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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์	ดังนี	้1)	เพือ่ศึกษาความรูค้วามเข้าใจเร่ืองการบวชในพระพทุธศาสนา

เถรวาทตามแนวคิดของชาวพุทธในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	2)	เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้ 

ความเข้าใจเรื่องการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวคิดของชาวพุทธในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	

จังหวัดร้อยเอ็ด	 ที่มีเพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษา	 รายได้ต่อเดือน	 และ	 อาชีพ	 ต่างกัน	 และ	 3)	 เพื่อศึกษา 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัความรูค้วามเข้าใจเรือ่งการบวชในพระพทุธศาสนาเถรวาทตามแนวคดิของชาวพทุธใน

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	

วิทยานิพนธ์นี้	 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ชาวพุทธในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	

จงัหวดัร้อยเอด็	ทัง้สิน้จ�านวน	400	คน	เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยั	ได้แก่	แบบมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบั	

จ�านวน	30	ข้อ	มีค่าอ�านาจจ�าแนก	ระหว่าง	2.-35	-	5.50	และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.971	สถิติ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 เป็นแบบสอบถามการแจกแจงความถ่ี	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 (	 )	 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน	(S.D.)	t-test	F-test	(One-way	ANOVA)	และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ	Scheffe	

ผลการวิจัย	 พบว่า	 ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวคิดของ 

ชาวพุทธในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 คือ	 ด้านประโยชน์แก่ศาสนา	 ด้านประโยชน์ทีจะพึงได้แก่ผู้อื่น 

และด้านประโยชน์แก่ตนเอง

การเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเรื่องการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวคิดของ 

ชาวพุทธในอ�าเภอจตุรพกัตรพมิาน	จังหวดัร้อยเอด็	พบว่า	ความรูค้วามเข้าใจเรือ่งการบวชในพระพทุธศาสนา

เถรวาทตามแนวคิดของชาวพุทธในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีเพศ	อายุ	 ระดับการศึกษา	

รายได้ต่อเดือน	และอาชีพ	ต่างกัน	โดยรวมไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาทตามแนวคิดของ

ชาวพุทธในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 พบว่า	 การรู้จักฝึกตนให้มีความอดทด	 เนื่องจากต้อง

ปฏิบัติตนตามวินัยและตามหลักการปกครองสงฆ์	 จ�าเป็นต้องมีผู้ให้การปกครองดูแลพระบวชใหม่	 โดยให้

พระทีป่ระพฤติดีแล้วดูแลปกครองอบรมพระบวชใหม่เป็นกลุม่	ๆ 	จะช่วยส่งเสรมิด้านพระวนิยัและการศึกษา

1	 นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา,	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด
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ของสงฆ์ให้ดีขึ้น	 ท�าให้เกิดการพัฒนาสงฆ์	 พัฒนาวัด	 พัฒนาบทบาทหน้าท่ีของสงฆ์จนเกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง

ABSTRACT

Objectives	of	this	thesis	were	aimed:	1)	undertake	the	study	on	Buddhists’	cogni-

tion	of	Theravada	Buddhism	ordination	in	Chaturaphak	Phiman	district	of	Roi	Et	province,	

2)	to	compare	their	cognition	of	Theravada	Buddhism	ordination	in	the	preceding	district,	

resting	on	variables	of	their	genders,	educational	levels	and	monthly	incomes,	and	(3)	study	

their	suggestions	for	their	recognition	of	Theravada	Buddhist	ordination	in	the	district.	

The	sampling	group	comprised	Buddhists	in	the	aforesaid	district,numbering	400	

individuals.	The	research	instrument		was	five	rating	scale	questionnaires	containing	thirty	

questions,	with	the	power	of	discrimination	between	2.35	and	5.50,	and	the	reliability	of	

the	 whole	 questions	 at	 0.96.	 The	 statistics	 utilized	 for	 data	 analyses	 encompassed	 

frequency,	mean,	 standard	 deviation,	 t-test	 and	 F-test	 (One-way	 ANOVA),	 comparing	 

differences	of	a	single	pair	by	means	of	Scheffe’s	method.	

Outcomes	of	the	research	summarized	the	following	main	findings:	1)	Buddhists’	

cognition	 of	 Theravada	 Buddhism	 ordination	 in	 Chaturaphak	 Phiman	 district	 of	 Roi	 Et	 

province	was	rated	at	the	‘much’	scale.	Considering	a	single	aspect	in	descending	orders	

of	means,	they	included:	1)	religious	usefulness,	2)	usefulness	to	be	gained	by	others	and	

3)	usefulness	to	be	earned	by	their	own.	2)	The	comparative	results	indicated	that	their	

cognition	of	Theravada	Buddhism	ordination	in	the	above	district	showed	no	significant	

differences	 in	 the	 overall	 aspect.	 3)	 Problems	 and	 suggestions	 for	 their	 recognition	 of	

Theravada	Buddhist	ordination	in	the	district	were	that	senior	monks	should	know	how	to	

train	the	fresh	ones	to	have	patience	as	they	had	to	follow	Buddhist	monastic	codes	of	

conduct	and	administrative	rules.	As	a	result,	it	was	vital	to	have	an	well	trained	monk	

take	care	of	and	govern	the	fresh	monks	in	groups.	In	doing	so,	it	would	help	boost	their	

monastic	 codes	 of	 conduct	 and	 bolster	 their	 education.	 Eventually,	 it	 culminated	 in 

developing	their	human	resources,	the	monastery,	roles	and	duties	such	that	they	were	

really	useful	to	people	and	the	nation.	

