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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม 
กรณีศึกษาวัดเขียนบางแก้ว ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและ
การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจงกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ านวน 20 คน และน าเสนอผลของการศึกษามาวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม วัดเขียน
บางแก้วในทุกข้ันตอนของการมีส่วนร่วมมาจากชาวบ้าน เยาวชนในชุมชน พระสงฆ์ ส่วนปกครองท้องถิ่น 
ผู้มีจิตศรัทธาและกรมศิลปากรร่วมด้วยช่วยกันตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การด าเนินการ ตลอดการได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกันโดยมีภาครัฐเป็นผู้จัดอบรมและสนับสนุนเงินทุนในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของ 
วัดเขียนบางแก้วยังพบอีกว่าคนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจกันเป็นอย่างดีในการตัดสินใจที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างรอบคอบและร่วมปฏิบัติการตามกฎกติกาที่ทางกรมศิลปากรวางไว้ มีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์และการประเมินผล พร้อมกับเตรียมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่จะเกิด
ขึ้นกับมรดกอันล้ าค่าและคนในชุมชนจะน าความรู้ที่สระสมมาจากบรรพบุรุษมาปรับใช้ในการอนุรักษ์เพ่ือให้
สืบนานต่อไป 
ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมของชุมชน  การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม  วัดเขียนบางแก้ว 
 
Abstract 
 This research aims to study the involvement of the community in the 
conservation of cultural heritage The case study was written by a dog this research using 
data collected by observation without participation In interviews and conversations with 
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the informant Depth interviews The group interviewed 40 people who provided 
information and present the results of a study analyzing data descriptive  
        The study found that The participation of the community in the conservation of 
cultural heritage, wrote a dog at all stages of the participation came from Young people 
in the local community of monks Together with the government as the training and 
funding for the conservation of cultural heritage write a glass. It also found that people 
in the community to understand each other well in The donors and the Fine Arts 
Department. Well, from the planning stage to the implementation of all the beneficiaries 
decided to attend events carefully and follow the rules laid down by the Department of 
Fine Arts. People in the community are also preparing affected and changes in various 
fields to come up with a precious heritage and the community to bring awareness to an 
equation derived from the primitive forefathers model human adaptation in 
conservation. According to a further 
Keywords:  The participation of communities, cultural heritage conservation,  
 Writes a glass  
 
บทน า 

มรดกทางวัฒนธรรมเป็นสมบัติล้ าค่าที่บรรพบุรุษได้สร้างสะสมไว้และสืบทอดต่อกันมาถึงปัจจุบัน
เป็นรูปแบบวิถีชีวิตที่เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการด ารงชีพของคนในอดีตประกอบด้วยอนุสรณ์สถาน
สิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัยซากของเมืองร่องรอยของสถานที่โบราณศิลปวัตถุศิลปะการช่างศิลปหัตถกรรม
รวมถึงต านานความรุ่งเรืองทางศาสนาและเหตุการณ์เล่าขานเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงคติความเชื่อ
เอกลักษณ์และภูมิปัญญาของคนในอดีตมีคุณค่าต่อสังคมและชุมชนอันเป็นที่ตั้งของแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรมจึงควรแก่การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมนี้ไว้อย่างไรก็ตามการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมจ าเป็นต้องมีชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้อง  เพราะเป็นเจ้าของพ้ืนที่และผู้รับมรดกจากบรรพชน
โดยตรง ดังที่ร่างกฎบัตรประเทศไทย (2010) ว่าด้วยการบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรม ก าหนดให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน  การฝ้าระวัง การตรวจสอบในการอนุรักษ์และพัฒนามรดก
วัฒนธรรม 

