
 
 

ปัจจยัการตดัสินใจในการท าบุญของพุทธศาสนิกชน   

กรณีศึกษาวดัจ าปา  เขตตลิง่ชนั   กรุงเทพมหานคร 

 

จนัทิมา   พูลทรพัย*์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลยัพร  รตันเศรษฐ** 

บทคดัย่อ 

งานวิจัยเ ร่ืองน้ีมี วัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาปัจจัยการตัดสินใจในการท าบุญของ

พุทธศาสนิกชน วัดจ าปา เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร และเพ่ือเปรียบเทยีบปัจจัยการตัดสินใจ

ในการท าบุญของพุทธศาสนิกชน วัดจ าปา เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามปัจจัยส่วน

บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น

แบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ  ผู้วิจัยขอสรุปผลดังน้ี 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30 ปีมากที่สุด และมีสถานภาพ

สมรสเป็นส่วนมาก ส่วนระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด  และมีอาชีพรัฐวิสาหกิจเป็นส่วน

ใหญ่ 

2. ระดับความมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท าบุญ

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยพบว่า ความศรัทธาในพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการดัดสิน

ใจมากที่สดุ  

  3. คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใน

การท าบุญ  ผลการวิเคราะห์พบว่า เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพมีความสัมพันธ์

กบัปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจในการท าบุญ  ส่วนอายุไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสนิใจในการท าบุญ ที่ระดับนัยส าคัญ .05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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1.บทน า 

ศาสนา คือค าสั่งสอนของศาสดาผู้ประกาศศาสนาถือเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจของ

มนุษย์ประกอบด้วยหลักธรรมค าสอนความเช่ือและแนวการปฏิบัติต่างๆตามคติของแต่ละ

ศาสนาเพ่ือให้ผู้ปฏบัิติตามเกิดความเจริญในชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและทุกศาสนาล้วน

มุ่งหวังให้ทุกคนท าความดีซ่ึงศาสนาพุทธถือเป็นศาสนาที่ส าคัญของสังคมไทยเพราะคนไทยส่วน

ใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาโดยสืบต่อมาจากบรรพบุรุษพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานส าคัญของ

วัฒนธรรมไทยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้หล่อหลอมซึมซับลงในวิถีไทยกลายเป็นรากฐาน

วิถีชีวิตของคนไทยในทุกด้านทั้งด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีและ

ศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยประเพณีไทยที่มาจากความเ ล่ือมใสศรัทธาใน

พระพุทธศาสนามีอยู่มากมายเช่นการอุปสมบทประเพณีทอดกฐินประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประเพณีชักพระเป็นต้น 

วดั ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของสังคมไทยพระสงฆ์เป็นผู้น าทางจิตใจของประชาชนเป็น

ศูนย์กลางของความเคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเพ่ือให้คนไทยประพฤติปฏิบัติตนอยู่ใน

ศีลธรรมอนัดีงามแต่จากสภาพปัญหาในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจการเมืองหรือปัญหา

อาชญากรรมที่แสดงให้เหน็ว่าคนเรามีคุณธรรมน้อยลงและเหน็แก่ตัวมากข้ึนจากปัญหาต่างๆ

เหล่านี้ จึงน าไปสู่ความขัดแย้งของคนในสังคมเพ่ิมข้ึน 

ทุกวันน้ีคนไทยห่างวัดพุทธศาสนิกชนเข้าวัดท าบุญ น้อยลงจะเข้าเฉพาะมีกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนาเท่าน้ันจากสภาพความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาข้างต้นส่งผลให้ผู้วิจัย

สนใจที่จะศึกษาปัจจัยการตัดสินใจในการท าบุญของพุทธศาสนิกชน  วัดจ าปา เขตตล่ิงชัน 

กรุงเทพมหานครโดยมุ่งหวังที่จะสะท้อนเหตุปัจจัยอันแท้จริงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท าบุญของ

พุทธศาสนิกชนในปัจจุบัน 

 

2.วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

 ค าถามในงานวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น  สามารถน ามาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย  ดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยการตัดสินใจในการท าบุญของพุทธศาสนิกชน วัดจ าปา เขตตล่ิงชัน 

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือเปรียบเทยีบปัจจัยการตัดสินใจในการท าบุญของพุทธศาสนิกชน วัดจ าปา เขต

ตล่ิงชัน กรุงเทพมหานครจ าแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศอายุสถานภาพสมรสระดับ

การศึกษาอาชีพ 
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3.สมมติฐานการวิจยั 

1. พุทธศาสนิกชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีปัจจัยการตัดสินใจในการท าบุญวัด

จ าปาเขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 

 

4.ขอบเขตการวิจยั 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

ท าการศึกษาปัจจัยการตัดสินใจในการท าบุญของพุทธศาสนิกชนกรณีศึกษา วัดจ าปา  

เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร  

ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ ประชาชน ที่นับถือศาสนาพุทธที่อยู่ในเขต วัด

จ าปา  เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตด้านระยะเวลาของการศึกษา 

ในการท าวิจัยคร้ังน้ีท าวิจัยและเกบ็ข้อมูลใน เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 
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5.ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริม

ให้  พุทธศาสนิกชนให้เหน็ความส าคัญในการท าบุญที่วัด  ในเขตตล่ิงชัน  กรุงเทพมหานคร   

1. ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและ

ส่งเสริม ปัจ จัยการตัดสินใจในการท า บุญของพุทธศาสนิกชน วัดจ าปา  เขตตล่ิงชัน 

กรุงเทพมหานคร 

2. ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและ

ส่งเสริมความสัมพันธ์ในการตัดสินใจในการท าบุญ ของพุทธศาสนิกชนวัดจ าปา เขตตล่ิงชัน 

กรุงเทพมหานคร 

 

6. นยิามศพัทเ์ฉพาะ 

ปัจจัยการตัดสนิใจหมายถึงสิ่งต่างๆที่มีผลต่อการตัดสนิใจของบุคคลในการที่จะเลือกท า

หรือไม่ท าอย่างใดอย่างหน่ึงโดยมีตัวแปรต่างๆเข้ามามีอิทธพิลต่อการตัดสนิใจของบุคคลน้ันๆ 

ปัจจัยการตัดสินใจในการท าบุญ หมายถึงสิ่งต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท าบุญ

ของพุทธศาสนิกชนในการท าบุญ โดยมีตัวแปรต่างๆคือความนิยมในช่ือเสียงของวัด

สภาพแวดล้อมความศรัทธาในพระภิกษุ  ศรัทธาในพระพุทธศาสนา  เหตุผลส่วนบุคคล และ

กจิกรรมต่อชุมชนเข้ามามีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจในการท าบุญ  

284



 
 

ความศรัทธาในพระภิกษุ หมายถึง การที่พุทธศาสนิกชนไปท าบุญ อันเน่ืองมาจากความ

เล่ือมใสในพระภิกษุในด้านต่างๆคือมีช้ันยศในระดับสงูความมีช่ือเสียงเป็นเกจิอาจารย์ช่ือดังการ

ปฏบัิติตนอยู่ในธรรมวินัยในวัดที่ตนท าบุญ หรือการมีอธัยาศัยไมตรีเป็นกนัเองกบัชาวบ้าน 

การท าบุญ หมายถึง การที่พุทธศาสนิกชนประกอบกิจกรรมทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นการ

ตักบาตรการท าบุญเล้ียงพระการถวายสังฆทานฟังพระธรรมเทศนาหรือการถวายจตุปัจจัยแก่

พระสงฆ์เป็นต้น 

พุทธศาสนิกชน  หมายถึ ง ผู้ ที่ นั บถื อพระ พุทธศาสนา วัดจ าป า  เ ขตต ล่ิง ชัน 

กรุงเทพมหานคร 

ศรัทธา หมายถึงความเ ช่ือในสิ่ งที่ควรเ ช่ือไม่งมงายไร้ เหตุผลเป็นความเ ช่ือที่

ประกอบด้วยปัญญาศรัทธาที่ม่ันคงหมายถึงศรัทธาที่มีความรู้ก ากบัไม่หว่ันไหวเอนเอียงไปเพราะ

ความไม่รู้ความหลง 

 

7.ระเบยีบวิธีวิจยั 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการ

ตัดสินใจในการท าบุญของพุทธศาสนิกชน กรณีศึกษา วัดจ าปา  เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 

โดยมรีายละเอยีดเกี่ยวกบัวิธดี าเนินการวิจัย ดังน้ี  

1.  กรอบแนวความคิดในการวิจยั 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดใน

การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจในท าบุญของพุทธศาสนิกชนวัดจ าปา  เขตตล่ิงชัน  

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้มีแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 

 

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  การก าหนดประชากรและตวัอย่าง 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 

 

ปัจจัยการตัดสินใจในการท าบุญของ
พุทธศาสนิกชน กรณศึีกษา วัดจ าปา เขต
ตลิง่ชัน  กรุงเทพมหานคร 
1. ความศรัทธาในพุทธศาสนา 
2. สภาพแวดลอ้ม 
3. ความศรัทธาในพระภิกษุ 
4. ความนิยมในช่ือเสียงของวดั 
5. เหตุผลส่วนบุคคล 
6. กิจกรรมต่อชุมชน 
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 1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พุทธศาสนิกชนในเขตตล่ิงชัน  กรุงเทพมหานคร 

จ านวน  ที่ไม่แน่นอนในการมาท าบุญที่วัดจ าปา 

 2.  ก ลุ่ม ตั วอ ย่ า งที่ ใ ช้ ในการ วิ จั ยค ร้ั ง น้ี  คือ  พุทธศาส นิกชนใน เขตต ล่ิ ง ชัน  

กรุงเทพมหานคร  ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน  ที่มาท าบุญที่วัดจ าปา 

ในการวิจัยคร้ังผู้วิจัยได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คนโดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling)โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพุทธศาสนิกชนในเขตพ้ืนที่เขตตล่ิงชันที่เข้ามา

ท าบุญที่วัดจ าปา ในเขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 

 

3. เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจใน

การท าบุญ ของพุทธศาสนิกชนในเขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานครโดยแบ่งเป็น 3ตอนดังน้ี 

