมชนเพ่ือการแบงปนภูมิปญญาทองถ่ินใชการวิจัย
แบบผสานวิธี คือการวิจัยเชิงปริมาณ โดยสํารวจวัดตาง ๆ บันทึกภาพ สังเกตแบบไมมีสวนรวม 
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหลักษณะทางกายภาพของวัดจากภาพถาย รวมกับขอมูลท่ีจดบันทึกไว 
และแจกแบบสอบถามความเห็นของประชาชน จํานวน 400 คน วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ 
คาความถ่ี คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณเชิงลึกผูให
ขอมูลสําคัญ เชน เจาอาวาส ผูนําชุมชน ชาวบาน เปนตน และการสํารวจเอกสาร วิเคราะหขอมูล
โดยการวิเคราะหเชิงพรรณนาและสังเคราะหเปนบทสรุปในประเด็นตาง ๆ รวมกับผลการวิเคราะหเชิง
ปริมาณตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผลการวิจัยพบวา วัดแตละแหงแบงพ้ืนท่ีออกเปน 3 เขต ไดแก 
เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตธรณีสงฆ ดานภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสะทอนผานศาสนสถาน ศาสนวัตถุ 
และศิลปกรรมตาง ๆ ภายในวัดมีองคประกอบสําคัญ 4 องคประกอบคือ  1) สารสนเทศหรือเนื้อหา
สาระ 2) ชองทางในการสื่อสาร 3) ผูสงสาร และ 4) ผูรับสาร การแบงปนภูมิปญญาทองถ่ิน พบวา 
เม่ือมาทํากิจกรรมท่ีวัดสวนใหญไดรับรูขาวสารการจัดกิจกรรมทางประเพณี เทศกาลทองถ่ิน เปน
อันดับท่ี 1  (รอยละ 19.40 ของขาวสารท่ีไดรับรู) แหลงขอมูลเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ินท่ีไดรับรู
เม่ือมาทํากิจกรรมท่ีวัดเปนอันดับท่ี 1 คือ ชาวบาน แมคาพอคา ท่ีอยูในวัดหรือรอบ ๆ วัด (รอยละ 
20 ของแหลงขอมูล) การประเมินบทบาทของวัดในฐานะสื่อชุมชนเพ่ือการแบงปนภูมิปญญาทองถ่ิน
สําหรับคําตอบวาใชเปนจํานวนมากท่ีสุดคือ วัดติดปายสุภาษิตใหขอคิดในการดําเนินชีวิต (รอยละ 
71.50) คําตอบวาไมใชเปนจํานวนมากท่ีสุดคือ วัดจัดพ้ืนท่ีใหความรูในการประกอบอาชีพ (รอยละ 
41.80) และคําตอบวาไมแนใจเปนจํานวนมากท่ีสุดคือ  การใชพ้ืนท่ีของวัดจัดประชุมของหนวยงาน 
ของชุมชนในโอกาสตาง ๆ ทําใหผูเขารวมแบงปนภูมิปญญาทองถ่ินได (รอยละ 39.80) แนวทาง
สงเสริมบทบาทของวัดในฐานะสื่อชุมชนเพ่ือการแบงปนภูมิปญญาทองถ่ิน พบวา แนวทางโดยรวม
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อยูในระดับมาก ( X  = 3.97) โดยมีวัดและเครือขายจัดอบรมเยาวชนในชุมชนใหเปนมัคคุเทศกนอย
สอดแทรกภูมิปญญาทองถ่ินเม่ือพาผูมาเยี่ยมเยียนเขาชม อยูในระดับมากท่ีสุด เปนอันดับท่ี 1 (X

=4.52) จากผลการวิจัย หนวยงาน เชน วัดตาง ๆ คณะสงฆอําเภอจอมบึง เปนตน นําองคความรูใช
เปนสารสนเทศในการสงเสริมและพัฒนาบทบาทของวัดตามยุทธศาสตรของจังหวัดราชบุรีในการนํา
กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน มาใชยกระดับสังคม คุณธรรม 
และชุมชนใหเขมแข็ง  
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ABSTRACT 
 
This research aimed to investigate the context of temples, evaluate the 

temples roles, and initiate a guideline to promote the temples’ role as the 
performance of media community for local wisdom sharing in Ratchaburi province. 
The research was mixed method. The quantitative method of temples survey, take 
photos, non-participation observation were used, and analyzed by analyzing the 
physical characteristics of the temples from photos and field book. Moreover, 
questionnaires was used for collecting the opinions of 400 people, and analyzed by 
the percentage, a number of frequency, the mean and the standard deviation. The 
qualitative methods of documents survey and in-depth interview with key 
informants such as abbots, community leaders, villagers, were collected data, and 
analyzed by descriptive analysis, summary synthesis with the quantitative results 
based on research objectives. The findings revealed that each temple had divided 
the temples area into 3 parts; shrine, monastery and temple ground. There were 4 
elements of the local wisdom, reflected through the religious place, religious 
objects and various arts. Those were the content, channel, sender or source and 
receiver. For local   wisdom sharing, the first rank was that received the messages 
about traditional activities and local festival while people doing activities in the 
temples (19.40% of received messages). The first rank of local wisdom sources that 
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people get as they do activities was the villagers and traders in the temples or 
around the temples (20% of sources). The evaluation of the temples’ role as the 
performance of media community for local wisdom sharing showed that the most 
answers “Yes” was that there were proverb for teaching the way of life (71.50%). 
The most answers “No” was that there were temples’ area for providing career 
knowledge (41.80%). The most answers “uncertain” was that using temples’ area 
for organize meeting and community meeting on various occasions, which 
participants could share local wisdom (39.80%). The guideline to promote the 
temples’ role as media community for local wisdom sharing showed that the 
overall role was at a high level (X  = 3.97). The first rank was that temples and 
networking had trained youth in the community as a young guides. They could 
insert local wisdom when visitors had visited their temples ( X=4.52). From the 
results, various organization like temples, monks of Chom Bueng District, had used 
knowledge as information for promoting and developing the temples’ role based on the 
strategy of Ratchaburi province. That strategy was raising social, moral and community 
strengths by religious activities, culture, tradition and local wisdom. 
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