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การตัดสินใจเข้าปฏิบัติธรรมทีว่ดัอมัพวนั จังหวดัสิงห์บุรีของพุทธศาสนิกชน 

อายุระหว่าง 20 – 70 ปี 

PRACTICE THE DHARMA, WAT AMPAWAN THE DETERMINATION 

TO PRACTIVE DHARMA AT WAT AMPAWAN, SING BURI PROVINCE 

OF BUDDHIST AGE BETWEEN 20-70 YEARS OLD 

รักษิณา  ทบัทิมไสย0

1  กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ1

2  

------------------------------------------------------------------ 

บทคัดย่อ 

 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัการตดัสินใจเขา้ปฏิบติัธรรมท่ี

วดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี ของพุทธศาสนิกชน อายุระหว่าง 20 – 70 ปี และเพื่อ

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัการตดัสินใจไปปฏิบติัธรรมกบัขอ้มูลส่วน

บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพ 

ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้

แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ 

พุทธศาสนิกชน อายุระหว่าง 20 – 70 ปี ท่ีไปปฏิบติัธรรม ณ วดัอมัพวนั จงัหวดั

สิงห์บุรี จาํนวน 400 ชุด ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูล และประมวลผลขอ้มูลนั้น ไดใ้ช้

โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผล โดยใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Anova t – test  F – test และ Multiple 

Regression Analysisในการวเิคราะห์ 

ผลการศึกษาพบวา่ 

  1.  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ  20 ปี – 30 ปี  ระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี  อาชีพรับราชการ/พนักงาน รายได้ระหว่าง  10,001 – 12,500 บาท   มี

สถานภาพสมรสแลว้ 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 

2
 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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  2.  การตดัสินใจดา้นสถานท่ี พบวา่ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีการตดัสินใจ

ในระดับมาก พบว่า  ด้านห้องนํ้ า  ห้องสุขา   มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจของ

พุทธศาสนิกชนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นท่ีพกัอาศยั  ดา้นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  

ดา้นสถานท่ีรับประทานอาหาร  ดา้นสถานท่ีจอดรถ  และดา้นหอ้งปฏิบติัธรรม 

 3.  การตดัสินใจในด้านการอาํนวยความสะดวก  พบว่า โดยภาพรวมกลุ่ม

ตัวอย่างมีการตัดสินใจในระดับมาก พบว่า ด้านการต้อนรับ  มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจของพุทธศาสนิกชนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการดูแลเอาใจใส่ของง

บุคลากรภายในวดั  ดา้นการใหข้อ้มูล  และดา้นการความปลอดภยั มีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด 

 4.  การตดัสินใจเจา้หนา้ท่ีต่อคุณภาพของการให้บริการ  พบวา่ โดยภาพรวม

กลุ่มตวัอยา่งมีการตดัสินใจในระดบัมาก พบวา่  การรับเร่ือง การให้คาํแนะนาํ ติดตาม

ตามความตอ้งการ มีอิทธิพลการตดัสินใจสูง รองลงมาคือ บริการดว้ยความสะดวก

รวดเร็วในการติดต่อสอบถามขอ้มูลตามความตอ้งการของท่านอย่างครบถ้วน การ

กระตือรือร้นช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนตรงตามความตอ้งการของท่าน 

 5.  การเปรียบเทียบการตดัสินใจไปปฏิบติัธรรมท่ีวดัอมัพวนั จาํแนกตาม เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพ พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ี

แตกต่างกนัมีการตดัสินใจเพื่อไปปฏิบติัธรรมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 

 6.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการตดัสินใจไปปฏิบติัธรรมกบัส่วนกบัปัจจยั

ดา้นสถานท่ี   ดา้นการอาํนวยความสะดวก ในภาพรวมไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ไปปฏิบติัธรรมท่ีวดัอมัพวนัของพุทธศาสนิกชน ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 ส่วน

ดา้นเจา้หนา้ท่ีต่อคุณภาพการให้บริการ    มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจไปปฏิบติัธรรมท่ี

วดัอมัพวนัของพุทธศาสนิกชน ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

คําสําคัญ  :ปฏิบติัธรรม, วดัอมัพวนั 

    Abstact 

 Objective: To study the factors of decision making to practice Dharma at 

Wat Ampawan, Sing Buri Province of Buddhist age between 20-70 years old and 
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comparison factors of gender, age, education, occupation, income, and marital 

status. 

 This research is a survey research by using 400 questionnaires in collecting 

the information from representative sample. The samples are the Buddhist age 

between 20-70 years old whose go to practice Dharma at Wat Ampawan, Sing Buri 

Province, Thailand. The information analysis and evaluation is using statistic 

methods; there are frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation 

Anowa t – test  F – test and Multiple Regression Analysis. 

 The result of the study found that 

1. Most of the samples are women age 20-30 years old. Level of 

education is bachelor degree. They work in the government service or employed 

with income in between 10001-12500 baht and they are married. 

2. The decision making in place shown that toilet is the most importance 

factor to making decision of Buddhist. The second importance factors are the place 

of residence, playground, canteen, car park, and meditation room. 

3. The decision in facility issue shown that reception is the most 

importance factor to making decision of Buddhist. The second importance factors 

are ministration of staff temple, information support. The less importance factor is 

safety. 

4. The decision in the quality of service shown that the most importance 

factor is the attention of the staff to counsel and service. The second importance 

factor is the convenient and rapidly service in contacting for required information 

and to be enthusiastic in service. 

5. The comparison in classifications of gender, age, level of education, 

occupation, income, and marital status shown that the difference in demography 

factor is not effect in the decision making to practice Dharma with statistic 

importance factor 0.05. 
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6. The relationship in between the decision making and the factors of 

place and facility in overall image is not effect to the decision making to practice 

Dharma at Wat Ampawan of Buddhist with statistic importance factor 0.05, which 

is the same as the relationship in between the decision making and the service 

quality of staff. 

