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พฤติกรรมการเชาบูชา ความเชื่อและความศรัทธาในพระเครื่องและวัตถุมงคลของเภสัชกร
Purchase Behavior, Beliefs and Faiths in Buddha Image Amulets and Sacred
Objects of the Pharmacist
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเชาบูชา ความเชื่อและความศรัทธาในพระเครื่องและวัตถุมงคลของ
เภสัชกร มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเชาบูชาพระเครื่องและวัตถุมงคลของเภสัชกร 2)
ศึกษาสิ่งจูงใจ ความเชื่อและความศรัทธาในพระเครื่องและวัตถุมงคลของเภสัชกร การวิจัยครั้งนี้ใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณระดับลึก ผูใหขอมูลหลัก ไดแก เภสัชกร คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 5 คน ผลการศึกษาพบวา
1) พฤติกรรมการเชาบูชาพระเครื่องและวัตถุมงคลของเภสัชกร เกิดขึ้นจากความเชื่อความ
ศรัทธา และความนิยมของแตละบุคคล โดยปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการ
เชาบูชาเปนอยางมาก คือ คุณสมบัติของผลิตภัณฑดานพุทธศิลป และพุทธคุณ การกําหนดราคาพระเครื่อง
และวัตถุมงคลของผูประกอบการพระเครื่องใหเหมาะสมกับความสมบูรณของพระเครื่องและวัตถุมงคล
รวมถึงตั้งราคาไมแพงเพื่อใหเภสัชกรเกิดการตัดสินใจเชาบูชาไดงายขึ้น
2) สิ่งจูงใจ ในการสะสมและแขวนพระเครื่องหรือวัตถุมงคลของเภสัชกรก็เพื่อการสะสมเปน
งานอดิเรกและเมื่อแขวนพระเครื่องหรือวัตถุมงคลแลว เกิดความภาคภูมิใจในพระเครื่องหรือวัตถุมงคลที่
ตนแขวนอยู ดานความเชื่อและความศรัทธาในพระเครื่องและวัตถุมงคลของเภสัชกร เมื่อมีเหตุการณ
ตางๆ เกิดขึ้น หรือ มีปญหาอุปสรรคในการดําเนินชีวิต เภสัชกรตางเคยอธิษฐานขออํานาจแหงความ
ศักดิ์สิทธิ์จากพระเครื่องหรือวัตถุมงคลใหคุมครองใหพนจากภัยอันตราย ขอใหไดรับความสุขความเจริญ
และขอใหไดในสิ่งที่ปรารถนาที่ตรงตอความตองการของตน เปนตน ดานการดําเนินชีวิตในปจจุบัน เภสัช
กรมีความเห็นวาพระเครื่องหรือวัตถุมงคล มีผลตอการดําเนินชีวิตในปจจุบัน โดยเชื่อวาพระเครื่องและ
วัตถุมงคลเปนตัวแทนแหงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ผานพิธีพุทธาภิเษก ก็นาจะมี
ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ดั ง อํ า นาจของพระพุ ท ธเจ า พระธรรม และพระสงฆ และสามารถให อิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ห รื อ
ปาฏิหาริยแกตนได
ขอเสนอแนะจากการวิจัย คือ ผูประกอบการพระเครื่องควรศึกษาความตองการของเภสัชกรที่
นิยมสะสมพระเครื่องและวัตถุมงคล และมุงเนนการทําการตลาดเพื่อตอบสนองความตองการ ตลอดจน
ควรทําการตลาดโดยสรางความเชื่อและความศรัทธาแกเภสัชกร โดยใหความสําคัญกับพุทธคุณของพระ
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เครื่องและวัตถุมงคลในเรื่องความสุข ความปลอดภัย การประสบความสําเร็จในชีวิต เปนตน เพื่อเพิ่ม
ความตองการครอบครองพระเครื่องและวัตถุมงคลของเภสัชกรใหมากขึ้น
Abstract
The purposed of this research aimed to study 1) purchase behavior of buddha
image amulets and sacred objects of the pharmacist, 2) motive, beliefs and faiths in
buddha image amulets and sacred objects of the pharmacist. This research used the
qualitative research methodology with In-depth interview. The key informants were
the pharmacists in Faculty of Pharmacy, Silpakorn University for 5 persons. The
research results were as follows :
1) Purchase Behavior in buddha image amulets and sacred objects of the
pharmacist occur by beliefs, faiths and the popularity of each person. The marketing
mix factors that influence the purchase behavior were properties of products in
buddhist art and buddha 's grace, Pricing of buddha image amulets and sacred objects
by buddha image amulet entrepreneurships is reasonable with integrity of buddha
image amulets and sacred objects, the price is not expensive to make decisions more
easily.
2) Motive of collecting and wearing buddha image amulets and sacred objects
of pharmacists were to collect as a hobby and were very proud of their wearing. For
Beliefs and Faiths in Buddha Image Amulets and Sacred Objects of the Pharmacist,
when events occur or have problems in life. The pharmacists pray that the power of
buddha image amulets and sacred objects to be protect from danger, were happy and
desire to meet their needs. The pharmacists 's opinion that buddha image amulets and
sacred objects affecting in the lifestyles of today, believe that represent the Buddha,
Dhamma and Sangha, to the supernatural or miraculous for their own.
Recommendations from the research is buddha image amulet
entrepreneurships should study of the pharmacist 's demand that collect buddha image
amulets and sacred objects and focus on the market to meet demand. It should be
marketed by beliefs and faiths to the pharmacist, by giving priority to buddha image
amulets and sacred objects in the happiness, security, to be successful to be increase
the demand for buddha image amulets and sacred objects to the pharmacist.

