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     บทคัดย่อ 
  

สารนิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑.เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการสร้าง
แรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัด
ลพบุรี ๒.เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพละ ๕ กับการสร้างแรงจูงใจในการท าบุญของวัดพุน้อย 
อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ๓.เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการสร้าง
แรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัด
ลพบุรี   
 การศึกษาวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นที่ ๐.๙๒๑ จากกลุ่มตัวอย่าง ๓๘๐ คนได้แก่ 
ประชาชนที่มาท าบุญในวัดพุน้อย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิจัยเชิง
คุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน ๑๒ รูป/คน เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยได้แก่
แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการพรรณนาความ  
  

ผลการวิจัยพบว่า 
 

๑. ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธ
ธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ =๔.๑๔, S.D.= ๐.๔๒๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ได้แก่ ๑) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( ̅ = ๔.๓๐, S.D.= ๐.๓๘๐) ๒) ด้านความเชื่อ ( ̅ = ๔.๒๑, 
S.D. = ๐.๔๒๒) ๓) ด้านการสื่อสาร ( ̅ = ๔.๐๔, S.D. = ๐.๕๘๐) และ ๔) ด้านสิ่งแวดล้อม  
( ̅ = ๔.๐๐, S.D. = ๐.๕๐๙) ตามล าดับ 

๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลัก
พุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ คือ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา มีรายได้ต่อเดือน และจ านวนครั้งในการเข้าวัด



ข 

ท าบุญต่อเดือน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และมีจ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญ
ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการ
ท าบุญ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญ แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการ
ท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (r = ๐.๗๗๑) 
โดยด้านที่มีความสัมพันธ์ในล าดับแรกคือ ด้านความเชื่อ ระดับความสัมพันธ์ ปานกลาง  
(r= ๐.๗๕๓) รองลงมาคือด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับความสัมพันธ์ ปานกลาง (r = ๐.๗๒๗) 
ถัดมาคือด้านสิ่งแวดล้อม ระดับความสัมพันธ์ ปานกลาง (r = ๐.๖๙๙) สุดท้ายคือด้านการสื่อสาร 
ระดับความสัมพันธ์ ปานกลาง (r = ๐.๖๔๐) ตามล าดับ 

๔. ปัญหา อุปสรรค คือ ๑) บุคลากรภายในวัดมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ ค่อนข้าง
น้อย ๒) วัดยังไม่มีความพร้อมในเรื่องการอ านวยความสะดวก เช่น การจัดการด้านขยะ ๓) บุคคลที่
เกี่ยวข้องไม่มีความรู้ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดอย่างไม่ดีเท่าที่ควร ๔) ผู้ที่
เข้ามาในวัดยังไม่เข้าถึงหลักธรรม ข้อเสนอแนะ พบว่า ๑) ควรส่งเสริมให้บุคลากรภายในวัดมีส่วน
ร่วมในการประชาสัมพันธ์ ๒) ควรมีความพร้อมในเรื่องการอ านวย เช่น การจัดการด้านขยะ  
๓) บุคคลที่เกี่ยวข้องควรมีความรู้ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างดี ๔) ควรสอดแทรก
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้เข้ามาที่วัดโดยให้เข้าถึงหลักธรรมและวิธีปฏิบัติแบบสมบูรณ์
และเหมาะสม  

 



ค 

-

Research Paper Title : The Motivation Creation according to Buddhadhamma to 
the People in Merit Making of Wat Punoi , Banmee 
District, Lopburi Province 

Researcher : Phrapalad Chumphol Abhatdharo (Saensukh) 
Degree : Master of Arts (Buddhist Management) 
Research Paper Supervisory Committee 
 : Phramaha Krisada Kittisobhano, Asst. Prof. Dr., Pali VI,  

B.A. (Buddhist Management), M.A. (Buddhist 
Management), Ph.D. (Buddhist Management) 

 : Phrapalad Rapin Bhudtisaro, Asst. Prof. Dr.,  
B.A. (Social Teaching), M.A. (Asian History),  
Ph.D. (Buddhism)  

Date of Graduation :   

Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the general state  of 

motivation creation according to Buddhadhamma to the people in merit making of 
Wat Punoi , Banmee District, Lopburi Province, 2) to compare the people' opinions 
towards motivation creation according to Buddhadhamma to the people in merit 
making of Wat Punoi , Banmee District, Lopburi Province, 3) to study problems, 
obstacles and suggestions towards the  motivation creation according to 
Buddhadhamma to the people in merit making of Wat Punoi , Banmee District, 
Lopburi Province. The research methodology is the mixed methods between 
quantitative research and qualitative research which the quantitative research by 
survey from questionnaires  which had the whole confidence value of 0.921 with the 
380 people as sampled group of Wat Punoi by using the grouping randomization 
method.  The data were analyzed through frequency, percentage, mean, standard 
deviation. T-test, F-test and one-way analysis of variance and testing of the 
difference of mean on each pair with the least significant difference method and the 
qualitative research by in-depth interviews with 12 key informants. The data analysis 
was the descriptive content analysis. 

The research findings were found as follows: 
1. The opinions level of people towards the motivation creation according 

to Buddhadhamma to the people in merit making of Wat Punoi , Banmee District, 
Lopburi Province in overall, it was at a high level ( ̅= 4.14, S.D. = 0.429). When 
considered in each aspect, it was found that it was at a high level in all aspects such 



ง 

as 1) the Convinence aspect ( ̅ = 4.30, S.D. = 0.380).  2) the Belief aspect ( ̅ = 4.21, 
S.D. = 0.422).  3) the Communication aspect  ( ̅ = 4.04, S.D. = 0.580). 4) the Environment 
aspect ( ̅ = 4.00, S.D. = 0.509) respectively.  

2. The opinions comparison of people towards the motivation creation 
according to Buddhadhamma to the people in merit making of Wat Punoi , Banmee 
District, Lopburi Province , classified by personal factors such as gender, age, 
educational qualification, monthly income and times for merit making monthly, 
found that the people who had the differences of gender, age , educational 
qualification and times for merit making monthly, had the opinions towards the 
motivation creation according to Buddhadhamma to the people in merit making of 
Wat Punoi , Banmee District, Lopburi Province indifferently. Therefore, it rejected the 
research hypothesis. But the people who had the difference of monthly income, had 
the opions towards the motivation creation according to Buddhadhamma to the 
people in merit making of Wat Punoi , Banmee District, Lopburi Province differently 
and significantly statistically at the 0.05 level. It accepted the research hypothesis. 

3. The relations towards the  motivation creation according to 
Buddhadhamma to the people in merit making of Wat Punoi , Banmee District, 
Lopburi Province in overall, was at the middle level(r = 0.771). The first, relation was 
the Belief aspect that the relation level was the middle level (r=753). The second,  
relation was the Convenience aspect that the relation level was the middle level 
(r=0.727). The third , relation aspect was the middle level(r=0.699). The fourth, the 
relation was the middle level (r=0.640) respectively.  

4. The problems and obstacles are 1) the staff within the temple do not 
have the public relations participation, 2) the temples are not ready for the 
convenience, 3) the related persons do not have the knowledge about proper 
environmental management within the temples,  4) the temple enterers do not 
understand  the principle of Dhamma.  

Suggestions : 1) Should support the staff or personnel within the temples 
participate the public relations. 2) Should have the readiness about convenience 
such as waste management. 3) The related persons should have the knowledge and 
ability for good environmental management.  4) Should teach the principle of 
Dhamma in Buddhism to people who come to the temples to reach the principle of 
Dhamma and perfectly and suitable practice methods. 
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กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้เพราะได้รับความเมตตาจากคณะกรรมการควบคุมสาร
นิพนธ์ คือ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. และพระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. ที่ได้
อนุเคราะห์ให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแลเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงแก้ไขสารนิพนธ์จน
ส าเร็จด้วยดีตลอดมา ทั้งนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบป้องกัน พระเมธาวินัยรส, 
รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่ได้เมตตาแนะน าปรับปรุงสารนิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  

ผู้วิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย      
พระเดชพระคุณ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการเชิงพุทธ และเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้วิจัย           
คอยอ านวยความสะดวกและแนะน าผู้วิจัยเป็นอย่างดีเสมอมา 

กราบขอบพระคุณ  พระเมธีธรรมาจารย์,รศ,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน มจร. ,             
พระมหาสุนันท์  สุนนฺโท, ผศ.ดร.  พระมหานิกร  ฐานุตฺตโร, ดร. อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , พระโสภณพัฒนคุณ (ทิน สุทินฺโน)เจ้าอาวาสวัดพุน้อย ,                 
พระครูโสภณปัญญาวุธ (โกมิน จนฺทว โส) เจ้าคณะต าบลโพนทอง, พระครูสังฆรักษ์ภัทรภณ  เขมปญฺโญ  
เจ้าคณะต าบลบ้านชี, นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลพบุรี, ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ภาชนะทิพย์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
กิจการพิเศษส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี , นายเฉลิมชัย  ลิ้มสกุล อดีตผู้อ านวยการ
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี, นายสิทธิพร บุญใหม่ ก านันต าบลสีมุม อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา,ว่าที่ร้อยเอกอธิพงษ์  มณีแก้ว ปลัดอาวุโสอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ,                 
นายสุพจน์  สมสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชอนม่วง  อ าเภอบ้านหมี่ สิงห์บุรี ที่ให้ความ
เมตตาในการให้ข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้  

สุดท้ายนี้ คุณค่าและประโยชน์ใดๆ อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาเป็น
พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา กตเวทิตาคุณแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ บิดามารดา ญาติสนิทมิตรสหาย 
และผู้มีพระคุณทุกท่าน 

 
พระปลัดชุมพล อาภทฺธโร ( แสนสุข ) 

๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

 

 

 
 



ฉ 

 

สารบัญ 
 

          เรื่อง  หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย ก 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 

กิตติกรรมประกาศ จ 

สารบัญ ฉ 

สารบัญตาราง ซ 

สารบัญภาพ ฏ  

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ ฐ 

บทที่ ๑ บทน า ๑ 
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
๑.๒ ค าถามการวิจัย ๓ 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓ 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๓ 
๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๔ 
๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๕ 
๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๖ 

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ๗ 
๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ ๗ 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีการโน้มน้าวจิตใจ ๑๗ 
๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการท าบุญ ๑๙ 
๒.๔ หลักพุทธธรรม ๒๘ 
๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องทีว่ิจัย ๓๔ 
๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๓๗ 
๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๔๓ 

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย ๔๔ 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๔๔ 
๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ ๔๕ 
๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ ๕๐ 

 



ช 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 

          เรื่อง  หน้า 

บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ๕๒ 
๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๕๒ 
๔.๒ ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่

ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ๕๕ 
๔.๓ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ ๑ ๖๗ 
๔.๔ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ ๒ ๘๑ 
๔.๕ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่

ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ๘๒ 
๔.๖ แนวทางในการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัด 

พุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี(ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก) ๘๖ 
๔.๗ องค์ความรู้ ๙๘ 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๑๐๓ 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๐๓ 
๕.๒ อภิปรายผล ๑๐๕ 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๐๗ 

บรรณานุกรม ๑๐๙ 

ภาคผนวก ๑๑๕ 
ภาคผนวก ก เครื่องมือในการวิจัย ๑๑๖ 
ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ ๑๒๙ 
ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง         

ของแบบสอบบถาม ๑๓๕ 
ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัย (แบบสอบถาม) ๑๔๐ 
ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัย (สัมภาษณ์) ๑๔๒ 
ภาคผนวก ฉ รูปภาพสัมภาษณ์ ๑๕๔ 

ประวัติผู้วิจัย ๑๖๑ 
 

 

 

 



ซ 

 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี หน้า 

๒.๑ ความหมายของแรงจูงใจ  ๙ 
๒.๒ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ ๑๒ 
๒.๓ องค์ประกอบของแรงจูงใจ ๑๖ 
๒.๔ แนวคิดและทฤษฎีการโน้มน้าวจิตใจ ๑๙ 
๒.๕ ความส าคัญของการท าบุญ ๒๑ 
๒.๖ หลักการท าบุญในพระพุทธศาสนา ๒๓ 
๒.๗ เปรียบเทียบผลที่ได้จากการท าบุญ ๒๔ 
๒.๘ วิธีการท าบุญในพระพุทธศาสนา ๒๗ 
๒.๙ ความเชื่อเรื่องการท าบุญ   ๒๘ 

๒.๑๐ ความหมายของหลักพุทธธรรม ๓๐ 
๒.๑๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ ๔๒ 

๔.๑ แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๕๔ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุ
น้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในภาพรวม     ๕๕ 

๔.๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุ
น้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้านหลักพุทธธรรม ในภาพรวม ๕๖ 

๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการสร้างแรงจูงใจ
ตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุรีด้านหลักพุทธธรรม ด้านศรัทธาพละ ๕๗ 

๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการสร้างแรงจูงใจ
ตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุรีด้านหลักพุทธธรรม ด้านวิริยะพละ ๕๘ 

๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการสร้างแรงจูงใจ
ตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุรีด้านหลักพุทธธรรม ด้านสติพละ ๕๙ 

๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการสร้างแรงจูงใจ
ตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุรีด้านหลักพุทธธรรม ด้านปัญญาพละ   ๖๐ 

๔.๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการสร้างแรงจูงใจ
ตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุรีด้านหลักพุทธธรรม ด้านสมาธิพละ     ๖๑ 



ฌ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี หน้า 

๔.๙ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุ
น้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้านหลักพุทธธรรม ในภาพรวม 

 
 

๖๒ 
๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการสร้างแรงจูงใจ

ตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุรีด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้านการสื่อสาร ๖๓ 

๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการสร้างแรงจูงใจ
ตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุรีด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ๖๔ 

๔.๑๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการสร้างแรงจูงใจ
ตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุรีด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้านสิ่งแวดล้อม ๖๕ 

๔.๑๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการสร้างแรงจูงใจ
ตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุรีด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้านความเชื่อ ๖๖ 

๔.๑๔ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับการสร้าง
แรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามเพศ ๖๗ 

๔.๑๕ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับการสร้าง
แรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามอายุ ๖๘ 

๔.๑๖ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ระหว่าง อายุ กับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการ
ท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามอายุ ด้านความ
เชื่อ ๖๙ 

๔.๑๗ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับการสร้าง
แรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ๗๐ 

๔.๑๘ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ระหว่าง วุฒิการศึกษา กับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน 
ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้านการสื่อสาร 

 
 

๗๑ 
 
 



ญ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี หน้า 

๔.๑๙ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ระหว่าง วุฒิการศึกษา กับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ใน
การท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้านความเชื่อ ๗๑ 

๔.๒๐ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน
กับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัด
พุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ๗๒ 

๔.๒๑ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ระหว่าง รายได้ต่อเดือน กับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่
ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยรวม  ๗๓ 

๔.๒๒ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ระหว่าง รายได้ต่อเดือน กับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่
ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้านการ
สื่อสาร ๗๔ 

๔.๒๓ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ระหว่าง รายได้ต่อเดือน กับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่
ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก ๗๕ 

๔.๒๔ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ระหว่าง รายได้ต่อเดือน กับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่
ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ด้าน
สิ่งแวดล้อม ๗๖ 

๔.๒๕ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ระหว่าง รายได้ต่อเดือน กับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่
ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ด้านความ
เชื่อ ๗๗ 

๔.๒๖ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านจ านวนครั้งในการ
เข้าวัดท าบุญต่อเดือนกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน 
ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  จ าแนกตามจ านวน
ครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อเดือน ๗๘ 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางท่ี หน้า 

๔.๒๗ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ระหว่างจ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อเดือน กับการสร้างแรงจูงใจตามหลัก
พุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัด
ลพบุรี ด้านการสื่อสาร ๗๙ 

๔.๒๘ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ระหว่าง จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อเดือน กับการสร้างแรงจูงใจตามหลัก
พุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัด
ลพบุรี ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ๘๐ 

๔.๒๙ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการสร้าง
แรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๘๑ 

๔.๓๐ แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างแรงจูงใจ กับหลักพุทธธรรม  
ให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

 
๘๒ 

๔.๓๑ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรม
ให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ใน
ด้านการสื่อสาร ๘๓ 

๔.๓๒ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรม
ให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก ๘๔ 

๔.๓๓ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรม
ให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ใน
ด้านด้านสิ่งแวดล้อม ๘๔ 

๔.๓๔ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรม
ให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้านความ
เชื่อ ๘๖ 
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สารบัญแผนภาพ 
  แผนภาพที่                                                                                            หน้า 

๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย  ๔๓ 
๔.๑ สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 

เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญ
ของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เกี่ยวกับแรงจูงใจ ในการท าบุญ
ของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีเป็นอย่างไรเป็นอย่างไร ๙๑ 

๔.๒ สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
เกี่ยวกับการปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการสร้างแรงจูงใจตามหลัก
พุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุรี มีอะไรบ้าง ๙๔ 

๔.๓ สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญ
ของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
เพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการวัดและการสร้างศรัทธาแก่ประชาชนของ
วัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีควรมีอะไรบ้าง ๙๗ 

๔.๗.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๙๘ 
๔.๗.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย ๑๐๑ 
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ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 

๑. ค าย่อช่ือคัมภีร์พระไตรปิฎก 
อักษรย่อในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักโดยใช้ระบบย่อค าดังต่อไปนี้ 

พระวินัยปิฎก 

ค าย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
วิ.มหา. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวิภังค์  (ภาษาไทย) 
วิ.ม. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวรรค   (ภาษาไทย) 
วิ.ป. (ไทย) = วินัยปิฎก ปริวารวรรค  (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปิฎก 

ค าย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
ที.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ส .ส. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต (ภาษาไทย) 
 

๒. การระบุเลขหมายพระไตรปิฎก 
ในงานวิจัยฉบับนี้ได้ใช้พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ.

๒๕๓๙  เป็นหลักในการอ้างอิง ซึ่งพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยจะระบุ  เล่ม/ข้อ/หน้า. เช่น ขุ.ธ. (ไทย) 
๒๕/๓๐/๕๑. หมายความว่าระบุถึง สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท ฉบับภาษาไทย พระไตรปิฎก
เล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๓๐ หน้าที่ ๕๑ เป็นต้น 
ย ๒๗/๘๒ – ๘๕/๖๐๘ – ๖๐๙.  
ขุ.ธ. ไทย ๒๕/๒๒๖/๑๐๓. 
ขุ.ธ. ไทย ๒๕/๓๗/๓๗.  
ขุ.ป. ไทย ๓๐/๔๑/๖๐๖-๖๐๗. 
ขุ.ม. ไทย ๒๙/๗๔/๒๒๔.  
ที.ปา. ไทย ๑๑/๒๒๘/๒๓๑. 
ที.ม.อ. บาลี ๒/๒๖.  
ขุ.อป. ไทย ๓๓/๕ -๖ /๒๔๔-๒๔๕. 
ม ม.ม. ไทย ๔๓๔/๕๔๓ – ๕๔๖.  
ม.มู. ไทย ๑๒/๑๓๕/๑๒๖ – ๑๒๘.  
ม.อุ. บาลี ๑๔/๒๗๕/๑๘๖. ๑๔๐. 



 

บทท่ี ๑ 

บทน า 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

วัดในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล เริ่มจากการที่พระเจ้าพิมพิสารได้ถวาย
วัดเวฬุวัน เมื่อพระพุทธเจ้ารับแล้วก็ทรงแสดงธรรมีกถา แล้วทรงอนุญาตวัดหรืออารามแก่พระสงฆ์ว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอาราม”๑ ตั้งแต่นั้นมาจึงได้เริ่มมีวัดเกิด ขึ้นมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน วัด
เป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ใช้เป็นสถานศึกษา อบรมให้มีความรู้ในด้านวิชาชีพต าราแพทย์
แผนโบราณและศิลปกรรมแขนงต่างๆ ใช้ท าบุญบ าเพ็ญกุศล เป็นศูนย์กลางการบริหารและการ
ปกครองรวมทั้งเป็นสถานที่สงเคราะห์ทางจิตใจแก่ประชาชน ดังนั้นวัดจึงเป็นสถานที่ที่ส าคัญยิ่ง ใน
การสืบทอดพระพุทธศาสนาตลอดมา๒ บทบาทของวัดในอดีต เป็นสถานที่ศึกษาส าหรับชาวบ้านส่ง
กุลบุตรมาอยู่รับใช้พระ รับการฝึกฝนอบรมทางศีลธรรมและเล่าเรียนวิชาการต่างๆ ตามที่มีสอนใน
สมัยนั้น เป็นสถานสงเคราะห์ ที่บุตรหลานชาวบ้านที่ยากจนได้มาอาศัยเลี้ยงชีวิตอยู่และศึกษาเล่า
เรียนตลอดจนผู้ใหญ่ที่ขัดสนมาอาศัยเลี้ยงชีพ เป็นสถานพยาบาล ที่แจกจ่ายบอกยาและรักษาคน
เจ็บป่วย เป็นที่พักคนเดินทาง เป็นสโมสรที่ชาวบ้านมาพบปะสังสรรค์และหาความรู้ต่างๆ เป็นสถาน
บันเทิง ที่จัดงานเทศกาลและมหรสพต่างๆ เป็นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาชีวิตและ
ความทุกข์ต่างๆ เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม ที่รวบรวมศิลปกรรมต่างๆ ของชาติ เป็นคลังพัสดุซึ่ง
ชาวบ้านจะได้ใช้ร่วมกันเมื่อมีงานวัดหรือยืมไปใช้เมื่อตนมีงาน เป็นศูนย์กลางการบริหารหรือปกครอง 
ที่ก านันหรือผู้ใหญ่บ้านจะเรียกลูกบ้านมาประชุม เป็นที่ประกอบพิธีกรรมหรือให้บริการด้านพิธีกรรม๓ 

คนไทยในปัจจุบันยังให้ความส าคัญกับวัด และการที่พุทธศาสนิกชนจ านวนมากยังให้
ความส าคัญ และยังเข้าวัดมาท าบุญและพิธีกรรมต่างๆ ทางวัดที่ได้จัดเพ่ือส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้
ท าบุญกุศลในรูปแบบต่างๆสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าวัดนอกจากจะเปรียบเหมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวพุทธแล้วยังเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของชุมชนในประเทศไทยวัดจึงเป็นศูนย์กลางทางวิธีการ
ต่างๆทางสังคมซึ่งเป็นส่วนประกอบที่จะขาดไม่ได้ของแต่ละชุมชนนับได้ว่าวิถีชีวิตของคนไทยนั้น มี
ความผูกพันอยู่กับวัดอย่างแน่นแฟ้น มากทีเดียวตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าปัจจุบัน
พุทธศาสนิกชนบางส่วนอาจจะไม่สามารถเข้าวัดไปท าบุญได้บ่อยครั้งนะ โดยเขาอาจจะมีโอกาสเข้าวัด

                                           
๑ วิ.ม. (ไทย) ๔/๕๙/๗๑-๗๒. 
๒ กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา, คู่มือการพัฒนาวัด อุทยานการศึกษาในวัดลานวัด ลานใจ 

ลานกีฬา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๕), หน้า ๒. 
๓ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มูลนิธิ

โกมลคีมทอง, ๒๕๒๗), หน้า ๒๐๕ - ๒๐๖. 



๒ 

ท าบุญเนื่องในโอกาสส าคัญทางพระพุทธศาสนาหรือในพิธีกรรมที่เขาต้องเกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นแต่
อย่างไรก็ตามวัดยังถือว่า เป็นศูนย์กลางการท าบุญของพุทธศาสนิกชนในปัจจุบัน สาเหตุหนึ่งที่วัด
กลายเป็นศูนย์กลางการท าบุญนั้นเนื่องมาจากพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อเรื่อ งของบาป
บุญคุณโทษและได้มีการท าบุญเข้าวัดและพระสงฆ์โดยตรงนั้นจะได้บุญมากกว่าการท าบุญกับบุคคล
หรือสถานที่อ่ืนๆในส่วนของทางวัดเองนั้นได้จากการประกอบพิธีกรรมต่างๆให้มีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของพุทธศาสนิกชนมากขึ้นบางวัดยังมีกิจกรรมซึ่งเป็นการท างานเพ่ือสังคมโดยน าเรื่อง
ความเชื่อบาปบุญคุณโทษ มาเป็นแรงจูงใจในการท าบุญของพุทธศาสนิกชน โดยที่ไม่ผิดไปจาก
หลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนา 

วัดพุน้อย ตั้งอยู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑ ต าบลชอนม่วง อ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี แต่เดิม พุน้อย 
เป็นชื่อของ น้ าที่ผุดขึ้นมาคล้ายน้ าพุตลอดทั้งปี ไม่มีวันแห้ง จึงเป็นชื่อเรียกขานหมู่บ้านแห่งนี้วันที่ ๒๕ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕  หมอเคลือบ และนางบุญมา เหมือนเอ่ียม ได้มอบถวายที่ดิน จ านวน ๖ ไร่ ๑ 
งาน ๕๓ ตารางวา เพ่ือสร้างวัดพุน้อย หลวงพ่อชื้น บุญยกาโม น าชาวบ้านพุน้อยร่วมก่อสร้างได้ ๔ 
พรรษาท่านจึงมรณภาพ ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๑๙ หลวงปู่แบน จนฺทสโร มาอยู่จ าพรรษา และได้ซื้อที่ดิน
เพ่ิมอีก ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา จนกระทั่งท่านได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๓ 
ในขณะที่หลวงปู่แบน จนฺทสโร ท่านเป็นเจ้าอาวาสนั้น ท่านได้ช่วยเหลือผู้คนที่เดือดเนื้อร้อนใจให้
ค าแนะน าการด าเนินชีวิต พร้อมทั้งท าการรักษาผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย มาตลอดตามอุปนิสัยของท่าน หลวง
ปู่แบนท่านได้สร้างเครื่องรางขึ้นมา โดยท าเป็นเรือส าปั่น ล าเล็ก และได้ท าการเชิญรุกขเทวดา ไป
สถิตย์ ณ เรือส าปั่น โดยผู้ที่จะบูชาเรือไปได้นั้นต้องมีการประกอบพิธีเชิญเรือ เมื่อเชิญเรือขึ้นแล้วก็
น าไปบูชา โดยที่ท่านจะอบรมสั่งสอนก่อนที่จะท าพิธีเชิญเรือ ซึ่งการอบรมนั้นเป็นการปรับศรัทธากับ
ปัญญา ให้เสมอกันโดยน าหลักธรรมค าสอนของพุทธศาสนามาอบรมให้มีความรู้ถูกเข้าใจถูกเสียก่อน 
ซึ่งถ้าใครได้ไปบูชาส่วนมาจะประสบผลส าเร็จกันแทบทุกคน จึงมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาที่ วัดพุ
น้อยกันอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน พระโสภณพัฒนคุณ ( ทิน สุทินโน )  ผู้ที่ได้อยู่ดูแลหลวงปู่ในขณะที่
ท่านอาพาธ เป็นเจ้าอาวาสและสืบทอดวิชาคาถาอาคม ด้านการเชิญเรือ มาจากหลวงปู่แบนได้พัฒนา
วัดให้มีความสวยงาม ท่านได้น าชื่อ “เศรษฐีเรือทอง” มาจากเหรียญที่หลวงปู่สร้างขึ้นมาตั้งเป็นมูลนิธิ
เศรษฐีเรือทอง วัดพุน้อย ท าให้ชื่อเสียงของเศรษฐีเรือทองเป็นที่รู้จัก และมีการสอบถามถึงชื่อนี้ว่าเป็น
อะไรที่ไหนอย่างไร ท าให้วัดพุน้อย ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ว ท าให้พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมาที่วัดเป็น
จ านวนมาก เมื่อได้มาแล้วนั้นได้รับค าสั่งสอนแล้วน าไปประพฤติปฏิบัติ ประสบความส าเร็จในชีวิตก็
บอกกล่าวเล่าขานกัน ถึงปฏิปทาของหลวงพ่อเจ้าคุณพระโสภณพัฒนคุณ ผู้ที่มีรูปแบบการพัฒนา การ
สร้างแรงจูงใจ ท าให้ดู อยู่ให้เหน็ พูดให้ฟัง ก็ท าให้ผู้คนหลั่งไหลมายังวัดพุน้อยอย่างมากมาย 

วัดนั้นเปรียบเหมือนให้ความสงบสุขและให้ความรู้แก่ประชาชนดั้งนั้น วัดพุน้อยได้มีอุบาย
ในการให้ประชาชนได้รู้จัดการท าบุญให้ทาน เช่น การยกเรือเสริมดวงของวัดพุน้อยนั้นก็เปรียบเหมือน
อุบายให้คนอยากมาท าบุญสร้างบารมีกันและทางวัดพุน้อยนั้นก็มีกิจกรรม ให้ประชาชนเข้าร่ว ม
กิจกรรมกับทางวัดอยู่เรื่อยๆ เช่น กิจกรรมวิ่งเพ่ือสร้างโรงพยาบาลทางเลือก เป็นต้น จึงเกิดการสร้าง
แรงจูงใจให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง แต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องการสร้างแรงจูงใจอยู่เช่นกัน คือ รูปแบบ
การจัดการของกิจกรรมต่างๆนั้นยังไม่ดีพอ จึงอยากใช้แนวคิดทฤษฏีความต้องการ ของ Clayton 



๓ 

P.Alderfer  มี ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านความต้องการด ารงชีวิต ๒) ด้านความต้องการความสัมพันธ์ ๓) 
ด้านความต้องการเติบโตก้าวหน้า เพ่ือให้มีรูปแบบการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่
ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี หากการจัดการรูปแบบไม่ด าเนิน
ไปด้วยกันในทุกมิติอย่างเหมาะสมก็อาจเกิดภาวะขาดความสมดุลระหว่างมิติต่างๆ อันจะก่อให้เกิดผล
เสียหายตามมาได้  

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยมีความประสงค์จะศึกษาเรื่องรูปแบบการสร้างแรงจูงใจ
ตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชนในการท าบุญของวัดพุน้อยอ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพ่ือ
ต้องการทราบว่ากลุ่มพุทธศาสนิกชน ว่ามีสิ่งไหนเป็นแรงจูงใจในการเข้าวัดเพ่ือจะได้ทราบว่า 
พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่เข้าวัดด้วยวัตถุประสงค์ใดบ้างและให้ความสนใจ กับสิ่งใดในการเข้าวัดท าบุญ
และความส าคัญต่อการเข้าวัดมากน้อยแค่ไหนเพียงใด 

 
๑.๒ ค าถามการวิจัย 
 ๑.๒.๑ ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่
ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นอย่างไร 
 ๑.๒.๒ พละ ๕ กับการสร้างแรงจูงใจในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัด
ลพบุรี มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร 
 ๑.๒.๓ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรม
ให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีอะไรบ้าง 
 
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ใน
การท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  

๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพละ ๕ กับการสร้างแรงจูงใจในการท าบุญของวัด
พุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

๑.๓.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลัก
พุทธธรรมใหแ้ก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี   
 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญ
ของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาได้ดังนี้ 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหา โดยการทบทวนเอกสารจาก

พระไตรปิฎก เอกสาร ต ารา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับการสร้าง
แรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 



๔ 

ซึ่งได้แก่ มี ๕ ด้าน ประกอบด้วย  ๑. ศรัทธาพละ   ๒. วิริยะพละ  ๓.สมาธิพละ  ๔. ปัญญาพละ   
๕. สติพละ และการสร้างแรงจูงใจในการท าบุญของวัดพุน้อย ๔ ด้าน  คือ ๑. ด้านการสื่อสาร  
๒. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ๓. ด้านสิ่งแวดล้อม ๔. ด้านความเชื่อ๔ 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านตัวแปรไว้ดังนี้ 
๑) ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิ

การศึกษา รายได้ต่อเดือน จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อเดือน และพละ ๕ ด้าน ประกอบด้วย  
๑. ศรัทธาพละ ๒. วิริยะพละ ๓. สมาธิพละ ๔. ปัญญาพละ ๕. สติพละ 

๒) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรม
ให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้แก่ มี  และการสร้าง
แรงจูงใจในการท าบุญของวัดพุน้อย ๔ ด้าน  คือ ๑. ด้านการสื่อสาร ๒. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
๓. ด้านสิ่งแวดล้อม ๔. ด้านความเชื่อ 

 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่มาท าบุญในวัดพุน้อย ต าบลชอนม่วง ซึ่งมีจ านวน ๗,๖๘๗ คน๕

และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๒ รูปหรือคน 
๑.๔.๔ ขอบเขตด้านพื้นที่  
พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ วัดพุน้อย  อ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี 
๑.๔.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ด าเนินการวิจัยตั้งแต่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม

ทั้งสิ้น ๖ เดือน 
 

๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได้ต่อ
เดือน จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลัก
พุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญ แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ ๒ การสร้างแรงจูงใจ กับหลักพุทธธรรม  ให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของ
วัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีความสัมพันธ์กัน 
        

                                           
๔ พระณัฎฐเสฎฐ์ อธิญาโณ (รุ่งเรือง), “ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการบวชเนกขัมมะของ

พุทธศาสนิกชน: ศึกษากรณี วัดนครป่าหมาก เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

๕ วัดพุน้อย, กิจกรรมการพัฒนาวัดของวัดพุน้อย, ต าบลชอนม่วง อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี, 
[ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ [๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓]. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2


๕ 

 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย 

การสร้างแรงจูงใจ หมายถึง ภาวะทางอารมณ์ภายในร่างกายของบุคคลถูกระตุ้นจากสิ่ง
เร้า ก่อให้เกิดความต้องการอันจะน าไปสู่แรงขับภายใน ที่จะแสดงพฤติกรรมที่มีคุณค่าในทิศทางที่
ถูกต้องตรงตามเป้าหมาย 

แรงจูงใจในการท าบุญ หมายถึง สิ่งที่ก่อให้เกิดต้องการและตัดสินใจในในการท าบุญของ
ประชาชน ทีว่ัดพุน้อย ในที่นี้หมายถึงแรงจูงใจที่เกิดจากปัจจัย ๔ ด้าน คือ  

๑. ด้านการสื่อสาร หมายถึง การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือเป็นแรงจูงใน
การท าบุญของประชาชน 

๒. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง ความสะดวก สบาย ของสถานที่และ
บรรยากาศภายในวัด การเดินทาง ความเป็นสัปปายะทางด้านอาหาร/เครื่องดื่ม ที่ส่งผลต่อการท าบุญ
ของประชาชน 

๓. ด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง สภาพแวดล้อมของวัด รวมถึง ชื่อเสียงของเจ้าอาวาส 
และวัด ที่ส่งผลต่อการท าบุญของประชาชน 

๔. ด้านความเชื่อ หมายถึง ในการท าบุญของประชาชนสามมารถสร้างบุญกุศลและ
สร้างบารมีให้กับตัวเอง ท าให้ ลด ละ และเลิกการเบียดเบียนสัตว์โลก มีความสงบและมีสติในการ
ครองเรือน และเป็นการรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนา 

ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่มาท าบุญทีว่ัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

การท าบุญ หมายถึง การช าระหรือล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส ไม่ว่าจะเป็นการท าบุญใน
งานมงคล หรืออวมงคล ถ้าจะท าให้ถูกต้องและได้ผลดี ควรเป็นเรื่องของการท าจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด 
ไม่ใช่ท าด้วยความโลภ ความโกรธ หรือ ความหลง 

หลักพุทธธรรม หมายถึง พละ ๕ เป็นหลักธรรมที่ผู้เจริญวิปัสสนาพึงรู้ ศรัทธาต้องปรับให้
สมดุลกับปัญญา วิริยะต้องปรับให้สมดุลกับสมาธิ 

      ๑. ศรัทธาพละ หมายถึง   ความเชื่อ ก าลังการควบคุมความสงสัย 
      ๒.วิริยะพละ หมายถึง ความเพียร ก าลังการควบคุมความเกียจคร้าน 

๓. สมาธิพละ หมายถึงความระลึกได้ ก าลังการควบคุมความประมาท การไม่ใส่ใจ ใจลอย ไร้สติ 
๔. ปัญญาพละ หมายถึง ความตั้งใจมั่น ก าลังการควบคุมการวอกแวกเขว่ไขว่ ฟุ้งซ่าน 
๕. สติพละ  หมายถึง ความรอบรู้ ก าลังการควบคุมเพิกเฉยไม่สนใจ หลงงมงาย 

 
 
 
 
 



๖ 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
๑.๗.๑ ท าให้ทราบถึงสภาพทั่วไปในการการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่

ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
๑.๗.๒ ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง พละ ๕ กับการสร้างแรงจูงใจแก่ประชาชน      

ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
๑.๗.๓ ท าให้ทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธ

ธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

๑.๗.๔ ผลการวิจัยที่ได้รับสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธ
ธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันให้มีรูปแบบการสร้างแรงจูงใจ
ตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชนได้ต่อไป 

 



 

บทท่ี ๒ 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยเรื่อง “การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของ
วัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี” ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 
ตางๆที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ผูวิจัยไดท าการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัยประกอบด้วยแนวคิดและ
ทฤษฎีดังตอไปนี้   
 ๒.๑ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 ๒.๒ ทฤษฎีการโน้มน้าวจิตใจ 
 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการท าบุญ 
 ๒.๔ หลักพุทธธรรม 
 ๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
 ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

ส าหรับการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ ผู้วิจัยได้ศึกษาทั้งความหมายของ
แรงจูงใจ รวมถึงทฤษฎีของแรงจูงใจตามความคิดเห็นของนักวิชาการต่างๆ ที่ได้น าเสนอไว้เป็น
แนวทางการศึกษาดังนี้ 

๒.๑.๑ ความหมายของแรงจูงใจ 
จากการศึกษามีผู้ให้ความหมายของ แรงจูงใจไว้อย่างหลากหลาย ผู้วิจัยขอน ามาเสนอ 

ดังนี้ การจูงใจว่า การจูงใจ (Motivation) คือวิธีการชักน าพฤติกรรมผู้อ่ืนให้ประพฤติปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์ พฤติกรรมของคนจะเกิดขึ้นได้ต้องมีแรงจูงใจ๑  การจูงใจเป็นสิ่งกระตุ้นให้คนเกิดความ
ต้องการที่จะการใดๆ การจูงใจนี้เกิดจากแรงจูงใจ (Motive) ซึ่งหมายถึงแรงขับหรือพลังผลักดัน
ภายในตัวบุคคลที่จะไปส่งเสริมหรือชักน าให้คนแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา๒  ความ
ปรารถนาที่จะท าให้ได้มาซึ่งเป้าประสงค์หรือจุดหมาย ซึ่งจะมีมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการ

                                           
๑ สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม่, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๙), 

หน้า ๒๕. 
๒ ทองศรี ก าภู ณ อยุธยา, องค์กรเหตุผลและกลยุทธ์ในการอยู่รอด, (กรุงเทพมหานคร : สหายบล๊อค

การพิมพ,์ ๒๕๔๓), หน้า ๘๒. 