KEY WORD : PRACTICE, WAT AMPAWAN 

ความเป็นมาและความสําคัญ 

ตามหลกัพระพุทธศาสนานั้นไดมี้การแบ่งกิจท่ีกระทาํไว ้ 2 ประการ เรียกวา่

ธุระในพระพุทธศาสนา 

ประการแรกก็คือ การศึกษาภาคปริยติัธรรมหรือท่ีเรียกกนัในวงการศึกษา

ของทางพระพุทธศาสนาวา่ คนัถธุระ หมายถึง การศึกษาเล่าเรียนพระสัทธรรมคาํ

สอนของพระพุทธเจา้ จะเป็นการศึกษาเล่าเรียนเพียงหน่ึงนิกาย หรือสองนิกาย จาก

พระไตรปิฎก จนสามารถทรงจาํบอกกล่าวแสดงได้ จดัเป็นคันถธุระทั้ งส้ิน        

(ข.ุธ.อ. (องักฤษ) = สุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ธรรมบท (ภาษาองักฤษ), 1/7) 

ประการท่ีสอง ท่ีเป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะเป็นตวัแปรให้สัจธรรมคงอยู่จริง คือ 

การศึกษาภาคปฏิบติั เพื่อให้เกิดความรู้ระดบัรู้แจง้และรู้จบข้ึนภายในจิตใจของผู ้

ศึกษาเอง ปัจจยัท่ีกล่าวถึงน้ีก็คือ วิปัสสนาธุระ หมายถึง หนา้ท่ีในการนาํเอาส่ิงท่ีเล่า

เรียนในภาคปริยติัมาประพฤติปฏิบติัในชีวิตจริง โดยการพิจารณาให้มองเห็นสรรพ

ส่ิงตามความเป็นจริง โดยความเป็นส่ิงไม่จีรังย ัง่ยืน ไม่คงทนเป็นทุกขแ์ละไร้แก่นสาร

ท่ีควรยดึมัน่ถือมัน่วา่เป็นตวัตน เป็นตน้ (ข.ุธ.อ. (องักฤษ) = สุตตนัตปิฎก ขุททกนิกาย 

ธรรมบท (ภาษาองักฤษ), 1/7) 

หากแต่ให้มองขา้มส่ิงท่ีเป็นสมมติบญัญติัของโลกให้ไดเ้ม่ือพิจารณาธุระทั้ง 

2 ประการในพระพุทธศาสนาน้ีแลว้ ก็สามารถจาํแนกให้เห็นองค์ประกอบของ

พระพุทธศาสนาไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ 

1. ปริยติั เป็นส่วนของคนัถธุระ คือการศึกษาเล่าเรียน 

2. ปฏิบติั เป็นส่วนของวปัิสสนาธุระ คือการปฏิบติัธรรม 

3. ปฏิเวธ ผลอนัเกิดจากปริยติั และปฏิบติัรวมกนั 
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จากหลกัการดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ การศึกษาภาคปริยติั และการปฏิบติันั้นไม่

อาจแยกขาดจากกนัได ้ ตอ้งไปดว้ยกนัเป็นคู่เสมอ ดงันั้นผลของการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง

ยอ่มจะตอ้งมาจากการศึกษาดา้นปริยติัท่ีถูกตอ้ง และปฏิเวธท่ีสมบูรณ์ก็ตอ้งมีเหตุมา

จากการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งเสมอ (กรีสุดา  เฑียรทอง และคณะ, 2536, น. 1) เพราะฉะนั้น

ธุระในพระพุทธศาสนาจึงเก่ียวขอ้งกบัแนวทางในการปฏิบติัธรรมดงัท่ี พระธรรม

ปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดก้ล่าวไวต้อนหน่ึงวา่ การเจริญสติ ปัฏฐานน้ี เป็นวิธีปฏิบติั

ธรรมท่ีนิยมกนัมากและยกยอ่งนบัถือกนัอยา่งสูง ถือวา่มีพร้อมทั้งสมถะและวิปัสสนา

ในตวัผูป้ฏิบติัอาจเจริญสมถะจนไดฌ้านก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนาตามแนวสติปัฏ

ฐานไปจนถึงท่ีสุดก็ไดห้รือจะอาศยัสมาธิเพียงขั้นตน้ๆ เท่าท่ีจาํเป็นมาประกอบเจริญ

วิปัสสนาเป็นตวันาํตามแนวสติปัฏฐานน้ี ไปจนถึงท่ีสุดก็ได้ (พระธรรมปิฎก         

(ป.อ. ปยตฺุโต), 2546ก, น. 810) 

การปฏิบติัธรรมท่ีเรียกว่าบวชชีพราหมณ์ในพระพุทธศาสนาเป็นส่วนหน่ึง

ของกิจกรรมชาวพุทธท่ีมีจิตศรัทธาเขา้มาปฏิบติัโดยการเขา้มาปฏิบติัในท่ีน้ีไม่ตอ้ง

โกนศีรษะตามแบบพระภิกษุในพระพุทธศาสนา แต่เป็นการปฏิบติัธรรมเป็นการนุ่ง

ห่มขาว การปฏิบติัธรรมเป็นการปฏิบติัท่ีแต่ละคนมีจุดประสงคท่ี์ต่างกนัออกไป เช่น 

บางคนเขา้มาปฏิบติัเพื่อการสั่งสมบุญ บางคนปฏิบติัเพื่อตอบแทนผูมี้พระคุณ เป็นตน้ 

การปฏิบติัธรรมไม่ว่าจะจุดประสงค์ใดก็ตามทา้ยท่ีสุดแลว้การปฏิบติัธรรมก็มีส่วน

ช่วยส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้สืบทอดมัน่คงอยูคู่่ประเทศไทยและพุทธศาสนิกชน

