ปั จจัยการตัดสินใจในการทาบุญของพุทธศาสนิกชน
กรณีศึกษาวัดจาปา เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร
จันทิมา พูลทรัพย์*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ**

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย เรื่ องนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อศึ ก ษาปั จ จั ย การตั ด สิ น ใจในการท าบุ ญ ของ
พุทธศาสนิกชน วัดจาปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจ
ในการทาบุญของพุทธศาสนิกชน วัดจาปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จาแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็ น
แบบสอบถาม แล้ วนามาวิเคราะห์ทางสถิติ ผู้วิจัยขอสรุปผลดังนี้
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 30 ปี มากที่สุด และมีสถานภาพ
สมรสเป็ นส่วนมาก ส่วนระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุด และมีอาชีพรั ฐวิสาหกิจเป็ นส่วน
ใหญ่
2. ระดับความมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการทาบุญ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ความศรัทธาในพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการดัดสิน
ใจมากที่สดุ
3. คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับปั จจัย ที่มีผลต่อการตัดสินใจใน
การทาบุญ ผลการวิเคราะห์พบว่า เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพมีความสัมพันธ์
กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการทาบุญ ส่วนอายุไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการทาบุญ ที่ระดับนัยสาคัญ .05

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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1.บทนา
ศาสนา คือคาสั่งสอนของศาสดาผู้ประกาศศาสนาถือ เป็ นเครื่ องยึดเหนี่ ยวจิ ตใจของ
มนุ ษย์ป ระกอบด้ วยหลั ก ธรรมคาสอนความเชื่ อและแนวการปฏิบั ติ ต่า งๆตามคติข องแต่ ล ะ
ศาสนาเพื่อให้ ผ้ ูปฏิบัติตามเกิดความเจริญในชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและทุกศาสนาล้ วน
มุ่งหวังให้ ทุกคนทาความดีซ่ึงศาสนาพุทธถือเป็ นศาสนาที่สาคัญของสังคมไทยเพราะคนไทยส่วน
ใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาโดยสืบต่อมาจากบรรพบุรุษพระพุทธศาสนาเป็ นรากฐานสาคัญของ
วัฒนธรรมไทยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ หล่อหลอมซึมซับลงในวิถีไทยกลายเป็ นรากฐาน
วิถีชีวิตของคนไทยในทุก ด้ านทั้งด้ านวิ ถีชีวิ ตความเป็ นอยู่ภาษาขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ศี ล ธรรมขนบธรรมเนี ย มประเพณี ไ ทยประเพณี ไ ทยที่ ม าจากความเลื่ อมใสศรั ท ธาใน
พระพุ ทธศาสนามีอยู่ มากมายเช่ น การอุป สมบทประเพณี ทอดกฐิ น ประเพณี แ ห่ เทียนพรรษา
ประเพณีชักพระเป็ นต้ น
วัด ถือเป็ นศูนย์รวมจิตใจของสังคมไทยพระสงฆ์เป็ น ผู้นาทางจิตใจของประชาชนเป็ น
ศูนย์กลางของความเคารพศรั ทธาของพุทธศาสนิกชนเพื่อให้ คนไทยประพฤติปฏิบัติตนอยู่ใน
ศีลธรรมอันดีงามแต่จากสภาพปัญหาในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็ นสภาพเศรษฐกิจการเมืองหรือ ปัญหา
อาชญากรรมที่แสดงให้ เห็นว่ าคนเรามีคุณธรรมน้ อยลงและเห็นแก่ตัวมากขึ้นจากปั ญหาต่างๆ
เหล่านี้จึงนาไปสู่ความขัดแย้ งของคนในสังคมเพิ่มขึ้น
ทุกวันนี้คนไทยห่างวัดพุทธศาสนิกชนเข้ าวัด ทาบุญ น้ อยลงจะเข้ าเฉพาะมีกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเท่านั้นจากสภาพความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาข้ างต้ นส่งผลให้ ผ้ ูวิจั ย
สนใจที่จ ะศึ ก ษาปั จ จั ยการตั ดสิน ใจในการทาบุ ญ ของพุ ท ธศาสนิ ก ชน วั ด จาปา เขตตลิ่ งชั น
กรุงเทพมหานครโดยมุ่งหวังที่จะสะท้ อนเหตุปัจจัยอันแท้ จริงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจทาบุญ ของ
พุทธศาสนิกชนในปัจจุบัน
2.วัตถุประสงค์การวิจยั
คาถามในงานวิจัยที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น สามารถนามากาหนดเป็ นวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ดังนี้
1. เพื่อศึกษาปัจจัยการตัดสินใจในการทาบุญของพุทธศาสนิกชน วัดจาปา เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจในการทาบุญของพุทธศาสนิกชน วัดจาปา เขต
ตลิ่งชั น กรุ งเทพมหานครจาแนกตาม ปั จจัยส่วนบุ คคลได้ แก่เพศอายุสถานภาพสมรสระดับ
การศึกษาอาชีพ
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3.สมมติฐานการวิจยั
1. พุทธศาสนิกชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีปัจจัยการตัดสินใจในการทาบุญวัด
จาปาเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
4.ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ทาการศึกษาปั จจัยการตัดสินใจในการทาบุญของพุทธศาสนิกชนกรณีศึกษา วัดจาปา
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตด้ านประชากรและพื้นที่
ประชากรที่ใช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้ ได้ แก่ ประชาชน ที่นับถื อศาสนาพุ ทธที่อยู่ ในเขต วั ด
จาปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ขอบเขตด้ านระยะเวลาของการศึกษา
ในการทาวิจัยครั้ งนี้ ทาวิจัยและเก็บข้ อมู ลใน เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิ กายนพ.ศ.