3.1 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

แบ่งเป็น 5 ข้อได้แก่เพศอายุสถานภาพระดับการศึกษา อาชีพ 

3.2 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจในการท าบุญแบ่งเป็น 6 

ด้านได้แก่ 

1 ความศรัทธาในพุทธศาสนา 

2 สภาพแวดล้อม 

3 ความศรัทธาในพระภิกษุ 

4 ความนิยมในช่ือเสยีงของวัด 

5 เหตุผลส่วนบุคคล 

6 กจิกรรมต่อชุมชน 

 3.3 ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะและข้อแนะน าให้แก่วัดจ าปา เขตตล่ิงชัน  กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยการตัดสนิใจในการท าบุญ ของพุทธศาสนิกชน  

โดยมีหลักเกณฑก์ารให้คะแนน 5 ระดับดังน้ี 

ระดบัการมีอิทธิพล  (คะแนน) 

น้อยที่สดุ   1คะแนน 

น้อย    2คะแนน 

ปานกลาง   3 คะแนน 

มาก    4คะแนน 

มากที่สดุ   5คะแนน 

การสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจในการท าบุญ ของพุทธศาสนิกชน

กรณีศึกษา วัดจ าปา  เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานครและตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่า

ครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่จากน้ันน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้วน ามาปรับปรุง

ตามค าแนะน า 
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4 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลมีข้ันตอนดังน้ี 

4.1ผู้ วิ จัยด า เ นินการ เก็บ ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม   โดยก ลุ่มตั วอ ย่างจาก

พุทธศาสนิกชน ที่เข้ามาท าบุญที่วัดจ าปา เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานครจ านวนแบบสอบถามที่

น ามาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  ได้จ านวน  400 ชุดของ

แบบสอบถามทั้งหมด 

 

5 การวิเคราะหข์อ้มูล 

 เมื่อเกบ็รวบรวมข้อมูลแล้ว  น าข้อมูลที่เกบ็รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ ดังน้ี 

การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอนโดยให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์การวิจัยดังน้ี 

5.1น าข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

โดยวิธกีารใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ 

 

6  สถติิทีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพ่ือให้สอดคล้องกับ

ลักษณะของข้อมูลและตอบวัตถุประสงค์ดังน้ี 

6.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive  Statistic)  ได้แก่ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปสถิติที่ใช้ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage)  

2. วิเคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจในการท าบุญและข้อเสนอแนะและข้อแนะน า 

ของพุทธศาสนิกชน วัดจ าปา ในเขตตล่ิงชันกรุงเทพมหานครสถิติที่ ใช้ได้แก่ค่าความถี่ 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  

3. การทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจท าบุญ ของ

พุทธศาสนิกชนกรณีศึกษา วัดจ าปา  เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานครจ าแนกตามเพศ อายุ 

สถานภาพระดับการศึกษา สถิติที่ใช้ได้แก ่One-way Anova  (F-test)  

 

8.สรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

งานวิจัยเร่ือง ปัจจัยการตัดสินใจในการท าบุญของพุทธศาสนิกชนกรณีศึกษาวัดจ าปา  

เขตตล่ิงชัน  กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจในการท าบุญของ

พุทธศาสนิกชน วัดจ าปา เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานครและเพ่ือเปรียบเทยีบปัจจัยการตัดสินใจ

ในการท าบุญของพุทธศาสนิกชน วัดจ าปา เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานครจ าแนกตาม ปัจจัยส่วน
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บุคคลได้แก่เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ แล้วน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ ผู้วิจัยขอ

สรุปผลดังน้ี 

 

สรุปผล 

 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 292 คิดเป็นร้อยละ 73.0 มีอายุ 

30 ปีหรือน้อยกว่า จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 มีสถานภาพสมรส จ านวน 202 คน 

คิดเป็นร้อยละ 50.5 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 และมี

อาชีพ รัฐวิสาหกจิ จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 

 2) ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสนิใจของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจในการท าบุญ 

ด้านความศรัทธาในพระพุทธศาสนาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 4.00 เม่ือ

แยกพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าศรัทธาในค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีผลต่อการตัดสินใจ

มากที่สุด ด้วยค่าเฉล่ีย 4.05 รองลงมาคือศรัทธาในพระธรรมค าสอน ค่าเฉล่ีย 4.02 เป็นสิริ

มงคลสร้างความเจริญรุ่งเร่ืองในชีวิต ค่าเฉล่ีย 4.01 และเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ค่าเฉล่ีย 3.90 

ตามล าดับ 

 ด้านสภาพแวดล้อมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 3.73 เม่ือแยกพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่าท าเลที่ต้ังสะดวกต่อการเดินทางมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด ด้วยค่าเฉล่ีย 

3.83 รองลงมาคือสถานที่ของวัดมีความสะอาดเป็นระเบียบ ค่าเฉล่ีย 3.78 สถานที่ของวัดมี

ความสงบ ร่มร่ืน ค่าเฉล่ีย 3.76 และสถานที่สะดวกมีที่จอดรถ ค่าเฉล่ีย 3.57 ตามล าดับ 

 ด้านความศรัทธาในพระภิกษุในภาพรวมอยู่ในระดับมากด้วยค่าเฉล่ีย 3.61 เม่ือแยก

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เจ้าอาวาสมีช้ันยศในระดับสูง มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด ด้วย

ค่าเฉล่ีย 3.83 รองลงมาคือมีเกจิอาจารย์ช่ือดัง ค่าเฉล่ีย 3.62 พระภิกษุปฏิบัติตนอยู่ในธรรม