ชาวไทยต่อไป 

 การปฏิบติัธรรมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนัมีการปฏิบติัมาตลอด ยกตวัอยา่ง 

เช่น การเขา้ไปปฏิบติัธรรมในวนัพระข้ึน 15 คํ่า เป็นตน้ หรือแมแ้ต่เม่ือใดก็ตามเม่ือมี

เทศกาลประเพณีทางพระพุทธศาสนา ชาวพุทธศาสนิกชนก็จะพากนัเขา้วดัเพื่อปฏิบติั

ธรรม โดยการเขา้มาปฏิบติัก็ไม่ไดก้าํหนดเวลาเป็นท่ีแน่นอนวา่การมาปฏิบติัธรรมใน

แต่ละคร้ังจะตอ้งใชเ้วลาเท่าไหร่ไม่มีกาํหนดส่วนมากชาวพุทธท่ีเขา้มาปฏิบติัธรรมไม่

วา่หญิงหรือชายไม่ไดมี้การกาํหนดวา่จะตอ้งปฏิบติัธรรม ก่ีวนัพุทธศาสนิกชนท่ีเขา้มา

ปฏิบติัธรรมก็จะกาํหนดตามความเหมาะสม เช่นการว่างงานจากภาระหน้าท่ีของ
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ตนเอง เป็นตน้ เพื่อท่ีจะไม่ให้มีผลกระทบต่องาน บา้งก็มาคนเดียวหรืออาจจะมาเป็น

ครอบครัวข้ึนอยูก่บัความสะดวกของแต่ละคน 

  ปัจจุบนัการปฏิบติัธรรมไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐเป็นอยา่งดี โดยมีการ

อนุญาตใหข้า้ราชการหรือพนกังานของรัฐสามารถลางานมาปฏิบติัธรรมไดปี้ละ 7 วนั 

บางองค์กรก็จัดให้มีการอบรมปฏิบัติธรรมกันเป็นหมู่คณะตามวดัต่างๆท่ีอยู่ทั่ว

ประเทศไทย ซ่ึงจุดมุ่งหมายก็มีหลายประเด็น เช่น การเขา้มาปฏิบติัธรรมอาจทาํให้

ขา้ราชการเขา้มาปฏิบติัแลว้นาํไปปฏิบติัในหนา้ท่ีการงานของตนเอง การเขา้มาปฏิบติั

ธรรมช่วยใหข้า้ราชการและพนกังานของรัฐไดเ้ขา้มาทาํบุญท่ีวดับา้ง หรือ อาจจะเป็น

ตวัอยา่งแก่องคก์รต่าง ๆ ให้เห็นถึงความสําคญัในการปฏิบติัธรรมวา่อยา่งน้อยก็ให้

เจา้หนา้ท่ีไดพ้กัผอ่น ก่อนท่ีจะกลบัมาทาํงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 วดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี เป็นวดัหน่ึงท่ีมีพุทธศาสนิกชนเขา้มาปฏิบติัธรรม

เป็นจาํนวนมาก ไม่วา่จะเป็นชาวพุทธทัว่ไป ชาวต่างชาติ หรืออาจจะมาเป็นหมู่คณะ

ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงทาํให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบั

การตดัสินใจเขา้ปฏิบติัธรรมท่ีวดัอมัพวนั  จงัหวดัสิงห์บุรี ของพุทธศาสนิกชน อายุ

ระหวา่ง 20 – 70 ปี เพื่อทราบถึงหลกัเกณฑท่ี์พุทธศาสนิกชนใชใ้นการเขา้ปฏิบติัธรรม 

เพื่อใช้เป็นแนวทางให้แก่ศูนยป์ฏิบติัธรรมอ่ืนๆ ใช้ในการปรับปรุงแก้ไข และสร้าง

ความพึงพอใจแก่ผูเ้ขา้มาปฏิบติัธรรมต่อไป 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 เพื่อศึกษาปัจจยัการตดัสินใจเขา้ปฏิบติัธรรมท่ีวดัอมัพวนั  จงัหวดัสิงห์บุรี 

ของพุทธศาสนิกชน อายรุะหวา่ง 20 – 70 ปี 

  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัการตดัสินใจไปปฏิบติัธรรมกบั

ขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพ 

ขอบเขตการศึกษา 

  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการตดัสินใจเข้าปฏิบติัธรรมท่ีวดัอมัพวนั 

จงัหวดัสิงห์บุรี ของพุทธศาสนิกชน อายุระหวา่ง 20 – 70 ปี โดยศึกษาผูใ้ชบ้ริการเพศ

ชายและเพศหญิงท่ีเขา้มาปฏิบติัธรรมในท่ีวดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี 
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กรอบแนวความคดิ     

 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.1 กรอบแนวคิด 

 

สมมติฐานการวจัิย 

ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ ท่ี

แตกต่างกนัมีการตดัสินใจไปปฏิบติัธรรมท่ีวดัอมัพวนัแตกต่างกนั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ทราบถึงหลกัการตดัสินใจไปปฏิบติัธรรมท่ีวดัอมัพวนัของพุทธศาสนิกชน

และสามารถนาํผลงานวิจยัน้ีไปเป็นแนวทางสําหรับศูนยป์ฏิบติัธรรมทัว่ประเทศ เพื่อ

ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสถานปฏิบติัธรรมให้ผูม้าปฏิบติัธรรมเกิดความพึง

พอใจ และกลบัมาปฏิบติัธรรมอีกคร้ัง 

นิยามคําศัพท์เฉพาะ 

 สถานท่ี หมายถึง ท่ีพกัอาศยั ห้องนํ้ าห้องสุขา ห้องปฏิบติัธรรม สถานท่ี

รับประทานอาหาร ท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ ท่ีจอดรถในวดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี 