2558
5.ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
ข้ อมูลที่ได้ จากการวิจัยในครั้งนี้จะสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริม
ให้ พุทธศาสนิกชนให้ เห็นความสาคัญในการทาบุญที่วัด ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
1. ข้ อมู ลที่ได้ จ ากการวิ จัยในครั้ งนี้ จ ะสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการพั ฒนาและ
ส่ ง เสริ ม ปั จ จั ย การตั ด สิ น ใจในการท าบุ ญ ของพุ ท ธศาสนิ ก ชน วั ด จ าปา เขตตลิ่ งชั น
กรุงเทพมหานคร
2. ข้ อมู ลที่ได้ จ ากการวิ จัยในครั้ งนี้ จ ะสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการพั ฒนาและ
ส่งเสริ ม ความสัมพั นธ์ในการตัดสิน ใจในการทาบุญ ของพุทธศาสนิกชนวัดจาปา เขตตลิ่งชั น
กรุงเทพมหานคร
6. นิยามศัพท์เฉพาะ
ปัจจัยการตัดสินใจหมายถึงสิ่งต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจของบุคคลในการที่จะเลือกทา
หรือไม่ทาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีตัวแปรต่างๆเข้ ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบุคคลนั้นๆ
ปัจจัยการตัดสินใจในการทาบุญ หมายถึงสิ่งต่างๆที่มีผลต่อการตัดสินใจในการทาบุญ
ของพุ ท ธศาสนิ ก ชนในการท าบุ ญ โดยมี ตั ว แปรต่ า งๆคื อ ความนิ ย มในชื่ อ เสี ย งของวั ด
สภาพแวดล้ อมความศรัทธาในพระภิกษุ ศรั ทธาในพระพุทธศาสนา เหตุผลส่วนบุคคล และ
กิจกรรมต่อชุมชนเข้ ามามีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจในการทาบุญ
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ความศรัทธาในพระภิกษุ หมายถึง การที่พุทธศาสนิกชนไปทาบุญ อันเนื่องมาจากความ
เลื่อมใสในพระภิกษุในด้ านต่างๆคือมีช้ันยศในระดับสูงความมีช่ือเสียงเป็ นเกจิอาจารย์ช่ือดังการ
ปฏิบัติตนอยู่ในธรรมวินัยในวัดที่ตนทาบุญ หรือการมีอธั ยาศัยไมตรีเป็ นกันเองกับชาวบ้ าน
การทาบุญ หมายถึง การที่พุทธศาสนิกชนประกอบกิจกรรมทางศาสนาไม่ว่าจะเป็ นการ
ตักบาตรการทาบุญเลี้ยงพระการถวายสังฆทานฟั งพระธรรมเทศนาหรือการถวายจตุปัจจัยแก่
พระสงฆ์เป็ นต้ น
พุ ท ธศ าสนิ กชน หมา ยถึ ง ผู้ ที่ นั บ ถื อ พร ะพุ ทธศ า สน าวั ดจ าปา เขตตลิ่ งชั น
กรุงเทพมหานคร
ศรั ท ธา หมายถึ ง ความเชื่ อในสิ่ ง ที่ ค วรเชื่ อ ไม่ ง มงายไร้ เหตุ ผ ลเป็ นความเชื่ อที่
ประกอบด้ วยปัญญาศรัทธาที่ม่นั คงหมายถึงศรัทธาที่มีความรู้กากับไม่หวั่นไหวเอนเอียงไปเพราะ
ความไม่ร้ ูความหลง
7.ระเบียบวิธีวิจยั
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ นการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย การ
ตัดสินใจในการทาบุญของพุทธศาสนิกชน กรณีศึกษา วัดจาปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธดี าเนินการวิจัย ดังนี้
1. กรอบแนวความคิดในการวิจยั
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จัยที่เกี่ยวข้ องผู้ วิ จัยได้ กาหนดกรอบแนวคิดใน
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย การตั ด สิ น ใจในท าบุ ญ ของพุ ท ธศาสนิ ก ชนวั ด จ าปา เขตตลิ่ ง ชั น
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ มีแนวคิดในการวิจัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
ปัจจัยการตัดสิ นใจในการทาบุญของ
พุทธศาสนิกชน กรณีศึกษา วัดจาปา เขต
ตลิง่ ชั น กรุ งเทพมหานคร
1. ความศรัทธาในพุทธศาสนา
2. สภาพแวดล้อม
3. ความศรัทธาในพระภิกษุ
4. ความนิยมในชื่อเสี ยงของวัด
5. เหตุผลส่ วนบุคคล
6. กิจกรรมต่อชุมชน

ปั จจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ

2. การกาหนดประชากรและตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

285

1. ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พุทธศาสนิกชนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
จานวน ที่ไม่แน่นอนในการมาทาบุญที่วัดจาปา
2. กลุ่ มตั ว อย่ างที่ ใ ช้ ในกา รวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ พุ ทธศ าสนิ ก ชนใน เขตตลิ่ งชั น
กรุงเทพมหานคร ได้ กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ที่มาทาบุญที่วัดจาปา
ในการวิจัยครั้ งผู้วิจัยได้ กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คนโดยใช้ วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ
(Accidental Sampling)โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นพุทธศาสนิกชนในเขตพื้ นที่เขตตลิ่งชันที่เข้ ามา
ทาบุญที่วัดจาปา ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลคือแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยการตัดสินใจใน
การทาบุญ ของพุทธศาสนิกชนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครโดยแบ่งเป็ น 3ตอนดังนี้
3.1 ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
แบ่งเป็ น 5 ข้ อได้ แก่เพศอายุสถานภาพระดับการศึกษา อาชีพ
3.2 ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยการตัดสินใจในการทาบุญแบ่งเป็ น 6
ด้ านได้ แก่
1 ความศรัทธาในพุทธศาสนา
2 สภาพแวดล้ อม
3 ความศรัทธาในพระภิกษุ
4 ความนิยมในชื่อเสียงของวัด
5 เหตุผลส่วนบุคคล
6 กิจกรรมต่อชุมชน
3.3 ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะและข้ อแนะนาให้ แก่วัดจาปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ปัจจัยการตัดสินใจในการทาบุญ ของพุทธศาสนิกชน
โดยมีหลักเกณฑ์การให้ คะแนน 5 ระดับดังนี้
ระดับการมีอิทธิพล
(คะแนน)
น้ อยที่สดุ
1คะแนน
น้ อย
2คะแนน
ปานกลาง
3 คะแนน
มาก
4คะแนน
มากที่สดุ
5คะแนน
การสร้ างแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยการตัดสินใจในการทาบุญ ของพุทธศาสนิกชน
กรณีศึกษา วัดจาปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครและตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่ า
ครอบคลุมวั ตถุ ประสงค์หรื อไม่จากนั้ นนาไปให้ อาจารย์ท่ีปรึ กษาตรวจสอบแล้ วนามาปรับปรุง
ตามคาแนะนา

286

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลมีข้นั ตอนดังนี้
4.1ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อมู ล โดยใช้ แบบสอบถาม โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจาก
พุทธศาสนิกชน ที่เข้ ามาทาบุญที่วัดจาปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครจานวนแบบสอบถามที่
นามาตรวจสอบความถูกต้ องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ได้ จานวน 400 ชุดของ
แบบสอบถามทั้งหมด
5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เมื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลแล้ ว นาข้ อมูลที่เก็บรวบรวมได้ จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ ดังนี้
การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็ น 3 ตอนโดยให้ สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
5.1นาข้ อมูลที่ได้ รับจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ประมวลผลด้ วยเครื่ องคอมพิ วเตอร์
โดยวิธกี ารใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
6 สถิติทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยเลือกใช้ สถิติในการวิเคราะห์เพื่ อให้ สอดคล้ องกับ
ลักษณะของข้ อมูลและตอบวัตถุประสงค์ดังนี้
6.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้ แก่
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปสถิติท่ใี ช้ ได้ แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ
(Percentage)
2. วิเคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจในการทาบุญและข้ อเสนอแนะและข้ อแนะนา
ของพุ ท ธศาสนิ ก ชน วั ด จ าปา ในเขตตลิ่ ง ชั น กรุ ง เทพมหานครสถิ ติ ท่ี ใ ช้ ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่
(Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
3. การทดสอบสมมติฐานปั จจัยที่มีความสัมพั นธ์ต่อการตัดสินใจทาบุญ ของ
พุ ท ธศาสนิ ก ชนกรณี ศึ ก ษา วั ด จ าปา เขตตลิ่ ง ชั น กรุ ง เทพมหานครจ าแนกตามเพศ อายุ
สถานภาพระดับการศึกษา สถิติท่ใี ช้ ได้ แก่ One-way Anova (F-test)
8.สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
งานวิจัยเรื่อง ปั จจัยการตัดสินใจในการทาบุญของพุทธศาสนิกชนกรณีศึกษาวัดจาปา
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่ อ ศึกษาปั จจัยการตัดสินใจในการทาบุญของ
พุทธศาสนิกชน วัดจาปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครและเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการตัดสินใจ
ในการทาบุญของพุทธศาสนิกชน วัดจาปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครจาแนกตาม ปัจจัยส่ วน
