พฤติกรรมการรักษาศีลแปดของชาวพุทธในจังหวัดขอนแก่น
Observance of Eight Precepts Behavior of the Buddhists
in Khon Kaen Province
พุทธรักษ์ ปราบนอก 1

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการรักษาศีลแปดของชาวพุทธในจังหวัดขอนแก่น
เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส� ำ รวจ (Survey Research) โดยศึ ก ษาข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Data) โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะบุคคล
ว่าง
2) เพือ่ ศึกษาปัจจัยทางด้านจิตวิทยาและสังคม 3) เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการรักษา
ศีลแปดของชาวพุทธในจังหวัดขอนแก่น 4) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการรักษาศีลแปดของชาวพุทธในจังหวัดขอนแก่น และ 5) เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรักษาศีลแปดของชาวพุทธในจังหวัดขอนแก่น
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ชาวพุทธผู้ที่รักษาศีลแปดในเขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวนทั้งหมด 400 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสูงสุด ค่าต�่ำสุด สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient) สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบขั้นตอน (Stepwise Method)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างร้อยละที่มากที่สุดของปัจจัยด้านคุณลักษณะบุคคล คือ
เพศหญิง ร้อยละ 73 ช่วงอายุ 56-65 ปี ร้อยละ 33.75 สถานภาพสมรส สมรส
1

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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แล้ว ร้อยละ 70.50 ระดับการศึกษา ประถมศึกษา ร้อยละ 59.80 อาชีพแม่บ้าน/
นักศึกษา/ว่างงาน ร้อยละ 27.30 ช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-29,999 บาท
ร้อยละ 34.75 และระยะเวลาที่เคยรักษาศีลแปดมาแล้วช่วงอายุ 1-5 ปี ร้อยละ
59.75
2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคม
ความคาดหวังของชาวพุทธในจังหวัดขอนแก่นอยูใ่ นระดับมากมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.69 จากฐานคะแนนเต็ม 5
ความรูเ้ กีย่ วกับศีลแปดของชาวพุทธในจังหวัดขอนแก่น จากคะแนนเต็ม
10 คะแนน คะแนนสูงสุด 10 คะแนน คะแนนต�่ำสุด 4 คะแนน คะแนนเฉลีย่ 8.15
คะแนน
ทัศนคติที่มีต่อวัดของชาวพุทธในจังหวัดขอนแก่น โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 จากฐานคะแนนเต็ม 5
บริบททางสังคมของชาวพุทธในจังหวัดขอนแก่นอยู่ในระดับมากมีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 3.72 จากฐานคะแนนเต็ม 5
3. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการรักษาศีลแปดของชาวพุทธในเขต
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
พฤติกรรมการรักษาศีลแปดในปัจจุบันของชาวพุทธในจังหวัดขอนแก่น
อยู่ในระดับปฏิบัติมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 จากฐานคะแนนเต็ม 5
เมื่อพิจารณาศีลรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการปฏิบัติศีลจาก
ระดับมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ตามล�ำดับ ดังต่อไปนี้
1) การรักษาศีลข้อที่ 3 การงดเว้นจากประพฤติผิดพรหมจรรย์
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85
2) การรักษาศีลข้อที่ 4 การงดเว้นจากการพูดเท็จ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.82
3) การรักษาศีลข้อที่ 5 การงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัย
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79 ตามล�ำดับ
4) การรักษาศีลข้อที่ 2 การงดเว้นจากการลักทรัพย์ โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 2.75
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		 5) การรักษาศีลข้อที่ 1 การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.66
6) การรั ก ษาศี ล ข้ อ ที่ 7 การงดเว้ น จากการฟ้ อ นร� ำ  ขั บ ร้ อ ง
ประโคมดนตรีและทัดทรงประดับดอกไม้ปละของหอม โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.47
7) การรักษาศีลข้อที่ 8 การงดเว้นจากการนั่นนอนบนที่นอน
สูงใหญ่ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.49
8) การรักษาศีลข้อที่ 6 การงดเว้นจากการกินอาหารในเวลาวิกาล
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.43
4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัย
ทางจิตวิทยาและสังคมกับพฤติกรรมการรักษาศีลแปดในปัจจุบนั ของชาวพุทธใน
เขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
อายุ ระดั บ การศึ ก ษา สถานภาพสมรส อาชี พ รายได้ เ ฉลี่ ย เดื อ น
ประสบการณ์ในการรักษาศีลแปด ความรู้เกี่ยวกับศีลแปด ทัศนคติที่มีต่อวัด
และบริบทด้านสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการรักษาศีลแปดใน
ปัจจุบันของชาวพุทธในจังหวัดขอนแก่นในระดับสูง และมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
ส่วนเพศ และความคาดหวังในการรักษาศีลไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการรักษาศีลแปดในปัจจุบันของชาวพุทธในจังหวัดขอนแก่น
5. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรักษาศีลแปดของ
ชาวพุทธในเขต อ�ำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ตัวแปรอิสระหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรักษาศีลแปดใน
ปัจจุบันของชาวพุทธในจังหวัดขอนแก่น มีจ�ำนวน 4 ตัวแปร คือ ความรู้เกี่ยวกับ
ศีลแปด อายุ ระดับการศึกษา (ประถมศึกษา) และประสบการณ์ในการรักษา
ศีลแปด (ระยะเวลา)
ค�ำส�ำคัญ: พฤติกรรมการรักษาศีลแปด
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Abstract