๘ 

 
เรียนรู้วิธีการต่างๆ ที่ได้รับการตอบสนอง๓ สภาวะของบุคคลที่ถูกกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมไปยัง
จุดหมายปลายทาง๔ หรือภาวะอินทรีย์ภายในร่างกายของบุคคลถูกระตุ้นจากสิ่งเร้าเรียกว่าสิ่งจูงใจ  
(motive) ก่อให้เกิดความต้องการอันจะน าไปสู่แรงขับภายใน (internal drive) ที่จะแสดงพฤติกรรม
การท างานที่มีคุณค่าในทิศทางที่ถูกต้องตรงตามเป้าหมายขององค์การ แรงจูงใจจึงเป็นการกระท าทุก
วิถีทางที่จะกระตุ้นให้บุคคลในองค์การประพฤติปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามเป้าประสงค์ขององค์กร ซึ่ง
พ้ืนฐานส าคัญในการกระตุ้นก็ด้วยการสร้างอินทรีย์ของบุคคลให้เกิดความต้องการ  (drive) ขึ้นก่อน
เป็นอันดับแรก จากนั้นบุคคลก็จะเกิดความพยายามสืบเสาะแสวงหาสิ่งที่ต้องการนั่นก็คือ การเกิดแรง
ขับขึ้นภายใน (drives) หากมีสิ่งจูงใจที่เหมาะสม บุคคลก็จะสนองตอบด้วยการกระท าหรือแสดง
พฤติกรรมทุกอย่าง (behavior) ให้ได้มาซึ่งความส าเร็จเป็นเป้าหมายสูงสุด๕  แรงจูงใจเป็นสภาวะ
ภายในที่อาจจะเป็นผลมาจากความต้องการซึ่งอยู่ในรูปของพฤติกรรมได้รับการปลุกเร้า หรือ
เคลื่อนไหวน าไปสู่ความต้องการที่ได้รับการส่งเสริมได้ส าเร็จ๖ เพราะแรงจูงใจ คือสภาวะภายในที่เป็น
พลัง และการกระตุ้นหรือการเคลื่อนไหวที่น าพฤติกรรมไปสู่เป้าหมาย๗  กระบวนการจูงใจจะเริ่มต้น
จากความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจนท าให้เกิดความตึงเครียดแล้วจะเร้าให้เกิดแรงขับในตัว
บุคคล แรงขับเหล่านี้จะแสวงหาพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการ และหากความต้องการได้รับ
การตอบสนองก็จะท าให้สามารถลดความเครียดลงได้๘  

สรุปได้ว่า แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการสร้างแรงกระตุ้นให้กระท าในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่ง
เรียกว่าจูงใจโดยจะเริ่มต้นจากความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจนท าให้เกิดความตึงเครียด
แล้วจะเร้าให้เกิดแรงขับในตัวบุคคล แรงขับเหล่านี้จะแสวงหาพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความต้องการ 

ดังนั้น อาจพอสรุปความหมายของแรงจูงใจ ซึ่งจากการศึกษาความหมายของ แรงจูงใจ
และผลการศึกษาของนักวิชาการต่าง ๆ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลความหมายของ แรงจูงใจ แนวคิด
หลักท่ีเกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๑ ดังต่อไปนี้ 

 
 

                                           
๓ สุชา จันทร์เอม, จิตวิทยาทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๙),   

หน้า ๑๑๐. 
๔ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : สหมิตรออฟเซท, 

๒๕๔๔), หน้า ๑๑๑. 
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๒.๑.๒ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ  
จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในทัศนะของนักวิชาการหลาย ๆ ท่านพอจะ

รวมรวมมาน าเสนอได้ดังนี้  
การจูงใจเป็นสิ่งส าคัญในการท างานและยังเป็นส่วนที่ฝังลึกอยู่ในความต้องการของมนุษย์

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงทฤษฎีต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบความคิดในการท าความเข้าใจ
ปัจจัยจูงใจของการท างานดังนี้  นักจิตวิทยาชาวอังกฤษได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแรงจูงใจและมีความเชื่อ
ว่ามนุษย์มีความต้องการ และพฤติกรรมของมนุษย์จะเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น เขา
ได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ไว้ดังนี้ ๑. มนุษย์ทุกคนมีความต้องการและความ
ต้องการนี้จะมีอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ้นสุด ๒. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นแรงจูงใจ
ส าหรับพฤติกรรมนั้นอีกต่อไป ๓. ความต้องการที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจะต้องเป็นความต้องการที่
ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ๔.ความต้องการของมนุษย์จะมีลักษณะเป็นล าดับขั้น จากระดับต่ าไปหา
ระดับสูงตามล าดับของความส าคัญ เมื่อความต้องการในล าดับต่ าได้รับการตอบสนองแล้วความ
ต้องการล าดับที่สูงขึ้นล าดับต่อไปก็จะตามมา ซึ่งมาสโลว์ได้อธิบายไว้ในล าดับขั้นความต้องการพ้ืนฐาน



๑๐ 

 
ของมนุษย์ ๕ ขั้น ล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ประกอบด้วย๙  ๑. ความต้องการทางกายภาพ 
(Physiological Needs) คือความต้องการทางด้านร่างกาย เช่น ความต้องการอาหาร น้ า อุณหภูมิที่
เหมาะสม เป็นต้น ในกรณีที่มนุษย์ขาดสิ่งต่างๆทุกอย่างอยู่แล้ว การตอบสนองความต้องการชนิดนี้
ได้รับการตอบสนองแล้ว การแสวงหาการตอบสนองทางกายภาพนี้มนุษย์ทั่วไปจ าเป็นจะต้องดิ้นรน
เพ่ือให้สามารถด ารงชีพอยู่ได้ในสังคม  ๒. ความต้องการทางด้านความปลอดภัยหรือความมั่นคง 
(Safety Security Needs ) คือ ความต้องการทางด้านความปลอดภัย หรือความมั่นคงต่างๆ เช่น
ปรารถนาได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากภยันตรายต่างๆที่จะมีต่อร่างกาย เช่นอุบัติเหตุ อาชญากรรม 
และยังหมายรวมถึงความมั่นคงในการท างาน มีบ าเหน็จบ านาญ ๓. ความต้องการทางด้านความรัก
หรือทางสังคม (Love or Social Needs) คือความต้องการ ที่จะให้ผู้อ่ืนชอบตนเป็นผู้ที่มีความส าคัญ
ต่อผู้อ่ืน ภายหลังจากที่ได้รับการตอบสนองในสองขั้นข้างต้นแล้ว ความต้องการทางด้านสังคมและ
ความรักซึ่งเป็นความต้องการในระดับที่สูงขึ้นจะเข้ามามีบทบาท เป็นความต้องการการยอมรับจาก
เพ่ือนร่วมองค์กร ต้องการการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานในฐานะสมาชิกของกลุ่ม ต้องการความรัก
ความเอ้ืออาทรน้ าใจไมตรีจากเพ่ือนร่วมงานหรือจากสมาชิกขององค์กรคนอ่ืน  

ความต้องการทางด้านสังคมนี้มักจะเป็นไปในรูปของความต้องการที่ก่อให้เกิดความรู้สึก
ว่าตนเองเป็นผู้มีความส าคัญต่อสังคมกลุ่มนั้น รวมทั้งต้องการที่จะมีสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้น ซึ่ง
เป็นความต้องการทางด้านจิตใจ  ๔. ความต้องการความเคารพยกย่อง (Esteem Needs) คือความ
ต้องการให้เกิดความเคารพตนเอง (Self- respect) ความรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ประสบความส าเร็จและ
ได้รับการยอมรับเช่นนั้นจากผู้อ่ืน ความต้องการสถานภาพ (Status) ความมีชื่อเสียงเกียรติยศ 
(Prestige) เป็นส่วนส าคัญของความต้องการเคารพยกย่องในความสามารถและรู้สึกว่าตนเป็นผู้ที่มี
ประโยชน์ และมีความส าคัญในสังคม เช่นได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้ท างานส าคัญ การ
ให้มีอิสระในการท างานหรือการยกย่องชมเชยให้ก าลังใจต่อสาธารณะ การขอค าปรึกษาในเรื่อง
ส าคัญๆ หรือการให้ได้รับต าแหน่งระดับที่สูงขึ้นเป็นต้น มาสโลว์กล่าวว่าจะมีคนเพียงบางส่วนที่ได้รับ
การตอบสนองความต้องการในขั้นนี้  ๕. ความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization 
Needs ) คือความต้องการในระดับสูงสุด ซึ่งหมายถึงบุคคลผู้นั้นใช้ความสามารถของตนในทุกด้านได้ 
และเป็นทุกอย่างที่ตัวเขาอยากจะเป็นซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันสุดแต่ความสามารถและความต้องการ
ของเขา มนุษย์ไม่ได้ต้องการเพียงเศรษฐทรัพย์หรือความต้องการทางร่างกายอย่างเดียวเท่านั้น แต่
ต้องการที่จะท าอะไรให้ส าเร็จตามที่นึกคิด มาสโลว์อธิบายว่า “ความต้องการจะเป็นสิ่งท าให้เกิดความ
พอใจ เรามักจะท าสิ่งต่างๆเพ่ือให้ได้รับความพึงพอใจบ่อยๆ นอกจากนั้นคนเราจะท าสิ่งต่างๆที่
เหมาะสมกับตนเอง เช่น นักดนตรีก็ต้องการที่จะเล่นดนตรี นักกลอนต้องเขียนโคลง ฉันท์ ซึ่งถ้าได้ท า
แล้วก็จะมีความสุข นั่นคือเม่ือคนเรามีความสามารถในด้านใดก็ควรจะท าในสิ่งนั้น ความต้องการท าใน
สิ่งเหล่านี้เรียกว่ามีความส าเร็จสมหวังในชีวิต” โดยเขาได้อธิบายถึงลักษณะของบุคคลที่รู้จักตนเอง
และปรารถนาความส าเร็จ ดังนี้ ๑. เป็นบุคคลที่สนใจอนาคตไม่สนใจอดีต พยายามหาประสบการณ์

                                           
๙ A.H. Maslow, Maslow’s Need Hierarchy Theory Motivation and personality,  

(New York: Harper and Row, 1973), pp. 112-114. 



๑๑ 

 
ในปัจจุบันให้มากที่สุด เพ่ือเป้าหมายในอนาคต ตัดสินใจเลือกทางที่เสี่ยงแต่ต้องเป็นการเสี่ยงที่คุ้มค่า 
รู้จักตนเอง พยายามค้นหาความสามารถพิเศษ ค่านิยมของตนเอง ความเป็นตัวของตัวเอง พยายาม
รักษาความซื่อสัตย์ต่อผู้อ่ืน ไม่หลอกลวงและแสดงความเป็นจริงให้ผู้อ่ืนรู้จัก แสดงความคิดเห็นแม้ว่า
คนอ่ืนจะไม่เห็นด้วยก็ตาม ๒. พยายามมุ่งไปสู่เป้าหมายและพยายามท าให้ดีที่สุด มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์และให้ประสบการณ์ที่ดีพร้อมที่จะรับประสบการณ์ใหม่ โอกาสใหม่และ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับความแตกต่างทางความคิด มาสโลว์ ได้จัดความต้องการทาง
ร่างกาย ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงไว้ในกลุ่มความต้องการระดับต่ า  (Lower–
Level Needs) ความต้องการทางสังคมและความรัก ความต้องการการยอมรับและความต้องการ
ความส าเร็จในชีวิตเป็นกลุ่มความต้องการระดับสูง (Higher–Level Needs) ความต้องการระดับต่ า
เป็นความพึงพอใจภายนอก เช่นได้แต่งกายสวยๆ ได้รับประทานอาหารอร่อย ค่าจ้างที่สู ง 
สภาพแวดล้อมในการท างานที่มีอุปกรณ์ครบครัน เป็นต้น  

ความต้องการในระดับสูงเป็นความพึงพอใจภายในเช่น เกียรติยศชื่อเสียง ความอ่ิมเอิบใจ 
การได้รับการยกย่องจากสังคมสาธารณชน เป็นต้น ตามความคิดของมาสโลว์ข้างต้นเห็นได้ว่า คนเรา
จะมีล าดับขั้นตอนของการเกิดความต้องการเป็นไปค่อนข้างที่จะมีระเบียบ ซึ่งในแง่นี้เองก็เป็นจุดอ่อน
ของทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์เพราะอาจมีล าดับความต้องการไม่เป็นไปตามล าดับขั้นตามที่มาสโลว์
เสนอ ก็เป็นได้ หากจะพิจารณาตามแนวคิดของมาสโลว์แล้ว ถ้าความต้องการของมนุษย์ในแต่ละ
ระดับได้รับการตอบสนอง พฤติกรรมก็จะเกิดขึ้น แต่ความยากล าบากในการน าทฤษฎีไปใช้มีข้อจ ากัด
ที่ว่าท าอย่างไรจึงจะทราบว่ามนุษย์ที่ท างานอยู่นั้น ในแต่ละขณะมีระดับความต้องการอยู่ในระดับไหน 
เพราะความต้องการประเภทต่างๆ มักจะมีลักษณะที่ควบคู่ หรือคาบเกี่ยวกันไปไม่สามารถจะแยก
ออกจากกันได้เด็ดขาด นั่นแสดงว่าความต้องการในขั้นต่อไปอาจเริ่มมีขึ้นได้โดยที่ความต้องการในขั้น
ก่อนหน้านี้ไม่จ าเป็นต้องได้รับการตอบสนองเต็มที่ทั้ง ๑๐๐ % เสียก่อน ถ้าเราวิเคราะห์ได้ก็จะ
สามารถสร้างสิ่งจูงใจขึ้นมา เพ่ือที่จะชักน าให้เขาปฏิบัติตามที่เราต้องการได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
พฤติกรรมของบุคคลจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งจูงใจ (Motives) หลายอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกัน 
สิ่งจูงใจดังกล่าวนี้บางครั้งอาจจะขัดแย้งกันท าให้บุคคลต้องจัดล าดับความส าคัญระหว่างสิ่งจูงใจต่างๆ
เพ่ือที่เลือกตอบสนองตามล าดับความส าคัญของสิ่งจูงใจ 

สรุปได้ว่า จากแนวคิดดังกล่าวที่กล่าวมา แรงจูงใจ เกิดจากความต้องการของมนุษย์ใน
เรื่องของปัจจัย ๔ เมื่อได้ปัจจัยดังกล่าวแล้ว ก็มีแรงจูงใจที่จะท าให้เกิดความต้องการขึ้นอีกตามล าดับ
ขั้นตอน 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 
ดังนั้น อาจพอสรุปทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ ซึ่งจากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ 

และผลการศึกษาของนักวิชาการต่าง ๆ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวลทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ แนวคิด
หลักท่ีเกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๒ ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี ๒.๒ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
A.H. Maslow,  
(1973, pp. 112-114) 
 

๑. ความต้องการทางกายภาพ  
๒. ความต้องการทางด้านความปลอดภัย 
๓. ความต้องการทางด้านความรัก 
๔. ความต้องการความเคารพยกย่อง  

๒.๑.๓ องค์ประกอบของแรงจูงใจ 
แรงจูงใจจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความต้องการเกิดขึ้นภายในคนนั้น หรือเกิดความไม่สมดุล

ภายในจิตใจความไม่สมดุลนี้จะท าให้เกิดความเครียด คนจึงพยายามที่จะกระท าบางอย่างเพ่ือที่จะลด
ความเครียดเมื่อความ เครียดคลายความต้องการก็หมดไปและจะหมดแรงจูงใจ ซึ่งสามารถอธิบายได้ 
๖ ขั้นตอนดังนี้ ๑. ขั้นความต้องการ (Need Stage) ๒. ขั้นความเครียด (Tension Stage) ๓. ขั้นแรง
ขับ (Drive Stage) ๔.ขั้นพฤติกรรม (Behavior Stage) ๕.ขั้นความต้องการได้รับการตอบสนอง 
(Satisfied Need) ๖.ขั้นความเครียดลดลง (Reduction Tension) ๑๐ พ้ืนฐานความคิดส าคัญที่
เกี่ยวเนื่องกับแรงจูงใจในการท างานซึ่งมีอยู่ ๓ ลักษณะดังนี้ ๑. อะไร คือ พลังที่กระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมต่างๆ ในมนุษย์ ๒. อะไร คือ ทิศทางหรือช่องทางในการกระท าของพฤติกรรมนั้น ๓. 
พฤติกรรมนั้นได้รับการรักษาหรือคงอยู่ได้อย่างไร๑๑ องค์ประกอบของข้อค าถามทั้ง ๓ ข้อนี้เป็น
พ้ืนฐานในการท าความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ในการท างาน ซึ่งจะน าไปสู่การจูงใจให้บุคคลร่วมมือ
กันปฏิบัติงานให้แก่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นประโยชน์อีกหลายประการ ดังนี้            
๑. เสริมสร้างให้เกิดก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรและเกิดพลังร่วมในการปฏิบัติงาน 
๒. ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะผู้ปฏิบัติงาน ๓. ช่วยให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรและ
ผู้บังคับบัญชา ๔. ช่วยให้การควบคุมการปฏิบัติงานในองค์กรเป็นไปอย่างมีระเบียบมีวินัยและศีลธรรม
อันดีงาม ๕. ช่วยเสริมสร้างให้สมาชิกในองค์กรเกิดความคิดสร้างสรรค์ให้องค์กรมีความเจริญ 
ก้าวหน้า๑๒  องค์ประกอบของการจูงใจคือ ๑. องค์ประกอบทางด้านร่างกายและจิตใจ ได้แก่ ๑.๑ 
จูงใจ ( Motive ) คือสิ่งเร้าที่มีพลังมากพอที่จะชักน าให้บุคคลเกิดความรู้สึกตั้งใจกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ให้ส าเร็จ ๑.๒ การรับรู้ ( Recognition ) หมายถึง สิ่งที่ได้เรียนรู้มาหรือมีประสบการณ์จากสภาพ 

                                           
๑๐ ยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์, “ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานในองค์การเอกชน”, 

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๑). 
๑๑ Steer and Porter, Employee Organization Linkage: the Psychology of 

Commitment Absenteeism and Turnover, (New York: Acadamic Press, 1991), p. 5. 
๑๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑. 



๑๓ 

 
แวดล้อมในอันที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเหล่านั้น ๑.๓ ความต้องการ (Needs) ได้แก่ 
ความต้องการทางด้านกายภาพ ความม่ันคง การเข้าสังคม การยกย่องและความประสงค์ที่จะท าอะไร
ให้ส าเร็จด้วยตัวเอง ๒. องค์ประทางด้านชีววิทยา ๓. องค์ประกอบทางด้านเป้าหมาย ๔. 
องค์ประกอบทางด้านสภาวะแวดล้อม๑๓  

ภาวะทางจิตใจ ( Psychological State ) ที่ถือว่าส าคัญและจ าเป็นในการที่จะท าให้
บุคคลมีแรงจูงใจที่จะท างานมีอยู่ ๓ ภาวะคือ๑๔ ๑. ประสบการณ์รับรู้ ว่างานนั้นมีความหมาย 
(Experienced Meaningfulness of the Work) บุคคลจะต้องรับรู้ว่างานของตนเป็นสิ่งที่มีค่าและมี
ความส าคัญตามค่านิยมของแต่ละบุคคล ๒ . ประสบการณ์รับผิดชอบ ต่อผลลัพธ์ของงาน 
(Experienced Responsibility for Work Outcomes) บุคคลจะต้องเชื่อว่าตนเองเป็นผู้มีความ
รับผิดชอบกับผลที่เกิดขึ้นและความพยายามของเขาจะส่งผลกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ๓. การรับรู้
เกีย่วกับผลการกระท า (Knowledge of Results)  

บุคคลจะต้องสามารถที่จะตีผลการปฏิบัติงานของเขาว่าเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ สิ่งจูงใจที่
เป็นเครื่องกระตุ้นให้คนปฏิบัติงานประกอบด้วย ๑. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ ได้แก่ เงิน สิ่งของ สิ่งตอบ
แทนที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นการชดเชยหรือเป็นรางวัลที่เขาได้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานมาแล้วเป็น
อย่างดี ๒. สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาสของบุคคล เป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญที่ช่วยเสริมความร่วมมือในการท างาน
มากกว่ารางวัลที่เป็นวัตถุ เพราะสิ่งจูงใจที่เป็นโอกาสนี้บุคลากรจะได้รับแตกต่างจากคนอ่ืน เช่น
ชื่อเสียง เกียรติภูมิ อ านาจพิเศษส่วนตัว หรือโอกาสที่จะได้รับต าแหน่งดีๆ ๓. สถานภาพทางกายที่พึง
ปรารถนา ได้แก่สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการท างาน ซึ่ง
เป็นสิ่งส าคัญอันอาจก่อให้เกิดความสุขทางกายในการท างาน ๔. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ หมายถึง 
สมรรถภาพของหน่วยงานที่สนองความต้องการของบุคคลในด้านความภูมิใจที่ได้แสดงฝีมือ ความรู้สึก
พอใจที่ได้ท างานอย่างเต็มที่ การได้มีโอกาสช่วยเหลือครอบครัวตนเองและผู้อ่ืนรวมถึงการได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน ๕. ความดึงดูดใจในทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรในหมู่
ผู้ร่วมงาน การยกย่อง ยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน ถ้าความ สัมพันธ์เป็นไปด้วยดีจะท าให้เกิดความ
ผูกพันและความพอใจในการท างาน ๖. การปรับสภาพการท างานให้เหมาะสมกับวิธีการและทัศนคติ
ของบุคคล หมายถึง การปรับปรุงต าแหน่งงาน วิธีการท างานให้สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ
และทัศนคติของแต่ละบุคคล ๗. โอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการท างาน หมายถึง การเปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานได้แสดง ความคิดเห็นและรู้สึกร่วมในงานทุกชนิด ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกว่าตน
เป็นบุคคลที่ส าคัญของหน่วยงานมีความรู้สึกเท่าเทียมกันในหมู่ผู้ร่วมงานและมีก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน ๘. สภาพของการอยู่ร่วมกัน หมายถึง ความพอใจของผู้ปฏิบัติงานในด้านสังคมหรือความ 

                                           
๑๓ ธงชัย สันติวงษ์, พฤติกรรมบุคคลในองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕),  

หน้า ๕๗-๕๘. 
๑๔ Hackman and Oldham Hardy Richard E, Applied Volunteerism in Community 

Development, (U.S.A.: Charler C. Thomas, 1980), p. 215. 



๑๔ 

 
มั่นคงในทางสังคม ซึ่งจะท าให้คนมีความรู้สึกว่ามีหลักประกันและเกิดความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ
ท างาน๑๕ ในฐานะที่เป็นหัวหน้าหรือนายจ้าง ไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรธุรกิจ หรือองค์กรใดก็ตามก็ควรจะ
ใช้เทคนิคที่จูงใจให้บุคคลท างาน (Motivational Techniques) ให้มีประสิทธิภาพ เทคนิคดังกล่าว  
ได้แก่ ๑. จะต้องก าหนดเป้าหมายขององค์กรให้แน่นอน เพราะการที่บุคคลที่ท างานอยู่ในองค์กรได้รู้
เป้าหมายขององค์กรแน่นอนนั้นเป็นการท้าทายให้เขาท างานให้บรรลุเป้าหมาย แต่เป้าหมายอันนี้
คนงานจะต้องยอมรับด้วย ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผู้บริหารอย่างเดียว ๒.จะต้องยอมรับ เมื่อใครมี
ความสามารถผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าจะต้องยอมรับและแสดงให้คนอื่นรับรู้ด้วย การยอมรับอาจท า
ได้โดยวิธีการต่างๆ เช่น เอาชื่อข้ึนกระดาน ให้เข็มเกียรติยศ รางวัลจะต้องให้โอกาส ให้ความปลอดภัย 
ซึ่งคนท างานต้องการความปลอดภัยจากการท างาน  

ดังนั้น องค์กรจะต้องวางนโยบายไว้ว่า องค์กรจะต้องเจริญเติบโตก้าวหน้า คนงานจะต้อง
มีโอกาสได้รับพิจารณาความดีความชอบ โอกาสที่จะก้าวหน้าเป็นบรรยากาศที่ดีในการท างานจะต้อง
ให้คนงานมีความสัมฤทธิ์ ผู้บังคับบัญชาจะต้องหาวิธีการให้คนงานได้ประเมินตัวเองแล้วท าให้เขารู้สึก
ว่าท างานส าเร็จ จะโดยวิธีท้าทายให้เขาท างาน หรือโดยวิธีวางแผนการท างานให้รอบคอบ พยายาม
สร้างคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตไว้  ๓. พยายามปรับปรุงงาน การปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอาจ
ปรับปรุงความรับผิดชอบ คือมอบหมายให้คนงานหรือบุคคลที่ท างานระดับต่างๆรับผิดชอบในหน้าที่
ของเขา และคุณภาพของผลผลิต หรือบางครั้งงานบางอย่างที่ใช้คนหลายคนท าก็อาจเปลี่ยนแปลงให้
คนจ านวนน้อยลง ลองท าให้เขามีความรับผิดชอบมากขึ้น ๔. กระตุ้นโดยการใช้เงิน วิธีการใช้เงินเป็น
เครื่องกระตุ้นนั้น คือ การให้เงินนอกเหนือไปจากค่าแรงที่เขาได้รับตามข้อตกลงปกติ   ๕. กระตุ้นให้
คนท างานเป็นทีม คือให้คนงานได้ท างานเป็นกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความสนใจใกล้เคียงกันและกลุ่ม
เพ่ือน เหมือนกบัโปรแกรมท่ีให้เขารวมกลุ่มกันช่วยตัวเอง แต่กลุ่มต้องเข้าใจเป้าหมายขององค์กร และ
เห็นอกเห็นใจกัน พร้อมที่จะท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ให้ความยุติธรรม ความถูกต้อง องค์กรหรือ
หน่วยงานทุกแห่งควรจะมี ทุกคนในองค์กรควรได้รับการประเมินจากผลงานไม่ใช่จากบุคลิกภาพหรือ
สัมพันธภาพกับหัวหน้า การให้รางวัลตอบแทนจากผลงานถือว่าเป็นความยุติธรรมและส าคัญที่สุด คน
ทุกคนไม่ว่าภูมิหลังจะเป็นอย่างไร เขาก็สามารถสังเกตและรับรู้อยู่ตลอดเวลาว่าผู้บังคับบัญชาเอารัด
เอาเปรียบเขาหรือไม่ สิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการคือการปฏิบัติที่เสมอหน้า  ๖. กระตุ้นโดยให้เขามีอิสระ
ในการท างานและมีความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบเป็นตัวกระตุ้นที่ส าคัญ เมื่อเพ่ิมความรับผิดชอบ
ให้คนงาน คนงานก็จะท างานหนักข้ึน อย่างไรก็ตามนอกจากเพ่ิมความรับผิดชอบให้เขามากขึ้น ก็ต้อง
ให้อิสระเขามากขึ้นด้วย เพราะว่าถ้าผู้บังคับบัญชาคอยตรวจสอบอยู่  ก็มิได้หมายความว่าคนงานมี
ความรับผิดชอบต่องานเขาอย่างเต็มที่ จากวิธีการที่จะต้องกระตุ้นดังกล่าว ไม่ว่าวิธีใดวิธีหนึ่งจะไม่ให้

                                           
๑๕ Barnard Chester I, The Function of the executive, (Massachusetts: Harvard 

University Press, 1972), pp. 142-146. 



๑๕ 

 
ได้ผลในทันทีทันใด จะต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกัน เช่นให้เขามีความรับผิดชอบ มีอิสระ และใน
ขณะเดียวกันก็อาจพิจารณาความดีความชอบเป็นพิเศษ หรือมีรางวัล โบนัสให้ด้วยเป็นต้น๑๖  

การสร้างแรงจูงใจในบุคคลไว้ว่า การจูงใจบุคคลให้ท างานนั้น มีเป้าหมายอยู่ที่การท าให้
บุคคลรู้สึกอยากท างานนั้นๆอย่างเต็มใจและเต็มก าลังความสามารถ เมื่อมีความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วงาน
ย่อมเกิดขึ้นตามมาด้วย ความรู้สึกที่หน่วยงานต้องการก่อให้เกิดในตัวบุคคล คือความกระตือรือร้น 
กระบวนการที่จะก่อให้เกิดความกระตือรือร้นนั้นมีหลายวิธี คือ ๑. การก าหนดค าขวัญ เป็นวิธีที่มี
ความส าคัญมาก ท าได้ไม่ยากนัก แต่ให้ผลทางด้านความ รู้สึกได้อย่างรวดเร็วและมากมายเกินกว่าจะ
คาดถึง ทั้งยังเป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางและแพร่หลายในปัจจุบัน ๒. การจัดกิจกรรมร่วมกันเป็น
ครั้งคราว เพ่ือขจัดความซ้ าซากจ าเจจากงานประจ าจะท าให้เกิดความรู้สึกกระตือรือร้นขึ้นแทน ๓. 
การพยายามให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือการแสดงออก ๔. การจัดให้มีรายการที่ท าให้คิดถึง
อดีตที่สดชื่นมีชีวิตชีวาร่วมกัน ๕. การที่มีระบบทะเบียนสมาชิกเพ่ือไว้ติดต่อกันในโอกาสต่อไป ๖. การ
สานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ๗. การมีงานในความรับผิดชอบที่เหมาะสม ไม่มากเกินไปจนรู้สึกท้อถอย 
หรือน้อยเกินไป จนเกิดความรู้สึกเบื่อ ๘. การมีวินัยที่พอเหมาะ ซึ่งจะท าให้รู้สึกสบายใจที่จะปฏิบัติ
ตามกฎนั้นอย่างเสมอภาคกัน และรู้สึกอิสระในการท างานพอควร ๙. การมีลักษณะเป็นผู้น า ถ้าขาด
ลักษณะผู้น าจะท าให้บุคคลขาดความกระตือรือร้นไปด้วย๑๗  

สรุปได้ว่า องค์ประกอบการแรงจูงใจมีการน ามาใช้เพ่ือท าให้บุคลาการในองค์กรมี
ประสิทธิภาพในการท างานให้กับหน่วยงาน ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวจะอยู่ในลักษณะของค่าตอบแทน 
โดยพิจารณาจากผลงานของแต่ละบุคคล 

ดังนั้น อาจพอสรุปองค์ประกอบของแรงจูงใจซึ่งจากการศึกษาองค์ประกอบของแรงจูงใจ
และผลการศึกษาของนักวิชาการต่าง ๆ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวล แนวคิดหลักที่เกี่ยวข้องสามารถ
สรุปได้ตามตารางที่ ๒.๓ ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
๑๖ กันตยา เพิ่มพล, การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน, (กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายเอกสารและ

ต ารา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๑), หน้า ๑๕. 
๑๗ พวงเพชร วัชรอยู่, แรงจูงใจกับการท างาน, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๒), 

หน้า ๒๒. 



๑๖ 

 
ตารางท่ี ๒.๓ องค์ประกอบของแรงจูงใจ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์,  
(๒๕๔๑, หน้า ๑๑-๑๒) 
 

๑. ขั้นความต้องการ ๒. ขั้นความเครียด ๓. ขั้นแรงขับ ๔. 
ขั้นพฤติกรรม ๕. ขั้นความต้องการได้รับการตอบสนอง ๖. 
ขั้นความเครียดลดลง 

ธงชัย สันติวงษ,์  
(๒๕๔๕, หน้า ๕๗-๕๘) 

๑. เหตุจูงใจ ๒. การรับรู้ ๓. ความต้องการ  

กันตยา เพิ่มพล,  
(๒๕๕๑, หน้า ๑๕) 

๑. จะต้องก าหนดเป้าหมาย ๒. จะต้องยอมรับ  

พวงเพชร วัชรอยู่,  
(๒๕๕๒, หน้า ๒๒) 
 

๑. การก าหนดค าขวัญ  
๒. การจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นครั้งคราว  
๓. การสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน  

Steer and Porter,  
(1991, p. 5) 
 

๑. พลังที่กระตุ้น 
๒. ทิศทางหรือช่องทาง 
๓. การรักษาหรือคงอยู่ 

Hackman and Oldham Hardy 
Richard E,  
(1980, p. 215) 

๑. ประสบการณ์รับรู้  
๒. ประสบการณ์รับผิดชอบ  
๓. การรับรู้เกี่ยวกับผลการกระท า  

Barnard Chester I,  
(1972, pp. 142-146) 
 

๑. สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ  
๒. สิ่งจูงใจที่เป็นโอกาสของบุคคล  
๓. สถานภาพทางกายที่พึงปรารถนา  
๔. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ  
๕. ความดึงดูดใจในทางสังคม  
๖. การปรับสภาพการท างาน 
๗. โอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการท างาน  
๘. สภาพของการอยู่ร่วมกัน  

Robbins,  
(1993, p. 74) 
 

๑. ความต้องการ 
๒. แรงขับ 
๓. การตอบสนอง 



๑๗ 

 

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีการโน้มน้าวจิตใจ 
การโน้มน้าวใจมีคนให้ความหมายไว้หลายความหมายด้วยกัน พอจะสรุปได้ดังนี้ 

ความหมายของการโน้มน้าวใจว่าการโน้มน้าวใจใช้เมื่อผู้โน้มน้าวใจตั้งใจที่จะมีอิทธิพลเหนือผู้ได้รับ
การโน้มน้าวใจ๑๘  ค าจัดกัดความว่า การโน้มใจ หมายถึง ความตั้งใจในการสื่อสารที่จะมีอิทธิพลเหนือ
ทางเลือก๑๙ สรุปความหมายของการโน้มน้าวใจว่า หมายถึงการสื่อสารของมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือให้
มีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืนโดยการเปลี่ยนความเชื่อ ค่านิยมหรือทัศนคติคัทลิบและเซ็นเตอร์ได้เสนอความ
คิดเห็นว่า การโน้มน้าวใจทาง ด้านประชาสัมพันธ์มีวัตถุประสงค์ส าคัญ เพ่ือเปลี่ยนแปลง  (Change) 
ความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกัน หรือท าให้ความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันนั้นสลายไป (Neutralize) เพ่ือก่อ
เกิด (Crystallize) ความคิดในทางที่เป็นประโยชน์ต่อเราหรือต่อหน่วยงานของเราหรือเพ่ือรักษา 
(Conserve) ความคิดเห็นที่ดีอยู่แล้วนั้นให้คงอยู่ตลอดไป๒๐  

โดยสรุปกล่าวได้ว่าการโน้มน้าวใจมีลักษณะดังนี้ ๑. ผู้โน้มน้าวใจมีความตั้งใจที่จะมี
อิทธิพลบางประการเหนือผู้ถูกโน้มน้าวใจ ๒. โดยปกติผู้ถูกโน้มน้าวใจจะมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งและผู้
โน้มน้าวใจจะพยายามชักจูงผู้ถูกโน้มน้าวใจให้ยอมรับทางเลือกที่ตนเสนอ ๓. สิ่งที่ผู้โน้มน้าวใจ
ต้องการคือการเปลี่ยนแปลงหรือการสร้างหรือการด ารงไว้ซึ่งความคิดเห็น ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ
ของผู้ถูกโน้มน้าวใจ ซึ่งจะส่งผลต่อปัจจัยอ่ืน ได้แก่ อารมณ์ พฤติกรรมเป็นต้น๒๑  

ด้านองค์ประกอบขั้นพ้ืนฐานในการโน้มน้าวใจ ๑. มองจากภายนอกของผู้รับสาร 
องค์ประกอบในการโน้มน้าวใจมีอยู่ ๔ ประการคือ ๑.๑ ความแตกต่างภายในผู้ส่งสาร ผู้ส่งสารแต่ละ
คนมีปัจจัยต่างๆ กันซึ่งท าให้มีความน่าโน้มน้าวใจไม่เหมือนกัน อาทิ ความน่าเชื่อถือ อ านาจทางสังคม 
บทบาทในสังคม สัมพันธ์ภาพกับผู้รับสาร และลักษณะทางประชากรอ่ืนๆ เช่น อายุ เพศ อาชีพ ๑.๒ 
ความแตกต่างภายในสาร สารแต่ละชิ้นจะมีความน่าโน้มน้าวใจแตกต่างกันการพูดหรือการเขียนมี
ความโน้มน้าวใจไม่เหมือนกัน ความแตกต่างในหัวข้อหรือเนื้อหาของสารลักษณะของการโน้มน้าวใจที่
ใช้ การจัดเรียบเรียงสาร ข้อโต้แย้งที่ใช้ ภาษาตลอดจนลักษณะของช่วงท านองลีลา ๑.๓ ความ
แตกต่างของสื่อ ความน่าโน้มน้าวใจของสารจะแตกต่างกันเมื่อเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล
เปรียบเทียบกับการสื่อสารโดยผ่านสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น ๑.๔ ความแตกต่างภายใน
สภาพการณ์ สภาพการณ์ที่มีบุคคลหนึ่ง บุคคลใดหรือขาดบุคคลหนึ่งบุคคลใด ความคุ้นเคยหรือไม่

                                           
๑๘ Miller and Burgoon, Forecasting and Management of Technology, (New York: 

Wiley, 1993), p. 121. 
๑๙ Brembeck and Howell, The Function of the executive, (Massachusetts: Harvard 

University Press, 2004), p. 221.  
๒๐ Simons, Applied Volunteerism in Community Development, (U.S.A: Charler C. 

Thomas, 1980), p. 221. 
๒๑ อรวรรณ ปิลินธน์โอวาท, การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๔-๕. 



๑๘ 

 
คุ้นเคยของผู้รับสารต่อสภาพการณ์หนึ่งๆ การมีตัวร้าวบวกหรือลบในสภาพการณ์ เช่น การโน้มน้าวใจ
ให้บริจาคเงินโดยมีสื่อมวลชนคอยถ่ายภาพรายล้อมอยู่อาจจะเป็นตัวร้าวบวกในการโน้มน้าวใจก็
เป็นได้ ๒. ส าหรับตัวผู้รับสารเอง การที่ผู้รับสารคนหนึ่งๆ จะมีความละเอียดอ่อน (Susceptible)ต่อ
การถูกโน้มน้าวใจเพียงใดอาจพิจารณาได้จาก๒๒ลักษณะของประชากร ได้แก่ เพศ อายุ เชื้อชาติ 
การศึกษา อาชีพ ทรรศนะ และทัศนคติ ความรู้ซึ่งผู้รับสารมีเกี่ยวกับสารนั้นๆ  ลักษณะด้านอารมณ์  
ความส าคัญที่ผู้รับสารให้แก่หัวข้อหนึ่งๆ  วิธีการที่ผู้รับสารรับรู้สภาพการหนึ่งๆ องค์ประกอบในการ
สื่อสารมีอยู่ ๒ ประการ ด้วยกัน ประกอบด้วย ภายนอกของผู้รับสาร ซึ่งได้แก่ ความแตกต่างภายในผู้
ส่งสาร ความแตกต่างภายในสาร ความแตกต่างของสื่อ ความแตกต่างภายในสภาพการณ์ ส าหรับตัว
ผู้รับสารเองสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรมทางด้านความเชื่อของบุคคลเบื้องต้น  

การโน้มน้าวใจจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ ซึ่งสามารถจะสังเกตเห็นได้จากการ
เปลี่ยนแปลงความรู้ การรับรู้ ความรู้สึกและพฤติกรรม แต่การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้อาจจะไม่เกิดขึ้น
ฉับพลันทันที และเม่ือได้ฟังวาทะที่มีประสิทธิภาพมากเข้าหลายๆ ชิ้นเขาอาจจะเต็มใจบวชเนกขัมมะ
สักวันหนึ่งก็ได้๒๓ การเปลี่ยนแปลงความรู้สึกและจิตส านึก ค าว่า Cognitions รวมความถึงความคิด
รวบยอด (Concept, Awareness) ความเชื่อที่เรามีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดคุณค่าที่เราให้ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือ
ความเชื่ออย่างหนึ่งอย่างใดและโลกทรรศน์รอบตัวเรา ปกติการเปลี่ยนแปลงในความรู้และจิตส านึก
แสดงออกให้เห็นได้ทางวาจาซึ่งผู้รับสารแสดงออกมาหลังจากได้ฟังสารที่โน้มน้าวใจแล้ว แต่การ
เปลี่ยนแปลงในความรู้ความคิดรวบยอดหรือโลกทรรศน์อาจจะไม่เกิดในทันทีแต่อาจจะเกิดเพราะไป
ได้ข้อมูลเพ่ิมขึ้นเกิดจากการพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงในการรับรู้อาจเกิดขึ้นได้
เช่นกัน เราอาจจะเคยพบบุคคลซึ่งเราไม่ประทับใจเลยในบุคลิก เช่น แต่งตัวปอนๆ ผมยาว  

แต่หลังจากการพูดที่กอปรด้วยเหตุผลน่าโน้มน้าวใจเราเปลี่ยนการรับรู้เกี่ยวกับตัวเขา 
หรือในทางกลับกัน เราอาจจะเคยพบผู้คนที่มีบุคลิกดีแต่หลังจากฟังวาทะของเขาแล้วเราอาจจะ
เปลี่ยนการรับรู้ของเราไปในทางลบก็ได้เราอาจจะตั้งข้อสังเกตได้ว่า ผู้ส่งสารที่โน้มน้าวใจอาจจะไม่
สามารถท าให้ผู้รับสารถึงขั้นลงมือปฏิบัติได้ แต่ผู้ส่งสารอาจท าให้ผู้รับสารเปลี่ยนความรู้จิตส านึก 
ความคิดรวบยอดหรือการรับรู้ได้ และการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ก็จะเป็นพ้ืนฐานให้มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในภายหน้าเมื่อรับสารที่โน้มน้าวใจต่อๆ ไป๒๔ 

สรุปได้ว่า ความเชื่อที่เรามีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดคุณค่าที่เราให้ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือความเชื่อ
อย่างหนึ่งอย่างใดและโลกทรรศน์รอบตัวเรา ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความรู้และจิตส านึก
แสดงออกให้เห็นได้ทางวาจาซึ่งผู้รับสารแสดงออกมาหลังจากได้ฟังสารที่โน้มน้าวใจแล้ว แต่การ

                                           
๒๒ อรวรรณ ปิลินธน์โอวาท, การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ, หน้า ๑๐-๑๑. 
๒๓ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๙. 
๒๔ Simons, Applied Volunteerism in Community Development, (U.S.A: Charler C. 

