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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการนำหลักบุญกิริยาวัตถุ มาใช้ในวิถี
ชีวิตของประชาชนอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556 2) เพื่อศึกษาปัจจัย
ส่วนบุคคล และปัจจัยสนับสนุนทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การนำหลักบุญกิรยิ าวัตถุ มาใช้ในวิถชี วี ติ
ของประชาชน และ 3) เพือ่ เสนอแนวทางส่งเสริมการนำหลักบุญกิรยิ าวัตถุมาใช้ในวิถชี วี ติ และ
จัดทำคู่มือในการปฏิบัติตน ในการนำหลักบุญกิริยาวัตถุมาใช้ในวิถีชีวิตที่ถูกต้อง โดยได้ทำ
การสุ่มประชาชน จำนวน 384 คน แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือคือ แบบสอบถาม
แล้วนำมาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อคำนวณหาค่าสถิติต่างๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรม R
ผลการวิจัยพบว่า 1) การนำหลักบุญกิริยาวัตถุ มาใช้ในวิถีชีวิตของประชาชน
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคล
มีความสัมพันธ์กับการนำหลักบุญกิริยาวัตถุมาใช้ในวิถีชีวิตของประชาชน อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ ปัญหาพบว่า ข้อที่มีความถี่สูงสุด ได้แก่ ไม่ค่อยมีเวลาในการไปวัด
ทำบุญ รองลงมา ได้แก่ ไม่คอ่ ยมีเวลาในศึกษาธรรมะโดยเฉพาะเรือ่ งศีลภาวนา ส่วนแนวทาง
ส่งเสริมพบว่า ข้อที่มีความถี่สูงสุดได้แก่ ประชาชนควรหาเวลาในการไปวัดทำบุญ รองลงมา
คือ ควรมีเวลาในศึกษาธรรมะโดยเฉพาะเรือ่ งศีลภาวนา
คำสำคัญ : บุญกิรยิ าวัตถุ วิถชี วี ติ ประชาชน 	
1

งานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ ไ ด้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น วิ จั ย จากสถาบั น วิ จั ย ญาณสั ง วรมหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย
ประจำปีงบประมาณ 2556
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Abstract
The objectives of this research were to study an application of
Punkiriya Vatthu principle for the way of Life of people in Mueang district,
Nakhon Si Thammarat province, B.E. 2556. And to analyze the relation factors
with private factors and promoting factors which are related with Punkiriya
Vatthu principle for the way of life of people and simple random sampling of
384 people and collect data by questionnaire to analyzed and process data to
find statistics of data by computer program R.
The findings were as follows 1) An application of Punkiriya Vatthu
principle for the way of Life of people in Mueang district, Nakhon Si Thammarat
province, B.E. 2556 by overview was at high level 2) The private factors and
promoting factors had related with Punkiriya Vatthu principle for the way of
Life of peoplein Mueang district, Nakhon Si Thammarat province, B.E. 2556
The recommendations found that the highest frequency was no time
to make merit for them and followed up there was no time to study Dhamma
especially on about precepts and meditation. The promotion way found that
highest frequency was there should have sometimes for doing merit and
followed up there should try to find out sometimes for study precepts and
meditation
Keywords : Punkiriya Vatthu, Way of Life, People	


