การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ของอุบาสก
อุบาสิกาบ้านหนองคูม่วง อำ�เภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
The Development of Quality of Life in Accordance
with Three Bases of Meritorious Action of Buddhist
Laypersons in Khoo Muang Village, Wapeepathum
District, Mahasarakham Province
พระธนโชติ จนฺทโชโต1, พระโสภณพัฒนบัณฑิต2
Phra Thanachot Candajoto1, Phrasoponpattanabandita2
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์
Department of Buddhism, Faculty of Buddhism
1,2
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1,2
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
1,2

1,2

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ของอุบาสกอุบาสิกา บ้านหนองคูม่วง
ต�ำบลหนองไฮ อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามและ 2) เพือ่ ศึกษาผลการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ตามหลักบุญกิรยิ าวัตถุอบุ าสกอุบาสิกา บ้านหนองคูมว่ ง ต�ำบลหนองไฮ
อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษา
จากเอกสารและศึกษาจากภาคสนามด้วยการการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ส่วนเครื่องมือที่ใช้คือแบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ หลังจากนั้น
น�ำมาวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัจจุบันและปัญหาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ของอุบาสกอุบาสิกา บ้านหนองคูม่วง พบปัญหา 3 ด้าน ได้แก่
รับต้นฉบับ 21 มีนาคม 2562 แก้ไขตามผูท้ รงคุณวุฒิ 29 เมษายน 2562 รับลงตีพมิ พ์ 13 พฤษภาคม 2562
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ด้านบุคคล ครอบครัว และสังคม 1) ปัญหาด้านบุคคล ส่วนใหญ่มีความวิตกกังวล
เกี่ยวกับผลผลิตที่ไม่ได้ตามที่ต้องการ ปัญหาหนี้สิน 2) ปัญหาด้านครอบครัว
ความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ภายในครอบครัว โดยเฉพาะระหว่างสามีภรรยาจนน�ำไปสูก่ าร
หย่าร้างของหลายๆ ครอบครัว 3) ปัญหาด้านสังคม ปัญหาส�ำคัญคือปัญหายา
เสพติด จากความอยากรู้อยากลองของเด็กและเยาวชน จากการขาดการดูแลใจใส่
ของผู้ปกครองจากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการติดยาเสพติด
ผลจากการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลักบุญกิรยิ าวัตถุ 3 อุบาสก
อุบาสิกา บ้านหนองคูมว่ ง ประกอบด้วยเนือ้ หาเกีย่ วกับ 1) การท�ำบุญด้วยการให้ทาน
หรือการสละเพือ่ ประโยชน์แก่ผอู้ นื่ 2) การปฏิบตั ถิ อื ศีล เพือ่ ควบคุมกาย วาจา และใจ
ให้บริสุทธิ์มีความสงบ ขจัดและลดกิเลส และความโกรธ พร้อมสร้างบุญใหม่
และ 3) การท�ำบุญด้วยการภาวนา คือ ท�ำให้สภาพทางจิตใจมีความพร้อมในการ
รับรู้ การจ�ำ การคิดวิเคราะห์ และการเห็นแจ้ง พร้อมมัน่ ฝึกพัฒนาจิตด้วยการภาวนา
อยู่เป็นนิจ โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลา 2 วัน และติดตามหลังจัดกิจกรรม
เป็นเวลา 3 เดือน ผลพบว่า ผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดผลทีด่ ตี อ่ บุคคล คือ
การแก้ปัญหาของตนเองชาวบ้านใช้ศีลเป็นเครื่องระงับปัญหา ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อตนเองและคนอื่นเป็นอย่างมาก ผลที่ดีต่อครอบครัว คือ สมาชิกในครอบครัว
มีสัมมาทิฏฐิอย่างแท้จริงการที่คนเราจะมีสัมมาทิฏฐิได้จริง ก็เพราะได้รับการอบรม
บ่มนิสัยในชีวิตประจ�ำวันมาตั้งแต่เยาว์วัย ในด้านการปฏิบัติ ทาน ศีล ภาวนา
อย่าง สม�่ำเสมอ และผลทีดีต่อสังคม คือ มีจิตที่เป็นสาธารณะและให้ความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ในชุมชนมากขึ้น ชาวบ้านมีการให้ทาน การสละ หรือการเผื่อแผ่แบ่งปัน
ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง ข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใด จึงกล่าวได้ว่าการน�ำหลักบุญ
กิริยาวัตถุ 3 สามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนบ้านหนองคูม่วง ต�ำบล
หนองไฮ อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามให้ดีขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนา, คุณภาพชีวิต, บุญกิริยาวัตถุ 3
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Abstract
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The aims of this research were: 1) to study the current conditions
problem of the quality of life in accordance with the base of meritorious
action of Buddhist laypersons in Khoo Muang village, Wapeepathum district,
Mahasarakham province; 2) to study the results of the development of the
quality of life according to the base of meritorious action of Buddhist
laypersons in the research area. This qualitative research was conducted
from the documents and fieldwork together with the participatory observation
and in-depth interview. The tools used were the observation and interview
forms before the data were analyzed by the descriptive analysis.
The research results revealed that, current conditions and problems
in the development of quality of life according to the base of meritorious
action of Buddhist laypersons in Khoo Muang village were the personal,
family and social problems: for personal problems, most of them have
concerns about unproductive agricultural outputs and debt problems;
for family problems, there are the conflicts within the family especially between
husband and wife leading to the divorce of many families; for social problems,
the major problem is the drug problem resulting from the curious try of
children and youth, the lack of parental care and an environment conducive
to addiction.
The results of two days activity of quality of life development
according to the base of meritorious action of the villagers by 1) meritorious
action consisting of generosity or giving; 2) meritorious action consisting of
observing precepts; 3) meritorious action consisting of mental development
That is 3 months after the event, the results showed that the outcomes of the
activities were good for the people to solve their problems. For the personal
problem, the villagers were able to use the precepts to solve the problems
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positively affecting to the others. For the family problems, the members of
the family have the right view in the practices of generosity, precept
observation and mental development. For the social problems, they have
public mind and are generous to the community; the villagers perform
generosity, devotion and sharing to the others by giving money and
necessities. It is said that the application of the base of meritorious action
could develop the quality of life of the villagers in the research area.
Keywords: Development, Quality of Life, Three Bases of Meritorious Action