Thomas, 1980), p. 223. 



๑๙ 

 
เปลี่ยนแปลงในความรู้ความคิดรวบยอดหรือโลกทรรศน์อาจจะไม่เกิดในทันทีแต่อาจจะเกิดเพราะไป
ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเกิดจากการพูดคุยกับเพ่ือนร่วมงาน  

ดังนั้น อาจพอสรุปการโน้มน้าวใจ ซึ่งจากการศึกษาการโน้มน้าวใจและผลการศึกษาของ
นักวิชาการต่าง ๆ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวล แนวคิดหลักที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 
๒.๔ ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี ๒.๔ แนวคิดและทฤษฎีการโน้มน้าวจิตใจ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
Miller and Burgoon,  
(1993, p. 121) 

อิทธิพลเหนือผู้ได้รับการโน้มน้าวใจ 

Brembeck and Howell,  
(2004, p. 221) 

ความตั้งใจในการสื่อสารที่จะมีอิทธิพลเหนือทางเลือก 

Simons,  
(1980, p. 221) 

๑. ความเชื่อ ๒. ค่านิยม ๓. ทัศนคต ิ

อรวรรณ ปิลินธน์โอวาท,  
(๒๕๔๙, หน้า ๙) 

๑. การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  
๒. การรับรู้  
๓. ความรู้สึก 
๔. พฤติกรรม  

 

 ๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการท าบุญ 
๒.๓.๑ ความส าคัญของการท าบุญ 

พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย ได้กล่าวถึงการท าบุญว่า สังคมไทยนิยมการ
ท าบุญบริจาคทานมาก คงได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาที่สอนให้รู้จักเสียสละ ให้ทาน สอนให้เชื่อเรื่อง
กฎแห่งกรรมและสังสารวัฏ คือ การเวียนว่ายตายเกิด ถ้าได้ท าบุญเป็นคุณงามความดีสะสมไว้แล้วจะ
ส่งผลดีต่อการไปเกิดในภพหน้าชาติหน้า ยิ่งเป็นผู้สูงอายุแล้ว ในแต่ละวันจะคิดแต่ในเรื่องการ
ท าบุญสุนทานเท่านั้น และได้กล่าวถึงประเพณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าบุญ ยกตัวอย่างเช่น 
ประเพณีการท าบุญตักบาตรในวันส าคัญของชาติและศาสนา เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพืช
มงคล วันปิยมหาราช วันขึ้นปีใหม่ และในวันส าคัญของศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา เป็น
ต้น ทางราชการหยุดราชการ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ ท าบุญตักบาตรที่วัดหรือที่บ้าน หรือ
ที่ทางการจัดไว้อย่างพร้อมเพรียงกัน การได้ไปท าบุญตักบาตร ในวันส าคัญดังกล่าว เป็นความอบอุ่น



๒๐ 

 
และสบายใจของคนไทยอย่างหนึ่ง เพราะถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้บ าเพ็ญคุณงามความบ าเพ็ญคุณงาม 
ความจรรโลงพุทธศาสนาที่ตัวเองศรัทธาเลื่อมใส๒๕ 

ได้กล่าวว่า พุทธศาสนิกชนถือว่าวันออกพรรษาหรือวันปวารณา เป็นวันส าคัญวันหนึ่งมีสิ่ง
ที่ควรกล่าวถึงอยู่ ๒ อย่าง คือ ๑) กิจกรรมของชาววัด ๒) กิจกรรมของ ชาวบ้าน ในวันปวารณานี้ 
นอกจากจะไปวัดรับศีล ฟังเทศน์ตามปกติแล้ว พุทธศาสนิกชนยังนิยม ท าบุญเป็นกรณีพิเศษอีกซึ่งเป็น
ที่รู้จักกันทั่วไปว่า ตักบาตรเทโว และถือกันว่าเป็นกาลทาน อย่างหนึ่งเพราะปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียว
เท่านั้น โดนถือกันว่าวันท าบุญเช่นนี้ถือเป็นประเพณีนิยมมานานแล้วและได้กล่าวอีกว่า การท าบุญใน
วันตรุษ ไทยเรารับเอาของลังกามาปฏิบัติกัน สาเหตุ ก็เป็นเพราะเรามีความสัมพันธ์กับลังกาอย่าง
ใกล้ชิดนั่นเอง เช่น พระภิกษุจากลังกามาเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในเมืองไทยบ้าง พระไทยไปศึกษาใน
ลังกาบ้าง พิธีกรรมต่างๆ จึงได้พลอยติดตาม เข้ามาสู่เมืองไทยด้วย เกี่ยวกับเรื่องนี้พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชวิจารณ์ ไว้ว่า “วิธีท าบุญปีอย่างเช่นท าอยู่ในพิธีสัมพัจฉรฉินท์นี้ 
เป็นวิธีการบูชาพระรัตนตรัยเป็นการนักขัตฤกษ์ใหญ่ นิมนต์พระสงฆ์มาสวดสามวัน วันที่สามจึงได้
ประกาศเทวดาแผ่ส่วนบุญให้แก่ เทพยดาและยักษ์ นาค กุมภัณฑ์ บรรดาอมนุษย์ทั้งปวง ตลอดจนถึง
สัตว์เดรัจฉาน ขอพรให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข ค าให้ส่วนบุญทั้งปวงเป็นภาษาลังกา ยังใช้ต่อมาจนถึง
การพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์ทุกวันนี้” และพิธีตรุษนี้    แม้จะไม่เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนา
โดยตรง แต่เราก็ได้ปฏิบัติกันมาเป็นประเพณี แล้วและไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไร เพราะเป็นการ
ประกอบคุณงามความดี ตามประเพณีเก่าแก่เราท าบุญขึ้นปีใหม่ในวันสงกรานต์ ท าบุญกลางปีในวัน
สารท แล้วการท าบุญสิ้นปีในวันตรุษนี้จะเสียหายอะไรกันนักหนา๒๖  

วัดป่าดาราภิรมย์ ท่านได้ปาฐกถาธรรมเรื่อง บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และจิตใจ โดยท่านตั้งวัตถุประสงค์ในการท างาน เพ่ือให้จ าง่ายว่าส่งเสริมกสิกร มุ่ งสอนอาชีพด ารง
ศาสนา พิจารณาว่าประชาชนไทยเรานี้เป็นพุทธศาสนิกชน แต่ว่าการนับถือของพุทธศาสนิกชนนั้น
แก้ปัญหาด้วยการท าบุญเป็นส่วนมาก คือ ถ้ามีปัญหาจะมุ่งในการท าบุญ สมมติว่าเจ็บไข้ไม่สบาย ก็มี
ธรรมเนียมท าพิธีสวดมนต์ไล่เคราะห์ หรือเอาของไปถวายพระขอศีลขอพรร่มเย็นเป็นสุข ถูกหวยรวย
ทรัพย์ ดีใจก็ท าบุญ ยากดีมีจนก็ท าบุญทั้งนั้น แปลว่ากิจกรรมของพุทธศาสนิกชนส่วนมากยึดการ
ท าบุญ ส่วนในด้านบทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนา ท่านว่าโดยผิวเผินจะเห็นว่าพระนี่ไปกันใหญ่
แล้ว ไปยุ่งกับเรื่องของชาวบ้าน ไปยุ่งกับเรื่องการงานอาชีพของชาวโลก ถ้าหากจะมองรูปแบบแล้วก็
จะเป็นเช่นนั้น แต่ในเรื่องของศาสนา มีทั้งศาสนธรรมศาสนบุคคล ศาสนพิธี ศาสนวัตถุ มาในรูป
แบบอย่างนี้ วัดจึงเป็นศูนย์รวมของประชาชน วัดจึงเป็นผู้น าวัดจะเอารูปแบบให้กับชาวบ้านในรูปไหน 
จะแก้ปัญหาชาวบ้านอย่างไร ถ้าวัดนี้ยินดีเพียงว่าชาวบ้านมาท าบุญมากมายก็มีความพอใจว่าแหมมี

                                           
๒๕ คูน โทขันธ,์ พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหาคร : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕),

หน้า ๑. 
๒๖ สนิท ไชยวงศ์คต, ทางเบี่ยงชาวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหาคร : มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๔), หน้า ๑๐. 



๒๑ 

 
คนเคารพนับถือมากมาย แต่เบื้องหลังของสังคมนั้นเขาอยู่อย่างไร กินอย่างไร   เขาแก้ปัญหาหรือยัง
ถ้าวัดพอใจในรูปแบบนั้น ไม่มองปัญหาของชาวบ้านคิดแต่ผลประโยชน์ให้ไปตกอยู่กับวัด ฉะนั้นจึงมี
คนบ่นอยู่ว่าวัดเจริญน่ะ มีโบสถ์ มีวิหารสร้างกันเป็นราคาหลายๆ ล้าน อันนี้จะไปโทษใครไม่ได้ไปโทษ
พระก็ไม่ได้  มันก็ด้วยกันญาติโยมทั้งหลายส่งเสริมอย่างนั้น ฉะนั้นเราต้องมองปัญหาของประชาชน
โดยตรง๒๗ 

ตารางท่ี ๒.๕ ความส าคัญของการท าบุญ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
คูน โทขันธ์,  
(๒๕๔๕, หน้า ๑) 

สังคมไทยนิยมการท าบุญบริจาคทานมาก คงได้รับอิทธิพล
จากพุทธศาสนาที่สอนให้รู้จักเสียสละ ให้ทาน สอนให้เชื่อ
เรื่องกฎแห่งกรรมและสังสารวัฏ 

สนิท ไชยวงศ์คต,  
(๒๕๓๔, หน้า ๑๐) 

วันส าคัญวันหนึ่งมีสิ่งที่ควรกล่าวถึงอยู่ ๒ อย่าง คือ  
๑. กิจกรรมของชาววัด  
๒. กิจกรรมของ ชาวบ้าน 

พระเทพกวี,  
(๒๕๓๒, หน้า ๒๒) 

บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและจิตใจ โดย
ท่านตั้งวัตถุประสงค์ในการท างาน เพ่ือให้จ าง่ายว่าส่งเสริม
กสิกร มุ่งสอนอาชีพด ารงศาสนา 

 

๒.๓.๒ หลักการท าบุญในพระพุทธศาสนา 
การท าบุญในค าสอนของพระพุทธศาสนา มีหลักการใหญ่ ๆ อยู่ ๓ ประการ เรียกว่า บุญ

กิริยาวัตถุ ๓ จากพระไตรปิฎกภาษาไทยเล่มที่ ๒๕๒๘ หรือหลักการท าความดี ๓ ประการ ได้แก่ 
ประการแรก คือ ทานมัยบุญกิริยาวัตถุ หมายถึง หลักการท าความดีด้วยการให้ทาน แบ่งเป็น ๒ อย่าง 
คือ อามิสทาน หมายถึง การท าความดีด้วยการแบ่งปันสิ่งของที่ตนมีให้แก่คนอ่ืน เป็นการให้เพ่ือค้ าจุน
ชีวิต ช่วยให้คนอ่ืนมีที่พ่ึงอาศัย ธรรมทาน หมายถึง การแนะน าสั่งสอน ชี้แนะให้ผู้อ่ืนมีความรู้ความ
เข้าใจ ให้หลักธรรม หลักความจริง หรือวิชาการต่าง ๆ ที่ช่วยให้คนอ่ืนสามารถพ่ึงตนเองได้ต่อไปใน
อนาคต 

๑. การให้ทาน จะให้อย่างไร ให้แก่ใครหรือให้ผู้ใดจึงจะเป็นประโยชน์มากหรือประโยชน์ 
น้อยนั้น พระพุทธศาสนาก าหนดไว้ ๒ อย่าง คือ ปาฏิบุคลิกทาน หมายถึง ทานที่ให้เจาะจงตัวบุคคล 
หรือให้เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง สังฆทาน หมายถึง ทานที่ถวายแก่สงฆ์ หรือให้แก่บุคคล เป็น
ส่วนรวม เช่น ถวายสิ่งของแก่พระสงฆ์อย่างเป็นกลาง ๆ ไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง การให้ทาน  ๒ อย่าง

                                           
๒๗ พระเทพกวี, ๗๒ ปี พระเทพกวี วัดป่าดาราภิรมย์ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่,  (กรงุเทพมหานคร 

: ฤทธิศรีการพิมพ์, ๒๕๓๒) หน้า ๒๒. 
๒๘ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ,๒๕๔๐), หน้า ๔๑๕. 



๒๒ 

 
นี้ พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญการให้สังฆทานว่าเป็นการให้ทานที่ดีเลิศมีผลมากที่สุด การให้ทานเป็น
เพียงส่วนหนึ่งของการท าบุญ ซึ่งจะได้บุญมากหรือน้อยนั้น ได้สรุปหลักเกณฑ์การให้ทานไว้ ดังนี้๒๙  

๑.๑  ทายก หมายถึง ตัวแทนให้ทาน มีเจตนาประกอบด้วยเมตตา กรุณา ตั้งใจจะให้ เป็น
ประโยชน์ แก่ผู้ รับอย่างแท้จริง มุ่งเ พ่ือให้สังคม ร่มเย็นเป็นสุขมั่นคงโดยบริสุทธิ์ ใจ ไม่หวัง 
ผลตอบแทน และมีเจตนาที่ประกอบด้วยปัญญา (ความคดเห็น ความเข้าใจถูกต้อง) จะท าให้ทาน มี
ผลมาก 

๑.๒ ปฏิคาหก หมายถึง ผู้รับ มีคุณความดี มีศีล มีคุณธรรม ท าแต่คุณประโยชน์ ไม่หวัง
หาลาภ หรือแสวงหาผลประโยชน์ด้วยเจตนาหลอกลวง ไม่เป็นผู้ประพฤติร้าย ทานที่ให้ก็จะมีผลมาก    

๑.๓ ไทยธรรม หมายถึง วัตถุ หรือของที่ให้ เป็นของบริสุทธ์สมควรเป็นของมีประโยชน์ 
จัดหามาด้วยความตั้งใจตามก าลัง ไม่ใช่ของทิ้งขว้างของนั้นเมื่อให้แล้วจะเป็นประโยชน์ ทานจะมีผล
มาก 

๒. การให้ทาน เป็นการเตรียมจิตใจให้พร้อมในความดีงามเพ่ือก้าวไปสู่การท าบุญอ่ืนๆ ที่
สูงขึ้นทั่วไป การให้ทานแบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ    

๒.๑ ให้ทานเพ่ืออนุเคราะห์ คือ ช่วยเกื้อหนุนคนตกทุกข์ได้ยาก อดอยากขาดแคลน หรือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ ให้เขามีโอกาสเป็นอยู่และตั้งตัวได้    

๒.๒ ให้ทานเพ่ือบูชาคุณ คือ ให้เพ่ือยกย่องเชิดชูผู้มีพระคุณ เช่น พ่อแม่ ครู อาจารย์ 
พระสงฆ์ ที่จะน าคนก้าวไปในการท าความดีงามและเป็นแบบอย่างแก่สังคม เป็นการสนับสนุน ผู้ที่ท า
คุณประโยชน์ให้มีก าลังที่จะท าความดีได้ยิ่งขึ้น    

๒.๓ ผลของการให้ทาน ได้สรุปจาก พระไตรปิฎกไว้หลายประการน ามาพอเป็นตัวอย่าง
ได้ ดังนี้๓๐     

      ๒.๓.๑  มีชื่อเสียงอันดีงามเป็นที่รักของบุคคลอื่น 
      ๒.๓.๒  มีความองอาจไม่เก้อเขินเมื่อเข้าสู่สังคม 
      ๒.๓.๓  ไม่หลงกาละ (ไม่กลัวตายในกาลทุกเมื่อ) 
      ๒.๓.๔  เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ (ไปเกิดบนสวรรค์) 
๒.๔  การให้ทานจะมีผลมากหรือเป็นการท าบุญที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักค าสอน  

มี ๓ ประการ คือ     
      ๒.๔.๑  บุพพเจตนา คือ มีเจตนาก่อนท า หมายถึง มีความตั้งใจท าด้วยความเลื่อมใส

มาแต่ต้น  
      ๒.๔.๒  มุญจเจตนา คือ มีเจตนาขณะท า หมายถึง ในเวลาให้ทานก็ท าด้วยความ

ตั้งใจจริง     

                                           
๒๙ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม, (กรุงเทพมหานคร : กรมการ

ปกครอง, ๒๕๔๐), หน้า ๑๔. 
๓๐ สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปิฎกส าหรับประชาชน, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๖ (กรงุเทพมหานคร : มกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๕๖๗. 



๒๓ 

 
      ๒.๔.๓  อปราปรเจตนา คือ มีเจตนาสืบเนื่องต่อๆ ไป หมายถึง หลังจากให้ทานแล้ว

ก็มีความเอิบอ่ิมชื่นใจ ที่ได้ท าการให้ระลึกนึกมาเมื่อใดก็มีความดีใจ สุขใจ ไม่เสียดาย แม้ของที่ให้จะ
น้อย ไม่มีราคามาก แต่ถ้ามีเจตนาดีงามแรงกล้าทานก็มีผลมาก   

ประการที่สอง คือ ศีลมัยบุญกิริยาวัตถุ หมายถึง การท าความดีด้วยการรักษาศีล ศีลที่ 
คฤหัสถ์ควรรักษาเป็นประจ า คือ ศีล ๕ หรือ เบญจศีล หมายถึง การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย 

การควบคุมตนไม่ให้ตั้งอยู่ในความเบียดเบียน ได้แก่   
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี หมายถึง เว้นจากการฆ่าประทุษร้ายกัน 
๒. อทินนาทานา เวรมณี หมายถึง เว้นจากการลัก โกง ละเมิดกรรมสิทธิ์และท าลาย 

ทรัพย์สินคนอ่ืน 
๓. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี หมายถึง เว้นจากการล่วงละเมิดสิ่งที่ผู้อ่ืนรักใคร่หวงแหน 

เช่นลูกและภรรยาผู้อ่ืน เป็นต้น   
๔. มุสาวามา เวรมณี หมายถึง เว้นจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง   
๕. สุราเมรยมัชชปมาทัฎฐานา เวรมณี หมายถึง เว้นจากน้ าเมา สิ่งเสพติดให้โทษ เพราะ

เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท   

ตารางท่ี ๒.๖ หลักการท าบุญในพระพุทธศาสนา 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
(๒๕๔๐, หน้า ๔๑๕) 

การท าบุญในค าสอนของพระพุทธศาสนา มีหลักการใหญ่ ๆ 
อยู่ ๓ ประการ เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ ๓ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๐, หน้า ๑๔) 

การให้ทาน พระพุทธศาสนาก าหนดไว้ ๒ อย่าง คือ  
๑. ปาฏิบุคลิกทาน หมายถึง ทานที่ให้เจาะจงตัวบุคคล 
๒. สังฆทาน หมายถึง ทานที่ถวายแก่สงฆ์ 

สุชีพ ปุญญานุภาพ,  
(๒๕๓๙, หน้า ๕๖๗) 

ผลของการให้ทาน  
๑. มีชื่อเสียงอันดีงามเป็นที่รักของบุคคลอื่น 
๒. มีความองอาจไม่เก้อเขินเมื่อเข้าสู่สังคม 
๓. ไม่หลงกาละ (ไม่กลัวตายในกาลทุกเมื่อ) 
๔. เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ (ไปเกิดบนสวรรค์) 

 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 
๒.๓.๓ เปรียบเทียบผลที่ได้จากการท าบุญ 
ได้อธิบายเปรียบเทียบผลที่ได้จากการท าบุญไว้ ๓ ลักษณะ คือ๓๑   
๑. การท าบุญเหมือนอาบน้ าโคลน คือ พวกที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วน ามาท าบุญให้ทาน หรือ

ท าบุญเพียงเพ่ืออวดอ้างว่าได้ท าบุญ เปรียบเหมือนการอาบน้ าล้างตัวด้วยโคลน เมื่ออาบน้ าเสร็จแล้ว
โคลนก็ยังติดอยู่   

๒. การท าบุญเหมือนอาบน้ าเจือแป้งหอม คือ พวกที่ท าบุญด้วยอุปทาน ยึดมั่นถือมั่นใน 
บุญในสวรรค์ ท าบุญด้วยความคิดอย่างนี้ เหมือนอาบน้ าด้วยแป้งหอมต่าง ๆ เมื่ออาบน้ าเสร็จแล้ว 
เนื้อตัวก็ยังมีแป้งของหอมติดตัวย่อมไม่สะอาด   

๓. การท าบุญเหมือนอาบน้ าสะอาด คือพวกที่ท าบุญเพ่ือจะละความยึดมั่นถือมั่นเพ่ือท า
ให้กิเลสหมดไปจากสันดาน เหมือนอาบน้ าที่สะอาด เมื่อเสร็จแล้วเนื้อตัวก็สะอาดไม่เหลืออะไร ให้ยึด
ติด  

อาจกล่าวได้ว่า บุญในพระพุทธศาสนา หมายถึง หลักค าสอนเกี่ยวกับการท าความดี ทาง
กาย วาจาและใจ โดยการให้ทานรักษาศีลและฝึกภาวนา หลักค าสอนเรื่องบุญท าหน้าที่จัดระเบียบ
สังคมให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่เบียดเบียนกันและกันด้วยกายวาจา  ซึ่งหลักค าสอน
เรื่องบุญถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาความประพฤติของมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
คือฝึกให้คนมีคุณธรรม 

ตารางท่ี ๒.๗ เปรียบเทียบผลที่ได้จากการท าบุญ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พุทธทาสภิกขุ,  
(ม.ป.ป., หน้า ๖-๗) 

๑. การท าบุญเหมือนอาบน้ าโคลน  
๒. การท าบุญเหมือนอาบน้ าเจือแป้งหอม  
๓. การท าบุญเหมือนอาบน้ าสะอาด  

 
๒.๓.๔ วิธีการท าบุญในพระพุทธศาสนา 
สิ่งที่ได้รับจากการท าความดีทุกอย่าง คือ บุญ บุญเป็นชื่อของความสุข และบุญ คือ 

ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีคุณค่ามากและเป็นที่พ่ึงของมนุษย์ มนุษย์จะมีความสุขความเจริญได้ก็ต้อง
อาศัยบุญทั้งสิ้น บุญเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่ช่วยช าระร่างกาย วาจาและใจของมนุษย์ให้บริสุทธิ์ช่วยให้
จิตใจของมนุษย์ลดละกิเลสต่าง ๆ คือ โลภ โกรธ หลง ผู้ใดมีโลภ โกรธ หลง น้อย ผู้นั้นก็จะมีความสุข
กายสบายใจมากข้ึนตามล าดับ บุญแบ่งได้เป็น ๒ ระยะ คือ บุญช่วงไกล ได้แก่ ความดีต่าง ๆ ที่เราท า
ไว้ในอดีตชาติ จนถึงวันคลอด กล่าวคือ ในอดีตชาติ เราเคยรักษาศีล อานิสงส์ของการรักษาศีลก็จะ
ส่งผลให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ เราเคยให้ทานมาก่อน ก็จะท าให้ เรามีโภคทรัพย์ใน ชาตินี้ เป็นต้น บุญ
ช่วงใกล้ ได้แก่ ความดีต่าง ๆ ที่เราท าในปัจจุบันชาติ คือ ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ กล่าวคือ เมื่อเกิดมา

                                           
๓๑ พุทธทาสภิกขุ, ท าบุญสามแบบ, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ม.ป.ป.), หน้า ๖-๗. 



๒๕ 

 
เป็นเด็ก เราก็เป็นเด็กดีเชื่อฟังบิดามารดา ครูอาจารย์ ขยันหมั่นเพียรเรียน หนังสือ ไม่เกียจคร้าน คบ
เพ่ือนดี ก็จะท าให้เราเป็นคนดีมีความส าเร็จในชีวิต๓๒  

คุณสมบัติของบุญ มีดังนี้ 
๑. ช าระกาย วาจา ใจ ให้สะอาดและบริสุทธิ์ได้ 
๒. น าความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้ามาให้ 
๓. ติดตามตนไปทุกก้าว แม้จะไปเกิดในภพในชาติอ่ืน 
๔. เป็นเฉพาะของตน ใครท าใครได้ โจรลักขโมยไม่ได้ 
๕. เป็นที่มาแห่งทรัพย์สมบัติทั้งหลาย   
๖. เป็นที่มาแห่งทรัพย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ 
๗. เป็นปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพาน   
๘. เป็นเกราะป้องกันภัยในวัฏสงสาร   
วิธีท าบุญในพระพุทธศาสนา มีอยู่ ๓ วิธีใหญ่ ๆ เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ ๓ ได้แก่๓๓ 
๑. ทานมัย การให้ทาน  
การให้ทานมีวัตถุประสงค์ เพ่ือขจัดความตระหนี่ ความโลภในจิตใจของมนุษย์ การให้ 

ทาน หมายถึง การให้ปัน การแบ่งสิ่งต่างๆ ของตน เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ การให้ 
ทานเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะสัตว์โลกจ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัย ซึ่งกันและกัน ส่วนการให้ทานที่มี 
วัตถปุระสงค์อย่างอ่ืน ได้แก่ 

๑.๑ การให้ทานเพ่ือบูชาคุณ เช่น การถวานสิ่งของแด่พระภิกษุสงฆ์และการให้ สิ่งของแก่
คุณพ่อคุณแม ่

๑.๒ การให้ทานเพ่ือการสงเคราะห์ เช่น การให้สิ่งของแก่สามีหรือภรรยา เพ่ือนสนิท มิตร
สหาย    

๑.๓ การให้ทานเพ่ืออนุเคราะห์ เช่น การให้สิ่งของเพ่ือช่วยเหลือคนยากจน อนาถาไร้ที่พ่ึง    
๑.๔  การให้ทานเพ่ือท าบุญ เช่น การที่เอาสิ่งของไปให้แก่บุคคล เพ่ือให้เขาท าประโยชน์

ให้การให้ทานมี ๔ ประเภท คือ 
๑. อามิสทาน ได้แก่ การให้วัตถุสิ่งของต่าง ๆ 
๒. วิทยาทาน ได้แก่ การให้ความรู้ทางโลกแก่ผู้อ่ืน 
๓. ธรรมทาน ได้แก่ การให้ความรู้ทางธรรม 
๔. อภัยทาน ได้แก่ การให้อภัยซึ่งกันและกัน 
นอกเหนือจากทาน ๔ ประเภท นี้แล้ว ยังมีการให้ประเภทอ่ืนอีก เช่น การช่วยเหลือ

บุคคล อ่ืนในกิจการอันชอบ มีการขวนขวายช่วยเหลือกิจการงานของวัด และของอาจารย์ ช่วยเหลือ

                                           
๓๒ สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปิฎกส าหรับประชาชน, พิมพ์ครั้งท่ี ๑๖ (กรุงเทพมหานคร : มกุฏราช

วิทยาลัย, ๒๕๓๙), หน้า ๑๗๔. 
๓๓ พระธรรมวิมลโมลี, ระเบียบวิธีปฏิบัติของชาวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, ๒๕๓๔),  

หน้า ๔๐-๔๕. 



๒๖ 

 
เพ่ือนฝูงที่ตกทุกข์ได้ยาก หรือเมื่อเพ่ือนฝูงมีงานบุญ เราก็ขวนขวายช่วยเหลือจัดเป็นทานอย่างหนึ่ง 
เหมือนกันเรียกว่า เวยยาวัจจมัย แปลว่า บุญที่ส าเร็จด้วยการขวนขวาย ช่วยเหลือในกิจการอันชอบ 
กิจการต่างๆ ที่เราช่วยนี้ต้องชอบด้วยกฎหมาย ชอบด้วยประเพณีและชอบด้วยธรรม    

ประเภทของการให้ทานที่กล่าวมาแล้วนั้น การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง  
(สพพทาน ธมมทาน ชินาติ) ทั้งนี้ เนื่องจากการให้ทานอย่างอ่ืนๆ มีประโยชน์เฉพาะหน้าหรือมี
ประโยชน์ในชาตินี้เท่านั้น แต่ธรรมทานเป็นทานมีคุณประโยชน์ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า   

วัตถุที่ควรให้ทาน วัตถุที่ควรให้ทาน ควรเนื่องด้วยปัจจัย ๔ คือ เครื่องนุ่งห่ม อาหารยา
รักษาโรค และที่อยู่อาศัย ซึ่งพอจะแยกย่อยออกเป็น ๑๐ ประการ คือ ข้าว (หรืออาหารที่เหมาะสม) 
น้ า (ยกเว้น น้ าเมา) ผ้า ยานพาหนะ ดอกไม้ของหอมต่าง ๆ เช่น ธูป ยารักษาโรค ที่นอนต่าง ๆ และที่
พัก ประทีป เช่น น้ ามัน ไฟฟ้า 

วัตถุท่ีไม่ควรให้ทาน 
วัตถุที่ไม่ควรให้ทาน หรือถ้าให้ทานแล้วไม่ได้บุญ ได้แก่ สุรา ยาเสพติด อาวุธ มหรสพ 

ภาพลามกและสัตว์เพศตรงข้าม การท าทานที่จะท าให้ได้บุญมากๆ ต้องถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบ ๓ 
คือ 

๑. วัตถุบริสุทธิ์ ของที่จะท าทานจะต้องเป็นของที่ตนได้มาโดยสุจริตไม่ได้คดโกงหรือ 
เบียดเบียนคนอ่ืนมา 

๒.เจตนาบริสุทธิ์ คือมีเจตนาเพื่อขจัดความตระหนี่ของตน และผู้ให้ทานจะต้องตั้ง เจตนา
ให้ได้รับประโยชน์จากการให้ทาน ไม่ใช่ท าบุญเอาหน้าเอาชื่อเสียง และผู้ให้ทานจะต้องตั้ง เจตนาให้
บริสุทธิ์ ทั้ง ๓ ขณะ คือ ก่อนให้ทานก็มีจิตเลื่อมใสศรัทธา เต็มใจที่จะท าบุญนั้นๆ ขณะให้ ทานก็ให้
ด้วยจิตใจเบิกบาน และหลังให้ทานก็มีจิตใจแช่มชื่นไม่นึกเสียดายสิ่งที่ให้ไปแล้ว    

๓. บุคคลบริสุทธิ์ คือ ผู้รับทานเป็นผู้บริสุทธิ์ มีความสงบ ระงับ มีกายวาจาเรียบร้อย 
ตั้งใจประพฤติธรรม ผู้ให้ทานต้องเป็นผู้มีศีล อย่างน้อยก็มีศีล ๕ ก็จะท าให้การให้ทานเกิดบุญกุศล 
เต็มที่ใน ทักขิณาวิภังคสูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงอานิสงส์ของทานไว้ว่า 

๓.๑ ให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉาน ๑๐๐ ครั้ง มีผลน้อยกว่าให้แก่มนุษย์ทุกศีลเพียงครั้งเดียว    
๓.๒ ให้ทานแก่มนุษย์ทุกศีล ๑๐๐ ครั้ง มีผลน้อยกว่าให้แก่ฆราวาสมีศีลเพียงครั้งเดียว    
๓.๓ ให้ทานแก่ฆราวาสมีศีล ๑๐๐ ครั้ง มีผลน้อยกว่าให้แก่สามเณร เพียงครั้งเดียว    
๓.๔ ให้ทานแก่สามเณรบวชใหม่ ๑๐๐ ครั้ง มีผลน้อยกว่าให้แก่พระภิกษุบวชใหม่เพียงครั้งเดียว    
๓.๕ ให้ทานแก่พระภิกษุบวชใหม่ ๑๐๐ ครั้ง มีผลน้อยกว่าให้แก่พระโสดาบันเพียงครั้งเดียว  
๓.๖ ให้ทานแก่พระโสดาบัน ๑๐๐ ครั้ง มีผลน้อยกว่าให้แก่พระสกาทาคามีเพียงครั้งเดียว    
๓.๗  ให้ทานแก่พระสกาทาคามี ๑๐๐ ครั้ง มีผลน้อยกว่าให้แก่พระอนาคามีเพียงครั้งเดียว    
๓.๘ ให้ทานแก่พระอนาคามี ๑๐๐ ครั้ง มีผลน้อยกว่าให้แก่พระอรหันต์เพียงครั้งเดียว    
๓.๙ ให้ทานแก่พระอรหันต์ ๑๐๐ ครั้ง มีผลน้อยกว่าให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียว  
๓.๑๐ ให้ทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง มีผลน้อยกว่าให้แก่พระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียว    
๓.๑๑ ให้ทานแก่พระพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง มีผลน้อยกว่าให้ทานแก่สงฆ์เพียงครั้งเดียวแสดง

ว่า ทรงเน้นการให้ทานใน “การสงฆ์” เป็นเรื่องส าคัญ ดังนั้นปัจจุบันเราจึงนิยมให้ ทานแบบ 
“สังฆทาน” ซึ่งมีอานิสงส์มากกว่า 



๒๗ 

 
ตารางท่ี ๒.๘ วิธีการท าบุญในพระพุทธศาสนา  

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
สุชีพ ปุญญานุภาพ,  
(๒๕๓๙, หน้า ๑๗๔) 

สิ่งที่ได้รับจากการท าความดีทุกอย่าง คือ บุญ บุญเป็นชื่อ
ของความสุข และบุญ คือ ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีคุณค่ามาก
และเป็นที่พ่ึงของมนุษย์  

ธงชัย สันติวงษ์,  
(๒๕๔๕, หน้า ๕๗-๕๘) 

วิธีท าบุญในพระพุทธศาสนา มีอยู่ ๓ วิธีใหญ่ ๆ เรียกว่า บุญ
กิริยาวัตถุ ๓  

 
๒.๓.๕. ความเชื่อเรื่องการท าบุญ   
ได้ให้เหตุผลถึงความเชื่อเรื่องการท าบุญต่างๆ ว่า อย่างความเชื่อที่ว่าตักบาตรพระอย่าลืม

ถวายน้ าด้วย กลัวตายไปแล้วจะไม่มีน้ าดื่ม หรืออยากให้ บุญนี้ไปถึงผู้ล่วงลับไปแล้ว จะได้ไม่หิวโหย 
ท่านว่ามันก็เป็นความเชื่อในระยะ ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมา๓๔ อันนี้ก็เกิดจากเสียงเล่าลือกัน คนที่ตายไป
แล้วพบว่าตัวเองไม่มีน้ ากิน เกิดความหิวโหย อันนี้เป็นความเชื่อ แต่ที่จริงแล้วการท าบุญทางพุทธ
ศาสนานี้ไม่เหมือนการท ากงเต็ก การท ากงเต็กมีการเผา เงินเผากระดาษ เพราะเชื่อว่าผู้ตายจะได้รับ
สิ่งเหล่านั้นในภพหน้าด้วย แต่พุทธศาสนาไม่ได้เชื่อ อย่างนั้นการท าบุญของพระพุทธศาสนานั้น สิ่ง
ส าคัญอยู่ที่การท าบุญด้วยใจบริสุทธิ์และเป็นกุศล ขณะเดียวกันวัตถุที่เราให้ก็เป็นประโยชน์แก่ผู้รับ ซึ่ง
ไม่จ าเป็นต้องเป็นน้ าหลายครั้งสิ่งที่เราถวายพระกลับมากเกินความต้องการหรือเกินความจ าเป็นของ
ท่าน ในแง่นี้การท าบุญก็มีอานิสงส์ไม่เต็มที่ การท าบุญที่ได้อานิสงส์มากต้องเป็นการถวายของที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้รับความเชื่อเรื่องการถวายสังฆทาน เพ่ือเป็นการสะเดาะเคราะห์ เพ่ือเป็นการตัดกรรม
ถือว่าเป็นการท าบุญหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นการท าบุญได้เหมือนกัน เป็นการมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่
เรานับถือซ่ึงได้ล่วงลับไป แต่ว่าการท าบุญอย่างนี้เราต้องพิจารณาดูว่าเหมาะกับโอกาสหรือ เหมาะกับ
ผู้รับหรือเปล่า แล้วก็จะต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายของการท าบุญแต่ละอย่าง เช่น การถวาย สังฆทาน
สังฆทานก็คือต้องถวายแก่หมู่สงฆ์ วัตถุประสงค์ของการมีสังฆทานก็คือเพ่ือประโยชน์แก่ หมู่พระสงฆ์ 
ไม่ได้มุ่งประโยชน์แก่ผู้ให้ ทั้งไม่ได้มุ่งเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ใครที่นอกเหนือจากสงฆ์ หรือส่วนรวมการ
ท าบุญเพ่ือตัดกรรมหรือสะเดาะเคราะห์ ก็เกิดจากความเชื่อได้ว่าเคยท าไม่ดีกับ ผู้อ่ืนที่เป็นเจ้ากรรม
นายเวร ความเชื่อนี้มีอิทธิพลมาก ถ้าเราต้องการที่จะลดทอนผลแห่งกรรมที่เรา ได้กระท าเราก็สร้าง
ความดี จากการศึกษานี้ ผู้วิจัยได้สรุปว่า การท าบุญ ไม่ว่าจะเป็นการท าบุญเนื่องในโอกาสใด ๆ ก็ถือ
เป็นการท าบุญทั้งสิ้น เพียงแต่ว่าการท าบุญเราต้องท าด้วยจิตใจที่ปราศจากอคติใดๆ โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการชี้ให้เห็นว่านอกเหนือจากหลักการความเชื่อในการ
ท าบุญนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีก ที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท าบุญของพุทธศาสนิกชนประชาชนที่
เดินทางมาท าบุญที่วัดพุน้อย 

                                           
๓๔ พระชาย วรธมโม, ฉลาดท าบุญ, (กรุงเทพมหานคร : เม็ดทราย, ๒๕๔๔), หน้า ๒๑. 



๒๘ 

 
ตารางท่ี ๒.๙ ความเชื่อเรื่องการท าบุญ   

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระชาย วรธมโม,  
(๒๕๔๔, หน้า ๒๑) 

ได้ให้เหตุผลถึงความเชื่อเรื่องการท าบุญต่างๆ ว่า อย่างความ
เชื่อที่ว่าตักบาตรพระอย่าลืมถวายน้ าด้วย กลัวตายไปแล้วจะ
ไม่มีน้ าดื่ม  

 
๒.๔ หลักพุทธธรรม 

ความหมายของหลักพุทธธรรม  
พุทธธรรม ว่าหมายถึง “ธรรมของพระพุทธเจ้า, พระคุณสมบัติของพระพุทธเจ้า..ธรรมที่

พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ คือ สติปัฏฐาน ๔ ฯลฯ มรรคมีองค์ ๘ ขันธ์ ปัจจัย ๒๔ เป็นอาทิ"๓๕  พุทธ
ธรรม จึงหมายถึงค าสอนของ พระพุทธเจ้าเป็นค าสอนที่มุ่งให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลทุกประเภททั้ง
บรรพชิต (นักบวช) และ คฤหัสถ์ (ผู้ครองเรือน) คือครอบคลุมสังคมทั้งหมด เริ่มต้นพุทธธรรมแสดงให้
เห็นธรรมชาติที่แท้จริง ของชีวิตมนุษย์เท่าที่ปรากฏในปัจจุบันโดยไม่สนใจที่จะแสวงหาค าตอบทาง
อภิปรัชญาอันเกี่ยวกับความเป็นมาของชีวิตมนุษย์ก่อนหน้านี้เกินกว่าความจ าเป็นที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการ แก้ปัญหาชีวิตหรือการดับทุกข์อันเป็นจุดหมายของชีวิต๓๖  เมื่อพุทธธรรมแสดงชีวิต
ตามสภาพที่ เป็นไปตามธรรมชาติเป็นทุกข์เป็นความจริงที่จะต้องยอมรับแล้วค้นหาสาเหตุของความ
ทุกข์ คือตัว ปัญหาอันเกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจในชีวิตที่เรียกว่า อวิชชา ขั้นต่อไปก็เป็นการแสวงหา
จุดหมาย ของการด ารงชีวิตคือความสุข พุทธธรรมแบ่งความสุขออกเป็น ๒ ประเภท คือ โลกยสุข 
และ โลกุตตรสุข พุทธธรรมให้ความส าคัญแก่ความสุขทั้งสองประเภท คือ ในด้านโลกยสุขนั้นเห็น 
ความส าคัญและได้แสดงประโยชน์ในปัจจุบันหรือความสุขที่มนุษย์ควรแสวงหา ส่วนโลกุตตรสุข เป็น
ความสุขที่สูงสุดเหนือกว่าโลกยสุข คือพระนิพพาน ดังนี้  

หลักค าสอนของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในพระไตรปิฎกและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา 
ฝ่ายเถรวาททั้งหมด จัดเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ ๒ ประเภท คือ  

(๑) โลกิยธรรม ธรรมอันเป็นวิสัยของโลก เป็นธรรมที่ปุถุชนและกัลยาณชน ทั้งหลายจะ
พึงรู้และปฏิบัติ เช่น เบญจศีล เบญจธรรม อิทธิบาท ๔ สัปปุริสธรรม ๗ อบายมุข ๔ เป็นต้นซึ่งเป็น
ธรรมอันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกผู้หวังความสุขในโลกียวิสัยเป็นค าสอนใน ระดับสมมติสัจจะ  

                                           
๓๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์, ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑ 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๖๑-๑๖๒. 
๓๖ พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตโต), หลักพุทธธรรมของคนรุ่นใหม่, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิพุทธธรรม, 

๒๕๒๗), หน้า ๓๓. 