บทนํา
โดยธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย แ ละสั ต ว ย อ มมี ค วามกลั ว ติ ด ตั ว มาตั้ ง แต เ กิ ด ทั้ ง ความกลั ว จากภั ย
ธรรมชาติและภัยจากสิ่งอื่น เชน จากสัตว โรคราย ภูติผีปศาจและจากมนุษยดวยกันเอง ดวยเหตุนี้เอง
มนุษยจึงไดแสวงหาบางสิ่งมายึดเหนี่ยวหรือเปนที่พึ่งสําหรับปองกันภัยอันตรายตางๆ จึงเปนที่มาของการ
เคารพบูชาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเทพเจาทั้งหลาย การนับถือศาสนาและศาสดาซึ่งแตกตางกันไปในแตละชน
ชาติและทองถิ่น
ประเทศไทยเราก็มีวิวัฒนาการในการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และศาสนามานานเชนกัน แตเดิมนับถือ
เจาปา เจาเขา ผีบรรพบุรุษ ฯลฯ ตอมานับถือศาสนาพราหมณ เคารพบูชาเทพเจาผูศักดิ์สิทธิ์ เชน พระ
นารายณ พระพรหม พระอิศวร และประกอบพิธีกรรมตามที่กําหนดกันมา จากนั้นก็รับศาสนาพุทธซึ่งเปน
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ศาสนาอเทวนิยม เคารพนับถือพระรัตนตรัย เชื่อในกฎแหงกรรม ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว มีเหตุมีผลมากขึ้น
แตกระนั้นก็ยังมีคนจํานวนมากยังคงยึดถือพิธีบางอยางของศาสนาพราหมณและไดนํามาผสมผสานกับ
พิธีกรรมทางพุทธศาสนาจนกลายเปนวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของคนไทยเรา
ในเรื่องวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังก็เชนกัน มีดวยกันอยูแทบทุกชาติ คนไทยเราปรับเอา
เรื่องไสยศาสตรมาผสมกับพุทธศาสตร มีพิธีกรรมในการสราง การไหวครู นับถือเทพเจาในศาสนา
พราหมณ การลงอักขระเลขยันต ทองบทสวดอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา อางถึงพระพุทธคุณ พระ
ธรรมคุณ พระสังฆคุณ ทองคาถาชินบัญชร การเขียนพระยันตไตรสรณาคมน พระยันตนวโลกุตรธรรม
พระยันตจตุราริยสัจ เปนตน
พระเครื่ อ งและวั ต ถุ ม งคลของไทยนั้ น มี ม ากมายหลายแบบและหลายสํ า นั ก คนสมั ย ก อ น
โดยเฉพาะพระภิกษุรุนเกาไดสรางออกมาแจกชาวบานดวยความบริสุทธใจ ไมมุงเอาผลตอบแทน ทําเพื่อ
บํารุงขวัญและกําลังใจใหกับเหลาลูกศิษย ปจจุบันไดกลายเปนของเกาและโบราณวัตถุอันทรงคุณคาทั้งใน
ดานศิลปะและความศักดิ์สิทธิ์ จึงเปนที่ปรารถนาของปุถุชนทั่วไป (ศุภชัย เรืองสรรงามสิริ 2552 : 11-12)
สังคมไทยมีการสะสม แลกเปลี่ยนและเชา (ซื้อและขาย) พระเครื่องกันมาตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน โดยเฉพาะสังคมไทยในปจจุบันนั้น พระเครื่องกําลังไดรับความนิยมกันมากและเปนความเชื่อ
อยางหนึ่งในสังคม ซึ่งถือไดวาพระเครื่องหรือวัตถุมงคลนั้นเปนสัญลักษณแหงความเชื่อ และเปน
เครื่องรางของขลังเพื่อใหเกิดกําลังใจและความปลอดภัยในวิถีชีวิต
โดยเชื่อวาจะเปนสิ่งคุมครองให
ปราศจากภยันตรายทั้งมวล รวมทั้งกอใหเกิดความเมตตากรุณาแกผูพบเห็นดวย ดังนั้นพระเครื่องจึงเปนที่
นิยมนํามาใสสายสรอยสําหรับคลองคอทั้งผูชายและผูหญิง พฤติกรรมดังกลาวของคนไทยไดรับความนิยม
มากขึ้น จนในปจจุบันพระเครื่องไดกลายเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ หรือที่เรียกกันวา “พุทธ
พาณิชย” โดยมีการเชา หรือบูชา กันเปนธุรกิจพระเครื่อง มีสถานที่ประจําที่เรียกวา “ตลาดพระ” เกิดขึ้น
จํานวนมากทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ (นิติ กสิโกศล 2547 : 32, อางถึงใน
รัตนะ บัวสนธ และคณะ ม.ป.ป. : 3-4) ตลาดพระที่แตเดิมมีเพียงสนามพระวัดราชนัดดาและสนามพระทา
พระจันทร ก็มีการสรางศูนยจําหนายพระเครื่องอีกหลายแหงเพื่อเปนสถานที่ซื้อขายพระเครื่องอยางเปน
กิจจะลักษณะ (กมล ฉายาวัฒนะ 2535 : 134-150, อางถึงใน วีระพงษ ภูมูล 2551 : 1) ธุรกิจพระเครื่องได
เจริญขึ้นและมีการเปดศูนยพระเครื่องในหางสรรพสินคาหลายแหง มีการประชาสัมพันธชุมนุมของเซียน
พระ “นักเลงพระ” และมีกิจกรรมที่จะกอใหเกิดการโชวพระเครื่อง พระบูชา เปนการอวดความเปน
เจาของพระเครื่องที่มีราคาและเปนการเพิ่มราคาของพระเครื่องที่ไดรบั การตัดสินไดรางวัลดวย
นีค่ ือ
กิจกรรม “การจัดประกวดพระเครื่องพระบูชา” ซึ่งมีการจัดประกวดกันหลายแหง อาจกลาวไดวาสังคม
ธุรกิจพระเครื่องไดกลายเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจที่มีการซื้อขายและเกี่ยวโยงกับระบบความเชื่อ
ความสัมพันธกับบุคคลทุกระดับนับตั้งแตพระสงฆ นายทหาร ขาราชการทุกระดับ บุคคลทั่วไปทุกอาชีพ
ตลอดจนชาวบานตางก็มีความสนใจซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเครื่องกันอยางกวางขวาง (นิติ กสิโกศล 2547 :
32, อางถึงใน รัตนะ บัวสนธ และคณะ ม.ป.ป. : 3-4)