นอกจากนี้องค์กรวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) ได้ก าหนดนโยบายและ
วางแผนแม่บทเพ่ือปกป้องคุ้มครองการอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ และ
ละเว้นการด าเนินการใด ๆ ที่อาจจะท าลายมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของรัฐภาคีอ่ืน ๆ ทั้งโดย
ทางตรงและทางอ้อม ขณะเดียวกันสนับสนุนและช่วยเหลือรัฐภาคีอ่ืน ในการศึกษาวิจัยและปกป้อง
คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติในประเทศนั้น ๆ จึงเป็นหน้าที่ขององค์กรประเทศนั้น ๆ 
ต้องเร่งหามาตรการเพ่ือให้มรดกวัฒนธรรมด ารงสถานะอยู่ได้ แนวทางหนึ่งที่เห็นควรก็คือการให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วม 
 มรดกวัฒนธรรมด้านศิลปกรรมหลายแห่งที่ประสบปัญหาการอนุรักษ์ส่วนหนี่งเกิดจากแหล่ง
ศิลปกรรมเหล่านี้ได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรโดยปราศจากการมีส่วนร่วมจากประชาชนหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าให้โบราณสถานโบราณวัตถุในพ้ืนที่นี้ประสบปัญหาถูกโจรกรรมถูกบุกรุกหรือถูก
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ท าลายจากประชาชนหรือหน่วยราชการจากความตั้งใจหรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ซึ่งส่งผลให้สิ่งก่อสร้างซึ่ง
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันมีค่าเหล่านี้ตกอยู่ในภาวะสูญหาย (นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ, 2546, น.1) 
มีงานศึกษาของ ปรีดา พูลสิน (2555) เรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนวัดโสมนัสที่พบว่าชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรม ชุมชนตระหนักถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าต่อการอนุรักษ์ รักษา สืบสาน และ
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การด าเนินชีวิตของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี การจัดการความรู้ทางวัฒนธรรม
ในชุมชน นับเป็นกระบวนการส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ ปรัชญา ศิลปะและประเพณี วัฒนธรรมให้
ยังคงอยู่และถือปฏิบัติจนถึงปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า ความตระหนักในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมให้
เกิดประสิทธิภาพนั้นจะต้องส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกรักหวงแหนและเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมให้
มากยิ่งขึ้นเน้นให้ทุกคนได้รู้ว่าการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคน
ไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นนอกจากนี้ควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวางแผนด้านการ
ปรับภูมิทัศน์และจัดประชาสัมพันธ์การปลูกฝังให้มีจิตสานึกเข้าร่วมในกิจกรรมของการอนุรักษ์มรดก
วัฒนธรรมรวมทั้งช่วยกันสอดส่องดูแลคอยตักเตือนผู้ท าลายเพ่ือเป็นการดูแลรักษาทานุบ ารุงมรดก
วัฒนธรรมให้ยั่งยืนตลอดไป (ชุมพลพืชพันธ์ไพศาล, 2553, น.5) 
 วัดเขียนบางแก้วเป็นมรดกวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ในชุมชนบางแก้ว สร้างขึ้นสมัยศรีวิชัย  มีลักษณะ
อุโบสถเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน มีขนาดสูง 22 เมตร รอบฐานยาว 16.650 เมตร เป็นแบบลังกาหรือแบบ
มหาธาตุเมืองนครศรีธรรมราช แต่ก็ยังมีเค้าของเดิมอยู่บ้าง  เช่น  ฐานพระเจดีย์ 8 เหลี่ยม  อิทธิพลศิลปะ
ปาละของอินเดีย ซุ้มพระพุทธรูป 3 ซุ้ม แบบอิทธิพลศิลปะชวาทรงระฆังคว่ า มีบัลลังก์และปล้องไฉนยอด
มหาธาตุหุ้มด้วยทองค าหนัก 97 บาท 2 สลึง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ปัจจุบัน
เป็นมรดกอันทรงคุณค่าของชุมชนและท้องถิ่น ไข่มุก อุทยาวลี (2550, น.480) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการ
ส ารวจสถานภาพแหล่งข้อมูลสมุดไทยภาคใต้ กรณีศึกษาจังหวัดพัทลุงและสงขลาพบว่าความร่วมมือใน
การอนุรักษ์เอกสารโบราณทั้งหนังสือบุด ใบลานของวัด ทั้งจากส่วนราชการและชุมชนท้องถิ่นการ
ด าเนินการส่วนใหญ่มาจากท้องถิ่น จึงท าให้เห็นว่าการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมคนในท้องถิ่นมีโอกาสเข้ามา
จัดการเป็นส่วนใหญ่ ยังจะเห็นได้จากการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดเขียนบางแก้ว ซึ่งเกิดจากชุมชนต้องการให้วัด
เป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนบางแก้ว พระสงฆ์และชาวบ้านจึงเป็นบุคลากร
ส าคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขณะที่ทางราชการได้เข้ามาสนับสนุนเป็นครั้งคราว อาทิ หน่วยงาน 
กรมศิลปากรที่เข้ามาศึกษาแหล่งข้อมูลโดยการจัดหมวดหมู่โบราณวัตถุ 
 การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนนั้นมีหลายแนวทาง โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff. 
1981: น.6) ได้ให้แนวคิดว่า การมีส่วนร่วมมีหลายมิติ มิติแรกเป็นการพิจารณาด้านเรื่องของการมีส่วนร่วม 
โดยแยกการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ประเภท คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
ได้อธิบายและวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมดังต่อไปนี้  

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ริเริ่ม 
ตัดสินใจ ด าเนินการตัดสินใจและตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบไปด้วยการสนับสนุน ทางด้าน
ทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหารและการประสานขอความร่วมมือ  
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3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ทางด้านต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ผลประโยชน์
ทางด้านวัสดุ ผลประโยชน์ทางสังคมและผลประโยชน์ส่วนบุคคล  

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจสอบ การ
ด าเนินกิจกรรมทั้งหมดและเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป รูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1977) เสนอไว้สรุปได้ดังภาพที่ 1 ที่แสดงให้เห็นว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นการตัดสินใจมี ความส าคัญมากสาเหตุว่าการตัดสินใจจะส่งผลต่อการ
ปฏิบัติการ และการปฏิบัติการจึงมีผลต่อไป ยังการรับผลประโยชน์และการประเมินผลในขณะเดียวกัน 
เพราะฉะนั้นการตัดสินใจจะมีผล โดยตรงต่อการรับผลประโยชน์และการประเมินผลด้วย 
 