๒๙ 

 
(๒) โลกุตตรธรรม ธรรมอันพ้นวิสัยของโลก เป็นธรรมชั้นสูงพ้นขีดขั้นของโลก เป็น ธรรม

ที่พระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นจะพึงรู้และปฏิบัติได้แก่ธรรม ๕ ประการ คือ มรรค ๔ ผล 
๔ นิพพาน ๑ ธรรมในระดับนี้สามารถก าจัดทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง เป็นค าสอนในระดับปรมัตถสัจจะ๓๗ 

พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรม ก็คือ การที่ได้ทรงค้นพบกฏธรรมดาของโลก ที่ท าให้ ออกไป 
หรือให้พ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงได้ ธรรม ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนั้น ค าว่า ค้นพบ หมายถึง 
ธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่เดิม มีมาก่อน ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมพระพุทธองค์ แต่เป็นธรรมชาติที่ เกิดขึ้นก่อนที่
พระพุทธองค์จะตรัสรู้ อาจพอกล่าวได้ว่า การเรียนรู้  ธรรม ก็คือการรับรู้ธรรมดาโลก เรียนรู้สิ่งที่เป็น
ปกติที่มีบ่อเกิดที่มาว่ามาอย่างไร และไปอย่างไร กล่าวอีกนัยหนึ่ง พุทธธรรม ก็คือ ธรรมที่
พระพุทธเจ้าทรงค้นพบกฎธรรมดาที่เป็นไปในชีวิตของคน ว่าคนประสบผลต่างๆ ในชีวิต อย่างนี้
เพราะเหตุอย่างนี้ หรือเพราะท าเหตุอย่างนี้จึงได้รับผลอย่างนี้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้กฏ ธรรมดา
เหล่านี้ทั้งหมด จึงมีค าเรียกพระนามว่า พระสัพพัญญ แปลว่า ผู้รู้สิ่งทั้งปวง 

พุทธธรรมมีหลักการว่า ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตาม ความจริงก็ด ารงอยู่ 
ตามธรรมดาของมันอย่างเป็นกลางๆ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คือ ค้นพบความจริงนั้นแล้วน ามา เปิดเผย
ไว้ สาระของความจริงนี้ก็คือ ความเป็นไปตาม) ธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย หรือกระบวนธรรม แห่งเหตุ
ปัจจัย ผู้ที่มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น ไม่ใช่มองตามที่ตนอยากหรือไม่อยากให้มันเป็น จึงจะเข้า
ใจความจริงที่เป็นกลางนี้ได้ เมื่อเข้าใจธรรมที่เป็นกลางนี้แล้ว ก็ย่อมมองเห็นความจริง อย่างกว้างๆ 
ครอบคลุมทั่วไปทั้งหมด มีทัศนะเปิดกว้าง หลุดพ้นเป็นอิสระอย่างแท้จริง โดยหลุด พ้นทั้งทางจิต คือ 
จิตหลุดพ้นจากสิ่งบีบคั้นครอบง าที่เรียกว่ากิเลสและความทุกข์ กลายเป็นจิตที่ ปลอดโปร่ง เบิกบาน 
เป็นสุข และด้านปัญญา คือ หลุดพ้นด้วยรู้เท่าทันธรรมดา แล้วมองเห็นตัว ความจริงที่ล้วนๆบริสุทธิ์ 
ไม่มีกิเลสเคลือบแคลงหรือท าให้เอนเอียงและรู้ชัดแจ้งที่ความจริงโดยตรง ไม่ต้องรู้ผ่านใครๆ หรือรู้
ตามท่ีใครบอกอีกต่อไป   

พุทธธรรมมีค าแปลและมี ความหมายอย่าง เช่น แปลว่า ธรรมของพระพุทธเจ้า ในกรณี
เช่นนี้หมายถึงค าสั่งสอนของ พระพุทธเจ้า เพราะเหตุนั้นจึงได้แก่พระปริยัติธรรมโดยตรง ถ้าหากจะ
แปลค าว่า พุทธธรรม ว่าเป็น ธรรมที่จะท าให้เรากลายเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ค าว่า พุทธธรรม ย่อมจะ
หมายถึงการประพฤติ ปฏิบัติประเภทหนึ่ง๓๘ 

พุทธธรรม หมายถึง บรมสัจจะ หรือความจริงอันประเสริฐเกี่ยวกับโลกและชีวิตที่
พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและน ามาสั่งสอน เพ่ือ ประโยชน์ เพ่ือความสุขของมวลมนุษยชาติ และกล่าว
ว่า พุทธธรรมเป็นอกาลิโก คือ ไม่ขึ้นต่อ กาลเวลา ทันสมัยเสมอ เป็นประโยชน์ต่อคนทุกคน ทุกเพศ 
ทุกวัย ทุกชั้น ไม่ว่าผู้ครองเรือนหรือผู้ ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมที่ยังเกี่ยวข้องกับโลก ติดอยู่ในวัตถุซึ่ง
เรียกว่าระดับโลกียะและยังเหมาะอย่าง ยิ่งแก่ผู้มุ่งสู่ความหลุดพ้นที่เรียกว่าระดับโลกุตระโดยสละ

                                           
๓๗ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต), พุทธธรรม, หน้า ๒๖๑. 
๓๘ พุทธทาสภิกขุ, ชุมชนปาฐกถาชุดพุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : หจก.เอมี เทรด

, ๒๕๔๐), หน้า ๒. 



๓๐ 

 
เรือนออกบวช พุทธรรมจึงมีคุณค่า ส าหรับมนุษยชาติโดยถ้วนหน้าตามระดับสติปัญญา ตามอัตภาพ
ของบุคคล ท าให้เกิดความสุข ความเจริญ และความงอกงามในชีวิต๓๙ 

ความหมายของธรรมหรือหลักธรรม ๖ ประการ คือ 
(๑) คุณากรบ่อเกิดแห่งคุณงามความดี  
(๒) ค าสอนของพระบวรพุทธเจ้า  
(๓) สิ่งที่ทรงผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในทางท่ีชั่ว  
(๔) ระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องทุกขั้นตอนเพื่อไถ่ถอนความป่าเถื่อนจากสันดานคน  
(๕) พระรอด 
(๖) หน้าที่๔๐ 
นอกจากนี้ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ยังได้กล่าวถึงลักษณะของพุทธธรรม ไว้ซึ่ง

สามารถสรุปได้ดังนี้๔๑ 
(๑) ค าสอนเป็นกลาง ปฏิบัติสายกลาง หรือลักษณะที่เป็นสายกลาง ไม่สุดโต่ง ในทาง

ความคิดหรือสุดโต่งในทางปฏิบัติตน เห็นความส าคัญทางด้านจิตใจ และทางด้านร่างกาย ซึ่งสัมพันธ์
กันอย่างแยกไม่ได้ จึงวางข้อปฏิบัติที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลาง หรือ ข้อปฏิบัติที่
เป็นสายกลาง (มรรคมีองค์ ๘) คือความพอดีและทัศนะเกี่ยวกับ สัจธรรม ก็เป็น กลาง ความจริงที่เป็น
กลาง ตามเหตุปัจจัยไม่ขึ้นกับใคร (เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท) 

(๒) พุทธธรรมมีหลักการเป็นสากล หรือ สอนหลักความจริงที่เป็นสากล ความจริง เป็นสิ่ง
ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ คือธรรมดาของสิ่งทั้งหลายเป็นเช่นนั้นเอง เรียกว่าเป็นกฎธรรมชาติ  ในทาง
ปฏิบัติสอนให้คนมีเมตตากรุณาอย่างเป็นสากล ชาวพุทธต้องมีความเมตตากรุณาต่อสรรพ สัตว์ทั่วกัน
หมดไม่เลือกพวกเขาพวกใคร 

(๓) พุทธธรรมให้ความส าคัญของสาระ (ธรรม) และรูปแบบ (วินัย) ธรรมวินัยจึง เป็นชื่อ
หนึ่งของพุทธศาสนา ต้องมีทั้งสองอย่าง ธรรมเป็นหลักความจริง ซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมดา ของมัน 
และเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาปฏิบัติสามารถเข้าถึงได้ ส่วนวินัย เป็นกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ กติกา หรือ ข้อบัญญัติ
ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้คนในสังคมประพฤติปฏิบัติ เพ่ือความเจริญ และความสงบสุข วินัย เปรียบได้กับ
ศีล เช่นศีล ๕ เป็นต้น 

(๔) พุทธธรรมสอนหลักกรรม พระพุทธศาสนายึดเอาการกระท าหรือความ ประพฤติเป็น
เครื่องจ าแนกคน ไม่แบ่งแยกด้วยชาติก าเนิด ผิวพรรณ เน้นการรับผิดชอบต่อการกระท าของตน ไม่
ซัดทอดสิ่งภายนอก มีการส ารวจตนเองเป็นเบื้องต้นก่อน นอกจากนี้สอนหลัก กรรมให้รู้จักพ่ึงตนเอง 

                                           
๓๙ มันเกียรติ โกศลนิรัติวงษ์, ทฤษฎีและเทคนิคการให้ค าปรึกษาพุทธธรรม , (กรุงเทพมหานคร :  

สุวิริยาสาส์น, ๒๕๔๑), หน้า ๒๘-๒๙. 
๔๐ คุณ โทขันธ์, พุทธศาสนากับชีวิตประจ าวัน, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอ

เดียนส โตร์, ๒๕๓๗), หน้า ๑๒. 
๔๑ พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), รู้หลักก่อนแล้วศึกษาให้ได้ผล, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน 

คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, ๒๕๕๗), หน้า ๗. 



๓๑ 

 
ไม่ฝากไว้กับโชคชะตา กรรมสอนคู่กับความเพียร ความส าเร็จเกิดขึ้นได้ จากความเพียร และจากการ
กระท าตามทางของเหตุและผล 

(๕) สอนให้มองความจริงโดยแยกแยะจ าแนกครบทุกด้านทุกมุม ตัวอย่างเช่น มีผู้ ถาม
เรื่อง การพูดว่าสิ่งใดควรพูด สิ่งใดไม่ควรพูด พระพุทธองค์ตรัสแยกแยะให้ฟังว่า “วาจาใดไม่ จริง ไม่
เป็นประโยชน์ ไม่ถูกใจผู้ฟัง พระองค์ไม่ตรัส วาจาใดเป็นค าจริง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่ถูกใจ ผู้ฟัง 
พระองค์ไม่ตรัส วาจาใดเป็นค าจริง เป็นประโยชน์ ไม่ถูกใจผู้ฟัง พระองค์เลือกกาลที่จะตรัส วาจาใดไม่
จริง ไม่เป็นประโยชน์ ถูกใจผู้ฟัง พระองค์ไม่ตรัส วาจาใดเป็นค าจริง ไม่เป็นประโยชน์ ถูกใจผู้ฟัง 
พระองค์ไม่ตรัส และวาจาใดเป็นค าจริง เป็นประโยชน์ ถูกใจผู้ฟัง พระองค์เลือกกาลที่ จะตรัส" 
ลักษณะท่าที่ของการสนองตอบหรือปฏิกิริยาต่อสิ่งทั้งหลายแบบชาวพุทธ ต้องมองอย่าง วิเคราะห์ 
แยกแยะ จ าแนก แจกแจง ครบทุกด้าน 

(๖) หลักการส าคัญของพุทธศาสนาคือ มุ่งอิสรภาพ ดังพุทธพจน์ว่า “มหาสมุทร แม้จะ
กว้างใหญ่เพียงใดก็ตาม แต่น้ าในมหาสมุทรที่มากมายนั้น มีรสเดียวคือรสเค็มฉันใด ธรรม วินัยของ
พระองค์ที่สอนไว้มากมาย ทั้งหมดก็มีรสเดียว คือวิมุติรส ได้แก่ ความหลุดพ้นจากทุกข์และปวงกิเลส 
ฉันนั้น 

(๗) เป็นศาสนาแห่งปัญญา ดังพุทธพจน์ว่า “ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีปัญญา เป็นยอดยิ่ง" 
หลักปัญญาส าคัญ เพราะปัญญาเป็นตัวตัดสินในการเข้าถึงจุดหมายของ พระพุทธศาสนา โดยให้
ความส าคัญแก่ศรัทธา ศีล สมาธิ ว่าเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้เพ่ือเข้าถึง จุดหมาย โดยมีปัญญาเป็นตัว
ตัดสินสูงสุด นั่นคือ ศรัทธา ก็ขาดปัญญาไม่ได้ ศีล ก็เพ่ือ ประคับประคองจนเกิดปัญญา สมาธิ ก็ต้อง
น าไปสู่ปัญญา มิฉะนั้นจะหลงผิด หลงทาง ปัญญาจึง เป็นคุณธรรมส าคัญ เป็นเอก ปัญญาในขั้นสูงสุด
คือปัญญาในขั้นที่รู้เท่าทันสัจจธรรม เรียกว่า วิปัสสนาปัญญา 

(๘) สอนหลักอนัตตา พระพุทธศาสนาประกาศหลักส าคัญเกี่ยวกับความจริงของ สิ่ง
ทั้งหลายหรือของสภาวธรรมต่างๆ คือ หลักอนัตตา เป็นหลักใหม่ที่โลกไม่เคยค้นพบมาก่อน ความยึด
ติดในอัตตาหรือตัวตนเป็นสิ่งฝังลึกแนบแน่นในจิตใจมนุษย์ แต่แท้จริงผู้มีปัญญาเห็นว่า สิ่งทั้งหลายที่
ด ารงอยู่เป็นไปตามธรรมดาของมัน ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ไม่สามารถบังคับให้เป็นไป ตามใจปรารถนา
ได้เลย 

(๙) การมีทัศนคติที่มองสิ่งทั้งหลายตามความสัมพันธ์แห่งเหตุและปัจจัย เชื่อมโยงกัน อิง
อาศัยกันเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยนั่นเอง 

 
(๑๐) ยืนยันในศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ เชื่อว่ามนุษย์ประเสริฐด้วยการฝึกฝน พัฒนา 

เมื่อพัฒนาแล้วก็เป็นผู้ประเสริฐสุด ดังพุทธพจน์ว่า ผู้ที่ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่ มนุษย์ (ทนโต 
เสฏโฐ มนุสเสสุ) และเมื่อฝึกดีแล้วมนุษย์ก็จะประเสริฐกว่าเทพทั้งหลาย พระพุทธ องค์ฝึกพระองค์ดี
แล้ว แม้เทพทั้งหลายก็น้อมนมัสการ 

(๑๑) เป็นศาสนาแห่งการศึกษา น าเอาการศึกษาเข้ามาเป็นสาระส าคัญ เป็นเนื้อ แท้ของ
การด าเนินชีวิต หลักปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเรียกว่า มรรค หมายถึง ทางด าเนิน ชีวิต ดังนั้น
วิถีชีวิตของชาวพุทธ คือ การด าเนินชีวิตตามมรรคมีองค์ ๘ เรียกย่อว่า ศีล สมาธิ ปัญญา หรือ
ไตรสิกขา ในที่สุดจะบรรลุจุดหมายแห่งชีวิตที่ดีงาม เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 



๓๒ 

 
(๑๒) ให้ความส าคัญทั้งแก่ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในได้แก่ โยนิโส

มนสิการ คือ การคิดใคร่ครวญในธรรมโดยแยบคาย ลึกซ้ึง อย่างผู้มีปัญญา คือรู้จักคิด คิด เป็น ปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ กัลยาณมิตรที่ดี มีครูอาจารย์ที่ดี มีพ่อแม่ที่ดี ให้ความรู้ที่ถูกต้อง เป็น ตัวอย่างที่ดี มี
แหล่งความรู้ มีสื่อมวลชนที่ให้สติปัญญา 

(๑๓) สอนให้ตื่นตัวด้วยความไม่ประมาท พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ า อัปปมาทธรรม หรือ
ความไม่ประมาท ถึงกับตรัสเป็นปัจฉิมวาจา คือพระด ารัสสุดท้ายก่อนจะปรินิพพาน ว่า “สังขาร
ทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด" 

(๑๔) สอนให้เห็นทุกข์ แต่เป็นสุข นั่นคือพระพุทธศาสนาสอนให้มองเห็นความ ทุกข์ แต่
ให้ปฏิบัติด้วยความสุข ทุกข์ สอนไว้ในหลักไตรสิกขา คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และทุกข์ ในหลัก
อริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) เมื่อความทุกข์มีอยู่จริง พระพุทธศาสนาก็สอนให้ เผชิญหน้า
ความทุกข์นั้นไม่เลี่ยงหนี แต่ให้มองดูทุกข์นั้นด้วยความรู้เท่าทัน จึงท าให้มีจิตใจปลอด โปร่ง เป็นอิสระ 
มีปัญญา ไม่ถูกทุกข์บีบคั้น 

(๑๕) มุ่งประโยชน์สุขเพ่ือมวลชน พระพุทธเจ้าทรงตรัสหลักนี้เสมอ เมื่อเริ่ม ประกาศพระ
ศาสนาทรงตรัสแก่ภิกษุว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพ่ือประโยชน์ เกื้อกูลแก่ชน
ทั้งหลาย เพ่ือความสุขแก่ชนทั้งหลาย เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก" ดังนั้นการด าเนินชีวิต ของชาวพุทธ
ทั้งหลายจึงควรด าเนินตามพระด ารัสนี้คือ การท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืนและแก่สังคม เมื่อ ท าความเข้าใจ
หลักพุทธธรรมที่ส าคัญดังกล่าวแล้ว จะท าให้สามารถเข้าใจแนวทางการด าเนินชีวิต ตามแบบวิถีพุทธ
ได้กระจ่างชัดเจนยิ่งขึ้น๔๒ 

สรุปว่า พุทธธรรม หมายถึงหลักธรรมที่เป็นค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและเป็นข้อ 
ประพฤติปฏิบัติ หรือหลักค าสอนอันเป็นแนวทางที่จะท าให้มนุษย์มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ 
เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ตารางท่ี ๒.๑๐ ความหมายของหลักพุทธรรม 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต),  
(๒๕๔๖, หน้า ๑๖๑-๑๖๒) 

พุทธธรรม ว่าหมายถึง “ธรรมของพระพุทธเจ้า, พระคุณสมบัติ
ของพระพุทธเจ้า..ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ คือ สติปัฏ
ฐาน ๔ ฯลฯ มรรคมีองค์ ๘ ขันธ์ ปัจจัย ๒๔  

พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตโต),  
(๒๕๔๗, หน้า ๓๓) 

พุทธธรรม จึงหมายถึงค าสอนของ พระพุทธเจ้าเป็นค าสอนที่มุ่ง
ให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลทุกประเภททั้งบรรพชิต (นักบวช) และ 
คฤหัสถ์ (ผู้ครองเรือน) คือครอบคลุมสังคมท้ังหมด  

  

                                           
๔๒ พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ.ปยุตโต), รู้หลักก่อนแล้วศึกษาให้ได้ผล, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน 

คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, ๒๕๕๗), หน้า ๗. 



๓๓ 

 
ตารางท่ี ๒.๑๐ ความหมายของหลักพุทธรรม (ต่อ) 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต),  
(๒๕๔๗, หน้า ๒๖๑) 

หลักค าสอนของพระพุทธเจ้าจัดเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ ๒ ประเภท 
คือ (๑) โลกิยธรรม ธรรมอันเป็นวิสัยของโลก (๒) โลกุตตรธรรม 
ธรรมอันพ้นวิสัยของโลก  

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต),  
(๒๕๔๗, หน้า ๒๖๑) 

พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรม ก็คือ การที่ได้ทรงค้นพบกฏธรรมดา
ของโลก ที่ท าให้ ออกไป หรือให้พ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงได้ 
ธรรม ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนั้น ค าว่า ค้นพบ หมายถึง ธรรม
เป็นสิ่งที่มีอยู่เดิม มีมาก่อน ไม่ได้เกิดข้ึนพร้อมพระพุทธองค์ แต่เป็น
ธรรมชาติที่ เกิดข้ึนก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้ 

พุทธทาสภิกขุ, 
(๒๕๔๐, หน้า ๒) 

พุทธธรรมมีค าแปลและมี ความหมายอย่าง เช่น แปลว่า ธรรมของ
พระพุทธเจ้า ในกรณีเช่นนี้หมายถึงค าสั่งสอนของ พระพุทธเจ้า 

มันเกียรติ โกศลนิรัติวงษ์,  
(๒๕๔๑, หน้า ๒๘-๒๙) 

พุทธธรรม หมายถึง บรมสัจจะ หรือความจริงอันประเสริฐเกี่ยวกับ
โลกและชีวิตที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและน ามาสั่งสอน เพ่ือ 
ประโยชน์ เพ่ือความสุขของมวลมนุษยชาติ 

คุณ โทขันธ์,  
(๒๕๓๗, หน้า ๑๒) 

ความหมายของธรรมหรือหลักธรรม ๖ ประการ คือ (๑) คุณากรบ่อ
เกิดแห่งคุณงามความดี (๒) ค าสอนของพระบวรพุทธเจ้า (๓) สิ่งที่
ทรงผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่ว (๔) ระบบการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ทุกขั้นตอนเพื่อไถ่ถอนความป่าเถื่อนจากสันดานคน (๕) พระรอด 
(๖) หน้าที่ 

พระพรหมคุณากรณ์  
(ป.อ. ปยุตโต),  
(๒๕๕๗, หน้า ๗) 

๑. ค าสอนเป็นกลาง ๒. พุทธธรรมมีหลักการเป็นสากล ๓. พุทธ
ธรรมให้ความส าคัญของสาระ ๔. พุทธธรรมสอนหลักกรรม  
๕. สอนให้มองความจริงโดยแยกแยะจ าแนกครบทุกด้านทุกมุม  
๖. หลักการส าคัญของพุทธศาสนาคือ มุ่งอิสรภาพ ๗. เป็นศาสนา
แห่งปัญญา ๘. สอนหลักอนัตตา ๙. การมีทัศนคติที่มองสิ่งทั้งหลาย
ตามความสัมพันธ์แห่งเหตุและปัจจัย ๑๐. ยืนยันในศักยภาพสูงสุด
ของมนุษย์ ๑๑. เป็นศาสนาแห่งการศึกษา ๑๒. ให้ความส าคัญทั้ง
แก่ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ๑๓. สอนให้ตื่นตัวด้วยความไม่
ประมาท พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ า ๑๔. สอนให้เห็นทุกข์ ๑๕. มุ่ง
ประโยชน์สุขเพ่ือมวลชน 

 

 

 



๓๔ 

 

๒.๕ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย 
๒.๕.๑ บริบทการศึกษาวัดพุน้อย 

วัดพุน้อย ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ เป็นวัดประเภทวัดราษฎร์ มีประวัติความเป็นมายาวนาน
มาก จุดเด่นที่ส าคัญและน่าสนใจ คือ พิพิธภัณฑ์เรือ  การสร้างเรือ และการยกเรือเพ่ือถวายแก่แม่
ตะเคียนทอง โดยเฉพาะในเรื่องการค้าขาย  และเมตตามหานิยม ที่หลวงปู่แบนได้สร้างเรือ พุทธคุณ
ขึ้นมา เมื่อหลวงปู่แบนได้มรณภาพลง ต่อมาพระโสภณพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดพุน้อย ได้สานต่อวิชา
คาถาอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่แบน คือการยกเรือ เพ่ือถวายแก่แม่ตะเคียนทองซึ่งใครได้ไปบูชา น ามา
ประดับไว้ที่บ้าน หรือร้านค้า มีความเชื่อว่าจะน ามาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว การค้า
ขายมีความเจริญรุ่งเรือง ชีวิตจะประสบผลส าเร็จกันแทบทุกคน 

นอกจากนี้วัดพุน้อยยังมีศาสนสถานอ่ืนๆ ที่ส าคัญ เป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษาค้นคว้าเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น  วิหาร  เจดีย์  พระอุโบสถ และสิ่ งอ่ืนๆ เป็นต้น 
ดังนั้นจึงมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาที่วัดพุน้อยกันอย่างเนืองแน่นในแต่ละวัน ท าให้วัดพุน้อยมี
ชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักกันของคนท่ัวไปทั่วทุกสารทิศ  

วัดพุน้อย   ตั้งอยู่ที่ หมุ่ 1 ต าบลชอนม่วง อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี แต่เดิม พุน้อย
เป็นชื่อของ น้ าที่ผุดขึ้นมาคล้ายน้ าพุตลอดทั้งปี ไม่มีวันแห้ง จึงเป็นชื่อเรียกขานหมู่บ้านแห่งนี้ วันที่ 25 
เมษายน พศ 2515 หมอเคลือบ และนาง บุญมา เหมือนเอ่ียม ได้มอบถวายที่ดิน จ านวน 6 ไร่ 1 งาน 
53 ตารางวา เพื่อสร้างวัดพุน้อย 

จากวัดเล็กๆที่ห่างไกลความเจริญ กลายเป็นวัดที่มีประชาชนรู้จักกันเกือบทั้งประเทศ มี
การน ากฐินและผ้าป่าสามัคคี มาทอดกันอย่างล้นหลาม ตลอดจนการปฏิบัติธรรมปัจจุบัน พระโสภณ
พัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดพุน้อย ท่านยังคงสืบสานวิชาอาคม ที่รับจากหลวงปู่แบน จนฺทสโร ในเรื่อง
เมตตามหานิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการค้าขาย ที่หลวงปู่แบนได้สร้างเรือพุทธคุณขึ้นมา ซึ่งใคร
ได้ไปบูชาจะประสบผลส าเร็จกันแทบทุกคน จึงมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาที่วัดพุน้อยกันอย่างเนือง
แน่นในแต่ละวัน 

๒.๕.๒ มูลนิธิเศรษฐีเรือทอง 

วัดพุน้อยชัยมงคล เดิมชื่อวัดพุน้อย ค าว่า “พุน้อย” เป็นชื่อของน้ าพุที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน 
มีความหมายว่า การเกิดขึ้น ท าให้เกิดขึ้น พุขึ้น เจริญขึ้น ตั้งอยู่ เลขที่ ๓ หมู่ ๑ บ้านพุน้อย ต.ชอน
ม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี จากค าบอกเล่าของชาวบ้านผู้สูงอายุ วัดพุน้อยเริ่มสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙ 
โดยหมอเคลือบ และนางบุญมา เหมือนเอี่ยม ได้มอบที่ดินถวายวัดพุน้อย 

ต่อมาในปี ๒๕๑๙ ชาวบ้านได้นิมนต์หลวงปู่แบน จนฺทสโร เดิมจ าพรรษาอยู่วัดตาลเจ็ดช่อ 
ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง มาอยู่จ าพรรษา และน าชาวบ้านพุน้อยก่อสร้างและปรับปรุงวัดตลอดมา 
และซื้อที่ดินเพ่ิมอีก ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา ต่อมาพระโสภณพัฒนคุณ  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ซื้อ
ที่ดินเพ่ิมเติม ปัจจุบันวัดพุน้อยมีพ้ืนที่ของวัดจ านวน ๓๒ ไร่ ๔ งาน ๑๓๗ ตารางวา ซึ่งกรมที่ดินออก
โฉนดเอกสารสิทธิครอบครองให้แก่วัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  



๓๕ 

 
ปัจจุบันนี้พระโสภณพัฒนคุณ  ได้ก่อตั้งมูลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดพุน้อย ไว้เพ่ือช่วยเหลือ

สังคมก่อสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆ และช่วยผู้ด้อยโอกาสอีกมากมาย ทั้งนี้ด้วย
ความที่ท่านเป็นพระนักพัฒนาและท่านยังได้เห็นและให้ความส าคัญในด้านการศึกษาของพระเณรและ
ชุมชนชาว จ.ลพบุรี ท่านจึงเปิดหลักสูตร ป.ทศ. ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา 
เพ่ือให้พระภิกษุสามเณร ได้ศึกษาเล่าเรียน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ 

๒.๕.๓ การสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

การท างานธุรกิจหรืองานอุตสาหกรรมเป็นงานที่จะต้องค านึงถึงผลได้ผลเสีย ก าไรขาดทุน 
ทั้งการด าเนินงานยังเต็มไปด้วยการแข่งขันในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ การตลาด รวมไปถึงการควบคุมต้นทุนการผลิต และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่
ปัญหาที่ต้องประสบกันมาทุกยุคทุสมัย คือการท างานของคนในองค์การ ซึ่งจัดเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
ค่าขององค์การ ท าอย่างไรจะให้ทรัพยากรบุคคลเหล่านั้นท างานเต็มที่ เต็มความสามารถเพ่ือให้ได้งาน
ที่มีคุณภาพดีท่ีสุด และด้วยปริมาณมากที่สุด ผู้บริหารหลายคนอาจคิดถึงกลยุทธ์การให้รางวัลและการ
ลงโทษ ผู้บริหารบางคนคิดถึงหลักเมตตาธรรมให้อยู่กันด้วยความรักความเข้าใจแล้วพลังการท างานก็
จะตามมา และมีผู้บริหารอีกส่วนหนึ่งที่คิดถึงค ากล่าวว่า “ชาดดีไม่ต้องทาสีแดง” คือคนดีไม่ว่า
อย่างไรก็ท างานดีสม่ าเสมอ เพราะมีสิ่งผลักดันในการท างานที่มาจากภายในตัวของบุคคลผู้นั้นเอง แต่
ส าหรับบางคนที่คิดรวยทางลัด หลอกคนมากักขังหน่วงเหนี่ยวใช้ก าลังบังคับให้ท างาน วิธีนั้นน่าจะได้
ชื่อว่ามิได้ใช้กลยุทธ์เชิงจิตวิทยาแต่อย่างใดในการเสริมสร้างคนให้ท างาน ทั้งยังเป็นการผิดศีลธรรม 
และผิดกฎหมายอีกด้วย 

การเสริมสร้างให้ค าท างานได้เป็นอย่างดีนั้น นอกจากเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมการท างานที่
มุ่งเพ่ิมปริมาณและคุณภาพแล้ว ยังเน้นบรรยากาศที่ผู้ปฏิบัติมีความสุขความพอใจและเต็มใจลงทุนลง
แรง เพื่อให้ผลงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การท างานในลักษณะดังกล่าวคือการจูงใจในการท างาน 
(work motivation) ซึ่งผู้ท างานธุรกิจควรให้ความส าคัญและสนใจศึกษาเพ่ือพัฒนางานให้
เจริญก้าวหน้า ในที่นี้จะกล่าวถึงความหมายของการจูงใจ ความเป็นมาและความส าคัญของการจูงใจ
ในการท างาน ลักษณะและที่มาของแรงจูงใจ ทฤษฎีและการศึกษาเรื่องการจูงใจ และการประยุกต์
ความรู้เรื่องการจูงใจไปใช้ในงานธุรกิจ 

๒.๕.๔ การประยุกต์ความรู้เรื่องการจูงใจไปใช้ในงาน 

การจูงใจมีอิทธิพลมากต่อพฤติกรรมและการท างานของบุคคล บุคคลที่ปรารถนา
ความกา้วหน้าในองค์การ จึงควรให้ความสนใจกับการประยุกต์ความรู้เรื่องการจูงใจไปใช้ประโยชน์ใน
งาน เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานให้เกิดแก่พนักงานและเกิดแก่ตนเองด้วยทั้งนี้ เพ่ือให้งาน
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งในท่ีนี้จะกล่าวใน ๒ ประเด็น คือ ข้อควรค านึงในการเสริมสร้างแรงจูงใจ
และแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

ข้อควรค านึงในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน 



๓๖ 

 
ทฤษฎีและการศึกษาเรื่องการจูงใจมีหลายลักษณะ การที่จะน าแนวคิดของแต่ละทฤษฎี

หรือผลการศึกษาแต่ละเรื่องไปใช้ประโยชน์ในการสร้างแรงจูงใจในงาน จึงท าได้ในแง่มุมที่ต่างๆ กันไป 
แต่ก็จะมีบางส่วนที่เหมือนกันอยู่บ้างแม้จะไม่เหมือนกันทั้งหมด ในขั้นตอนของการประยุกต์ใช้นี้ 
ผู้น าไปใช้จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มบุคคลที่เราจะไปสร้างแรงจูงใจให้เกิดแก่เขา ถ้าเลือก
วิธีการไม่เหมาะสมแรงจูงใจก็ย่อมไม่เกิด 

ในการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้บุคคล มีสิ่งที่ควรค านึงถึงดังต่อไปนี้ 

ความแตกต่างระหว่างบุคคล คือมนุษย์เราแม้จะมีลักษณะร่วมของความเป็นมนุษย์ที่
เหมือนกันหลายประการ แต่ความแตกต่างระหว่างบุคคลก็ยังมีมาก ไม่ว่าจะเป็นความต้องการ เจตคติ 
ความสามารถ การแสดงออกทางอารมณ์ ความถนัดและความสนใจ ซึ่งผู้ด าเนินงานธุรกิจควรให้
ความส าคัญกับความแตกต่างดังกล่าว แล้วค้นหาวิธีการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมกับบุคคลเฉพาะราย 

ความเป็นบุคคลทั้งตัว ในการมองเพ่ือเข้าใจบุคคลทั้งตัว ต้องมองในภาพรวมทั้ง
องค์ประกอบภายในของผู้นั้นที่ซับซ้อนหลายสิ่งหลายอย่างมารวมกันเข้าเป็ นตัวเขา และทั้ง
องค์ประกอบด้านภูมิหลัง ครอบครัว บุคคลใกล้ชิด สังคม สมาคมที่เขาเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งท าให้
พนักงานองค์การต้องมีการกระท าหลายประการที่เป็นไปโดยเนื่องมาจากองค์ประกอบดังกล่าว 
แรงจูงใจในการท างานก็จะเกิดแตกต่างกันไป หรือพฤติกรรมขณะอยู่ในที่ท าง านก็เป็นไปตาม
องค์ประกอบ อาจโทรศัพท์เข้าบ้านบ่อย อาจลางานเพ่ือร่วมกิจกรรมกับเพ่ือนฝูงบ้าง ฯลฯ 

แนวโน้มพฤติกรรมเมื่อได้รับแรงกระตุ้น คือผู้ท าหน้าที่สร้างแรงจูงใจในการท างานนั้น 
ต้องค านึงถึงพฤติกรรมของบุคคลเกิดโดยเนื่องมาจากสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้นให้แสดงออก ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นไปโดยเนื่องมาจากความต้องการ อาจจะเป็นความต้องการทางกาย ทางสังคม หรืออาจเป็นแรง
กระตุ้นจากหลายองค์ประกอบ ถ้าเจ้าขององค์การสามารถท านายแนวโน้มพฤติกรรมเมื่อได้รับแรง
กระตุ้นของพนักงานได้แน่นอนหรือค่อนข้างแน่นอน คือรู้ว่าใครจะแสดงพฤติกรรมอย่างไรเมื่อได้รับ
แรงกระตุ้นต่างๆ ก็ย่อมใช้ตัวกระตุ้นนั้นๆ จูงใจการท างานของพนักงานได้ 

ศักดิ์ศรีความเป็นคน มนุษย์ทุกคนย่อมมีศักดิ์ศรีของความเป็นคนในตัวเอง นักจิตวิทยา
กลุ่มมนุษย์นิยมจะเน้นความส าคัญในเรื่องงานเหล่านี้มาก เห็นว่ามนุษย์มีศักดิ์ศรี ศักยภาพ 
ความสามารถ ความดีความงามในความเป็นมนุษย์ของตน ทุกคนควรมีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค
ในฐานะเกิดมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้เกิดในตัวพนักงาน จึงอาจ
จ าเป็นต้องใช้วิธีการที่ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นคนดังกล่าว ไม่ควรท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าเขา
ไดร้ับการปฏิบัติเยี่ยงเครื่องจักรหรือสัตว์โลกประเภทอ่ืน 

ข้อควรค านึงในการสร้างแรงจูงใจในการท างานดังกล่าว ซึ่งควรค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ความเป็นบุคคลทั้งตัว แนวโน้มพฤติกรรมเมื่อได้รับแรงกระตุ้นและศักดิ์ศรีความเป็น
คนนี้ จะเห็นได้ว่าเป็นการให้ความส าคัญกับพนักงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมประชาธิปไตยว่า เป็น
ปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดแก่บุคคลได้เป็นอย่างดี 

 



๓๗ 

 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการค้นคว้าทางเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่ามีเอกสารงานวิจัยและ

วิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
๒.๖.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ 
ในการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจนั้นได้มีผู้สนใจท าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็น

จ านวนมากซึ่งแต่ละท่านก็ได้ศึกษาในประเด็นที่ใกล้เคียงกัน  
พระครูสังฆรักษ์บุญสม ปญฺญาวโร (นิลวงษ์) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง”แรงจูงใจในการบวช

เนกขัมมจาริณีของพุทธศาสนิกชน ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาพบวา  
๑. แรงจูงใจในการบวชเนกขัมมจาริณีของพุทธศาสนิกชน ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือ ๑) ด้านการ
สื่อสาร ๒) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ๓) ด้านสิ่งแวดล้อม ๔) ด้านความเชื่อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน 

๒. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการบวชเนกขัมมจาริณีของพุทธศาสนิกชน ในอ าเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า พุทธศาสนิกชนที่มี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน มีแรงจูงใจในการบวชเนกขัมมจาริณีของพุทธศาสนิกชน ในอ าเภอ 
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ทุกข้อ 

๓. ปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาแรงจูงใจในการบวชเนกขัมมจาริณีของพุทธศาสนิกชน ใน
อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี คือ ด้านการสื่อสาร คือ บุคลากรภายในวัดมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้ได้รับทราบ พระวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมีน้อย อาคารสถานที่
ปฏิบัติธรรม ไม่มีความสะอาดและไม่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม มีเวลาน้อยท าให้ขาดความต่อเนื่อง เข้า
ไม่ถึงหลักธรรมและวิธีปฏิบัติ  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแรงจูงใจในการบวชเนกขัมมจาริณีของ
พุทธศาสนิกชน ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี คือ ส่งเสริมให้บุคลากรภายในวัดมีส่วนร่วมมากขึ้น 
จัดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างทั่วถึงและจัดฝึกอบรมพระวิทยากรที่ให้ความรู้มีความรู้
ความสามารถ ด้านการปฏิบัติ ปรับปรุงอาคาร สถานที่ปฏิบัติธรรม ให้มีความสะอาดและเหมาะ 
บริหารเวลาการปฏิบัติธรรมให้ครอบคลุมในเวลาอันจ ากัด สอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ในการอบรม  

๔. ผลจากการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ แนวทางในการส่งเสริมแรงจูงใจในการบวชเนกขัมมจา
ริณี ของพุทธศาสนิกชนในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบว่า ควรมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ไว้
ล่วงหน้าและเพ่ิมบุคลากร พร้อมทั้งจัดหางบประมาณมาใช้ในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม
สนับสนุนพระที่มีความสนใจไปฝึกอบรม และปรับปรุงอาคารสถานที่ปฏิบัติธรรม ให้มีความสะอาด 



๓๘ 

 
และเพียงพอเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ผู้อบรมควรสร้างความเป็นกันเองกับผู้เข้ามาบวชเนกขัมมจา
ริณี ตามความเหมาะสม๔๓ 

ธวัลรัตน์ อ่อนราษฎร ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง”แรงจูงใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ของ
นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์” ผลการศึกษา
พบวา ระดับความคิดเห็นแรงจูงใจ ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ของนิสิต  ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ทั้งเพศ อายุ อาชีพ  และสมณะ
สารูป จากการวิเคราะห์ t-test และ F-test พบว่าในภาพรวม และในรายด้านทั้ง ๔ ด้าน คือ พัฒนา
ตนเอง พัฒนาด้านการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ และ พัฒนาชุมชนและสร้าง เครือข่าย 
ทุกด้านและทุกข้อ ค านวณได้ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ นั่นคือ แรงจูงใจ ในการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน ของนิสิตปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ นครสวรรค์ 
เพศ อายุ อาชีพ และสมณะสารูปต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้อง  ปฏิเสธ
สมมติฐาน ข้อเสนอแนะ คือ แรงจูงใจ ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ของนิสิตปริญญาโท 
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ควรมีแนวทางและวิธีการในการ 
จูงใจเพ่ิมขึ้น ทั้งสถานที่ ระยะเวลา บรรยากาศในการปฏิบัติ และสร้างแรงศรัทธาในการปฏิบัติมาก
ขึ้น๔๔ 

ชัยศักดิ์ ขาวสังข์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง”ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารกับประสิทธิผลโรงเรียนเอกชน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา” ผลการศึกษาพบว
า ๑. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โรงเรียนเอกชน อ าเภอเมือง จังหวัด ยะลา ใน
ภาพรวม และทุกรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ คือ ด้านการรู้จัก 
ด้านความกระตือรือร้น ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความรับผิดชอบต่อ ด้านความทะเยอทะยาน และ
ด้าน ความมีเอกลักษณ์ ตามล าดับ ๒. ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ใน
ภาพรวม และทุกรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา โรงเรียนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหาภายในโรงเรียน ด้านความสามารถในการ พัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก และด้าน
ความสามารถในการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ตามล าดับ ๓. ความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร กับประสิทธิผล การบริหารโรงเรียนเอกชน อ าเภอ

                                           
๔๓ พระครูสังฆรักษ์บุญสม ปญฺญาวโร (นิลวงษ์) , “แรงจูงใจในการบวชเนกขัมมจาริณีของ

พุทธศาสนิกชน ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๔๔ ธวัลรัตน์ อ่อนราษฎร , “แรงจูงใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ของนิสิตปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๓๙ 

 
เมือง จังหวัดยะลา ทุกคู่มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .๐๑ โดยมี
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r = ๖๔๘) ๔๕ 

พรทวี เถื่อนค าแสน ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง”ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือก
ท างานของพนักงานระดับ ปฏิบัติการในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง” 
ผลการศึกษาพบวา พนักงานเป็นเพศชาย ร้อยละ ๗๗.๗๕ มีอายุระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี ร้อยละ ๖๙.๕๐ 
มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 47.50 มีสถานภาพสมรสแต่งงาน ร้อยละ ๕๑.๗๕ 
มี รายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๖๐.๗๕ และ มีอายุการท างาน ๔-๕ ปี ร้อยละ 
๔๐.๕๐ พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกท างานของพนักงานที่แตกต่าง
กัน ด้าน ปัจจัยจูงใจมีผลต่อการตัดสินใจเลือกท างานของพนักงานอยู่ในระดับปานกลาง พบว่าปัจจัย
จูงใจด้าน ความส าเร็จของงานมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกท างานของพนักงานในระดับต่ า มี 
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ปัจจัยค้ าจุนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกท างานของพนักงานอยู่ในระดับ 
ปานกลาง พบว่าปัจจัยค้ าจุนด้านสภาพในงานมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกท างานของ
พนักงาน อยู่ในระดับต่ า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน๔๖ 

พระยศวัฒ อิทฺธิเตโช (ทองค า) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง”แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ การปกครอง : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตศรีล้านช้าง” โดยศึกษาแรงจูงใจในการศึกษาต่อ ๕ ด้าน คือ ๑) แรงจูงใจด้านเหตุผลส่วน
บุคคล ๒) แรง จูงใจด้านลักษณะของสถาบัน ๓) แรงจูงใจด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ๔) แรงจูงใจด้าน
สังคมและ ๕) แรง จูงใจด้านเศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบวา ระดับแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาแต่ละด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (๓.๘๗) เมื่อจ าแนกในแต่ละด้าน พบว่า ด้าน
บุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับปานกลาง (๓.๔๐) ส่วนในด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านสังคมมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนแรงจูงใจในการศึกษาต่อด้านเหตุผลส่วนบุคคล ด้าน
ลักษณะของสถาบัน ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องและด้านเศรษฐกิจไม่มีความสัมพันธ์กันกับเพศอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕๔๗ 

กัลยลักษณ์ อยู่เย็น ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาทัศนะของเยาวชนผู้ปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน ณ วัดเขาพุทธโคดม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษาพบวา  ๑) กลุ่มเยาวชนที่

                                           
๔๕ ชัยศักดิ์ ขาวสังข์, “ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารกับ

ประสิทธิผลโรงเรียนเอกชน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, ๒๕๖๒). 