บทนำ

จากการทีป่ ระเทศไทยได้วางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
ถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของคนเป็นสำคัญแต่ปัจจุบันกลับ
พบว่า ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการพัฒนาคน ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนา
ประเทศไทยในระยะเวลาทีผ่ า่ นมาก่อนหน้านี้ ได้ให้ความสำคัญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมากกว่า
ด้านสังคม ประกอบกับการไหลบ่าของคลื่นวัฒนธรรม วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเข้าสู่สังคมไทยอย่างง่ายดายและต่อเนื่อง ในขณะที่คนไทย ส่วนใหญ่ยังไม่พร้อม
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จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีพอทำให้คนไทยต้องประสบปัญหาวิกฤตค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม และพฤติกรรมเปลีย่ นไป 2 การทีป่ ระชาชนมีพฤติกรรม เข้าข่ายบัน่ ทอนการเป็นคนดี
มีแนวคิด วิถชี วี ติ ค่านิยม ทีเ่ บีย่ งเบนไปจากความดีงามตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
อย่างเห็นได้ชัด ศูนย์การค้ากลายเป็นแหล่งชุมนุมพบปะสังสรรค์ เกิดปัญหาความย่อหย่อน
ของคุณธรรม จริยธรรม มากมาย อาทิ มีพฤติกรรมเสีย่ งทางเพศ ก้าวร้าวรุนแรงแต่งกายตาม
สมัยนิยม เห็นแก่ตัว ไม่ใส่ใจ ต่อคนรอบข้างมีการใช้เวลาว่างอย่างไม่เหมาะสมเป็นต้น ซึ่ง
ส่งผลเสียโดยตรงต่อประชาชนในสังคม และทีส่ ำคัญยังส่งผลเสียต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย
ประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
ความสำคัญยิ่งในฐานะประชาชนในท้องถิ่นที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ
ทัง้ นีเ้ พราะชุมชนเป็นเสมือนอิฐก้อนแรกทีจ่ ะก่อเป็นองคาพยพทีใ่ หญ่ขนึ้ ฉะนัน้ นอกจากจะได้รบั
การพัฒนาจากรัฐแล้ว ในทางพระพุทธศาสนาการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ก็จะได้รับ
การพัฒนาอย่างถูกต้อง ถูกทาง และถูกธรรมวินยั ด้วย “หลักบุญกิรยิ าวัตถุ 3” เป็นหลักแห่ง
การทำบุญ หลักการทำความดี ทางทำความดี 3 มี 3 ประการได้แก่ การให้ทาน การรักษาศีล และ
การเจริญภาวนา เป็นหลักธรรมทีป่ ฏิบตั แิ ล้ว สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี มีชวี ติ ทีด่ งี าม
และมีความสุข ดังพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า “ผู้หวังประโยชน์สุข ควรฝึกฝนบำเพ็ญบุญนี้
เท่านัน้ ทีใ่ ห้ผลติดต่อกันไป มีสขุ เป็นกำไร คือ ควรบำเพ็ญทาน ประพฤติธรรมสม่ำเสมอ และ
ควรเจริญเมตตาภาวนาแล้ว ย่อมเข้าถึงโลกที่มีสุข ปราศจากการเบียดเบียนกัน”4 การที่
ประชาชนนำหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 มาใช้ในวิถีชีวิต เป็นการครองตนด้วยธรรมะที่เป็นความดี
ทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ท่ามกลางภาวะวิกฤตทางสังคม ให้พบความสำเร็จ และอยู่
อย่างมีความสุขได้
สังคมปัจจุบันเป็นสังคมของข้อมูลข่าวสาร การกระจายข่าวสารทางวัฒนธรรมของ
ชาติต่างๆ ได้ผ่านเข้ามาทางสื่อ ประกอบกับประเทศไทยเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมมา
เป็นประเทศอุตสาหกรรม ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวัตถุโดยเร็ว ส่งผลให้วิถีชีวิต และ
2

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สำนักงาน, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 - 2554, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุน้ ส่วนจำกัด วี. เจ พริน้ ติง้ , 2550), หน้า 10.
3
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ ปยุตโฺ ต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,
พิมพ์ครัง้ ที่ 5, (กรุงเทพมหานคร : จันทร์เพ็ญ, 2550), หน้า 93.
4
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ทัศนคติของคนไทยเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม คือเน้นวัตถุนยิ มมากขึน้ อย่างไรก็ตามพุทธศาสนิกชน
ส่วนใหญ่ก็ยังคงประกอบบุญกุศลกันตามประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมา โดยที่บางส่วน
มีความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักคำสอนในพระไตรปิฎกอย่างถูกต้อง แต่บางส่วนมิได้เข้าใจ
หลักธรรมคำสอนอย่างถ่องแท้เพราะฉะนั้นการทำบุญของคนไทยสมัยนี้จึงเป็นการทำบุญ
ด้วยวัตถุ โดยไม่คำนึงถึงกุศลจิตและกุศลกรรมอันเกิดจากการปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ซึง่ หลักธรรม
ในพระพุทธศาสนามีจำนวนมากมายแต่ทง้ั หลายทัง้ ปวงนัน้ สรุปได้ 3 ประการ คือ การทำความดี
ละเว้นความชัว่ ทำจิตใจให้ปราศจากเรือ่ งเศร้าหมอง เป็นต้น
ดังนัน้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นนี้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะทำการวิจยั เรือ่ ง การนำหลัก
บุญกิรยิ าวัตถุมาใช้ในวิถชี วี ติ ของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556
ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเชื่อมั่นว่า หลักบุญกิริยาวัตถุ เมื่อผู้ใดประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วจะ
ส่งผลให้ทุกคนที่นำมาใช้ในวิถีชีวิตจะได้รับประโยชน์สุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่าง
มิตอ้ งสงสัย
วัตถุประสงค์ของการวิจยั (Research Objectives)
1. เพื่อศึกษาการนำหลักบุญกิริยาวัตถุมาใช้ในวิถีชีวิตของประชาชน อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556
2. เพือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ปจั จัยส่วนบุคคล และปัจจัยสนับสนุนทีม่ คี วามสัมพันธ์
กับการนำหลักบุญกิรยิ าวัตถุ มาใช้ในวิถชี วี ติ ของประชาชน
3. เพื่อเสนอแนวทางส่งเสริมการนำหลักบุญกิริยาวัตถุมาใช้ในวิถีชีวิตและจัดทำ
คูม่ อื ในการปฏิบตั ติ น ในการนำหลักบุญกิรยิ าวัตถุมาใช้ในวิถชี วี ติ ทีถ่ กู ต้อง	
ระเบียบวิธวี จิ ยั
การวิจัยเรื่อง การนำหลักบุญกิริยาวัตถุมาใช้ในวิถีชีวิตของประชาชน อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรได้แก่ประชาชนที่
อาศัยอยูใ่ นตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556 จำนวน 266,613 คน
ผูว้ จิ ยั คำนวณการหาขนาดของกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan ได้กลุม่
ตัวอย่าง จำนวน 384 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ซึ่งมี
ทั้งคำถามแบบปลายปิด (Closed ended question) และคำถามแบบปลายเปิด (open
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ended question) และได้ทำการทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 30 คน หลังจากนั้นจึงทำการหาความถูกต้องเชิงเนื้อหา (content validity) และ
หาค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability) ซึง่ มีคา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟ่าทีร่ ะดับ .892 ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลซึ่งผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมผู้ช่วยวิจัย หลังจากนั้นจึงได้นำข้อมูลมา
ทำการวิเคราะห์และประเมินผลด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ สำเร็จรูป โปรแกรม R เพือ่ หาค่าทาง
สถิตทิ กี่ ำหนดไว้ กล่าวคือค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean)
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ ไคว์ สแควร์

เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

แนวคิด ทฤษฎี เกีย่ วกับหลักบุญกิรยิ าวัตถุ
บุญกิรยิ าวัตถุ 3 หมายถึง การทำบุญ หรือ การทำความดี ซึง่ มีหลักการ 3 ประการ
คือ 1. การให้ทาน 2. การรักษาศีล 3. การเจริญภาวนา ได้มนี กั วิชาการหลายท่านให้ความหมาย
และอธิบายหลักบุญกิรยิ าวัตถุ 3 ไว้ ดังปรากฏรายละเอียดดังนี้
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ ปยุตโฺ ต) ได้ให้ความหมายของหลักบุญกิรยิ าวัตถุ 3 ไว้วา่
บุญกิรยิ าวัตถุ 3 หมายถึง ทีต่ ง้ั แห่งการทำบุญ เรือ่ งทีจ่ ดั เป็นการทำความดี ทางทำดี ประกอบด้วย
1. ทานมัย บุญกิรยิ าวัตถุ (ทำบุญด้วยการให้เป็นสิง่ ของ) 2. สีลมัย บุญกิรยิ าวัตถุ (ทำบุญด้วย
การรักษาศีล) หรือ ประพฤติดีมีระเบียบวินัย 3. ภาวนามัย บุญกิริยาวัตถุ (ทำบุญด้วย
การเจริญภาวนา) คือการฝึกอบรมจิตใจ เจริญปัญญา 5 และได้อธิบายหลักบุญกิริยาวัตถุ 3
เป็นหลักธรรมที่ ประกอบด้วย
1. การให้ ท าน (ทานมั ย บุ ญ กิ ริ ย าวั ต ถุ ) คื อ การให้ การเผื่ อ แผ่ แ บ่ ง ปั น เพื่ อ
ช่วยเหลือกัน ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม ประกอบด้วย 1. อามิสทาน การให้สิ่งของ
2. ธรรมทาน การให้ความรูแ้ ละแนะนำสัง่ สอน
2. การรักษาศีล (สีลมัย บุญกิรยิ าวัตถุ) คือ ความมีระเบียบในการดำเนินชีวติ และ
ในการอยูร่ ว่ มกับสังคม ได้แก่ ความมีวนิ ยั และการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์กติกาในการอยูร่ ว่ มกัน
เพื่อความสุขในชีวิตและสังคม ศีลมีหลายระดับจัดไว้ให้เหมาะกับสภาพชีวิตในการปฏิบัติ
เพื่อเข้าถึงจุดหมายของตน สำหรับประชาชนพึงรักษาศีล 5 เป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานในสังคม
5