วินัย ค่าเฉล่ีย 3.61 และเจ้าอาวาสมีช่ือเสยีงเป็นที่รู้จัก ค่าเฉล่ีย 3.37 ตามล าดับ 

ด้านความนิยมในช่ือเสียงของวัดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 3.89 เม่ือ

แยกพิจารณาพบว่า มีช่ือเสียงด้านวัตถุมงคล มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด ด้วยค่าเฉล่ีย 4.10 

รองลงมาคือ ความสวยงามของวัด ค่าเฉล่ีย 3.89 มีช่ือเสียงด้านพระพุทธรูปและ สิ่งศักด์ิสิทธิ์ 

ค่าเฉล่ีย 3.79 และเป็นวัดที่เก่าแก่มีช่ือเสยีงค่าเฉล่ีย 3.77 ตามล าดับ  

 ด้านเหตุผลส่วนบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 3.95 เม่ือแยกพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่าอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด ด้วยค่าเฉล่ีย 4.06 

รองลงมาคือ ต้องการช าระจิตใจ ค่าเฉล่ีย 4.05 อุทิศส่วนกุศลให้ตนเอง ค่าเฉล่ีย 4.03 และ

สะเดาะเคราะห์ ค่าเฉล่ีย 3.66 ตามล าดับ 

 ด้านกจิกรรมต่อชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 3.87 เม่ือแยกพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า วัดมีการจัดพิธีท าบุญเป็นประจ ามีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด ด้วยค่าเฉล่ีย 

3.93 รองลงมาคือมีโรงเรียนเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ค่าเฉล่ีย 3.89 มีการ
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ประชาสมัพันธง์านต่าง ๆ เกี่ยวกบั วัดอย่างต่อเน่ือง ค่าเฉล่ีย 3.84 และมีโรงเรียนให้บุตรหลาน

ได้ศึกษา 

 สรุปผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสนิใจของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท าบุญในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 

3.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความศรัทธาในพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการดัดสินใจ

มากที่สุด รองลงมาคือ เหตุผลส่วนบุคคล ความนิยมในช่ือเสียงของวัด กิจกรรมต่อชุมชน 

สภาพแวดล้อม และความศรัทธาในพระภิกษุ ตามล าดับ 

 สมมติฐาน ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสนิใจในการท าบุญ 

 ผลการวิเคราะห์พบว่า เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพมีความสัมพันธ์กับ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการท าบุญ ส่วนอายุไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสนิใจในการท าบุญ ที่ระดับนัยส าคัญ .05 

 

อภิปรายผล 

ปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจท าบุญของพุทธศาสนิกชน วัดจ าปา เขตตล่ิงชัน  

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากทั้งน้ีเพราะความศรัทธาต่อพระภิกษุในวัดที่

ตนไปท าบุญหรือความนิยมในช่ือเสียงของวัดโดยการเข้าวัดส่วนใหญ่ของพุทธศาสนิกชนมุ่งเน้น

ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพ่ือให้จิตใจของตนสงบสุขตามหลักธรรมค าสอนของ

พระพุทธศาสนาซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจัยเร่ือง “แรงจูงใจในการเข้าวัดของคนไทยที่นับถือศาสนา

พุทธศึกษากรณีวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร” (พระมหาชัยนาทอรรคบุตร, 

2542, บทคัดย่อ) ซ่ึงแรงจูงใจในการเข้าวัดแรงจูงใจที่อยู่ในระดับสงูเป็นด้านความศรัทธาต่อเจ้า

อาวาสและความต้องการวัตถุมงคลและการมุ่งหมายในการเข้าวัดส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นด้านการ

ประกอบพิธกีรรมทางศาสนาได้แก่การถวายสงัฆทานการทาบุญตามวันส าคัญทางศาสนาและงาน

พิธีจากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท าบุญของพุทธศาสนิกชน วัดจ าปา เขตตล่ิงชัน  

กรุงเทพมหานคร และสามารถอภิปรายเป็นรายด้านดังน้ี 

 

ดา้นความนยิมในช่ือเสียงของวดั 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจท าบุญของพุทธศาสนิกชนวัดจ าปา เขต

ตล่ิงชัน  กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมากทั้งน้ีเพราะพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ไปท าบุญกับบิดา

มารดาหรือญาติของตนซ่ึงส่วนใหญ่กจ็ะท าที่วัดที่ตนคุ้นเคยจึงทาบุญกบัวัดที่เก่าแก่หรือมีช่ือเสียง

ตั้งแต่สมัยก่อนจากรุ่นสู่รุ่นสบืต่อกันมาซ่ึงผลดังกล่าวน้ีไม่สอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองแรงจูงใจใน

การ เ ข้ า วัดของคนไทยที่ นับถือศาสนาพุทธศึกษากรณี วัดกัลยาณมิตรวรมหา วิหาร

กรุงเทพมหานคร (พระมหาชัยนาทอรรคบุตร, 2542, บทคัดย่อ) แรงจูงใจภายนอกอยู่ใน

ระดับสูงโดยเฉพาะความศรัทธาต่อเจ้าอาวาสและความต้องการวัตถุมงคลซ่ึงแตกต่างจาก
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ผลการวิจัยที่ได้อาจเป็นเพราะความแตกต่างด้านชุมชนความเช่ือต่างๆที่สั่งสมกันมาของแต่ละ