 

 

(3) 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff 

ส่วนมิติที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลผู้มีส่วนร่วม ผู้วิจัยจักได้น าแนวคิดนี้มาใช้เป็นกรอบใน
การศึกษาด้วย การศึกษาครั้งนี้จึงมีความส าคัญที่จะท าให้ได้รับทราบว่ารายละเอียดในการมีส่วนร่วมร่วม
ของชุมชนในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของวัดเขียนบางแก้วเป็นอย่างไรการด าเนินการศึกษาจะท า
ใหไ้ด้แนวทางการอนุรักษ์ให้วัดอย่างมสี่วนร่วมของชุมชน อันน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม กรณีศึกษาวัดเขียนบางแก้ว 
 
 
 
 

(1) 
ตัดสินใจ 

(2) 
ปฏิบัติการ 

(3) 
 รับผลประโยชน์ 

             หมายถึง การส่งผลโดยตรง                           
--------     หมายถึง การส่งผลย้อยกลับ 

(4) 
   ประเมินผล 
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วิธีด าเนินการศึกษา 
    งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และ
ภาคสนามเพ่ือหาค าตอบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม ใช้เทคนิควิธีด้วย
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลจ านวน 20 คน ได้แก่ กลุ่มคณะกรรมวัด กลุ่มพระสงฆ์ กลุ่ม
ข้าราชการกลุ่มชาวบ้านทีอยู่ชุมชนวัดเขียนบางแก้ว เลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจงไปยังผู้ที่จะให้ข้อมูลได้
มากที่สุด นอกจากนี้ยังใช้วิธีการสังเกตควบคู่กันด้วยน าข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์แบบเจาะลึกมา
จ าแนกหมวดหมู่ตามประเด็นที่ศึกษา ตีความ และสร้างข้อสรุป น าเสนอเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย 
 ชุมชนวัดเขียนบางแก้วซึ่งเป็นชุมชนชนบท สภาพโครงสร้างและสังคมค่อนข้างดี มีปัญหาและ
ความต้องการด้านโครงสร้างชุมชนและการร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันปฏิสังขรณ์วัดเขียน
บางแก้วทั้งด้านสภาพแวดล้อมโดยรอบและภูมิทัศน์ของวัดแต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นบริบทพ้ืนที่ชุมชนเมือง
เก่าและโบราณสถานและโบราณวัตถุไม่ให้ถูกท าลายลงไป ด้านสังคมเพ่ิมขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ เช่น ถนน
หนทาง ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ การ-เพ่ิมรายได้และการส่งเสริมสุข(สรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์คนใน
ชุมชน ณ วันที่19 มกราคม 2558) ชุมชนมีส่วนร่วมและมีความสามารถในการจัดท าแผนอนุรักษ์มรดก
วัฒนธรรมวัดเขียนบางแก้ว ระยะ 4 ปี อย่างสอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชนวัดเขียนบางแก้ว 
โดยการมีส่วนร่วมได้อย่างสมบูรณ์ และมีแนวทางพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืนการมีส่วนในการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาจะต้องสร้างความร่วมมือคนในชุมชน
รู้จักคุณค่า ในมรดกวัฒนธรรมของตนเองที่ได้รับการตกทอดกันมาดังค ากล่าวของก านันชุมชนวัดเขียนบาง
แก้วที่ว่า “ผมมีความเชื่อว่าถ้าเราไม่รู้จักตนเองก็พัฒนาตนเองไม่ได้ และไม่ควรไปดึงแบบตะวันตกมา 
มากเกิน..” 

 

ภาพที่ 1 การประชุมและการวางแผนกิจกรรมของผู้คนวัดเขียนบางแก้ว 
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2558 
 

ประชาชนในชุมชนวัดเขียนบางแก้วได้เรียนรู้ มีทักษะและประสบการณ์ในการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมร่วมกัน มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด าเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิเช่น กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ
กิจกรรมดังกล่าวเราจะเห็นการมีส่วนร่วมของชุมชนชัดเจนมากที่สุดร่วมไปถึงการได้รับผลประโยชน์ทั้ง



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

 