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สําหรับสถานการณพระเครื่องในชวงที่ผานมา พบวาในป 2551 มีแนวโนมทรงตัวหลังจากที่
ไดรับผลกระทบโดยตรงจากกระแสจตุคาม-รามเทพ โดยที่อัตราการเติบโตของตลาดพระเครื่องจะกลับ
เขาสูภาวะปกติ
รวมทั้งยังไมมีกระแสพระเครื่องหรือวัตถุมงคลใหมที่จะสรางแรงหนุนใหวงการพระ
เครื่องมีการขยายตัวอยางกาวกระโดดเชนเดียวกับองคจตุคาม-รามเทพ โดยในป 2551 สวนใหญจะเปน
การเชาบูชาทั้งพระเครื่องรุนเกาและรุนใหม ซึ่งทางบริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด คาดการณวากระแส
เงินสะพัดในวงการพระเครื่องยังอยูในระดับ 40,000 ลานบาท เนื่องจากยังคงมีการเชาพระเครื่องอื่นๆ ทั้ง
พระเกจิ และพระใหม โดยราคาของพระเครื่องยังคงมีการปรับตัวสูงขึ้น อนาคตของวงการพระเครื่องนั้น
คาดวายังคงมีแนวโนมทรงตัว แตยังมีโอกาสที่จะกลับไปเติบโตไดถามีปจจัยหนุนสําคัญที่สามารถสราง
กระแสความศรัทธาและความเชื่อไดในวงกวางเชนเดียวกับในยุคขององคจตุคาม-รามเทพ คาดวาราคา
พระเครื่องที่เปนพระเกา และพระเครื่องกลางเกากลางใหมของบรรดาพระเกจิยังคงมีการปรับตัวขึ้น แตจะ
มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับวารุน ใดเปนที่นิยมของตลาด
รวมถึงการเติบโตของตลาดพระเครื่องใน
ตางประเทศ ซึ่งปจจุบันความนิยมพระเครื่องจากไทยกระจายตัวอยูในหลายประเทศ ไมวาจะเปนมาเลเซีย
สิงคโปร ไตหวัน ฮองกง หรือแมแตในยุโรปและสหรัฐอเมริกา (ศูนยวิจัยกสิกรไทย 2551)
บุคคลแตละคนแตละสาขาอาชีพที่กาวเขามาเกี่ยวของกับวงการพระเครื่องและวัตถุมงคลนั้น ตาง
ก็มีส าเหตุ ที่แตกต างกัน ออกไป หลายคนหลายความคิ ดแตล ะคนที่ก าวเข ามาในวงการนี้ย อ มมีค วาม
แตกตางกัน แมวากระแสสังคมในยุคปจจุบันซึ่งเปนยุควิทยาศาสตรและเต็มไปดวยความเจริญทางดาน
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหมนั้น ตรงกันขามในดานความเชื่อและความศรัทธานั้นผูคนในสังคมยังมี
ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์วาสามารถบันดาลใหเกิดสิริมงคลหรือความปลอดภัยในชีวิตได โดยเฉพาะ
ความเชื่อเกี่ยวกับพระเครื่องและวัตถุมงคล ไมเวนแมแตบุคคลที่มีแนวคิดแบบวิทยาศาสตรหรือแนวคิด
ปฏิฐานนิยม (Positivism) อยางเภสัชกรก็ตาม
เภสัชกรเปนบุคคลในสาขาอาชีพหนึ่งที่มีแนวคิดปฏิฐานนิยม ซึ่งเปนแนวคิดที่มีพื้นฐานแบบ
วิทยาศาสตร และเชื่อวาวิธีการแสวงหาความรูที่ดีที่สุดคือ การใชวิธีแบบวิทยาศาสตรที่มีรากฐานอยูบน
ขอมูลเชิงประจักษ กลาวคือ สิ่งที่มนุษยสามารถรับรูไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เปนสิ่งที่เปนจริงและเปน
ความรูที่ยอมรับได ความจริงหรือสิ่งที่เปนจริงนั้น เปนสิ่งที่มีอยูเปนเอกเทศและเปนภววิสัย (objective)
หมายความวา การมีอยู เปนอยู ของความจริงนั้นไมไดขึ้นอยูกับสิ่งอื่น มันมีอยู เปนอยู อยางที่มันเปนนั้น
ดวยตัวของมันเอง ความจริงหรือความรูที่ถูกคนพบและผานการพิสูจนแลวมีคุณสมบัติเปนสากล (Reality
in universal) นั่นคือเปนจริงและใชไดทั่วไป ไมถูกจํากัดดวยเวลาและบริบท (ชาย โพธิสิตา 2552 : 70)
อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติกลับตรงกันขาม บุคคลในสาขาอาชีพดังกลาวจํานวนไมนอยกลับมีความเชื่อ
และความศรัทธาในพระเครื่องและวัตถุมงคล ทามกลางกระแสสังคมซึ่งเปนยุคแหงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
การขยายตัวของธุรกิจพระเครื่อง รวมทั้งความเชื่อและความศรัทธาเกี่ยวกับพระเครื่องและวัตถุ
มงคลของเภสัชกรหรือบุคคลที่มีแนวคิดปฏิฐานนิยม ในยุควิทยาศาสตรที่เต็มไปดวยความเจริญทางดาน
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม จึงเปนเหตุใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการเชาบูชา
ความเชื่อและความศรัทธาในพระเครื่องและวัตถุมงคล กระบวนการและวิธีคิด เหตุผลในการสะสมพระ
เครื่องและวัตถุมงคล ตลอดจนการตอบสนองความตองการของแตละบุคคลในเรื่องเกี่ยวกับพระเครื่อง
และวัตถุมงคล นอกจากนี้เพื่อเปนแนวทางใหผูประกอบการพระเครื่องหรือวัตถุมงคลและผูที่สนใจศึกษา
ความรูจากธุรกิจนี้ในทางวิชาการหรือการบริหารงาน ใชผลการวิจัยนี้เปนแนวทางในการพัฒนากลยุทธ
ทางการตลาด การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา และการวางแผนกลยุ ท ธ ใ นธุ ร กิ จ พระเครื่ อ ง ให ส อดคล อ งกั บ
พฤติกรรมและตรงกับความตองการอยางแทจริงของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น เปนผลใหสรางความไดเปรียบ
