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บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์เรือ่ งนีม้ วี ตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพือ่ ศึกษาการเปลีย่ นปรับรับเอาพระพุทธศาสนา 2) เพือ่
ศึกษาสัมมาทิฎฐิกับการเปลี่ยนปรับรับเอาพระพุทธศาสนา และ 3) เพื่อวิเคราะห์สัมมาทิฏฐิกับการเปลี่ยน
ปรับรับเอาพระพุทธศาสนา วิธีการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลใน
พระไตรปิฎก และหนังสือที่รวบรวมค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาเถรวาท และงานเขียนต่าง ๆ แล้วน�ำมา
อธิบาย เพื่อให้ได้เนื้อหาสอดคล้องตามล�ำดับของงานวิจัย
ผลจากการวิจยั พบว่า ความเชือ่ ทีม่ ปี ญ
ั ญาหมายถึง ความเชือ่ ในพระรัตนตรัยทีม่ กี ารเกีย่ วข้องกับ
การบรรลุธรรมของพระพุทธศาสนาความสัมพันธ์ของศรัทธาในฐานะเป็นปัจจัยเกือ้ กูลต่อการเข้าถึงเป้าหมาย
ในระดับขัน้ ต้นของความสัมพันธ์ทเี่ กิดจากปัจจัยขัน้ พืน้ ฐานคือปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการการได้ฟงั ธรรม
ย่อมเกิดปัญญาและประโยชน์ที่จะได้รับคือ เกิดโลกิยปัญญาเมื่อพัฒนาโลกิยปัญญาให้รู้ยิ่งรู้แจ้งจะได้
โลกุตตรปัญญาอันเป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายเพราะประกอบความเห็นที่ถูกต้องไม่ประกอบด้วย
ความคิดที่ผิด
สัมมาทิฎฐิ คือ ความเห็นถูกมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องโลกและความเป็นไปของชีวิตว่า
เป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์คอื มีการเกิดขึน้ ตัง้ อยูแ่ ละเสือ่ มสลายไปเป็นธรรมดาโดยใช้ปญ
ั ญาพิจารณาเพือ่
พัฒนาไปสู่ความหลุดพ้นคือ นิพพานเพราะความเห็นเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่อาจน�ำวิถีชีวิตและสังคมมนุษย์
ไปสู่ความดีความเจริญดังนั้น การได้ศึกษาความส�ำคัญของสัมมาทิฏฐิเป็น “ปฐมสู่นิพพาน” จะช่วยให้เกิด
ความเข้าใจไปตามล�ำดับเป็นพื้นฐานต่อไป
วิเคราะห์สมั มาทิฏฐิกบั การปรับเปลีย่ นรับเอาพระพุทธศาสนาในทรรศนะทีเ่ ป็นมิจฉาทิฎฐินนั้ อาจ
ท�ำให้มีทรรศนะต่อสิ่งต่างๆที่ผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ดังนั้น หลักธรรมอันส�ำคัญในทางพุทธศาสนาที่จะท�ำลาย
ทรรศนะทีผ่ ดิ พลาดนีไ้ ด้คอื สัมมาทิฎฐิโดยปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดสัมมาทิฎฐินไี้ ด้กค็ อื ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ
เป็นปัจจัยที่สนับสนุนซึ่งกันและกันอีกปัจจัยที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งก็คือกัลยาณมิตรซึ่งเป็นผู้กระตุ้นเตือน
ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการให้เจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นท�ำลายทรรศนะอันเป็นมิจฉาทิฎฐิให้ส้ินไป
เหลือไว้แต่ความเห็นแจ้งในสรรพสิ่งตามความเป็นจริงนั่นเอง
1

ร้อยเอ็ด.
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ABSTRACT
The objectives of this research were aimed: 1) to study adoption of Buddhism,
2) to study adoption of Buddhism and Right understanding, 3) to analyze the adoption of
Buddhism and Right Understanding. The research methodology was based on the
qualitative one, placing the emphasis on the documentary research. Data were gained form
such secondary sources as The Tripitaka, texts on Theravada Buddhism and Buddhist
scholars’ writings. They, then, were explained to gain the essence in conformity with orders
of the research.
