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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เพื่อเปรียบเทียบ และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค
การปฏิบัติตนตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 ของพุทธศาสนิกชน วัดไร่ขิง จั งหวัดนครปฐม วิจัย
แบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่าง 312 คน จากประชากรทั้งหมด 1,402 คน โดยใช้สูตรทาโร่ ยามา
เน่ วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป และท าการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท เพื่อทาการศึกษาผลตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผลการวิจัย พบว่า
1. การปฏิบัติตนตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 ของพุทธศาสนิกชน วัดไร่ขิง จังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง (  = 3.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
สูงสุด คือ ด้านอปจายนมัย อยู่ในระดับ บ่อยครั้ง (  = 4.24) และด้านน้อยสุด คือ ด้าน
ทิฏฐุชุกัมม์ อยู่ในระดับนาน ๆ ครั้ง (  = 2.47)
2. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 ของพุทธศาสนิกชน
วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พุทธศาสนิกชนที่มีระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ ต่ อ เดื อ นที่ ต่ างกั น มี ระดั บ การปฏิ บั ติ ต น โดยภาพรวมไม่ แ ตกต่ างกัน จึ งปฏิ เสธ
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32 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2562)
สมมุ ติ ฐ านที่ ตั้งไว้ ส่ วนพุ ท ธศาสนิ กชนที่ มี เพศ และอายุ ต่ างกัน มี ระดั บ การปฏิ บั ติ ต น โดย
ภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
3. ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติตนตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 ของพุทธศาสนิกชน
ส่วนใหญ่ พบว่า พุทธศาสนิกชนไม่ค่อยมีเวลาในการเข้าวัด และไม่ทาบุญทาทานอุทิศบุญกุศล
ให้แก่ผู้อื่น ไม่มีเวลาในการเจริญภาวนา สวดมนต์และทาสมาธิ ขาดการให้ความเคารพการให้
เกียรติซึ่งกันและกัน ขาดการมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กัน ขาดการแสดงความยินดีชื่นชมเมื่อ
ผู้อื่นทาความดี ขาดความรู้ สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และขาดการทาความดี
คาสาคัญ: บุญกิริยาวัตถุ 10; พุทธศาสนิกชน; การปฏิบัติตน

Abstract
The three objectives of this research were designed, to investigate the
self-practice according to Puññakiriyā-vatthu Principle of the Wat Rai Khing
Buddhists in Nakhon Pathom Province, to compare their self- practice classified
by personal data, and to explore problems and barriers over self-practice
according to Puññakiriyā-vatthu Principle of the Wat Rai Khing Buddhists in
Nakhon Pathom Province. Ay mixed methodology research was employed
which involved a survey-based quantitative research conducted with 312 laity
samples from 1,402. The sampling was based on Taro Yamane. The statistical
applications for data analysis was used in the paired comparative studies. The
in-depth interview was conducted in the qualitative research with applying
content analysis technique to analyze data based on the research objectives.
The results revealed that
1. In general, the level of self-practice according to Puññakiriyā-vatthu
Principle of the Wat Rai Khing Buddhists in Nakhon Pathom Province was at
often level (  =3.59). By each aspect, it was found that the most often level
(  = 4.24) while the least often level (  = 2.47)
2. The comparison of self-practice according to Puññakiriyā-vatthu
Principle of the Wat Rai Khing Buddhists in Nakhon Pathom Province classified
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by personal data revealed that those with different educational degrees, careers
and monthly income by overview as not different. The hypothesis as therefore
rejected. On the contrary, those with different sex and ages, by overview, had
different levels of the self-practice according to Puññakiriyā-vatthu Principle by
statistical significance at 0.05 level. The hypothesis was thus retained.
3. The problems and barriers over self-practice according to
Puññakiriyā-vatthu Principle of the Wat Rai Khing Buddhists, were mostly found
that they had seldom time for the temple visit, alms giving, merit giving to
others, chanting and meditation, absence of respect and honor to each other,
absence of goodwill, shortage of knowledge and intellectval to solve different
problems, and shortage of doing good.