The objectives of this survey research were 1) to study
personnel factors, 2) to study psychological and social factors, 3) to study
Eight perception observe behavior of Buddhist in Khon Kaen province, 4)
To study factors related to eight perceptions observe behavior of Buddhist
in Khon Kaen province, and 5) to study factors effecting eight perceptions
observe behavior of Buddhist in Khon Kaen province.
The subjects used in this study were 400 Buddhist observing eight
perceptions in Mueang district, Khon Kaen province. The Quantitative data
were collected by interviewing subjects. The collected data were analyzed
using computer packaged program to find out frequency, percentage,
mean, standard deviation, high and low value, Pearson Product Moment
Correlation Coefficient, Multiple Regression Analysis and Stepwise Method.
The results of the study were as follows :
1. Analyzing personnel factors;
Most of the subjects were female accounting 73%, within age of
56-65 years old accounting 33.75%, married accounting 70.50%, holding
primary level of education degree accounting 59.80%, and housewife/
students/unemployed accounting 27.30%. In addition, subjects with
salary within 10,000-29,999 Baht were accounted 34.75% and period of
observing eight perception within 1-5 years were accounted 59.75%.
2. Analyzing psychological and social factors;
Expectation of Buddhist in Khon Kaen province was in high level
with mean equal to 3.69 out of 5.
In the sect of knowledge about eight perception of Buddhist in
Khon Kaen province, the highest score was 10 out of 10 and lowest was
4 out of 10; mean equal to 8.15.
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Viewpoint toward monastery of Buddhist, in overall was in high
level; mean equal to 4.14 out of 5.
Social context of Buddhist in Khon Kaen province was in high
level with mean equal to 3.72 out of 5.
3. Analyzing Eight perception observe behavior of Buddhist in
Khon Kaen province
Eight perception observe behavior of Buddhist in Khon Kaen
province was in high level of performance with mean equal to 2.65 out of 5.
While considering each perception, the level of observing
perceptions are arranged from high to low as follows:
1) 3rd Perception; to refrain from sexual activity with mean
equal to 2.85
2) 4th Perception; to refrain from incorrect speech with mean
equal to 2.82
3) 5th Perception; to refrain from intoxicating, drinks, and
drugs with mean equal to 2.79
4) 2nd Perception; to refrain from taking that is not given with
mean equal to 2.75
5) 1st Perception; to refrain from destroying living creatures
with mean equal to 2.66
6) 7th Perception; to refrain from dancing, singing, music,
wearing garlands, using perfumes, and beautifying the body with cosmetics, mean equal to 2.47
7) 8th Perception; to refrain from lying on a high or luxurious
sleeping place, mean equal to 2.49 and
8) 6th perception; to refrain from eating at the forbidden time
(i.e. after noon), mean equal to 2.43
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4. Analyzing factors related to eight perceptions observe
behavior of Buddhist in Khon Kaen province;
Age, education level, marital status, occupation, salary,
experiences in observing eight perceptions, knowledge of eight
perceptions, viewpoint toward monastery, and social context had
positive relation with eight perceptions observe behavior in high level and
statistically significant at .01.
As for gender and expectation in observing perceptions, there
were no correlation with observing behavior of Buddhist which denied
specified 2 hypotheses i.e. 1 and 8.
5. Analyzing factors effecting eight perceptions observe
behavior of Buddhist in Khon Kaen province;
Independent hypothesis effecting eight perceptions observe
behavior at present time of Buddhist consisted of 4 variables i.e. knowledge
about eight perceptions, age, education level (primary), and experiences
in observing eight perceptions (period).
Keywords: Eight perceptions observe behavior