Outcomes of the research summarize the following main findings:
The belief perceived with wisdom connotes the belief in Buddhism’s Three Jewels
having to do with achieving Buddhism’s dharma. The relation of faith as a contributing
factor for accessing the target goal at the initial step of the contributing one was …and
proper attention. Listening to dharma attentively gives rise to wisdom; the resultant
benefit was to gain mundane wisdom. The more the mundane wisdom is developed, the
more supra-mundane one gains. It is instrumental in achieving the goal, for it is composed
of the right view, not the wrong one.
Right Understanding is right views. Thus, one should have right views on the world
and developments of life that it is subject to change under the law of Three Characteristics
by using wisdom to take it into consideration so as to develop oneself to liberation,
Nirvana, for a point of views was a changing point that may lead a way of an individual’s
life and human society to a good act and progress. Accordingly, to have studies significance
of Right Understanding is the stepping stone to Nirvana, help enhancing understanding of
it in order of its developments as the basic step.
The analytical results revealed that Right Understanding and adoption of Buddhism
in wrong views may have different views on different things arisen mistakenly. Therefore,
the two core teachings are others’ thoughts and proper attention, which were considered
as the contributing factor. Another core teaching is companionship, which stimulated
others’ thoughts and proper attention to increasingly grow, eradicating wrong views
completely, leaving the realization in all things as they very really are.
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
พฤติกรรมของคนในโลกนีแ้ ต่ละคนมีลกั ษณะแตกต่างกันไปไม่สามารถน�ำมาเสนอให้จบสิน้ ได้หาก
ประมวลเอาทรรศนะจากสถาบันส�ำนักคิดที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในพรหมชาลสูตรมีถึง 62 ทฤษฎีด้วยกัน
แนวความคิดทีน่ กั ปรัชญาจากส่วนต่างๆของโลกกล่าวไว้มาประมวลลงคงหาบทสรุปทีล่ งตัวได้ยากภูมปิ ญ
ั ญา
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คนไทยเข้าใจเรื่องนี้จึงกล่าวไว้ว่า “นานาจิตตัง” ต่างคนต่างความคิดเป็นเรื่องธรรมดาทรรศนะที่ได้รับการ
แนะน�ำปลูกฝังจนหยัง่ ลงสูจ่ ติ ส�ำนึกของปัจเจกชนแล้วขยายผลสูส่ งั คมเมือ่ คนน�ำทรรศนะนัน้ ไปใช้จนเป็นเหตุ
ให้ทำ� ลายความสงบสุขของตนเองและส่วนรวมความเห็นนัน้ เรียก “มิจฉาทิฏฐิ” จัดเป็นความเห็นทีผ่ ดิ คนมี
สัญชาตญาณพืน้ ฐานในการกินอาหารหลับนอนหนีภยั และการสืบพันธุ์คล้ายกับสัตว์โลกชนิดอื่นๆแต่เพราะ
คนเป็นสัตว์ทกี่ ล้าลองผิดลองถูกสนใจใฝ่รเู้ มือ่ เห็นตนปฏิบตั สิ งิ่ ใดลงไปแล้วก่อให้เกิดความทุกข์ทงั้ แก่ตนและ