ชุมชน 

 

ดา้นสภาพแวดลอ้มและสถานทีข่องวดั 

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจท าบุญของพุทธศาสนิกชน วัดจ าปา เขต

ตล่ิงชัน  กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมากทั้งน้ีเพราะพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่เวลาที่มาท าบุญ

ต้องการวัดที่มีความสงบบรรยากาศร่มร่ืนเพราะบุคคลที่มาท าบุญย่อมต้องความสงบทางใจซ่ึง

สถานที่ของวัดกเ็ป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้พุทธศาสนิกชนเกิดความประทบัใจต้ังแต่ที่ก้าวแรกเข้า

มายังวัดซ่ึงผลดังกล่าวน้ีสอดคล้องกบังานวิจัยที่เกี่ยวข้องของสมชายเจริญกิจ (2540) เร่ือง “วัด

ในพระพุทธศาสนาที่ พึ งประสงค์ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและกิจกรรมของวัดใน

พระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์กับสภาพความเป็นจริงของวัดในสังคมไทยปัจจุบัน” ซ่ึงจากผล

การศึกษาลักษณะของวัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์ต้องเป็นสถานที่สงบร่มร่ืนมีลักษณะ

เป็นป่าหรือสวนที่จะให้ความร่มร่ืนใจ 

 

ดา้นความศรทัธาในพระภิกษุ 

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจท าบุญของพุทธศาสนิกชน วัดจ าปา เขต

ตล่ิงชัน  กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมากทั้งน้ีเพราะพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่เหน็ว่าพระสงฆ์คือ

ผู้ที่เผยแผ่หลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซ่ึงควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีและเคร่งครัด

ในศีลธรรมอันก่อให้พุทธศาสนิกชนเกิดความศรัทธาบทบาทของพระสงฆ์จึงมีความส าคัญอย่าง

ย่ิงต่อการเลือกตัดสินใจมาท าบุญซ่ึงผลดังกล่าวน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ สมชาย

เจริญกิจ (2540) เร่ือง “วัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์ศึกษาเปรียบเทยีบลักษณะและ

กิจกรรมของวัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์กับสภาพความเป็นจริงของวัดในสังคมไทย

ปัจจุบัน” ซ่ึงจากผลการศึกษาลักษณะของวัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์พระสงฆ์จะต้องท า

สังฆกรรมต่างๆให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยและต้องแสดงออกมาจากจิตและความรู้สึกตาม

พุทธประสงค์ที่ทรงวางไว้ 

 

ดา้นกิจกรรมต่อชุมชน 

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจท าบุญของพุทธศาสนิกชน วัดจ าปา เขต

ตล่ิงชัน  กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากทั้งน้ีเพราะพุทธศาสนาชนจะรู้สึกผูกพันกับวัดที่ตนได้

ท ากิจกรรมต่างๆซ่ึงผลดังกล่าวน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของสมชายเจริญกิจ (2540) 

เร่ือง “วัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะและกิจกรรมของวัดใน

พระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์กับสภาพความเป็นจริงของวัดในสังคมไทยปัจจุบัน” ซ่ึงจากผล

การศึกษาลักษณะของวัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์วัดควรจัดกิจกรรมที่สัมพันธ์กับ

ชาวบ้านและชุมชนสงเคราะห์อนุเคราะห์ชาวบ้านและชุมชนด้วยน ้า ใจอันงามโดยเฉพาะการ

สงเคราะห์ด้วยการสอนธรรมะเผยแผ่ธรรมะ 
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ขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท าบุญของพุทธศาสนิกชนวัดจ าปา เขต

ตล่ิงชัน  กรุงเทพมหานครจ าแนกเป็น 4 ด้านพบว่าปัจจัยด้านความศรัทธาในพระภิกษุมีผลต่อ

การตัดสนิใจท าบุญมีค่าเฉล่ียสงูสุดรองลงคือสภาพแวดล้อมมีผลต่อการตัดสินใจท าบุญกิจกรรม

ต่อชุมชนมีผลต่อการตัดสนิใจท าบุญและความนิยมในช่ือเสียงของวัดมีผลต่อการตัดสินใจท าบุญ

จึงแยกประเดน็ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท าบุญของพุทธศาสนิกชนวัด

จ าปา เขตตล่ิงชัน  กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น ส านักงาน

พระพุทธศาสนา  ควรมีการส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการประพฤติปฏบัิติและบทบาทหน้าที่

ของพระสงฆ์ที่พึงปฏิบัติเพ่ือให้พุทธศาสนิกชนเล่ือมใสศรัทธาพระภิกษุสงฆ์ ควรเน้นด้านการ

ปฏิบัติตนโดยยึดหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตนให้อยู่ในธรรมวินัยและวางตนให้

เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนเพราะความศรัทธาในพระภิกษุเกิดจากการครองตนให้อยู่

ในธรรมวินัยและศีลของพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ 

 2. จากผลการศึกษาพบว่าอายุมีความสมัพันธก์บัการตัดสินใจท าบุญของพุทธศาสนิกชน

ซ่ึงจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากลุ่มพุทธศาสนิกชนที่ท  าบุญส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป

เหน็ได้ว่าพุทธศาสนิกชนที่เป็นกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นเข้าวัดท าบุญน้อยดังน้ันผู้วิจัยขอเสนอแนะ