44 | P a g e  

พ้ืนที่วัดเองและตลอดถึงคนในชุมชน ถึงดังค าสัมภาษณ์ของพระครูกาเดิมเจ้าอาวาสวัดเขียนบางแก้ว, 
สัมภาษณ์วันที่ 10 มีนาคม 2558) 
                “…เดินตอนที่ฉานได้บวชในปี พ.ศ 08 ก็ประมาณ 50 ปีแล้วนั้นนะพอถึงวันส าคัญทางศาสนา
เราคนในชุมชนและชาวบ้านได้รวบรวมปัจจัยคนละบาทซื้อผ้ามาห่มพระธาตุ เมื่อก่อนไม่ได้อะไรมากแต่ที่
หลังประมาณ 20 ปีได้ มันเกิดกระตือลือล้นกันข่าวไปถึงเขาชัยสน ชมรมผู้สูงอายุอ าเภอเขาชัยสน 
โรงพยาบาลด้วยเขามา พอทีหลังข่าวกะแผ่กระจายออกไปจนถึงอ าเภอและจากนั้นก็จังหวัดมีการเข้าร่วม
จัดประชุมวางแผนและช่วงนั้นกะยังไม่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ที ยังไม่ได้ทาสีพระธาตุ และอาคารต่างก็ยังไม่มี
งบด าเนินการทีแต่หลังจากนั้นไม่นานมีการท่องเที่ยวเข้าร่วมจึงท าให้อึกกะทึกครึกโครมท าให้มีแผนงาน
เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะทางราชการมีงบประมาณมากกว่าเราจึงท าให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นประเพณีของ
คนพัทลุงไปแล้ว…” 

 
ภาพที่ 2 ชาวบ้านร่วมกันแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ 
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจัยวันที่ 13กุมภาพันธ์ 2558 
 

จากกิจกรรมดังกล่าวเราจะเห็นการมีส่วนร่วมของชุมชนวัดเขียนบางแก้วว่าเป็นไปตามขั้นตอน
และกระบวนการความคิดตัดสินใจของแต่และฝ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้งานด าเนินการและเกิดผลส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดีและมีผลประโยชน์ร่วมกันทั้งฝ่ายผู้จัดกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยผลการประเมินจะเห็นได้
จากการที่ประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุมีคนเข้าร่วมกันมากมายและยิ่งใหญ่ขึ้นทุกครั้งดังบทความสัมภาษณ์
มาข้างต้นแล้วนั้น 

การอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดเขียนบางแก้วเป็นรูปแบบการบริหารร่วมกันของคนใน
ชุมชนและโดยมีฝ่ายรัฐเข้ามามีส่วนร่วมด้วยช่วยกันและแบ่งโซนการรับผิดชอบในแต่ละส่วน โซนที่มีส่วน
ร่วมรวมกันจะแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น2ส่วน ได้แก่  

1) ส่วนพื้นที่บริเวณพระธาตุซึ่งอยู่ทางทิศใต้ติดกับแม่น้ าซึ่งบริเวณนี้จะเป็นเขตรับผิดชอบของกรม
ศิลปากรเข้ามารักษาและซ่อมบ ารุงส่วนชาวบ้านไม่สามารถต่อเติมหรือซ่อมบ ารุงได้มีเพียงแต่เก็บกวาด
ใบไม้และช่วยกันรักษาความสะอาดรอบ ๆ บริเวณเท่านั้น และ  

2) ส่วนพ้ืนที่ทิศเหนือของวัดเขียนบางแก้วส่วนนี้จะเป็นพ้ืนที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในวัดเขียน
โดยมีพระสงฆ์และคณะกรรมวัดคนในชุมชนและเทศบาลจองถนนร่วมกันรักษาและดูแลตลอดจนถึงการ
ปรับปรุงอย่างไรก็ตามเมื่อมองภาพรวมจากการศึกษาพบว่า ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยแยกออกเป็น
ประเด็นต่าง ๆ ได้ดังตอ่ไปนี้ 
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การมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ 
การร่วมวางแผนในการตัดสินใจจะประกอบด้าน3ส่วนหลักได้แก่ ส่วนผู้น าทางศาสนา ส่วนผู้น า

การปกครอง และชาวบ้านเป็นส่วนที่คิดวางแผนและจัดตั้งตัวแทนในการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง  ๆ 
เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดผลส าเร็จก่อนการวางแผนตัดสินใจมีการก าหนดความต้องการ ผ่านการเลือก
คณะกรรมการโดยการประชุมผ่านเวทีหมู่บ้านโดยการจัดประชุมที่วัดโดยได้ท าการนัดผ่านผู้น าปกครอง
เป็นผู้ด าเนินงานและได้มีฝ่ายคณะสงฆ์หรือเจ้าอาวาสเป็นผู้เข้าร่วมตัดสินใจและหาข้อสรุปอีกด้วยทั้งนี้
ข้อสรุปในการก าหนดความต้องการส่วนใหญ่จะเป็นด้านการปรับปรุง การต่อเติม การซ่อมบ ารุง การดูแล
โบราณวัตถุโบราณศิลปะภายในวัดเป็นส่วนใหญ่ตลอดจนการช่วยกันอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของวัดเขียน
เป็นหลักและแยกการก าหนดความต้องการ ซึ่งได้แก่ ด้านการปรับปรุงบริเวณโดยรอบพระธาตุ(เขต
รับผิดชอบกรมศิลปากร)ส่วนนี้ชุมชนมีความแสดงความต้องการโดยการเป็นผู้ช่วยตรวจส่องดูแลบริเวณ
รอบเพ่ือให้เกิดความสะอาดและช่วยกันสั่งเกตร่อยแตกร่อยร้าวต่างตลอดจนการติดต่อประสานข้อมูล
เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ให้กับกรมศิลปากรมาแก้ไขปรับปรุงโดยเร็วอีกด้วยอีกด้านหนึ่งคือ กิจกรรมของวัด
ชุมชนจะมกีารแสดงความต้องการในการปรับปรุงบริเวณทางเดินและภูมิทัดโดยรอบและมีความต้องการที่
จะจัดการบริหารพื้นที่นี้โดยตนเองในการสร้างหรือต่อเติมสิ่งต่าง ๆ อาทิเช่นการสร้างห้องน้ า การสร้างกุฎ 
และสร้างที่นั่ง เป็นต้นโดยขอเป็นผู้จัดสรรหางบประมาณในการด าเนินการเองทั้งหมด 