Keywords: Puññakiriyā-vatthu, Buddhists, self-practice

บทนา
ปัจจุบัน สังคมไทยกาลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรมทางด้านศีลธรรม ด้วยสภาวะ
เศรษฐกิจที่ตกต่า จึงทาให้ประชาชนมุ่งเน้นเฉพาะการดารงชีวิต และการแสวงหารายได้ด้วย
วิธีการที่ไม่เหมาะสม มองเห็นตัวเงินเป็นสิ่งสาคัญ มากกว่าการแบ่งปัน จนละเลยการพัฒนา
คุ ณ ภาพทางด้ า นจิ ต ใจและการกระท าที่ ถู ก ต้ อ ง ดั ง ที่ ป รากฏตามสื่ อ ต่ า ง ๆ เช่ น มี ข่ า ว
อาชญากรรม การจี้ปล้นชิงทรัพย์ผู้อื่น กระทาอนาจารล่อลวงข่มขืน มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่
เหมาะสม และเยาวชนต่างหลงใหลในกระแสบริโภคนิยมเสพสิ่งเสพติด เป็นต้น จากปัญหาต่าง
ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและจากการเปลี่ยนแปลงบริบทแห่งการพัฒนาของประเทศที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ในขณะที่ทุกภาคส่วนมุ่งเน้นแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและด้านวัตถุจน
กลายเป็นวัตถุนิยม ส่วนด้านคุณธรรมจริยธรรม ถูกละเลยเป็นผลให้คนในสังคมไทยห่างไกล
พระพุ ท ธศาสนา เกิ ด ปั ญ หาด้ านการขาดคุ ณ ธรรมจริย ธรรมในตั ว ของเด็ ก และเยาวชนใน
สังคมไทย ปัจจุบันถือว่าเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เป็นสัญญาณบอกเหตุอย่างชัดเจนว่า
สังคมไทยต่อ จากนี้ จะต้ องน าหลั ก พระพุ ท ธศาสนามาปฏิ บั ติ ในวิถี ชีวิต ของประชาชนอย่าง
เร่งด่วน โดยการนาหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 ด้านได้แก่ ด้านทาน ศีล ภาวนา การประพฤติตนอ่อน
น้อมถ่อมตน ขวนขวายในกิจที่ชอบ การให้ส่วนบุญ การอนุโมทนาบุญ ฟังธรรม แสดงธรรม การ
ทาความเห็นให้ตรง มาพัฒนาให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน” (Champa, 2009) วัดมีอิทธิพลมากต่อ

34 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2562)
คนในสังคมไทย ซึ่งคุณค่าของวัดที่สาคัญที่สุด คือ เป็นแหล่งปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้
คนในสังคม เมื่อสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ทาให้วัดในปัจจุบันมีบทบาท
น้อยลง “คนไทยที่เข้าวัดเพื่อฟังเทศน์ฟังธรรมมักมีแต่ผู้สูงอายุ ส่วนคนหนุ่มสาวไม่นิยมไปวัด ”
การนา “ธรรมะ” มาเป็นกลไกในการรับมือและแก้ปัญหาต่าง ๆ ในกระแสโลกยุคปัจจุบันเป็น
การเผยแพร่พ ระพุ ท ธศาสนาเชิ งรุก ซึ่ งหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ านพระพุ ท ธศาสนา
ควรร่วมมือร่วมใจกันทาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในสังคมไทยจึงเป็นเรื่องที่สาคัญ ยิ่ง วัดไร่ขิง
จังหวัดนครปฐม เป็นวัดหนึ่งที่มีพุทธศาสนิกชนเข้ามาทาบุญเป็นจานวนมากอย่างต่อเนื่อง มีการ
จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อสอนการเจริญสมาธิภาวนา แก่สาธุชนผู้ชื่นชอบและสนใจ
เข้าร่วมสวดมนต์ อีกทั้งยังเป็นสถานที่สาหรับอบรมเยาวชน ผู้เป็นอนาคตของชาติอย่างต่อเนื่อง
ทุกกิจกรรมฟื้นฟูศีลธรรมของวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม นี้สาเร็จลุล่วงด้วยดีเสมอมาด้วยความ
ร่วมแรงร่วมใจของพุทธบริษัททั้งสี่ ผู้มีใจรักในพระพุทธศาสนาและปรารถนาให้ศีลธรรมสว่าง
ไสวปกแผ่ไปทั่วทั้งสังคม อันจักช่วยจรรโลงให้ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักบุญกิริยาวัตถุ
10 ของพุ ท ธศาสนิ ก ชน วั ด ไร่ขิ ง จั งหวั ด นครปฐม โดยเป็ น การศึ ก ษาเฉพาะพื้ น ที่ วัด ไร่ขิ ง
จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ผู้วิจัยเชื่อมั่นว่า หลักบุญกิริยาวัตถุ 10 เมื่อผู้ใดได้ปฏิบัติอย่างจริงจังแล้ว
จะส่งผลให้เกิดความดีงามในสังคมและกระตุ้นเตือนจิตสานึกให้ตระหนักรู้ถึงการเป็นชาวพุทธที่