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 15, 	

(กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จันทร์เพ็ญ, 2550), หน้า 93.
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เพือ่ ให้คนอยูร่ ว่ มกันด้วยดี ไม่เบียดเบียน ทำร้าย ละเมิดชีวติ และร่างกาย ไม่ละเมิดต่อกรรมสิทธิ์
ในทรั พ ย์ สิ น ไม่ ป ระพฤติ ผิ ด เกี่ ย วกั บ เพศ ไม่ ใช้ ว าจาหลอกลวงกั น และไม่ ท ำให้ สู ญ เสี ย
สติสมั ปชัญญะด้วยการเสพสิง่ ทีท่ ำให้เกิดความประมาท
3. การเจริญภาวนา (ภาวนามัย บุญกิรยิ าวัตถุ) คือ การฝึกอบรมจิตใจ หรือ การทำให้
เป็นให้มขี นึ้ และพัฒนาให้งอกงามสมบูรณ์ มี 2 ประการ คือ
3.1 จิตตภาวนา หรือ สมถภาวนา เป็นการพัฒนาจิต ความมีใจแน่วแน่มุ่งที่สมาธิ
หรือ ความสงบ
3.2 ปัญญาภาวนา หรือ วิปสั สนาภาวนา เป็นการเจริญวิปสั สนา มุง่ ให้เกิดปัญญา
เข้าใจ ความจริงของสิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวงของชีวติ 6
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ให้ความหมาย
ของ บุญกิริยาวัตถุ 3 ไว้ว่า บุญกิริยาวัตถุ 3 หมายถึง ที่ตั้งแห่งการทำบุญได้แก่ 1. ทานมัย
ให้ปันสิ่งของ 2. สีลมัย รักษาศีล ประพฤติธรรม และ 3. ภาวนามัย เจริญภาวนา ให้สุขสงบ
และสว่างใจ และได้อธิบายบุญกิริยาวัตถุ 3 ประกอบด้วย หลักธรรม 3 ประการ คือ
1. การให้ทาน ได้แก่ การสละทรัพย์สินสิ่งของของตนให้บุคคลอื่น โดยมุ่งหวังให้
ผูอ้ นื่ ได้รบั ประโยชน์และความสุข ด้วยความมีเมตตาจิต มี 2 ประการ คือ
1.1 วัตถุทาน วัตถุทานทีใ่ ห้ตอ้ งบริสทุ ธิ์ ให้ดว้ ยความเมตตา ไม่หวังสิง่ ใดตอบแทน
ทัง้ ก่อนให้ ขณะให้ และหลังจากให้แล้ว ผูร้ บั ต้องเป็นผูท้ มี่ ศี ลี ธรรม หรือ เป็นคนดี
1.2 ธรรมทาน เป็นการให้ทานทีไ่ ด้บญ
ุ มากทีส่ ดุ ได้แก่
1.2.1 ธรรมทาน เป็นการให้ความรูก้ บั ผูอ้ นื่ ให้รแู้ ละเข้าใจ หรือ ถ้ารูแ้ ล้วให้รมู้ าก
ยิง่ ขึน้
1.2.2 อภัยทาน เป็นการลดโทสะกิเลส เสียสละได้ซงึ่ ความพยาบาท ให้อภัยกับ
ผูอ้ นื่ ด้วยเมตตา 7
2. การรักษาศีล เป็นการเพียรพยายามเพื่อระงับโทษทางกายและวาจา ตามเพศ
และฐานะ ศีลมีหลายระดับ ผูท้ ไี่ ด้ชอื่ ว่า มนุษย์ ต้องรักษาศีล 5 จัดว่าเป็นมนุษยธรรม ดังนี้
6

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต), ธรรมะฉบับเรียนลัด, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม, 2550),
หน้า 14 - 16.	

7
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, วิธีสร้างบุญบารมี, พิมพ์ครั้งที่ 28,	

(กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพ์สวย จำกัด, 2553), หน้า 1 - 2.
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2.1 การไม่ฆา่ สัตว์ตดั ชีวติ
2.2 การไม่ถอื เอาทรัพย์ของผูอ้ นื่ ทีเ่ จ้าของมิได้เต็มใจให้
2.3 การไม่ลว่ งประเวณีในคูค่ รอง หรือ คนในปกครองของผูอ้ นื่
2.4 การไม่กล่าวมุสา
2.5 การไม่ดมื่ สุราเมรัย เครือ่ งหมักดองของมึนเมา 8
3. การเจริญภาวนา เป็นการสร้างบุญบารมีที่สูงที่สุด และยิ่งใหญ่ที่สุดในพระพุทธ
ศาสนา มี 2 ประการ คือ
3.1 สมถภาวนา (การทำสมาธิ) ได้แก่การทำจิตให้เป็นสมาธิ ไม่ฟงุ้ ซ่าน ซึง่ มีวธิ ี
เจริญภาวนาถึง 40 ประการ เรียกว่า กรรมฐาน ผู้ที่จะฝึกสามารถเลือกได้ตามอุปนิสัย
แต่ตอ้ งเป็นผูร้ กั ษาศีลให้ครบถ้วน ตามเพศ หากเป็นฆราวาส ต้องรักษา ศีล 5 เป็นอย่างน้อย
3.2 วิปสั สนาภาวนา (การเจริญปัญญา ได้แก่ การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา เมือ่ จิต
ตั้งมั่นในสมาธิจนมีกำลังดี ก็จะเป็นจิตที่ใคร่ครวญ หาเหตุและผล ในสภาวธรรมทั้งหลาย
ว่าล้วนเป็นอนิจจังความไม่เทีย่ ง เป็นทุกขัง สภาพทีท่ นอยูอ่ ย่างเดิมไม่ได้ และอนัตตา ความไม่ใช่
ตัวตน ไม่ใช่สตั ว์ ไม่ใช่บคุ คล ไม่ใช่สงิ่ ของ 9
พระธรรมวิสทุ ธิกวี (พิจติ ร ฐิตวณฺโณ) ได้ให้ความหมายของบุญกิรยิ าวัตถุ 3 ไว้วา่
บุญกิริยาวัตถุ 3 แปลว่า วัตถุเป็นที่ตั้งของการทำบุญ หรือ หลักแห่งการบำเพ็ญบุญ มี 3
ประการ คือ
1. ทานมัย บุญเกิดจากการให้ทานทาน หมายถึง การให้ การเสียสละ ละความตระหนี่
มี 3 ประเภท คือ
1.1 อามิสทาน หรือ วัตถุทาน การให้วตั ถุสงิ่ ของ
1.2 ธรรมทาน การให้พระธรรมคำสอน
1.3 อภัยทาน การให้อภัยแก่ผอู้ นื่ หรือสัตว์อนื่
2. สีลมัย บุญเกิดจากการรักษาศีล ศีล หมายถึง การรักษากาย และวาจา ให้เรียบร้อย
ศีลมีหลายประเภท คือ ศีล 5 หรือ ศีลกรรมบถ สำหรับคนทั่วไป ศีล 8 หรือ อุโบสถศีล
สำหรับอุบาสกอุบาสิกา ศีล 10 สำหรับสามเณร และศีล 227 หรือ ปาริสุทธิศีล 4 สำหรับ
พระภิกษุ
การรักษาศีล ต้องเจตนาจึงจะเป็นศีลได้ ถ้าไม่เจตนาจะงดเว้น หรือ รักษาศีลแล้ว
ไม่ฆ่าสัตว์ หรือ ไม่ลักทรัพย์ ก็ไม่มีศีล แต่หากมีโอกาสฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่า มีโอกาสลักทรัพย์ก็จะ
8
9