วารสารปรัชญาและศาสนา 4 (1) ม.ค. - มิ.ย. 62

บทนำ�

5

โดยทั่วไปแล้วชีวิตหมายถึงความเป็นอยู่ ซึ่งชาวบ้านโดยมากมักเข้าใจว่า
หมายถึงการท�ำมาหากิน ดิ้นรนต่อสู้เพื่อประคับประคองชีวิตให้อยู่รอดได้ ซึ่งหาก
เข้าใจชีวติ อย่างนี้ ชีวติ ก็มคี วามหมายไปในทางกายภาพมากกว่า แต่พระพุทธศาสนา
นัน้ มองชีวติ ในหลายมิติ อย่างไรก็ตาม เป้าหมายสูงสุดของชีวติ ตามหลักการพระพุทธ
ศาสนาก็คือความสุขสูงสุดอันได้แก่พระนิพพาน
การด�ำรงชีวติ ในระดับทีเ่ หมาะสมของมนุษย์ ตามสภาพความจ�ำเป็นพืน้ ฐาน
ในสังคม ซึ่งสนองต่อสิ่งที่ต้องการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและความคิด
อย่างเพียงพอ จนก่อให้เกิดความสุขตลอดทั้งการมีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ
ที่ดีนั่น ย่อมหมายถึงชีวิตนั้นได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และจะเห็นว่าคุณภาพ
ชีวติ มีความส�ำคัญต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ ทุกคนจึงควรรูจ้ กั และ
เข้าใจในเรือ่ งต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณภาพชีวติ ให้ถกู ต้องและช่วยกันพัฒนาปรับปรุง
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ซึ่งจะน�ำไปสู่การมี
คุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกันได้ในที่สุด
แนวทางของการฝึกฝนเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้บรรลุเป้าหมายเข้าถึง
ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนานั้นคือ หลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ซึ่งถือว่าเป็นที่ตั้ง
แห่งการท�ำบุญ หรือหลักการท�ำความดี หมายถึง วิธีการสร้างกุศลที่ถูกต้องมี 3
ประการได้แก่ “1. ทานมัย บุญกิริยาวัตถุ (บุญกิริยาวัตถุที่ส�ำเร็จด้วยทาน) 2. สีลมัย
บุญกิรยิ าวัตถุ (บุญกิรยิ าวัตถุทสี่ ำ� เร็จด้วยศีล) 3. ภาวนามัย บุญกิรยิ าวัตถุ (บุญกิรยิ า
วั ต ถุ ที่ ส� ำ เร็ จ ด้ ว ยภาวนา)” (ที.ปา.(ไทย) 11/305/269) 1. ท� ำ บุ ญ ด้ ว ยการให้
(ทานมัย) คือการแบ่งปันสิ่งของ แก่คนอื่น ด้วยความเต็มใจ เป็นการเสียสละ
2. ท�ำบุญด้วยการรักษาศีล (สีลมัย) เป็นการส�ำรวมกายและวาจา โดยอ่อนน้อม
ถ่อมตน มีวาจาสุภาพ 3. ท�ำบุญด้วยการเจริญภาวนา (ภาวนามัย) คือ การฝึกอบรม
จิตให้สงบและเกิดปัญญา ไม่ถกู โมหะครอบง�ำ คิดแต่เรือ่ งดีทเี่ ป็นกุศล เป็นการส�ำรวม
จิตใจ เพื่อก�ำจัดกิเลส
หลักการแห่งบุญกิริยาวัตถุนี้ถือว่าเป็นหลักในการบ�ำเพ็ญบุญด้วยการ
แบ่งปันสิง่ ของแก่ผอู้ นื่ เป็นการลดกิเลสความเห็นแก่ตวั ตามด้วยการส�ำรวมกายและ
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วาจาเป็นการก�ำจัดกิเลสอย่างหยาบ ไหลเรื่อยไปถึงการส�ำรวมจิตใจ ซึ่งเป็นก�ำจัด
กิเลสอย่างละเอียดในทีส่ ดุ และก่อให้เกิดอานิสงค์ดงั ทีไ่ ด้แสดงไว้ในข้างต้น และหลัก
บุญกิรยิ าวัตถุถอื ว่าเป็นระบบการพัฒนาชีวติ ทัง้ ทางด้านพฤติกรรม จิตใจและปัญญา
ซึง่ ทัง้ สามส่วนนีม้ คี วามสัมพันธ์เป็นปัจจัยส่งเสริมและด�ำเนินไปด้วยกัน จึงท�ำให้เกิด
การพัฒนาระบบชีวิตทั้งชีวิต (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2557: 37)
ซึง่ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ 1) พฤติสมั พันธ์ คือ การเคลือ่ นไหวติดต่อ
สัมพันธ์กับโลกภายนอก 2) กระบวนการท�ำงานซึ่งคอยขับเคลื่อนพฤติสัมพันธ์ เรียก
ว่า จิตใจ และ 3) ความรูห้ รือทีเ่ รียกว่า ปัญญา (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต),
2554: 41-42) ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 นั้นของหลักบุญกิริยาวัตถุ จึงเป็นไปเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของอุบาสกอุบาสิกาให้บรรลุถึงประโยชน์ได้
บ้านหนองคูม่วงเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีขนาดใหญ่ เป็นที่อยู่อาศัยที่เก่าแก่
ผ่านการสืบทอดวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมมาหลายชั่วอายุคน ในปัจจุบันอุบาสก
อุบาสิกาบ้านหนองคูมว่ ง ต�ำบลหนองไฮ อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ยังคง
ยึดถือและมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้จากทุกวันพระ
ทีพ่ ร้อมใจกันออกมาให้ทานท�ำบุญตักบาตรเป็นจ�ำนวนมาก อีกทัง้ ยังเข้าวัดรักษาศีล
เพื่อฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ และเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา
ตามแนวทางที่คณะสงฆ์วัดบ้านหนองคูม่วงจัดให้มีขึ้น นั่นคือ การใช้หลักบุญกิริยา
วัตถุเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปญ
ั ญา ปัจจุบนั ทีม่ คี วามเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุและเทคโนโลยี ท�ำให้อบุ าสก
อุบาสิกาต้องประสบพบเจอกับปัญหาต่างๆ นานา มากมายหลายรูปแบบ เช่น ปัญหา
สุ ข ภาพ กาย จิ ต ที่ เ สื่ อ มโทรม จากภาวะความเครี ย ด จากความไม่ พ ร้ อ ม
ของสุขภาพร่างกาย ปัญหาเรื่องลูกหลาน ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ ฯลฯ จากประเด็น
ปัญหาเหล่านั้นจึงอาจจะท�ำให้ความสุขในชีวิตของอุบาสกอุบาสิกาเหล่านั้นลดลง
กิจกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักบุญกิริยาวัตถุของชาวบ้าน
หนองคูม่วงนั้น เป็นกิจกรรมที่อุบาสกอุบาสิกาผู้มาให้ทาน รักษาศีล บ�ำเพ็ญภาวนา
ฝึกฝนตนเองด้วยการสละความตระหนี่ด้วยการให้ทาน การสมาทานศีล 5 รับฟัง
พระธรรมเทศนา นั่งสมาธิ เดินจงกรม และท�ำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น ร่วมกัน โดยมี
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คณะภิกษุสงฆ์วดั บ้านหนองคูมว่ ง น�ำพาฝึกหัดปฏิบตั ิ และร่วมท�ำกิจกรรมต่างๆ เช่น