แท้จริง

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 ของพุทธศาสนิกชน วัดไร่ขิง
จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 ของพุทธศาสนิกชน วัด
ไร่ขิง จังหวัดนครปฐม โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หา อุ ป สรรค การปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก บุ ญ กิ ริ ย าวั ต ถุ 10 ของ
พุทธศาสนิกชน วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม
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วิธดี าเนินการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม

1) การรวบรวมเอกาสาร ข้อมูลจากหนังสือ บทความ เอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติตนตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ของพุทธศาสนิกชน วัดไร่ขิง
จังหวัดนครปฐม
2) ขอหนั ง สื อ จากผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย สงฆ์ พุ ท ธปั ญ ญาศรทวารวดี เพื่ อ ขอ
อนุญาตเข้าทาการเก็บรวบรวมข้อมูลในเขตพื้นที่
นครปฐม

3) นาแบบสอบถาม จานวน 312 ฉบับ ไปแจกพุทธศาสนิกชน วัดไร่ขิง จังหวัด
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง
4) นาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากสัมภาษณ์

1) ขอหนั ง สื อ จากผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย สงฆ์ พุ ท ธปั ญ ญาศรทวารวดี เพื่ อ ขอ
อนุญาตเข้าทาการเก็บรวบรวมข้อมูลในเขตพื้นที่
2) น าแบบสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ไปท าการสั ม ภาษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ (Key
Informants) จานวน 5 ท่าน
3) น าข้ อ มู ล ที่ ได้ จากการสั ม ภาษณ์ (In-depth Interview) และท าการบั น ทึ ก
ข้อมูล โดยการจดบันทึ กและการบันทึกเทปมาวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
ประกอบบริบท (Content Analysis Techniques)
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2) ระดั บ การปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก บุ ญ กิ ริ ย าวั ต ถุ 10 จากการตอบแบบสอบถาม
คณะกรรมการวัดฝ่ายคฤหัสถ์ ที่เป็นประชากร/กลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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สถิติอนุมาน (Inferential Statistics)
การทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10
ของพุทธศาสนิกชน วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม โดยจาแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน วิเคราะห์ โดยการทดสอบค่าเอฟ (F-test)
วิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-Way Analysis of Variance) เมื่ อ พบว่ า มี ค วาม
แตกต่างจึงทาการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นคู่ ด้วยวิธีผลต่างนัยสาคัญ น้อย
ที่สุด (Least Significant Difference : LSD) โดยกาหนดระดับสาคัญทางสถิติระดับ 0.05
ข้อคาถามถามปลายเปิดที่แสดงปัญหา อุปสรรค ผู้วิจัยจะทาการจัดกลุ่มประเด็นที่
ก าหนดใช้ ในแบบสอบถามปลายเปิ ด จากนั้ น จะท าการวิเคราะห์ โดยการแจกแจงความถี่
(Frequency)

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่ า พุ ท ธศาสนิ ก ชน ส่ ว นใหญ่ เป็ น ชาย จ านวน 168 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 53.8
รองลงมาเป็ น หญิ ง จ านวน 144 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 46.2 ส่ วนใหญ่ มี อ ายุ ร ะหว่ าง 41 – 50 ปี
จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 51 ปีขึ้นไป จานวน 91 คน
คิดเป็นร้อยละ 29.2 และน้อยที่สุด คือ อายุต่ากว่า 30 ปี จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5
