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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบทบาทของผู้สูงอายุในการส่งเสริมกิจกรรม   
ทางพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และ 2) เพ่ือศึกษาแนวทาง
ส่งเสริมบทบาทของผู้สูงอายุในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในพ้ืนที่ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต าบล
จอมบึง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีครอบคลุม 13 หมู่บ้านๆ ละ 12 คน รวมตัวอย่าง ผู้สูงอายุ 156 
คน 2) ผู้น าชุมชน ในพ้ืนที่ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีทั้งหมด 13 หมู่บ้านๆ ละ 1 คน 
รวมตัวอย่างผู้น าชุมชน 13 คน และ 3) เจ้าอาวาสวัดในพ้ืนที่ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี จ านวน 4 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ส าหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ฉบับที่ 2 ส าหรับผู้น าชุมชน 
และฉบับที่ 3 ส าหรับเจ้าอาวาสวัด สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 ผลการวิจัย พบว่า บทบาทของผู้สูงอายุในการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้ง 4 
ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( X=2.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการอุปถัมภ์
พระสงฆ์ อยู่ในระดับมาก ( X=3.65) รองลงมาคือด้านการปกป้องพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับ       
ปานกลาง ( X=3.30) ด้านการชักชวนคนเข้าวัด อยู่ในระดับน้อย ( X=2.29) และด้านการสนับสนุน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา อยู่ในระดับน้อย ( X=2.02) 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this research were 1) to study elderly persons’ roles        
in supporting Buddhist activities and 2) to study the guidelines of the elderly in 
Buddhist activities in Chom Bueng, Ratchaburi. The sample groups of this study 
comprised 1) 156 of elderly people who was 60 years old and over from 13 villages, 
2) 13 local leaders from 13 villages, and 3) 4 abbots in Chom Bueng district. The 
instrument used in the research was 3 questionnaires for 60 years old and over, local 
leaders and aborts. The statistics used in this research were frequency, percentage, 
mean and standard deviation 
 The study revealed that elderly persons’ roles in supporting Buddhist 
activities in 4 aspects was over all in medium level ( X=2.81). When considered        
in each aspect found that role of patronize abort was in high level. ( X=3.65) Roles in 
fostering Buddhism was in medium level. ( X=3.30) Role in persuading people          
to temples was in low level. ( X=2.29) Role in Buddhist Propagation was in low level 
( X=2.02) 
 
 
 
 
 