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

พระพุทธศาสนาได้เกดิขึน้ในดินแดนชมพทูวปี	พระพทุธเจ้าได้ตรสัรูแ้ละเปิดเผยสจัธรรมทีพ่ระองค์

ทรงค้นพบให้แก่สตัว์โลกทัง้หลายให้รูต้ามพระองค์	เมือ่พระองค์ทรงแสดงพระปฐมเทศนาให้แก่	ปัญจวคัคย์ี

เป็นครัง้แรก	และมผีูรู้ต้ามสิง่ทีพ่ระองค์ทรงค้นพบ	โดยมท่ีานอญัญาโกณฑณัญะเป็นสาวกคนแรกทีไ่ด้รูต้าม 
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พระพทุธเจ้า	เมือ่ได้ดวงตาเหน็ธรรมแล้วได้แสดงความประสงค์ของตนเองเพือ่ขอบวช	ซึง่ทางพระพทุธศาสนา

เรียกว่า	 การอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา	 พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตตามความประสงค์นั้น	

การอปุสมบทของท่านโกณฑญัญะจงึนบัว่าเป็นการอปุสมบทอย่างเป็นทางการครัง้แรกในประวตัศิาสตร์ของ

พระพุทธศาสนา	และก็ไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากนัก	 เป็นเพียงการกล่าวเพื่อเชื้อเชิญให้ผู้ที่หวังจะเจริญรอย

ตามพระองค์ให้เข้ามาอุปสมบท	 โดยมีใจความโดยย่อว่า	 “เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด	 ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว	

เธอจงประพฤติพรหมจรรย์	เพื่อท�าที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด”	(วิ.	มหาวรรค	เล่ม	4,	หน้า	16)	ถ้าเป็นพระ

อรหันต์จะไม่มีค�าว่าท�าที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด	เพราะว่าท่านสิ้นเชื้อแห่งการเกิดแล้ว	บรรลุสัจธรรมแล้ว

เมื่ออัญญาโกณฑัณญะได้อุปสมบทแล้วก็มีผู้อุปสมบทตามจ�านวนมาก	 ซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรง

อนุญาตโดยไม่ได้บงัคบั	เป็นการอปุสมบทด้วยความสมคัรใจ	ผูอ้ปุสมบทกม็เีป้าหมายทีชั่ดเจนคอื	มุง่ทีจ่ะท�า

ที่สุดแห่งทุกข์	 เพื่อเข้าสู่ความหลุดพ้น	 (พุทธทาสภิกขุ,	 2543,	 หน้า	 85)	 จึงเป็นการอุปสมบทที่บริสุทธิ์	 

ต่อมาเมื่อมีคนเข้ามาอุปสมบทมากขึ้น	 และพระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายไปอย่างกว้างขวาง	 พระองค์ก็ทรง

มอบให้พระสงฆ์ที่มีวัตรปฏิบัติงดงามสามารถเป็นพระอุปัชฌาย์แทนพระองค์ได้	 แต่เป้าหมายของการ

อปุสมบทกย็งัอยูท่ีก่ารปฏิบติัพฒันาจิตเพ่ือยกระดบัให้พ้นจากกเิลสตณัหา	เข้าสูพ่ระนพิพาน	เป็นการขดัเกลา

จิตใจให้บริสุทธิ์	 (สุนทรียา	 สุนทรวิภาค,	 2529,	 หน้า	 40)	 การอุปสมบทได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคม	 

ด้านความเป็นอยู่	 ค่านิยมแบบแผนทางวัฒนธรรมและชีวิตของสังคมในสมัยพุทธกาล	ซึ่งจุดมุ่งหมายที่เป็น

มูลเหตุจูงใจในการอุปสมบทคือการแสวงหาความหลุดพ้น	 หรือเพ่ือให้บรรลุสัจภาวะอันสูงสุด	 คือนิพพาน	 

ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า	สมัยพุทธกาล	เป็นยุคของปรัชญาที่เน้นเกี่ยวกับความคิดในการแสวงหาความหลุดพ้น	

ต่อมาการอุปสมบทในพระพุทธศาสนา	ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตมี	3	วิธีด้วยกัน	คือ	การอุปสมบทด้วย

วิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา,การอุปสมบทแบบไตรสรณคมน์,	 และการอุปสมบทแบบญัตติจตุตถ	 กรรมวาจา	 

หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานแล้ว	 พระสงฆ์บางกลุ่มได้มีแนวคิดท่ีแตกแยกออกไปจนกลายเป็น 

หลายนิกาย	หลายความเชื่อ	 มีเพียงนิกายเถรวาทเท่านั้นที่ยังรักษาหลักการเดิมของพระพุทธศาสนาเอาไว้ 

ทุกประการจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันนี้	 ถึงแม้ว่าการอุปสมบทแบบพุทธศาสนาเถรวาทจะยังคงปฏิบัติตามพุทธบัญญัติก็ตาม	 

แต่เป้าหมายของการอปุสมบทได้เปลีย่นไป	เพราะว่าได้รบัอทิธพิลจากสงัคม	และอดุมคตขิองการอปุสมบท

ของกุลบุตรในปัจจุบันได้เปลี่ยนไป	 เมื่อเทียบกับอดีต	 บางคนอุปสมบทเพื่อแก้บนหลังจากที่ไปบนบานกับ 

สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีต่นเองเชือ่ถอืแล้วได้สมความปรารถนา	บางคนอปุสมบทเพือ่หนคีวามผดิจากคดโีลก	หรือเพือ่

แสวงหาลาภสักการะและอ�านาจ	เป็นต้น

นอกจากนี้	 สังคมชาวพุทธในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 ยังมีคติความเช่ือเรื่องการ

ครองเรือนว่า	 ผู้ชายที่ยังไม่ได้บวช	 ยังไม่เหมาะสมท่ีจะแต่งงานมีครอบครัว	 จึงเกิดประเพณีท่ีเรียกว่า 

บวชก่อนเบียด	 เป็นการสร้างเป้าหมายการอุปสมบทข้ึนมาใหม่	 เพราะส่วนมากชายไทยก็อุปสมบทเพื่อท�า

ตามประเพณ	ีเพือ่จะได้มีครอบครวั	เป็นต้น	จงึเป็นการเปลีย่นวตัถปุระสงค์เดมิของพระพทุธศาสนา	ค่านยิมเกีย่วกบั 

การอุปสมบทจึงเปลี่ยนไป	คนที่อุปสมบทเข้ามาจึงไม่ค่อยปฏิบัติตามพระธรรมวินัย	และประพฤติตัวเป็นที่

เส่ือมเสยีแก่พระศาสนา	ดังปรากฏตามสือ่แทบไม่เว้นแต่ละวนั	และนบัวนัการอุปสมบทจะมเีป้าหมายเปลีย่น

ไปจากเดิม	แม้ว่ารูปแบบการอุปสมบทยังคงสภาพเดิมไว้ก็ตาม	แต่เป้าหมายได้ถูกทดแทนด้วยผลประโยชน์
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และความประพฤติไม่เหมาะสม	(สุนทรียา	สุนทรวิภาค,	2529,	หน้า	40	)	พุทธทาสภิกขุ	ได้กล่าวว่า	การบวช 

คือการหนีสงสาร	หมายความว่า	 การอุปสมบทไม่ใช่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์	 แต่เป็นไปเพื่อที่จะออกจาก	 

วัฏสงสาร	 หากมองตามสภาพการณ์ของพุทธศาสนาทุกวันนี้	 ก็พอจะทราบดีว่า	 พฤติกรรมของพระสงฆ์ท่ี

อุปสมบทเข้ามาได้เปลี่ยนเป้าหมายไปจากเดิมที่เป็นแบบเรียบง่าย	 ไม่ฟุ้งเฟ้อ	 ไม่มีการประกอบพิธีบายศรี 

สู่ขวัญ	และไม่มีมหรสพมาสมโภชอย่างปัจจุบัน	ถ้าหากปล่อยให้พิธีการอุปสมบทเป็นอย่างนี้ต่อไป	จะมีผล 

กระทบต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก	 เพราะคนที่เข้ามาอุปสมบทไม่ใช่เพื่อที่จะพ้นทุกข์เหมือนในอดีต	

จงึเป็นปัญหาทีต้่องการทราบว่า	ถ้าน�าวธิกีารอปุสมบทของคนในอดตีกบัปัจจบุนัมาเปรยีบเทยีบกนั	แล้วหา

จดุต่างท่ีท�าให้พฤติกรรมของการอปุสมบทเปลีย่นไปจากเดมิคอือะไร	เพือ่ให้ชาวพุทธได้รูแ้ล้วเข้าใจว่าแท้จรงิ

แล้วการอุปสมบทมีจุดประสงค์เพ่ืออะไร	 และจะท�าอย่างไรบ้าง	 จึงจะสามารถบรรลุจุดประสงค์นั้นได้	 

เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย

ดังนั้น	 ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาปัญหาการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาทในสังคมไทย

ปัจจุบันตามแนวคิดของประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	 ได้เข้าใจปัญหาของการบวช	

รวมทัง้และสาเหตกุารประพฤตผิิดวตัถปุระสงค์ของการบวชในพระพทุธศาสนาเถรวาทในสงัคมไทยปัจจบุนั

ที่ปรากฏตามสื่อมวลชนต่าง	 ๆ	 ของสังคมไทย	 และปัญหาการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาทในสังคมไทย

ปัจจุบันตามแนวคิดของประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อที่จะท�าให้พุทธศาสนิกชน

ชาวอ�าเภอจตรุพกัตรพมิานได้มองเหน็ถงึคุณประโยชน์ของการบวชในสงัคมไทยมากยิง่ขึน้	จงึศกึษาวเิคราะห์

เรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือหาแนวทางปฏิบัติที่จะลบความมัวหมอง	 และเรียกศรัทธาในการบวชตาม 

หลกัพระพุทธศาสนาทีถ่กูต้องกลบัคืนมาสู่สงัคมชาวไทย	ในอันทีจ่ะช่วยส่งเสรมิบทบาทและสถานะการบวช

ให้พัฒนาไปในทางที่เหมาะสมต่อสภาวการณ์ในปัจจุบัน

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1		เพ่ือศึกษาความรูค้วามเข้าใจเรือ่งการบวชในพระพทุธศาสนาเถรวาทตามแนวคดิของชาวพทุธ

ในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

2.2		เพ่ือศกึษาเปรยีบเทยีบความรูค้วามเข้าใจเรือ่งการบวชในพระพทุธศาสนาเถรวาทตามแนวคดิ

ของชาวพุทธในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีเพศ	อายุ	ระดับการศึกษา	รายได้ต่อเดือน	และ	

อาชีพ	ต่างกัน

2.3		เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาท

ตามแนวคิดของชาวพุทธในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

3.  สมมติฐานของการวิจัย

3.1		ชาวพุทธในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มีเพศต่างกัน	มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง

การบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาท	แตกต่างกัน

3.2		ชาวพทุธในอ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	ทีม่อีาย	ุต่างกนั	มคีวามรูค้วามเข้าใจเรือ่ง

การบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาท	แตกต่างกัน
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

3.3		ชาวพทุธในอ�าเภอจตุรพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	ทีม่รีะดบัการศกึษา	ต่างกัน	มคีวามรูค้วาม

เข้าใจเรื่องการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาท	แตกต่างกัน

3.4		ชาวพทุธในอ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	ทีม่รีายได้ต่อเดือน	ต่างกนั	มคีวามรูค้วาม

เข้าใจเรื่องการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาท	แตกต่างกัน

3.5		ชาวพุทธในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	ที่มี	อาชีพ	ต่างกัน	มีความรู้ความเข้าใจ

เรื่องการบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาท	แตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1 ขอบเขตด้านประชากร

	 ได้แก่	ประชาชนในเขตอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	499,	670	คน	(ข้อมูล	

ณ	วันที่	12	มีนาคม	2557)	

4.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา

	 ได้แก่	ความรูค้วามเข้าใจเรือ่งการบวชในพระพทุธศาสนาเถรวาทตามแนวคดิของชาวพทุธใน

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด	3	ด้าน	คือ	

	 	 1.		 ด้านประโยชน์แก่ตนเอง	

	 	 2.		 ด้านประโยชน์ทีจะพึงได้แก่ผู้อื่น

	 	 3.		 ด้านประโยชน์แก่ศาสนา	

	 เหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกศึกษา	3	ประเด็นนี้	 เพราะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในความสนใจของพุทธบริษัท	

และเป็นเนื้อหาที่ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องการบวช

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ 

	 ได้แก่	อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	จ�านวน	12	ต�าบล

5.  ข้อจ�ากัดของการวิจัย

วิทยานพินธ์เรือ่งนี	้หลงัจากผูว้จัิยได้ศกึษาตัง้แต่ต้นจนจบแล้ว	พบว่า	การบ�ารงุบดิามารดาตามแนว

พุทธปรัชญาเถรวาท	พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอุปมาว่า	 ถ้าบุตรธิดาจะพึงวางมารดาบิดาไว้บนบ่าทั้งสอง

ของตน	ประคับประคองท่านอยู่บนบ่านั้น	ป้อนข้าวป้อนน�้าและให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่านั้นเสร็จ	

แม้บุตรธิดาจะมีอายุถึง	100	ปี	และปรนนิบัติท่านไปจนตลอดชีวิต	ก็ยังนับว่าตอบแทนพระคุณท่านไม่หมด	

ดังนั้นการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัด

ร้อยเอ็ด	คือ	การดูแล	เลี้ยงดู	รับใช้	ปรนนิบัติและนอบน้อมต่อมารดาบิดา	ซึ่งสามารถปฏิบัติได้	2	แนวทาง	

คือ	การบ�ารุงมารดาบิดาทางกายและการบ�ารุงมารดาบิดาทางใจ

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย 

การวจิยัน้ีเป็นการวจัิยเชงิคุณภาพ	(Qualititative	research)	โดยการเก็บข้อมลูด้วยแบบสมัภาษณ์

เชิงลึกมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้คือ
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1.  ขั้นส�ารวจข้อมูล 

 1.1		ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องศึกษาวิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท	

	 1.2		ส�ารวจเอกสาร	งานวจิยัทีมี่ผูรู้้เขยีนและศึกษาเกีย่วกบัเรือ่งศกึษาวธิกีารบ�ารงุบดิามารดา

ตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	

	 1.3		กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก	ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่	ประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัด

ร้อยเอ็ด

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่	แบบสัมภาษณ์เชิงลึก

3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 1)	ศึกษาแนวคิด	ทฤษฏี	 เอกสาร	ต�ารา	งานวิจัยที่