การศึกษาพุทธพจน์ หลักพุทธธรรม การประกอบพิธีกรรมและศาสนพิธีที่ถูกต้อง
ตามหลักการพระพุทธศาสนา การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เป็นต้น กิจกรรมนี้
จึงก่อให้เกิดความสุข ความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสามัคคี
ความรักใคร่ การช่วยเหลือเกือ้ กูลกันในชุมชน และช่วยธ�ำรงไว้ซง่ึ ประเพณี วัฒนธรรม
อันดีงามของชาวพุทธ นอกจากนีย้ งั เป็นการสืบทอดอายุพระศาสนาให้ยงั่ ยืนอีกด้วย
ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักบุญกิริยาวัตถุจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
เพราะว่าหลักบุญกิริยาวัตถุเป็นหลักธรรมที่เป็นที่มาของความสุขและที่มีความ
สัมพันธ์กับคนในชุมชน คนในชุมชนก็มีความคุ้นเคยเป็นอย่างมาก เหตุใดจึงกล่าว
เช่นนัน้ ? หลักบุญกิรยิ าวัตถุถอื เป็นแนวทางในการสัง่ สมบุญ เป็นทีต่ งั้ ของการท�ำบุญ
เป็นหลักในการฝึกฝนเรียนรูอ้ บรมตนเองทัง้ ทางด้านร่างกาย อารมณ์เพือ่ การเป็นคน
ของสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเป็นคนที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อน
แก่ตนเองและผู้อื่นด้วยการใช้สติปัญญาในการคิดพิจารณาแยกแยะความถูก
ความเหมาะสมด้วยความรูเ้ ท่าทัน ผูว้ จิ ยั จึงได้สนใจท�ำการศึกษาวิจยั เรือ่ ง “การศึกษา
การการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามหลั ก บุ ญ กิ ริ ย าวั ต ถุ ข องอุ บ าสกอุ บ าสิ ก าบ้ า น
หนองคูม่วง ต�ำบลหนองไฮ อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม” ด้วยเล็งเห็น
ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพของตนเองตามหลักบุญกิริยาวัตถุ และส่งผล
ให้สังคม ชุมชนมีความสุขสงบ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
บุญกิริยาวัตถุ 3 ของอุบาสกอุบาสิกา บ้านหนองคูม่วง ต�ำบลหนองไฮ อ�ำเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามและ
2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักบุญกิริยาวัตถุอุบาสก
อุบาสิกา บ้านหนองคูม่วง ต�ำบลหนองไฮ อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
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ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตด้านเอกสาร
เอกสารปฐมภูมิ ศึกษาหลักบุญกิริยาวัตถุในพระพุทธศาสนา จากพระ
ไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ, พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
และพระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถาแปลชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย
เอกสารทุติยภูมิ ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักบุญกิริยาวัตถุ
จากเอกสารทางวิชาการ วารสารและวิทยานิพนธ์ตลอดทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจยั นี้ นอกจากนีย้ งั รวมถึงแบบสอบถามจากประชากรกลุม่ เป้าหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ด้วย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาหลักบุญกิริยาวัตถุในพระพุทธศาสนา ในประเด็นดังต่อไปนี้
ศึกษาหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ในพระพุทธศาสนา ความหมายของบุญกิริยาวัตถุ
แนวคิดของหลักบุญกิริยาวัตถุ ความส�ำคัญของบุญกิริยาวัตถุ หลักในการปฏิบัติ
ของบุญกิริยาวัตถุ ประโยชน์ของหลักบุญกิริยาวัตถุ ในประเด็นเรื่องการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักบุญกิริยาวัตถุของอุบาสกอุบาสิกาบ้านหนองคูม่วง ต�ำบล
หนองไฮ อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามนั้น ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในประเด็น
ดังต่อไปนี้ ศึกษาความเป็นมาของบ้านหนองคูม่วง ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักบุญกิรยิ าวัตถุ ศึกษาวิธกี ารบ�ำเพ็ญบุญตามหลักบุญกิรยิ าวัตถุของอุบาสก
อุบาสิกาบ้านหนองคูม่วง และในประเด็นเรื่องผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
บุญกิริยาวัตถุของอุบาสกอุบาสิกาบ้านหนองคูม่วง ต�ำบลหนองไฮ อ�ำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม นั้นผู้วิจัยมุ่งศึกษาผลในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ผลที่เกิดขึ้นเกิด
ขึ้นต่อบุคคล ผลที่เกิดขึ้นต่อครอบครัว ผลที่เกิดขึ้นต่อชุมชนสังคมบ้านหนองคูม่วง
และแนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับการน�ำหลักบุญกิริยาวัตถุมาเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
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ขอบเขตด้านพื้นที่
การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้กำ� หนดพืน้ ทีใ่ นการศึกษาไว้ดงั นี้ คือ บ้านหนองคูมว่ ง
หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 12 ต�ำบลหนองไฮ อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ในการท�ำวิจัย มีดังนี้
1. เป็นพืน้ ทีป่ ระชาชนส่วนใหญ่ดอ้ ยคุณภาพชีวติ ทางด้านการบริหารจัดการ
กับปัญหาในชีวิตประจ�ำวัน
2. เป็นพื้นที่ประชาชนส่วนใหญ่ขาดหลักธรรมเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิต
ประจ�ำวันทั้ง ๆ ที่นับถือพุทธศาสนาทุกครอบครัว
3. เป็นพื้นที่ที่ประชาชนให้ความร่วมมือในการท�ำวิจัย
ขอบเขตด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้วิจัยได้ก�ำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักบุญกิริยาวัตถุของอุบาสกอุบาสิกาบ้านหนองคูม่วง ต�ำบลหนองไฮ อ�ำเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักนี้ ผู้วิจัยใช้การเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบไปด้วย
1. พระสงฆ์/สามเณร 		
3 รูป
2. ผู้สูงอายุ
		