ให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆส่งเสริมให้เดก็และเยาวชนเข้าไปท ากิจกรรมต่างในวัด

มากขึ้ นทั้งกิจกรรมที่สถาบันการศึกษาต่างๆจัดให้ร่วมหรือหน่วยงานอื่นจัดข้ึนหรือไปกับ

ครอบครัวเพ่ือส่งเสริมปลูกฝังให้เดก็และเยาวชนมีจิตใจอ่อนโยนว่านอนสอนง่ายรู้จักอ่อนน้อม

ถ่อมตนและได้เรียนรู้หลักคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม 

 

ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 

 1. จากการศึกษาพบว่าด้านสภาพแวดล้อมและสถานที่ของวัดมีผลต่อการตัดสินใจ

ท าบุญของพุทธศาสนิกชนวัดจ าปา เขตตล่ิงชัน  กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากดังน้ันผู้วิจัย

ขอเสนอแนะให้วัดเน้นเร่ืองจากจัดภูมิทัศน์และสถานที่ของวัดให้มีความสงบร่มร่ืนเพ่ือให้

พุทธศาสนิกชนเข้ามาแล้วเกิดความรู้สึกสงบทางจิตใจเพราะสถานที่ของวัดถือเป็นหน้าต่างบาน

แรกที่พุทธศาสนิกชนได้สมัผัสหากเกดิความรู้สกึที่ไม่ดีแล้วย่อมส่งผลต่อจิตใจและความรู้สึกที่จะ

ไม่อยากมาท าบุญที่วัดอกี 

2. จากการศึกษาพบว่าด้านกิจกรรมต่อชุมชน มีผลต่อการตัดสินใจท าบุญของ

พุทธศาสนิกชนวัดจ าปา เขตตล่ิงชัน  กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากดังน้ันผู้วิจัยขอเสนอแนะ

ให้วัดควรจัดให้มีพิธีการท าบุญที่วัดเป็นประจ าเพ่ือให้พุทธศาสนิกชนและวัดได้มีความรู้สึก
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ผูกพันและใกล้ชิดกันจากการที่ได้มาร่วมกิจกรรมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอันเป็นการ

เสริมสร้างความสมัพันธใ์นครอบครัวส่งผลให้สถาบันครอบครัวเกดิความเข้มแขง็มีภมูิคุ้มกันทาง

สงัคมมากยิ่งขึ้นด้วย 

ขอ้เสนอแนะเชิงวิชาการ 

 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท าบุญของพุทธศาสนิกชน ซ่ึงปัจจัยที่มี

ผลต่อการตัดสินใจท าบุญของพุทธศาสนิกชนน้ัน ถือเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน จึงอาจไม่สามารถ

เข้าถึงความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนได้อย่างลึกซ้ึงจึงควรให้ความส าคัญกับรายละเอียดในเชิงลึก

ของพุทธศาสนิกชนโดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือจะได้วิเคราะห์รายละเอียดในการศึกษา

ได้มากยิ่งขึ้น 

2. จากผลการศึกษาพบว่า เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพมีความสัมพันธ์

กบัปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจในการท าบุญ แสดงให้เหน็ว่า เพศมีนัยส าคัญกับการท าบุญ ทั้งน้ี

จากการศึกษาในหนังสอืเร่ือง “อิตถเีพศกบัการท าบุญ” แล้วได้พิมพ์ไว้ในหนังสือเมื่อวันวิสาขบู

ชา ปี พ.ศ.๒๕๑๕ เร่ืองของกรรมดีที่มีเจตนาในการท าบุญน่ันเอง การท ากรรมดีที่มีเจตนา

ต่างกนักม็ีผลให้ผลของกรรมน้ัน แตกต่างกนัไปด้วย  

1. หญิงสาวไปท าบุญที่วัดบ่อยๆ เพ่ือจะได้เหน็หน้าพบปะสนทนากับพระภิกษุ, สามเณรที่ตน

หลงรักอยู่ “ผลบุญน้ันท าให้เป็นผู้มีเสน่ห์ย่ัวยวนเพศตรงข้าม คือสาวเซก็สซ่ี์น่ันเอง”  

2. หญิงสาวไปท าบุญที่วัดบ่อยๆ เพ่ือจะได้คุยกับชายหนุ่มซ่ึงมาท าบุญที่วัดน้ันเป็นประจ า “ผล

บุญนั้นท าให้มีเสน่ห์อย่างลึกลับ คือไม่สวยแต่เย้ายวน”  

3. หญิงสาวริษยาความงามของสาวอื่น เพราะตนเองไม่สวยไม่มีชายใดเหลียวแล จึงท าบุญบ่อยๆ 

ปรารถนาจะให้เกิดชาติใหม่หน้าตาสวยงามเช่นหญิงคนอื่นบ้าง “ผลบุญท าให้เป็นคนสวยงาม 

แต่ไม่มีเสน่ห์ คือสวยแบบกระด้างๆ”  

4. หญิงสาวไปท าบุญที่วัดเพ่ือแสดงความสามารถในการท าครัวให้ประจักษ์แก่สังคม หรือเพ่ือ

แสดงความสามารถในการจัดดอกไม้ให้แทน่บูชาของวัดสวยงาม “ผลบุญนั้นท าให้เป็นคนมีเสน่ห์