1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่มีมาควบคู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่โบราณ
มีอทิ ธิพลต่อสังคมไทยทุกด้าน โดยเฉพาะหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนามีความ
สัมพันธ์กับการด�ำรงชีวิตของคนไทยอย่างแยกไม่ออก ทุกขั้นตอนของวิถีชีวิตของ
คนไทยล้วนแต่ได้รับมาจากหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น เป็นที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไปว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท
บางครั้งก็เรียกกันว่า ดินแดนแห่งจีวรสีเหลือง อันแสดงให้เห็นความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกันของพระพุทธศาสนาและสังคมไทย
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พระพุทธศาสนาถือเป็นแบบแผนของสังคมไทย และเป็นเครื่องฝึกหัด
พฤติกรรมของคนในสังคม หลักค�ำสอนที่เป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาก็คือ
การสอนให้คนละความชั่วทุกอย่าง สร้างความดีทุกชนิด ท�ำจิตของตนให้ผ่องใส
คนในสังคมไทยต่างก็ยึดถือปฏิบัติในการด�ำรงชีวิต
ปัจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป วิถีทางในการพัฒนาเน้นพัฒนา
เศรษฐกิจหรือวัตถุเป็นหลัก อันเป็นกระแสของโลกยุคใหม่ ท�ำให้คนไทยเกิด
ความเครียดมากยิ่งขึ้น คนวัยท�ำงานต่างวุ่นวายอยู่กับการท�ำงานเพื่อให้ได้เงิน
มาใช้ในการด�ำรงชีวิต จนละเลยคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งที่เรียกชีวิต นั่นก็คือจิตใจ
ร่างกายต้องการอาหาร ส่วนจิตใจต้องการความสงบ พระพุทธศาสนานอกจาก
จะสอนให้บุคคลท�ำดีด้วยการให้ทาน รักษาศีลแล้วยังสอนให้ท�ำจิตใจให้ผ่องใส
อีกด้วย
ในสังคมอีสาน ปรากฏการณ์ทางพุทธศาสนาที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งก็คือ
การไปวัดเพื่อรักษาศีลแปดที่เรียกว่า การจ�ำศีล โดยเฉพาะในวันพระในช่วงการ
เข้าพรรษา อันบ่งบอกให้เห็นถึงศรัทธาทีช่ าวบ้านในภาคอีสานมีตอ่ พระพุทธศาสนา
และเป็นวิถชี วี ติ อีกแบบหนึง่ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของสังคมอีสานและสังคมไทย ดังนัน้
การศึกษาการรักษาศีลแปดหรืออาจจะเรียกว่าการจ�ำศีลของชาวอีสานจะท�ำให้
ทราบว่าชาวอีสานมีพฤติกรรมการรักษาศีลแปดอย่างไร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
และมีอิทธิพลต่อการรักษาศีลแปดของชาวพุทธมีอะไรบ้าง
จั ง หวั ด ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ ใ นภาคอี ส าน เป็ น พื้ น ที่
เป้าหมายของการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการขยายตัวของสังคมเมือง
อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการค้า การศึกษา เศรษฐกิจและสังคม มีความเชื่อมโยง
กับเมืองอื่นๆได้อย่างสะดวกเรียกได้ว่ามีการพัฒนาแทบทุกด้านไม่แตกต่างจาก
เมืองใหญ่อื่นๆในประเทศไทย ดังนั้น เมื่อความเจริญทางด้านวัตถุมีมากเช่นนี้
จึงจ�ำเป็นต้องมีแผนรองรับความเจริญดังกล่าว รวมไปถึงการพัฒนาทางจิตใจ
ที่เรียกว่า การพัฒนาแบบยั่งยืนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นั่นก็คือ
การพัฒนาทางด้านจิตใจ
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการรักษาศีล
ปรากฏว่ามีเฉพาะการรักษาศีลห้าเท่านั้น อาจเป็นเพราะว่าศีลห้าทุกคนสามารถ
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รักษาได้ตามปกติอยูแ่ ล้วโดยไม่จำ� เป็นต้องมีรปู แบบหรือพิธรี ตี องอะไรมากนัก แต่
การรักษาศีลแปดนั้นมีความแตกต่างจากการรักษาศีลห้า ไม่ว่าจะเป็นข้อปฏิบัติ
ที่มากกว่า 3 ข้อ และเนื้อหาของศีลบางข้อก็แตกต่างจากศีลห้า นอกจากนี้ยังเป็น
ศีลทีผ่ ตู้ อ้ งการรักษาจะต้องเข้าไปจ�ำศีลทีว่ ดั จึงท�ำให้มกี ารปฏิบตั มิ คี วามยากและ
มีรูปแบบเฉพาะต่างจากศีลห้า ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการรักษา
ศีลแปดของชาวพุทธในจังหวัดขอนแก่น เพือ่ ต้องการทราบว่าชาวพุทธมีพฤติกรรม
ในการรักษาศีลแปดอย่างไร มีปจั จัยใดบ้างทีม่ คี วามสัมพันธ์และมีอทิ ธิพลต่อการ
รักษาศีลแปดของชาวพุทธ เพือ่ น�ำผลการวิจยั ไปใช้ในการอธิบายการรักษาศีลแปด
ของชาวพุทธในจังหวัดขอนแก่น ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การวางแผนในการส่งเสริม
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มคี ณ
ุ ภาพทัง้ ทางร่างกายและจิตใจโดยสมบูรณ์