ส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาอยู่ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 128 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 41.0
รองลงมา คือ ระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 117 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 และน้อย
ที่สุด คือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 8.7 ส่วนใหญ่มีอาชีพอื่น ๆ
จานวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมา คือ มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 22.8 และน้อยที่สุด คือ มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จานวน 31
คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 ส่วนใหญ่มีรายได้ 15,001 บาทขึ้นไป จานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ
44.6 รองลงมา คือ ผู้ ที่ มี รายได้ 5,000 - 10,000 บาท จานวน 98 คน คิดเป็น ร้อยละ 31.4
และน้อยที่สุด คือ ผู้มีรายได้ต่ากว่า 5,000 บาท จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1
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2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
การปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก บุ ญ กิ ริย าวัต ถุ 10 ของพุ ท ธศาสนิ ก ชน วัด ไร่ขิ ง จั งหวั ด
นครปฐม โดยภาพรวม อยู่ในระดับบ่อยครั้ง (  = 3.59) เมื่อจาแนกเป็นรายด้านตามลาดับ
ดังนี้
1) ด้ า นอปจายนมั ย พบว่ า การปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก บุ ญ กิ ริ ย าวั ต ถุ 10 ของ
พุทธศาสนิกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง (  = 4.24) เนื่องจากพุทธศาสนิกชนที่เป็น
คณะกรรมการ ได้รับการฝึกฝนเรื่องการมีสัมมาคารวะ การอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ 2) ด้าน
ศีลมัย พบว่า การปฏิบัติตนตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 ของพุทธศาสนิกชน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับบ่อยครั้ง (  = 4.16) เนื่องจากพุทธศาสนิกชนที่เป็นคณะกรรมการ อยู่ในพื้นที่โครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล 5 โรงเรียนรักษาศีล 5 และหน่วยงานรักษาศีล 5 มีการแสดงออกทางกาย
วาจา ใจ ที่บริสุทธิ์ ลดละกิเลส งดเว้นสิ่งที่ไม่ดี 3) ด้านปัตตานุโมทนามัย พบว่า การปฏิบัติตน
ตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 ของพุทธศาสนิกชน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง (  =
4.04) เนื่ องจากพุ ท ธศาสนิ กชนที่ เป็ น คณะกรรมการ มีจิตใจที่ เป็ น กุศ ล มี การเข้าวัด ท าบุ ญ
บ่อยครั้ง จึงมีความยินดีที่ผู้อื่นได้กระทาความดี ปราศจากความอิจฉาริษยา 4) ด้านปัตติทานมัย
พบว่า การปฏิบัติตนตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 ของพุทธศาสนิกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
บ่อยครั้ง (  = 3.87) เนื่องจากพุทธศาสนิกชนที่เป็นคณะกรรมการอยู่บริเวณใกล้วัดได้ซึมซับ
ถึงการทาบุญ การให้ที่มีความสุข สบายใจ รู้จักการแบ่งปันซึ่งกันและกัน 5) ด้านเวยยาวัจจมัย
พบว่า การปฏิบัติตนตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 ของพุทธศาสนิกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
บ่อยครั้ง (  = 3.57) เนื่องจากพุทธศาสนิกชนที่เป็นคณะกรรมการ ได้เข้าช่วยเหลืองานทาง
พระพุ ท ธศาสนาเป็ นประจา จึงมี จิตสาธารณะ ค่อยช่วยเหลือสังคม 6) ด้านธัม มเทสนามั ย
พบว่า การปฏิบัติตนตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 ของพุทธศาสนิกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