เกีย่วข้องตามชือ่	วตัถปุระสงค์และกรอบแนวคดิในการวิจยัเกีย่วกบับทบาทวิธกีารบ�ารงุบิดามารดาตามแนว

พุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 เพื่อน�ามาใช้เป็นแนวทางใน

การสร้างแบบสมัภาษณ์ 2)	ข้อมลูทีไ่ด้มาจากขัน้ตอนที	่1	มาเป็นประเดน็ค�าถามแบบสมัภาษณ์	แล้วน�าเสนอ

อาจารย์ทีป่รกึษาเพือ่พจิารณาและให้ข้อเสนอแนะ	3)	ปรบัปรงุแบบสมัภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์

ที่ปรึกษา 4)	น�าแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน	3	ท่านพิจารณาความเหมาะสมและ

ความถกูต้องของเนือ้หา	ภาษา	และความสอดคล้องเกีย่วกบัประเดน็ค�าถาม	5)	ปรบัปรงุแก้ไขแบบสมัภาษณ์

ตามค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญแล้วน�าไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบก่อนน�าไปเก็บข้อมูล

3. ขั้นรวบรวมข้อมูล 1)	รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ	 (Primary	Sources)	คือ	พระ

ไตรปิฎกภาษาไทย	ฉบับหลวง	พุทธศักราช	2525	เกี่ยวกับเรื่องศึกษาวิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธ

ปรัชญาเถรวาท 2)	รวบรวมเอกสารชั้นทุติยภูมิ	(Secondary	Sources)	จากอรรถกถา	ฎีกา	อนุฎีกา	ปกรณ์

วิเสสต่าง	ๆ	ต�ารา	หนังสือ	บทความ	วารสาร	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องอันเป็นผลงานการค้นคว้าของท่านผู้รู้ใน

พุทธปรัชญาเถรวาท	 3)	 น�าหนังสือจากศูนย์บัณฑิตศึกษา	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต	

ร้อยเอด็	ถงึ	ท่านนายอ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	เพือ่ขออนญุาต	เกบ็รวบรวมข้อมลู 4)	รวบรวม

ข้อมูลภาคสนาม	(Field	Research)	ผู้ศึกษาวิจัยได้ด�าเนินโดยวิธีการ	สร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้ข้อมูลหลัก	

และกลุ่มเป้าหมาย	พบปะพูดคุยเพื่อสร้างความคุ้นเคย

4. ขัน้วเิคราะห์ข้อมลู 1)	น�าข้อมลูเกีย่วกบัความหมาย	ความส�าคญั	ลกัษณะ	และประโยชน์ของ

เรื่องศึกษาวิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	

จงัหวดัร้อยเอด็	มาศกึษาวเิคราะห์ตามจดุประสงค์ทีต่ัง้ไว้ 2)	ศกึษาวเิคราะห์ประเดน็ต่าง	ๆ 	ตามจดุประสงค์

ที่ตั้งไว้เกี่ยวกับประโยชน์ของเรื่องวิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนใน

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

5.  ขัน้น�าเสนอข้อมลู ผูว้จัิยน�าเสนอผลการศกึษาวจิยัในรปูแบบพรรณนาวเิคราะห์รวบรวมข้อมลู

ภาคสนาม	Field	Research)	เช่น	การสัมภาษณ์เชิงลึก	(In-depth	Interview)	การสังเกตแบบมีส่วนร่วม	

(Participant	Observation)	แล้วน�ามารวบรวมเป็นข้อมูล
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

7.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

7.1		ท�าให้ทราบวิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

7.2	ท�าให้ทราบวิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอ 

จตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

7.3	ท�าให้ทราบการวิเคราะห์วิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชน

ในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

7.4		น�าผลจากการวจิยัไปเป็นข้อมลูสารสนเทศในการวจิยั	และเผยแผ่หลกัค�าสอนเกีย่วกบัวธิกีาร

บ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

8.  ค�านิยามศัพท์เฉพาะ

การบ�ารุงบิดามารดา	หมายถึง	การท�าอุปการะต่อบิดามารดาซึ่งสามารถกระท�าได้	2	ทาง	คือ

1)		 การบ�ารุงทางกาย	หมายถึง	การมอบให้ซึ่งปัจจัย	4	ดูแลบ�ารุงเลี้ยงสุขภาพกาย

2)		 การบ�ารุงทางใจ	หมายถึง	การดูแลจิตใจให้มีความโสมนัสอยู่เสมอ	ไม่กระท�าความหม่นหมอง

ให้ปรากฏในจิตใจ	

	 พระพุทธศาสนาเถรวาท	หมายถึง	 หลักธรรมค�าสอนที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา	

นิกายเถรวาท	ซึ่งประกอบด้วยพระไตรปิฎก	อรรถกถา	ฎีกา	ซึ่งถือตามคติที่พระอรหันต์	พุทธสาวกได้วาง

หลักพระธรรมวินัยเป็นแบบแผนไว้เมื่อครั้งปฐมสังคายนา	สืบทอดกันมาจนแพร่หลายในประเทศไทย	

9.  สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยเรื่อง	 ศึกษาวิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของประชาชนใน

อ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด	พบว่า	บุตรธิดาที่รู้จักบ�ารุงบิดามารดา	ย่อมเป็นอภิชาตบุตรโดยแท้