 ท่ีพกัอาศยั หมายถึง สถานท่ีท่ีผูเ้ขา้มาปฏิบติัธรรมอาศยัอยูภ่ายในวดัอมัพวนั 

จงัหวดัสิงห์บุรี 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 

-เพศ 

-อาย ุ

-ระดบัการศึกษา 

-อาชีพ 

-รายได ้

-สถานภาพ 

ปัจจยัการตดัสินใจ 

1.  ดา้นสถานท่ี 

2.  ดา้นการอาํนวยความสะดวก 

3.  ดา้นเจา้หน้าท่ีต่อคุณภาพของการ      

ใหบ้ริการ 
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 ห้องนํ้ า ห้องสุขา หมายถึง สถานท่ีสําหรับผูเ้ขา้มาปฏิบติัธรรม เพื่ออาบนํ้ า 

ชาํระลา้งร่างกาย ถ่ายหนกั ถ่ายเบา ภายในวดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี 

 ห้องปฏิบติัธรรม หมายถึง ห้องสําหรับมีไวเ้พื่อทาํกิจกรรมปฏิบติัธรรม

กรรมฐาน นัง่สมาธิสวดมนตภ์าวนา ภายในวดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี 

 สถานท่ีรับประทานอาหาร หมายถึง สถานท่ีท่ีมีไวเ้พื่อรับประทานอาหาร

ของผูท่ี้เขา้มาปฏิบติัธรรมภายในวดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี 

 สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ หมายถึง สถานท่ีท่ีผูม้าปฏิบติัธรรมใช้พกัผ่อน

หลงัจากทาํกิจกรรมจากทางวดัแลว้ 

 สถานท่ีจอดรถ หมายถึง บริเวณพื้นท่ีมีไวส้ําหรับจอดรถแก่ผูท่ี้เขา้มาปฏิบติั

ธรรมภายในวดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี 

 การอํา นวย ความส ะดวกส บา ยหมาย ถึง ส่ิง ท่ี สา มารถอํานวยค วา ม

สะดวกสบายท่ีวดัอมัพวนัจดัไวใ้หเ้พื่อบริการแก่ผูท่ี้มาปฏิบติัธรรม ไดแ้ก่ การดูแลเอา

ใจใส่ การตอ้นรับ การใหข้อ้มูล ความปลอดภยัในวดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี 

 การดูแลเอาใจใส่ หมายถึง ความกระตือรือร้น สอบถามถึงความตอ้งการ 

ทาํงานด้วยความรวดเร็วของเจ้าหน้าต่อผูท่ี้เข้ามาปฏิบัติธรรมภายในวดัอมัพวนั 

จงัหวดัสิงห์บุรี 

 การตอ้นรับ หมายถึง กิริยามารยาทท่ีอ่อนนอ้ม ยิม้แยม้แจ่มใส พูดจาสุภาพ

เรียบร้อยของเจา้หนา้ท่ีต่อผูท่ี้เขา้มาปฏิบติัธรรมภายในวดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี 

 การใหข้อ้มูล หมายถึง การอธิบายรายละเอียดของขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ีต่อผูท่ี้

เขา้มาปฏิบติัธรรมภายในวดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี 

 ความปลอดภยั หมายถึง การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ตรวจสอบการเขา้

ออกวดัของเจา้หนา้ท่ีต่อผูท่ี้เขา้มาปฏิบติัธรรมภายในวดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี 

 คุณภาพของการบริการ หมายถึง ระดบัการตดัสินใจท่ีผูม้าปฏิบติัธรรมใชเ้ป็น

เกณฑ์จากบริการท่ีได้รับด้วยความรวดเร็วในการติดต่อสอบถามข้อมูลตามความ

ตอ้งการ ความสามารถของเจา้หน้าท่ีในการเอาใจใส่ กระตือรือร้นการจดัการกบั

ปัญหาเม่ือเกิดข้ึน ดา้นให้การช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุการณ์หรืออุบติัเหตุกบันกัปฏิบติั

ธรรมได้ทนัท่วงที ดา้นการให้คาํแนะนาํ/ความรู้ ขอ้มูลข่าวสารเขา้ใจชดัเจนดว้ย
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กิริยามารยาทท่ีอ่อนโยน สุภาพ เรียบร้อยในต่อการเขา้มาปฏิบติัธรรมทุกคร้ังในวดั

อมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี 

 การปฏิบติัธรรม หมายถึง กิจกรรมท่ีประชาชนผูส้นใจเขา้มาถือศีล ประพฤติ

ธรรม ในวดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี 

 พุทธศาสนิกชน หมายถึง ประชาชนท่ีมาปฏิบติัธรรมท่ีวดัอมัพวนั จงัหวดั

สิงห์บุรี 

(ข.ุธ.อ. (องักฤษ) = สุตตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ธรรมบท (ภาษาองักฤษ), 1/7) 

1.  แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

จากการศึกษางานวจิยัเก่ียวกบัการนาํแนวคิดทางพุทธศาสนาเขา้มาบูรณาการ

ในการจดัการศึกษา พบวา่ มีผูว้เิคราะห์หลกัธรรมและนาํมาใชใ้นการจดักระบวนการ

เรียนรู้ในสถานศึกษา ดงัน้ี 

ไพรัช สู่แสนสุข (2539) ไดศึ้กษาเร่ือง หลกัการและกระบวนการของการ

เรียนรู้และการสอนตามหลกัพุทธศาสตร์ ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี การเรียนรู้ คือการ

เกิดประสบการณ์จากการเกิดผสัสะทางทวาร 6 ซ่ึงมีวิญญาณเกิดข้ึน ทาํหนา้ท่ีหลกัใน

การรู้ส่ิงถูกรู้ต่าง ๆ กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนอธิบายไดด้ว้ยกระบวนการเกิดผสัสะ

และวถีิจิต 

สุมน อมรวิวฒัน์ (2530) ไดส้ร้างรูปแบบการเรียนการสอนโดยใชห้ลกัธรรม

การสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ เป็นหลกัการและขั้นตอนการสอนตามพุทธวิธี