และเปนผูนําตลาดไดอยางตรงเปาหมายในอนาคต รวมทั้งการทราบถึงทิศทางและแนวโนมในอนาคตของ
ผูบริโภคพระเครื่องที่เปนเภสัชกร ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสําเร็จสูงสุดในการประกอบการ

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเชาบูชา ความเชื่อและความศรัทธาในพระ
เครื่องและวัตถุมงคลของเภสัชกร โดยศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเชาบูชาพระเครื่องและวัตถุมงคลของเภสัชกร
2. เพื่อศึกษาสิ่งจูงใจ ความเชื่อและความศรัทธาในพระเครื่องและวัตถุมงคลของเภสัชกร

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ใชรูปแบบการศึกษาตามแนว
ปรากฏการณวิทยา (Phenomenology) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณระดับลึก (In-depth
Interview) กับผูใหขอมูลหลักซึ่งเปนเภสัชกรที่มีความเชื่อและความศรัทธาในพระเครื่องและวัตถุมงคล
และการศึกษาคนควาจากเอกสารตางๆ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แนวคําถามในการ
วิจัย เทปบันทึกเสียง กลองถายภาพ และการจดบันทึก ผูวิจัยไดนําเทปการสัมภาษณมาถอดการสนทนา จัด
เรียบเรียงขอมูล นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห และรายงานผลการศึกษา
เพื่อใหขอมูลถูกตองตามความเปนจริงและนาเชื่อถือ ผูวิจัยไดกําหนดการตรวจสอบขอมูลไว
2 ลักษณะ ดังนี้
1. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) เปนการตรวจสอบความนาเชื่อถือ
และความสมบูรณครบถวนของขอมูลจากแหลงที่ตางกัน ไดแก แหลงเวลา สถานที่ และบุคคล
2. การตรวจสอบสามเสาดานวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) เปน
3. การตรวจสอบความนาเชื่อถือและความสมบูรณครบถวนของขอมูลจากวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลที่ตางกัน โดยใชวิธีการสัมภาษณระดับลึกควบคูกับการสังเกตและศึกษาขอมูลจากแหลง
เอกสารประกอบดวย
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยพฤติกรรมการเชาบูชา ความเชื่อและความศรัทธาในพระเครื่องและวัตถุมงคลของ
เภสัชกร โดยการสัมภาษณระดับลึก (In-Depth Interview) ผูใหขอมูลหลัก ซึ่งเปนเภสัชกร คณะเภสัช
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีการเชาบูชา มีความเชื่อและความศรัทธาในพระเครื่องและวัตถุมงคล
ผลการวิจัยพบวา เภสัชกรที่มีการเชาบูชา มีความเชื่อและความศรัทธาในพระเครื่องและวัตถุมงคลนั้น ตาง
สะสมพระเครื่องหรือวัตถุมงคลมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป พระเครื่องและวัตถุมงคลที่สะสมเปน
พระเครื่องแบบทั่วๆ ไป ไมเจาะจง มีทั้งประเภทพระพิมพ เหรียญพระพุทธ เหรียญคณาจารย พระกริ่ง
พระรูปเหมือนโลหะ พระรูปเหมือนเนื้อดิน/วาน และเครื่องรางของขลัง เชน ตะกรุด เบี้ยแก ปลัดขิก ผา
ยันต เปนตน โดยพระเครื่องหรือวัตถุมงคลที่สะสมนั้น มีทั้งที่ไดจากญาติมิตร ไดจากการรับมรดก และได
จากการเชาที่วัด ตลาดพระหรือศูนยพระเครื่องตางๆ
สําหรับการวิจัยพฤติกรรมการเชาบูชาพระเครื่องและวัตถุมงคลของเภสัชกร พบวา
1. ในการเชาบูชาพระเครื่องและวัตถุมงคล เมื่อพิจารณาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่
มี
ผลตอพฤติกรรมการเชาบูชาของเภสัชกร กลาวคือเภสัชกรสวนใหญจะใหความสําคัญหรือพิจารณาปจจัย
ดานตางๆ ดังนี้
1.1 ผลิตภัณฑ (Product) จากการสัมภาษณเภสัชกรพบวา ในการเชาบูชาพระเครื่องและ
วัตถุมงคล เภสัชกรสวนใหญจะดูที่ความสวยความงามและความออนชอยขององคพระหรือแบบพระใน
ยุคตางๆ ที่มีการสราง มวลสารหรือวัสดุที่ใชสราง พุทธศิลปของพระเครื่องหรือวัตถุมงคลนั้นๆ ซึ่งความ
สวยความงามและความออนชอยของพระเครื่องนั้นจะมีความแตกตางกัน เนื่องจากพระเครื่องจะมีศิลปะ
อยูในตัวอง ขึ้นอยูกับวาเปนพระยุคไหน เชน ทวารวดี ลังกา เชียยงแสน ลพบุรี อูทอง และรัตนโกสินทร
เปนตน แตละยุคแตละสมัยก็มีแบบอยางและศิลปะสวยสดงดงามเปนเอกลักษณของตัวเอง นอกจากนี้ยัง
พิจารณาดูวาพระเครื่องหรือวัตถุมงคลนั้นมีสภาพสมบูรณหรือไม การพิจารณาถึงอํานาจพุทธคุณในพระ
เครื่องและวัตถุมงคล เชน ยิงไมออก ฟนไมเขา แคลวคลาด กําบัง เมตตา มหานิยม เปนตน รวมถึงการ
พิจารณาความเกาและความใหม เจตนาในการสราง ความมีชื่อเสียงของวัดที่สราง เกจิอาจารยที่ปลุกเสก
พระเครื่องหรือวัตถุมงคล ตลอดจนจํานวนในการสรางพระเครื่องหรือวัตถุมงคลนั้น ซึ่งการพิจารณา
จํานวนในการสรางนั้น เนื่องจากหากมีการสรางเปนจํานวนมาก ก็จะทําใหมีผูที่ครอบครองเปนเจาของ
เพิ่มมากขึ้นดวย ผูเชาก็จะไมเกิดความภูมิใจที่ไดครอบครอง ในทางตรงกันขามถาจํานวนการสรางมีนอย