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะบุคคล
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านจิตวิทยาและสังคม
2.3 เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการรักษาศีลแปดของชาวพุทธในจังหวัดขอนแก่น
2.4 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรักษาศีลแปด
ของชาวพุทธในจังหวัดขอนแก่น
2.5 เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการรักษาศีลแปดของชาว
พุทธในจังหวัดขอนแก่น

3. สมมติฐานในการวิจัย

3.1 เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรักษาศีลแปดของชาวพุทธ
ในเขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
3.2 อายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรักษาศีลแปดของชาวพุทธ
ในเขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
3.3 สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรักษาศีลแปด
ของชาวพุทธในเขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
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3.4 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรักษาศีลแปด
ของชาวพุทธในเขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
3.5 อาชีพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการรักษาศีลแปดของชาวพุทธ
ในเขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
3.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรักษา
ศีลแปดของชาวพุทธในเขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
3.7 ประสบการณ์ในการรักษาศีลแปด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การรักษาศีลแปดของชาวพุทธในเขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
3.8 ความคาดหวังในการรักษาศีล มีมคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
รักษาศีลแปดของชาวพุทธในเขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
3.9 ความรูเ้ กีย่ วกับศีลแปด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการรักษาศีล
แปดของชาวพุทธในเขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
3.10 ทัศนคติที่มีต่อวัด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรักษาศีลแปด
ของชาวพุทธในเขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
3.11 บริบทด้านสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรักษาศีลแปด
ของชาวพุทธในเขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
3.12 เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนประสบการณ์ในการรักษาศีลแปด ความคาดหวังในการรักษาศีล ความรู้
เกี่ยวกับศีลแปด ทัศนคติที่มีต่อวัด และบริบทด้านสังคม มีอิทธิต่อพฤติกรรมการ
รักษาศีลแปดของชาวพุทธในเขตอ�ำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

4. ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตเนื้อหาในการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
รักษาศีลแปด ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล อันประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์
ในการรั ก ษาศี ล แปด ปั จ จั ย ทางด้ า นจิ ต วิ ท ยาและสั ง คม อั น ประกอบด้ ว ย
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ความคาดหวังในการรักษาศีล ความรู้เกี่ยวกับศีลแปด ทัศนคติที่มีต่อวัด และ
บริบททางสังคม และศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการรักษาศีลแปด ใน 8 ด้าน คือ
1) การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์
2) การงดเว้นจากการลักทรัพย์
3) การงดเว้นจากประพฤติผิดพรหมจรรย์
4) การงดเว้นจากการพูดเท็จ
5) การงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัย
6) การงดเว้นจากการกินอาหารในเวลาวิกาล
7) การงดเว้นจากการฟ้อนรับร� ำ  ขับร้อง ประโคมดนตรีและ
ทัดทรงประดับดอกไม้และของหอม
8) การงดเว้นจากการนั่งนอนบนที่นอนสูงใหญ่
นอกจากนี้ยังศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การรักษาศีลแปดของชาวพุทธในจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย
4.2 ขอบเขตด้านประชากร
ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ชาวพุทธผู้รักษาศีลแปด คือ ประชาชน
ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาและรักษาศีลแปด ที่มีภูมิล�ำเนาอยู่ในเขตอ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 400 คน

5. นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

ความคาดหวัง หมายถึง ความต้องการภายในตัวบุคคลต่อสิ่งใด
สิ่งหนึ่งที่ตนเองมุ่งหมายไว้ ซึ่งความต้องการภายในนั้นอาจถูกก�ำหนดไว้ในระดับ
ที่แตกต่างกันไปเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วจะได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นสูงขึ้น
ไปเรื่อยๆ
ความคาดหวังในการรักษาศีลแปด หมายถึง ความต้องการภายในตัว
บุคคลต่อการรักษาศีลแปดทีผ่ รู้ กั ษาจะพึงได้รบั ซึง่ ในงานวิจยั นีห้ มายถึงประโยชน์
หรืออานิสงส์แห่งการรักษาศีลแปดตามนัยแห่งพระพุทธศาสนา กล่าวคือ ท�ำให้
อายุยนื ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน มีทรัพย์สมบัตทิ มี่ อี ยูจ่ ะปลอดภัยจากโจรผูร้ า้ ย
ลูกหลาน สามี ภรรยาอยู่ด้วยกันอย่างผาสุก ไม่มีผู้คอยมาเบียดเบียน พูดอะไร
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มี ค นเคารพเชื่ อ ถื อ ค� ำ พู ด มี เ สน่ ห ์ จั บ ใจ ไพเราะด้ ว ยสั ต ย์ ด ้ ว ยศี ล เป็ น ผู ้ มี
สติปัญญาดี และเฉลียวฉลาด เป็นการลดช่องว่างระหว่างชนชั้น ไม่มีการแข่งขัน
ประดับประดาร่างกาย อันเป็นการโอ้อวด ความฟุ้งเฟ้อใส่กัน ท�ำให้จิตสงบใน
เบื้องต้น แล้วเกิดความเมตตากรุณาแก่กัน เมื่อใจสงบ ย่อมสามารถเข้าถึง
ธรรมขั้นสูงต่อไปได้โดยง่าย ท�ำให้ถึงคติที่ดี ไม่ตกไปในที่ชั่ว ท�ำให้ได้โภคสมบัติ
ไม่ตกไปสู่ความวิบัติ และท�ำให้ถึงความดับทุกข์ ไม่จมดิ่งไปสู่ความทุกข์
ความรู้เกี่ยวกับศีลแปด หมายถึง ความจ�ำที่ระลึกได้ของชาวพุทธ
เกีย่ วกับสาระและข้อปฏิบตั ใิ นการรักษาศีลทัง้ แปดข้อให้ถกู ต้องตามหลักการรักษา
ศีลแปดในพระพุทธศาสนาที่ก�ำหนดไว้
ทัศนคติที่มีต่อวัด หมายถึง ความเห็นภายในจิตใจที่มีต่อวัดในฐานะ
ที่เป็นที่พึ่งทางจิตใจ พระอาจารย์ที่มาให้ศีล 8 สภาพแวดล้อมอันสงบร่มรื่น
ไม่พลุกพล่าน การจัดกิจกรรมโครงการ สถานที่พักค้างแรม การแสดงธรรม
ตลอดจนถึงการปฏิบัติธรรมของวัดที่ชาวพุทธไปรักษาศีลแปด
บริบททางสังคม หมายถึง สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการรักษาศีลแปด
ของชาวพุทธ อันได้แก่ ระยะทาง สถานที่ ความสะดวกสบาย สิง่ จูงใจ และความถี่
ในการเข้ามาวัดเพื่อรักษาศีลแปด
พฤติกรรม หมายถึง การกระท�ำที่แสดงออกมาจากความรู้สึกนึกคิด
ความต้องการของจิตใจตอบสนองต่อสิง่ เร้าจากภายนอก ซึง่ การแสดงออกนัน้ อาจ
แสดงออกมาโดยตรงและแสดงออกมาโดยอ้อม
การรักษาศีลแปด หมายถึง การประพฤติพรหมจรรย์ให้มคี วามบริสทุ ธิ์
บริบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้กามก� ำเริบ เป็นบทฝึกเพื่อให้ลดละตัณหาหรือ
ความอยาก ตามล�ำดับขั้นของการพัฒนาระดับจิตใจ 8 ประการ
พฤติกรรมการรักษาศีลแปด หมายถึง การกระท�ำที่แสดงออกมา
ทั้งโดยตรงและแสดงออกมาโดยอ้อมอันเกิดจากการประพฤติพรหมจรรย์ให้มี
ความบริสุทธิ์บริบูรณ์มากขึ้นเพื่อไม่ใช้กามก�ำเริบ เป็นบทฝึกเพื่อให้ลดละตัณหา
หรือความอยาก ตามล�ำดับขัน้ ของการพัฒนาระดับจิตใจ 8 ประการ ประกอบด้วย
1) การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ หมายถึง เจตนาเครื่องงดเว้นจาก
การฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง และใช้คนอื่นให้ฆ่า
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2) การงดเว้นจากการลักทรัพย์ หมายถึง เจตนาเครือ่ งงดเว้นจาก
การลักทรัพย์ด้วยตนเอง และใช้คนอื่นให้ลัก
3) การงดเว้ น จากประพฤติ ผิ ด พรหมจรรย์ หมายถึ ง เจตนา
เครื่องงดเว้นจากกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ คือการประพฤติอันประเสริฐ
4) การงดเว้นจากการพุดเท็จ หมายถึง เจตนาเครื่องงดเว้นจาก
การพูดปด พูดส่อเสียด พูดค�ำหยาบ และพูดเพ้อเจ้อ
5) การงดเว้นจากการดืม่ สุราและเมรัย หมายถึง เจตนาเครือ่ งงด
เว้นจากการดื่มน�้ำเมา อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
6) การงดเว้นจากการกินอาหารในเวลาวิกาล หมายถึง เจตนา
เครื่องงดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลตั้งแต่เที่ยงไป
7) การทัดทรงประดับดอกไม้และของหอม หมายถึง เจตนา
เครื่องงดเว้นจากการฟ้อนร�ำ  ขับร้องประโคมดนตรี ดูการละเล่นต่างๆ อันเป็น
ข้าศึกแก่กศุ ล ตลอดจนลูบไล้ทดั ทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วย ดอกไม้ ของหอม
เครื่องย้อม เครื่องทา
8) การงดเว้นจากการนั่งนอนบนที่นอนสูงใหญ่ หมายถึง เจตนา
เครื่องงดเว้นจากการนอนที่นอนอันสูงใหญ่ ภายในยัดด้วยนุ่นและส�ำลี