ข้ึน รูปแบบน้ีพัฒนา ข้ึนจากหลักการท่ีว่าค รู เ ป็นบุคคลสําคัญท่ีสามารถจัด

สภาพแวดลอ้ม แรงจูงใจและวิธีการสอนให้ศิษยเ์กิดศรัทธาท่ีจะเรียนรู้ การไดฝึ้กฝน

วธีิการคิดโดยแยบคายและนาํไปสู่การปฏิบติัจนประจกัษจ์ริง 

สุภทัรา คงเรือง (2549) ศึกษาเร่ือง การเรียนรู้ของครูและเด็กวยัอนุบาล: 

กรณีศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่ออธิบายการเรียนรู้ของครูและเด็ก

วยัอนุบาลโรงเรียนวิถีพุทธ การเก็บรวบรวมขอ้มูลใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพแบบ

กรณีศึกษาเป็นหลัก ด้วยเทคนิควิธีท่ีหลากหลายคือ การสังเกต การสัมภาษณ์ 

การศึกษาเอกสาร การศึกษาประวติัชีวติ และการสนทนา 
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ความหมายของการตัดสินใจ 

การตดัสินใจ (Decision making) มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 

 ศิริพร พงศศ์รีโรจน์ (2540, หนา้ 187) กล่าววา่ การตดัสินใจหรือการวินิจฉยั

สั่งการ หมายถึงการเลือกปฏิบติัหรืองดเวน้การปฏิบติั หรือการเลือกทางดาํเนินการท่ี

เห็นว่าดีท่ีสุดทางใดทางหน่ึงจากทางเลือกหลายๆ ทาง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์

ตามท่ีตอ้งการ 

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร (2547, หน้า 44-45) กล่าวว่า การตดัสินใจทางการ

จัดการ หมายถึงการท่ีผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงการทาํการเลือก

ทางเลือกใดจากหลายทางเลือกเพื่อใหแ้ผนการบรรลุวตัถุประสงค ์

 บรรยงค์ โตจินดา (2548, หน้า 178) กล่าวว่า การวินิจฉัยสั่งการหรือการ

ตดัสินใจ หมายถึงการท่ีผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาตดัสินใจและสั่งการใน

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง การวนิิจฉยัสั่งการหรือการตดัสินใจเป็นเร่ืองท่ีมีความสาํคญัมาก 

สมคิด บางโม (2548, หน้า 175)  กล่าวว่า การตดัสินใจ หมายถึง การ

ตดัสินใจเลือกทางปฏิบติัซ่ึงมีหลายทางเป็นแนวปฏิบติัไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้การ

ตดัสินใจน้ีอาจเป็นการตดัสินใจท่ีจะกระทาํการส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหลายส่ิงหลายอยา่ง 

เพื่อความสาํเร็จตรงตามท่ีตั้งเป้าหมายไวใ้นทางปฏิบติัการตดัสินใจ 

 ทฤษฎีการตดัสินใจเป็นการนาํแนวความคิดท่ีมีเหตุผลท่ีผูบ้ริหารใช้ในการ

เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ ทฤษฎีการตดัสินใจ

จาํแนกตามวธีิการตดัสินใจและทฤษฎีการตดัสินใจตามบุคคลท่ีตดัสินใจ (สุโขทยัธรร

มาธิราช, 2548 : 263-264) ดงัน้ี 

 1. ทฤษฎีการตัดสินใจจําแนกตามวิธีการตัดสินใจ สามารถจาํแนกทฤษฎีการ

ตดัสินใจตามวธีิการตดัสินใจออกเป็น 3 วธีิ ดงัน้ี 

  1.1 ทฤษฎีการตัดสินใจโดยการคาดการณ์ มีการใช้เทคนิคการ

คาดการณ์และการพยากรณ์เขา้มาประกอบการตดัสินใจ เช่น การพยากรณ์โดยใช้

แนวโนม้ เป็นตน้ 
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  1.2 ทฤษฎีการตดัสินใจโดยการพรรณนา เป็นการใช้

กระบวนการวิจยัเป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจ ดงันั้นผูว้ิจยัจะตอ้งมีการพิสูจน์และ

เห็นจริงจึงจะดาํเนินการตดัสินใจได ้บางคร้ังเรียกการตดัสินใจแบบน้ีวา่ การตดัสินใจ

ทางวทิยาศาสตร์ 

  1.3 ทฤษฎีการตดัสินใจโดยกาํหนดความ เป็นทฤษฎีท่ีคาํนึงถึงว่า

แนวทางการตดัสินใจควรจะเป็นหรือน่าจะเป็นอยา่งไรจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายท่ี

ตอ้งการตดัสินใจได ้

 2. ทฤษฎกีารตัดสินใจจําแนกตามบุคคลทีต่ัดสินใจ สามารถจาํแนกทฤษฎีการ

ตดัสินใจโดยการจาํแนกตามบุคคลท่ีตดัสินใจไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

  2.1 การตดัสินใจโดยคนเดียว เป็นการตดัสินใจโดยคนๆ เดียวจะทาํ

ให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการตดัสินใจ มกัจะใช้ธุรกิจขนาดยอ่มท่ีมี

ผูป้ระกอบการท่ีเป็นเจา้ของกิจการและเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดปัญหาและทราบขอ้มูลไดดี้กวา่ 

  2.2 การตัดสินใจโดยกลุ่ม เป็นการตัดสินใจท่ียึดทีมงาน และ

คณะกรรมการเป็นผูร่้วมตดัสินใจเป็นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

เม่ือใดก็ตามท่ีตอ้งการความร่วมมือผูบ้ริหารจึงควรให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วม 

ดงันั้นการกระจายอาํนาจและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจจึงจาํเป็นสําหรับองคก์าร