ผูที่ไดครอบครองก็มีนอย ผูเชาก็จะเกิดความภูมิใจที่ไดครอบครองพระเครื่องหรือวัตถุมงคลนั้น
1.2 ราคา (Price) จากการสัมภาษณเภสัชกรพบวา ในการเชาบูชาพระเครื่องและวัตถุมงคล
เภสัชกรสวนใหญจะใหความสําคัญในเรื่องของราคา ซึ่งถาพระเครื่องหรือวัตถุมงคลนั้นมีราคาไมสูงมาก
ราคาอยูในเกณฑที่พอจะเชาได เหมาะสมกับคุณภาพและความสมบูรณของพระเครื่องหรือวัตถุมงคล การ
ตัดสินใจเชาบูชาก็จะงายกวาการเชาบูชาพระเครื่องหรือวัตถุมงคลที่มีราคาสูง หากพระเครื่องหรืองอวัตถุ
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มงคลนั้นมีราคาสูงมากเภสัชกรก็อาจจะตัดสินใจไมเชาเลยก็ได เหตุที่เปนเชนนี้อันเนื่องมาจากพระเครื่อง
หรือวัตถุมงคลนั้นมีราคาสูงนั่นเ
1.3 การจัดจําหนาย (Place of Distribution) จากการสัมภาษณเภสัชกรพบวา ในการเชา
บูชา
พระเครื่องและวัตถุมงคล เภสัชกรสวนใหญจะเลือกเชาบูชาจากวัด ตลาดพระหรือศูนยพระเครื่องตางๆ
รวมถึงแผงพระของผูที่รูจักสนิทสนมกัน คุนเคยกันหรือไปมาบอยๆ ทั้งนี้ก็เพื่อไมใหโดนหลอกลวง
เนื่องจากในวงการพระเครื่องนั้นมีทั้งพระแทและพระปลอมปะปนกัน ตราบใดที่วงการพระเครื่องยังอยู
พระปลอมก็ยังระบาดตอไปไมมีที่สิ้นสุด ฉะนั้นการเลือกเชาบูชาจากแผงพระของผูที่รูจักสนิทสนมกัน
คุนเคยกัน จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะรอดพนจากภัยพระปลอมหรือโอกาสจะโดนของเกมีนอยลง
1.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) จากการสัมภาษณเภสัชกรพบวา ในการเชาบูชาพระ
เครื่องและวัตถุมงคล เภสัชกรสวนใหญจะเลือกรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพระเครื่องและวัตถุมงคลที่ตน
ตองการเชาบูชาจากสื่อประเภทสื่อโฆษณา เชน โฆษณาทางโทรทัศน หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต การ
โฆษณาจากนิตยสารพระ รวมถึงการประชาสัมพันธจากบุคคล
2. เหตุแหงการมีพระเครื่องและวัตถุมงคลไวในครอบครองของเภสัชกรนั้น สามารถจําแนกได
ดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาในเชิงพุทธศิลปหรือศิลปวัฒนธรรม จากการสัมภาษณเภสัชกรพบวา มีการ
สะสมพระเครื่องและวัตถุมงคล เพื่อดูความสวยงามขององคพระหรือแบบพระในยุคตางๆ ที่มีการสราง
รวมทั้งมวลสารหรือวัสดุที่ใชสราง
2.2 เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา จากการสัมภาษณเภสัชกรพบวา มีการสะสมพระเครื่อง
และวัตถุมงคล เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ซึ่งประเพณีการสรางพระเครื่องและวัตถุมงคลนับแตโบราณ
กาลของชาวพุทธก็ เพื่อ สืบตอพระศาสนา หรื อ เพื่อประกาศศาสนาตอ ไปในภายภาคหนา หากแตใ น
ปจจุบันผูที่สะสมมักจะอางวาเก็บสะสมไวใหลูกหลานซึ่งก็เปนเหตุผลหนึ่งของการประกาศพระศาสนา
ดวย
2.3 เพื่อเปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ จากการสัมภาษณเภสัชกรพบวา มีการสะสมพระ
เครื่องและวัตถุมงคล เพื่อเปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนเหตุผลทั่วๆ ไปที่ชาวพุทธ
ทั้งหลายนิยมมีพระเครื่องไวเพื่อเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ทั้งที่เปนพุทธานุสติ ธรรมนุสติ และสังฆานุสติ
นั่นเอง
2.4 เพื่อคุมครองปองกันภัยอันตรายตางๆ จากการสัมภาษณเภสัชกรพบวา มีการสะสมพระ
เครื่ อ งและวั ต ถุ ม งคลซึ่ ง ความเชื่ อ ดั ง กล า วมี ฐ านคติ ม าจากความเชื่ อ ดั้ ง เดิ ม ของชาวพุ ทธที่ เ ชื่ อ ในสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่อยูภายนอกตัวมนุษยที่สามารถดลบันดาลสิ่งที่ดีและรายใหเกิดกับตนได
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3. ขั้นตอนในการตัดสินใจเชาบูชาพระเครื่องและวัตถุมงคลของเภสัชกร จากการสัมภาษณ
เภสัชกร พบวา เภสัชกรมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการตัดสินใจเชาบูชาพระเครื่องและวัตถุมงคลเพื่อ
ตอบสนองความตองการของตน ดังนี้
3.1 แรงกระตุนหรือการเรา (Arousal) พฤติกรรมการเชาบูชาพระเครื่องและวัตถุมงคลของ
เภสัชกรนั้น เกิดขึ้นเนื่องจากแรงกระตุนทั้งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลเอง อันสืบเนื่องมาจากความตองการที่
มีอยูไดรับการกระตุนเตือน (need activation) และแรงกระตุนที่เกิดจากตัวกระตุนภายนอก โดยจากการ
สัมภาษณเภสัชกรพบวา มูลเหตุในการเชาบูชาพระเครื่องและวัตถุมงคลนั้น เกิดจากการที่เห็นคนนั้นมีคน
นี้มีก็เกิดอยากมีบาง เพื่อใหทัดเทียมกับผูอื่น รวมถึงกระแสความนิยมในวงการพระเครื่อง กรณีนี้เปนการ
กระตุนที่เกิดจากภายใน สําหรับกรณีที่แรงกระตุนมาจากภายนอก เกิดจากการไดพบเห็นโฆษณาทาง