10 คน
3. ผู้น�ำชุมชน
		
2 คน
4. อบต.
			
2 คน
5. อสม.			
3 คน
6. อุบาสก (กลุ่มพ่อบ้าน)		
10 คน
7. อุบาสิกา (กลุ่มแม่บ้าน) 		
15 คน
รวมจ�ำนวน
		
45 รูป/คน
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วิธีดำ�เนินการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ง
เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักบุญกิริยาวัตถุของ
อุบาสกอุบาสิกาบ้านหนองคูมว่ ง ต�ำบลหนองไฮ อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
มีขั้นตอนวิธีการด�ำเนินการวิจัย ดังนี้
1) ขั้นเก็บรวบรวมเอกสาร
รวบรวมข้อมูลเบือ้ งต้นเชิงเอกสารเก็บรวบรวมจากภาคสนาม (Documentary
Research) โดยใช้เอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) คือ คัมภีร์พระไตรปิฎก
เป็นหลักและเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) คือคัมภีร์อรรถกถาฎีกา
อนุฎีกาและบทความที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยการน�ำข้อมูลเหล่านั้นมาเรียบเรียง
และสรุปผลวิจัยตามหัวข้อที่ก�ำหนดไว้ในการวิจัยนี้
2) ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
ประกอบด้วย การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยบันทึก
รวบรวมข้อมูล ประมวลประเด็นน�ำมาศึกษาเรียบเรียงสรุป โดยมีเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ โดยจ�ำแนกแบบสัมภาษณ์
เป็นสามส่วนคือ ส่วนสัมภาษณ์พระสงฆ์ ส่วนสัมภาษณ์ผู้น�ำชุมชน อบต อสม และ
ส่วนสุดท้ายคือส�ำหรับอุบาสกอุบาสิกา
3) ขั้นตรวจสอบข้อมูล
ข้อมูลที่ได้มาจากการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นจะต้องตรวจสอบแบบสามเส้า
(Triangulation) ซึ่งการตรวจสอบแบบสามเส้านี้ อธิบายว่าหมายถึง การแสวงหา
ความเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่าง หากมีข้อมูลส่วนใดที่ยังไม่สมบูรณ์
นักวิจัยจะท�ำการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไป จากนั้นนักวิจัยจะน�ำมา
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ประเด็นที่ก�ำหนดไว้ โดยใช้แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล และอธิบายผลตามจุดมุ่งหมาย
ของการวิจัยและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยน�ำข้อมูลกลับไปให้ผู้ให้
ข้อมูลอ่านหรือกลับไปสอบถามผู้ให้ข้อมูลซ�้ำอีก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็น
จริงเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลหลักฐาน และผลการวิจัยที่อาศัยการตีความหมาย
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ของข้อมูลหลักฐานทีเ่ ก็บรวบรวมมาได้วา่ มีความไว้วางใจได้ มีความถูกต้องตรงตาม
ความเป็นจริงที่น�ำเสนอในทางปฏิบัติจะกระท�ำโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากหลายแหล่ง (Data Triangulation) และสามารถเข้าถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจยั ทีน่ กั วิจยั สืบค้นหาค�ำตอบได้อย่างละเอียดครบถ้วน (ทรงคุณ จันทจร, 2549)
4) ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลและสรุป
1. น�ำข้อมูลที่ได้การเก็บรวบรวมข้อมูลมาจัดหมวดหมู่
2. วิเคราะห์ตีความตามประเด็นให้ตรงตามวัตถุประสงค์
3. สรุปวิเคราะห์ผลการศึกษา แล้วน�ำเสนอผลการวิจัย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1) ท�ำให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักบุญกิรยิ าวัตถุในทางพระพุทธศาสนา
2) จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักบุญกิริยาวัตถุของอุบาสก
อุบาสิกาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา บ้านหนองคูม่วง ต�ำบลหนองไฮ อ�ำเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
3) ท�ำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
บุญกิริยาวัตถุของอุบาสกอุบาสิกา บ้านหนองคูม่วง ต�ำบลหนองไฮ อ�ำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคามและสามารถน�ำองค์ความรู้นี้ไปใช้เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้า
การเขียนงานวิชาการ หนังสือต�ำรา บทความวิชาการและงานวิจัยต่าง ๆ ต่อไป