การวางแผนตัดสินใจอาจแยกเป็นเชิงกายภาพ เชิงสังคมการวางแผนเชิงกายภาพเป็นการจัดการ
กับสิ่งก่อสร้าง ศิลปวัตถุ การท าความสะอาดจะแบ่งออกเป็นดังนี้ คณะกรรมการจะมอบส่วนนี้ให้แก่วัด
เป็นผู้รับผิดชอบและจัดสรรบุคคลที่มีจิตศรัทธามาช่วยกันท าความสะอาด ส่วนนี้จะท าความสะอาด1เดือน
ครั้งโดยผู้ที่จะเข้าร่วมที่จะช่วยกันท าความสะอาดใช่ล้างห้องน้ า ล้างพระธาตุ ท าความสะอาดพิพิธภัณฑ์
สถานของโบราณวัตถุต่าง และเก็บขยะนั้นขั้นตอนการปฏิบัตินั้น มีการวางแผนร่วมกับเจ้าอาวาสวัดเขียน
บางแก้ว(พระครูกาเดิม)ท่านได้อบรบขั้นตอนการปฏิบัติกับผู้มีจิตศรัทธาทั้งพร้อมสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่ให้ส าหรับท าความสะอาด  
การวางแผนจะแบ่งออกตามระยะเวลาที่จะปฏิบัติเพื่อให้เสร็จตามเวลาที่ก าหนด ส่วนมากจะเริ่มขั้นตอน
แรกคือ 

1.ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติ เช่นแบ่งกลุ่มคนออกเป็นแต่ละส่วนในขั้นตอนการท าความสะอาดในแต่
ละส่วน 

2.วางขั้นตอนการปฏิบัติตามความถนัดของแต่ละบุคคล เช่น ผู้หญิงช่วยเก็บขยะ ผู้ชายขึ้นที่สูง 
3.เบิกอุปกรณ์จากทางวัดเขียนบางแก้ว เช่น ไม่กวาด ผ้าเช็ดกระจก ไม้ถูพ้ืน น้ ายาท าความ

สะอาด ถังน้ า เป็นต้น 
4.ระยะเวลาในการปฏิบัติ ในส่วนนี้ เริ่มตั้งเช้า ประมาณ 9.00 น. ถึง 11.00 น.ส่วนมากก็ไม่เกินนี้ 
5.เก็บอุปกรณ์และส ารวจความเรียบร้อย 
6.รับพรจากเจ้าอาวาสพร้อมทั้งร่วมกันรับประทานอาหารเที่ยงหลังจากพระฉันท์เสร็จ 
การวางแผนเชิงสังคม ส่วนนี้จะเป็นการวางแผนสรรหาก าลังบุคคลมาช่วยกันโดยผ่านการประชุม

กันระหว่างคณะกรรมเจ้าอาวาสและคนในชุมชนเช่น การเชิญชาวบ้านมาถางหญ้ารอบโบสถ์ขั้นตอนการ
วางแผน 

1.เริ่มจากการนัดประชุมโดยการประกาศของคณะกรรมการให้คนในชุมชนมาร่วมประชุม 
2.ได้ก าหนดวันและให้คนในชุมชนน าอุปกรณ์กันมาเอง เช่น มีดพร้า จอบ และเลื่อย 
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3.ก าหนดพ้ืนที่บริเวณท่ีท าการถางหญ้าและตัด 
4.ระยะเวลาประมาณ 1 วัน 
5.ทางวัดมีการแจกวัตถุมงคลให้แก่ผู้เข้าร่วมเพ่ือเป็นสินน้ าใจในการเสียสละเวลา 

 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ได้แก่การสนับสนุนด้านทรัพยากรด้านการบริหารและการ