เรื่องเดียวกัน, หน้า 16 - 18.	

เรื่องเดียวกัน, หน้า 19 - 22.
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ไม่หยิบฉวยเด็ดขาด จึงจัดว่ามีศีลเป็นต้นการรักษาศีล มีอานิสงส์เป็นอันมาก เช่น เป็นที่รัก
เคารพของคนทั้งหลาย อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข ทำให้เป็นคนสง่างาม มีผิวพรรณงามผ่องใส
กล่าวโดยสรุป คือ จะไปสู่สุคติ จะได้โภคทรัพย์สมบัติ และจะดับทุกข์ความเดือดร้อนจนเข้า
สูพ่ ระนิพพาน
3. ภาวนามัย บุญเกิดจากการเจริญภาวนา ภาวนา หมายถึง การอบรมจิต หรือ
การพัฒนาจิตให้สะอาด สงบ สว่าง ภาวนา มี 2 ประการ คือ
3.1 สมถภาวนา การทำใจให้สงบ เป็นหลักธรรมขัน้ สมาธิ
3.2 วิปสั สนาภาวนา การทำใจให้รแู้ จ้งเห็นจริงจนตัดกิเลสได้หมด เป็นหลักธรรม
10
ขัน้ ปัญญา
สมทรง ปุญญฤทธิ์ ได้ให้ความหมาย บุญกิรยิ าวัตถุ 3 ไว้วา่ บุญกิรยิ าวัตถุ หมายถึง
ทาน ศีล ภาวนา เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์ ผูท้ เี่ ป็นคนต้องฝึกอบรมตนด้วยการให้ทาน
รักษาศีล และเจริญภาวนา และอธิบายถึงบุญกิริยาวัตถุ 3 อันประกอบด้วยหลักธรรม 3
ประการ คือ
1. ทาน แปลว่า การให้ เป็นเครือ่ งแสดงถึงน้ำใจมนุษย์ทมี่ จี ติ ใจสูง มีเมตตาต่อเพือ่ น
มนุษย์และสัตว์ มี 3 ประการ ได้แก่
1.1 วัตถุทาน คือ การให้สิ่งของ ทรัพย์สินเงินทองแก่คนทั่วไป ในทางพระพุทธ
ศาสนา ได้แก่ การตักบาตร การทอดกฐิน การถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ เป็นต้น
1.2 ธรรมทาน คือ การให้วชิ าความรู้ วิธที ำมาหาเลีย้ งชีพ เป็นต้น
1.3 อภัยทาน คือ การให้อภัยแก่ผทู้ ที่ ำผิดพลาดล่วงเกิน 11
2. ศีล แปลว่า ปกติ หมายถึง การรักษาความปกติทางกาย วาจา ไว้ได้ มีหลาย
ประเภท ได้แก่ ศีล 5 คือ ศีลของคนทัว่ ไป ศีล 8 หรือ อุโบสถศีล คือศีลของอุบาสกสุบาสิกา
ศีล 10 คือ ศีลของสามเณร ศีล 227 คือศีลของพระภิกษุและศีล 311 คือศีลของภิกษุณี 12
3. ภาวนา คือ การอบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผลอรรถธรรม จิตใจสงบ
การภาวนา บางทีเรียกว่า กรรมฐาน มี 2 ระดับ คือ
10

พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), อนุปุพพิกถาทีปนี, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546), หน้า 10 - 14.	