ในอนาคต 

 อย่างไรก็ตามในการตดัสินใจโดยคนเดียวหรือกลุ่มนั้ นผูบ้ริหารจาํเป็นท่ี

จะตอ้งพิจารณาความสลบัซับซ้อนของปัญหาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจดว้ย 

ซ่ึงความสลบัซบัซอ้นของปัญหา 

แนวคิดเกีย่วกบัการปฏิบัติธรรมและการรักษาศีลห้า 

 ปฏิบติัธรรม หมายถึงการนาํธรรมไปใชใ้นชีวติจริง หรือการนาํธรรมไปใช ้

ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต การปฏิบติัธรรมสําหรับคฤหัสถ์นิยมใชค้าํวา่ ให้ทาน รักษา

ศีล ฝึกภาวนา 

 ศีล (Morality) หมายถึง ความประพฤติดี ความมีระเบียบวินยั และความมี

กิริยามารยาท 
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 ศีลห้า  หมายถึง ขอ้ปฏิบติัสําหรับมนุษยเ์พื่อควบคุมกายและวาจาให้อยู่ใน

ความเรียบร้อยดีงาม และขอ้ปฏิบติัในการฝึกหัดกายและวาจาให้ดียิ่งข้ึน ศีลห้าตาม

ลกัษณะทางพระพุทธศาสนาเป็นหลกัคาํสอนท่ีใชส้ําหรับทุกคน ศีลห้าเป็นขอ้ปฏิบติั

พื้นฐานของสังคมมนุษย ์ขอ้ปฏิบติัท่ีจะไม่ให้มีการเบียดเบียนกนัแบ่งเป็น 5 ประการ 

คือ 

 1. เวน้การทาํร้ายร่างกายทาํลายชีวติ 

 2. เวน้การละเมิดกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น 

 3. เวน้การประพฤติผดิทางเพศและละเมิดต่อคู่ครองของผูอ่ื้น 

 4. เวน้การพดูเทจ็ใหร้้ายหลอกลวง และ 

5. เวน้การเสพสุรายาเมาส่ิงเสพติดท่ีทาํลายสติสัมปชญัญะแลว้ นาํไปสู่การ     

ก่อกรรมชัว่อย่างอ่ืน เร่ิมตั้งแต่คุกคามต่อความรู้สึกมัน่คงปลอดภยัของผู ้

ร่วมสังคม 

พฤติกรรมอนัเก่ียวกบัศีลห้า พฤติกรรมตามสาระของศีลห้าหรือการกระทาํ

อันก่อให้ เ กิดความผิดศีลแต่ละข้อ พระไตรปิฎก และอรรถกถาท่านแสดง

องคป์ระกอบของการกระทาํผิดศีลขอ้ 1  ดงัน้ี ส่ิงท่ีถูกฆ่านั้นเป็นคนหรือสัตวท่ี์มีชีวิต 

ผูฆ่้ารู้วา่คนหรือสัตวน์ั้นมีชีวิต ตั้งใจจะฆ่าให้ตาย มีความพยายามฆ่า คนหรือสัตวน์ั้น

ตายด้วยความพยายามนั้น เม่ือกระทาํครบองค์ 5 น้ีเรียกว่าผิดศีลขอ้ 1องค์ประกอบ

ของการกระทาํผดิศีลขอ้ 2 ดงัน้ี ถือเอาส่ิงของบุคคลอ่ืนหวงแหน รู้วา่ของนั้นเป็นของ

ท่ีเขาหวงแหน จิตคิดจะลกั มีความพยายาม ลกัของนั้นไดม้าดว้ยความพยายามนั้น เม่ือ

กระทาํครบองค์ประกอบทั้ง 5 น้ีเรียกว่าศีลขอ้ 2 องค์ประกอบของการกระทาํผิดศีล

ขอ้ 3 ดงัน้ี จิตคิดจะเสพสตรีหรือบุรุษท่ีไม่ควรละเมิด มีความพยายามในการเสพ ยงั

มรรคให้ถึงมรรค(อวยัวะให้ถึงกัน) เม่ือกระทําครบองค์ 4 น้ีเรียกว่าผิดศีลข้อ 3 

องคป์ระกอบของการกระทาํผิดศีลขอ้ 4 ดงัน้ี เร่ืองไม่จริง จิตคิดจะพูดให้ผิด มีความ

พยายามเกิดจากความตั้งใจ ผูอ่ื้นเขา้ใจเน้ือความนั้น เม่ือกระทาํครบองคป์ระกอบทั้ง 4 

น้ีเรียกว่าศีลขอ้ 4 องค์ประกอบของการกระทาํผิดศีลขอ้ 5 (พระธรรมปิฎก (ป.อ.    

ปยุตฺโต) : 2546) ดงัน้ี ส่ิงนั้นเป็นของเมา จิตใคร่ท่ีจะด่ืม มีความพยายามเกิดจากจิตท่ี



203 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

ใคร่จะด่ืมนั้น กลืนให้ล่วงลาํคอลงไป เม่ือกระทาํครบองคป์ระกอบทั้ง 4 น้ีเรียกวา่ศีล

ขอ้ 5 

วธีิรักษาศีลห้า ผูป้ระสงคจ์ะรักษาศีลหา้ สามารถกระทาํให ้3 วธีิ ดงัน้ี 

1. สมาทานวรัิติ ไดแ้ก่ ความตั้งใจงดเวน้ดว้ยกาสมาทานศีลไวป้ระพฤติ เพื่อ

ฝึกหดัตนดว้ยมุ่งท่ีจะไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นหรือสัตวอ่ื์น 

2. สัมปัตตวิรัติ ได้แก่ ความตั้งใจงดเวน้ในเร่ืองท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหน้า โดย