ประสานความร่วมมือด้านการสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างอาทิ ไม้ หลังคา สี ทราย ปูน และเงิน วิธีการ
สนับสนุนทรัพยากรท าได้โดยคนในชุมชนช่วยกันหาไม้ที่มีอยู่บริจาคให้แก่วัดเพ่ือน าไปใช้การสร้างคนใน
ชุมชนช่วยกันรวบรวมเงินทุนจากผู้มีจิตศรัทธาในการหาเงินซื้อหลังคาคนในชุมชนเป็นผู้ติดต่อประสานงาน
ครือญาติในการร่วมบริจาคค่าใช้จ่ายในการด าเนินการซื้อสีคนในชุมชนและผู้ที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันออก
ค่าใช้จ่ายซื้อทรายมาให้วัดและช่วยกันหาทรายจากพ้ืนที่ชายทะเลมาโดยการช่วยกันออกแรงขุดและขน
ทรายเข้าวัดเพื่อให้วัดมีทรายไว้ส าหรับก่อสร้างและปรับปรุงพ้ืนที่โดยรอคนในชุมชนมีการร่วมกันเป็นคณะ
เจ้าภาพในการทอดกฐิน ผ้าป่าสามัคคีในการหาทุนจัดซื้อทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในการกิจกรรมต่าง ๆ 
 การสนับสนุนด้านการบริหาร มีคณะกรรมการบริหาร 4 คนการเลือกคณะกรรมบริหารท าโดย
เลือกมาจากคนในชุมชนเป็นผู้เลือกมาเองส่วนใหญ่ก็เป็นนักการเมืองของคนในชุมชนเองเพราะเขาได้เลือก
และได้รับการไว้ว่างใจให้เป็นผู้น าชุมชนและพัฒนาด้านต่างอยู่แล้วจึงได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจต่อคนในชุมชน
ในการท าหน้าที่ผ่านคนชุมชนเอง คณะกรรมการบริหารจะมีหน้าที่ทั้งการวางแผน บริหาร และเป็น
ผู้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดในส่วนของเงินบริจาค กรรมการมีวาระการบริหารกี่ 4 ปีเพราะ
กรรมการชุดเก่าจะหมดวะระในการบริหารงานทั้งการเป็นคณะกรรมการและนักการเมืองจึงต้องท าการ
เลือกชุดใหม่เข้ามาบริหารแทนเว้นแต่คณะกรรมการชุดเก่าได้รับการเลือกตั้งเป็นฝ่ายบริหารอีกจึงจะมี
สิทธิในการเข้ามาบริหารและจัดการต่อการประสานความร่วมมือแบ่งออกเป็น ประสานทางราชการ ส่วนนี้
จะเป็นการประสานการมีส่วนร่วมแบบทวิภาคี คือการประสานของความร่วมมือจากราชการเพ่ือประสาน
ขอบุคลกร และเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ เครื่องจักรมาร่วมในการสนับสนุนและช่วยกันระหว่างคนใน
ชุมชนให้การพัฒนาวัดเขียนบางแก้วโดยการประสานทางราชการผู้น าท้องถิ่นเป็นคนติดต่อประสานงานต่อ
เทศบาล อ าเภอ และจังหวัด การประสานทางคณะกรรมการส่วนนี้จะเป็นการด าเนินงานจะท าสิ่งต่าง ๆ ที่
จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยมีคณะกรรมการที่ถูกรับเลือกเป็นผู้จัดประสานด้านต่าง ๆ อาทิ การระดม
หาทุน ระดมคนงาน จัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานต่าง ๆ ของวัดเขียนบางแก้วประสานผู้มีจิตศรัทธาต่อวัด
และองค์พระธาตุส่วนนี้ผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันเป่าประกาศและบอกต่อกันไปเพ่ือหาทุนมาสนับสนุนพร้อมทั้ง
ช่วยกันออกแรงกายแรงใจอีกด้วย การประสานทางคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสเป็นผู้ประสานและประชาสัมพันธ์
ให้ทราบในที่ต่างท่ีได้ไปหรือเข้าร่วมกิจกรรมสงฆ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งช่วยประสานพระในวัดจองถนนและคณะ
สงฆ์ต่าง ๆ มาร่วมด้วยช่วยกัน 

การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 
 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์แบ่งเป็นด้านวัตถุด้านสังคมด้านวัตถุชุมชนจะได้รับ ผลประโยชน์
เชิงวัตถุได้การใช้สอยร่วมกันในการใช้สถานที่และท ากิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดแสดงและพิธีกรรมทาง
ศาสนาพร้อมทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวศึกษาหาความรู้อีกทั้งท าให้เกิดรายได้และอาชีพเสริมอีกทางหนึ่ง
ด้วยอาทิเช่นศาลาชุมชนได้มีการนัดปรึกษาหารอืกันและนัดประชุมกันเป็นต้น 
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 ด้านสังคมชุมชนได้รับผลประโยชน์ด้านจิตใจของชุมชนและชุมชนอ่ืนการจัดกรรมกิจสัญจร
ระหว่างท้องถิ่นต่าง ๆ เพ่ือให้ชุมชนน าเด็กนักเรียนนักศึกษามาอบรมศึกษาคุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ เป็น
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ประจ าท้องถิ่นชุมชนและจังหวัดเพ่ือให้คนภายนอกสามารถศึกษาหาความรู้ใช้
สถานที่และเป็นที่รู้จักมาขึ้นเป็นเกียรติสักศรีของคนในชุมชน ชุมชนยังได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว เมื่อวัด
บางแก้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเกิดรายได้มีอาชีพเสริมมีความผูกพันและเกิดการส านึกรักบ้านเกิดมาก
ขึ้นรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากข้ึนมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ 