ย่อมได้รับอานิสงส์	คอื	คณุค่าแต่สิง่ทีด่ีๆ 	ส�าหรบัชวีติของตนเอง	บตุรธดิาทีด่กีตญัญรููค้ณุ	เป็นบคุคลตวัอย่าง

แก่คนอื่นได้	บุตรธิดาบางคน	อาจจะน�าพาบุพการีผู้ขาดศรัทธาให้มีศรัทธา	ผู้ขาดศีลให้มีศีล	ผู้ขาดจาคะให้

รู้จักบริจาคและผู้ขาดปัญญา	ให้มีสติปัญญารู้จัก	บาปบุญ	คุณ	โทษ	และรู้จักคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่

สมบรูณ์	อานิสงส์ของการบ�ารุงบดิามารดา	ม	ีดงันี	้คอื	ท�าให้มคีวามอดทน	ท�าให้เป็นคนมสีติรอบคอบ	ท�าให้

เป็นคนมเีหตผุลท�าให้พ้นทกุข์	ท�าให้พ้นภยัได้	ท�าให้ได้ลาภโดยง่าย	ท�าให้แคล้วคลาดภยัในยามคบัขนั	ท�าให้

เทวดาลงมาพิทักษ์รักษา	ท�าให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ	ท�าให้มีความเจริญก้าวหน้า	ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี	

ท�าให้มีความสุข	ท�าให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

ฉะนั้น	เพื่อที่จะท�าให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นส�าหรับผู้ที่สนใจศึกษา	ผู้วิจัยจะน�าผลที่ได้จากการ

วิเคราะห์มาสรุปแสดงให้ทราบ	พร้อมทั้งข้อเสนอแนะบางประการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าและ

วิจัยครั้งต่อไป	ดังนี้

9.1  สรุปวิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท

	 ผู้วิจัย	พบว่า	วิธีการบ�ารุงบิดามารดาตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาท	ประกอบด้วยรายละเอียด	

ดังนี้



Vol.4 No.2 July – December 2015306

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

	 การบ�ารุงบิดามารดาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา	 พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ	 บุคคลท่ี

การบ�ารุงบิดามารดา	เป็นบุคคลที่หาได้ยาก	รวมทั้งผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา	ในทิศเบื้องหน้า	

คือ	 ท่านเล้ียงเรามาแล้ว	 เลี้ยงท่านตอบ	 ช่วยท�ากิจธุระการงานของท่าน	 ด�ารงวงศ์ตระกูล	 ประพฤติตนให้

เหมาะสมกบัความเป็นทายาท	เม่ือท่านล่วงลบัไปแล้วท�าบุญอทิุศให้ท่าน	ดงันัน้	บุตรจะต้องเลีย้งดบิูดามารดา

ให้เป็นอย่างดีทั้งทางกายและทางจิตใจ	 ให้ท่านมีความเป็นอยู่ที่ดี	 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ	์ 

ผูท้ีเ่ลีย้งดบูดิามารดา	ย่อมได้รบัการยกย่องว่าเป็นบณัฑติ	เป็นสตับรุษุ	ผูท้ีเ่ลีย้งบดิามารดาย่อมได้รบัอานสิงส์

ตอบแทนให้มีความสุข	 ทั้งโลกน้ีและโลกหน้า	 ประมวลได้ดังนี้	 คือ	 การบ�ารุงบิดามารดา	 มีลักษณะคือ 

การปรนนิบตัเิล้ียงดูด้วยปัจจยั	4	การยอมเสยีสละชวีติของตนเพือ่ปกป้องชวีติมารดาบิดา	และการให้มารดา

บิดาตั้งอยู่ในธรรม	 เสียสละ	 แม้ว่าเราจะตอบแทนพระคุณท่านถึงเพียงนี้แล้ว	 ก็ยังนับว่าเล็กน้อยมาก	 

เมื่อเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ท่านมีต่อเรา	 ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต้องการจะสนองพระคุณท่านให้ได้

ทั้งหมด	พึงกระท�าดังนี้	ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา	ก็พยายามชักน�าให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้

ได้	ถ้าท่านยงัไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทาน	กพ็ยายามชักน�าให้ท่านยนิดีในการบรจิาคทานให้ได้	ถ้าท่านยงัไม่มี

ศีล	 ก็พยายามชักน�าให้ท่านรักษาศีลให้ได้	 ถ้าท่านยังไม่ท�าสมาธิภาวนา	 ก็พยายามชักน�าให้ท่านท�าสมาธิ

ภาวนาให้ได้	 เพราะว่าการตั้งอยู่ในศรัทธา	 การให้ทาน	 การรักษาศีล	 การท�าสมาธิภาวนา	 เป็นประโยชน์

โดยตรง	และเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ตัวบิดามารดาผู้ประพฤติปฏิบัติเอง	ทั้งในภพนี้	ภพหน้า

9.2 สรุปการบ�ารงุบิดามารดาตามแนวพทุธปรชัญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน 

จังหวัดร้อยเอ็ด

	 บุตรธิดากระท�าตนเป็นคนดีมีคุณธรรมต่อมารดาบิดา	 โดยเริ่มจากคุณธรรมในเบ้ืองต้น	 คือ	 