พิจารณาตามความเหมาะสมของตน เม่ือเห็นความเดือนร้อนของผูอ่ื้นจึงงดเวน้ได ้

3. สมุจเฉทวิวติั ไดแ้ก่ ความตั้งใจงดเวน้โดยเด็ดขาด คือการงดเวน้จนเคย

และเป็นปกติของตน 

ข้อมูลเกีย่วกบัวดัอมัพวนั  

 เป็นวดัท่ีตั้ งอยู่ริมแม่นํ้ าเจ้าพระยาฝ่ังตะวนัออก สภาพทัว่ไปนั้น มีต้นไม้

ประมาณ 300 ตน้ เป็นไมด้อก - ไมใ้บ ท่ีปลูกใหม่ เดิมสภาพพื้นท่ีจะเป็นท่ีท่ีนํ้ าท่วม

ถึง มาบดัน้ีทางวดัไดท้าํถนน - คูกั้นนํ้ า จึงสามารถป้องกนันํ้ าไวไ้ด ้จึงไดมี้การปลูก

ตน้ไมเ้พิ่มข้ึน 

หลกัฐานการตั้งวดั 

 จากการสาํรวจทางราชการประมาณกาลตั้งแต่ พ.ศ. ๒๑๗๕ การสร้างอุโบสถ 

ผูกพทัธสีมา มาแล้ว 2 คร้ัง คร้ังแรกเม่ือรัชกาลท่ี 3 คร้ังท่ี 2 น้ี ได้รับพระราชทาน

วิสุงคามสีมา เม่ือวนัท่ี 26   มีนาคม พ.ศ. 2513กวา้ง 40  เมตร ยาว 70 เมตร และได้

ผกูพทัธสีมา วนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2513 

ประวตัิความเป็นมาของวดั 

 วดัอมัพวนั อาํเภอพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี เป็นช่ือเดิมมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา 

ศิลาจารึกในอุโบสถหลงัเก่าจารึกเป็นภาษาจีนว่า คนจีนไดส้ร้างอุโบสถวดัอมัพวนั

สมยัเหมง็เช้ียว คนจีนไดน้าํเรือกาํป่ันมาทาํการคา้ขายกบัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

เมืองลพบุรี มากบัฝร่ังชาติฮอลนัดา จอดหน้าวดัอมัพวนั ได้สร้างโบสถ์วดัอมัพวนั 

สมยัเจา้อาวาสวดัอมัพวนัช่ือ พระครูญาณสังวร อายุ ๙๙ ปี สร้างโบสถ์เสร็จแลว้ ฝร่ัง

เพื่อนคนจีนไดข้อพระราชทาน พระหนา้ปรกหินทั้งสององคจ์ากสมเด็จพระนารายณ์ 
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มหาราช ใหค้นจีนเอาไวใ้นโบสถ ์จนถึงการสร้างโบสถห์ลงัใหม่มาจนถึงทุกวนัน้ี 

3.  ข้ันตอนการดําเนินการวจัิย 

 เพื่อใหก้ารวจิยัคร้ังบรรลุตามความมุ่งหมาย ผูว้ิจยัไดก้าํหนดรายละเอียดของ

ขั้นตอนการดาํเนินการวจิยัออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนท่ี 1 การจดัเตรียมการวิจยัเป็นขั้นตอนศึกษาเอกสาร ตาํรา ขอ้มูล 

สถิติ สภาพความสาํคญัของปัญหา 

ขั้นตอนท่ี 2   การดาํเนินการวจิยัเป็นขั้นตอนท่ีผูว้จิยันาํเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน 

จากขั้นตอนท่ี 1 ในการตรวจสอบหาคุณภาพของเคร่ืองมือ เพื่อนาํเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีกาํหนด 

 ขั้นตอนท่ี 3 รายงานผลการวิจยั เป็นขั้นตอนจดัทาํร่างรายงานการวิจยัและ

นาํเสนอ   คณะกรรมการควบคุมเพื่อตรวจสอบปรับปรุงขอ้แกไ้ขขอ้บกพร่องตามท่ี

คณะกรรมการควบคุมแนะนาํและจดัพิมพพ์ร้อมทั้งส่งรายงานผลวิจยัฉบบัสมบูรณ์

เสนอต่อสาํนกังานคณะกรรมการบณัฑิตวทิยาลยั 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวจัิย 

ผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการกาํหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตรคาํนวณแบบไม่ทราบ

จาํนวนประชากร กรณีไม่ทราบจาํนวนประชากร (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา, 2545:26) ท่ีมี

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงัน้ี 

N              =             
𝑍2

4𝐸2
 

 

  เม่ือ  N แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   Z  แทน ค่ามาตรฐานของระดบัความเช่ือมัน่ 

   E  แทน ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึน 

N   =  
1.962

4(0.05)2
 

   =       385 

  โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling)  
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

แบบสอบถามปัจจยัการตดัสินใจของพุทธศาสนิกชนท่ีเขา้ปฏิบติัธรรมในวดั

อมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประเมินค่า (Rating scale) มี 

10 ระดบัตามวิธีการของ Likert scales (Likert,1970 : 275) คือ มากท่ีสุด มาก ดี ปาน

กลาง นอ้ย และควรปรับปรุง มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน แต่ละระดบัดงัน้ี 

การแบ่งคะแนนของระดบัความคิดเห็นเป็น 0 - 10 ระดบัดงัน้ี  

 อิทธิพลการตดัสินใจมากท่ีสุด  ใหค้ะแนน 10 คะแนน 

 อิทธิพลการตดัสินใจปานกลาง  ใหค้ะแนน   5 คะแนน 

 อิทธิพลการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด  ใหค้ะแนน   0 คะแนน 

เกณฑ์การพิจารณาขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัการ

ตดัสินใจของพุทธศาสนิกชนท่ีเขา้ปฏิบติัธรรมในวดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี ซ่ึงเป็น

แบบสอบถามมาตรส่วนประเมินค่า (Rating scale) มี 10 ระดบัตามวิธีการของ Likert 

scales (Likert,1970 : 275) คือ         มากท่ีสุด มาก ดี ปานกลาง นอ้ย และควรปรับปรุง 

มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน แต่ละระดบัดงัน้ี 

 การแบ่งคะแนนของระดบัความคิดเห็นเป็น 0 - 10 ระดบัดงัน้ี  

 อิทธิพลการตดัสินใจมากท่ีสุด  ใหค้ะแนน 10 คะแนน 

 อิทธิพลการตดัสินใจปานกลาง  ใหค้ะแนน 5 คะแนน 

 อิทธิพลการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด  ใหค้ะแนน 0 คะแนน 
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4.  ผลการวเิคราะห์ / บทสรุป 

แสดงการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจไปปฏิบติัธรรมท่ี

วดัอมัพวนัแตกต่างกนั 

ปัจจยั t F Sig. 