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บุคคลได้ แก่เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ แล้ วนามาวิเคราะห์ทางสถิติ ผู้วิจัยขอ
สรุปผลดังนี้
สรุปผล
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 292 คิดเป็ นร้ อยละ 73.0 มีอายุ
30 ปี หรือน้ อยกว่า จานวน 146 คน คิดเป็ นร้ อยละ 36.5 มีสถานภาพสมรส จานวน 202 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 50.5 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 254 คน คิดเป็ นร้ อยละ 63.5 และมี
อาชีพ รัฐวิสาหกิจ จานวน 119 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.8
2) ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการทาบุญ
ด้ านความศรัทธาในพระพุทธศาสนาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้ วยค่าเฉลี่ย 4.00 เมื่อ
แยกพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ศรัทธาในคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า มีผลต่อการตัดสินใจ
มากที่สุด ด้ วยค่าเฉลี่ย 4.05 รองลงมาคือศรัทธาในพระธรรมคาสอน ค่าเฉลี่ย 4.02 เป็ นสิริ
มงคลสร้ างความเจริญรุ่งเรื่องในชีวิ ต ค่าเฉลี่ย 4.01 และเป็ นพุทธศาสนิกชนที่ดี ค่าเฉลี่ย 3.90
ตามลาดับ
ด้ านสภาพแวดล้ อมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้ วยค่าเฉลี่ย 3.73 เมื่อแยกพิ จารณา
เป็ นรายข้ อพบว่ า ทาเลที่ต้ังสะดวกต่ อการเดินทางมีผลต่ อการตัดสินใจมากที่สุด ด้ วยค่ าเฉลี่ ย
3.83 รองลงมาคือ สถานที่ของวัดมีความสะอาดเป็ นระเบียบ ค่าเฉลี่ ย 3.78 สถานที่ของวั ดมี
ความสงบ ร่มรื่น ค่าเฉลี่ย 3.76 และสถานที่สะดวกมีท่จี อดรถ ค่าเฉลี่ย 3.57 ตามลาดับ
ด้ านความศรัทธาในพระภิกษุ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากด้ วยค่าเฉลี่ย 3.61 เมื่อแยก
พิ จารณาเป็ นรายข้ อพบว่ า เจ้ าอาวาสมีช้ั นยศในระดับสูง มีผลต่ อการตัดสินใจมากที่สุด ด้ ว ย
ค่าเฉลี่ย 3.83 รองลงมาคือมีเกจิอาจารย์ช่ือดัง ค่าเฉลี่ย 3.62 พระภิกษุปฏิบัติตนอยู่ในธรรม
วินัย ค่าเฉลี่ย 3.61 และเจ้ าอาวาสมีช่ ือเสียงเป็ นที่ร้ ูจัก ค่าเฉลี่ย 3.37 ตามลาดับ
ด้ านความนิยมในชื่อเสียงของวัด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้ วยค่าเฉลี่ย 3.89 เมื่อ
แยกพิจารณาพบว่า มีช่ ือเสียงด้ านวัตถุมงคล มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด ด้ วยค่าเฉลี่ย 4.10
รองลงมาคือ ความสวยงามของวัด ค่าเฉลี่ย 3.89 มีช่ ือเสียงด้ านพระพุทธรูปและ สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ค่าเฉลี่ย 3.79 และเป็ นวัดที่เก่าแก่มีช่ ือเสียงค่าเฉลี่ย 3.77 ตามลาดับ
ด้ านเหตุผลส่วนบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้ วยค่าเฉลี่ย 3.95 เมื่อแยกพิจารณา
เป็ นรายข้ อพบว่าอุทิศส่วนกุศลให้ บรรพบุรุษ มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด ด้ วยค่าเฉลี่ย 4.06
รองลงมาคือ ต้ องการชาระจิ ตใจ ค่ าเฉลี่ ย 4.05 อุทิศส่วนกุ ศลให้ ตนเอง ค่ าเฉลี่ ย 4.03 และ
สะเดาะเคราะห์ ค่าเฉลี่ย 3.66 ตามลาดับ
ด้ านกิจกรรมต่อชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้ วยค่าเฉลี่ย 3.87 เมื่อแยกพิจารณา
เป็ นรายข้ อพบว่า วัดมีการจัดพิธีทาบุญเป็ นประจามีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด ด้ วยค่าเฉลี่ ย
3.93 รองลงมาคื อ มี โ รงเรี ย นเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา วั น อาทิต ย์ ค่ า เฉลี่ ย 3.89 มี ก าร

288

ประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ เกี่ยวกับ วัดอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย 3.84 และมีโรงเรียนให้ บุตรหลาน
ได้ ศึกษา
สรุปผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการทาบุญ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้ วยค่าเฉลี่ย
3.84 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ความศรัทธาในพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการดัดสินใจ
มากที่สุด รองลงมาคื อ เหตุ ผ ลส่ ว นบุ ค คล ความนิ ย มในชื่ อ เสีย งของวั ด กิจ กรรมต่ อ ชุ ม ชน
สภาพแวดล้ อม และความศรัทธาในพระภิกษุ ตามลาดับ