บ่อยครั้ง (  = 3.56) เนื่องจากพุทธศาสนิกชนที่เป็นคณะกรรมการ มีความศรัทธาในองค์
หลวงพ่อวัดไร่ขิง จึงนาความรู้ คาแนะนาที่ได้จากการศึกษาธรรมะ การเข้าวัด บอกต่อผู้อื่นเพื่อ
เป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนา 7) ด้านธัมมัสสวนมัย พบว่า การปฏิบัติตนตามหลักบุญกิริยา
วั ต ถุ 10 ของพุ ท ธศาสนิ ก ชน โดยภาพรวมอยู่ ในระดั บ บ่ อ ยครั้ ง (  = 3.46) เนื่ อ งจาก
พุทธศาสนิกชนที่เป็นคณะกรรมการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนากับทางวัด
อยู่เป็นประจา จึงทาให้ได้นาความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการดาเนินชีวิต นาสติ ปัญญา ไปแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ได้ 8) ด้านทานมัย พบว่า การปฏิบัติตนตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 ของพุทธศาสนิกชน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับบางครั้ง (  = 3.32) เนื่องจากพุทธศาสนิกชนที่เป็นคณะกรรมการ
ได้ช่วยเหลืองานทางวัดอยู่แล้ว ได้เห็นคนมาทาบุญก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญ ก็ได้รับความสุขและ

38 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2562)
บุญแล้ว 9) ด้านภาวนามัย พบว่า การปฏิบัติตนตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 ของพุทธศาสนิกชน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับบางครั้ง (  = 3.24) เนื่องจากพุทธศาสนิกชนที่เป็นคณะกรรมการ ไม่
ค่อยมีเวลาในการเข้าร่วม การอบรม การปฏิบัติธรรม เท่าที่ควร 10) ด้านทิฏฐุชุกัมม์ พบว่า การ
ปฏิบัติตนตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 ของพุทธศาสนิกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับนาน ๆ ครั้ง
(  = 2.47) เนื่องจากคณะกรรมการ ยังมีความเข้าใจเรื่องบุญ บาป ไม่ถูกต้อง
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
พุทธศาสนิกชนที่มีเพศและอายุ ต่างกัน มีระดับการปฏิบัติตนตามหลักบุญกิริยา
วัต ถุ 10 ของพุ ท ธศาสนิ ก ชน วั ด ไร่ขิ ง จั งหวั ด นครปฐม โดยภาพรวม แตกต่ างกั น อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน ส่วนพุทธศาสนิกชนที่มีระดับการศึกษา
อาชี พ และรายได้ ต่ อ เดื อ นต่ า งกั น มี ร ะดั บ การปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก บุ ญ กิ ริ ย าวั ต ถุ 10 ของ
พุทธศาสนิกชน วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
3. ปัญหา อุปสรรค ซึ่งจาแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้
ด้านทานมัย ได้แก่ ขาดการปันน้าใจเมื่อเห็นผู้อื่นเดือดร้อน การให้ทานแก่ผู้ที่ไม่มี
ศีล เป็นปัญหากับสังคม, ด้านศีลมัย ได้แก่ ขาดการรักษาระเบียบวินัย หรือกฎเกณฑ์ของสังคม
ขาดความเกรงใจทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน ทุกข์กาย ทุกข์ใจ และขาดการต้นแบบที่ดีให้กับคนใน
ครอบครัว และผู้อื่นด้วยการสารวมกาย และวาจา, ด้านภาวนามัย ได้แก่ ขาดการสารวมวาจา
ในขณะเจริญ ภาวนา ขาดเวลาในการเจริญ ภาวนา สวดมนต์ และท าสมาธิ และขาดการ
ชักชวน แนะนาให้ผู้อื่นสวดมนต์ หรือปฏิบัติสมาธิ , ด้านอปจยนมัย ได้แก่ ขาดความเคารพ
อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ขาดการให้เกียรติ ซึ่งกันและกัน และขาดมารยาททางในสังคม, ด้าน
เวยยาวัจจมัย ได้แก่ ขาดการช่วยเหลือ บาเพ็ญประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ และขาดการมีน้าใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน, ด้านปัตติทานมัย ได้แก่ ขาดการเข้าวัดทาบุญและอุทิศบุญกุศล
ให้แก่ผู้มีพระคุณ ขาดการอโหสิกรรมต่อคนที่คิดไม่ดี และขาดการเผื่อแผ่ความดีให้แก่ผู้อื่น ,
ด้านปัตตานุโมทนา ได้แก่ ขาดการอนุโมทนาบุญหรือชื่นชมเมื่อผู้อื่นทาความดี และขาดการมี