สรุปผลการวิจัย

1) สภาพปัจจุบันและปัญหาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักบุญ
กิริยาวัตถุ 3 ของอุบาสกอุบาสิกา บ้านหนองคูม่วง
จากการศึกษาสภาพปัจจุบนั และปัญหาในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลัก
บุญกิริยาวัตถุ 3 ของอุบาสกอุบาสิกา บ้านหนองคูม่วง พบปัญหา 3 ด้าน ได้แก่
ปัญหาด้านบุคคล เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเป็นปัจเจกบุคคล ส�ำหรับ
ชาวบ้านหนองคูม่วงพบว่า มีปัญหาด้านบุคคลอย่างเช่น ปัญหาเกี่ยวกับจิตใจ
ของแต่ละบุคคล กล่าวคือชาวบ้านมีอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นส่วนมากปัญหาทางด้าน
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บุคคลจึงมีลักษณะคล้าย ๆ กันเช่น มีจิตใจที่ค่อนข้างวิตก อันเนื่องมาจากผลผลิต
ทางการเกษตรไม่ ไ ด้ ผ ลตามที่ ค วรจะเป็ น นอกจากนั้ น ปั ญ หาทางด้ า นบุ ค คล
ยังแสดงออกในรูปแบบของความไม่สมบูรณ์ในครอบครัวด้วยเช่น เกิดการหย่าร้าง
กันอันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจปัญหาซึ่งกันและกันจนน�ำไปสู่ปัญหาครอบครัว
ปัญหาทางด้านครอบครัว เกิดจากปัญหาทีส่ บื เนือ่ งมาจากความไม่สมบูรณ์
หรือความหวั่นวิตกในด้านจิตใจของแต่ละคน ส�ำหรับปัญหาทางด้านครอบครัว
ของชาวบ้านหนองคูม่วงนั้น เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับสมาชิกภายในครอบครัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างสามีภรรยาผู้เป็นหัวหน้าหรือผู้น�ำครอบครัวที่เกิดมี
ปฏิสมั พันธ์ทขี่ ดั กัน อาทิ มีความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกัน ไม่รบั รูห้ รือไม่เข้าใจความรูส้ กึ
ของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง การสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันหรือมีบทบาทที่ไม่สอดคล้องกัน
เป็นต้น ซึ่งความขัดแย้งนี้อาจน�ำไปสู่การจบความสัมพันธ์ลงได้ หากว่าคู่สมรส
ไม่พยายามเข้าใจซึง่ กันและกัน หรือไม่รว่ มมือกันหาทางเลือกทีด่ ใี นการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น
ปัญหาด้านสังคม เมือ่ ครอบครัวอ่อนแอจึงน�ำมาสูก่ ารเกิดปัญหาในวงกว้าง
คือปัญหาของสังคม ส�ำหรับบ้านหนองคูม่วง ปัญหาส�ำคัญคือปัญหายาเสพติด
สาเหตุ ข องยาเสพติ ด มาจากความอยากรู ้ อ ยากลองของเด็ ก เอง และไม่ ไ ด้ รั บ
ค�ำแนะน�ำทีถ่ กู ต้องจากผูใ้ หญ่ จึงหลงผิดไม่รถู้ งึ โทษหรือผลลัพธ์ทจี่ ะเกิดตามมา และ
สาเหตุ ส� ำ คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง มาจากสภาพแวดล้ อ มภายนอกที่ ผ ลั ก ดั น ให้ ค น
หันไปหายาเสพติด เช่น ครอบครัวแตกยก ความทุกข์ที่เกิดจากความยากไร้ การไม่
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหญ่ๆ ได้ ท�ำให้จติ ใจอ่อนแอ เมือ่ ได้รบั การชักจูง
ให้เสพยาเสพติดเพื่อคลายทุกข์ก็หันเข้าหายากเสพติดทันที ในขณะเดียวกันเหล่า
มิจฉาชีพที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวก็พยายามผลิตและจ�ำนวนยาเสพติด
ด้วยกลวิธีหลอกล่อให้คนเสพยาโดยไม่ค�ำนึงถึงโทษที่จะเกิดขึ้นกับคนในสังคม
นอกจากนี้ยังมีปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมของป่าชุมชน สาเหตุที่ท�ำให้เกิดปัญหา
สิง่ แวดล้อมมีอยูด่ ว้ ยกันหลายประการแต่ทสี่ ำ� คัญ คือ เกิดจากกระบวนการการผลิต
โดยเฉพาะจากโรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่งก่อให้เกิดมลพิษ ก่อให้เกิด
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทั้งทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติ แต่ก็นับว่า
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น้อยมากถ้าเปรียบกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระท�ำของมนุษย์ เช่น การถางป่า
เพื่อใช้ดินในการเพาะปลูก การตัดต้นไม้ท�ำฟืนและถ่าน เพื่อใช้เป็นพลังงานในการ
หุงต้ม เป็นต้น
จากสภาพปัญหาของชาวบ้านหนองคูม่วงในหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น
ด้านบุคคล ด้านครอบครัว และด้านสังคม ซึ่งปัญหาเหล่านี้หากพิจารณาโดยมอง
ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาด้วยหลักการทางพระพุทธศาสนาแล้วพบว่า
การแก้ปัญหาด้วยหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ถือว่าเป็นหลักการส�ำคัญที่จะท�ำให้ผู้คน
เข้าใจสาเหตุของปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ ศีล สมาธิ และปัญญา
นอกจากนี้วิธีการหนึ่งที่ส�ำคัญที่สุดที่จะท�ำให้ชาวบ้านหนองคูม่วงจะสามารถเข้าใจ
ในหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ได้นั้นก็จ�ำเป็นต้องได้รับการอบรมจากผู้รู้ก็คือพระสงฆ์
ในชุมชน ดังนั้นจึงท�ำให้มีการเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาสหรือ
ที่เข้าใจกันในลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับวัดนั่นเอง โดยเป็นการ
จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ของอุบาสก อุบาสิกา
ชาวบ้านหนองคูม่วง
2) ผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ของชาวบ้าน
หนองคูม่วง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านหนองคูม่วงด้วยหลักบุญกิริยาวัตถุ 3
สามารถสรุปได้ว่า ชาวบ้านได้มีการน�ำเอาหลักบุญกิริยาวัตถุมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เกิดจากปัญหาทั้งสามระดับคือ ระดับบุคคล ระดับครอบครัว และ
ระดับสังคม ชาวบ้านปฏิบัติตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ดังนี้ 1) การท�ำบุญด้วยการ
ให้ทานหรือการสละเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ประกอบด้วย ทานวัตถุ คือ การให้เป็น
ทรัพย์ที่เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่เป็นสิ่งของตน เช่น การถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์
และทานธรรม คือ ทานที่ให้ด้วยนามธรรม ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น การให้ความรู้
การสละอารมณ์ เป็นต้น ทัง้ นีเ้ พือ่ ลดความตระหนีใ่ นตนเองซึง่ เป็นการพัฒนาในระดับ
บุคคลและส่งผลดีในระดับสังคม 2) การปฏิบัติถือศีล คือ การปฏิบัติที่รู้จักควบคุม
กาย วาจา และใจ ของตนไว้ให้บริสุทธิ์หรือมีความสงบ ศีล เป็นเครื่องควบคุมโทสะ
หรือความโกรธ เมื่อรักษาศีลได้ ย่อมได้บุญกุศล และคงไว้ซึ่งบุญเก่า กล่าวคือ
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เป็นการขจัด และลดกิเลส คือ ความโกรธมิให้เกิดขึน้ ได้ พร้อมกับก่อเกิดบุญใหม่ คือ
จิตใจมีความตั้งมั่น และมีความสงบ ไม่เกิดโทสะทั้งปวง และพร้อมที่จะรักษาศีล
ให้มั่นคงทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต ทั้งนี้ข้อที่เป็นศีล ส�ำหรับชาวบ้านหนองคูม่วง
เป็นไปเพื่อพัฒนาทั้งในระดับตนเอง ระดับครอบครัว และระดับสังคมเพราะเป็น
ความปกติสุขจากศีลที่เกิดขึ้นทุกระดับ และ 3) การท�ำบุญด้วยด้วยการภาวนา คือ
ท�ำบุญด้วยการเจริญภาวนา การฝึกอบรมจิตใจให้เจริญด้วยสมาธิและปัญญา อาทิ
การสวดมนต์ การฝึกสมาธิ การเจริญจิตให้มสี ติอยูเ่ สมอ “ภาวนา” แปลว่า ท�ำให้เจริญ
คือ ท�ำให้สภาพทางจิตใจมีความพร้อมในการรับรู้ การจ�ำ การคิดวิเคราะห์ และ
การเห็นแจ้ง พร้อมมั่นฝึกพัฒนาจิตด้วยการภาวนาอยู่เป็นนิจ ให้เป็นไปเพื่อพัฒนา
ชาวบ้านทัง้ สามระดับคือ บุคคล ครอบครัว และสังคม กล่าวคือการภาวนาของบุคคล
เพียงคนเดียวหรือหลายคนอาจส่งผลดีต่อครอบครัวและน�ำไปสู่สังคม ท้ายที่สุด
การพัฒ นาคุ ณภาพชีวิต ด้วยหลักบุญกิริยาวัตถุท�ำให้ช าวบ้านหนองคูม่วงเกิด
ศานติสุขได้