11
สมทรง ปุญญฤทธิ์, ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, 2544),
หน้า 36 - 39.	

12
เรื่องเดียวกัน, หน้า 40 - 41.

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

การนำหลักบุญกิรยิ าวัตถุ มาใช้ในวิถชี วี ติ ของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556

163

สมถภาวนา (สมถกรรมฐาน) คือ การฝึกจิตให้สงบ มีสมาธิ ตัง้ มัน่ อยูใ่ นอารมณ์เดียว
วิปัสสนาภาวนา (วิปัสสนากรรมฐาน) คือ การฝึกจิตให้สงบนิ่ง จนพิจารณาเห็น
อนัตตาในสรรพสิง่ ทัง้ หลาย 13
พุทธทาสภิกขุ ได้ให้ความหมายและอธิบายถึง บุญกิริยาวัตถุ ไว้ว่า บุญกิริยาวัตถุ
แปลว่า ที่ตั้งแห่งการกระทำซึ่งบุญ หมายถึง สิ่งที่พึงปรารถนาของบุคคลผู้ประสงค์จะชำระ
บาปอกุศล โดยประการทัง้ ปวง จำแนกเป็น 3 ประการ คือ
1. ทานมัย บุญสำเร็จจากทาน ทาน แปลว่า การให้ เป็นการบริจาคสิ่งของที่มีค่า
หรือ ของรักหวงแหน ให้ออกไปจากความเป็นกรรมสิทธิ์ของตน เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น เพื่อ
คลายความตระหนี่ รวมไปถึงการให้ความรู้ การให้สว่ นบุญ และการให้อภัยโทษ
2. ศีลมัย บุญสำเร็จจากศีล ศีล แปลว่า ปกติ หมายถึง การปฏิบตั ทิ เี่ ป็นการควบคุม
กาย วาจา ให้บริสทุ ธิ์ หรือ ให้สงบ ปราศจากโทษทีจ่ ะเกิดขึน้ ทัง้ กาย และทางวาจา รวมไปถึง
การเลีย้ งชีพชอบ ความมีมารยาทดี ความละอายบาปกลัวบาป
3. ภาวนามัย บุญสำเร็จจากภาวนา ภาวนา แปลว่า การทำให้เจริญ หมายถึง การกระทำ
ทางใจเพื่อให้ใจสงบ หรือ บริสุทธิ์ ขั้นสมาธิ แล้วกระทำต่อจนกระทั่งเกิดปัญญา รู้แจ้งในสิ่ง
ทัง้ ปวง เกิดความบริสทุ ธิส์ งู สุด เพราะหมดจากกิเลส มี 2 ระดับ คือ
3.1 สมถภาวนา คือ การกระทำจิตให้เข้มแข็งเป็นอารมณ์เดียว หรือ มีความ
มุง่ หมายเพือ่ การรอบรูอ้ ะไรยิง่ ขึน้ ด้วยความมีสติ ปิติ วิรยิ ะ อุเบกขา เป็นต้น
3.2 วิปสั สนาภาวนา คือ การกระทำจิตให้ขยายขึน้ จากการมีอารมณ์เดียว เพือ่
ให้เกิดปัญญาเข้าใจรู้แจ้งในสิ่งทั้งปวง สัมมาทิฏฐิ จนเกิดความบริสุทธิ์สูงสุด หมดกิเลส 14
สรุปได้วา่ บุญกิรยิ าวัตถุ 3 เป็นหลักแห่งการทำบุญ หรือหลักแห่งการทำความดี
ที่เยาวชน พึงนำมาใช้ในวิถีชีวิต ประกอบด้วย 1. การให้ทาน ได้แก่ อามิสทาน ธรรมทาน
และอภัยทาน เป็นการทำบุญ หรือ ทำความดี ทีส่ ามารถลดความตระหนี่ หรือ เห็นแก่ตวั ลงได้
ด้วยการเสียสละแบ่งปัน เกื้อกูล ผู้อื่นด้วยความเมตตา และพัฒนาขึ้นเป็น 2. การรักษาศีล
เป็นการประพฤติตนให้เรียบร้อยทางกาย วาจา ด้วยการปฏิบัติตามศีล 5 ข้อ ให้เป็นวิถีชีวิต
เมื่อรักษาศีลให้สมบูรณ์แล้ว ก็ทำความดีขั้นที่ 3. การเจริญภาวนา เป็นการพัฒนาตนเอง
ด้วยการฝึกจิตใจให้อยู่ด้วยการมีสติ มีสมาธิ มีสัมปชัญญะ มีความเพียร รู้จักคิดพิจารณา
รูจ้ กั ผิดชอบชัว่ ดี
13
14

เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 50 - 52.	