สมมติฐาน ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความสัมพันธ์กับปัจจัย ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการทาบุญ
ผลการวิเคราะห์พบว่ า เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพมีความสัมพันธ์กับ
ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจในการทาบุ ญ ส่วนอายุไม่มีความสัมพั นธ์กับปั จจัย ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการทาบุญ ที่ระดับนัยสาคัญ .05
อภิปรายผล
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจท าบุ ญ ของพุ ท ธศาสนิ ก ชน วั ด จ าปา เขตตลิ่ ง ชั น
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมากทั้งนี้เพราะความศรัทธาต่อพระภิกษุในวัดที่
ตนไปทาบุญหรือความนิยมในชื่อเสียงของวัดโดยการเข้ าวัดส่วนใหญ่ของพุทธศาสนิกชนมุ่งเน้ น
ในการประกอบพิ ธีก รรมทางศาสนาเพื่ อ ให้ จิ ตใจของตนสงบสุข ตามหลั ก ธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการเข้ าวัดของคนไทยที่นับถือศาสนา
พุทธศึกษากรณีวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร” (พระมหาชัยนาทอรรคบุตร,
2542, บทคัดย่อ) ซึ่งแรงจูงใจในการเข้ าวัดแรงจูงใจที่อยู่ในระดับสูงเป็ นด้ านความศรัทธาต่อเจ้ า
อาวาสและความต้ องการวัตถุมงคลและการมุ่งหมายในการเข้ าวัดส่วนใหญ่ จะมุ่งเน้ นด้ านการ
ประกอบพิธกี รรมทางศาสนาได้ แก่การถวายสังฆทานการทาบุญตามวันสาคัญทางศาสนาและงาน
พิธีจากการศึ กษาปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจทาบุญของพุทธศาสนิกชน วัดจาปา เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร และสามารถอภิปรายเป็ นรายด้ านดังนี้
ด้านความนิยมในชื่อเสียงของวัด
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทาบุญของพุทธศาสนิกชนวัดจาปา เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมากทั้งนี้เพราะพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ไปทาบุญกับบิดา
มารดาหรือญาติของตนซึ่งส่วนใหญ่กจ็ ะทาที่วัดที่ตนคุ้นเคยจึงทาบุญกับวัดที่เก่าแก่หรือมีช่ ือเสียง
ตั้งแต่สมัยก่อนจากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อกันมาซึ่งผลดังกล่าวนี้ไม่สอดคล้ องกับงานวิจัยเรื่องแรงจูงใจใน
การเข้ าวั ด ของคนไทยที่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธศึ ก ษากรณี วั ด กั ล ยาณมิ ต รวรมหาวิ ห าร
กรุงเทพมหานคร (พระมหาชัยนาทอรรคบุตร, 2542, บทคัดย่อ) แรงจูงใจภายนอกอยู่ใน
ระดับ สูง โดยเฉพาะความศรั ท ธาต่ อ เจ้ า อาวาสและความต้ อ งการวั ต ถุ มงคลซึ่ ง แตกต่ า งจาก
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ผลการวิจัยที่ได้ อาจเป็ นเพราะความแตกต่างด้ านชุ มชนความเชื่อต่างๆที่ส่ังสมกันมาของแต่ละ
ชุมชน
ด้านสภาพแวดล้อมและสถานทีข่ องวัด
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทาบุญของพุทธศาสนิกชน วัดจาปา เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมากทั้งนี้เพราะพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ เวลาที่มาทาบุญ
ต้ องการวัดที่มีความสงบบรรยากาศร่ มรื่ นเพราะบุคคลที่มาทาบุญย่อมต้ องความสงบทางใจซึ่ ง
สถานที่ของวัดก็เป็ นปั จจัยสาคัญที่ช่วยให้ พุทธศาสนิกชนเกิดความประทับใจตั้งแต่ท่กี ้ าวแรกเข้ า
มายังวัดซึ่งผลดังกล่าวนี้สอดคล้ องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องของสมชายเจริญกิจ (2540) เรื่อง “วัด
ในพระพุ ท ธศาสนาที่ พึ ง ประสงค์ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะและกิ จ กรรมของวั ด ใน
พระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์กับสภาพความเป็ นจริ งของวัดในสังคมไทยปั จจุ บัน” ซึ่งจากผล
การศึกษาลักษณะของวัดในพระพุ ทธศาสนาที่พึงประสงค์ต้องเป็ นสถานที่สงบร่ มรื่ นมีลักษณะ
เป็ นป่ าหรือสวนที่จะให้ ความร่มรื่นใจ
ด้านความศรัทธาในพระภิกษุ
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทาบุญของพุทธศาสนิกชน วัดจาปา เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมากทั้งนี้เพราะพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่เห็นว่า พระสงฆ์คือ
ผู้ท่เี ผยแผ่หลักธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าซึ่งควรจะเป็ นแบบอย่างที่ดีและเคร่ งครั ด