๔๖ พรทวี เถื่อนค าแสน, “ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกท างานของพนักงานระดับ 
ปฏิบัติการในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง”, วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, ๒๕๕๙). 

๔๗ พระยศวัฒ อิทฺธิเตโช (ทองค า), “แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
การปกครอง : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง”, วิทยานิพนธ์ศาสนศา
สตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘). 



๔๐ 

 
เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วยความเต็มใจ  จะมีความเข้าใจในหลักธรรมค า  สอนใน
พระพุทธศาสนา มีความศรัทธา ความเชื่อถือ และการถือปฏิบัติทางพุทธแตกต่างจากกลุ่มเยาวชนที่ไม่
เต็มใจเข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยกลุ่มเยาวชนที่เต็มใจมีความเชื่อ ความศรัทธา และการถือ
ปฏิบัติทางพุทธมากกว่ากลุ่มเยาวชนที่ไม่เต็มใจเข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ๒) กลุ่มเยาวชนที่เข้า
มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วยความเต็มใจจะได้รับการปลูกฝัง การดูแลเอาใจใส่อย่างดีจาก
ครอบครัวแบบพุทธ มากกว่ากลุ่มเยาวชนที่ไม่เต็มใจเข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ๓) กลุ่มเยาวชน
ที่เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานด้วยความเต็มใจจะมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
มากกว่ากลุ่มกลุ่มเยาวชนที่ไม่เต็มใจเข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน๔๘ 

ธวัลรัตน์ อ่อนราษฎร์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจ ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ของ
นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์” ผลการศึกษา
พบวา ระดับความคิดเห็นแรงจูงใจ ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ของนิสิตปริญญาโทมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ทั้งเพศ อายุ อาชีพ และสมณะสารูป จากการ
วิเคราะห์ t-test และ F-test พบว่าในภาพรวม และในรายด้านทั้ง ๔ ด้าน คือ พัฒนาตนเอง พัฒนา
ด้านการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ และ พัฒนาชุมชนและสร้างเครือข่าย ทุกด้านและ
ทุกข้อ ค านวณได้ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .๐๕ นั่นคือ แรงจูงใจ ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ของ
นิสิตปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เพศ อายุ อาชี พ 
และสมณะสารูปต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องปฏิเสธสมมติฐาน  ข้อเสนอแนะ 
คือ แรงจูงใจ ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ของนิสิตปริญญาโทมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ควรมีแนวทางและวิธีการในการจูงใจเพ่ิมขึ้น ทั้งสถานที่ ระยะเวลา 
บรรยากาศในการปฏิบัติ และสร้างแรงศรัทธาในการปฏิบัติมากขึ้น๔๙ 

ศันสนีย์ ภู่พงศ์พัฒนา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิต” ผลจากการวิจัยสรุปว่า จากการศึกษาพบว่าเจตคติต่อการเรียน
มีความ สัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจในการเรียนด้านความกระตือรือร้นทางการเรียนเจตคติ คือความ
คิดเห็น ความรู้สึกเอนเอียงทางจิตใจของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อมีเจตคติที่ดี บุคคลจะแสดงออกใน
ลักษณะพึงพอใจเห็นด้วยและชอบในสิ่งนั้น เจตคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่ง จึงเป็นเครื่องท านายการ

                                           
๔๘ กัลยลักษณ์ อยู่เย็น, “ศึกษาทัศนะของเยาวชนผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดเขาพุทธโคดม

อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗). 

๔๙ ธวัลรัตน์ อ่อนราษฎร์, “แรงจูงใจ ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ของนิสิตปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๔๑ 

 
กระท าของบุคคลนั้นได้ การที่บุคคลจะตั้งใจท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ บุคคลนั้นต้อง
มีความชอบ ความสนใจตลอดจนมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับด้วย๕๐  

ผลการศึกษาพบวา การวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า เจตคติ คือ แรงจูงใจด้านบวกที่ส่งผลให้บุคคล
กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดี เจตคติย่อมจะมีผลต่อการที่บุคคลบวชเนกขัมมะเป็นอย่างมาก 

ดังนั้น อาจพอสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับแรงจูงใจและผลการศึกษาของนักวิชาการต่าง ๆ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ประมวล แนวคิดหลักที่
เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ตามตารางท่ี ๒.๑๐ ดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี ๒.๑๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 
พระครูสังฆรักษ์บุญสม ปญฺญาวโร 
(นิลวงษ์),  
(๒๕๕๘) 

ผลการศึกษาพบวา ๑. แรงจูงใจในการบวชเนกขัมมจาริณีของ
พุทธศาสนิกชน ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๕ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน คือ ๑) ด้านการสื่อสาร ๒) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
๓) ด้านสิ่งแวดล้อม ๔) ด้านความเชื่อ โดยรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน 

ธวัลรัตน์ อ่อนราษฎร, 
 (๒๕๕๗) 

ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นแรงจูงใจ ในการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐาน ของนิสิต ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ทั้งเพศ อายุ 
อาชีพ และสมณะสารูป พบว่าในภาพรวม มีความคิดเห็น ไม่
แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้อง ปฏิเสธสมมติฐาน 

ชัยศักดิ์ ขาวสังข์,  
(๒๕๖๒) 

ผลการศึกษาพบวา ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร กับประสิทธิผล การบริหาร
โ ร ง เ รี ยน เอกชน  อ า เภอ เมื อ ง  จั งหวั ดยะลา  ทุ กคู่ มี
ความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .
๐๑ โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r = ๖๔๘) 

 
 
 

                                           
๕๐ ศันสนีย์ ภู่พงศ์พัฒนา, “แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิต” 

วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (คณะแพทยศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗). 



๔๒ 

 
ตารางท่ี ๒.๑๑ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ (ต่อ) 

ผู้วิจัย ผลการวิจัย 
พรทวี เถื่อนค าแสน, 
(๒๕๕๙) 

ผลการศึกษาพบวา ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกท างานของพนักงานที่แตกต่างกัน ด้าน ปัจจัย
จูงใจมีผลต่อการตัดสินใจเลือกท างานของพนักงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง พบว่าปัจจัยจูงใจด้าน ความส าเร็จของงานมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกท างานของพนักงานใน
ระดับต่ า มี ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ปัจจัยค้ าจุนมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกท างานของพนักงานอยู่ ในระดับ 
ป านกล า ง  พบว่ า ปั จ จั ย ค้ า จุ น ด้ า นสภ าพ ใน ง าน มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกท างานของพนักงาน อยู่
ในระดับต่ า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

พระยศวัฒ  อิทฺธิเตโช (ทองค า), 
(๒๕๔๘) 

ผลการศึกษาพบวา ระดับแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับ
บัณฑิต ศึกษาแต่ละด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

นางสาวธวัลรัตน์ อ่อนราษฎร์, 
(๒๕๕๖) 

ผลการศึกษาพบว า  แรงจูงใจในการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน ของนิสิตปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เพศ อายุ อาชีพ และ
สมณะสารูปต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึง
ต้องปฏิเสธสมมติฐาน 

กัลยลักษณ์ อยู่เย็น,  
(๒๕๔๗) 

ผลการศึกษาพบวา  กลุ่มเยาวชนที่เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนา
กรรม ฐานด้วยความเต็มใจจะมีความเข้าใจ ได้รับการปลูกฝัง
การดูแลเอาใจใส่อย่างดี และมีทัศนคติที่ดี กว่ากลุ่มที่ไม่เต็ม
ใจ 

ศันสนีย์ ภู่พงศ์พัฒนา,  
(๒๕๔๗) 

ผลการศึกษาพบวา เจตคติต่อการเรียนมีความ สัมพันธ์
ทางบวกกับแรงจูงใจในการเรียน 
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๒.๗ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเรื่อง “การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่

ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี” จากการบททวนแนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
ประกอบด้วยตัวแปรต้น (Independent Variables) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
ดังนี้ 

ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อเดือน และหลักพุทธธรรม ได้แก่ พละ ๕  
๑. ศรัทธาพละ ๒. วิริยะพละ ๓. สมาธิพละ ๔. ปัญญาพละ ๕. สติพละ 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ แรงงใจเพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
การท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยผู้วิจัยสังเคราะห์จากแนวคิดซึ่งแบ่งตาม   

แรงจูงใจในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ๔ ด้าน คือ ๑. ด้านการสื่อสาร  
๒. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ๓. ด้านสิ่งแวดล้อม ๔. ด้านความเชื่อดังแผนภาพที่ ๒.๑ ดังนี้ 

 ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

         (Independent Variables)                          (Dependent Variables) 

 

 

 

  

   

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
                แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

๑. เพศ  
๒. อายุ  
๓. วุฒิการศึกษา  
๔. รายได้ต่อเดือน  
๕. จ านวนครั้งในการเข้า

วัดท าบุญต่อสัปดาห์ 

การสร้างแรงจูงใจแก่ประชาชน ในการ
ท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหม่ี 
จังหวัดลพบุรี    ๔ ด้าน คือ  

๑. ด้านการสื่อสาร  

๒. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

๓. ด้านสิ่งแวดล้อม  

๔. ด้านความเชื่อ 
 

หลักพุทธธรรม ได้แก่ พละ ๕  
๑. ศรัทธาพละ     
๒. วิริยะพละ   
๓. สมาธิพละ   
๔. ปัญญาพละ   
๕. สติพละ   

 



 

บทท่ี ๓ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัด
พุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี”  มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

๓.๑  รูปแบบการวิจัย 
๓.๒  การวิจัยเชิงปริมาณ 
๓.๓  การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาโดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methods 

Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ  
(Survey Research) โดยเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) จากกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยผู้วิจัย
ได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยตามล าดับดังนี้ 

๑.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.  ก าหนดหัวข้อปัญหา วัตถุประสงค์ในการวิจัย และสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย 
๓.  ก าหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
๔.  สร้างเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูลการวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
๕.  น าเครื่องมือเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
๖.  ทดสอบเครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย (Try out) 
๗.  ด าเนินการส่งข้อมูลให้กลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวมข้อมูล 
๘.  วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล 
๙.  สรุปและรายงานผลการศึกษาวิจัย 
 

 

 

 



๔๕ 

 

๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 
๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่มาท าบุญวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัด

ลพบุรี ทั้งหมด ๗,๖๘๗ คน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้ท าการสุ่มมาจากประชากรจ านวน ๓๘๐ คน โดยค านวณ

ตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้๑  
n =   
 

n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N =  จ านวนประชากร 
e =  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึนในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ ๐.๐๕ 
 

แทนค่าในสูตร n = 
 ๗,๖๘๗  

๑ + ๗,๖๘๗ (๐.๐๕)๒ 
  =  ๓๘๐.๒๑  
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๘๐ คน 

 
๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งสังเคราะห์มาจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะประเด็นศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชนในการท าบุญ
ของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

ก. การสร้างเครื่องมือ 
๑. ศึกษาหลักการและเอกสารแนวคิด ทฤษฏี  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแรงจูงใจ

ตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชนในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
๒. ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
๓. ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากที่ปรึกษาสาร

นิพนธ์ 
๔. สร้างเครื่องมือการวิจัย 

                                           
๑สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฎเทพสตรี

, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 

N 

๑ + N (e)2 
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๕. น าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่อที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบ

และปรับปรุงแก้ไข 
๖. น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรเพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรง

ของเครื่องมือ 
๗. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัย 
๘. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข. ลักษณะสร้างเครื่องมือ 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)    
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการ

สร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชนในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัด
ลพบุรี ซึ่งแบ่งออกเป็น  ๓  ตอน คือ  

ตอนที่ ๑  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะ
เป็นแบบเลือกตอบ (Check  List)  หรือตรวจสอบรายการโดยถามเกี่ยวกับเพศ, อายุ, วุฒิการศึกษา,
รายได้ต่อเดือน และจ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อเดือน 

ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธ
ธรรมให้แก่ประชาชน รวม  ๔  ด้าน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น  
ดังนี้ 

๑. ด้านการสื่อสาร มีค าถามทั้งหมด  ๔  ข้อ 
๒. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค าถามทั้งหมด  ๔  ข้อ 
๓. ด้านสิ่งแวดล้อม มีค าถามทั้งหมด  ๔  ข้อ 
๔. ด้านความเชื่อ  มีค าถามทั้งหมด  ๔  ข้อ 
ตอนที่ ๓  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อปัจจัยทางด้าน

พละ ๕  รวม  ๕  ด้าน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น  ดังนี้ 
๑. ด้านศรัทธาพละ มีค าถามทั้งหมด  ๓  ข้อ 
๒. ด้านวิริยะพละ   มีค าถามทั้งหมด  ๓  ข้อ 
๓. ด้านสมาธิพละ  มีค าถามท้ังหมด  ๓  ข้อ 
๔. ด้านปัญญาพละ มีค าถามทั้งหมด  ๓  ข้อ 
๕. ด้านสติพละ     มีค าถามทั้งหมด  ๓  ข้อ 
มีเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
๕ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
๔ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 



๔๗ 

 
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์๒  ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ตอนที่ ๔ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการสร้าง

แรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) 

ค. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่สร้างไว้ไปด าเนินการตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ  ดังนี้ 
๑) การวิเคราะห์ Face validity (ความตรงเชิงพินิจ) ซึ่งเป็นการตรวจสอบประเมิน

คุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ทั้ง ๒ ท่าน ด้วยการตรวจสอบประเมินกรอบ
เนื้อหา ขอบเขตของแบบสอบถามประเด็นส าคัญของการสอบถาม ตลอดจนการใช้ถ้อยค าส านวน
ภาษาเชิงวิชาการท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการเก็บข้อมูล 

๒) การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Contents validity) โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของประเด็นค าถามการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในรูปแบบของเทคนิคการวิเคราะห์ 
IOC (Index of Congruence) ๓ โดยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและเนื้อหาวิจัยไม่
น้อยกว่า ๕ ท่าน ได้ผลการหาค่า IOC  เท่ากับ  ๑.๐๐ ทุกข้อ โดยมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการ
หาค่า  IOC จ านวน  ๕  ท่าน  ดังนี้ 
 ๒.๑  พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬสลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒.๒ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬ
สลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒.๓ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬสลงก
รณราชวิทยาลัย 
  ๒.๔ พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ๒.๕  รศ.ดร.อ านาจ บัวศิริ 
 

                                           
๒ประกอบ  กรรณสูตร, สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

ด่านสุทธาการพิมพ,์ ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 
๓พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร., ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ, (พระนครศรีอยุธยา 

: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หน้า ๒๒๔-๒๒๖. 



๔๘ 

 
๓) การหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามที่ได้

ปรับปรุงจากขั้นตอนการหาค่า IOC แล้วไปแจกให้กลุ่มบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ใช่ประชากรของงานวิจัย จ านวน ๓๐ ชุด ได้แก่ ประชาชนในการท าบุญของวัดเกริ่นกฐิน ต าบล 
บ้านชี อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(α coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ๔ ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่นแบบสอบถาม (Try Out) ทั้งฉบับเท่ากับ 
๐.๙๘๑ 

๔) ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัยที่วิเคราะห์ผลได้จากการทดลองใช้ (Try 
Out) ตามค าแนะน าของที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 

๕) สร้างเครื่องมือการวิจัยฉบับสมบูรณ์และน าเสนอต่อที่ปรึกษาสารนิพนธ์  เพ่ือขอ
ความเห็นและจัดพิมพ์ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ในการเก็บข้อมูลการวิจัยกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริงต่อไป 

๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ตรงตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม 
๒) ผู้วิจัยเสนอติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือถึง เจ้า
คณะต าบล ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเข้าแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)  

๓) ผู้วิจัยก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยท าการแจกแบบการแบ่งกลุ่ม (Cluster  
Sampling) กับกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนที่มาท าบุญวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
จ านวน  คนและกลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่มาท าบุญในวัดพุน้อย จ านวน ๓๘๐ คน โดยในการแจก
แบบสอบถามผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปแจก และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองพร้อมผู้ช่วยผู้วิจัย  
ระหว่างวันที่๑ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ใช้ระยะเวลา  ๑  สัปดาห์ ซึ่งจ านวนแบบสอบถามที่สามารถเก็บ
คืนได้ มีจ านวน ๓๘๐ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๔) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่รับกลับมา 
ก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสังคมศาสตร์ 

๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความ

ถูกต้องแล้ว ท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

                                           
๔Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed., (New York: Harper & 

Row,  1971), p. 67. 



๔๙ 

 
๓.๕.๒  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
๑)  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ (Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage) 
๒)   ความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับการสร้าง

แรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  
ใช้สถิติการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :  
S.D.) 

๓)   การทดสอบสมมติฐานในการวิจัยใช้สถิติสหสัมพันธ์ (Correlation) โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (Pearson Product Moment Correlation) เพ่ือบอกทิศทางและขนาด
ความสัมพันธ์ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ในการแปลความหมายดังนี้ 

ลักษณะของความสัมพันธ์ (r) 
ข้อมูลมีความสัมพันธ์กันมากอย่างสมบูรณ์ 
- สัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ทางบวก 
- สัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ทางลบ 
ข้อมูลมีความสัมพันธ์กันมากอย่างไม่สมบูรณ์ 
- สัมพันธ์กันอย่างไม่สมบูรณ์ทางบวก 
- สัมพันธ์กันอย่างไม่สมบูรณ์ทางลบ 
ข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์ 
- ค่าความสัมพันธ์จะเป็นศูนย์ 
โดยมีเกณฑ์การแปลค่า ดังนี้๕ 
๐.๘๑ – ๑.๐๐  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันมาก 
๐.๕๑ – ๐.๘๐  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
๐.๒๑ – ๐.๕๐  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันน้อยหรือต่ า 
๐.๐๑ – ๐.๒๐  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันน้อยมาก 
๐.๐๐   หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

๔)   ข้อค าถามปลายเปิดที่แสดงปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะต่อการสร้าง
แรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
วิเคราะห์โดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis  technic)  

 

 
 

                                           
๕Bartz, A.E., Basic Statistical Concepts, 4th ed., (New Jersey: Preentice-Hall, 1999),  

p. 84. 



๕๐ 

 

๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
๓.๓.๑ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเชิงลึก แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย 
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มพระสังฆาธิการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่

ประชาชนในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จ านวน ๓ รูป คือ 

  ๑) พระโสภณพัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดพุน้อย 

  ๒) พระครูสังฆรักษ์ภัทรภณ  เขมปญฺโญ เจ้าคณะต าบลบ้านชี  เจ้าอาวาสวัดเกริ่นกฐิน  

  ๓) พระครูโสภณปัญญาวุธ  เจ้าคณะต าบลโพนทอง เจ้าอาวาสวัดบ้านกล้วย  อ าเภอ
บ้านหมี่   

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่
ประชาชนในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จ านวน ๓ คน คือ 

๔) นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี 
๕) ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร ภาชนะทิพย์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี 
๖) นายเฉลิมชัย  ลิ้มสกุล อดีตผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี , 

สิงห์บุรี 
กลุ่มที่ ๓ กลุ่มผู้น าท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่

ประชาชนในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จ านวน ๓ คน คือ 
๗) นายสิทธิพร  บุญใหม่ ก านันบลสีมุม อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
๘) ว่าที่ร้อยเอกอธิพงษ์  มณีแก้ว  ปลัดอาวุโสอ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี 
๙) สัมภาษณ์ นายสุพจน์  สมสิงห์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชอนม่วง  อ าเภอ

บ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี 
กลุ่มที่ ๔ กลุ่มนักวิชาการทางการจัดการเชิงพุทธ จ านวน ๒ รูป คือ 
๑๐). พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน มจร. 
๑๑) พระมหาสุนันท์  สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชการ

จัดการเชิงพุทธ 
๑๒)  พระมหานิกร  ฐานุตฺตโร, ดร. อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการ

จัดการเชิงพุทธ 
๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview 

Form) แบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ตอนที่ ๒ เป็นข้อ



๕๑ 

 
ค าถามจ านวน ๓๑ ข้อ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยการหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) 
โดยการหาค่า IOC ซึ่งให้ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) จ านวน ๕ รูปหรือคน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
ทฤษฎี  ด้านระเบียบวิธีวิจัย และด้านพระพุทธศาสนาหรือด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่
วิจัยเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 
 ๓.๓.๑ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬสลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓.๓.๒ รศ.ดร.เติมศักดิ ์ทองอินทร์ อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬ
สลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๓.๓.๓ ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬสล
งกรณราชวิทยาลัย 
 ๓.๓.๔ พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ๓.๓.๕ รศ.ดร.อ านาจ บัวศิริ 

เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระ  และโครงสร้างของค าถาม รูปแบบของแบบสัมภาษณ์  
ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ ๐.๘ ถึง ๑.๐  และมีการใช้ภาษาไม่เหมาะสมในบางข้อ จึงต้องปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ 
ระยะที่หนึ่ง เป็นขั้นตอนการเตรียมการสัมภาษณ์ แบ่งเป็น ๔ ขั้นตอนดังนี้ 
๑) ท าการนัดหมายวันเวลาที่จะไปขอสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
๒) ขอหนังสือน าจากผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๓) ส่งหนังสือน าและแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน 
๔) เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป  เตรียมสมุดจดบันทึกและ

อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการสัมภาษณ์ 
ระยะที่สอง เป็นขั้นตอนการด าเนินการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอนดังนี้ 
๑) แนะน าตัวผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพ่ือสร้างความคุ้นเคย 
๒) แจ้งวัตถุประสงค์ของการมาสัมภาษณ์ และอธิบายล าดับขั้นตอนในการสัมภาษณ์ 
๓) ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการใช้เครื่องบันทึกเสียงและกล้องถ่ายรูป ในขณะท า

การสัมภาษณ์ เพ่ือใช้อ้างอิงในการสรุปผลการวิจัย  
๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis) และน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
 
 



 

 

 

บทท่ี ๔ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการ
ท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี” ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Method Research) และงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) กับประชากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๘๐ คน เพ่ือหาระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ว่าอยู่ในระดับใด และงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการ ผู้มีบทบาทส าคัญ
ในการการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรม ของพระสงฆ์และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๒ รูป/คน เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางในการการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุ
น้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลการวิจัยมีดังนี้ 

๔.๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ระดับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุ

น้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
๔.๓ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ ๑  
๔.๔ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ ๒ 
๔.๕ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่

ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
๔.๖ แนวทางในการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของ

วัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก) 
๔.๗ องค์ความรู้ 
 

๔.๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งในส่วนของเพศ อายุ วุฒิ

การศึกษา รายได้ต่อเดือน จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อเดือน ได้ปรากฏผลดังรายละเอียดของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 

 



๕๓ 

 
ตารางท่ี ๔.๑  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

(n = ๓๘๐) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

๑. เพศ   

ชาย ๑๑๘ ๓๑.๑๐ 

หญิง ๒๖๒ ๖๘.๙๐ 

รวม ๓๘๐ ๑๐๐.๐๐ 

๒. อาย ุ   

๒๐ - ๓๐ ปี ๖๙ ๑๘.๒๐ 

๓๑-๔๐ ปี ๑๑๐ ๒๘.๙๐ 

๔๑- ๕๐ ปี ๑๐๘ ๒๘.๔๐ 

๕๑ ปีขึ้นไป ๙๓ ๒๔.๕๐ 

รวม ๓๘๐ ๑๐๐.๐๐ 

๓. วุฒิการศึกษา   

ต่ ากว่าปริญญาตรี ๑๕๔ ๔๐.๕๐ 

ปริญญาตรี ๑๙๒ ๕๐.๕๐ 

สูงกว่าปริญญาตรี ๓๔ ๘.๙๐ 

รวม ๓๘๐ ๑๐๐.๐๐ 

๔. รายได้ต่อเดือน   

น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท  ๓ ๐.๘๐ 

๑๐,๐๐๑ บาท - ๓๐,๐๐๐ บาท  ๑๘๙ ๔๙.๗๐ 

๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป  ๑๘๘ ๔๙.๕๐ 

รวม ๓๘๐ ๑๐๐.๐๐ 

 

 

 

 



๕๔ 

 
ตารางท่ี ๔.๑  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (ต่อ) 

(n = ๓๘๐) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

๕. จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อเดือน   

๑ ครั้ง ๒๙๑ ๗๖.๖๐ 

๒ ครั้ง ๗๖ ๒๐.๐๐ 

มากกว่า ๒ ครั้ง ๑๓ ๓.๔๐ 
รวม ๓๘๐ ๑๐๐.๐ 

จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นเพศหญิง จ านวน 
๒๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๐ รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน ๑๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๐ 
ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๑๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๙๐
รองลงมามีอายุ ๔๑- ๕๐ ปี จ านวน ๑๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๐ ถัดมามีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป จ านวน 
๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๐ สุดท้ายมีอายุ ๒๐ - ๓๐ ปี จ านวน ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๐
ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จ านวน ๑๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๐.๕๐ รองลงมามวีุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน ๑๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๐ สุดท้าย
มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน ๓๔ คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๐ ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน๑๐,๐๐๑ บาท - ๓๐,๐๐๐ บาท จ านวน 
๑๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๐ รองลงมามีรายได้ต่อเดือน ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป จ านวน ๑๘๘ คน คิด
เป็นร้อยละ ๔๙.๕๐ สุดท้ายมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๐.๘๐ ตามล าดับ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้าวัดท าบุญต่อเดือน  ๑ ครั้ง  จ านวน ๒๙๑ คน  คิดเป็น
ร้อยละ ๗๖.๖๐ รองลงมาคือ ๑ – ๒ ครั้ง จ านวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ สุดท้ายมากกว่า ๒ 
ครั้ง  จ านวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๐ ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

๔.๒ ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรม
ให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรม
ให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวม ๒ ด้าน ได้แก่ 
หลักพุทธธรรม และการสร้างแรงจูงใจ และ ดังรายละเอียดที่แสดงตัวอย่างค่าเฉลี่ย (Mean =  ̅) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (StandardDeviation= S.D.) ในตารางที่ ๔.๒ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๒  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
สร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในภาพรวม  

(n = ๓๘๐) 

การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่
ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย  

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑) ด้านหลักพุทธธรรม ๔.๒๙ ๐.๓๗๗ มาก 

๒) ด้านการสร้างแรงจูงใจ ๔.๑๔ ๐.๔๒๙ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๒๒ ๐.๓๗๖ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธ
ธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ =๔.๒๒, S.D.= ๐.๓๗๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงล าดับได้ดังนี ้

๑. ด้านหลักพุทธธรรม  อยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๒๙, S.D.= ๐.๓๗๗) 
๒. ด้านการสร้างแรงจูงใจ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๑๔, S.D. = ๐.๔๒๙) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

๔.๒.๑ ระดับการระดับความคิดเห็นของประชาชนตามหลักพุทธธรรมให้แก่
ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุร ี

ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้มีจ านวน ๕ ด้าน คือ ๑)  ด้านศรัทธาพละ ๒)  ด้านวิริยะพละ ๓) ด้าน
สติพละ ๔)  ด้านปัญญาพละ ๕) ด้านสมาธิพละ  ดังรายละเอียดที่แสดงตัวอย่างค่าเฉลี่ย (Mean=  ̅) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) ในตารางที่ ๔.๓ – ๔.๗ ตามล าดับ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๓  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
สร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้านหลักพุทธธรรม ในภาพรวม  

(n = ๓๘๐) 

การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่
ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย  

ด้านหลักพุทธธรรม 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑) ด้านศรัทธาพละ ๔.๓๑ ๐.๔๑๒ มาก 

๒) ด้านวิริยะพละ ๔.๒๐ ๐.๔๑๐ มาก 

๓) ด้านสติพละ ๔.๑๙ ๐.๔๓๑ มาก 

๔) ด้านปัญญาพละ ๔.๒๕ ๐.๔๓๗ มาก 

๕) ด้านสมาธิพละ   ๔.๔๘ ๐.๔๙๖ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๒๙ ๐.๓๗๗ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธ
ธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้านหลักพุทธธรรม 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =๔.๒๙, S.D.= ๐.๓๗๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับได้ดังนี ้

๑. ด้านสมาธิพละ อยู่ในระดับมาก ( ̅ =๔.๔๘, S.D.= ๐.๔๙๖) 
๒. ด้านศรัทธาพละ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๓๑, S.D. = ๐.๔๑๒) 
๓. ด้านปัญญาพละ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๒๕, S.D. = ๐.๔๓๗) 
๔. ด้านวิริยะพละ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๒๐, S.D. = ๐.๔๑๐) 
๕. ด้านสติพละ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๑๙, S.D. = ๐.๔๓๑) 

 

 

 



๕๗ 

 
ตารางท่ี ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการสร้างแรงจูงใจตามหลัก

พุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุ รี
ด้านหลักพุทธธรรม ด้านศรัทธาพละ 

(n = ๓๘๐) 

การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่
ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย  
ด้านหลักพุทธธรรม (ด้านศรัทธาพละ) 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. ท่านมาวัดพุน้อยเพราะมีความเชื่อและศรัทธา
ใน “เศรษฐีเรือทอง” 

๔.๐๘ ๐.๕๔๖ มาก 

๒. ท่านมาวัดพุน้อนเพราะมีความเชื่อและศรัทธา
ใน “แม่ตะคียนทอง” 

๔.๓๓ ๐.๔๗๖ มาก 

๓. ท่านมาท าบุญวัดพุน้อยได้เห็นสิ่งที่หลวงพ่อเจ้า
อาวาสท าให้ดู อยู่ให้เห็น ยิ่งศรัทธามากขึ้น 

๔.๕๓ ๐.๕๐๕ มากที่สุด 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๓๑ ๐.๔๑๒ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธ
ธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้านหลักพุทธธรรม 
ด้านศรัทธาพละ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =๔.๓๑, S.D.= ๐.๔๑๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่ ๓. ท่านมาท าบุญวัดพุน้อยได้เห็นสิ่งที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสท าให้ดู อยู่ให้เห็น ยิ่งศรัทธามาก
ขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 

 
ตารางท่ี ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการสร้างแรงจูงใจตามหลัก

พุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ด้านหลักพุทธธรรม ด้านวิริยะพละ 

(n = ๓๘๐) 

การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่
ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย  
ด้านหลักพุทธธรรม (ด้านวิริยะพละ) 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. ท่านได้บูชาเรือไปแล้วมีการปฏิบัติสวดมนต์
ไหว้พระ เจริญสมาธิมากยิ่งข้ึน 

๔.๑๘ ๐.๔๔๓ มาก 

๒. ท่านมีการเก็บออมแบ่งทรัพย์สินที่ได้มาเป็น ๔ 
ส่วนตามหลักพุทธธรรมที่ทางวัดอธิบายให้
เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 

๔.๑๗ ๐.๔๔๓ มาก 

๓. ท่านมีความตั้งใจประกอบสัมมาอาชีพ อย่าง
ไม่ย้อท้อต่ออุปสรรคปัญหา เพราะได้น าหลัก
พุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 

๔.๒๓ ๐.๔๒๙ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๒๐ ๐.๔๑๐ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธ
ธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้านหลักพุทธธรรม 
ด้านวิริยะพละ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๒๐, S.D. = ๐.๔๑๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่ ๓. ท่านมีความตั้งใจประกอบสัมมาอาชีพ อย่างไม่ย้อท้อต่ออุปสรรคปัญหา เพราะได้น า
หลักพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจ าวัน มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 
ตารางท่ี ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการสร้างแรงจูงใจตามหลัก

พุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ด้านหลักพุทธธรรม ด้านสติพละ 

(n = ๓๘๐) 

การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่
ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย  

ด้านหลักพุทธธรรม (ด้านสติพละ) 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. ท่านมีการหยุดยั้งคิดใช้สติปัญญาในการด าเนิน
ชีวิตมากยิ่งขึ้น 

๔.๑๗ ๐.๔๔๙ มาก 

๒. ท่านมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้น
หลังจากได้มาท าบุญที่วัด 

๔.๒๑ ๐.๔๖๗ มาก 

๓. ท่านมีความคิดที่ดีคิดในทางบวกตามหลักที่
หลวงพ่อเจ้าอาวาสน ามาอบรมสั่งสอนชี้แนะ 

๔.๒๑ ๐.๔๕๗ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๑๙ ๐.๔๓๑ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธ
ธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้านหลักพุทธธรรม 
ด้านสติพละ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๑๙, S.D. = ๐.๔๓๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อที่ ๒.ท่านมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้นหลังจากได้มาท าบุญที่วัด  และข้อที่ ๓. ท่านมี
ความคิดที่ดีคิดในทางบวกตามหลักที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสน ามาอบรมสั่งสอนชี้แนะ มีค่าเฉลี่ยมากกว่า
ข้ออ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 

 
ตารางท่ี ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการสร้างแรงจูงใจตามหลัก

พุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ด้านหลักพุทธธรรม ด้านปัญญาพละ   

(n = ๓๘๐) 

การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่
ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย  
ด้านหลักพุทธธรรม (ด้านปัญญาพละ) 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. ท่านได้เข้าใจหลักพุทธธรรมเมื่อได้รับค าอบรม
ถึงศรัทธาและปัญญาในการอบรมก่อนรับเรือ
ใหม ่

๔.๑๙ ๐.๔๒๓ มาก 

๒. ท่านมีความมั่นใจเพ่ิมมากขึ้นเมื่อหลวงพ่อได้
สอบถามย้ าถึงหลักพุทธธรรมที่ได้รับฟังมาอีก
ครั้งในหอ้งพิธี 

๔.๒๖ ๐.๖๒๑ มาก 

๓. ท่านได้เข้าใจในการท าบุญท าทานตามหลัก
พุทธธรรมมากยิ่งขึ้น 

๔.๓๐ ๐.๔๘๑ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๒๕ ๐.๔๓๗ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธ
ธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้านหลักพุทธธรรม 
ด้านปัญญาพละ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๒๕, S.D. = ๐.๔๓๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่ ๓. ท่านได้เข้าใจในการท าบุญท าทานตามหลักพุทธธรรมมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้อ
อ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

 
ตารางท่ี ๔.๘ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการสร้างแรงจูงใจตามหลัก

พุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ด้านหลักพุทธธรรม ด้านสมาธิพละ     

(n = ๓๘๐) 

การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่
ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย  
ด้านหลักพุทธธรรม (ด้านสมาธิพละ  ) 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. ทานได้ฟังค าอธิบายของหลวงพ่อเจ้าอาวาสถึง
ความเป็นมาของการเดินเรือคณะอยู่ในห้อง
อบรมก่อนรับเรือและเข้าใจแนวทางปฏิบัติ
อย่างชัดเจน 

๔.๔๘ ๐.๕๐๐ มาก 

๒. ท่านได้สัมผัสรับรู้ถึงความปิติในขณะเชิญเรือ
ได ้

๔.๔๙ ๐.๕๐๑ มาก 

๓. ท่านมีความตั้งใจในการปิดทองเรือด้วยตนเอง
ดังที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสสอนบอกว่า หนึ่ง แผ่น 
หนึ่ง สมาธิ 

๔.๔๘ ๐.๕๑๖ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๔๘ ๐.๔๙๖ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธ
ธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้านหลักพุทธธรรม 
ด้านสมาธิพละ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๔๘, S.D. = ๐.๔๙๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่ ๒.ท่านได้สัมผัสรับรู้ถึงความปิติในขณะเชิญเรือได้ มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 

 

๔.๒.๒ ระดับการระดับความคิดเห็นของประชาชนในการสร้างแรงจูงใจให้แก่
ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้มีจ านวน ๕ ด้าน คือ ๑)  ด้านการสื่อสาร ๒)  ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ๓) ด้านสิ่งแวดล้อม ๔)  ด้านความเชื่อ ดังรายละเอียดที่แสดงตัวอย่างค่าเฉลี่ย (Mean=  ̅) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) ในตารางที่ ๔.๙ – ๔.๑๓ ตามล าดับ 
ดังนี้ 

ตารางท่ี ๔.๙  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
สร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้านหลักพุทธธรรม ในภาพรวม  

(n = ๓๘๐) 

การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่
ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย  

การสร้างแรงจูงใจ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑) ด้านการสื่อสาร ๔.๐๔ ๐.๕๘๐ มาก 

๒) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ๔.๓๐ ๐.๓๘๐ มาก 

๓) ด้านสิ่งแวดล้อม ๔.๐๐ ๐.๕๐๙ มาก 

๔) ด้านความเชื่อ ๔.๒๑ ๐.๔๒๒ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๑๔ ๐.๔๒๙ มาก 

 จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธ
ธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้ากนหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้านการสร้าง
แรงจูงใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =๔.๑๔, S.D.= ๐.๔๒๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับได้ดังนี ้

๑. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๓๐, S.D.= ๐.๓๘๐) 
๒. ด้านความเชื่อ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๒๑, S.D. = ๐.๔๒๒) 
๓. ด้านการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๐๔, S.D. = ๐.๕๘๐) 
๔. ด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๐๐, S.D. = ๐.๕๐๙) 
 
 
 



๖๓ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการสร้างแรงจูงใจตามหลัก

พุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้านการสื่อสาร 

 (n = ๓๘๐) 
การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่

ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย  
 (ด้านการสื่อสาร) 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. ทางวัดมีการประชาสัมพันธ์การท าบุญผ่านสื่อ
ต่างๆ ให้ทราบอย่างสม่ าเสมอ 

๔.๓๗ ๐.๕๒๕ 
มาก 

๒. ทางวัดมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน
ให้ เข้ามาท าบุญตามเทศกาลต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

๓.๘๑ ๐.๗๕๑ 
มาก 

๓. ทางวัดมีการแจ้งข่าวสาร กิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ ให้ทราบอย่างสม่ าเสมอ 

๔.๓๑ ๐.๕๙๔ 
มาก 

๔. ทางวัดมีการประชาสัมพันธ์การท าบุญด้วย
แผ่นพับ โปสเตอร์ ถึงวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของ
วัด 

๓.๖๖ ๐.๗๗๔ 
มาก 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๐๔ ๐.๕๘๐ มาก 

จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธ
ธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้านการสร้างแรงจูงใจ
ด้านการสื่อสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๐๔, S.D. = ๐.๕๘๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่ ๑. ทางวัดมีการประชาสัมพันธ์การท าบุญผ่านสื่อต่างๆ ให้ทราบอย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ย
มากกว่าข้ออ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการสร้างแรงจูงใจตามหลัก

พุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

(n = ๓๘๐) 
การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่

ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย  
 (ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก) 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. ทางวัดมีบุคลากร ช่วยอ านวยความสะดวก
แนะน าสถานที่ต่างๆ ของวัด 

๔.๑๒ ๐.๕๐๖ 
มาก 

๒. ทางวัดจัดอ านวยความสะดวกด้านโรงอาหาร 
และเครื่องดื่มต่างๆ อย่างเพียงพอ 

๔.๘๒ ๐.๔๐๔ 
มากที่สุด 

๓. ทางวัดวัดมีการติดป้ายแนะน า บอกกล่าวถึง
สถานที่ท าบุญไว้อย่างชัดเจน 

๔.๑๐ ๐.๕๕๒ 
มาก 

๔. ทางวัดวัดมีการแบ่งสัดส่วนสถานที่ท าบุญ ที่
พักผ่อน ห้องสุขา อย่างเป็นระเบียบ 

๔.๑๕ ๐.๕๔๓ 
มาก 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๓๐ ๐.๓๘๐ มาก 

จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธ
ธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้านการสร้างแรงจูงใจ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๓๐, S.D. = ๐.๓๘๐) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ ๒. ทางวัดจัดอ านวยความสะดวกด้านโรงอาหาร และเครื่องดื่มต่างๆ อย่าง
เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๒ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการสร้างแรงจูงใจตามหลัก

พุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้านสิ่งแวดล้อม 

(n = ๓๘๐) 
การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่

ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย  
 (ด้านสิ่งแวดล้อม) 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. ทางวัดวัดมีการปรับปรุงภายในวัดให้ร่มรื่น 
สะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม เพ่ือความสุข
สบายกายใจ 

 

๔.๑๘ 

 

๐.๔๕๕ มาก 

๒. ทางวัดมีการจัดเตรียมที่ทิ้งขยะ โดยมีการ
ก าหนดจุด และแยกประเภทขยะแต่ละจุดไว้ ๓.๗๕ ๐.๗๖๔ มาก 

๓. ทางวัดมีการติดป้ายสุภาษิตพุทธธรรมค าสอน 
ตามต้นไม้ ศาลานั่งพัก ทั่วบริเวณวัด ๓.๙๗ ๐.๖๓๕ มาก 

๔. ทางวัดมีการจัดบุคลากรอ านวยความสะดวก 
ท าความสะอาด และให้ข้อมูลของวัดด้วยความ
ยินดี ๔.๐๙ ๐.๕๑๘ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๐๐ ๐.๕๐๙ มาก 

จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธ
ธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้านการสร้างแรงจูงใจ
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๐๐, S.D. = ๐.๕๐๙) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่ ๑. ทางวัดวัดมีการปรับปรุงภายในวัดให้ร่มรื่น สะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม เพื่อความสุข
สบายกายใจ มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๓ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในการสร้างแรงจูงใจตามหลัก

พุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ด้านการสร้างแรงจูงใจ ด้านความเชื่อ 

(n = ๓๘๐) 
การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่

ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย  
 (ด้านความเชื่อ) 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 

๑. ทางวัดมีการจัดอบรมให้ข้อคิดสอดแทรกหลัก
พุทธธรรมด้านการเกิด ๔ ประเภท ก่อนการ
เชิญเรือใหม่ทุกครั้ง ๔.๒๑ ๐.๔๑๙ มาก 

๒. ทางวัดได้มีการเทศน์สอน โดยการน าหลัก
ธรรมะและวิธีปฏิบัติไปใช้ในการด ารงชีวิต  ๔.๑๐ ๐.๕๒๙ มาก 

๓. ทางวัดได้มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพ่ือ
สร้างบุญบารมีของตนเอง เพ่ือที่จะได้ช่วยกัน
รักษาและสืบทอดพุทธศาสนา ๔.๐๖ ๐.๕๖๗ มาก 

๔. ทางวัดได้มีการให้รับศีล ก่อนจะมีพิธีทุกครั้ง 
เพ่ือให้ประชาชนทุกท่านมีศีลธรรม ประจ าใจ ๔.๔๗ ๐.๕๐๕ มาก 

รวมค่าเฉลี่ยท้ังหมด ๔.๒๑ ๐.๔๒๒ มาก 

จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธ
ธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้านการสร้างแรงจูงใจ
ด้านความเชื่อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๒๑, S.D. = ๐.๔๒๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่ ๔.ทางวัดได้มีการให้รับศีล ก่อนจะมีพิธีทุกครั้ง เพ่ือให้ประชาชนทุกท่านมีศีลธรรม 
ประจ าใจ มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 
 



๖๗ 

 

๔.๓ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ ๑ 
สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา รายได้ต่อเดือน และ
จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่
ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี แตกต่างกัน 
ตารางที่ ๔.๑๔ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับการสร้าง

แรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้าน
หมี่ จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามเพศ 

 (n = ๓๘๐) 
รายการ สถานภาพ n Mean S.D. T Sig 

ด้านการสื่อสาร เพศชาย ๑๑๘ ๓.๙๖ ๐.๖๑๒ -๑.๘๔๑ ๐.๐๖๖ 
เพศหญิง ๒๖๒ ๔.๐๗ ๐.๕๖๒ 

ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

เพศชาย ๑๑๘ ๔.๒๘ ๐.๔๒๕ -๐.๔๓๕ ๐.๖๖๔ 
เพศหญิง ๒๖๒ ๔.๓๐ ๐.๓๕๘ 

ด้านสิ่งแวดล้อม เพศชาย ๑๑๘ ๓.๙๙ ๐.๕๖๓ -๐.๓๔๗ ๐.๗๒๙ 
เพศหญิง ๒๖๒ ๔.๐๐ ๐.๔๘๕ 

ด้านความเชื่อ เพศชาย ๑๑๘ ๔.๑๘ ๐.๔๕๙ -๐.๘๓๗ ๐.๔๐๓ 
เพศหญิง ๒๖๒ ๔.๒๒ ๐.๔๐๕ 

ภาพรวมทุกด้าน 
เพศชาย ๑๑๘ ๔.๑๐ ๐.๔๗๘ -๐.๙๗๐ ๐.๓๓๓ 
เพศหญิง ๒๖๒ ๔.๑๕ ๐.๔๐๔ 

จากตารางที่ ๔.๑๔ เพศของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
สร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัด
ลพบุรีโดยรวม ไมแ่ตกต่างกัน และรายด้านพบว่า ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  

 

 

 

 



๖๘ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๕  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับการสร้าง

แรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้าน
หมี่ จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามอายุ 

        (n = ๓๘๐) 

**นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
จากตารางที่ ๔.๑๕ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ   

กับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมติฐานการวิจัย และรายด้านพบว่า ด้านการสื่อสาร
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านความเชื่อแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ คือด้านความเชื่อ จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู่ ในมิติทางด้านสังคมด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : 
LSD) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑๖ ดังนี้ 

 

รายการ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ด้านการสื่อสาร ระหว่างกลุ่ม ๑.๑๔๙ ๓ ๐.๓๘๓ ๑.๑๔๑ ๐.๓๓๒ 
ภายในกลุ่ม ๑๒๖.๒๑๑ ๓๗๖ ๐.๓๓๖   

รวม ๑๒๗.๓๕๙ ๓๗๙    
ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๔๘๗ ๓ ๐.๑๖๒ ๑.๑๒๖ ๐.๓๓๘ 
ภายในกลุ่ม ๕๔.๑๖๑ ๓๗๖ ๐.๑๔๔   

รวม ๕๔.๖๔๗ ๓๗๙    
ด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างกลุ่ม ๑.๔๙๓ ๓ ๐.๔๙๘ ๑.๙๓๑ ๐.๑๒๔ 

ภายในกลุ่ม ๙๖.๘๘๒ ๓๗๖ ๐.๒๕๘   
รวม ๙๘.๓๗๔ ๓๗๙    

ด้านความเชื่อ ระหว่างกลุ่ม ๒.๙๓๐ ๓ ๐.๙๗๗ ๕.๖๘๘** ๐.๐๐๑ 
ภายในกลุ่ม ๖๔.๕๖๓ ๓๗๖ ๐.๗๒   

รวม ๖๗.๔๙๓ ๓๗๙    
รวมทั้งสิ้น ระหว่างกลุ่ม ๑.๒๑๕ ๓ ๐.๔๐๕ ๒.๒๒๖ ๐.๐๘๕ 

ภายในกลุ่ม ๖๘.๓๙๑ ๓๗๖ ๐.๑๘๒   

รวม ๖๙.๖๐๖ ๓๗๙    



๖๙ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๖ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดระหว่าง     

อายุ กับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุ
น้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามอายุ ด้านความเชื่อ 

 (n = ๓๘๐) 

อายุ  ̅ 
๒๐-๓๐ ป ี ๓๑-๔๐ ป ี ๔๑-๕๐ ป ี ๕๑ ปีขึ้นไป 

๔.๐๘ ๔.๑๔ ๔.๓๐ ๔.๒๘ 

๒๐-๓๐ ป ี ๔.๐๘ - -๐.๐๖ -๐.๒๒* -๐.๒๐* 

๓๑-๔๐ ป ี ๔.๑๔ - - -๐.๑๖* -๐.๑๔* 

๔๑-๕๐ ป ี ๔.๓๐ - - - ๐.๐๒ 

๕๑ ปีขึ้นไป ๔.๒๘ - - - - 

 จากตารางที่ ๔.๑๖ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการสร้าง
แรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
โดยรวม เป็นรายคู่ พบว่า อายุ ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรม
ให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ด้านความเชื่อ  แตกต่างกัน 
๔ คู่ ได้แก่ กลุ่มอายุ ๒๐-๓๐ ปี   มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยกว่า กลุ่มอายุ ๔๑-๕๐ ปี  ( ̅=-๐.๒๒) กลุ่ม
อายุ ๒๐-๓๐ ปี   มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยกว่า กลุ่มอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป ( ̅=-๐.๒๐) กลุ่มอายุ ๓๑-๔๐ ปี   
มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยกว่า กลุ่มอายุ ๔๑-๕๐ ปี ( ̅=-๐.๑๖) และกลุ่มอายุ ๓๑-๔๐ ปี มีระดับค่าเฉลี่ย
น้อยกว่า กลุ่มอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป ( ̅=-๐.๑๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๗  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศกับการสร้าง

แรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้าน
หมี่ จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

        (n = ๓๘๐) 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
จากตารางที่ ๔.๑๗ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน      

วุฒิการศึกษา กับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย 
อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยรวมไม่แตกต่างจึงปฏิเสธสมติฐานการวิจัย และรายด้านพบว่า ด้าน
การสื่อสาร และด้านความเชื่อแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ในมิติทางด้านสังคมด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ที่สุด (Least Significant Difference : LSD) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑๘ – ๔.๑๙ ดังนี้ 

รายการ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ด้านการสื่อสาร ระหว่างกลุ่ม ๒.๔๗๕ ๒ ๑.๒๓๗ ๓.๗๓๕* ๐.๐๒๕ 
ภายในกลุ่ม ๑๒๔.๘๘๕ ๓๗๗ ๐.๓๓๑   

รวม ๑๒๗.๓๕๙ ๓๗๙    
ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๓๘๕ ๒ ๐.๑๙๒ ๑.๓๓๖ ๐.๒๖๔ 
ภายในกลุ่ม ๕๔.๒๖๓ ๓๗๗ ๐.๑๔๔   

รวม ๕๔.๖๔๗ ๓๗๙    
ด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างกลุ่ม ๐.๗๒๓ ๒ ๐.๓๖๒ ๑.๓๙๖ ๐.๒๔๙ 

ภายในกลุ่ม ๙๗.๖๕๑ ๓๗๗ ๐.๒๕๙   
รวม ๙๘.๓๗๔ ๓๗๙    

ด้านความเชื่อ ระหว่างกลุ่ม ๑.๑๗๘ ๒ ๐.๕๘๙ ๓.๓๕๐* ๐.๐๓๖ 
ภายในกลุ่ม ๖๖.๓๑๔ ๓๗๗ ๐.๑๗๖   

รวม ๖๗.๔๙๓ ๓๗๙    
รวมทั้งสิ้น ระหว่างกลุ่ม ๑.๐๔๖ ๒ ๐.๕๒๓ ๒.๘๗๕ ๐.๐๕๘ 

ภายในกลุ่ม ๖๘.๕๖๑ ๓๗๗ ๐.๑๘๒   

รวม ๖๙.๖๐๖ ๓๗๙    

 



๗๑ 

 
ตารางท่ี ๔.๑๘ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดระหว่าง     

วุฒิการศึกษา กับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญ
ของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้านการสื่อสาร 

 (n = ๓๘๐) 

อายุ  ̅ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

๔.๑๒ ๓.๙๖ ๔.๑๑ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ๔.๑๒ - ๐.๑๖* ๐.๐๑ 

ปริญญาตรี ๓.๙๖ - - -๐.๑๕ 

สูงกว่าปริญญาตรี ๔.๑๑ - - - 

 จากตารางที่ ๔.๑๘ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการสร้าง
แรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
ด้านการสื่อสาร เป็นรายคู่ พบว่า วุฒิการศึกษา ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตาม
หลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญ แตกต่างกัน ๑ คู่ ได้แก่ กลุ่มการศึกษาต่ ากว่าปริญญา
ตรี มีระดับค่าเฉลี่ยมากกว่า กลุ่มการศึกษาปริญญาตรี ( ̅=๐.๑๖)  

ตารางท่ี ๔.๑๙ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดระหว่าง     
วุฒิการศึกษา กับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของ
วัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้านความเชื่อ 

 (n = ๓๘๐) 

อายุ  ̅ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

๔.๒๗ ๔.๑๕ ๔.๒๔ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ๔.๒๗ - ๐.๑๒* ๐.๐๓ 

ปริญญาตรี ๔.๑๕ - - -๐.๐๙ 

สูงกว่าปริญญาตรี ๔.๒๔ - - - 

 จากตารางที่ ๔.๑๙ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการสร้าง
แรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
ด้านความเชื่อ เป็นรายคู่ พบว่า วุฒิการศึกษา ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตาม
หลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญ แตกต่างกัน ๑ คู่ ได้แก่ กลุ่มการศึกษาต่ าปริญญาตรี มีระดับ
ค่าเฉลี่ยมากกว่า กลุ่มการศึกษาปริญญาตรี  ( ̅=๐.๑๒)  

 



๗๒ 

 
 

ตารางท่ี ๔.๒๐  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนกับการ
สร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

        (n = ๓๘๐) 

**นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

จากตารางท่ี ๔.๒๐ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้
ต่อเดือน กับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอ
บ้านหมี่จังหวัดลพบุรี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ จีงยอมรับสมติฐาน
การวิจัยและรายด้านพบว่า แตกต่างกันทุกด้าน จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่ ในมิติทางด้านสังคมด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๒๑ – ๔.๒๕ ดังนี้ 

รายการ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ด้านการสื่อสาร ระหว่างกลุ่ม ๓.๕๘๕ ๒ ๑.๗๙๓ ๕.๔๖๐** ๐.๐๐๕ 
ภายในกลุ่ม ๑๒๓.๗๗๔ ๓๗๗ ๐.๓๒๘   

รวม ๑๒๗.๓๕๙ ๓๗๙    
ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

ระหว่างกลุ่ม ๓.๑๔๕ ๒ ๑.๕๗๒ ๑๑.๕๑๐** ๐.๐๐๐ 
ภายในกลุ่ม ๕๑.๕๐๓ ๓๗๗ ๐.๑๓๗   

รวม ๕๔.๖๔๗ ๓๗๙    
ด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างกลุ่ม ๒.๔๘๘ ๒ ๑.๒๔๔ ๔.๘๙๑** ๐.๐๐๘ 

ภายในกลุ่ม ๙๕.๘๘๖ ๓๗๗ ๐.๒๕๔   
รวม ๙๘.๓๗๔ ๓๗๙    

ด้านความเชื่อ ระหว่างกลุ่ม ๒.๕๘๗ ๒ ๑.๒๙๔ ๗.๕๑๔** ๐.๐๐๑ 
ภายในกลุ่ม ๖๔.๙๐๕ ๓๗๗ ๐.๑๗๒   

รวม ๖๗.๔๙๓ ๓๗๙    
รวมทั้งสิ้น ระหว่างกลุ่ม ๒.๗๖๗ ๒ ๑.๓๘๔ ๗.๘๐๔** ๐.๐๐๐ 

ภายในกลุ่ม ๖๖.๘๓๙ ๓๗๗ ๐.๑๗๗   

รวม ๖๙.๖๐๖ ๓๗๙    

 



๗๓ 

 
ตารางท่ี ๔.๒๑ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดระหว่าง     

รายได้ต่อเดือน กับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการ
ท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยรวม 

(n = ๓๘๐) 

อายุ  ̅ 
น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป 

๔.๘๕ ๔.๐๗ ๔.๑๙ 

น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ๔.๘๕ - ๐.๗๘* ๐.๖๖* 

๑๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท ๔.๐๗ - - -๐.๑๒* 

๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๔.๑๙ - - - 

 จากตารางที่ ๔.๒๑ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการสร้าง
แรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
โดยรวม เป็นรายคู่ พบว่า รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลัก
พุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญ แตกต่างกัน ๓ คู่ ได้แก่ กลุ่มเงินเดือนน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ 
บาท มีระดับค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มเงินเดือน ๑๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท  ( ̅=๐.๗๘), กลุ่มเงินเดือน
น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มีระดับค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มเงินเดือน ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป  ( ̅=๐.๖๖) และ
กลุ่มเงินเดือน ๑๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มเงินเดือน ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้น
ไป  ( ̅=-๐.๑๒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๔ 

 
ตารางท่ี ๔.๒๒ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดระหว่าง     

รายได้ต่อเดือน กับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการ
ท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้านการสื่อสาร 

(n = ๓๘๐) 

อายุ  ̅ 
น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป 

๔.๗๕ ๓.๙๖ ๔.๑๑ 

น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ๔.๗๕ - ๐.๗๙* ๐.๖๔* 

๑๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท ๓.๙๖ - - -๐.๑๕* 

๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๔.๑๑ - - - 

 จากตารางที่ ๔.๒๒ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการสร้าง
แรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
ด้านการสื่อสาร เป็นรายคู่ พบว่า รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจ
ตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญ แตกต่างกัน แตกต่างกัน ๓ คู่ ได้แก่ กลุ่มเงินเดือน
น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มีระดับค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มเงินเดือน ๑๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท  ( ̅=
๐.๗๙), กลุ่มเงินเดือนนอ้ยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มีระดับค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มเงินเดือน ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้น
ไป  ( ̅=๐.๖๔) และกลุ่มเงินเดือน ๑๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มเงินเดือน 
๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป  ( ̅=-๐.๑๕) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 

 
ตารางท่ี ๔.๒๓ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดระหว่าง     

รายได้ต่อเดือน กับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการ
ท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

(n = ๓๘๐) 

อายุ  ̅ 
น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป 

๔.๘๓ ๔.๒๒ ๔.๓๗ 

น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ๔.๘๓ - ๐.๖๑* ๐.๔๖* 

๑๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท ๔.๒๒ - - -๐.๑๕* 

๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๔.๓๗ - - - 

 จากตารางที่ ๔.๒๓ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการสร้าง
แรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นรายคู่ พบว่า รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการสร้าง
แรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญ แตกต่างกัน ๓ คู่ ได้แก่ กลุ่มเงินเดือนน้อย
กว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มีระดับค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มเงินเดือน ๑๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท  ( ̅= ๐.๖๑), 
กลุ่มเงินเดือนน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มีระดับค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มเงินเดือน ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป  ( ̅=
๐.๔๖) และกลุ่มเงินเดือน ๑๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มเงินเดือน 
๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป  ( ̅=-๐.๑๕) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๖ 

 
ตารางท่ี ๔.๒๔ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดระหว่าง     

รายได้ต่อเดือน กับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการ
ท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้านสิ่งแวดล้อม 

(n = ๓๘๐) 

อายุ  ̅ 
น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป 

๔.๘๓ ๓.๙๖ ๔.๐๒ 

น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ๔.๘๓ - ๐.๘๗* ๐.๘๑* 

๑๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท ๓.๙๖ - - -๐.๐๖* 

๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๔.๐๒ - - - 

 จากตารางที่ ๔.๒๔ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการสร้าง
แรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นรายคู่ พบว่า รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจ
ตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญ แตกต่างกัน ๓ คู่ ได้แก่ กลุ่มเงินเดือนน้อยกว่า 
๑๐,๐๐๐ บาท มีระดับค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มเงินเดือน ๑๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท  ( ̅= ๐.๘๗), กลุ่ม
เงินเดือนน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มีระดับค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มเงินเดือน ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป  ( ̅=
๐.๘๑) และกลุ่มเงินเดือน ๑๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มเงินเดือน 
๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป  ( ̅=-๐.๐๖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 

 
ตารางที่ ๔.๒๕ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุ ดระหว่าง     

รายได้ต่อเดือน กับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการ
ท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้านความเชื่อ 

(n = ๓๘๐) 

อายุ  ̅ 
น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป 

๕.๐๐ ๔.๑๖ ๔.๒๕ 

น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท ๕.๐๐ - ๐.๘๔* ๐.๗๕* 

๑๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท ๔.๑๖ - - -๐.๐๙* 

๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป ๔.๒๕ - - - 

 จากตารางที่ ๔.๒๕ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการสร้าง
แรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
ด้านความเชื่อ เป็นรายคู่ พบว่า รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตาม
หลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญ แตกต่างกัน ๓ คู่ ได้แก่ กลุ่มเงินเดือนน้อยกว่า 
๑๐,๐๐๐ บาท มีระดับค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มเงินเดือน ๑๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท  ( ̅= ๐.๘๔),  
กลุ่มเงินเดือนน้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท มีระดับค่าเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มเงินเดือน ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป   
( ̅=๐.๗๕) และกลุ่มเงินเดือน ๑๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มเงินเดือน 
๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป  ( ̅=-๐.๐๙) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๘ 

 
ตารางท่ี ๔.๒๖  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านจ านวนครั้งในการเข้า

วัดท าบุญต่อเดือนกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการ
ท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามจ านวนครั้งในการเข้า
วัดท าบุญต่อเดือน 

        (n = ๓๘๐) 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางท่ี ๔.๒๖ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านจ านวน
ครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อเดือน กับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการ
ท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมติฐานการวิจัย   
และรายด้านพบว่า ด้านการสื่อสารและด้านสิ่งอ านวยความ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๑ อ จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ในมิติทางด้านสังคมด้วยวิธี
ผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 
๔.๒๗ - ๔.๒๘ ดังนี้ 

รายการ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ด้านการสื่อสาร ระหว่างกลุ่ม ๒.๖๓๙ ๒ ๐.๓๒๐ ๓.๙๘๙* ๐.๐๑๙ 
ภายในกลุ่ม ๑๒๔.๗๒๐ ๓๗๗ ๐.๓๓๑   

รวม ๑๒๗.๓๕๙ ๓๗๙    
ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๑๔๐ ๒ ๐.๕๗๐ ๔.๐๑๕* ๐.๐๑๙ 
ภายในกลุ่ม ๕๓.๕๐๘ ๓๗๗ ๐.๑๔๒   

รวม ๕๔.๖๔๗ ๓๗๙    
ด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างกลุ่ม ๐.๐๘๓ ๒ ๐.๐๔๑ ๐.๑๕๙ ๐.๘๕๓ 

ภายในกลุ่ม ๙๘.๒๙๒ ๓๗๗ ๐.๒๖๑   
รวม ๙๘.๓๗๔ ๓๗๙    

ด้านความเชื่อ ระหว่างกลุ่ม ๐.๘๐๐ ๒ ๐.๔๐๐ ๒.๒๖๑ ๐.๑๐๖ 
ภายในกลุ่ม ๖๖.๖๙๓ ๓๗๗ ๐.๑๗๗   

รวม ๖๗.๔๙๓ ๓๗๙    
รวมทั้งสิ้น ระหว่างกลุ่ม ๐.๘๐๓ ๒ ๐.๔๐๒ ๒.๒๐๑ ๐.๑๑๒ 

ภายในกลุ่ม ๖๘.๘๐๓ ๓๗๗ ๐.๑๘๓   

รวม ๖๙.๖๐๖ ๓๗๙    

 



๗๙ 

 
ตารางท่ี ๔.๒๗ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดระหว่าง     

จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อเดือน กับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรม
ให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ด้านการ
สื่อสาร 

 (n = ๓๘๐) 

จ านวนครั้งในการเข้าวัด
ท าบุญต่อเดือน  ̅ 

ไม่เคยมา ๑ – ๒ ครั้ง มากกว่า ๒ ครั้ง 

๓.๙๙ ๔.๒๐ ๔.๔๑ 

ไม่เคยมา ๓.๙๙ - -๐.๒๑* -๐.๔๒ 

๑ – ๒ ครั้ง ๔.๒๐ - - -๐.๒๑* 

มากกว่า ๒ ครั้ง ๔.๔๑ - - - 

 จากตารางที่ ๔.๒๗ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการสร้าง
แรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
ด้านการสื่อสาร เป็นรายคู่ พบว่า จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อเดือน ต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญ แตกต่างกัน ๒ คู่ ได้แก่ 
กลุ่มไม่เคยมาวัด มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยกว่า กลุ่มที่มาวัดมากกว่า ๑ – ๒ ครั้ง  ( ̅= -๐.๒๑) และกลุ่ม
ที่มาวัด๑ – ๒ ครั้ง มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยกว่า กลุ่มที่มาวัดมากกว่า ๒ ครั้ง  ( ̅= -๐.๒๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๐ 

 
ตารางท่ี ๔.๒๘ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดระหว่าง     

จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อเดือน กับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรม
ให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

(n = ๓๘๐) 

จ านวนครั้งในการเข้าวัด
ท าบุญต่อเดือน  ̅ 

ไม่เคยมา ๑ – ๒ ครั้ง มากกว่า ๒ ครั้ง 

๔.๒๗ ๔.๔๐ ๔.๒๑ 

ไม่เคยมา ๔.๒๗ - -๐.๑๓* ๐.๐๖ 

๑ – ๒ ครั้ง ๔.๔๐ - - ๐.๑๙ 

มากกว่า ๒ ครั้ง ๔.๒๑ - - - 

 จากตารางที่ ๔.๒๘ เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นต่อการสร้าง
แรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นรายคู่ พบว่า จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อเดือน ต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญ แตกต่างกัน ๑ คู่ 
ได้แก่ กลุ่มไม่เคยมาวัด มีระดับค่าเฉลี่ยน้อยกว่า กลุ่มท่ีมาวัดมากกว่า ๑ – ๒ ครั้ง  ( ̅= -๐.๑๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๑ 

 
ตารางท่ี ๔.๒๙  ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการสร้างแรงจูงใจ

ตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุรี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

 

ที ่ ตัวแปรทดสอบ t F Sig. 
ผลการศึกษา 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
๑ เพศ -๐.๙๗๐  ๐.๓๓๓   
๒ อายุ  ๒.๒๒๖ ๐.๐๘๕   

๓ วุฒิการศึกษา  ๒.๘๗๕* ๐.๐๕๘   

๔ รายได้ต่อเดือน  ๗.๘๐๔** ๐.๐๐๐   

๕ จ านวนครั้งในการเข้าวัด
ท าบุญต่อเดือน 

 ๒.๒๐๑ ๐.๑๑๒ 
  

**นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางท่ี ๔.๒๙ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ ๑ พบว่า 
ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่

ประชาชน ในการท าบุญ  โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ 
ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่

ประชาชน ในการท าบุญ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ 
ประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรม

ให้แก่ประชาชน ในการท าบุญ โดยภาพรวม ไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ 
ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธ

ธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญ โดยภาพรวม แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ 
ประชาชนที่มีจ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสร้าง

แรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ 

 
 
 

 
 
 

 



๘๒ 

 

๔.๔ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ ๒ 
สมมติฐานที่ ๒ การสร้างแรงจูงใจ กับหลักพุทธธรรม  ให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย 
อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีความสัมพันธ์กัน 
ตารางท่ี ๔.๓๐  แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างแรงจูงใจ กับหลักพุทธธรรม  

ให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
 

การสร้างแรงจูงใจ 

หลักพุทธธรรม  ให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุ
น้อย อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. 
(๒-tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ์ 

ด้านการสื่อสาร ๐.๖๔๐ ๐.๐๐๐** ปานกลาง 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ๐.๗๒๗ ๐.๐๐๐** ปานกลาง 
ด้านสิ่งแวดล้อม ๐.๖๙๙ ๐.๐๐๐** ปานกลาง 
ด้านความเชื่อ ๐.๗๕๓ ๐.๐๐๐** ปานกลาง 
ภาพรวม ๐.๗๗๑ ๐.๐๐๐** ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ ๔.๓๐ พบว่า ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธ
ธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (r = ๐.๗๗๑) โดยด้านที่มีความสัมพันธ์ในด าดับแรกคือ ด้านความเชื่อ ระดับ
ความสัมพันธ์ ปานกลาง (r= ๐.๗๕๓) รองลงมาคือด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ระดับความสัมพันธ์ ปาน
กลาง (r = ๐.๗๒๗) ถัดมาคือด้านสิ่งแวดล้อม ระดับความสัมพันธ์ ปานกลาง (r = ๐.๖๙๙) สุดท้ายคือ
ด้านการสื่อสาร ระดับความสัมพันธ์ ปานกลาง (r = ๐.๖๔๐) ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๓ 

 

๔.๕ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรม
ให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุร ี
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการ
ท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี รายละเอียดดังตารางที่ ๔.๓๒ – ๔.๓๕ 

ตารางท่ี ๔.๓๑  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรม
ให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในด้าน
การสื่อสาร 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑) บุคลากรภายในวัดมีส่วนร่วมใน

การประชาสัมพันธ์ ค่อนข้างน้อย 
๑) ควรส่งเสริมให้บุคลากรภายในวัดมีส่วน

ร่วมในการประชาสัมพันธ์ ๑๗ รูป 
๒) ขาดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

ต่างๆ ให้ได้รับทราบ 
๒) ควรส่งเสริมให้บุคลากร ชุมชน มีส่วน

ร่วมในการประชาสัมพันธ์ ๑๑ รูป 
๓) ขาดการวางแผนเพ่ือใช้สื่อ

ประชาสัมพันธ์ 
๓) ควรมีการวางแผนเพ่ือใช้สื่อ

ประชาสัมพันธ์ ๙ รูป 

จากตารางที่ ๔.๓๑ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลัก
พุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ในด้านการ
สื่อสาร พบว่า ควรส่งเสริมให้บุคลากรภายในวัดมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ จ านวน ๑๗ รูป  ควร
ส่งเสริมให้บุคลากร ชุมชน มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์  จ านวน ๑๑ รูป และควรมีการวางแผน
เพ่ือใช้สื่อประชาสัมพันธ์ จ านวน ๙ รูป ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 
ตารางท่ี ๔.๓๒  ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่

ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑) วัดยังไม่มีความพร้อมในเรื่องการ

อ านวยความสะดวก เช่น การ
จัดการด้านขยะ 

๑) ควรมีความพร้อมในเรื่องการอ านวย
ความสะดวก เช่น การจัดการด้านขยะ 

๑๕ รูป 
๒) อาคารสถานที่ปฏิบัติธรรม ไม่มี

ความสะอาด และไม่เหมาะแก่
การปฏิบัติธรรม 

๒) ควรมีความพร้อมอาคารสถานที่ปฏิบัติ
ธรรม  

๑๐ รปู 
๓) พระวิทยากรที่ให้ความรู้มีความรู้

ความสามารถมีน้อย 
๓) ควรส่งพระท่ีมีความสนใจไปฝึก อบรม

พระวิทยากรให้มีความรู้ความสามารถ
ทาง ด้านการปฏิบัติ ๘ รูป 

จากตารางท่ี ๔.๓๒ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลัก
พุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก พบว่า ควรมีความพร้อมในเรื่องการอ านวยความสะดวก เช่น การจัดการด้านขยะ 
จ านวน ๑๕ รูป  ควรมีความพร้อมอาคารสถานที่ปฏิบัติธรรม จ านวน ๑๐ รูป และควรส่งพระที่มี
ความสนใจไปฝึก อบรมพระวิทยากรให้มีความรู้ความสามารถทาง ด้านการปฏิบัติ จ านวน ๘ รูป 
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 

 
ตารางท่ี ๔.๓๓  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรม

ให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ในด้าน
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
๑) บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีความรู้

ความสามารถในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมภายในวัดอย่างไม่ดี
เท่าท่ีควร 

๑) บุคคลที่เกี่ยวข้องควรมีความรู้
ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างดีมากสมบูรณ์และเหมาะสม 

๑๙ รูป 
๒) การจัดการพ้ืนที่ด้านสิ่งแวดล้อม

ยังไม่ดีเท่าท่ีควร 
๒) ควรมีการจัดการพื้นที่ ควาสะดวก 

สบาย ความสวยงาม การจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี และความเป็น
เอกลักษณ์ ๑๑ รูป 

๓) การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ภายในวัดยังไม่ดีเท่าท่ีควร 

๓) ควรมีการจัดการและดูแลสภาพพ้ืนที่
ด้านสิ่งแวดล้อมภายในวัดการ
ปฏิบัติงานอย่างดีมากสมบูรณ์และ
เหมาะสม ๙ รูป 

จากตารางท่ี ๔.๓๓ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลัก
พุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ในด้าน
สิ่งแวดล้อม พบว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องควรมีความรู้ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างดีมาก
สมบูรณ์และเหมาะสม จ านวน ๑๗ รูป  ควรมีการจัดการพ้ืนที่ ควาสะดวก สบาย ความสวยงาม การ
จัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี และความเป็นเอกลักษณ์ จ านวน ๑๑ รูป และควรมีการจัดการและดูแลสภาพ
พ้ืนที่ด้านสิ่งแวดล้อมภายในวัดการปฏิบัติงานอย่างดีมากสมบูรณ์และเหมาะสมจ านวน ๙ รูป 
ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 

 
ตารางท่ี ๔.๓๔  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรม

ให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้านความเชื่อ 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

๑)ผู้ที่เข้ามาในวัดยังไม่เข้าถึง
หลักธรรม 

๑) ควรสอดแทรกหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้แก่ผู้เข้ามาที่วัดโดยให้
เข้าถึงหลักธรรมและวิธีปฏิบัติ     ๑๗ รูป 

๒) ขาดการถ่ายทอดความรู้สู่บุคคล
อ่ืนได้เท่าท่ีควร 

๒) ทางวัดควรมีการฝึกการถ่ายทอดความรู้
อย่างเป็นระบบ ๑๒ รูป 

๓) ผู้ที่เข้ามาในวัดยังขาดความมุ่งม่ัน
ในเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบของ
วัดได้เท่าท่ีควร 

๓) ทางวัดต้องมีกลยุทธ์ในการให้ผู้ที่เข้ามา
ในวัด สามารถ ลด ละ และเลิกการ
เบียดเบียนสัตว์โลก ๘ รูป 

จากตารางท่ี ๔.๓๔ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลัก
พุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในด้านความเชื่อ 
พบว่า ควรสอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้เข้ามาที่วัดโดยให้เข้าถึงหลักธรรมและวิธี
ปฏิบัติ จ านวน ๑๗ รูป  ทางวัดควรมีการฝึกการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ จ านวน ๑๒ รูป และ
ทางวัดต้องมีกลยุทธ์ในการให้ผู้ที่เข้ามาในวัด สามารถ ลด ละ และเลิกการเบียดเบียนสัตว์โลก จ านวน 
๘ รูป ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

 

๔.๖ แนวทางในการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของ
วัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก) 

ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลัก
พุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

๔.๖.๑ ท่านคิดว่าแรงจูงใจ ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี
เป็นอย่างไร 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการบริหารจัดการวัด ในการสร้างแรงจูงใจตาม
หลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

๑) วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการปฏิบัติศาสนกิจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่
คนใน ชุมชน สั่งสอนให้เป็นคนดี ดังนั้นวัดจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทยทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน โดยเฉพาะความเชื่อถือของคนในสังคมหรือพุทธศาสนิกชนจะเคารพนับถือ๑ 

๒) มีพระสงฆ์ว่าเป็นผู้น าทางปัญญา สามารถพัฒนาตัวตนของคนให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียงวัดมีหน้าที่ในการพัฒนา 
คุณธรรม ความดีของคนในสังคม ให้เจริญอย่างเป็นรูปธรรม จึงท าให้วัดมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตาม
ภารกิจ ๖ ด้าน ของมหาเถรสมาคมให้ ครอบคลุม โดยการด าเนินภารกิจ ๖ ด้าน ซึ่งถือได้ว่าเป็น
องค์ประกอบส าคัญของ พระพุทธศาสนา ที่ครอบคลุม ได้แก่ ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ 
และศาสนพิธี๒  

๓) แรงจูงใจเป็นธรรมชาติที่ติดตัวมนุษย์ มาแต่ก าเนิด กล่าวคือ การรักชีวิต กลัวตาย กลัว
สิ่งที่จะท าอันตรายให้แก่ตน เห็นได้จากสมัยโบราณ ก่อนจะมีศาสนา พลังของภัยจากธรรมชาติที่
มนุษย์พบเจอนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะต้านทาน ท าให้มนุษย์ เกิดความกลัว อ านาจลึกลับของธรรมชาติ
นั้น จึงเป็นแรงขับให้ต้องมีการกราบไหว้บูชา ฟ้า ดิน แม่น้ า ภูเขา ดวงอาทิตย์ ไม่ให้ท าร้าย และคอย
ช่วยเหลืออ านวยประโยชน์ต่อตนด้วยการน าเครื่องเซ่นสังเวย มาตอบแทน เป็นต้น ต่อเมื่อมีศาสนา
ก าเนิดข้ึน ความกลัวของมนุษย์ ถูกพัฒนาให้เป็นความกลัวต่อ การลงโทษของเทพเจ้าที่มีอ านาจเหนือ
มนุษย์และสามารถดลบันดาลให้เกิดคุณและโทษได้ เป็น แรงจูงใจที่ผลักดันพฤติกรรมของมนุษย์ใน
อดีตซึ่งมักจะมาจาก ความกลัวการลงโทษ หรือ ความอยาก ได้รางวัล จากพระเจ้าตามศรัทธาหรือ
ความเชื่อนั้นๆ นั่นเอง๓ 

๔) เนื่องจากวัดและศาสนสถานมักตั้งอยู่ใกล้กับ ชุมชน ท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างวัด
กับบ้าน หรือบรรพชิต กับคฤหัสถ์ในทุกๆด้าน ทั้งด้านที่เกื้อกูลกันหรือขัดแย้งกัน การที่ เจ้าอาวาส    
ผู้รักษาการหรือผู้มีอ านาจจต้องแสดงบทบาทในการ ดูแลจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินของวัดด้วยการ

                                           
๑ สัมภาษณ์ พระโสภณพัฒนคุณ (ทิน สุทินฺโน), เจ้าอาวาสวัดพุน้อย, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒ สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ภัทรภณ  เขมปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดเกริ่นกฐิน , ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๓ สัมภาษณ์ พระครูโสภณปัญญาวธุ (โกมิน จนฺทว โส), เจ้าคณะต าบลโพนทอง, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๘๘ 

 
เจรจาต่อรอง ประนีประนอมยอมความ หรือฟ้องร้องนั้น ถือเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ที่จะด าเนินการ
ด้วยตัวเอง๔ 
 ๕) แรงจูงใจ เป็นเรื่องธรรมชาติของจิตมนุษย์ ที่มีความรักสุข เกลียดทุกข์ อันเป็น
จุดหมายระยะต้นของปุถุชนคนธรรมดา ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงน าประเด็นเหล่านี้ มา ใช้ให้เป็นประโยชน์ 
เรียกว่า หนามยอกต้องเอาหนามบ่ง เพราะหากปุถุชนนั้นรู้ซึ่งผลจากการกระท า ชั่วของตนและเกรง
กลัวผลนั้นย่อมไม่ปรารถนาที่จะกระท าตนให้เกิดทุกข์ แต่หากยังปรารถนา ความสุขให้ตนเอง การ
สร้างความดีโดยมีปลายทาง คือ สุคติภูมิเป็นเป้าหมายในชาติต่อไป๕ 
 ๖) พระพุทธศาสนาได้ปฏิวัติความเชื่อในพระเจ้าเหล่านั้น ด้วยการน าหลักค าสอนที่ช่วย
เปิดโลก ทัศน์มุมมองใหม่ให้แก่มวลมนุษย์ โดยให้มนุษย์เกิดศรัทธาและมีความเชื่อในศักยภาพและ
ปัญญาของ มนุษย์เอง ในการที่จะหลุดพ้นจากความกลัวและการอ้อนวอน ขอจากเทพเจ้า ความ
ปรารถนาที่จะ ปลดปล่อยตัวเองจาก ความกลัว อิสระจากอ านาจกิเลสและตัณหาที่คอยจูงใจให้
กระท าพฤติกรรม ต่างๆ แรงจูงใจตามแนวพระพุทธศาสนาจึง มีปลายทางคือ การน ามนุษย์ไปสู่
อิสรภาพ ความสุขสงบ เย็น เกิดประโยชน์ตนและสังคมที่อยู่ร่วมกันท าให้มนุษย์เกิดสัมมาทิฏฐิ ปัจจัย
ที่ท าให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงความเห็นจากผู้ที่มีความเห็นผิดไปสู่ความเห็นถูก พระพุทธเจ้าใช้
ประโยชน์จากแรงจูงใจ ๒ ประเภทคือ๑. แรงจูงใจภายนอก ๒. แรงจูงใจภายใน๖ 

๗) พุทธวิธีที่ทรงใช้สร้างแรงจูงใจด้วยอภิญญาของพระองค์นั้น เป็นเพียงแรงจูงใจ 
ภายนอกที่ท าให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ ใครฟังในสิ่งที่ธรรมที่พระองค์จักแสดง แต่สิ่ งที่เป็นพุทธวิธีที่
ส าคัญ และเปลี่ยนความเห็นของคนได้แก่ การเทศนาหรือการสอนซึ่งเป็นอีกหนึ่งพุทธวิ ธีสร้าง
แรงจูงใจในการ รักษาศีล ๕ โดยพระพุทธเจ้าทรงสร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับความเห็นเดิมของผู้ฟัง 
บางกรณีทรงใช้ ความกลัวให้เกิดประโยชน์น าไปสู่แรงจูงใจที่ดีในทางพระพุทธศาสนา คือ การสร้าง
ฉันทะในการปฏิบัติ เพ่ือขจัดความกลัวที่ซ่อนหรือปรุงแต่งในใจตน บางกรณีทรงน าตัณหาหรือความ
อยาก ที่ผู้ฟังปรารถนามา เป็นตัวจูงใจน าเข้าสู่ จุดหมายที่สูงสุดเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง 

                                           
๔ สัมภาษณ์ นางสาวอังศุมาลิน จฑุาจินดาเขต, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี, 

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๕ สัมภาษณ์ ว่าท่ีร้อยตรีเกรียงไกร ภาชนะทิพย์, ผู้อ านวยการกลุ่มสง่เสริมพระพุทธศาสนาและกจิการ

พิเศษส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวัดลพบุร,ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๖ สัมภาษณ์ นายเฉลิมชัย  ลิ้มสกลุ, อดีตผู้อ านวยการส านักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดลพบุรี, สิงห์บุร,ี 

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓.   