พุทธทาสภิกขุ, ศึกษาธรรมอย่างถูกวิธี, พิมพ์ครั้งที่ 7, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สุขภาพใจ, 2543), 	

หน้า 103 - 104.
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กรอบแนวคิดการวิจยั
	
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
ปัจจัยสนับสนุน

		
ความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องบุญกิริยาวัตถุ

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การนำหลักบุญกิริยาวัตถุ
ไปใช้ในวิถีชีวิตของประชาชน
3 ด้านดังนี้
1. ด้านการให้ทาน
2. ด้านการรักษาศีล
3. ด้านการเจริญภาวนา

สรุปผลการวิจยั
1. สรุปผลการวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า
1.1 เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.3
1.2 อายุ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 25 - 30 ปี ร้อยละ 42.7 รอง
ลงมาได้แก่ อายุ 36 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.3
1.3 ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษา
ระดับมัธยมปลาย ปวช. ปวส. และอนุปริญญา ร้อยละ 68.0 รองลงมาได้แก่
ปริญญาตรี - ปริญญาเอก ร้อยละ 17.4
1.4 สถานภาพ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สมรส ร้อยละ 54.4 รอง
ลงมาได้แก่ โสด ร้อยละ 28.2
1.5 อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพด้านเอกชน/ไม่ใช่
ราชการ ร้อยละ 53.4 และอาชีพราชการ ร้อยละ 46.6
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1.6 ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งบุญกิรยิ าวัตถุรอ้ ยละ 75.0
1.7 การนำหลักบุญกิรยิ าวัตถุมาใช้ในวิถชี วี ติ ของประชาชน อำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
1.8 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลคือเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และสถานภาพ มีความสัมพันธ์กบั การนำหลักบุญกิรยิ าวัตถุไปใช้
ในวิถชี วี ติ ประจำวันของประชาชนอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ซึง่
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทีก่ ำหนดไว้ ส่วนอาชีพ ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั
1.9 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ของปัจจัยสนับสนุน พบว่า ความรูค้ วามเข้าใจ
มีความสัมพันธ์กับการนำหลักบุญกิริยาไปใช้ในวิถีชีวิตของประชาชน อย่าง
มีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ทีก่ ำหนดไว้
1.10 ประชาชนได้ประสบกับปัญหาในการนำหลักบุญกิริยาวัตถุไปใช้ในวิถีชีวิต
ในข้อที่ 1 คือ ไม่ค่อยมีเวลาในการไปวัดทำบุญ มีร้อยละ 22.53 ข้อที่ 2
ไม่คอ่ ยมีเวลาในศึกษาธรรมะโดยเฉพาะเรือ่ งศีลภาวนามีรอ้ ยละ 16.90
1.11 ประชาชนมีข้อเสนอแนะในการนำหลักบุญกิริยาวัตถุไปใช้ในวิถีชีวิตให้เกิด
ประโยชน์ไว้ในข้อที่ 1 คือ ประชาชนควรหาเวลาในการไปวัดทำบุญ มีรอ้ ยละ
31.03 ข้อที่ 2 คือ ควรมีเวลาในศึกษาธรรมะโดยเฉพาะเรื่องศีลภาวนา
มีรอ้ ยละ 25.86
2. การอภิปรายผลการวิจยั
การวิจยั เรือ่ งนี้ ได้ขอ้ ค้นพบ (Fact Findings) ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางวิชาการและสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปญ
ั หาจึงทำการอภิปรายเฉพาะประเด็นทีส่ ำคัญโดยอาศัยหลักการตรรก
วิทยาและแนวคิด ทฤษฎีทงั้ ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องมาสนับสนุน หรือคัดค้าน ดังต่อไปนี้
2.1 ผลการวิจัยพบว่า การนำหลักบุญกิริยาวัตถุมาใช้ในวิถีชีวิตของประชาชน
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้เกี่ยวกับ
บุญกิรยิ าวัตถุ มีรอ้ ยละ 75.0 ไม่มคี วามรู้ มีรอ้ ยละ 25.0 ทัง้ นีอ้ ภิปรายได้วา่ ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับหลักบุญกิริยาวัตถุมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเป็นหลักธรรมพื้นฐานที่ประชาชนปฏิบัติ
ในชีวิตประจำวันและเป็นหลักธรรมที่จำง่าย เป็นหลักธรรมที่ไม่มีความซับซ้อนในการเข้าใจ
และมีเพียงบางข้อที่ประชาชนไม่เข้าใจจึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ในด้านหลักธรรม
ข้อนี้มาก และทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชนี มานะวณิชเจริญ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