ในศีลธรรมอันก่อให้ พุทธศาสนิกชนเกิดความศรัทธาบทบาทของพระสงฆ์จึงมีความสาคัญ อย่าง
ยิ่งต่อการเลือกตัดสินใจมาทาบุญซึ่งผลดังกล่ าวนี้สอดคล้ องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องของ สมชาย
เจริญกิจ (2540) เรื่อง “วัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์ศึกษาเปรี ยบเทียบลักษณะและ
กิจ กรรมของวั ดในพระพุ ทธศาสนาที่พึ งประสงค์กับสภาพความเป็ นจริ งของวั ดในสังคมไทย
ปัจจุบัน” ซึ่งจากผลการศึกษาลักษณะของวัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์พระสงฆ์จะต้ องทา
สังฆกรรมต่างๆให้ ถูกต้ องตามพระธรรมวินัยและต้ องแสดงออกมาจากจิตและความรู้สึกตาม
พุทธประสงค์ท่ที รงวางไว้
ด้านกิจกรรมต่อชุมชน
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทาบุญของพุทธศาสนิกชน วัดจาปา เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากทั้งนี้เพราะพุทธศาสนาชนจะรู้สึกผูกพันกับวัดที่ตนได้
ทากิจกรรมต่างๆซึ่งผลดังกล่าวนี้สอดคล้ องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องของสมชายเจริญกิจ (2540)
เรื่อง “วัดในพระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์ศึกษาเปรี ยบเทียบลั กษณะและกิจกรรมของวัดใน
พระพุทธศาสนาที่พึงประสงค์กับสภาพความเป็ นจริงของวัดในสังคมไทยปั จจุ บัน ” ซึ่งจากผล
การศึ ก ษาลั ก ษณะของวั ดในพระพุ ท ธศาสนาที่พึ งประสงค์ วั ด ควรจั ด กิ จ กรรมที่สัม พั น ธ์ กั บ
ชาวบ้ า นและชุ มชนสงเคราะห์ อนุ เคราะห์ ชาวบ้ า นและชุ มชนด้ วยน้า ใจอันงามโดยเฉพาะการ
สงเคราะห์ด้วยการสอนธรรมะเผยแผ่ธรรมะ
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทาบุญของพุทธศาสนิกชนวัดจาปา เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครจาแนกเป็ น 4 ด้ านพบว่าปัจจัยด้ านความศรัทธาในพระภิกษุมีผลต่อ
การตัดสินใจทาบุญมีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงคือสภาพแวดล้ อมมีผลต่อการตัดสินใจทาบุญกิจกรรม
ต่อชุมชนมีผลต่อการตัดสินใจทาบุญและความนิยมในชื่อเสียงของวัดมีผลต่อการตัดสินใจทาบุญ
จึงแยกประเด็นข้ อเสนอแนะดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. จากผลการศึกษาพบว่ าปั จจั ยที่มีผลต่อการตัดสินใจทาบุญของพุทธศาสนิกชนวัด
จาปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องเช่น สานักงาน
พระพุทธศาสนา ควรมีการส่งเสริมและให้ ความสาคัญกับการประพฤติปฏิบัติและบทบาทหน้ าที่
ของพระสงฆ์ท่พี ึ งปฏิบัติเพื่ อให้ พุทธศาสนิกชนเลื่ อมใสศรั ทธาพระภิกษุ สงฆ์ ควรเน้ นด้ านการ
ปฏิบัติตนโดยยึดหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ าปฏิบัติตนให้ อยู่ในธรรมวินัยและวางตนให้
เป็ นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนเพราะความศรัทธาในพระภิกษุเกิดจากการครองตนให้ อยู่
ในธรรมวินัยและศีลของพระสงฆ์ท่พี ระพุทธเจ้ าบัญญัติไว้
2. จากผลการศึกษาพบว่าอายุมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจทาบุญของพุทธศาสนิกชน
ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากลุ่มพุทธศาสนิกชนที่ทาบุญส่วนใหญ่มีอายุต้ังแต่ 30 ปี ขึ้นไป
เห็นได้ ว่าพุทธศาสนิกชนที่เป็ นกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นเข้ าวัดทาบุญน้ อยดังนั้นผู้วิจัยขอเสนอแนะ
ให้ โรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชนเข้ าไปทากิจกรรมต่างในวัด
มากขึ้ นทั้ง กิ จ กรรมที่ส ถาบั น การศึ ก ษาต่ า งๆจั ด ให้ ร่ ว มหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น จั ด ขึ้ นหรื อ ไปกั บ
ครอบครัวเพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้ เด็กและเยาวชนมีจิตใจอ่อนโยนว่านอนสอนง่ายรู้จักอ่อนน้ อม
ถ่อมตนและได้ เรียนรู้หลักคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
1. จากการศึกษาพบว่ า ด้ านสภาพแวดล้ อมและสถานที่ของวั ดมีผลต่อการตัดสินใจ
ทาบุญของพุทธศาสนิกชนวัดจาปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากดังนั้นผู้วิจัย
ขอเสนอแนะให้ วั ด เน้ น เรื่ อ งจากจั ดภูมิ ทัศ น์ แ ละสถานที่ของวั ด ให้ มี ค วามสงบร่ ม รื่ น เพื่ อ ให้
พุทธศาสนิกชนเข้ ามาแล้ วเกิดความรู้สึกสงบทางจิตใจเพราะสถานที่ของวัดถือเป็ นหน้ าต่างบาน
แรกที่พุทธศาสนิกชนได้ สมั ผัสหากเกิดความรู้สกึ ที่ไม่ดีแล้ วย่อมส่งผลต่อจิตใจและความรู้สึกที่จะ