๘๙ 

 
และเป็นการเกื้อกูลประโยชน์ต่อ ผู้อ่ืน ซึ่งเป็นแรงจูงใจใฝ่ดี เป็นกุศลธรรมฉันทะ พระพุทธเจ้าทรง
สร้างแรงจูงใจภายในให้ผู้ฟังอยากน าไป ปฏิบัติตาม ๗ 
 ๘) เจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต้นซึ่งมี หน้าที่ในการบริหารจัดการวัดใน
ด้านต่าง ๆ เจ้าอาวาสนับเป็นปัจจัยส าคัญในการน าองค์กรไปสู่ เป้าหมายแห่งความส าเร็จ ทั้งนี้เพราะ
เจ้าอาวาสเป็นพระสังฆาธิการผู้มีหน้าที่บริหารและปกครอง วัด ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด 
พระพุทธศาสนาจะเจริญก็เพราะความเลื่อมใสของประชาชน เจ้าอาวาสย่อมเป็นตัวจักรส าคัญใน
ความเจริญของพระพุทธศาสนา ดังนั้นการพัฒนาวัดให้เป็น ศูนย์กลางของชุมชน๘ 
 ๙) พุทธวิธีสร้างแรงจูงใจในการรักษาศีล ๕ มีทั้ง ปัจจัยภายนอก และ ปัจจัยภายใน 
ปัจจัย ภายนอก ได้แก่ พระพุทธเจ้าและคุณสมบัติอภิญญาส่วนพระองค์ ทรงใช้อิทธิปาฏิหาริย์ แสดง
ฤทธิ์ใน กรณีที่ต้องก าราบผู้ที่ดื้อรั้นด้วยอาศัยฤทธิ์อย่างกรณีองคุลิมาลเป็นต้น บางกรณีทรงใช้ฤทธิ์
เพ่ือ ประโยชน์สูงสุดของผู้ฟัง เช่น ทรงดลบันดาลบดบังพระยส ไม่ให้เศรษฐีบิดาได้เห็น เป็นต้น 
บางครั้งทรง ใช้ประโยชน์จากอิทธิฤทธิ์ของสาวกท าให้ฝูงชนเกิดศรัทธาเลื่อมใสและตั้งใจรับฟังธรรม 
นอกจากนี้ พระพุทธเจ้าทรงเป็นยอดของครูของโลก ทรงทราบวาระจิตของผู้ฟัง จึงเลือกธรรมที่
เหมาะสมมาแสดง โดยล าดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงน าแรงจูงใจที่เป็นฝ่ายลบและฝังอยู่ในจิตใจ
มนุษย์มาสร้างแรงจูงใจ ในทางท่ีดีเป็นกุศลที่พระองค์สรรเสริญ ด้วยคุณสมบัติส่วนพระองค์เหล่านี้๙ 

๑๐) พระพุทธศาสนาได้ปฏิวัติความเชื่อในพระเจ้าเหล่านั้น ด้วยการน าหลักค าสอนที่ช่วย
เปิดโลก ทัศน์มุมมองใหม่ให้แก่มวลมนุษย์ โดยให้มนุษย์เกิดศรัทธาและมีความเชื่อในศักยภาพและ
ปัญญาของ มนุษย์เอง ในการที่จะหลุดพ้นจากความกลัวและการอ้อนวอน ขอจากเทพเจ้า ความ
ปรารถนาที่จะ ปลดปล่อยตัวเองจาก ความกลัว อิสระจากอ านาจกิเลสและตัณหาที่คอยจูงใจให้
กระท าพฤติกรรม ต่างๆ แรงจูงใจตามแนวพระพุทธศาสนาจึง มีปลายทางคือ การน ามนุษย์ไปสู่
อิสรภาพ ความสุขสงบ เย็น เกิดประโยชน์ตนและสังคมท่ีอยู่ร่วมกันท าให้มนุษย์เกิดสัมมาทิฏฐิ๑๐ 

๑๑) พุทธวิธีสร้างแรงใจในการรักษาศีล 5 สรุปเป็นล าดับได้ดังนี้ คือ การสร้างแรงจูงใจ
ภายนอกด้วย การ ท าให้เกิดความศรัทธาและเลื่อมใสพระองค์ สร้างแรงจูงใจให้ผู้ฟัง สนใจ ใคร่รู้ เกิด

                                           
๗ สัมภาษณ์ นายสิทธิพร  บุญใหม่, ก านันต าบลสีมุม อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, ๑๙ สิงหาคม 

๒๕๖๓.    
๘ สัมภาษณ์ ว่าท่ีร้อยเอกอธิพงษ ์  มณีแก้ว, ปลัดอาวุโสอ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุร,ี ๔ กันยายน 

๒๕๖๓.    
๙ สัมภาษณ์ นายสุพจน์  สมสิงห,์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชอนม่วง  อ าเภอบ้านหมี่, สิงห์บุร,ี ๔ 

กันยายน ๒๕๖๓. 
๑๐ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมาจารย,์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน มจร., ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

   



๙๐ 

 
การรับฟังค าสอน ของพระองค์ เกิดศรัทธาในค าสอนเป็นแรงจูงใจภายในที่ท าให้เกิดการน้อมน าไป
ปฏิบัติด้วยความตั้งใจพระพุทธเจ้าทรงสร้างแรงจูงใจที่ถูกต้องดีงาม เป็นกุศล เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่
ทรงสอน เรียกว่า เป็น กุศลธรรมฉันทะ ซึ่งเป็นแรงจูงใจตามแนวพระพุทธศาสนา คือ การปรารถนาที่
ดีงาม ที่เก้ือกูลก่อเกิด ประโยชน์ น าไปสู่การพัฒนาตนเอง๑๑ 

๑๒) การสร้างแรงจูงใจในการรักษาศีล ๕ โดยน าหลักพุทธวิธีเป็นแนวทางนั้น แรงจูงใจ
ภายนอกอัน เกิดจากบุคคลที่เรียกว่ากัลยาณมิตร นับว่ามีบทบาทส าคัญ คุณสมบัติส าคัญของผู้สร้าง
แรงจูงใจหรือ กัลยาณมิตรคือการประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการรักษาศีล ๕ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจาก
คุณสมบัติ ภายนอก คือ รูปลักษณ์ น้ าเสียง กริยาท่าทาง เรียกว่า มีความสะอาดกาย วาจา ชวนให้
ผู้อ่ืนอยากรู้จัก เข้าใกล้ และคุณสมบัติภายใน ทั้งด้านปัญญา ด้านความบริสุทธิ์ ด้านเมตตากรุณา 
และผู้ที่เป็น กัลยาณมิตรที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้อ่ืนรักษาศีล ๕ ได้นั้น จ าเป็นต้องรู้จักสร้าง
แรงจูงใจให้ เหมาะสมกับความเชื่อพ้ืนฐานของแต่ละบุคคล ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ ที่มีการ
ตอกย้ าให้เกิด ความเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมหรือการกระท า อันจะเป็นแรงจูงใจที่ท าให้คน
รักษาศีล * เพราะมี จุดมุ่งหมายในชีวิต ซึ่งเป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงาม ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เป็น
แรงจูงใจภายในที่มีผล ส าหรับผู้ที่มีความเชื่อ ในขณะที่ยุคสมัยใหม่ การสร้างแรงจูงใจโดยชี้ให้เห็นผล
ของการกระท าท่ีเป็นเหตุ เป็นผล นรกและสวรรค์เกิดขึ้นได้ในปัจจุบันขณะ อันเป็นผลจากการกระท า
ของตนจะได้รับการยอมรับ และสร้างแรงจูงใจส าหรับผู้ที่มีหัวคิดสมัยใหม่มากกว่า๑๒ 
 สรุปวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการปฏิบัติศาสนกิจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่
คนใน ชุมชน สั่งสอนให้เป็นคนดี ดังนั้นวัดจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทยทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน โดยเฉพาะความเชื่อถือของคนในสังคมหรือพุทธศาสนิกชนจะเคารพนับถือเจ้าอาวาสซึ่งเป็น
ผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต้นซึ่งมี หน้าที่ในการบริหารจัดการวัดในด้านต่าง ๆ เจ้าอาวาสนับเป็นปัจจัย
ส าคัญในการน าองค์กรไปสู่ เป้าหมายแห่งความส าเร็จ 
  
 
 
 
 

                                           
๑๑ สัมภาษณ์ พระมหาสุนันท์  สุนนโฺท, ผศ.ดร, อาจารย์ประจ าคณะสงัคมศาสตร์ สาขาวิชการจัดการ

เชิงพุทธ, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓.     
๑๒ สัมภาษณ์ พระมหานิกร  ฐานุตตฺโร, ดร., อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ

เชิงพุทธ, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓.    



๙๑ 

 
 
 สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เกี่ยวกับการ
สร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัด
ลพบุรี ด้านแรงจูงใจ ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีเป็นอย่างไร ดัง
แผนภาพที่ ๔.๑  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๑ สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้าน
หมี่ จังหวัดลพบุรี เกี่ยวกับแรงจูงใจ ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีเป็น
อย่างไรเป็นอย่างไร 

มีพระสงฆ์ว่า
เป็นผู้น าทาง

ปัญญา 

แรงจูงใจ เป็นเรื่อง
ธรรมชาติของจิต

มนุษย์ ที่มีความรักสุข 
เกลียดทุกข ์

พระพุทธศาสนาได้
ปฏิวัติความเชื่อใน

พระเจ้าเหล่านั้น ดว้ย
การน าหลกัค าสอนที่

ช่วยเปิดโลก 

แรงจูงใจเป็นธรรมชาติท่ีติด
ตัวมนุษย์ มาแต่ก าเนิด 

กล่าวคือ การรักชีวิต กลัว
ตาย กลัวสิ่งท่ีจะท าอันตราย

ให้แก่ตน 

วัดเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนในการปฏิบัติ
ศาสนกิจ ปลกูฝัง

คุณธรรม จริยธรรม 

แรงจูงใจ ภายนอกท่ีท าให้
ผู้ฟังเกิดความสนใจ ใครฟังใน
สิ่งท่ีธรรมท่ีพระองค์จักแสดง 
แต่สิ่งท่ีเป็นพุทธวิธีท่ีส าคัญ 

เน่ืองจากวัดและศาสนสถาน
มักต้ังอยู่ใกล้กับ ชุมชน ท าให้
เกิดความสัมพันธ์ระหว่างวัด
กับบ้าน หรือบรรพชิต กับ

คฤหัสถ์ในทุกๆด้าน 

เจ้าอาวาสยอ่มเป็นตัว
จักรส าคัญในความ

เจริญของ
พระพุทธศาสนา 

มนุษย์เกิด
ศรัทธาและมี
ความเชื่อใน
ศักยภาพและ

สร้างแรงจูงใจให้ผู้ฟัง 
สนใจ ใคร่รู้ เกิดการ

รับฟังค าสอน 

พุทธวิธีสร้าง
แรงจูงใจในการ

รกัษาศีล ๕ 

กัลยาณมิตรคือการ
ประพฤติตนเป็น
แบบอยา่งในการ

รักษาศีล ๕ 

ท่านคิดว่าแรงจูงใจ ใน
การท าบุญของวัดพุน้อย 
อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัด

ลพบุรีเป็นอย่างไร 



๙๒ 

 
 

๔.๖.๒ ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรม
ให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี มีอะไรบ้าง  

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการบริหารจัดการวัด ในการสร้างแรงจูงใจตาม
หลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

ด้านการสื่อสาร  
๑) ในปัจจุบันนั้น การสื่อสารเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการท าบุญ ของพุทธศาสนิกชนที่มา

ท าบุญวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีการประชาสัมพันธ์น้อย๑๓ 
๒) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมและผลการปฏิบัติงานของวัด อยู่ในวง

แคบๆ ส่วนใหญ่เป็นการการประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก ท าให้รู้กันเฉพาะกลุ่ม ที่อยู่ในชุมชน
เดียวกัน๑๔ 

๓) หน่วยงานต่าง ๆ ไม่เข้ามามีส่วนร่วมมากนัก อีกทั้งไม่มีการติดต่อประสานงานเพ่ือขอ
การสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมการประชาสัมพันธ์จึงไม่ได้ใช้ สื่อ เทคโนโลยี ที่
ทันสมัยในการประชาสัมพันธ์ ออกในวงที่กว้างขึ้น ท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ผิด พลาด
และไม่ทั่วถึงทุกคน๑๕  

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

๔) การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกได้ไม่ครบตามความต้องการ  คือมีสิ่งอ านวยความ
สะดวก แต่ไม่ตรงจริตของประชาชน  สถานที่จอดรถไม่เพียงพอ  พนักงานต้อนรับในวัดไม่เพียงพอ          
๑๖ 

๕) สิ่งอ านวยความสะดวกที่ประชาชนต้องการทางวัดยังไม่มีการจัดให้อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการ เช่น ด้านห้องสุขา ห้องอาบน้ า สถานที่พัก๑๗  

๖) ในด้านพระวิทยากรยังมีน้อยไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  ส่วนทางด้านอาหาร/เครื่องดื่ม
มีความเป็นสัปปายะ เนื่องจากมีการสนับสนุน จากพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันบริจาคท าบุญแก่ผู้ที่เข้ามา
ท าบุญวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี๑๘ 

                                           
๑๓ สัมภาษณ์ พระโสภณพัฒนคุณ (ทิน สุทินฺโน), เจ้าอาวาสวัดพุน้อย, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๔ สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ภัทรภณ  เขมปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดเกริ่นกฐิน , ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๑๕ สัมภาษณ์ พระครูโสภณปัญญาวธุ (โกมิน จนฺทว โส), เจ้าคณะต าบลโพนทอง, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๑๖ สัมภาษณ์ นางสาวอังศุมาลิน จฑุาจินดาเขต, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัลพบุร,ี 

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๑๗ สัมภาษณ์ ว่าท่ีร้อยตรีเกรียงไกร ภาชนะทิพย์, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสรมิพระพุทธศาสนาและกิจการ

พิเศษส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวัดลพบุร,ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๙๓ 

 
ด้านสิ่งแวดล้อม  

๗) ระยะทางในการเดินทางมาที่วัดค่อนข้างไกล  ศาลาการเปรียญมีความแออัดไม่
สามารถรองรับผู้ที่มาท าบุญได้เพียงพอ  และสถานที่และบรรยากาศภายในวัดไม่มีความร่มรื่น เพราะ
มีร่มไม้ไม่เพียงพอ๑๙  

๘) ไม่มีการจัดการด้านขยะ ภายในวัดที่ชัดเจน มีการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง๒๐ 

๙) ไม่มีความร่มรื่นร่มเย็น ความสะอาดตา สบายตา สบายใจ ๒๑ 

ด้านความเชื่อ  

๑๐) ประชาชน หวังจะรวยอย่างเดียว แต่ไม่ท างาน  เชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลัง 
มากกว่าการท าบญุ ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องบาป – บุญ  ค าสอนของพระพุทธเจ้า ๒๒ 

๑๑) ประชาชนมีมายังวัดพุน้อย ทุกคนที่มาต่างหวังว่าเมื่อมาถึงวัดแล้วได้รับในสิ่งที่
ต้องการไปจะมีความส าเร็จ  ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวของกระผมเอง๒๓  

๑๒) การจัดที่จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนในแต่ละชุมชน ไม่สามารถ
เป็นที่พ่ึงทางการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมของพระศาสนาได้๒๔ 
  
 สรุปปัจจุบันแรงจูงใจในการท าบุญ ของพุทธศาสนิกชนที่มาท าบุญวัดพุน้อย อ าเภอบ้าน
หมี่ จังหวัดลพบุรีนั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างมาประกอบกัน เพ่ือให้เกิดความเชื่อขึ้น ทั้ งการ
สื่อสาร สิ่งแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก และความเชื่อ ถ้าด าเนินการทั้ง ๔ ด้านข้างต้นมาดีแล้ว ก็
จะเป็นปัจจัยสนับสนุน สร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่มาท าบุญ  เพ่ือสร้างบุญกุศลและสร้างบารมีให้กับตัวเอง
และแบบอย่างท่ีดี แก่บุคคลในครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน หรือบุคคลอื่น   

                                                                                                                         
๑๘ สัมภาษณ์ นายเฉลมิชัย  ลิ้มสกุล, อดีตผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัลพบุร,ี 

สิงห์บุร,ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓.   
๑๙ สัมภาษณ์ นายสิทธิพร  บุญใหม่, ก านันต าบลสมีุม อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสมีา, ๑๙ สิงหาคม 

๒๕๖๓. 
๒๐ สัมภาษณ์ ว่าท่ีร้อยเอกอธิพงษ์  มณีแก้ว, ปลัดอาวุโสอ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี, ๔ กันยายน 

๒๕๖๓.    
๒๑ สัมภาษณ ์นายสุพจน์  สมสิงห,์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชอนม่วง  อ าเภอบ้านหมี่, สิงห์บุร,ี 

๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
๒๒ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมาจารย์, รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน มจร., ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๓ สัมภาษณ์ พระมหาสุนันท์  สุนนฺโท, ผศ.ดร, อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชการจัดการเชิง

พุทธ, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๒๔ สัมภาษณ์ พระมหานิกร  ฐานุตตฺโร, ดร., อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ

เชิงพุทธ, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓.  



๙๔ 

 
  สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เกี่ยวกับ
การปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการ
ท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีอะไรบ้าง ดังแผนภาพที่ ๔.๒  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๒ สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
เกี่ยวกับการปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน 
ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีอะไรบ้าง 
 

 
 

การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 
อยู่ในวงแคบๆ 

ขาดการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้

ของประชาชน 

สิ่งอ านวยความสะดวก
ที่ประชาชนตอ้งการทาง

วัดยังไม่มีการจัดให้
อย่างเพียงพอ 

หน่วยงานต่าง ๆ 
ไม่เข้ามามีส่วน
ร่วมมากนัก 

มีการ
ประชาสัมพันธ์

น้อย 

ทุกคนที่มาต่างหวังวา่
เมือ่มาถึงวัดแล้วได้รับ
ในสิ่งที่ต้องการไปจะมี

ความส าเร็จ 

การจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกได้ไม่

ครบตามความ
ต้องการ 

ในด้านพระ
วิทยากรยังมี

น้อยไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน

ไม่มีความร่มรื่น
ร่มเย็น 

ไม่มีการจัดการ
ด้านขยะ 

ประชาชน หวังจะ
รวยอย่างเดียว แต่

ไม่ท างาน 

 

ระยะทางในการ
เดินทางมาที่วัด
ค่อนข้างไกล   

ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคใน
การพัฒนาการสร้างแรงจูงใจตาม
หลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน 

ในการท าบุญของวัดพุน้อย 
อ าเภอบา้นหมี่ จังหวัดลพบุร ี 

มีอะไรบ้าง 



๙๕ 

 
 
 
๔.๖.๓ ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธ

ธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรีควรมีอะไรบ้าง 
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการบริหารจัดการวัด ในการสร้างแรงจูงใจตาม

หลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

ด้านการสือสาร 
๑) ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริม การสื่อสารเพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการท าบุญ ของ

พุทธศาสนิกชนที่มาท าบุญวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ควรวางแผนการประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ไว้ล่วง หน้าก่อนการจัดกิจกรรม๒๕  

๒) ปรับปรุงระบบการประสานงาน การส่งข้อมูลของหน่วยงานให้มีความแม่นย า 
ครบถ้วน ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม๒๖  

๓) ควรเพ่ิมบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินการประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงสื่อการ
ประชาสัมพันธ์ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร และ
เพ่ิมเติมงบประมาณเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีและเครื่องมือการ
สื่อสารที่เหมาะสมมาใช้ในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์โดยขอการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆให้
เข้ามามีส่วนร่วม๒๗ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

๔) ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริม ควรปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด และ
เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมและรองรับผู้ที่เข้ามาท าบุญวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีที่มี
จ านวนมากขึ้น๒๘ 

๕) จัดสร้าง ห้องน้ า-ห้องสุขา ให้เพียงพอและแยก ชาย หญิง๒๙ 

๖) เนื่องจากวัดพุน้อย เป็นวัดที่อยู่ห่างไกล ป้ายบอกทางมายังวัดควรจะชัดเจน ระยะทาง
กี่กิโล ทางร่วมทางแยกที่ควรจะมีป้ายบอกทาง ส่วนภายในวัดป้ายบอกทางไปยังสถานที่ต่างๆให้
ชัดเจน๓๐  

                                           
๒๕ สัมภาษณ์ พระโสภณพัฒนคุณ (ทิน สุทินฺโน), เจ้าอาวาสวัดพุน้อย, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๖ สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ภัทรภณ  เขมปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดเกริ่นกฐิน , ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๗ สัมภาษณ์ พระครูโสภณปัญญาวธุ (โกมิน จนฺทว โส), เจ้าคณะต าบลโพนทอง, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๒๘ สัมภาษณ์ นางสาวอังศุมาลิน จฑุาจินดาเขต, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัลพบุรี, 

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
๒๙ สัมภาษณ์ ว่าท่ีร้อยตรีเกรียงไกร ภาชนะทิพย์, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสรมิพระพุทธศาสนาและกิจการ

พิเศษส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวัดลพบุร,ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๙๖ 

 
ด้านสิ่งแวดล้อม  

๗) ข้อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม ควรมีการจัดการขยะที่ดี๓๑   

๘) สร้างพ้ืนที่พักผ่อนให้มากขึ้น เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับบริเวณวัด๓๒ 

๙) ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด และเหมาะแก่การรองรับผู้ที่เข้ามาท าบุญวัด
พุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี๓๓  

ด้านความเชื่อ  

๑๐) ปลูกศรัทธา ให้ประชาชนเชื่อในหลักพุทธธรรม มากกว่าวัตถุสิ่งของ ซึ่งวัดพุน้อยได้มี
การให้ค าแนะน าทีด่ีในการเทศน์แสดงธรรม ควรแทรกหลักพุทธธรรมทุกครั้ง  เพ่ือให้ประชาชนเชื่อใน
ศรัทธาพละ เน้นการรักษาศรัทธา ซึ่งวัดพุน้อยเป็นต้นแบบอยู่แล้ว วัดพุน้อยได้สร้างแรงจูงใจให้แก่
ประชนชนในการท าบุญ โดยท าเป็นตัวอย่างให้แก่ประชนชนและอาศัยการรักษาศรัทธาของประชาชน 
ฉะนั้นวัดพุน้อยจะไม่ได้อิงเพียงแค่วัตถุที่ให้ญาติโยมเท่านั้น แต่จะสร้างปัญญาที่เป็นโลกุตระให้
ประชาชนเข้าใจหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา จึงเป็นวัดที่เป็นตัวอย่างในด้านการสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ประชนชนในการสร้างแรงจูงใจในการท าบุญ๓๔   

๑๑) ทางวัดได้มีการให้กราบไหว้บูชา พระรัตนตรัย สมาทานศีล ๕ ทุกครั้งก่อนท า
กิจกรรมใดๆ และยังได้มีการอบรมสั่งสอนหลักพุทธธรรมทุกครั้ง ในหลักการของความศรัทธา ความ
เพียร การมีสติรับรู้ การตั่งม่ันในพระรัตนตรัย และให้มีปัญญาควบคู่กับความศรัทธาอยู่ตลอด๓๕   

๑๒) อบรมสั่งสอนประชาชนให้พยายามปฏิบัติธรรมเป็นประจ า แนะน าให้สวดมนต์ไหว้
พระ เจริญสมาธิ  ที่ปฏิบัติอยู่แล้วให้มากขึ้น แนะน าประชาชนให้ใช้หลักไตรสิกขา  สั่งสอนประชาชน
ให้เป็นสัมมาทิฎฐิ อบรมประชาชน ให้ใช้สมาธิในการด ารงชีวิต  จัดปฏิบัติธรรมเป็นประจ า ให้มากขึ้น 

                                                                                                                         
๓๐ สัมภาษณ์ นายเฉลมิชัย  ลิ้มสกุล, อดีตผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัลพบุร,ี 

สิงห์บุร,ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓.   
๓๑ สัมภาษณ์ นายสิทธิพร  บุญใหม,่ ปลัดอาวุโสอ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุร,ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๓๒ สัมภาษณ์ ว่าท่ีร้อยเอกอธิพงษ์  มณีแก้ว, ปลัดอาวุโสอ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี, ๔ กันยายน 

๒๕๖๓.    
๓๓ สัมภาษณ ์นายสุพจน์  สมสิงห์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชอนม่วง  อ าเภอบ้านหมี่, สงิห์บุร,ี 

๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
๓๔ สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมาจารย์, รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน มจร., ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
๓๕ สัมภาษณ์ พระมหาสุนันท์  สุนนฺโท, ผศ.ดร, อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชการจัดการเชิง

พุทธ, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓.  



๙๗ 

 
แจกเอกสารแนะน าให้ประชาชนเข้าใจหลักพุทธธรรม  ส่งเสริมการท าบุญเพ่ือให้เกิดปัญญา แนะน า
ประชาชนในการใช้ปัญญา  ให้เชื่อในบุญ เชื่อในผลของบุญ๓๖ 

จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ สรุปได้ว่า ด้านการสือสาร ในการประชาสัมพันธ์ ควร
มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและเพ่ิมบุคลากร พร้อมทั้งจัดหางบประมาณมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ ด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก ควรมีจัดสร้าง ห้องน้ า-ห้องสุขา ให้เพียงพอ ควรปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มี
ความสะอาด และป้ายบอกทางมายังวัดควรจะชัดเจน ด้านสิ่งแวดล้อม ควรมีการจัดการขยะที่ดี สร้าง
พ้ืนที่พักผ่อนให้มากขึ้น และปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด ด้านความเชื่อ ปลูกศรัทธา ให้
ประชาชนเชื่อในหลักพุทธธรรม มากกว่าวัตถุสิ่งของ ทางวัดได้มีการให้กราบไหว้บูชา พระรัตนตรัย 
สมาทานศีล ๕ ทุกครั้งก่อนท ากิจกรรมใดๆ และอบรมสั่งสอนประชาชนให้พยายามปฏิบัติธรรมเป็น
ประจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
๓๖ สัมภาษณ์ พระมหานิกร  ฐานุตตฺโร, ดร., อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ

เชิงพุทธ, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓.  



๙๘ 

 
 สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เกี่ยวกับการ
สร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัด
ลพบุรี ด้านข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการวัดและการสร้างศรัทธาแก่
ประชาชนของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีควรมีอะไรบ้าง ดังแผนภาพที่ ๔.๓  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๓ สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) 
เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้าน
หมี่ จังหวัดลพบุรี เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนาการบริหารจัดการวัดและการสร้าง
ศรัทธาแก่ประชาชนของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีควรมีอะไรบ้าง 
 

ปรับปรุงระบบ
การ

ประสานงาน 

อบรมส่ังสอน
ประชาชนให้พยายาม

ปฏิบัติธรรมเป็น
ประจ า 

ควรปรับปรุงอาคาร
สถานที่ให้มีความ

สะอาด 

ควรปรับปรุง
อาคารสถานท่ีให้มี

ความสะอาด 

ควรวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์ 

ทางวัดได้มกีารให้กราบ
ไหว้บูชา พระรัตนตรัย 
สมาทานศีล ๕ ทกุครัง้
ก่อนท ากิจกรรมใดๆ 

จัดสร้าง 
ห้องน้ า-ห้องสุขา 

ให้เพียงพอ 

ป้ายบอกทาง
มายังวัดควรจะ

ชัดเจน  

ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ใหมี้
ความสะอาด 

สร้างพ้ืนที่
พักผ่อนให้มาก

ขึ้น 

ปลูกศรัทธา ให้
ประชาชนเชื่อในหลัก
พุทธธรรม มากกว่า

วัตถุสิ่งของ 

ควรมีการจัดการ
ขยะที่ดี 

ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อ
การพัฒนาการสร้างแรงจูงใจตาม
หลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน 

ในการท าบุญของวัดพุน้อย 
อ าเภอบา้นหมี่ จังหวัดลพบุรีควร

มีอะไรบ้าง 



๙๙ 

 

๔.๗ องค์ความรู ้
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการ

ท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุร ี” สามารถสรุปองคค์วามรู้ได้ดังนี้ 

๔.๗.๑ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ด้านการสื่อสาร 
มีค่าเฉลีย่ 

อยู่ในระดับมาก   
 

ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

มีค่าเฉลีย่ 
อยู่ในระดับมาก 

 

ด้านความเชื่อ 
มีค่าเฉลีย่ 

อยู่ในระดับมาก   

ผลการสัมภาษณ์ วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการปฏิบัติศาสนกิจ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คนใน ชุมชน สั่ งสอนให้
เป็นคนดใีนปัจจุบันแรงจูงใจในการท าบุญ ของพุทธศาสนิกชนท่ีมาท าบุญวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีน้ัน ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง
มาประกอบกัน เพื่อให้เกิดความเชื่อขึ้น ท้ังการสื่อสาร สิ่งแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก และความเชื่อ ถ้าด าเนินการท้ัง ๔ ด้านข้างต้นมาดี
แล้ว ก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุน สร้างแรงจูงใจแก่ผู้ท่ีมาท าบุญ  เพื่อสร้างบุญกุศลและสร้างบารมีให้กับตัวเองและแบบอย่างท่ีดี แก่บุคค ลใน
ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลอื่น   

 

แผนภาพที่ ๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

ว.๑ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุรี 

สมมติฐานที่ ๑  
ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการ
ท าบุญ ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมติฐานการวิจัย 

ว.๒ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพละ ๕ กับการสร้างแรงจูงใจในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

สมมติฐานที่ ๒  
การสร้างแรงจูงใจ กับหลักพุทธธรรม  ให้แก่ประชาชน ในการ
ท าบุญของวัดพุน้ อย  อ า เภอบ้ านหมี่  จั งหวัดลพบุ รี  มี
ความสัมพันธ์กันจึงยอมรับสมติฐานการวิจัย 

 

ด้านด้านสิ่งแวดล้อม 
มีค่าเฉลีย่ 

อยู่ในระดับมาก 

 

ด้านการสื่อสาร 
ควรส่งเสริมให้บุคลากรภายใน
วั ด มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ควรมีความพร้อมในเรื่อง
การอ านวยความสะดวก 
เช่น การจัดการด้านขยะ 

ด้านความเชื่อ 
ควรสอดแทรกหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้แกผู่้เข้ามา
ที่วัดโดยให้เข้าถึงหลักธรรม

และวิธีปฏิบตั ิ

ว.๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ใน
การท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี   

ด้านด้านสิ่งแวดล้อม 

บุคคลที่ เ กี่ ยวข้องควรมี
ความรู้ความสามารถในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างดี
มากสมบูรณ์และเหมาะสม 



๑๐๐ 

 
จากแผนภาพที่ ๔.๔ ศึกษาการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการ

ท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตาม
หลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางเกือบทุกด้าน 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

๑. ด้านการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก  
๒. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก 
๓. ด้านด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก 
๔. ด้านความเชื่อ อยู่ในระดับมาก 
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า  
สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลัก

พุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญ  โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่
ได้ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ ๒ การสร้างแรงจูงใจ กับหลักพุทธธรรม  ให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของ
วัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีความสัมพันธ์กันจึงยอมรับสมุติฐานการวิจัย 

การศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่
ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีดังนี ้

ปัญหาอุปสรรค เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการ
ท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในด้านการสื่อสาร พบว่าบุคลากรภายในวัดมีส่วน
ร่วมในการประชาสัมพันธ์ ค่อนข้างน้อย ข้อเสนอแนะ ควรส่งเสริมให้บุคลากรภายในวัดมีส่วนร่วมใน
การประชาสัมพันธ์ 

ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการ
ท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ด้านด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่าวัดยังไม่มี
ความพร้อมในเรื่องการอ านวยความสะดวก เช่น การจัดการด้านขยะ ข้อเสนอแนะ ควรมีความพร้อม
ในเรื่องการอ านวยความสะดวก เช่น การจัดการด้านขยะ  

ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการ
ท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี ในด้านด้านด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าบุคคลที่
เกี่ยวข้องไม่มีความรู้ความสามารถในการจัดการสิ่ งแวดล้อมภายในวัดอย่างไม่ดี เท่าที่ควร 
ข้อเสนอแนะ บุคคลที่เกี่ยวข้องควรมีความรู้ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างดีมาก
สมบูรณ์และเหมาะสม 

ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการ
ท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ด้านด้านความเชื่อ พบว่าผู้ที่เข้ามาในวัดยังไม่
เข้าถึงหลักธรรม ข้อเสนอแนะ ควรสอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้เข้ามาที่วัดโดยให้
เข้าถึงหลักธรรมและวิธีปฏิบัติ 

การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ด้านสภาพทั่วไป วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการปฏิบัติศาสนกิจ ปลูกฝัง



๑๐๑ 

 
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่คนใน ชุมชน สั่งสอนให้เป็นคนดี ดังนั้นวัดจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ งต่อ
สังคมไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยเฉพาะความเชื่อถือของคนในสังคมหรือพุทธศาสนิกชนจะเคารพ
นับถือเจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับต้นซึ่งมี หน้าที่ในการบริหารจัดการวัดในด้านต่าง ๆ 
เจ้าอาวาสนับเป็นปัจจัยส าคัญในการน าองค์กรไปสู่ เป้าหมายแห่งความส าเร็จ 

การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ด้านปัจจุบัน  ปัจจุบันแรงจูงใจในการท าบุญ ของพุทธศาสนิกชนที่มาท าบุญ
วัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีนั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างมาประกอบกัน เพ่ือให้เกิด
ความเชื่อขึ้น ทั้งการสื่อสาร สิ่งแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก และความเชื่อ ถ้าด าเนินการทั้ง ๔ 
ด้านข้างต้นมาดีแล้ว ก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุน สร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่มาท าบุญ  เพ่ือสร้างบุญกุศลและ
สร้างบารมีให้กับตัวเองและแบบอย่างท่ีดี แก่บุคคลในครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน หรือบุคคลอื่น   

การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  ด้านข้อเสนอแนะ คือด้านการสือสาร ในการประชาสัมพันธ์ ควรมีการวางแผน
ไว้ล่วงหน้าและเพ่ิมบุคลากร พร้อมทั้งจัดหางบประมาณมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก ควรมีจัดสร้าง ห้องน้ า-ห้องสุขา ให้เพียงพอ ควรปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความ
สะอาด และป้ายบอกทางมายังวัดควรจะชัดเจน ด้านสิ่งแวดล้อม ควรมีการจัดการขยะที่ดี สร้างพ้ืนที่
พักผ่อนให้มากขึ้น และปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด ด้านความเชื่อ ปลูกศรัทธา ให้
ประชาชนเชื่อในหลักพุทธธรรม มากกว่าวัตถุสิ่งของ ทางวัดได้มีการให้กราบไหว้บูชา พระรัตนตรัย 
สมาทานศีล ๕ ทุกครั้งก่อนท ากิจกรรมใดๆ และอบรมสั่งสอนประชาชนให้พยายามปฏิบัติธรรมเป็น
ประจ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๒ 

 
 ๔.๗.๒ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการ
ท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี” สามารถสรุปองคค์วามรู้ได้ดังนี้ 

แผนภูมิที่ ๔.๕ องค์ความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัย 

จากแผนภูมิที่ ๔.๕ สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธ
ธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  จากการทบทวน
วรรณกรรมและเอกสาร และลงพ้ืนที่ซึ่งสรุปใจความส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 

 