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 ท�ำให้ทราบปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาและสังคม และ
พฤติกรรมการรักษาศีลแปดของชาวพุทธในจังหวัดขอนแก่น
6.2 ท�ำให้ทราบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
รักษาศีลแปดของชาวพุทธในจังหวัดขอนแก่น
6.3 น�ำผลการวิจัยไปใช้ในการอธิบายการรักษาศีลแปดของชาวพุทธ
ในจังหวัดขอนแก่น
6.4 น�ำไปใช้เป็นประโยชน์ตอ่ การวางแผนในการส่งเสริมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยสมบูรณ์
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7. ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research) หน่วยที่ใช้
ในการวิเคราะห์ เป็นปัจเจกบุคคล คือ ประชาชนผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาและ
รักษาศีลแปด ทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 400 คน
โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต�ำ่ สุด สถิตสิ มั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์
แบบเพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
สถิตถิ ดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์แบบขัน้ ตอน
(Stepwise Method)

8. ผลการวิจัย

8.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างร้อยละที่มากที่สุดของปัจจัยด้านคุณลักษณะบุคคล คือ
เพศหญิง ร้อยละ 73 ช่วงอายุ56-65 ปี ร้อยละ 33.75 สถานภาพสมรส สมรสแล้ว
ร้อยละ 70.50 ระดับการศึกษา ประถมศึกษา ร้อยละ 59.80 อาชีพแม่บา้ น/นักศึกษา/
ว่างงาน ร้อยละ 27.30 ช่วงรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,000-29,999 บาท ร้อยละ 34.75
และระยะเวลาที่เคยรักษาศีลแปดมาแล้วช่วงอายุ 1-5 ปี ร้อยละ 59.75
8.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคม
ความคาดหวังของชาวพุทธในจังหวัดขอนแก่นอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.69 จากฐานคะแนนเต็ม 5
ความรูเ้ กีย่ วกับศีลแปดของชาวพุทธในจังหวัดขอนแก่น จากคะแนนเต็ม
10 คะแนน มีคะแนนสูงสุด 10 คะแนน คะแนนต�ำ่ สุด 4 คะแนน คะแนนเฉลีย่ 8.15
คะแนน
ทั ศ นคติ ที่ มี ต ่ อ วั ด ของชาวพุ ท ธในจั ง หวั ด ขอนแก่ น อยู ่ ใ นระดั บ มาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 จากฐานคะแนนเต็ม 5
บริ บ ททางสั ง คมของชาวพุ ท ธในจั ง หวั ด ขอนแก่ น อยู ่ ใ นระดั บ มาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 จากฐานคะแนนเต็ม 5
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8.3 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการรักษาศีลแปดของชาวพุทธใน
เขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
พฤติกรรมการรักษาศีลแปดในปัจจุบันของชาวพุทธในจังหวัดขอนแก่น
อยู่ในระดับปฏิบัติมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 จากฐานคะแนนเต็ม 5
เมื่อพิจารณาศีลรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการปฏิบัติศีลจาก
ระดับมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ตามล�ำดับ ดังต่อไปนี้
1) การรักษาศีลข้อที่ 3 การงดเว้นจากประพฤติผิดพรหมจรรย์
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85
2) การรักษาศีลข้อที่ 4 การงดเว้นจากการพูดเท็จ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.82
3) การรักษาศีลข้อที่ 5 การงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัย
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79 ตามล�ำดับ
4) การรักษาศีลข้อที่ 2 การงดเว้นจากการลักทรัพย์ โดยมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 2.75
		 5) การรักษาศีลข้อที่ 1 การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.66
6) การรักษาศีลข้อที่ 7 การงดเว้นจากการฟ้อนร�ำ ขับร้อง ประโคม
ดนตรีและทัดทรงประดับดอกไม้และของหอม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.47
7) การรักษาศีลข้อที่ 8 การงดเว้นจากการนั่นนอนบนที่นอนสูง
ใหญ่ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.49
8) การรักษาศีลข้อที่ 6 การงดเว้นจากการกินอาหารในเวลาวิกาล
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.43
8.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล
ปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคมกับพฤติกรรมการรักษาศีลแปดในปัจจุบัน
ของชาวพุทธในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
อายุ ระดั บ การศึ ก ษา สถานภาพสมรส อาชี พ รายได้ เ ฉลี่ ย เดื อ น
ประสบการณ์ในการรักษาศีลแปด ความรู้เกี่ยวกับศีลแปด ทัศนคติที่มีต่อวัด
และบริบทด้านสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการรักษาศีลแปดใน
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ปัจจุบันของชาวพุทธในจังหวัดขอนแก่นในระดับสูง และมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งตรงกับสมมติฐานถึง 9 ข้อ จาก 11 ข้อ ที่ตั้งไว้ในหน้า 4-5 ได้แก่
ข้อ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 และ ข้อ 11
ส่วนเพศ และความคาดหวังในการรักษาศีลไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการรักษาศีลแปดในปัจจุบันของชาวพุทธในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งไม่ตรง
กับสมมติฐาน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 และ ข้อ 8
8.5 การวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการรักษาศีลแปด
ของชาวพุทธในเขต อ�ำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ตัวแปรอิสระหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรักษาศีลแปดใน
ปัจจุบันของชาวพุทธในจังหวัดขอนแก่น มีจ�ำนวน 4 ตัวแปรคือ ความรู้เกี่ยวกับ
ศีลแปด อายุ ระดับการศึกษา (ประถมศึกษา) และประสบการณ์ในการรักษา
ศีลแปด (ระยะเวลา) ซึ่งตรงกับสมมติฐานเพียง 4 ตัวแปรเท่านั้น จาก 11 ตัวแปร
ที่ได้ตั้งไว้