อภิปรายผล

บุญกิรยิ าวัตถุ 3 เป็นหลักแห่งการทาํ ความดีในทางพระพุทธศาสนา เป็นหลัก
การส่งเสริมในการทาํ คุณประโยชน์ทดี่ ี เพือ่ พัฒนาคุณภาพของชีวติ ให้เจริญงอกงาม
ทั้งปัจเจกบุคคล และผู้มีส่วนร่วมในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้แบ่งประเภท
ของบุญกิริยาวัตถุเป็น 10 ประการ แต่ในการศึกษางานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเลือกเอาเพียง
3 ประการ คือ ทาน ศีล ภาวนา พบว่า ชาวบ้านหนองคูม่วงมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น
นอนหลับดีความระแวงมีลดน้อยลง ไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้น มีความสามัคคีกัน
มากขึ้น มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกัน คนมีฐานะก็ให้โอกาสจ้างงานให้คน
ในชุมชน การดื่มสุรายาเสพติดลดลง เล่นการพนันลดลง จึงท�ำให้ลดการขัดแย้ง
ในครอบครัว ลดปัญหาทางสังคม มีการเชิญชวนกันเข้าร่วมท�ำบุญที่วัดทุกวันพระ
มากขึ้น สิ่งที่เห็นผลได้ชัดเจนคือประชาชนในชุมชนมีการมาท�ำวัดเย็นในทุกวัน
ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา
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1. ทานมัย บุญกิริยาวัตถุ คือ ท�ำบุญด้วยการให้ปันสิ่งของ โดยการให้ คือ
ให้ในสิ่งที่ ควรให้ให้แก่คนที่ควรให้ ด้วยมีเจตนาทีดีในการให้ที่ส�ำคัญคือให้เพื่อ
อนุเคราะห์และบูชา ในคัมภีร์พระพุทธศาสนามีพระไตรปิฎก เป็นต้น ได้จ�ำแนกว่า
มี 2 ประเภท คือ อามิสทาน และธรรมทาน ส่วนประเภททานนอกเหนือจากที่กล่าว
มาแล้วนัน้ ล้วนแต่จดั หรือสังเคราะห์เข้าทานทัง้ 3 ข้างต้น ในคัมภีรห์ ลักส่วนใหญ่ได้
ยกระดับให้ “ธรรมทาน” ว่าเป็นเลิศของทานอืน่ ๆ ด้วยเหตุผลว่า เป็นการให้คำ� แนะน�ำ
สั่งสอนให้รู้ดีรู้ชั่ว คือการให้แนะน�ำสิ่งที่ดี บอกศิลปวิทยาที่ดีมีประโยชน์ในการ
ซึ่งสอดคล้องกันกับงานวิจัยของอาณา สุดชาดา ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาบุญ
กิริยาวัตถุ 3 ที่ปรากฏในประเพณีบุญเดือนสี่: กรณีศึกษาต�ำบลนาคาย อ�ำเภอ
ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวถึง บุญกิริยาวัตถุ เป็นรากแก้วแห่งการท�ำดี
ในทางพระพุทธศาสนา เป็นหลักการส่งเสริมในการท�ำคุณประโยชน์ที่ดี เพื่อพัฒนา
คุณภาพของชีวิตให้เจริญงกงามทั้งปัจเจกบุคคล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในคัมภีร์
ทางพระพุทธศาสนาได้แบ่งประเภทของบุญกิริยาวัตถุเป็น 3 คือ 1) ทานมัย คือบุญ
ส�ำเร็จด้วยการบริจาคทาน 2) สีลมัย คือบุญส�ำเร็จด้วยการรักษาศีล และ 3) ภาวนา
มัย คือบุญส�ำเร็จด้วยการเจริญภาวนา ซึ่งบุญกิริยาวัตถุ 3 นี้ มีคุณลักษณะและ
อานิสงส์แตกต่างกัน ไปตามแต่ละดับชัน้ เช่น ศีลย่อมได้อานิสงส์มากกว่าการให้ทาน
ส่วนภาวนาย่อมได้อานิสงส์ยิ่งกว่าการรักษาศีล ซึ่งสอดคล้องกันกับงานวิจัยของ
พระบรรจง จิตฺตกโร (ไชยเสนา) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกต์หลักไตรสิกขา
เพือ่ การด�ำเนินชีวติ ของกลุม่ ยุวชนบ้านผ�ำ อ�ำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าว
ถึง บุญกิริยาวัตถุ หรือ บุญสิกขา ซึ่งบุญสิกขา 3 ประการนี้ เป็นหลักแห่งการปฏิบัติ
ธรรมเพือ่ การเข้าถึงชีวติ ทีด่ งี ามมีความสุข ก่อให้เกิดประโยชน์ทแี่ ท้จริง โดยการศึกษา
บุญสิกขาเพื่อเข้าถึงธรรม ความสุขทั้ง 3 ระดับ คือ หลักไตรสิกขาในระดับ ศีล สมาธิ
และปัญญา และประโยชน์ซึ่ง สอดคล้องกันกับงานวิจัยของ พัชนี มานะวานิชเจริญ
(2546) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่อง “บุญกิริยาวัตถุ 10”
ของพุทธศาสนิกชนไทยรุน่ ใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณี นักศึกษาชมรมพุทธศาสน์ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า บุญกิรยิ าวัตถุ คือ ธรรมะภาค
ปฏิบัติ ส�ำหรับฆราวาสผู้ครองเรือนผลการวิจัยภาคสนาม พบว่า นักศึกษากลุ่ม
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ตัวอย่างเข้าใจว่า บุญ หมายถึง การท�ำความดีที่ให้ผลเป็นความอิ่มใจ สบายใจ
ทัง้ ยังถือว่า “การท�ำบุญ” เป็นสิง่ สร้างขวัญก�ำลังใจให้แก่ชวี ติ กลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติ
เชิงบวกว่า การท�ำบุญท�ำให้สังคมสงบสุขและจิตใจอิ่มเอิบ
สรุปได้ว่า คุณธรรมด้านการเสียสละ และการให้ หรือที่เรียกว่า “ทานมัย”
ที่สืบทอดกันมาของชาวบ้านหนองคูม่วงเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมเชิงสังคม
สงเคราะห์ โดยไม่ได้หวังผลตอบทนหรือประสงค์ใด ๆ ทัง้ สิน้ ซึง่ นายคงฤทธิ์ ประทุมเพชร
ผูใ้ หญ่บ้านคลองเกษตรพัฒนา กล่าวว่า “เป็นการด�ำเนินตามรอย ตามปู่ย่าตายาย
โดยการให้ทาน ไม่ใช่เพือ่ สร้างบารมี แต่ผลทีเ่ จริญงอกงามตามมาคือความสบายใจ
และเป็นเสปียงไปอีกภพ เมื่อหมดลมหายใจจากโลกนี้ไป” เพราะเป็นการเสียสละ
ทั้ ง แรงกาย ทรั พ ย์ สิ น ของตนเอง และจิ ต ใจ ยั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ ร่ ว มมื อ จาก
ความสามัคคีระว่างคนในชุมชนด้วยกันเอง
2. สีลมัย บุญกิริยาวัตถุ คือ ท�ำบุญด้วยการรักษาศีล หรือประพฤติถูกต้อง
ตาม กฎระเบียบวินัย ศีลหมายถึงการรักษากาย และวาจาให้มีระเบียบเรียบร้อย
ให้ตั้งอยู่ในความ ศีลมีหลายประเภท แต่โดยร่วมแล้วมีสี่ประเภท คือ 1. ศีลที่เป็น
กฎระเบียบในการปฏิบตั ิ 2. ศีลทีเ่ ป็นองค์ในการควบคุมอินทรีย์ 3. ศีลทีเ่ ป็นองค์การ
ประกอบอาชีพ สุจริต และ 4 ศีลที่เป็นการเสพปัจจัยส�ำหรับเกื้อหนุนชีวิต ซึ่งผู้รักษา
ศีล ศีลย่อมท�ำให้ร่มเย็น อยู่เป็นสุข และเจริญงอกงามทั้งในความเป็นอยู่ การงาน
ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกันกับงานวิจัยของ พระมหาธนพัฒน์ ฐิตสาโร (สีหานาม) (2553)
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์ผลการรักษาอุโบสถศีลของชาวบ้านโนนเมือง
ทีม่ ตี อ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพชีวติ การรักษาอุโบสถศีล
ทีน่ ำ� ไปพัฒนาคุณภาพชีวติ นัน้ อุบาสกอุบาสิกาชาวบ้านโนนเมืองมีสขุ ภาพทางกาย
ที่แข็งแรง ช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องดื่มและการแต่งตัวหยุดการท�ำงานที่
รับผิดชอบไว้ชั่วคราว ทั้งยังส่งผลดีต่อสุขภาพจิตเป็นการฝึกสติให้รู้เท่าทันความคิด
และภาคภูมิใจที่ได้ท�ำในสิ่งดีงาม มีก�ำลังใจในการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ท�ำให้ครอบครัวมีความสุข เพราะการรักษาอุโบสถศีลเป็นการปฏิบัติเพื่อก�ำจัด