แก่คนทั่วไป เป็นที่ช่ืนชอบของชายหนุ่มที่นิยมความสามารถ”  

5. หญิงสาวไปท าบุญที่วัดเพ่ือช่วยเหลือวัดให้พ้นความขาดแคลนทางด้านปัจจัย อาหาร เคร่ืองใช้ 

เป็นต้น “ผลบุญท าให้มีร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ ความสวยเกดิจากสขุภาพอนัดีของตน”  

6. หญิงสาวเบ่ือหน่ายโลกมนุษย์ ท าบุญประสงค์ไปสู่สวรรค์หรือโลกทพิย์อันน่าร่ืนรมย์ “ผลบุญ

ท าให้เกดิเป็นคนสวยงามแบบงามพิศ คือย่ิงมองย่ิงสวย”  

7. หญิงสาวพิถีพิถันในการท าบุญ ส ารวมระวังกายวาจาขณะอยู่ต่อหน้าสมณะ และสถานที่ท  าบุญ 

“ผลบุญท าให้เป็นคนน่ารัก คือผู้คนเหน็อาจหลงชอบหลงรัก ทั้งๆ ที่อาจไม่มีอะไรเด่น”  

8. หญิงสาวท าบุญเสยีสละต่างๆ เพ่ือมุ่งสู่พรหมโลก ปฏบัิติธรรมให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ย่ิงข้ึน “ผล

บุญนั้นท าให้สวยงามสง่าดุจนางพญา เป็นความสวยที่ท  าให้คนทั่วไปไม่นึกไปในทางเพศ แม้ชาย

คู่ครองกยั็งให้ความเกรงใจ”  
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9. หญิงสาวติดตามผู้ใหญ่ ติดตามสมณะที่ตนเล่ือมใส จาริกแสวงบุญ ช่วยงานด้านสังคม

สงเคราะห์ “ผลบุญท าให้สวยงามแบบเดก็ๆ มีคนรักใคร่เอน็ดู สามีรักใคร่เอน็ดูเหมือนลูก

เหมือนหลาน”  

10. หญิงสาวเข้าร่วมขบวนท าบุญเป็นกลุ่มเพ่ือรักษาประเพณี เพ่ือความครึกคร้ืน เพ่ือความ

สนุกสนานตามประสาหนุ่มสาว “ผลบุญน้ันท าให้มีบุคลิกภาพดีเป็นสง่าในที่ชุมนุมชน”  

11. หญิงสาวนอกจากจะท าบุญให้ทานแล้วยังปฏบัิติธรรม ศึกษาธรรม เผยแผ่ธรรมอีกด้วย “ผล

บุญน้ันท าให้มีสติปัญญาเฉียบแหลม พูดจาเป็นที่น่าเล่ือมใส มีความสวยงามแบบสงบเยน็ ใคร

ได้พูดคุยด้วยแล้วรู้สกึสบายใจ เป็นเสน่ห์ที่ใช้เวลาย่ิงนานวันย่ิงรักใคร่คิดถึง”  

12. หญิงสาวท าบุญเพ่ือเอาใจเพ่ือนหรือท าบุญเพ่ือให้คนรักสบายใจ “ผลบุญท าให้เป็นคนที่มี

ความสบายใจ สวยงามแบบเรียบๆ ผู้คนพบเหน็รู้สึกว่าสะอาดหมดจด มองดูแล้วประหน่ึงดม

ความสะอาดได้”  

13. หญิงสาวแต่งตัวไปท าบุญที่วัดเพ่ืออวดเคร่ืองประดับของตัวว่าสวยเหนือกว่าคนอื่น อวด

อาหารที่ตนถวายดีกว่าน่ากินกว่าของคนอื่น “ผลบุญท าให้สวยงามแบบดูแล้วไม่สบายใจ ชายที่

พบเหน็มองในแง่ทางเพศ”  

14. หญิงสาวถวายทานต่างๆ มุ่งคุณภาพ เช่น อาหารไม่สวยงามแต่รสดี มีประโยชน์ ของใช้ที่

คงทนถาวร ประณีตละเอียดอ่อน พิจารณาวัตถุทานให้เป็นประโยชน์มากที่สุดแก่สมณพราหมณ์ 

“ผลบุญท าให้สวยและมีรสสัมผัสดี ผู้ถูกเน้ือต้องตัวจะรู้สึกนุ่มนวลละมุนละไม ลูกๆ เดก็ๆ ที่อยู่

ในอ้อมแขนของจะรู้สกึอบอุ่น มองว่าเป็นที่พ่ึงอย่างดี”  

15. หญิงสาวแนะน าสั่งสอนคนอื่นๆ ให้ท าบุญท ากุศล ส่วนตัวเองไม่ค่อยมีโอกาสได้ท าบุญ หรือ

ฝากเงินให้คนอื่นท าบุญแทนตน เพราะตัวเองข้ีเกยีจไปท าบุญเองหรือหาเวลาว่างยาก “ผลบุญท า

ให้เป็นคนเข้าที่ไหนเข้าได้ ผู้คนให้ความเป็นกันเองให้ความสนิทสนม แม้คบกันเพียงสามสี่วัน

เหมือนคบกนัมานานเป็นปี”  