โทรทัศน หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต และการโฆษณาจากนิตยสารพระ เปนตน
3.2 การเสาะหาทางเลือก (Search for Alternatives) เมื่อเกิดปญหาที่จะตองตัดสินใจและ
เภสัชกรอาจจะไมมีความรูในเรื่องรายละเอียดของทางเลือกในการเชาบูชาพระเครื่องและวัตถุมงคล จึง
ตองเริ่มปรึกษาหรือถามไถเพื่อนและญาติ อาจจะอานโฆษณาตางๆ หรือคนหาขอมูลจากแหลงอื่นๆ ก็ได
ซึ่งจากการสัมภาษณเภสัชกรพบวา เมื่อจะตัดสินใจเชาบูชาพระเครื่องหรือวัตถุมงคล จะตองคนหาขอมูล
เกี่ยวกับพระเครื่องหรือวัตถุมงคลนั้นๆ จากหนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต และนิตยสารพระ เปนตน เพื่อใหได
ขอเท็จจริงแลวจึงดําเนินการตัดสินใจหรือประเมินผลทางเลือกตอไป
3.3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อไดขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
พระเครื่องหรือวัตถุมงคลที่ตนตองการเชามาจนเปนที่เพียงพอแลว การตัดสินใจก็จะเปนขั้นที่ใหมีการ
ดําเนินตอไป
3.4 การตัดสินใจซื้อหรือไมซื้อ (Purchase) ในที่สุดเมื่อผานขั้นที่กลาวมาขางตนแลว
กระบวนการตัดสินใจก็จะสิ้นสุดลงดวยการเชาหรือไมเชาบูชาพระเครื่องหรือวัตถุมงคลนั้นๆ ซึ่งจากการ
สัมภาษณเภสัชกรพบวา ถาพระเครื่องหรือวัตถุมงคลนั้นเปนที่นาพอใจไมวาจะเปนดานผลิตภัณฑ อาทิ
เชน องคพระมีความสวยงาม มีสภาพสมบูรณ หรือดานราคา คือราคาไมสูงมากนั้น เภสัชกรก็จะตัดสินใจ
เชาพระเครื่องหรือวัตถุมงคลนั้น โดยมีอํานาจซื้อและสามารถตัดสินใจซื้อไดดวยตนเอง
3.5 ผลที่ตามมาจากการซื้อ (Postpurchase) ภายหลังการเชาพระเครื่องหรือวัตถุมงคลนั้น
จากการสัมภาษณเภสัชกรพบวา เภสัชกรมีความภาคภูมิใจที่ไดครอบครองพระเครื่องหรือวัตถุมงคลนั้น
โดยเฉพาะเมื่อพระเครื่องหรือวัตถุมงคลนั้นไดรับความนิยมในวงการพระเครื่อง หรือพระเครื่องและวัตถุ
มงคลที่เชาบูชามานั้นเปนของแทและเชาบูชามาไดในราคาไมแพง เปนตน
จะเห็นไดวาพฤติกรรมการเชาบูชาพระเครื่องและวัตถุมงคลของเภสัชกร เกิดขึ้นจากความเชื่อ
ความศรัทธา และความนิยมของแตละบุคคล โดยปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรม
การเชาบูชาเปนอยางมาก คือ คุณสมบัติของผลิตภัณฑดานพุทธศิลป และพุทธคุณ การกําหนดราคาพระ
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เครื่องและวัตถุมงคลของผูประกอบการใหเหมาะสมกับความสมบูรณของพระเครื่องและวัตถุมงคล
รวมถึงตั้งราคาไมแพงเพื่อใหเภสัชกรเกิดการตัดสินใจเชาบูชาไดงายขึ้น
สําหรับการวิจัยสิ่งจูงใจ ความเชื่อและความศรัทธาในพระเครื่องและวัตถุมงคลของเภสัชกรนั้น
จากการสัมภาษณพบวา สิ่งจูงใจที่ทําใหเภสัชกรสวนใหญมีการแขวนพระเครื่องหรือวัตถุมงคลก็เพื่อการ
สะสมเปนงานอดิเรก นอกจากนี้ยังมีสิ่งจูงใจดานอารมณ กลาวคือ เภสัชกรสวนใหญเกิดความเชื่อและ
ความศรัทธา รูสึกมั่นใจเมื่อแขวนพระเครื่องหรือวัตถุมงคล และมีความภาคภูมิใจในพระเครื่องหรือวัตถุ
มงคลที่ตนแขวนอยู ความเชื่อเหลานี้จึงเปนเหตุใหมีการสะสม มีการแขวนพระเครื่องและวัตถุมงคล และ
จากการสัมภาษณถึงการพบกับความศักดิ์สิทธิ์หรือปาฏิหาริยจากพระเครื่องหรือวัตถุมงคลนั้น สามารถ
จําแนกไดเปน 3 กลุม คือ
กลุมที่ 1 กลุมผูที่ไมเคยพบกับความศักดิ์สิทธิ์หรือปาฏิหาริยจากพระเครื่องหรือวัตถุมงคล กลุม
คนเหลานี้ถึงแมจะไมเคยพบกับความศักดิ์สิทธิ์หรือปาฏิหาริยจากพระเครื่องหรือวัตถุมงคล แตก็มีความ
เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องและวัตถุมงคล
กลุมที่ 2 กลุมผูที่ไมเคยพบกับความศักดิ์สิทธิ์หรือปาฏิหาริยจากพระเครื่องหรือวัตถุมงคล แต
เคยไดยินการเลาขานจากญาติมิตรหรือคนสนิท กลุมคนเหลานี้ไมเคยพบกับความศักดิ์สิทธิ์หรือปาฏิหาริย
จากพระเครื่องหรือวัตถุมงคลดวยตนเอง แตเคยไดยินการเลาขานจากญาติมิตรหรือคนสนิทแลวเกิดความ
เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องและวัตถุมงคล
กลุมที่ 3 กลุมผูที่เคยพบกับความศักดิ์สิทธิ์หรือปาฏิหาริยจากพระเครื่องหรือวัตถุมงคล กลุมคน
เหลานี้เคยพบกับความศักดิ์สิทธิ์หรือปาฏิหาริยจากพระเครื่องหรือวัตถุมงคลดวยตนเอง และจากการ
สัมภาษณพบวาเภสัชกรกลุมนี้เคยไดพบกับความศักดิ์สิทธิ์หรือปาฏิหาริยจากพระเครื่องหรือวัตถุมงคล
โดยเฉพาะในดานแคลวคลาดปลอดภัย
นอกจากนี้จากการสัมภาษณยังพบวาเมื่อมีเหตุการณตางๆ เกิดขึ้น หรือมีปญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินชีวิต เภสัชกรสวนใหญตางเคยอธิษฐานขออํานาจแหงความศักดิ์สิทธิ์จากพระเครื่องหรือวัตถุมงคล