กิเลสกาม นอกจากนี้ยังเกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและเศรษฐกิจอีกด้วย
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สรุปได้วา่ ชือ่ ว่าศีลนัน้ เป็นสิง่ ทีช่ าวพุทธอีสานการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันหลัก
คือการเข้าวัดฟังธรรมถือศีลรักษาศีล บางคนได้ยืดถือปฏิบัติกันเป็นกิจลักษณะ
ประจ�ำวัน นายถวิล เหล่าสุนา สมาชิก อบต. กล่าวว่า “การรักษาศีล” เป็นแนวทาง
การปฏิบัติส�ำหรับวิถีชีวิตของชาวอีสาน ซึ่ง ได้รับอิทธิพลจากคติความเชื่อจากปู่ย่า
ตายาย พฤติกรรมต่าง ๆ ด้านศีลธรรม พบว่า ชาวพุทธอีสาน ที่ส�ำคัญที่สุดคือ
ชาวบ้านหนองคูมว่ ง ได้ยดึ ถือปฏิบตั ติ ามหลักศีลธรรมได้เป็น อย่างดี ดังที่ พระอธิการ
ปรีชา อารยธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองคูม่วง กล่าวว่า “ชาวบ้านหนองคูม่วง
อยู่ในศีล กินในธรรม” หรือ มีการสมาทานศีล ทุกครั้งเมื่อมีงานบุญ ดังนั้น ศีลมัย
หรือบุญที่ส�ำเร็จด้วยการรักษาศีลมีการปฏิบัติกันตลอดปี
3. ภาวนามัย บุญกิริยาวัตถุ ท�ำบุญด้วยการเจริญภาวนา คือฝึกอบรมจิตใจ
เจริญ ปัญญา ภาวนา เป็นคุณสมบัติที่เพิ่มคุณค่าให้แก่ตัวบุคคล ได้ฝึกอบรมตน
ในทาง ความประพฤติและคุณธรรมต่าง ๆ แต่ส่วนใหญ่ในคัมภีร์หลักท่านกล่าวว่า
มีสองอย่างได้แก่ สมถวิปสั สนากรรมฐาน คือการเจริญกรรมฐานเพือ่ ความสงบ และ
วิปสั สนากรรมฐาน ซึง่ สอดคล้องกันกับงานวิจยั ของ สิรนิ นั ท์ ได้สขุ (2557) ได้ศกึ ษา
วิจัยเรื่อง ผลลัพธ์การส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ด้วยบุญกิริยาวัตถุ กล่าวว่า
บุญกิรยิ าวัตถุเป็นวิธกี ารปฏิบตั ิ มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ การท�ำทาน การรักษา
ศีล และการเจริญภาวนา เมื่อผู้ให้ข้อมูลหลักได้รับการส่งเสริมสุขภาพแล้ว ส่งผลให้
สุขภาพทางกาย ได้แก่ น�้ำหนักตัว ค่าความเข้มข้นของเลือด ค่าความดันโลหิต
ค่าผลการตรวจปัสสาวะ อยู่ในเกณฑ์ปรกติ ส่วนสุขภาพทางใจมีระดับความเครียด
ลดลงทุกคนมีความอดทนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีความสุข และเบิกบานใจมากขึ้น
ซึ่งสอดคล้องกันกับงานวิจัยของ จ�ำเนียนน้อย สิงหะรักษ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษา
หลักสามัคคีธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท ได้กล่าวไว้ว่า หลักการปฏิบัติสามัคคี
มีลักษณะ คือการกระท�ำร่วมกันทางกาย ทางวาจาและทางใจ ปฏิบัติตาม หลักบุญ
กิรยิ าวัตถุ 3 ประการ ได้แก่ ทาน ศีลและภาวนา เป็นการปฏิบตั ธิ รรมขัน้ สูงเพือ่ สูงผล
สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกันกับงานวิจัยของ ชมพู โกติรัมย์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง วิถีทางแห่ง
ความดี วิธแี ห่งการอยูร่ ว่ มกัน กล่าวถึงบุญกิรยิ าวัตถุวา่ เป็นบุญพิธหี รือวิธกี ารท�ำบุญ
อันเป็นเนื้อแท้ตามหลักพุทธศาสนาบุคคลมักจะท�ำบุญเพื่อตนเอง “ตัวเอง” แต่คงดี
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กว่าถ้าเราท�ำบุญเพือ่ “พัฒนาจิตใจ.” และพัฒนา “สติปญ
ั ญา ไปด้วยและคงดีทสี่ ดุ
ถ้าเราช่วยกันท�ำบุญทุกรูปแบบทัง้ 10 วิธเี พือ่ ช่วยเหลือสังคมให้สงบสุข และดีไปด้วย
พร้อม ๆ กัน และงานวิจัยของ ตรีรัตน์ ปิ่นประยงค์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษา
บทบาทของอุ บ าสก-อุ บ าสิ ก า ในการบ� ำ รุ ง พระพุ ท ธศาสนาศึ ก ษาเฉพาะกรณี
การบ�ำรุงพระพุทธศาสนาของผู้ปฏิบัติงาน ได้กล่าวถึง การปฏิบัติตนตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาหรือบุญกริยา ของอุบาสก อุบาสิกาผูต้ อบแบบสอบถาม มีการปฏิบตั ิ
ตนตามแนวทางพระพุทธศาสนาดังนี้ นับถือพระพุทธศาสนาด้วยจุดมุ่งหมายสูงสุด
เพื่อด�ำรงชีวิตที่สุขในปัจจุบัน การท�ำบุญตามหลักพระพุทธศาสนา (บุญกริยาวัตถุ
10) ด้านทาน การให้ การเผื่อแผ่แบ่งปัน โดยถวายแด่พระภิกษุ สามเณร สงเคราะห์
ช่วยเหลือเพือ่ มนุษย์ทมี่ คี วามจ�ำเป็น สนับสนุนบุคคลและกิจการทีด่ งี าม รวมทัง้ งาน
วิจัยของพระมหาธนพัฒน์ ฐิตสาโร (สีหานาม) (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษา
วิเคราะห์ผลการรักษาอุโบสถศีลของชาวบ้านโนนเมือง ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การรักษาอุโบสถศีลที่น�ำไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตนั้น อุบาสกอุบาสิกาชาวบ้านโนนเมืองมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรง ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องดื่มและการแต่งตัวหยุดการท�ำงานที่รับผิดชอบไว้ชั่วคราว
ทัง้ ยังส่งผลดีตอ่ สุขภาพจิตเป็นการฝึกสติให้รเู้ ท่าทันความคิด และภาคภูมใิ จทีไ่ ด้ทำ�
ในสิง่ ดีงาม มีกำ� ลังใจในการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ครอบครัวมีความ
สุข เพราะการรักษาอุโบสถศีลเป็นการปฏิบตั เิ พือ่ ก�ำจัดกิเลสกาม นอกจากนีย้ งั เกิด
ประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและเศรษฐกิจอีกด้วย และงานวิจัยของ พระบรรจง
จิตฺตกโร (ไชยเสนา) (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกต์หลักไตรสิกขาเพื่อการ
ด�ำเนินชีวิตของกลุ่มยุวชนบ้านผ�ำ อ�ำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวถึง
บุญกิรยิ าวัตถุ หรือ บุญสิกขา ซึง่ บุญสิกขา 3 ประการนี้ เป็นหลักแห่งการปฏิบตั ธิ รรม
เพือ่ การเข้าถึงชีวติ ทีด่ งี ามมีความสุข ก่อให้เกิดประโยชน์ทแี่ ท้จริง โดยการศึกษาบุญ
สิกขาเพือ่ เข้าถึงธรรม ความสุขทัง้ 3 ระดับ คือ หลักไตรสิกขาในระดับ ศีล สมาธิ และ
ปัญญา และประโยชน์
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สรุปได้ว่า เนื่องด้วยประชาชน ชาวบ้านหนองคูม่วง ได้ยึดถือปฏิบัติธรรม
ในช่วงเข้าพรรษา มีการฟังเทศน์ เจริญสติภาวนา รักษาศีลตลอดฤดูเข้าพรรษา
อย่างเคร่งครัด เราเรียกได้วา่ เป็น การเจริญภาวนา ซึง่ ยึดถือแนวทางปฏิบตั ดิ งั กล่าว
จากบรรพบุรษุ สืบมาส่งอิทธิพลแก่ลกู หลานชาวบ้านหนองคูมว่ ง ดังนางบัว ปาสาจัง
กล่าวว่า “การเจริญสติภาวนา รักษาศีลในช่วงฤดูเข้าพรรษา” ชาวบ้านหนองคูม่วง
เป็นส่วนมาก เชื่อกันว่า หากได้เจริญสติภาวนา รักษาศีลในช่วงฤดูเข้าพรรษาแล้ว
ย่อมได้อานิสงส์มากสามารถหลุดพันจากบาปกรรมได้ คติความเชือ่ ดังกล่าว เป็นไป
ในแนวทางที่ดี ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาโดยตรง และส่งผลอย่างดีต่อสังคม
ท�ำให้คนไม่กล้าท�ำบาป