มารยาทที่ ดีในสังคม, ด้านธัมมั ส สวนมัย ได้แก่ ขาดการเข้าวัด ฟั งธรรม ศึกษาธรรมะขาด
ความรู้ ขาดสติในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และขาดการมีจิตใจที่บริสุทธิ์ ทั้งกาย วาจา ใจ, ด้าน
ธัมมเทสนามัย ได้แก่ ขาดความรู้และปัญญา ในการแนะนาผู้อื่น และขาดความมีน้าใจให้แก่
ผู้อื่น, ด้านทิฏฐุชุกัมม์ ได้แก่ ขาดการทาความดี ทาสิ่งที่ถูกต้อง เป็นบุญกุศล และขาดการมีสติ
ปัญญา ในการดาเนินชีวิต
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ผลการวิจัย พบว่า การปฏิบัติตนตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 ของพุทธศาสนิกชน วัดไร่
ขิง จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันตภณ
หนูทองแก้ว (Nuthongkaew, 2013) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์
กับการนาหลักบุญ กิริยาวัตถุมาใช้ในวิถีชีวิตของประชาชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ปัญหาพบว่า ข้อที่มีความถี่สูงสุด ได้แก่ ไม่ค่อยมีเวลาในการไปวัดทาบุญ รองลงมา ได้แก่
ไม่ค่อยมีเวลา ในศึกษาธรรมะโดยเฉพาะเรื่องศีลภาวนา
เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน ด้านทานมัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับบางครั้ง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับบ่อยครั้ง 1 ข้อ และอยู่ในระดับบางครั้ง 2 ข้อ ได้แก่ท่าน
ทาบุญตักบาตรอย่างสม่าเสมอเมื่อมีโอกาส ท่านมีส่วนร่วมในการบริจาคเงิน หรือสิ่งของเพื่อ
ช่วยทานุบารุงพระพุ ท ธศาสนาและท่ านท าบุญ ด้ วยการบริจาคทรัพย์สิ่งของแก่ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิจั ย ของ ภาษิ ต สุ ข วรรณดี (Sukwandee, 2019) พบว่า 1.
นักศึกษามีพฤติกรรมการรักษาศีล 5 โดยรวมในระดับปานกลางมี จาแนกในแต่ละด้าน ดังนี้ 1)
ด้ า นความเกี่ ย วข้ อ งกั บ สมาชิ ก ในครอบครั ว อยู่ ในระดั บ ปานกลาง 2) ด้ า นความสนใจใน
พระพุทธศาสนา อยู่ในระดับปานกลาง 3) ด้านการศึกษาหลักธรรม อยู่ในระดับปานกลาง ด้าน
ศีลมัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับ
บ่อยครั้ง 3 ข้อ ได้แก่ท่านตั้งใจรักษาศีล 5 ในการดารงชีวิต ท่านไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน ทุกข์
กาย ทุกข์ใจ ทั้งที่ตั้งใจ และไม่ได้ตั้งใจ และท่านมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของที่ทางานด้วยดี
เสมอมา ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ พระครู ธ รรมธรสุ น ทร กวิ สฺ ส โร (เพ็ ง อาจ)
(Phrakhruthammathon Sunthon Kavissaro (Phengat), 2014) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีทัศนคติต่อการถวายสังฆทาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และทราบว่าก่อนถวายสังฆทาน
จาเป็นต้องรับศีลก่อนทุกครั้ง ด้านภาวนามัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับบางครั้ง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับบางครั้ง 3 ข้อ ได้แก่ท่านมีการเจริญภาวนา สวดมนต์
เพื่อสร้างสมาธิก่อนออกจากบ้านในตอนเช้า ท่านเข้าวัดฟังธรรมเทศนาตามโอกาสที่สมควร
และท่านทาสมาธิได้ไม่ยาก หรือเป็นแค่การหลับตา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาดนัย
วงศ์ พ รหม (Phra Maha Danai Wongprom, 2013) พบว่ า 1) ระดั บ ธรรมาภิ บ าลในการ
บริหารวัดในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับปานกลาง
2) ระดั บ ประสิ ท ธิ ผ ลในการบริ ห ารวั ด ในเขตบางพลั ด กรุ ง เทพมหานคร ในภาพรวมมี
ประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลาง ด้านอปจยนมัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับบ่อยครั้ง 2 ข้อ ได้แก่ท่านมีความเคารพ อ่อนน้อม