ไม่อยากมาทาบุญที่วัดอีก
2. จากการศึ ก ษาพบว่ า ด้ า นกิจกรรมต่ อ ชุ ม ชน มี ผ ลต่ อการตั ดสิน ใจทาบุ ญ ของ
พุทธศาสนิกชนวัดจาปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากดังนั้นผู้วิจัยขอเสนอแนะ
ให้ วั ดควรจั ดให้ มีพิธีการทาบุ ญ ที่วั ดเป็ นประจ าเพื่ อให้ พุทธศาสนิ กชนและวั ดได้ มีความรู้ สึก
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ผูกพั นและใกล้ ชิดกันจากการที่ได้ มาร่ วมกิจกรรมการประกอบพิ ธีกรรมทางศาสนาอันเป็ นการ
เสริมสร้ างความสัมพันธ์ในครอบครัวส่งผลให้ สถาบันครอบครัวเกิดความเข้ มแข็งมีภมู ิค้ ุมกันทาง
สังคมมากยิ่งขึ้นด้ วย
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ควรมีการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทาบุญของพุทธศาสนิกชน ซึ่งปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจทาบุญของพุทธศาสนิกชนนั้น ถือเป็ นเรื่ องละเอียดอ่อน จึงอาจไม่สามารถ
เข้ าถึงความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนได้ อย่างลึกซึ้งจึงควรให้ ความสาคัญกับรายละเอียดในเชิงลึก
ของพุทธศาสนิกชนโดยใช้ วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อจะได้ วิเคราะห์รายละเอียดในการศึกษา
ได้ มากยิ่งขึ้น
2. จากผลการศึกษาพบว่า เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอาชีพมีความสัมพันธ์
กับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการทาบุญ แสดงให้ เห็นว่า เพศมีนัยสาคัญกับการทาบุญ ทั้งนี้
จากการศึกษาในหนังสือเรื่อง “อิตถีเพศกับการทาบุญ” แล้ วได้ พิมพ์ไว้ ในหนังสือเมื่อวันวิสาขบู
ชา ปี พ.ศ.๒๕๑๕ เรื่ อ งของกรรมดี ท่ีมีเ จตนาในการทาบุ ญ นั่ น เอง การทากรรมดี ท่ีมีเ จตนา
ต่างกันก็มีผลให้ ผลของกรรมนั้น แตกต่างกันไปด้ วย
1. หญิงสาวไปทาบุญที่วัดบ่ อยๆ เพื่อจะได้ เห็นหน้ าพบปะสนทนากับพระภิกษุ , สามเณรที่ตน
หลงรักอยู่ “ผลบุญนั้นทาให้ เป็ นผู้มีเสน่ห์ย่วั ยวนเพศตรงข้ าม คือสาวเซ็กส์ซ่ีน่ันเอง”
2. หญิงสาวไปทาบุญที่วัดบ่ อยๆ เพื่ อจะได้ คุยกับชายหนุ่ มซึ่งมาทาบุญที่วัดนั้นเป็ นประจา “ผล
บุญนั้นทาให้ มีเสน่ห์อย่างลึกลับ คือไม่สวยแต่เย้ ายวน”
3. หญิงสาวริษยาความงามของสาวอื่น เพราะตนเองไม่สวยไม่มีชายใดเหลียวแล จึงทาบุญบ่อยๆ
ปรารถนาจะให้ เกิดชาติใหม่หน้ าตาสวยงามเช่ นหญิงคนอื่นบ้ าง “ผลบุญทาให้ เป็ นคนสวยงาม
แต่ไม่มีเสน่ห์ คือสวยแบบกระด้ างๆ”
4. หญิงสาวไปทาบุญที่วัดเพื่ อแสดงความสามารถในการทาครัวให้ ประจักษ์แก่สังคม หรือเพื่อ
แสดงความสามารถในการจัดดอกไม้ ให้ แท่นบูชาของวัดสวยงาม “ผลบุญนั้นทาให้ เป็ นคนมีเสน่ห์
แก่คนทั่วไป เป็ นที่ช่ ืนชอบของชายหนุ่มที่นิยมความสามารถ”
5. หญิงสาวไปทาบุญที่วัดเพื่อช่วยเหลือวัดให้ พ้นความขาดแคลนทางด้ านปัจจัย อาหาร เครื่องใช้
เป็ นต้ น “ผลบุญทาให้ มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ความสวยเกิดจากสุขภาพอันดีของตน”
6. หญิงสาวเบื่อหน่ายโลกมนุษย์ ทาบุญประสงค์ไปสู่สวรรค์หรือโลกทิพย์อันน่ารื่นรมย์ “ผลบุญ
ทาให้ เกิดเป็ นคนสวยงามแบบงามพิศ คือยิ่งมองยิ่งสวย”
7. หญิงสาวพิถีพิถันในการทาบุญ สารวมระวังกายวาจาขณะอยู่ต่อหน้ าสมณะ และสถานที่ทาบุญ
“ผลบุญทาให้ เป็ นคนน่ารัก คือผู้คนเห็นอาจหลงชอบหลงรัก ทั้งๆ ที่อาจไม่มีอะไรเด่น”
8. หญิงสาวทาบุญเสียสละต่างๆ เพื่อมุ่งสู่พรหมโลก ปฏิบัติธรรมให้ ใจสะอาดบริสุทธิ์ย่ิงขึ้น “ผล
บุญนั้นทาให้ สวยงามสง่าดุจนางพญา เป็ นความสวยที่ทาให้ คนทั่วไปไม่นึกไปในทางเพศ แม้ ชาย
คู่ครองก็ยังให้ ความเกรงใจ”
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9. หญิ ง สาวติ ด ตามผู้ ใ หญ่ ติ ดตามสมณะที่ต นเลื่ อ มใส จาริ ก แสวงบุ ญ ช่ ว ยงานด้ า นสั ง คม
สงเคราะห์ “ผลบุ ญ ทาให้ สวยงามแบบเด็กๆ มีคนรั กใคร่ เอ็นดู สามีรั กใคร่ เอ็น ดูเหมือนลู ก
เหมือนหลาน”
10. หญิงสาวเข้ าร่ วมขบวนทาบุญเป็ นกลุ่มเพื่ อรั กษาประเพณี เพื่ อความครึ กครื้ น เพื่ อความ
สนุกสนานตามประสาหนุ่มสาว “ผลบุญนั้นทาให้ มีบุคลิกภาพดีเป็ นสง่าในที่ชุมนุมชน”
11. หญิงสาวนอกจากจะทาบุญให้ ทานแล้ วยังปฏิบัติธรรม ศึกษาธรรม เผยแผ่ธรรมอีกด้ วย “ผล
บุญนั้นทาให้ มีสติปัญญาเฉียบแหลม พูดจาเป็ นที่น่าเลื่อมใส มีความสวยงามแบบสงบเย็น ใคร