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“ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับบุญกิริยาวัตถุ 10 ของพุทธศาสนิกชนไทยรุ่นใหม่ : ศึกษา
เฉพาะนักศึกษาชมรมพุทธศาสน์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร”
ผลการวิจัยพบว่า บุญ หมายถึง ความดีงามทั้งปวง ด้วยเจตนาบริสุทธิ์ ทั้งกาย วาจาและใจ
ผลของบุญ คือ สุขกาย สบายใจ และส่งผลให้ไปสู่สุคติ บุญมี 3 หมวดหลัก ได้แก่ ทานมัย
บุญกิรยิ าสำเร็จด้วยการให้ทาน (ให้ผลบุญน้อย) ศีลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล (ให้ผลบุญ
ปานกลาง) และภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา (ให้ผลบุญมาก) นอกจากนีผ้ ลบุญ
ขึ้นอยู่กับเจตนา ศรัทธาและสัมมาทิฏฐิของผู้ทำบุญเป็นสำคัญ โดยสรุป บุญกิริยาวัตถุ คือ
ธรรมะภาคปฏิบตั สิ ำหรับฆราวาส ผูค้ รองเรือน
2.2 ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล และปั จ จั ย สนั บ สนุ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การนำหลั ก
บุญกิรยิ าวัตถุมาใช้ในวิถชี วี ติ ของประชาชน ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐาน ทัง้ นีอ้ ภิปรายได้วา่ การมี
ความรูท้ างพระพุทธศาสนา และปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการนำหลักบุญกิรยิ าวัตถุไปใช้ในวิถี
ชีวิตของประชาชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริขรินทร์
ไชยนา และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบำเพ็ญบุญตามหลักบุญกิริยาวัตถุของนักเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่” ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล อัน
ได้แก่ เพศ เกรดเฉลีย่ ในเทอมทีผ่ า่ นมา และปัจจัยสนับสนุน อันได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา มีความสัมพันธ์กับการบำเพ็ญบุญตามหลักบุญกิริยาวัตถุของนักเรียน
อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ ที่ 0.05 ส่วนอายุ ชัน้ ปีทศี่ กึ ษา ทีพ่ กั อาศัย แหล่งรายได้หลัก และ
ความรู้เรื่องบุญกิริยาวัตถุ ไม่มีความสัมพันธ์กับการบำเพ็ญบุญตามหลักบุญกิริยาวัตถุของ
นักเรียน และนักเรียนมีขอ้ เสนอแนะความคิดเห็น เกีย่ วกับประโยชน์ทเี่ กิดจากการบำเพ็ญบุญ
ตามหลักบุญกิรยิ าวัตถุ ไว้วา่ การบำเพ็ญบุญ ทำให้มคี วามสุขกาย สบายใจ บริจาคเงิน บริจาค
หนังสือ ให้เด็กด้อยโอกาส ทำให้เด็กยากจน ได้มโี อกาสในการเล่าเรียน รวมทัง้ มีเงินซือ้ อาหาร
กิน การรักษาศีล 5 ทำให้เป็นคนดี ทำให้ไม่หลงในอบายมุข เช่น ไม่ตดิ ยาเสพติด การนัง่ สมาธิ
ทำให้สงบกาย สงบใจ ไม่คดิ ฟุง้ ซ่าน
3. ข้อเสนอแนะ (Recommendation)
จากข้อค้นพบและการอภิปรายผลการวิจยั ดังกล่าวมาแล้วผูว้ จิ ยั จึงนำผลการวิจยั
มากำหนดเป็นข้อเสนอแนะเพือ่ นำไปใช้ประโยชน์เป็น 3 ระดับดังนี้
3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการวิจัยพบว่า การนำหลักบุญกิริยาวัตถุมาใช้ในวิถีชีวิตของประชาชน
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ
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ว่าผู้บริหารทั้งในปกครองท้องที่และปกครองท้องถิ่น รวมทั้งคณะสงฆ์ในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ควรรักษามาตรฐานนีไ้ ว้ และควรนำหลักบุญกิรยิ าวัตถุ ไปประยุกต์ใช้
กับประชาชนในทุกระดับของชุมชน โดยกำหนดขั้นตอน การดำเนินงาน เงื่อนไข ระยะเวลา
งบประมาณ และมีการติดตามประเมินผลแล้วรายงานให้ทราบทุกๆ 6 เดือน
3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับผูป้ ฏิบตั ิ
ผลการวิจัยพบว่า การนำหลักบุญกิริยาวัตถุมาใช้ในวิถีชีวิตของประชาชน
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะว่า
ประชาชนควรได้ใช้หลักบุญกิรยิ าวัตถุให้เป็นวิถชี วี ติ ไม่วา่ จะเป็นการทำบุญให้ทาน รักษาศีลห้า
และเจริญสมาธิภาวนา เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั มิ คี วามสงบ สันติและครอบครัวมีความสุข โดยการเริม่
ปฏิบตั ใิ ห้เป็นอุปนิสยั ทีละเล็กทีละน้อย
3.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไป
3.3.1 ควรมีการศึกษาหลักธรรมข้ออืน่ ๆ ทีเ่ ป็นเรือ่ งสำคัญสำหรับประชาชน
และยังเป็นการเผยแผ่ธรรมไปสูช่ มุ ชนอีกวิธหี นึง่ ด้วย
3.3.2 ควรศึกษาวิจัยเรื่องการนำหลักบุญกิริยาวัตถุไปใช้กับประชาชน
ในจังหวัดอืน่ ๆ