นอกจากนี้เกิดการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มให้กลุ่มตัวเองเป็นที่ได้รับการยกย่อง อาทิ 
กลุ่มผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วมในการช่วยกันคิดและวางแผนร่วมกับวัดในการติดต่อประสานให้ทางอ าเภอเห็น
ถึงความส าคัญในการเข้าร่วมท ากิจกรรมต่าง ท าให้กลุ่มคนที่มาเข้าร่วมได้รับรางวัลและสิ่งตอบแทนเพ่ือ
เป็นสิ่งยืนยันว่าได้มีการเสียสละและสมควรต่อการได้รับการยกย่องจากสังคมท าให้คนในกลุ่มได้รู้จักสังคม
ภายนอกและบุคคลในชุมชนมากขึ้น 
 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 ชุมชนมีส่วนเข้ามาควบคุมอาทิการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในการก่อสร้างแต่ละครั้ง
ควบคุมการบริหารงานของคณะกรรมการโดยการตั้งเป็นฝ่ายค้านควบคุมด้านทรัพยากรทางโบราณวัตถุ
และโบราณศิลปะเพ่ือไม่ให้ถูกท าลายคนที่เข้าควบคุมการอนุรักษ์เป็นคนหลายระดับที่แตกต่างกันไปใน
ความช านานและประสบการณ์โดยมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีมีทั้งคนเฒ่าคนแก่รวมไปถึงส่วนงาน
ราชการเป็นผู้เข้ามาควบคุมและด าเนินการด้านต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นชาวบ้านผู้ใหญ่ ก านันโรงเรียนพระสงฆ์
 ชุมชนมีส่วนเข้ามาตรวจสอบค่าใช้จ่ายคือตรวจสอบเงินส่วนกลางของวัดมีการเบิกจ่ายผ่าน
คณะกรรมการและตัวแทน 3 คนเก็บบินค่าใช้จ่ายทั้งหมดคณะกรรมการน าเข้าที่ประชุมร่ายรับร่ายจ่าย
ทั้งหมดเพ่ือให้ชุมชนรับทราบในการบริหารและเกิดการโปร่งใส่  คนที่เข้าตรวจสอบการอนุรักษ์เป็นผู้น า
ชุมชน คนที่ชุมชนนับถือและกลุ่มอ านาจเก่าอาทิ อดีตข้าราชการเก่า คนเฒ่าคนแก่ที่ใกล้ชิดวัดและมีความ
ช านาญในการบริหารงานดังกล่าวกลุ่มตัวแท่นต่างในชุมชน อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อ.ส.ม กลุ่มแม่บ้าน   
 ชุมชนยังมีส่วนร่วมในการประเมินโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสร้างศาลา ขั้นตอนการประเมิน 
ได้แก่การตรวจตามสเปคและให้เป็นไปตามแบบแผนการก่อสร้างติดตามผลการก่อสร้างติดตามงบเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามแผนงานสรุปว่าโครงการผ่านหรือไม่คนที่เข้าประเมินผล อาทิเช่น คณะกรรมการที่ได้มาจาก
ตัวแทนคนในชุมชน เจ้าอาวาสวัดเขียนบางแก้ว ผู้ใหญ่ก านัน นายกเทศบาลจองถนน   
 
สรุปและอภิปรายผล 
  ด้านการวางแผนและตัดสินใจผลด้านการวางแผนและการตัดสินใจจากแนวคิดทฤษฏีโคเฮนพบว่า 
มิตเิรื่องชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจนั้นจะเกิดขึ้นจากตัวผู้ทีเข้าร่วมเองโดยไม่มีใครเป็นคนบังคับ
หรือมีค่าตอบแทนใด ๆ ผู้ที่เข้าร่วมเองมีแนวคิดท่ีตรงกันและเห็นถึงประโยชน์ในวันข้างหน้าเพ่ือในสถานที่
นั้นคงอยู่เป็นมรดกตกทอดให้แก่ลูกหลานตนเอง 

โดยการก าหนดความต้องการที่จะอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในมิติดังกล่าวเช่นการปรับปรุงพระ
ธาตุ การก่อสร้างและต่อเติมสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ให้เกิดผลส าเร็จโดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนทั้งสิ้นในการคิดวางแผนและตัดสินใจ 
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จากมิติดังกล่าวมีขั้นตอนการวางแผนร่วมกันของคนในชุมชนผ่านคณะกรรมการหรือตัวแทนคน
ในชุมชนที่ได้ท าการเลือกมาแล้วให้มาบริหารจัดการโดยมีคนในชุมเป็นผู้เข้าร่วมรับฟังและลงประชามติ 