การบ�ารุงเลีย้งดมูารดาบดิาทางร่างกายและสงูขึน้ไปการบ�ารงุมารดาบดิาทางด้านของจติใจ	การรูจ้กับทบาท

และหน้าทีอ่นัดงีามและถกูต้องต่อกนัในครอบครวัตามแนวทางแห่งพระพทุธศาสนา	และความประพฤตขิอง

ประชาชนในอ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน	จงัหวดัร้อยเอด็	กระท�าตนเป็นคนดหีรอืไม่มากน้อยเพยีงใด	หากทกุคน

มีความศรัทธาเชื่อมันในคุณของพระรัตนตรัย	ตั้งมั่นอยู่ในศีล	มีจิตเอื้ออาทรต่อผู้อื่น	และเป็นผู้มีปัญญาเป็น

สัมมาทิฏฐิ	สังคมและประเทศชาตินั้นย่อมเจริญ	และยังผลแห่งสันติสุขให้บังเกิดขึ้นแก่โลก

9.3 วธิกีารบ�ารงุบิดามารดาตามแนวพทุธปรชัญาเถรวาทของประชาชนในอ�าเภอจตรุพกัตรพมิาน 

จังหวัดร้อยเอ็ด

	 จากการวิจัย	พบว่า	วิธีการบ�ารุงบิดามารดา	คือ	วิถีชีวิตของลูก	หน้าที่ของลูก	เมื่อรู้ว่าท่านมี

คณุหรอืมอีปุการะต้องตอบแทนท่าน	เพราะพ่อแม่เป็นผูใ้ห้ชวีติแก่ลกู	หรอื	มองให้ลกึลงไปอกีกเ็หน็ได้ว่าลกู	

คือวิญญาณของพ่อแม่	 พ่อแม่เป็นผู้ได้ท�าหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่มาแล้วอย่างสมบูรณ์	 ท่านจึงได้ชื่อ 

ปพุพการ	ีส่วนบตุรธดิาหรอืลกูๆ	ต้องท�าหน้าทีข่องตน	คอืความเป็นลกูให้สมบรูณ์	ท่านเลีย้งเรามาแล้วเลีย้ง

ท่านตอบ	 ช่วยท�ากิจธุรการงานของท่าน	 ด�ารงวงศ์ตระกูล	 ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท	 

จึงจะได้ชื่อว่า	กตัญญูกตเวที	ความจริงเรื่องนี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคมมนุษย์	เป็นวัฒนธรรมใน

เชิงสังคมที่คนในสังคมจะต้องท�าหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์	 จึงจะมีชีวิตรอดในสังคม	 และเมื่อท่านล่วงลับไป

แล้วท�าบุญอุทิศให้ท่าน	
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วำรสำรมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย วิทยำเขตร้อยเอ็ด

10.  องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย 

ผูว้จิยัได้ศึกษาการบ�ารงุหรอืการตอบแทนคณุมารดาบดิานี	้นอกจากแบ่งออกเป็นการบ�ารุงทางกาย

และการบ�ารุงทางใจ	โดยแบ่งแบ่งเป็น	2	ประเภท	ได้แก่

1)		 การบ�ารุงที่เป็นโลกิยะ	คือ	การตอบแทนท่าน	5	อย่าง	ตามหลักการในทิศ	6	กล่าวคือ

2)		 การบ�ารุงที่จัดเป็นโลกุตตระ	เช่น	การท�าให้มีศรัทธา	เหตุที่พระพุทธเจ้าแบ่งไว้อย่างนี้อาจถือ

ตามประเภทของบุตรก็ได้	เพราะพระพุทธเจ้าได้แบ่งบุตรไว้เป็น	3	ประเภท	คือ

บุตรทุกประเภทอาจตอบแทนพระคุณมารดาบิดาแบบโลกิยะได้	แต่อภิชาตบุตรเท่านั้นที่สามารถ

ตอบแทนมารดาบิดาแบบโลกุตตระได้	เพราะมีศรัทธาและศีลยิ่งกว่ามารดาบิดา	เช่น	พระสารีบุตร	เป็นต้น	

แต่บุตรที่มีศรัทธาและศีลมากกว่ามารดาบิดา	 ก็ใช่ว่าจะสามารถชักน�าให้มารดาบิดามีศรัทธาอย่างตนได้

เหมอืนพระสารีบตุรทกุคนไป	แต่กอ็าจตอบแทนท่านตามหลกัการในทิศ	6	กถื็อว่าได้ตอบแทนท่านตามก�าลงั

ความสามารถของตน

11.  ข้อเสนอแนะ 

11.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 	 หลังจากที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นดังกล่าวข้างต้นแล้ว	 ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นหลาย

อย่างทีควรจะน�ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์	ดังนี้

  สถาบันครอบครัว	สถาบันการศกึษา	สถาบันศาสนาทีค่วรจะให้ความรูท้างพระพุทธศาสนา

เพือ่ช่วยกระตุน้เตอืน	และปลกูฝังคณุธรรมโดยเฉพาะความกตญัญกูตเวทใีห้เกดิขึน้กบัประชาชนทกุคนโดย