ถ่อมตน ต่อครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณ เป็นอุปนิสัย และท่านให้เกียรติ ให้ความเคารพ และมี
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กิริยามารยาทที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ มาลีวัล เลิศสาครศิริ
(Lertsakornsiri, 2017) โดยได้กล่าวถึงความสาคัญของหลักอปจายนมัย คือ การประพฤติอ่อน
น้อมเป็นเครื่องฝึกหัดขัดเกลาทั้งพฤติกรรมภายนอก ทางกาย วาจา และฝึกฝนอบรมจิตใจให้
เจริญ ด้านเวยยาวัจจมัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับบ่อยครั้ง 3 ข้อ และอยู่ในระดับบางครั้ง 1 ข้อ ได้แก่ท่านมีส่วนช่วยเหลือ
บาเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว ญาติพี่น้อง และคนในสังคม ท่านบริจาคโลหิตหรือปัจจัยเพื่อ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกครั้งที่มีโอกาส และท่านมีการให้กาลังใจเพื่อนร่วมงาน คนในครอบครัว
ที่กาลังทุกข์ใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันตภณ หนูทองแก้ว (Nuthongkaew, 2013)
พบว่า การนาหลักบุญกิริยาวัตถุ มาใช้ในวิถีชีวิตของประชาชน ด้านเวยยาวัจจมัย โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ด้านปัตติทานมัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับบ่อยครั้ง 2 ข้อ ได้แก่ท่านเข้าวัดทาบุญและอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้มีพระคุณ
ทุกครั้งที่มีโอกาส และท่านอโหสิกรรมต่อคนที่คิดไม่ดีและแบ่งบุญให้สม่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระครูปลัดกิตติวัฒ น์ สีลภูสิโต จิรเศวตพิทักษ์ (Phrakhrupalad Kittiwatana
Silapusito (Jirasawetpitak), 2017) ซึ่ งเมื่ อ พิ จารณารายละเอีย ดในผลการศึ ก ษาแต่ ล ะข้ อ
พบว่า อยู่ในระดับมาก โดยประกอบไปด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อทางวัดจัดปฏิบัติธรรมรักษา
ศีลอุโบสถ ได้ฝึกสมาธิฝึกจิตให้สงบตามหลักของพุทธศาสนา ด้านปัตตานุโมทนา พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับบ่อยครั้ง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับบ่อยครั้ง 2 ข้อ
ได้แก่ท่านอนุโมทนาบุญหรือชื่นชมเมื่อผู้อื่นทาความดี และท่านแสดงกิริยาทางกายวาจา ที่ดีเมื่อ
ผู้อื่น ท าความดีแ ละได้ รับ การชื่น ชม ซึ่ งสอดคล้อ งกั บ งานวิจัยของ พระครูนิ ภ าสสั น ติ วิกรม
(Phrakhru Nipas Santiwikrom, 2015) ผลการศึกษา พบว่า บุญในคัมภีร์พระพุทธศาสนานั้น
ย่อมให้เห็นถึงผลที่ได้รับตามความคาดหวังของการกระทาเป็นที่ตั้งช่วยทาให้จิตใจไร้อกุศลทั้ง
ปวง อันเกิดจากการกระทาด้วยใจที่บริสุทธิ์ทางกาย วาจา และใจ ด้านธัมมัสสวนมัย พบว่า
โดยภาพรวมอยู่ในระดับบางครั้ง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับบางครั้ง 1 ข้อ
และอยู่ในระดับบ่อยครั้ง 1 ข้อ ได้แก่ท่านเข้าวัดฟังธรรมทุกครั้งที่มีโอกาส และท่านนาความรู้ที่
ได้จากฟังธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรูญ รัตนกาล
(Charoon Ratanakal, 2013) พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากว่าประชาชนในท้องถิ่น
ได้ รับ การเปลี่ ยนแปลงในวิถีชี วิต การด าเนิ น ชี วิต ต้ อ งเปลี่ ย นไป การมี ส่ วนร่วมในกิ จ กรรม
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาน้อยลง เนื่องจากมีเวลา
ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาน้อยลง ด้านธัมมเทสนามัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
บ่อยครั้ง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับบ่อยครั้ง 2 ข้อ ได้แก่ท่านแนะนาผู้อื่น
ให้เข้าถึงธรรมที่ตนเองรู้ และปฏิบัติได้ และท่านเกิดความรู้และปัญญา ชักชวนผู้อื่นให้เกิดการรู้