16. หญิงสาวไปท าบุญที่ วัดเป็นประจ า ประสงค์จะแลกเปล่ียนอาหารที่มีคนมาท าบุญหรือ

แลกเปล่ียนอาหารของตนกับเพ่ือนผู้มาท าบุญผู้อื่น “ผลบุญจะท าให้มีผิวพรรณผ่องใส หน้าตา

แช่มช่ืน แต่มีรูปร่างอ้วนท้วนเหมือนตุ่ม”  

17. หญิงสาวชอบไปช่วยเหลือผู้อื่นหรือทางวัด ท าบุญบ าเพญ็กุศลเป็นประจ า เมื่อไปช่วยงานใด

กมั็กจะเรียกร้องอาหารการกินหรือสิ่งของที่ตนปรารถนาจากเจ้าภาพหรือเจ้าอาวาส เป็นอย่างน้ี

เสมอ “ผลบุญจะท าให้มีหน้าตาสวยงาม น่ารักน่าสงสาร รูปร่างผอมเกรง็หรือผอมแห้ง”  

18. หญิงสาวท าบุญอย่างไม่มีความประณีตในวัตถุทาน ไม่ใส่ใจว่าของน้ันจะมีคุณภาพดีเลว จะ

ใช้งานได้ดีแค่ไหน จะทนทานหรือไม่อย่างไรกไ็ม่ค านึงถึง แต่จะชอบตกแต่งประดับประดาให้

วัตถุทานนั้นดูดีงดงามน่าดู “ผลบุญนั้นจะท าให้มีหน้าตาสวยงาม แต่ย้ิมไม่สวย หัวเราะน่าเกลียด 

ทา่ทางเคล่ือนไหวอริิยาบถบางอย่างไม่น่าดู”  

19. หญิงสาวบางคนพิจารณาคัดเลือกวัตถุทานเป็นอย่างดี ของมีคุณภาพดี ใช้ได้ทนทาน เป็น

ต้น แต่ไม่จัดตกแต่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น จับยัดๆ ใส่เข่งใส่ลังพอๆ ไปที แล้วให้คน
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น าไปส่งที่วัด หรือวางของท าบุญสมุๆ หมกไว้ตามมีตามเกิดแบบไม่ใส่ใจความเป็นระเบียบ “ผล

บุญท าให้มีความสวยงามแบบจืดๆ ต้องอาศัยความย้ิมแย้ม หัวเราะอนัมีเสน่ห์ จึงจะดึงดูดใจได้”  

20. หญิงสาวตกลงร่วมท าบุญกบัหมู่คณะ เช่น จัดกฐินสามัคคี จัดทอดผ้าป่า เป็นต้น แต่ชอบไป

ร่วมงานช้า ชอบไปที่หลังคนอื่น มีความรู้ความสามารถน้อยแต่ชอบไปแก้ไขวัตถุทานที่เขา

ตกแต่งประดับประดาไว้ดีแล้ว ฉกฉวยโอกาสเอาหน้าเอาตาว่าฉันกใ็จบุญคนหน่ึง งานน้ีฉันเป็น

หัวหน้าหัวเร่ียวหัวแรง “ผลบุญท าให้เกิดมาเป็นคนหน้าตาสวยงามพอใช้ได้ทีเดียว แต่ในความ

สวยงามน้ันมักจะมีความบกพร่องปะปนอยู่ด้วย เช่น หัวเบ้ียวไปนิด, รูปหน้าค่อนข้างยาวมาก, 

ตาเลก็มาก, มีปานที่หน้า เป็นต้น”  

  การท าบุญแล้วได้รับผลบุญต่างกนันั้นเนื่องจากเจตนาต่างกัน ในการท าบุญน้ันแฝงกิเลส

อะไรไว้หรือไม่ ?  หรือท าบุญด้วยจิตที่ไม่แฝงกิเลสใดๆ ซ่ึงเจตนาอย่างไรในการท าบุญ ผลบุญ

น้ันกจ็ะให้ผลตามเหตุแห่งเจตนาน้ัน ความจริงการท าบุญและผลของบุญน้ัน ผู้ท าจะเป็นหญิง

หรือเป็นชาย ผลบุญจะท าให้สวยให้หล่อกเ็กิดกับทั้งหญิงและชาย ถ้าเป็นผู้ชายกเ็ป็นความหล่อ

ผู้หญิงกเ็ป็นความสวย แม้ว่าจะท าบุญแล้วท าให้หน้าตาสวยงามได้ดั่งใจหรือไม่อย่างไร กไ็ม่ใช่

เร่ืองส าคัญหรือจุดมุ่งหมายทางพระพุทธศาสนา การท าบุญแล้วได้ผลบุญเกิดมาสวยงามกเ็ป็น

เร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัทางโลกอยู่ ซ่ึงการท าบุญให้ทานน้ันเป็นพ้ืนฐานและเป็นส่วนหน่ึงของการสร้าง

ความดี มีการละช่ัว ท าบุญให้ทาน รักษาศีล ท าสมาธิภาวนา และมีปัญญา เป็นเรือพาข้ามฟาก

ข้ามฝั่งหรือเป็นหนทางให้เดินทางไปสู่เป้าหมายแห่งการพ้นทุกข์ในกาลต่อไป คือ พระนิพพาน 

ซ่ึงเป็นเป้าหมายของพระพุทธศาสนาโดยแท้จริง. 
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