9. ข้อเสนอแนะในการวิจัย

9.1 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
ผลการวิจัยพบว่า ความรู้เกี่ยวกับศีลแปด อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ ใ นการรักษาศีลแปดมีอิทธิพลต่อพฤติ ก รรมการรั ก ษาศี ล แปด
ในปัจจุบันของชาวพุทธในจังหวัดขอนแก่น แสดงให้เห็นว่า ความรู้ อายุ ระดับ
การศึกษาและประสบการณ์ เป็นตัวแปรส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่างๆ
ของบุคคล คนทีม่ คี วามรูเ้ พิม่ ขึน้ อายุเพิม่ ขึน้ ระดับการศึกษา (ประถมศึกษา) และ
ประสบการณ์ (ระยะเวลา) เพิ่มขึ้น มีพฤติกรรมการรักษาศีลแปดเพิ่มขึ้น
9.2 ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา
เนือ่ งจากผลการวิจยั พบว่า ความรูเ้ กีย่ วกับศีลแปด ประสบการณ์ในการ
รักษาศีลแปด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรักษาศีลแปดในปัจจุบันของชาวพุทธ
ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งผู้วิจัยได้น�ำผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา
ดังต่อไปนี้
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1) ความรู้เกี่ยวกับศีลแปดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรักษาศีล
แปดของชาวพุทธในจังหวัดขอนแก่น ดังนั้น องค์กรทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็น
วั ด ส� ำ นั ก สงฆ์ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ธ รรม และส� ำ นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ
ควรด�ำเนินการส่งเสริมอบรมให้ความแก่ชาวพุทธให้มากขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ใน
รูปแบบโครงการต่างๆ เอกสารประชาสัมพันธ์ สื่อวิทยุและโทรทัศน์ให้มากยิ่งขึ้น
ต้องด�ำเนินการแบบเชิงรุกเพือ่ ให้องค์ความรูท้ างศาสนาเข้าถึงพุทธศาสนิกชนมาก
ที่สุด เนื่องจากหากมีความรู้ย่อมท�ำให้ทราบประโยชน์ของสิ่งนั้นๆ และเกิดความ
ศรัทธาและมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติตามหลักการทางพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ดังนั้น
การส่งเสริมองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่ชาวพุทธให้มากขึ้นกว่าเดิม จึงต้อง
ด�ำเนินการอย่างเป็นระบบขั้นตอนและเป็นไปอย่างฉับไว โดยให้เหมาะสมกับ
ยุคสมัยและบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
2) ประสบการณ์ในการรักษาศีลแปดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
รักษาศีลแปดของชาวพุทธในจังหวัดขอนแก่น ดังนั้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวพุทธ จึงเป็นสิ่งที่ควรด�ำเนินการเป็นประจ�ำ  เพราะระยะ
เวลาที่ผ่านมาส่งผลต่อพฤติกรรมาทางศาสนาของบุคคลในสังคม เพราะการมี
ระยะเวลาเพิ่มขึ้นย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมในสิ่งนั้นๆในระดับที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น
จึงควรด�ำเนินการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาให้แก่บุคคลในสังคมมากยิ่งขึ้น
3) ชาวพุทธส่วนใหญ่เริ่มรักษาศีลแปดครั้งแรกในชีวิตช่วงอายุ
41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.25 แสดงให้เห็นว่าคนในช่วงอายุนี้เห็นความส�ำคัญ
ของการรักษาศีลแปดมาก ดังนั้น องค์กรทางศาสนา เมื่อจะด�ำเนินการอบรมหรือ