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แจ้งเห็นจริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระหนูกัน กตคุโณ (Phra Nun Kantakuno, 2013)
พบว่า รูปแบบการภาวนา หรือการปฏิบัติธรรมของชาวบ้าน ได้ยึดหลักตามแนวของไตรสิกชา
เป็นสาคัญ โดยเมื่อทาบุญด้วยทานแล้ว ต้องเข้าสู่ศีล สมาธิ ปัญญา และการปฏิบัติธรรม โดย
เป็ นการเอาธรรมาปฏิ บั ติ มาใช้ในการด าเนิ น ชีวิต การท างาน ด้านทิ ฏ ฐุชุกัม ม์ พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับนาน ๆ ครั้ง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับบ่อยครั้ง 3 ข้อ
ได้แก่ ท่ านแก้ไข ปรับปรุง พั ฒ นาความคิดเห็ นในเรื่องต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา ท่านห้ามปรามผู้อื่นเมื่อเห็นการกระทาที่ผิดต่อการดารงชีวิต และท่านทาความ
ดีทาสิ่งที่ถูกต้อง เป็นบุญ กุศล รู้จักบาป บุญ คุณ โทษ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ พระมหาสุริยันต์
บุ ญ ยอด (Phra Maha Suriyan Bunyod, 2015) ผู้ ป ฏิ บั ติ ธ รรมเนกขั ม มบารมี มี ค วามรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมและวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในระดับที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้ ผู้ปฏิบัติเนกขัมมบารมี เพศหญิงมีระดับความรู้ความเข้าใจ (ศีล สมาธิ ปัญญา) และวิปัสสนา
กรรมฐาน มากกว่าเพศชาย ผู้ปฏิบัติธรรมเนกขัมมบารมี มีความสามารถในการนาความรู้ความ
เข้ าใจในหลัก ธรรม (ศี ล สมาธิ ปั ญ ญา) และวิปั ส สนากรรมฐาน ไปใช้ในชี วิต ประจาวัน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนกขัมมบารมี มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) กระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงหน่วยงานของภาครัฐ ควรมีนโยบาย ส่งเสริมการ
ปฏิบัติตนด้านพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมในชุมชนให้ชัดเจนและเป็นระบบ
2) สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรนาเสนอนโยบายในการนาหลักบุญกิริยา
วัตถุ 10 มาใช้ในการปฏิบัติตนให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในสังคม ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น
3) สถาบั น ครอบครั ว โรงเรีย น วัด และชมรมผู้ สู งวั ย ควรมี ส่ วนร่ว มในการจั ด
กิจกรรม โดยสร้างแรงจูงใจให้เยาวชน ตระหนักถึงความสาคัญและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม กระตุ้นให้เยาวชนเห็นคุณค่าของการมีจิต
สาธารณะ การบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) ส่งเสริมด้านการปฏิบัติตนตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 10 ในระดับตั้งแต่ชุมชน ให้
รู้จักการนาหลักธรรมประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต และจัดโครงการกิจกรรมการพัฒนาส่งเสริม
ให้ประชาชนในชุมชน ลด ละ เลิก ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข
2) สร้างกิจกรรมสมาธิภาวนาเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีสติในการดารงชีวิต
3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชนให้มีการอบรม พัฒนาให้แก่
ประชาชนในชุมชนเพื่อให้เกิดความคิดในการใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรจะศึกษา เรื่องการปฏิบัติตนตามหลักทิฏฐุชุกัมม์ของพุทธศาสนิกชน
2) ควรจะศึกษา เรื่องทานมัยเป็นเรื่องสาคัญในการขจัดกิเลสเกี่ยวกับความโลภ
3) ควรจะศึกษา เรื่องศึกษาบทบาทของผู้นาท้องถิ่นที่มีต่อการนาหลักบุญกิริยาวัตถุ
10 ไปใช้ในการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชน
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