จากมิติดังกล่าวมีขั้นตอนการตัดสินใจ โดยผู้ที่มีอ านาจก็เป็นตัวแทนฝ่ายต่างที่ได้รับการคัดเลือก
มาจากคนในชุมชนและมีการลงมติผ่านที่ประชุมให้เป็นผู้ด าเนินในกิจกรรมดังกล่าวโดยการเห็นชอบเอง
ของคนในชุมชนวัดเขียนบางแก้ว 

อภิปรายผลด้านปฏิบัติการจากแนวคิดทฤษฏีโคเฮนพบว่า มิติด้านปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนจะประกอบด้วยการสนับสนุนด้านทรัพยากรส่วนนี้คนในชุมชนร่วมกันสนับสนุนและหาทุนมา
สนับสนุนโดยผ่านการต่อต่อของคนในชุมชนและชุมชนรอบข้างเข้ามามีส่วนร่วมร่วมไปถึงหน่วยงานของรัฐ
เป็นตัวขับเคลื่อนเพ่ือให้ได้มาซึ่งวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์และต่อเติมปรับปรุงวัดเขียนบางแก้ว 

การบริหารเป็นการบริหารของคณะกรมกรรมที่เลือกโดยคนในชุมชนในเป็นตัวแทนในการบริหาร
งานวัดเขียนบางแก้วโดยมีชาวบ้านเป็นผู้รับฟังและเสนอแนวคิดพร้อมทั้งการลงมติในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
วัดเขียนบางแก้ว 

การประสานความร่วมมือจะเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างวัดกับชุมชุนและชุมชนกับ
หน่วยงานรัฐเป็นผู้ประสานงานในวัดเขียนบางแก้วอภิปรายผลด้านผลประโยชน์จากแนวคิดทฤษฏีโคเฮ
นพบว่า มิติด้านผลประโยชน์จะมีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างวัดกับชุมชนวัดเขียนบางแก้วในการใช้สอย
ด้านโบราณวัตถุและโบราณศิลปะโดยคนในชุมชนเองเป็นได้ประโยชน์ทั้งด้านอาชีพและชื่อเสียงของสถาน
ทีสู่ชุมชนอ่ืนรอบข้างอีกด้วยและยังส่งผลให้กับตนเองเป็นที่รู้จักของคนสังคมและเป็นความภาคภูมิใจของ
คนในชุมชนอีกด้วย 

การมีส่วนร่วมของชุมชนวัดเขียนบางแก้ว พบว่าได้ด าเนินตามแบบแผนงานต่างๆที่ท าให้บุคคลอ่ืน
เห็นความร่วมมือเป็นหมู่คณะแบ่งงานออกกันท าเพ่ือให้งานนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางกันไว้ โดยการ
ร่วมมือกันตั้งแต่คนในชุมชน พระสงฆ์ ผู้น า คณะกรรมการตลอดจนถึงภาคส่วนราชการซึ่งสอดคล้องกับ
งานศึกษาของปรีดา พูลสิน(2555) พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชนมิติทางศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน ได้น ามาท าประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม โดยหน่วยงาน
ในชุมชนทุกภาคส่วน ต้องมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นการน าทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมมาถ่ายทอด สืบทอด
ต่อไป 

การควบคุม การควบคุมโดยชุมชนชุมชนจะมีการตั้งบุคคลเข้ามาควบคุมและตรวจสอบใน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางวัดเขียนบางแก้วจะด าเนินการและพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขโดยตัวแทนชุมชน
ทั้งหมดเป็นผู้ด าเนินการ 

ในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมนั้นมีบทบาทในการช่วยกันดูแลไม่ให้ถูกท าลายและสูญสลาย
ไปกับกาลเวลาโดยการร่วมกันศึกษาและช่วยกันดูแลกันเองของคนในชุมชนและมีความภาคภูมิใจและ
ตระหนักในหลักการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าในการเก็บรักษาและการรู้จักที่จะหวงแหน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของไพศาล สรรสรวิสุทธิ์(2557) พบว่า สภาพมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นมีความ
หลากหลายการสร้างความร่วมมือที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ถือปฏิบัติและยังคงสืบทอดจนถึงปัจจุบันมรดก
ทางวัฒนธรรมของคนไทยทั้งท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและโบราณสถาน ท าให้เกิดศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่
แฝงด้วยแรงศรัทธาในพุทธศาสนา และรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ควรจัดท าแผนและขั้นตอนในการมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์มรดกวัดเขียนเขียนบางแก้วอย่า
เป็นรูปธรรมเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อปกพร่องในกิจกรรมต่าง ๆ 
 2. ควรปลุกฝังความภาคภูมิใจในคุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้ตกทอดไว้ให้แก่เยาวชน
คนรุ่นหลัง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ เพ่ิมเติมเช่น ความผูกพันต่อวัดกับชุมชน 
 2. ควรศึกษาบริบทวิถีแห่งชุมชนคนบ้านบางแก้วว่าด าเนินตามวิถีชาวพุทธอย่างไรและรักษาความ
เป็นอตัลักษณ์ในเองได้อย่างเด่นชัด 
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