ได้ พูดคุยด้ วยแล้ วรู้สกึ สบายใจ เป็ นเสน่ห์ท่ใี ช้ เวลายิ่งนานวันยิ่งรักใคร่คิดถึง”
12. หญิงสาวทาบุญเพื่อเอาใจเพื่อนหรือทาบุญเพื่อให้ คนรักสบายใจ “ผลบุญทาให้ เป็ นคนที่มี
ความสบายใจ สวยงามแบบเรียบๆ ผู้คนพบเห็นรู้สึกว่าสะอาดหมดจด มองดูแล้ วประหนึ่งดม
ความสะอาดได้ ”
13. หญิงสาวแต่งตัวไปทาบุญที่วัดเพื่ ออวดเครื่ องประดับของตัวว่ าสวยเหนือกว่ าคนอื่น อวด
อาหารที่ตนถวายดีกว่ าน่ ากินกว่าของคนอื่น “ผลบุญทาให้ สวยงามแบบดูแล้ วไม่สบายใจ ชายที่
พบเห็นมองในแง่ทางเพศ”
14. หญิงสาวถวายทานต่างๆ มุ่งคุณภาพ เช่ น อาหารไม่สวยงามแต่รสดี มีประโยชน์ ของใช้ ท่ี
คงทนถาวร ประณีตละเอียดอ่อน พิจารณาวัตถุทานให้ เป็ นประโยชน์มากที่สุดแก่สมณพราหมณ์
“ผลบุญทาให้ สวยและมีรสสัมผัสดี ผู้ถูกเนื้อต้ องตัวจะรู้สึกนุ่มนวลละมุนละไม ลูกๆ เด็กๆ ที่อยู่
ในอ้ อมแขนของจะรู้สกึ อบอุ่น มองว่าเป็ นที่พ่ึงอย่างดี”
15. หญิงสาวแนะนาสั่งสอนคนอื่นๆ ให้ ทาบุญทากุศล ส่วนตัวเองไม่ค่อยมีโอกาสได้ ทาบุญ หรือ
ฝากเงินให้ คนอื่นทาบุญแทนตน เพราะตัวเองขี้เกียจไปทาบุญเองหรือหาเวลาว่างยาก “ผลบุญทา
ให้ เป็ นคนเข้ าที่ไหนเข้ าได้ ผู้คนให้ ความเป็ นกันเองให้ ความสนิทสนม แม้ คบกันเพี ยงสามสี่วัน
เหมือนคบกันมานานเป็ นปี ”
16. หญิ งสาวไปท าบุ ญ ที่วั ด เป็ นประจ า ประสงค์ จ ะแลกเปลี่ ย นอาหารที่มีค นมาท าบุ ญ หรื อ
แลกเปลี่ยนอาหารของตนกับเพื่ อนผู้มาทาบุญผู้อ่ นื “ผลบุญจะทาให้ มีผิวพรรณผ่องใส หน้ าตา
แช่มชื่น แต่มีรูปร่างอ้ วนท้วนเหมือนตุ่ม”
17. หญิงสาวชอบไปช่วยเหลือผู้อ่นื หรือทางวัด ทาบุญบาเพ็ญกุศลเป็ นประจา เมื่อไปช่วยงานใด
ก็มักจะเรี ยกร้ องอาหารการกินหรือสิ่งของที่ตนปรารถนาจากเจ้ าภาพหรือเจ้ าอาวาส เป็ นอย่างนี้
เสมอ “ผลบุญจะทาให้ มีหน้ าตาสวยงาม น่ารักน่าสงสาร รูปร่างผอมเกร็งหรือผอมแห้ ง”
18. หญิงสาวทาบุญอย่างไม่มีความประณีตในวัตถุทาน ไม่ใส่ใจว่าของนั้นจะมีคุณภาพดีเลว จะ
ใช้ งานได้ ดีแค่ไหน จะทนทานหรือไม่อย่างไรก็ไม่คานึงถึง แต่จะชอบตกแต่งประดับประดาให้
วัตถุทานนั้นดูดีงดงามน่าดู “ผลบุญนั้นจะทาให้ มีหน้ าตาสวยงาม แต่ย้ ิมไม่สวย หัวเราะน่าเกลียด
ท่าทางเคลื่อนไหวอิริยาบถบางอย่างไม่น่าดู”
19. หญิงสาวบางคนพิจารณาคัดเลือกวัตถุทานเป็ นอย่างดี ของมีคุณภาพดี ใช้ ได้ ทนทาน เป็ น
ต้ น แต่ไม่จัดตกแต่งให้ เป็ นระเบียบเรียบร้ อย เช่น จับยัดๆ ใส่เข่งใส่ลังพอๆ ไปที แล้ วให้ คน
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นาไปส่งที่วัด หรือวางของทาบุญสุมๆ หมกไว้ ตามมีตามเกิดแบบไม่ใส่ใจความเป็ นระเบียบ “ผล
บุญทาให้ มีความสวยงามแบบจืดๆ ต้ องอาศัยความยิ้มแย้ ม หัวเราะอันมีเสน่ห์ จึงจะดึงดูดใจได้ ”
20. หญิงสาวตกลงร่วมทาบุญกับหมู่คณะ เช่น จัดกฐินสามัคคี จัดทอดผ้ าป่ า เป็ นต้ น แต่ชอบไป
ร่ ว มงานช้ า ชอบไปที่ห ลั งคนอื่น มี ค วามรู้ ความสามารถน้ อ ยแต่ ช อบไปแก้ ไขวั ตถุ ทานที่เ ขา
ตกแต่งประดับประดาไว้ ดีแล้ ว ฉกฉวยโอกาสเอาหน้ าเอาตาว่าฉันก็ใจบุญคนหนึ่ง งานนี้ฉันเป็ น
หัวหน้ าหัวเรี่ยวหัวแรง “ผลบุญทาให้ เกิดมาเป็ นคนหน้ าตาสวยงามพอใช้ ได้ ทีเดียว แต่ในความ
สวยงามนั้นมักจะมีความบกพร่องปะปนอยู่ด้วย เช่น หัวเบี้ยวไปนิด, รูปหน้ าค่อนข้ างยาวมาก,
ตาเล็กมาก, มีปานที่หน้ า เป็ นต้ น”
การทาบุญแล้ วได้ รับผลบุญต่างกันนั้นเนื่องจากเจตนาต่างกัน ในการทาบุญนั้นแฝงกิเลส
อะไรไว้ หรือไม่ ? หรือทาบุญด้ วยจิตที่ไม่แฝงกิเลสใดๆ ซึ่งเจตนาอย่างไรในการทาบุญ ผลบุญ
นั้นก็จะให้ ผลตามเหตุแห่ งเจตนานั้น ความจริงการทาบุญและผลของบุญนั้น ผู้ทาจะเป็ นหญิง
หรือเป็ นชาย ผลบุญจะทาให้ สวยให้ หล่อก็เกิดกับทั้งหญิงและชาย ถ้ าเป็ นผู้ชายก็เป็ นความหล่อ
ผู้หญิงก็เป็ นความสวย แม้ ว่าจะทาบุญแล้ วทาให้ หน้ าตาสวยงามได้ ด่ังใจหรือไม่อย่างไร ก็ไม่ใช่
เรื่องสาคัญหรือจุ ดมุ่งหมายทางพระพุทธศาสนา การทาบุญแล้ วได้ ผลบุญเกิดมาสวยงามก็เป็ น
เรื่องที่เกี่ยวข้ องกับทางโลกอยู่ ซึ่งการทาบุญให้ ทานนั้นเป็ นพื้นฐานและเป็ นส่วนหนึ่งของการสร้ าง
ความดี มีการละชั่ว ทาบุญให้ ทาน รักษาศีล ทาสมาธิภาวนา และมีปัญญา เป็ นเรือพาข้ ามฟาก
ข้ ามฝั่งหรือเป็ นหนทางให้ เดินทางไปสู่ เป้ าหมายแห่งการพ้ นทุกข์ในกาลต่อไป คือ พระนิพพาน
ซึ่งเป็ นเป้ าหมายของพระพุทธศาสนาโดยแท้จริง.
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