ด้านการสื่อสาร 
๑. การประชาสัมพันธ์ของทางวัด มีส่วนช่วย
ในการตัดสินใจในการท าบุญ 
๒. ส่งเสริมให้บุคลากรภายในวัดมีส่วนร่วม
ในการประชาสัมพันธ์ 
๓. วางแผนการประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้า 
๔. มีการประชาสัมพันธ์การท าบุญของวัด
ผ่านสื่อต่างๆ 
๕. บุคลากรภายในวัดมีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์ 

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
๑. การคมนาคมมีส่วนช่วยในการตัดสินใจ 
๒. ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด 
และเหมาะสม 
๓. สถานที่และบรรยากาศภายในวัดมีผล
ต่อการตัดสินใจ 
๔. การจัดการด้านขยะ ให้เป็นระบบ 
๕. มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุและ
คนพิการ 

   

 การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการ
ท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี 

 

   

ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. สร้างพ้ืนที่พักผ่อนให้มากข้ึน 
๒. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับบริเวณวัด 
๓. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณวัดที่ดี 
๔. บุคลากรภายในวัดมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมภายในวัด 
๕. สร้างจิตส านึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม
ให้กับประชาชน 

 ด้านความเชื่อ 
๑. น าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
๒. สอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
ในการท าบุญ 
๓. ใช้ศัพท์ที่ไม่ยากนัก ในการอธิบาย
ประชาชนผู้มาท าบุญ 
๔. ปลูกศรัทธา ให้ประชาชนเชื่อในหลักพุทธ
ธรรม มากกว่าวัตถุสิ่งของ 
๕. อบรมสั่งสอนประชาชนให้พยายามปฏิบัติ
ธรรมเป็นประจ า 



๑๐๓ 

 
ด้านการสื่อสาร 

๑. การประชาสัมพันธ์ของทางวัด มีส่วนช่วยในการตัดสินใจในการท าบุญ 
๒. ส่งเสริมให้บุคลากรภายในวัดมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ 
๓. วางแผนการประชาสัมพันธ์ไว้ล่วงหน้า 
๔. มีการประชาสัมพันธ์การท าบุญของวัดผ่านสื่อต่างๆ 
๕. บุคลากรภายในวัดมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์  

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
๑. การคมนาคมมีส่วนช่วยในการตัดสินใจ 
๒. ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความสะอาด และเหมาะสม 
๓. สถานที่และบรรยากาศภายในวัดมีผลต่อการตัดสินใจ 
๔. การจัดการด้านขยะ ให้เป็นระบบ 
๕. มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุและคนพิการ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
๑. สร้างพ้ืนที่พักผ่อนให้มากข้ึน 
๒. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับบริเวณวัด 
๓. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณวัดที่ดี 
๔. บุคลากรภายในวัดมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในวัด 
๕. สร้างจิตส านึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 

ด้านความเชื่อ 
๑. น าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
๒. สอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ในการท าบุญ 
๓. ใช้ศัพท์ที่ไม่ยากนัก ในการอธิบายประชาชนผู้มาท าบุญ 
๔. ปลูกศรัทธา ให้ประชาชนเชื่อในหลักพุทธธรรม มากกว่าวัตถุสิ่งของ 
๕. อบรมสั่งสอนประชาชนให้พยายามปฏิบัติธรรมเป็นประจ า 



 

บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการ
ท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี” มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ ๑ เพ่ือศึกษาสภาพ
ทั่วไปในการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้าน
หมี่ จังหวัดลพบุรี ๒ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพละ ๕ กับการสร้างแรงจูงใจในการท าบุญของ
วัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ๓ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการ
สร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัด
ลพบุรี   การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Methods Research) ระหว่างงานวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ประชาชนที่มาท าบุญในวัดพุน้อย ต าบลชอนม่วง ซึ่งมีจ านวน ๗,๖๘๗ คน และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) จ านวน ๑๒  รูปหรือคน ทั้งนี้จากผลการวิจัยสามารถสรุป อภิปราย
ผล และเสนอแนะดังนี้ 

 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการ
ท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี” สามารถสรุปได้ดังนี้ 

๑) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นเพศหญิง จ านวน ๒๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ 

๖๘.๙๐ มีอายุ ๓๑-๔๐ ปี จ านวน ๑๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๙๐ มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 
๑๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๐ มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ บาท - ๓๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๘๙ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๐ และเข้าวัดท าบุญต่อเดือน  ๑ ครั้ง  จ านวน ๒๙๑ คน  คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๐
ตามล าดับ 

๒) ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่
ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี พบว่า ความคิดเห็นประชาชน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =๔.๒๒, S.D.= ๐.๓๗๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลัก
พุทธธรรม  มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านการสร้างแรงจูงใจ ตามล าดับ 

 



๑๐๔ 

 
๓) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลัก

พุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ คือ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา มีรายได้ต่อเดือน และจ านวนครั้งในการเข้าวัด
ท าบุญต่อเดือน ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีเพศ มีอายุ วุฒิการศึกษา และ
จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธ
ธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ประชาชนที่มีรายได้
ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  

๔) ผลการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของการสร้างแรงจูงใจ กับหลักพุทธธรรม  ให้แก่
ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่าง
การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (r = ๐.๗๗๑) โดยด้านที่มีความสัมพันธ์ในด าดับแรก
คือ ด้านความเชื่อ ระดับความสัมพันธ์ ปานกลาง (r= ๐.๗๕๓) รองลงมาคือด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ระดับความสัมพันธ์ ปานกลาง (r = ๐.๗๒๗) ถัดมาคือด้านสิ่งแวดล้อม ระดับความสัมพันธ์ 
ปานกลาง (r = ๐.๖๙๙) สุดท้ายคือด้านการสื่อสาร ระดับความสัมพันธ์ ปานกลาง (r = ๐.๖๔๐) 
ตามล าดับ 

๕) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการ
ท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี พบว่า 

๑) ควรส่งเสริมให้บุคลากรภายในวัดมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ 
๒) ควรส่งเสริมให้บุคลากร ชุมชน มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ 
๓) ควรมีการวางแผนเพื่อใช้สื่อประชาสัมพันธ์ 
๔) ควรมีความพร้อมในเรื่องการอ านวย เช่น ห้องน้ า-ห้องสุขา  
๕) ควรมีความพร้อมอาคารสถานที่ปฏิบัติธรรม 
๖) ควรส่งพระท่ีมีความสนใจไปฝึก อบรมพระวิทยากรให้มีความรู้ความสามารถทาง ด้าน

การปฏิบัติ 
๗) บุคคลที่เกี่ยวข้องควรมีความรู้ความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างดีมาก

สมบูรณ์และเหมาะสม 
๘) ควรมีการจัดการพ้ืนที่ ควาสะดวก สบาย ความสวยงาม การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

และความเป็นเอกลักษณ์ 
๙) ควรมีการจัดการและดูแลสภาพพ้ืนที่ด้านสิ่งแวดล้อมภายในวัดการปฏิบัติงานอย่างดี

มากสมบูรณ์และเหมาะสม 
๑๐) ควรสอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้เข้ามาที่วัดโดยให้เข้าถึง

หลักธรรมและวิธีปฏิบัติ 
๑๑) ทางวัดควรมีการฝึกการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ 
๑๒) ทางวัดต้องมีกลยุทธ์ในการให้ผู้ที่ เข้ามาในวัด สามารถ ลด ละ และเลิกการ

เบียดเบียนสัตว์โลก 



๑๐๕ 

 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการ

ท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี” สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
๕.๒.๑ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน 

ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้
เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการเป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสังฆรักษ์บุญสม ปญฺญาวโร (นิลวงษ์)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
“แรงจูงใจในการบวชเนกขัมมจาริณีของพุทธศาสนิกชน ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี” ผลการศึกษา
พบวา     แรงจูงใจในการบวชเนกขัมมจาริณีของพุทธศาสนิกชน ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก๑ 

๕.๒.๒ ประชาชนที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และมีจ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อ
เดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญ
ของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรม
ให้แก่ประชาชน ในการท าบุญ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ไม่ส่งผลต่อระดับความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเรื่องการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญ
ของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัลรัตน์ อ่อนราษฎร ได
ศึกษาวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์” ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นแรงจูงใจ ใน
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ของนิสิต ปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ทั้งเพศ อายุ อาชีพ และสมณะสารูป จากการวิเคราะห์ t-test และ F-test 
พบว่าในภาพรวม และในรายด้านทั้ง ๔ ด้าน คือ พัฒนาตนเอง พัฒนาด้านการศึกษา พัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ และ พัฒนาชุมชนและสร้าง เครือข่าย ทุกด้านและทุกข้อ ค านวณได้ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ นั่นคือ แรงจูงใจ ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ของนิสิตปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ นครสวรรค์ เพศ อายุ อาชีพ และสมณะ
สารูปต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้อง ปฏิเสธสมมติฐาน๒ 

๕.๒.๓ ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลัก
พุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  ส่งผลต่อระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเรื่องการสร้าง

                                           
๑ พระครูสังฆรักษ์บุญสม ปญฺญาวโร (นิลวงษ์) , “แรงจูงใจในการบวชเนกขัมมจาริณีของ

พุทธศาสนิกชน ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๒ ธวัลรัตน์ อ่อนราษฎร, “แรงจูงใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๐๖ 

 
แรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทวี เถื่อนค าแสน ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง”ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ตัดสินใจเลือกท างานของพนักงานระดับ ปฏิบัติการในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด 
จังหวัดระยอง” ผลการศึกษาพบวา พนักงานเป็นเพศชาย ร้อยละ ๗๗.๗๕ มีอายุระหว่าง ๒๐-๓๐ ปี 
ร้อยละ ๖๙.๕๐ มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 47.50 มีสถานภาพสมรสแต่งงาน 
ร้อยละ ๕๑.๗๕ มี รายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๖๐.๗๕ และ มีอายุการท างาน 
๔-๕ ปี ร้อยละ ๔๐.๕๐ พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกท างานของ
พนักงานที่แตกต่างกันจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้๓ 

๕.๒.๔ ผลการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของการสร้างแรงจูงใจ กับหลักพุทธธรรม  ให้แก่
ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่าง
การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (r = ๐.๗๗๑)  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยศักดิ์ 
ขาวสังข์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง”ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
กับประสิทธิผลโรงเรียนเอกชน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา” ผลการศึกษาพบวา ๑. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โรงเรียนเอกชน อ าเภอเมือง จังหวัด ยะลา ในภาพรวม และทุกราย
ด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ คือ ด้านการรู้จัก ด้านความ
กระตือรือร้น ด้านความกล้าเสี่ยง ด้านความรับผิดชอบต่อ ด้านความทะเยอทะยาน และด้าน ความมี
เอกลักษณ์ ตามล าดับ ๒. ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ในภาพรวม และ
ทุกรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนา โรงเรียนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน
โรงเรียน ด้านความสามารถในการ พัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก และด้านความสามารถในการ
ผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ตามล าดับ ๓. ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร กับประสิทธิผล การบริหารโรงเรียนเอกชน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ทุก
คู่มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .๐๑ โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับ
ปานกลาง (r = ๖๔๘) ๔ 

 

 

 

                                           
๓ พรทวี เถื่อนค าแสน, “ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกท างานของพนักงานระดับ 

ปฏิบัติการในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง”, วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, ๒๕๕๙). 

๔ ชัยศักดิ์ ขาวสังข์, “ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารกับ
ประสิทธิผลโรงเรียนเอกชน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา”, วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, ๒๕๖๒). 



๑๐๗ 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยเรื่อง “การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของ

วัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี” โดยมีลักษณะที่ส าคัญในแต่ละด้าน คือ  
๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ผลการวิจัยเรื่อง “การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของ

วัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานของภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้องค์ความรู้ ความ
เข้าใจในการบริหารจัดการวัดสืบต่อไปดังนี้ 

๑) ก าหนดนโยบายและแผนงาน ในการประชาสัมพันธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง 
๒) คณะสงฆ์ควรมีการรักษาซ่อมแซม ปรับปรุง ตกแต่งศาสนวัตถุและศาสนสถานที่มีอยู่

เดิมให้มั่นคงถาวรและก่อสร้างเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับศาสนสมบัติ  ซึ่งจ าเป็นต่อการด ารง
พระพุทธศาสนาให้มั่นคงในสังคม เนื่องจากวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนซึ่งเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของ
คนในสังคม เพ่ือการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาให้มีความสามัคคีกันของประชาชนในสังคม 

๓) ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณ เป็นการช่วยสงเคราะห์และให้ความส าคัญแก่วัดและ
พระสงฆ์ท่ีมีบทบาทด้านการสงเคราะห์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาเยาวชน 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
ผลการวิจัย “การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุ

น้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไดอ้งค์ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการวัดสืบต่อไปดังนี้ 

๑) ควรปลูกฝังให้คนไทยใกล้ชิดกับศาสนธรรมและสามารถน าเอาหลักธรรมปรับใช้ในวิถี
ชีวิตตนได้ ปลูกศรัทธา ให้ประชาชนเชื่อในหลักพุทธธรรม มากกว่าวัตถุสิ่งของ 

๒) ด้านสิ่งแวดล้อมควรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับบริเวณวัด 
๒) การคมนาคมมีส่วนช่วยในการตัดสินใจในการท าบุญของประชาชน ควรเพ่ิมป้ายบอก

ทางให้ชัดเจน 
๓) ควรให้ความส าคัญกับกระบวนการประชาสัมพันธ์การท าบุญของวัด และเพ่ิมช่องทาง

ในการรับข้อมูลข่าวสารหลากหลายช่องทาง 
๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
การวิจัยครั้งนี้ ได้วิจัยเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ใน

การท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีเท่านั้น ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ถ้าจะท าการวิจัยในครั้ง
ต่อไป ความท าการวิจัยในรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

๑) ควรศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรม
ให้แก่ประชาชน ในการท าบุญ หลังจากน างานวิจัยฉบับนี้ไปใช้ทดลองจริง 

๒) ควรศึกษาเรื่อง แนวทางในการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ใน
การท าบุญ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 



๑๐๘ 

 
๓) ควรวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญ 

ในเขตการปกครองของคณะสงฆ์อ่ืนๆ เพ่ือเป็นแนวทางเดียวกันและคลอบคลุมท่ัวถึงในประเทศไทย 



 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 
ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .  พระไตรปิฎกภาษาบาลี  ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ  ๒๕๐๐ . 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

________. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปกรณวิเสสภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาปกรณวิเสโส. กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๕๓๙. 

________. อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฺ กถา. กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์มหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 

________. ฎีกาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาฎีกา . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 
ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ: 
กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา. คู่มือการพัฒนาวัด อุทยานการศึกษาในวัดลานวัด ลานใจ ลานกีฬา. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๕. 
กันตยา เพ่ิมพล. การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน. กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายเอกสารและต ารา 

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๕๑. 
คุณ โทขันธ์, พุทธศาสนากับชีวิตประจําวัน. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนส โตร์, ๒๕๓๗.  
คูน โทขันธ์. พุทธศาสนากับสังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหาคร : โอเดียนสโตร์.๒๕๔๕. 
ทองศรี ก าภู ณ อยุธยา. องค์กรเหตุผลและกลยุทธ์ในการอยู่รอด. กรุงเทพมหานคร : สหายบล๊อค

การพิมพ์, ๒๕๔๓. 
ธงชัย สันติวงษ์. พฤติกรรมบุคคลในองค์การ. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕. 
ประกอบ  กรรณสูตร. สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร :  

ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒. 
 

 



๑๑๐ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล . กรุงเทพมหานค: สหมิตรออฟเซท, 

๒๕๔๔. 
พระเทพกวี. ๗๒ ปี พระเทพกวี วัดป่าดาราภิรมย์ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ . กรงุเทพมหา

นคร : ฤทธิศรีการพิมพ์, ๒๕๓๒. 
พระเทพเวที (ป.อ.ปยุตโต), หลักพุทธธรรมของคนรุ่นใหม่. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, 

๒๕๒๗. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พระพุทธศาสนาพัฒนาคนและสังคม. กรุงเทพมหานคร : กรมการ

ปกครอง, ๒๕๔๐. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ . พิมพ์ครั้งที่ ๑๑ 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
พระธรรมวิมลโมลี. ระเบียบวิธีปฏิบัติของชาวพุทธ. กรุงเทพมหานคร : การศาสนา, ๒๕๓๔. 
พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). รู้หลักก่อนแล้วศึกษาให้ได้ผล. กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน 

คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน, ๒๕๕๗. 
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. ผศ.ดร. ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ. พระนครศรีอยุธยา : 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). สถาบันสงฆ์กับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มูลนิธิ

โกมลคีมทอง, ๒๕๒๗. 
พวงเพชร วัชรอยู่. แรงจูงใจกับการทํางาน. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๕๒. 
พุทธทาสภิกขุ. ชุมชนปาฐกถาชุดพุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : หจก.เอมี เทรดดิ้ง, 

๒๕๔๐. 
พุทธทาสภิกขุ. ทําบุญสามแบบ. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา. ม.ป.ป. 
มันเกียรติ โกศลนิรัติวงษ์. ทฤษฎีและเทคนิคการให้คําปรึกษาพุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : สุวิริยา

สาส์น, ๒๕๔๑. 
สนิท ไชยวงศ์คต. ทางเบี่ยงชาวพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหาคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๓๔. 
สมพงษ์ เกษมสิน. การบริหารงานบุคคลแผนใหม่. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๙. 
สุชา จันทร์เอม. จิตวิทยาทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๙. 
สุชีพ ปุญญานุภาพ. พระไตรปิฎกสําหรับประชาชน .  พิมพ์ครั้งที่  ๑๖. กรงุเทพมหานคร :  

มกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 
 
 
 



๑๑๑ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี: ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฎเทพสตรี, 

๒๕๔๖. 
อรวรรณ ปิลินธน์โอวาท. การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ . พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
 
(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์: 
ชัยศักดิ์ ขาวสังข์. “ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารกับ

ประสิทธิผลโรงเรียนเอกชน อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา”. วิทยานิพนธศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, ๒๕๖๒. 

ธวัลรัตน์ อ่อนราษฎร์. “แรงจูงใจ ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

ธวัลรัตน์ อ่อนราษฎร. “แรงจูงใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค”. วิทยานิพนธพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พรทวี เถื่อนค าแสน. “ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกท างานของพนักงานระดับ 
ปฏิบัติการในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง”. วิทยานิพนธ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด , 
๒๕๕๙. 

พระครูสังฆรักษ์บุญสม ปญฺญาวโร (นิลวงษ์). “แรงจูงใจในการบวชเนกขัมมจาริณีของพุทธศาสนิกชน
ในอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ”. วิทยานิพนธ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระณัฎฐเสฎฐ์ อธิญาโณ (รุ่งเรือง). “ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการบวชเนกขัมมะของ
พุทธศาสนิกชน: ศึกษากรณี วัดนครป่าหมาก เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๙. 

พระยศวัฒ อิทฺธิเตโช (ทองค า). “แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การ
ปกครอง : ศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง”
วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

 
 



๑๑๒ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์. “ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานในองค์กรเอกชน”. 

วิทยานิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 
๒๕๔๑. 

 
(๕) สัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมาจารย์, รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน มจร., ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓.    
________ . พระมหาสุนันท์  สุนนฺโท, ผศ.ดร, อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชการจัดการ

เชิงพุทธ, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓.     
________ . พระมหานิกร  ฐานุตฺตโร, ดร., อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ

เชิงพุทธ, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
________ . พระโสภณพัฒนคุณ (ทิน สุทินฺโน), เจ้าอาวาสวัดพุน้อย, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
________. พระครูโสภณปัญญาวุธ (โกมิน จนฺทว โส), เจ้าคณะต าบลโพนทอง, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
________. พระครูสังฆรักษ์ภัทรภณ  เขมปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดเกริ่นกฐิน , ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓.  
________. นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต, ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี,   
     ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
________. ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ภาชนะทิพย์, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการ

พิเศษส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 
________. นายเฉลิมชัย  ลิ้มสกุล, อดีตผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี, สิงห์บุรี

, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓.   
________. นายสิทธิพร  บุญใหม่, ก านันต าบลสีมุม อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, ๑๙ สิงหาคม 

๒๕๖๓. 
________. ว่าที่ร้อยเอกอธิพงษ์  มณีแก้ว, ปลัดอาวุโสอ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี, ๔ กันยายน 

๒๕๖๓.    
________. นายสุพจน์  สมสิงห์, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชอนม่วง  อ าเภอบ้านหมี่, สิงห์บุรี, 

๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 
 
 
 



๑๑๓ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
๒. ภาษาอังกฤษ  

๑. Primary Sources 
A.H. Maslow. Maslow’s Need Hierarchy. Theory Motivation and personality .  

New York: Harper and Row, 1973. 
Barelson and Steiner. The Function of the executive . Massachusetts: Harvard 

University Prress. 2004. 
Barnard Chester I. The Function of the executive. Massachusetts: Harvard University 

Press, 1972. 
Bartz. A.E.. Basic Statistical Concepts. 4th ed.. New Jersey: Preentice-Hall, 1999. 
Brembeck and Howell. The Function of the executive. Massachusetts: Harvard 

University Press. 2004.  
Hackman and Oldham Hardy Richard E. Applied Volunteerism in Community 

Development. U.S.A.: Charler C. Thomas, 1980. 
Lee J. Cronbach. Essentials of Psychological Testing . 4th ed.. New York: Harper & 

Row.  1971. 
Linda L. Davidoff. Managerial Psychology. Chicago: University of Chicago, 1987. 
Miller and Burgoon. Forecasting and Management of Technology. New York: Wiley, 

1993. 
Robbins. Forecasting and Management of Technology. New York: Wiley, 1993. 
Simons. Applied Volunteerism in Community Development . U.S.A.: Charler C. 

Thomas, 1980. 
Steer and Porter .  Employee Organization Linkage: The Psychology of 

Commitment Absenteeism and Turnover . New York: Acadamic Press, 
1991. 

 
 



 

ภาคผนวก



๑๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก. เครื่องมือในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



๑๑๖ 

 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัยการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน 

ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
ค าชี้แจง 
  ๑. แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาวิจัยการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรม
ให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 
 

๒. แบบสอบถามมีทั้งหมด  ๔  ตอน  คือ 
ตอนที่ ๑  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน  ที่มีต่อปัจจัยทางด้าน
การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุรี รวม  ๔  ด้าน ได้แก่   

๑. ด้านการสื่อสาร     มีค าถามทั้งหมด  ๔  ข้อ 
๒. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    มีค าถามทั้งหมด  ๔ ข้อ 
๓. ด้านสิ่งแวดล้อมแวดล้อม    มีค าถามทั้งหมด  ๔  ข้อ 
๔. ด้านความเชื่อ      มีค าถามทั้งหมด  ๔  ข้อ 
 

ตอนที่ ๓  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน  ที่มีต่อปัจจัยทางด้าน
การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ 
จังหวัดลพบุรี รวม  ๔  ด้าน ได้แก่   

๑. ด้านศรัทธาพละ    มีค าถามทั้งหมด  ๓  ข้อ 
๒. ด้านวิริยะพละ    มีค าถามทัง้หมด  ๓  ข้อ 
๓. ด้านสติพละ      มีค าถามทั้งหมด  ๓  ข้อ 
๔. ด้านสมาธิพละ     มีค าถามทั้งหมด  ๓  ข้อ 
๕. ด้านปัญญาพละ   มีค าถามทั้งหมด  ๓  ข้อ 
 

ตอนที่ ๔  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  ต่อการสร้าง
แรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี   

   ๓. แบบสอบถามฉบับนี้  จะใช้ส าหรับเก็บข้อมูลตามทัศนะของท่าน  โดยผู้ศึกษาจะน าข้อมูล
ที่ได้ไปวิเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา  สร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธ
ธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 



๑๑๗ 

          ๔. กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง  ผู้ศึกษาจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ
และน าเสนอเป็นภาพรวมเท่านั้น   ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อสถานภาพของท่านแต่อย่างใด  
จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน  ได้กรุณาตอบแบบสอบถามชุดนี้ให้ครบถ้วน    

ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้และ
ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระปลัดชุมพล  อาภทฺธโร (แสนสุข) 

นิสิตปริญญาโท  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๑๘ 

ตอนที่ ๑   แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ค าชี้แจง   โปรดใส่เครื่องหมาย    ลงใน    หน้าข้อความเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  

(กรุณาตอบทุกข้อ) 

๑. เพศ 
 

   ชาย        หญิง 
 

๒. อายุ  
 

   ๒๐ – ๓๐ ปี       ๓๑ – ๔๐ ปี 
   ๔๑ – ๕๐ ปี       ๕๑ ปีขึ้นไป 

 
๓. การศึกษาสามัญ  

 

   ต่ ากว่าปริญญาตรี     ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี 
 

๔. รายได้ต่อเดือน 
 

   น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท      ๑๐,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ บาท 
 
 

   มากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป 
๕. จ านวนครั้งในการเข้าวัดท าบุญต่อเดือน    

    ๑ ครั้ง      ๒ ครั้ง    มากกว่า ๒ ครั้ง 
       

ตอนที่ ๒  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน  ที่มีต่อปัจจัยทางด้านการสร้างแรงจูงใจ
ตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  รวม  ๔  
ด้าน  ได้แก่ 

๑. ด้านการสื่อสาร    มีค าถามทั้งหมด  ๔  ข้อ 
๒. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   มีค าถามทั้งหมด  ๔ ข้อ 
๓. ด้านสิ่งแวดล้อม    มีค าถามทั้งหมด  ๔  ข้อ 
๔. ด้านความเชื่อ     มีค าถามทั้งหมด  ๔  ข้อ 
 

ค าชี้แจง  โปรดท า เครื่องหมาย   ลงในช่องระดับความคิดเห็น  ว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นค าถามในระดับใด  ให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง  โดยก าหนดระดับคะแนน  ดังนี้ 

๕ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 



๑๑๙ 

๔ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อ
ที ่

ประเด็นค าถาม 

ระดับความคิดเห็น  

มาก
ที่สุด
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

 ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 
(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

๑. ด้านการสื่อสาร 

๑.๑ ทางวัดมีการประชาสัมพันธ์การท าบุญผ่านสื่อต่างๆ ให้
ทราบอย่างสม่ าเสมอ 

     

๑.๒ ทางวัดมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้เข้า
มาท าบุญตามเทศกาลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

     

๑.๓ ทางวัดมีการแจ้งข่าวสาร กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ ให้ทราบอย่างสม่ าเสมอ 

     

๑.๔ ทางวัดมีการประชาสัมพันธ์การท าบุญด้วยแผ่นพับ 
โปสเตอร์ ถึงวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของวัด 

      

๒. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
๒.๑ ทางวัดมีบุคลากร ช่วยอ านวยความสะดวกแนะน า

สถานที่ต่างๆ ของวัด 
     

๒.๒ ทางวัดจัดอ านวยความสะดวกด้านโรงอาหาร และ
เครื่องดื่มต่างๆ อย่างเพียงพอ 

     

๒.๓ ทางวัดวัดมีการติดป้ายแนะน า บอกกล่าวถึงสถานท่ี
ท าบุญไว้อย่างชัดเจน 

     

๒.๔ ทางวัดวัดมีการแบ่งสัดส่วนสถานที่ท าบุญ ที่พักผ่อน 
ห้องสุขา อย่างเป็นระเบียบ 

     

๓. ด้านสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ ทางวัดวัดมีการปรับปรุงภายในวัดให้ร่มรื่น สะอาด 

เป็นระเบียบ สวยงาม เพื่อความสุขสบายกายใจ 
     

๓.๒ ทางวัดมีการจัดเตรียมที่ทิ้งขยะ โดยมีการก าหนดจุด 
และแยกประเภทขยะแต่ละจุดไว้ 

     

๓.๓ ทางวัดมีการติดป้ายสุภาษิตพุทธธรรมค าสอน ตาม
ต้นไม้ ศาลานั่งพัก ทั่วบริเวณวัด 

     

๓.๔ ทางวัดมีการจัดบุคลากรอ านวยความสะดวก ท าความ
สะอาด และให้ข้อมูลของวัดด้วยความยินดี 

     



๑๒๐ 

๔. ด้านความเชื่อ 
๔.๑ ทางวัดมีการจัดอบรมให้ข้อคิดสอดแทรกหลักพุทธ

ธรรมด้านการเกิด ๔ ประเภท ก่อนการเชิญเรือใหม่ทุก
ครั้ง 

     

๔.๒ ทางวัดไดม้ีการเทศน์สอน โดยการน าหลักธรรมะและ
วิธีปฏิบัติไปใช้ในการด ารงชีวิต  

     

๔.๓ ทางวัดได้มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างบุญ
บารมีของตนเอง เพื่อที่จะได้ช่วยกันรักษาและสืบทอด
พุทธศาสนา 

     

๔.๔ ทางวัดได้มีการให้รับศีล ก่อนจะมีพิธีทุกครั้ง เพ่ือให้
ประชาชนทุกท่านมีศีลธรรม ประจ าใจ 

     

 

ตอนที่ ๓  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการสร้างแรงจูงใจ ในการท าบุญ
ของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี รวม  ๕  ด้าน  ได้แก่ 

๑. ด้านศรัทธาพละ     มีค าถามทั้งหมด ๓ ข้อ 
๒. ด้านวิริยะพละ     มีค าถามทั้งหมด ๓ ข้อ 
๓. ด้านสติพละ      มีค าถามทั้งหมด ๓ ข้อ 
๔. ด้านสมาธิพละ   มีค าถามทั้งหมด  ๓ ข้อ 
๕. ด้านปัญญาพละ   มีค าถามทั้งหมด  ๓ ข้อ 
 

ค าชี้แจง  โปรดท า เครื่องหมาย   ลงในช่องระดับความคิดเห็น  ว่านักเรียนมีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นค าถามในระดับใด  ให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง  โดยก าหนดระดับคะแนน  ดังนี้ 

๕ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
๔ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม 

ระดับความติดเห็น  

มาก
ที่สุด
(๕) 

มาก 
 

(๔) 

 ปาน
กลาง
(๓) 

น้อย 
 
(๒) 

น้อย
ที่สุด 
(๑) 

๑. ด้านศรัทธาพละ (ความเชื่อ) 
๑.๑ ท่านมาวัดพุน้อยเพราะมีความเชื่อและศรัทธาใน 

“เศรษฐีเรือทอง” 
     

๑.๒ ท่านมาวัดพุน้อยเพราะมีความเชื่อและศรัทธาใน “แม่
ตะเคียนทอง” 

     



๑๒๑ 

๑.๓ ท่านมาท าบุญวัดพุน้อยได้เห็นสิ่งที่หลวงพ่อเจ้าอาวาส
ท าให้ดู อยู่ให้เห็น ยิ่งศรัทธามากข้ึน 

     

๒. ด้านวิริยะพละ (ความพียร) 
๒.๑ ท่านได้บูชาเรือไปแล้วมีการปฏิบัติสวดมนต์ ไหว้พระ 

เจริญสมาธิมากยิ่งขึ้น 
     

๒.๒ ท่านมีการเก็บออมแบ่งทรัพย์สินที่ได้มาเป็น ๔ ส่วน
ตามหลักพุทธธรรมที่ทางวัดอธิบายให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น 

     

๒.๓ ท่านมีความตั้งใจประกอบสัมมาอาชีพ อย่างไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรคปัญหา เพราะได้น าหลักพุทธธรรมมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

     

๓. ด้านสติพละ (ระลึกได้) 
๓.๑ ท่านมีการหยุดยั้งคิด ใช้สติปัญญา ในการด าเนินชีวิต

มากยิ่งขึ้น 
     

๓.๒ ท่านมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางท่ีดีขึ้น หลังจาก
ได้มาท่ีวัด 

     

๓.๓ ท่านมีความคิดท่ีดี คิดในทางบวก ตามหลักพุทธธรรม
ที่หลวงพ่อเจ้าอาวาส น ามาสั่งสอนชี้แนะ 

     

๔. ด้านสมาธิพละ (ความตั้งใจมั่น) 
๔.๑ ท่านได้ฟังค าอธิบายของหลวงพ่อเจ้าอาวาสถึงความ

เป็นมาของการเชิญเรือขณะอยู่ในห้องอบรมก่อนรับ
เรือ และเข้าใจแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน 

     

๔.๒ ท่านได้สัมผัสรับรู้ถึงความปีติยินดีในขณะเชิญเรือได้      
๔.๓ ท่านมีความอดทน จิตใจมั่นคงมากขึ้น ต่อสิ่งต่างๆที่มา

กระทบ 
     

                               ๕.ด้านปัญญาพละ (ความรอบรู้) 
๕.๑ ท่านได้เข้าใจหลักพุทธธรรมเมื่อได้รับค าอบรมถึง

ศรัทธาและปัญญาในการอบรมก่อนรับเรือใหม่ 
     

๕.๒ ท่านมีความมั่นใจเพ่ิมมากข้ึน เมื่อหลวงพ่อได้สอบถาม
ย้ าถึงหลักพุทธธรรมที่ได้รับฟังมาอีกครั้งในห้องพิธี 

     

๕.๓ ท่านได้เข้าใจในการท าบุญ ให้ทาน ตามหลักพุทธธรรม
มายิ่งข้ึน 

     

 
 

 



๑๒๒ 

ตอนที ่๔  แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการวิจัยการสร้างแรงจูงใจตาม    
หลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุน้อย อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

   
๑. ด้านการสื่อสาร 
๑.๑) ปัญหาอุปสรรค  
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 

๑.๒) ข้อเสนอแนะ  
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 
๒. ด้านสิ่งแวดล้อม 
๒.๑) ปัญหาอุปสรรค  
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 

๒.๒) ข้อเสนอแนะ  
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 
๓.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
๓.๑) ปัญหาอุปสรรค  
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................



๑๒๓ 

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 

๓.๒) ข้อเสนอแนะ  
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
 
๔. ด้านความเชื่อ 
๔.๑) ปัญหาอุปสรรค  
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
๔.๒) ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

 

                                        เจริญพร/ขอบใจ ทุกท่านที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้ 
                                                          พระปลัดชุมพล  อาภทฺธโร (แสนสุข) 
                                                  นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
                                  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 

                                                
 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
แบบเจาะลึก (Structured In-depth Interview) 

เร่ือง การสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญ 
ของวัดพุน้อยอ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี 

 

 
 

 

แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  การสร้างแรงจูงใจตามหลัก
พุทธธรรมให้แก่ประชาชน  ในการท าบุญของวัดพุน้อยอ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี                  
โดยแบ่งออกเป็น  ๒  ตอนดังนี้ 

 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ผู้ถูกสัมภาษณ์......................................................................................... อายุ ........... ป ี พรรษา.......... 
วุฒิทางการศึกษาสามัญ............................................... วุฒิทางการศึกษานักธรรม.................................
วุฒิทางการศึกษาเปรียญธรรม.......................... ต าแหน่งทางการปกครอง.............................................  
ผู้สัมภาษณ์......................................................................... ...วันที่สัมภาษณ์........................................... 
สถานที่...................................................................................................................... .............................. 
 

ตอนที่ ๒  เป็นค าสัมภาษณ์เก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจ
ตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน  ในการท าบุญของวัดพุน้อยอ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี 
 

                         ๒.๑ ท่านคิดว่าปัญหา อุปสรรค ในการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน มีอะไรบ้าง     
 

             ๒.๑.๑  ปัญหา อุปสรรค ด้านการสื่อสาร 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            



๑๒๕ 

๒.๑.๒ ปัญหา อุปสรรค ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………               
           

            ๒.๑.๓ ปัญหา อุปสรรค ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………            
            

            ๒.๑.๔ ปัญหา อุปสรรค ด้านความเชื่อ 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    
 
     ๒.๒ ท่านคิดว่ามีข้อเสนอแนะต่อการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการ
ท าบุญของวัดพุน้อยอ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี ด้านต่าง ๆ อย่างไร 
  
 

           ๒.๒.๑ ขอเสนอแนะ ด้านการสื่อสาร 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



๑๒๖ 

            ๒.๒.๒ ขอเสนอแนะ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………               
           

            ๒.๒.๓ ขอเสนอแนะ ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………            
            

            ๒.๒.๔ ขอเสนอแนะ ด้านความเชื่อ 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     ๒.๓ ท่านคิดว่าในการสร้างแรงจูงใจตามหลักพุทธธรรมให้แก่ประชาชน ในการท าบุญของวัดพุ
น้อยอ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  ด้านต่าง ๆ อย่างไร 
  
                  ๒.๓.๑ การพัฒนา ด้านศรัทธาพละ (ความเชื่อ) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๒.๓.๒ การพัฒนา ด้านวิริยะพละ (ความเพียร) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๑๒๗ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………                         

          ๒.๓.๓ การพัฒนา ด้านสติพละ (ความระลึกได้) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………            
            

                               ๒.๓.๔ การพัฒนา ด้านสมาธิพละ (ความตั้งใจม่ัน) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๒.๓.๕ การพัฒนา ด้านปัญญาพละ (ความรอบรู้) 
 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
 
 
 

ขอขอบพระคุณ/เจริญพร ทุกท่าน  ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้ 
                                                   พระปลัดชุมพล  อาภทฺธโร (แสนสุข) 

                                             นิสิตปริญญาโท  หลกัสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
                                                  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

                                             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



๑๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข.  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๙ 



๑๓๐ 



๑๓๑ 



๑๓๒ 

 



๑๓๓ 

 



๑๓๔ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค.  
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๕ 

 

 



๑๓๖ 



๑๓๗ 



๑๓๘ 

 

 

 



๑๓๙ 

 

 

 

 
 

 

ภาคผนวก ง.  
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัย (แบบสอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



๑๔๐ 

 

 

 



๑๔๑ 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ.  
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัย (สัมภาษณ์) 

 

 

 

 

 



๑๔๒ 

 

 

 



๑๔๓ 

 



๑๔๔ 

 



๑๔๕ 

 



๑๔๖ 

 



๑๔๗ 

 



๑๔๘ 



๑๔๙ 

 



๑๕๐ 



๑๕๑ 

 



๑๕๒ 

 



๑๕๓ 

 
 

 

 



๑๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

รูปภาพสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 

   

สัมภาษณ์ พระเมธีธรรมาจารย,์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน มจร., 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

 

 
 

          สัมภาษณ์ พระมหาสุนันท์  สุนนฺโท, ผศ.ดร, อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชการจดัการเชิงพุทธ, 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๖ 

 
 

สัมภาษณ์ พระมหานิกร  ฐานตฺุตโร, ดร., อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

 

 
 

สัมภาษณ์ พระโสภณพัฒนคุณ (ทิน สุทินฺโน), เจ้าอาวาสวัดพุน้อย, 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๗ 

 
 

สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ภัทรภณ  เขมปญฺโญ, เจ้าอาวาสวัดเกริ่นกฐิน , 
๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

 

 
 

สัมภาษณ์ พระครูโสภณปัญญาวุธ (โกมิน จนฺทว โส), เจ้าคณะต าบลโพนทอง, 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๘ 

 
 

      สัมภาษณ์ นางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต, ผู้อ านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี, 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

 

 
 

สัมภาษณ์ ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร ภาชนะทิพย์, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุร,ี 

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๕๙ 

 
 

    สัมภาษณ์ นายเฉลิมชัย  ลิ้มสกุล, อดีตผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัลพบรุ,ี สิงห์บุร,ี 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓. 

 

 
 

สัมภาษณ์ นายสิทธิพร  บุญใหม,่ ก านันต าบลสีมุม อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓. 



๑๖๐ 

 
 

สัมภาษณ์ ว่าท่ีร้อยเอกอธิพงษ ์ มณีแก้ว, ปลัดอาวุโสอ าเภอบ้านหมี ่จังหวัดลพบุร,ี 
๔ กันยายน ๒๕๖๓. 

สัมภาษณ์ นายสุพจน์  สมสิงห,์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชอนม่วง อ าเภอบ้านหมี,่ สิงห์บุร,ี 
๔ กันยายน ๒๕๖๓. 

     
 

 



๑๖๑ 

 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ ฉายา/นามสกุล : พระปลัดชุมพล  อาภทฺธโร  (แสนสุข) 

วัน เดือน ปีเกิด : ๖ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๑๒ 

ภูมิล าเนาที่เกิด : จังหวัดพิจิตร 

การศึกษา : พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

อุปสมบท : ๑๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สังกัด : วัดพุน้อย  ต าบลชอนม่วง  อ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี 

ต าแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุน้อย   

ปีที่เข้าศึกษา : ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา : ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ที่อยู่ปัจจุบัน  วัดพุน้อย  ๓ หมู่ ๑ ต าบลชอนม่วง  อ าเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี 
 