โดยเคยอธิษฐานขออํานาจแหงความศักดิ์สิทธิ์จากพระเครื่องหรือวัตถุมงคลขอใหคุมครองใหพนจากภัย
อันตราย ขอใหไดรับความสุขความเจริญ และขอใหไดในสิ่งที่ปรารถนาที่ตรงตอความตองการของตน
เปนตน ซึ่งจากผลการวิจัยอาจกลาวไดวา แมพระเครื่องและวัตถุมงคลจะมิใชสิ่งที่แกไขปญหาทางสังคมที่
เปนรูปธรรมที่สามารถนํามาปฏิบัติไดอยางชัดเจน แตก็เปนสื่อทางวิญญาณที่เปนผลใหเภสัชกรเหลานี้มี
กําลังใจและมั่นใจในอันที่จะฟนฝาอุปสรรคแตละดานที่เผชิญอยูใหผานพนไปใหได หรืออาจกลาวไดวา
เปนที่พึ่งทางใจในยามยากลําบากก็ได
ดานความศักดิ์สิทธิ์หรือปาฏิหาริยของพระเครื่องและวัตถุมงคลที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ครอบครอง
พระเครื่องหรือวัตถุมงคลในดานตางๆ เชน การไดรับความชวยเหลือในสถานการณที่ตองการ การรอดพน
จากอุบัติเหตุรถยนตโดยไมเสียชีวิตหรือไมบาดเจ็บมาก หรือแคลวคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุอันตราย
ใดๆ และการไดโชคลาภนั้น เมื่อปรากฏขาวดังกลาวในหนาหนังสือพิมพรายวัน การโฆษณาตามสถานที่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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จําหนายพระเครื่องและวัตถุมงคล รวมทั้งนิตยสารพระเครื่องตางๆ ก็ตาม จากการสัมภาษณพบวา เภสัชกร
สวนใหญเมื่อไดรูขาวความศักดิ์สิทธิ์หรือปาฏิหาริยของพระเครื่องหรือวัตถุมงคลจากแหลงขาวดังที่กลาว
มา ตางก็ไมเคยคิดที่จะแสวงหาพระเครื่องหรือวัตถุมงคลรุนนั้นมาไวในครอบครอง ซึ่งทําใหมีผลตอการ
เชาบูชาพระเครื่องหรือวัตถุมงคลคอนขางนอย
ดานการดําเนินชีวิตในปจจุบัน จากการสัมภาษณพบวาเภสัชกรสวนใหญมีความเห็นวาพระ
เครื่อง
หรือวัตถุมงคล มีผลตอการดําเนินชีวิตในปจจุบัน โดยเชื่อวาพระเครื่องและวัตถุมงคลเปนตัวแทนแหง
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ โดยการผานพิธีพุทธาภิเษก ก็นาจะมีความศักดิ์สิทธิ์ดัง
อํานาจของพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ และสามารถใหอิทธิฤทธิ์หรือปาฏิหาริยแกตนได
อยางไรก็ดี ดูเหมือนวาความเชื่อและความศรัทธาเกี่ยวกับพระเครื่องและวัตถุมงคลของบุคคลที่มี
แนวคิดปฏิฐานนิยมอยางเภสัชกร ทามกลางยุควิทยาศาสตรที่เต็มไปดวยความเจริญทางดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหมนั้นดูจะขัดแยงกัน แตจากการสัมภาษณเภสัชกรสวนใหญมีความคิดเห็นวา สิ่ง
เหลานี้ไมนาจะมีความขัดแยงกัน เพราะถาหากเราปฏิบัติดี พระเครื่องหรือวัตถุมงคลที่เราแขวนก็ดี เราก็
แคลวคลาดจากอันตรายใดๆ ซึ่งก็นาจะเปนเหตุเปนผลกันเหมือนกับความเปนเหตุเปนผลกันในทาง
วิทยาศาสตร

อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเชาบูชา ความเชื่อและความศรัทธาในพระเครื่องและวัตถุ
มงคลของเภสัชกรพบวา เภสัชกรมีพฤติกรรมในการเชาพระเครื่องโดยการพิจารณาดานสวนประสมทาง
การตลาด เภสัชกรสวนใหญจะใหความสําคัญหรือพิจารณาในดานผลิตภัณฑ และดานราคาเปนอยางมาก
โดยดานผลิตภัณฑ จะดูที่ความสวยความงามขององคพระหรือแบบพระในยุคตางๆ ที่มีการสราง มวลสาร
หรือวัสดุที่ใชสราง มีพุทธศิลปที่สวยงาม พุทธคุณ ความเกาและความใหม เจตนาในการสราง ความมี
ชื่อเสียงของวัดที่สราง จํานวนในการสรางพระเครื่องหรือวัตถุมงคล รวมถึงการพิจารณาดูวาพระเครื่อง
หรือวัตถุมงคลนั้นมีสภาพสมบูรณหรือไม ในดานราคา หากพระเครื่องหรือวัตถุมงคลนั้นมีราคาไมสูงมาก
ราคาอยูในเกณฑที่พอจะเชาได การตัดสินใจเชาบูชาก็จะงายกวาการเชาบูชาพระเครื่องหรือวัตถุมงคลที่มี
ราคาสูง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวีระพงษ ภูมูล เรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเชาพระเครื่องของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร (2551 : 181)
มูลเหตุสําคัญแหงการมีพระเครื่องและวัตถุมงคลไวในครอบครองของเภสัชกรพบวา เพื่อศึกษา
ในเชิงพุทธศิลปหรือศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปนสวนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนา เพื่อเปนเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ และเพื่อเปนเครื่องคุมครองปองกันภัยอันตรายตางๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรชัย ลิขิต
ธรรมโรจนและถาวร เกียรติทับทิว เรื่องพระเครื่องกับสังคมไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบที่มีตอภาวะ
ความเปนอยูทางสังคมของคนไทย (2541 : 72)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ดานสิ่งจูงใจในการแขวนพระเครื่องและวัตถุมงคลของเภสัชกร พบวาสิ่งจูงใจที่ทําใหเภสัชกร