ส่งเสริมการรักษาศีลแปดจึงควรเน้นกลุ่มชาวพุทธที่มีช่วงอายุดังกล่าว จะท�ำให้มี
ผู้เข้ามารักษาศีลแปดมากยิ่งขึ้น
4) ชาวพุ ท ธส่ ว นใหญ่ มี ลั ก ษณะการรั ก ษาศี ล แปดคื อ รั ก ษา
ทุกวันพระตลอดพรรษา คิดเป็นร้อยละ 30.80 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการ
รักษาศีลแปดที่ชาวพุทธปฏิบัติมากที่สุดคือรักษาทุกวันพระตลอดพรรษา ดังนั้น
จึงควรส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมหลักของวัดประจ�ำหมู่บ้าน หรือของชุมชนนั้นๆ
อย่างต่อเนื่อง
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5) ชาวพุ ท ธส่ ว นใหญ่ มี เ หตุ ผ ลในการรั ก ษาศี ล แปดคื อ ท� ำ ให้
สบายใจ คิดเป็นร้อยละ 99.80 แสดงให้เห็นว่า เป้าหมายหลักของการักษาศีลแปด
ของชาวพุทธก็คือต้องการความสบายใจ ดังนั้น การส่งเสริมให้ชาวบ้านมารักษา
ศีลก็ต้องจัดให้มีบริบทที่เอื้อต่อความสบายใจของผู้มาปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นกิจวัตร
ประจ�ำวัน เนื้อหาของพระธรรมเทศนา หรือแม้กระทั่งสถานที่ในการปฏิบัติธรรม
ต่างๆ
6) ชาวพุ ท ธส่ ว นใหญ่ ตั ด สิ น ใจที่ จ ะรั ก ษาศี ล แปดตลอดชี วิ ต
คิดเป็นร้อยละ 63.30 แสดงให้เห็นว่า เมื่อชาวพุทธได้เริ่มรักษาศีลแปดแล้ว
มีแนวโน้มที่จะรักษาตลอดชีวิต ดังนั้น หากองค์กรทางศาสนาสามารถแนะน�ำให้
คนเริม่ รักษาศีลแปดได้กจ็ ะท�ำให้มคี วามตัง้ ใจจะปฏิบตั ติ อ่ ไปตลอดชีวติ ในอัตราที่
สูงมาก จึงสมควรทีจ่ ะ ส่งเสริมให้คนได้มปี ระสบการณ์ในการรักษาศีลให้มากยิง่ ขึน้
9.3 ข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
เนือ่ งจากการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปริมาณ มีหน่วยในการวิเคราะห์
คือปัจเจกบุคคล มุ่งศึกษาพฤติกรรมการรักษาศีลแปด ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
เพราะชาวพุทธยังมีความเชื่อ ความศรัทธาในหลักค�ำสอนทางพุทธศาสนาและ
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิต์ า่ งๆ การวิจยั เชิงปริมาณจึงไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมทางศาสนา
ได้ครบถ้วน จึงควรให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับรายละเอียดของพฤติกรรม โดยวิธีการ
ศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อจะได้วิเคราะห์และตีความพฤติกรรมและปรากฏการณ์ที่
ศึกษาได้รายละเอียดลึกซึ้งมากขึ้น
ส่วนในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่า เมื่อมีการวิจัยเรื่องพฤติกรรม
การท�ำบุญ พฤติกรรมการรักษาศีลทั้งศีลห้าและศีลแปดแล้ว การท�ำความดีใน
ทางพระพุทธศาสนายังมีกิจกรรมที่ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การเจริญภาวนาหรือ
การท�ำจิตให้เป็นสมาธิ ดังนั้น จึงควรท�ำการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการท�ำสมาธิของ
ชาวพุทธ เพราะทุกวันนีส้ ภาพทางสังคมมีความเครียดมากขึน้ ชาวพุทธจึงนิยมการ
ท�ำสมาธิมากยิ่งขึ้น จึงควรจะไปศึกษาว่า มีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท�ำ
สมาธิของชาวพุทธบ้าง จะท�ำให้ครอบคลุมประเด็นหลักของการท�ำความดีในทาง
พระพุทธศาสนา คือ การให้ทาน การรักษาศีลและการเจริญภาวนา
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