เพศ ชาย/หญิง 0.792 - 0.798 

อาย ุ ระหวา่งกลุ่ม  0.405 0.798 

ระดบัการศึกษา ระหวา่งกลุ่ม  0.616 0.708 

อาชีพ ระหวา่งกลุ่ม  1.022 0.461 

รายไดเ้ฉล่ียต่อ 

เดือน 

ระหวา่งกลุ่ม 
 

0.730 0.643 

สถานภาพ ระหวา่งกลุ่ม  0.188 0.832 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5.  อภิปรายผลการศึกษา 

   การตดัสินใจของพุทธศาสนิกชน อายุระหว่าง 20 -70 ปี ในการเขา้รับการ

ปฏิบติัธรรมของวดัอมัพวนั จงัหวดัสิงห์บุรี ผูศึ้กษาทาํการอภิปรายผลไวด้งัน้ี  

   กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ  20 ปี – 30 ปี  ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี  อาชีพรับราชการ/พนักงาน รายได้ระหว่าง  10,001 – 12,500 บาท   มี

สถานภาพสมรสแลว้ 

 การตดัสินใจดา้นสถานท่ี พบวา่ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีการตดัสินใจใน

ระดบัมาก พบวา่ ดา้นหอ้งนํ้า หอ้งสุขา  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของพุทธศาสนิกชน

มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านท่ีพกัอาศยั  ดา้นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ  ดา้นสถานท่ี

รับประทานอาหาร  ดา้นสถานท่ีจอดรถ  และดา้นห้องปฏิบติัธรรม การตดัสินใจใน

ดา้นการอาํนวยความสะดวก  พบวา่ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีการตดัสินใจในระดบั

มาก พบวา่ ดา้นการตอ้นรับ  มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของพุทธศาสนิกชนมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ของงบุคลากรภายในวดั  ดา้นการให้ขอ้มูล  และ

ดา้นการความปลอดภยั มีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด    



207 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

 การตดัสินใจเจา้หนา้ท่ีต่อคุณภาพของการใหบ้ริการ  พบวา่ โดยภาพรวมกลุ่ม

ตวัอยา่งมีการตดัสินใจในระดบัมาก พบวา่  การรับเร่ือง การให้คาํแนะนาํ ติดตามตาม

ความตอ้งการ มีอิทธิพลการตดัสินใจสูง รองลงมาคือ บริการดว้ยความสะดวกรวดเร็ว

ในการติดต่อสอบถามข้อมูลตามความต้องการของท่านอย่างครบถ้วน การ

กระตือรือร้นช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนตรงตามความตอ้งการของท่าน 

 การเปรียบเทียบการตดัสินใจไปปฏิบติัธรรมท่ีวดัอมัพวนั จาํแนกตาม เพศ 

อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และสถานภาพ พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ี

แตกต่างกนัมีการตดัสินใจเพื่อไปปฏิบติัธรรมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05  

ข้อเสนอแนะ  

 ขอ้เสนอแนะท่ีจะนาํผลการวจิยัไปใช ้

 1)  สํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรนาํผลการวิจยัท่ีไดรั้บคร้ังน้ีไป

เสนอหรือจดัการอบรม สัมมนา ประชุม ให้ความรู้เก่ียวกบัการวางแผนงานในการ

บริหารงานภายในวดั เช่น ดา้นสถานท่ีปฏิบติัธรรม ดา้นห้องปฏิบติัธรรม ดา้นห้องนํ้ า

หอ้งสุขา เป็นตน้ เพื่อสร้างกระบวนการ ในการบริการให้พุทธศาสนิกชนไดต้ดัสินใจ

เขา้วดัมาปฏิบติัธรรม 

 2)  วดัควรนาํผลวิจยัไปใชใ้นการวางแผนงานพฒันาสถานท่ีรวมถึงจดัอบรม

พฒันา เจา้หนา้ท่ี บุคลากร ปรับเปล่ียนกระบวนการทาํงานให้รวดเร็ว ทนัใจ ทนัสมยั 

เพื่อสนองตอบความตอ้งการของผูม้าปฏิบติัธรรม 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1)  ควรมีการศึกษาการวิจยัในเร่ืองการมีส่วนร่วมในการพฒันาเพื่อสร้าง

ความพึงพอใจของพุทธศาสนิกชนท่ีเขา้มาปฏิบติัธรรมต่อการใหบ้ริการของวดั 

 2)  ควรทาํการวิจยัศึกษาแนวทางการพฒันากระบวนการในการให้บริการแก่

พุทธศาสนิกชนท่ีเขา้มาปฏิบติัในแต่ละวดัภายในเขตพื้นท่ีเพื่อนาํผลการวิจยัท่ีไดจ้าก

การศึกษาไปใชใ้นการพฒันาสถานท่ีปฏิบติัธรรมของแต่ละวดั 

 3)  ควรทาํการวิจยัศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ

สังเกตเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเป็นแนวทางในการพฒันาวดัและสถานท่ีปฏิบติัธรรม 
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