สวนใหญมีการแขวนพระเครื่องหรือวัตถุมงคลก็เพื่อการสะสมเปนงานอดิเรก นอกจากนี้ยังมี
สิ่งจูงใจดานอารมณ กลาวคือ เภสัชกรสวนใหญเกิดความเชื่อและความศรัทธา รูสึกมั่นใจเมื่อแขวนพระ
เครื่องหรือวัตถุมงคล และมีความภาคภูมิใจในพระเครื่องหรือวัตถุมงคลที่ตนแขวนอยู ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ คณรพงษ จิรัฏฐชัชฎา เรื่องคานิยมปลายทาง ความเชื่อศรัทธา สิ่งจูงใจ และพฤติกรรมการ
แขวนพระเครื่องของประชากร ในกรุงเทพมหานคร (2547 : 143)
ดานความเชื่อและความศรัทธาในพระเครื่องและวัตถุมงคล พบวาเภสัชกรที่นิยมสะสมพระ
เครื่องและวัตถุ
มงคลมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องและวัตถุมงคลแตกตางกัน โดยเภสัชกรบางรายเคยพบ
กับความศักดิ์สิทธิ์หรือปาฏิหาริยจากพระเครื่องและวัตถุมงคลมาแลวโดยเฉพาะดานแคลวคลาดปลอดภัย
และเมื่อเกิดปญหาในการดําเนินชีวิตประจําวันตางเคยอธิษฐานขออํานาจแหงความศักดิ์สิทธิ์จากพระ
เครื่องหรือวัตถุมงคลใหคุมครองใหพนจากภัยอันตราย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพรชัย ลิขิตธรรม
โรจนและถาวร เกียรติทับทิว เรื่องพระเครื่องกับสังคมไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบที่มีตอภาวะความ
เปนอยูทางสังคมของคนไทย (2541 : 54-55)
ดานความศักดิ์สิทธิ์หรือปาฏิหาริยของพระเครื่องและวัตถุมงคล เมื่อมีขาวเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์
หรืออภินิหารของพระเครื่องหรือวัตถุมงคลรุนใดรุนหนึ่งแลว เภสัชกรที่สะสมพระเครื่องและวัตถุมงคล
ตางไมเคยคิดแสวงหาใหไดมาไวในครอบครอง ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของพรชัย ลิขิตธรรมโรจนและถาวร
เกียรติทับทิว เรื่องพระเครื่องกับสังคมไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบที่มีตอภาวะความเปนอยูทางสังคม
ของคนไทย (2541 : 61-62) ซึ่งกลาววา ผูนิยมสะสมพระเครื่อง เมื่อไดรูขาวความศักดิ์สิทธิ์หรือปาฏิหาริย
ของพระเครื่องจากหนังสือพิมพรายวัน การโฆษณาตามสถานที่จําหนายวัตถุมงคล รวมทั้งนิตยสารพระ
เครื่องตางๆ นั้น ตางเคยคิดที่จะแสวงหาพระเครื่องหรือวัตถุมงคลรุนนั้นมาไวในครอบครอง

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเชาบูชา ความเชื่อและความศรัทธาในพระเครื่องและวัตถุ
มงคลของเภสัชกร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ผลการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเชาบูชาพระเครื่องและวัตถุมงคลของเภสัชกร แสดงใหเห็น
วา
ในการเชาบูชาพระเครื่องและวัตถุมงคล เภสัชกรจะใหความสําคัญหรือพิจารณาดานผลิตภัณฑและดาน
ราคาเปนหลัก ดังนั้นผูประกอบการพระเครื่อง ควรศึกษาความตองการของเภสัชกรที่นิยมสะสมพระ
เครื่องและวัตถุมงคล โดยมุงเนนการทําการตลาดเพื่อตอบสนองความตองการของผูที่นิยมสะสมพระ
เครื่องหรือวัตถุมงคลในกลุมเภสัชกร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

410

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ/นานาชาติ ครั้งที่ 2

2. ผลการศึกษาเรื่องสิ่งจูงใจ ความเชื่อและความศรัทธาในพระเครื่องและวัตถุมงคลของเภสัชกร
แสดงใหเห็นวา สิ่งจูงใจในการแขวนพระเครื่องและวัตถุมงคลของเภสัชกร ก็เพื่อการสะสมเปนงานอดิเรก
และเกิดความเชื่อและความศรัทธา รูสึกมั่นใจเมื่อแขวนพระเครื่องหรือวัตถุมงคล และมีความภาคภูมิใจใน
พระเครื่องหรือวัตถุมงคลที่ตนแขวนอยู ดังนั้นผูประกอบการพระเครื่องควรทําการตลาดโดยสรางความ
เชื่อและความศรัทธาแกเภสัชกร โดยใหความสําคัญกับพุทธคุณของพระเครื่องและวัตถุมงคลในเรื่อง
ความสุข ความปลอดภัย การประสบความสําเร็จในชีวิต เปนตน เพื่อเพิ่มความตองการครอบครองพระ
เครื่องและวัตถุมงคลของเภสัชกรใหมากขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเชาบูชาพระเครื่อง
และวัตถุมงคลของเภสัชกรใหเจาะลึกมากยิ่งขึ้นในแตละดาน เพื่อการวางแผนกลยุทธที่ไดประสิทธิภาพ
และเกิดผลตอไป
2. ควรศึกษาพฤติกรรมการเชาบูชา ความเชื่อและความศรัทธาในพระเครื่องและวัตถุมงคล
ของเภสัชกรในพื้นที่อื่นๆ ทั้งนี้เพื่อนํามาเปรียบเทียบขยายผลตอไป
3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมในการเชาบูชาพระเครื่องและวัตถุมงคลของเภสัชกร แยกตาม
ประเภทของพระเครื่องและวัตถุมงคล เชน พระสมเด็จ พระกรุ พระเกจิ เปนตน เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรม
การเชาบูชาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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