ผ่านขบวนการปลกูฝังและกจิกรรมต่าง	ๆ 	เช่น	การอบรมคณุธรรม	การปฏบิตัธิรรม	ตลอดทัง้กจิกรรมวนัแม่	

วันพ่อ	รวมถึงการเข้าวัดท�าบุญ	ตักบาตร	ไหว้พระ	สวดมนต์	นั่งสมาธิภาวนา	เป็นต้น	เพราะความกตัญญู

กตเวทีน้ันเป็นความเชื่อที่มีมาควบคู่กับสังคมไทยจนเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ	 ซ่ึงมีการอบรม 

สัง่สอนและถ่ายทอดกนัมาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนาน	โดยเฉพาะบิดามารดาได้รบัยกย่องว่าเป็นพรหมของ

บตุร	เป็นบุรพเทพ	บรุพาจารย์และอาหไุนยบคุคล	หรอืพระอรหนัต์ของบตุรธดิา	ซึง่มวีธิกีารแสดงความกตัญญู 

กตเวทขีองลกูทีม่ต่ีอบดิามารดา	จะต้องตอบแทนพระคณุท่าน	สามารถกระท�าได้โดยท่านเล้ียงเรามาแล้วเล้ียง 

ท่านตอบ	ช่วยท�าการงานของท่าน	ด�ารงวงศ์ตระกูล	ประพฤติตนให้เหมาะสมแก่การรับทรัพย์มรดก	ท�าบุญ

อุทิศให้ท่านเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว	 เพราะการบ�ารุงบิดามารดานั้นจึงเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ทุกคนจะต้องกระท�า

ทันทีที่มีโอกาสในปัจจุบันโดยไม่ต้องรอโอกาสมาถึง	ต้องรีบท�าทันที	ดังนี้	1)	ด้านการเลี้ยงดูมารดาบิดา	คือ	

การนอบน้อมด้วยกาย	แสดงความเคารพด้วยวาจา	เฝ้ารกัษาพยาบาลในเวลาไม่สบาย	ท�าการงานช่วยเหลอื

บดิามาดา	การด�ารงวงศ์ตระกลู	ประพฤตตินให้สมควรทีจ่ะรบัทรพัย์มรดก 2)	ด้านการช่วยท�าการงานของท่าน	 

คือ	 เตรียมอาหารให้มารดาบิดารับประทาน	 กวาดบ้านถูบ้านให้มารดาบิดาดูแลท�าความสะอาดห้องนอน 

ของมารดาบดิา	และจดัอาหารให้มารดาบดิาเมือ่ท่านเจบ็ป่วย 3)	ด้านการท�าบญุอทุศิให้มารดาบดิาเมือ่ท่าน

ล่วงลบัไปแล้ว	คอื	มัน่ท�าบญุตกับาตรถงึบดิา	หรอืมารดา	ทีล่่วงลบัไปแล้ว	มัน่ถวายสงัฆทาน	เข้าวดัฟังธรรม

แผ่เมตตาแก่ผูท้ีล่่วงลบัไปแล้วด้วยใจบรสิทุธิ ์4)	ด้านการประพฤตตินให้สมควรได้รบัมรดก	คอื	มคีวามกตญัญู

กตเวที	 ต่อบิดามารดาโดยการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นการตอบแทน	 เลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เฒ่า	 อย่าปล่อย 
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ให้ท่านอดรนัทดใจในวัยชรา	ช่วยท�ากจิการงานของท่าน	ไม่นิง่ดดูายเป็นคนไร้น�า้ใจเข้าไปช่วยแบ่งเบาภาระ

หน้าที่	ด�ารงวงศ์ตระกูลไม่ท�าตระกูลให้เสื่อมและเสียหาย 5)	ด้านการด�ารงวงศ์ตระกูล	คือ	ทุกคนที่ดีควรจะ

เป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม	 จะต้องมีธรรมะในการด�าเนินชีวิต	 เช่น	 การเสียสละ	 

การมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง

11.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการท�าวิจัย

	 	 จากการศึกษาครั้งน้ี	 ผู้วิจัย	 ได้ค้นพบประสบแนวทางการศึกษาหลายอย่าง	 ซึ่งจ�าเป็น 

อย่างยิ่งในการศึกษาครั้งต่อไป	ผู้วิจัยขอเสนอแนะต่อไปนี้

	 	 1)		 ศึกษาผลกระทบที่บุตรธิดาได้รับจากการไม่บ�ารุงบิดามารดาของประชาชนในอ�าเภอ

จตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 2)		 ศึกษาคุณ	 (อานิสงส์)	 ที่บุตรธิดาพึงได้รับจากการเอาใจใส่บ�ารุงดูแลบิดามารดาของ

ประชาชนในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 3)		 ศกึษาปัญหาทีเ่กดิจากการทีบ่ตุรธิดาไม่บ�ารงุบดิามารดาในปัจจบุนั	ทีส่่งผลกระทบต่อ

การที่ผู้สูงวัยถูกทอดทิ้งของประชาชน	ในอ�าเภอจตุรพักตรพิมาน	จังหวัดร้อยเอ็ด
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