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ส่งเสริมให้อุบาสกอุบาสิกาบ้านหนองคูม่วง ต�ำบลหนองไฮ อําเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม น�ำหลักบุญวัตถุกริ ยิ าไปประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินชีวติ
2. หน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินงานจัดการ
อบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามในแต่ละปี
3. พระสงฆ์ เผยแผ่ศาสนาในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายในเชิงรุก
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
หากมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามหลักบุญกิรยิ าวัตถุ
ของอุบาสกอุบาสิกาบ้านหนองคูม่วง ต�ำบลหนองไฮ อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ในครัง้ ต่อไป ผูว้ จิ ยั ขอ เสนอแนะการ ด�ำเนินการวิจยั ในลักษณะต่อไปนี้
1. ควรศึกษาความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ของอุบาสกอุบาสิกาบ้านหนองคูม่วง ต�ำบล
หนองไฮ อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
2. ควรศึกษาประเมินผลพฤติกรรมระยะยาวหลังเข้ารับการอบรมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ของอุบาสก - อุบาสิกา
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 ของอุบาสกอุบาสิกาบ้านหนองคูม่วง
อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

3. ควรศึกษาคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อรูปแบบการ
เผยแผ่หลักธรรมของพระสงฆ์อ�ำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
4. ควรน�ำหลักธรรมอื่นทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
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