ผู้อื่นในชั้นแรกพวกเขาพยายามหาทางออกด้วยการไม่ท�ำความเดือนร้อนให้แก่หมู่คณะของตนและสังคมที่
ตนอยู่อาศัยแต่ประสบการณ์ได้เตือนสติให้คนเหล่านั้นรู้ว่า สัตว์โลกทุกชนิดล้วนรักสุขเกลียดทุกข์การ
เบียดเบียนกันไม่สร้างสรรค์ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน
พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่เลื่อมใสเคารพบูชาของกษัตริย์ และพราหมณ์ทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน
เหมือนกับระบบศักดิน์ าในยุโรปโบราณ ซึง่ กษัตริย์ และพราหมณ์ทงั้ หลายเหล่านัน้ เป็นผูป้ กครองเป็นผูบ้ ริหาร
เขตแดนแว่นแคว้นต่าง ๆ พระพุทธเจ้าจึงทรงได้รบั ทราบถึงปัญหา และสภาพทีเ่ ป็นจริงทางการปกครองของ
ผูป้ กครองแว่นแคว้น และพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ อย่างถ่องแท้ และทรงให้คำ� แนะน�ำสัง่ สอนทัง้ ในทางโลก และทางธรรม
แก่กษัตริย์ และพราหมณ์ชนั้ สูง จนสามารถแก้ปญ
ั หาได้เป็นทีย่ อมรับ และพึงพอใจของชนชัน้ สูงเป็นจ�ำนวน
มาก ความคิดทางเปลี่ยนแปลงหรือพุทธพจน์ทางการปกครองหรือการปรับเปลี่ยนศาสนาของพระองค์จะ
ทรงคุณค่ามีประโยชน์ และสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของยุคสมัยพุทธกาลนั้น
ได้เป็นอย่างดี และน่าจะน�ำมาประยุกต์ใช้ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของคนในศาสนานัน้ ๆ ได้ และบริหาร
ประเทศในปัจจุบันให้น�ำเอาหรือรับเอาพุทธศาสนามาเป็นบาทฐานในการปฏิบัติ (วัชรีทรงประทุม,2547,
หน้า 5)
พระพุทธองค์ทรงเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับมนุษย์ และจุดมุ่งหมายของมนุษย์จากแนวคิดเดิม
ซึง่ เป็นความคิดตามหลักศาสนาพราหมณ์และลัทธิอนื่ ๆ พระพุทธองค์ทรงสอนว่า การยึดมัน่ ในตัวตน (อัตตา)
ท�ำให้เกิดความทุกข์ขึ้นในสังคม ท�ำให้คนเราคิดถึงตนเองมากกว่าสังคม ส่วนการละตัวตน จะท�ำให้คนเรามี
ความสานึกต่อสังคมได้มากขึ้น การละตัวตนจะต้องอาศัยการจัดระเบียบสังคมเสียใหม่ แต่การเสนอให้
เปลี่ยนแปลงสังคมย่อมติดขัดที่ผู้ปกครองซึ่งรักษาอ�ำนาจของตน เนื่องจากตนมีฐานะดีอยู่แล้ว ทางด้าน
ประชาชนเองก็เคยชินกับวิถชี วี ติ แบบศาสนาพราหมณ์ ความเข้าใจชีวติ อย่างใหม่จงึ เกิดขึน้ ยาก จ�ำต้องสร้าง
สังคมแบบใหม่ขึ้นเป็นตัวอย่างสังคมนั้นได้แก่สงฆ์ เมื่อมองในแง่จริยศาสตร์สงฆ์เป็นสังคมของผู้มุ่งนิพพาน
แต่เมื่อมองในแง่การเมืองสงฆ์เป็นลักษณะสังคมที่พัฒนามาจากองค์การทางการเมืองแบบเผ่าชนหรือ
สาธารณรัฐ (ปรีชาช้างขวัญยืน, 2538, หน้า 39-40)
ประวัตศิ าสตร์อนิ เดียสมัยพุทธกาลเราจะเห็นว่าดินแดนของชาวภารตะในปัจจุบนั นีน้ นั้ ได้ตกอยูใ่ น
ความครอบครองของพวกอริยกะหรือพวกอารยันเป็นส่วนมาก แต่ทว่าการปกครองของชาวอารยันใน
ชมพูทวีปในสมัยนัน้ มิได้รวมเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน ได้แบ่งการปกครองออกเป็นรัฐๆในแต่ละรัฐมีการปกครอง
ไม่คอ่ ยเหมือนกันบางรัฐก็ปกครองแบบราชาธิปไตยบางรัฐก็ปกครองแบบคณาธิปไตยและบางรัฐก็ปกครอง
แบบประชาธิปไตยซึ่งมีรัฐใหญ่ๆในสมัยนั้นอยู่ 16 รัฐด้วยกันคืออังคะมคธกาสีโกศลวัชชีมัลละเจตีวังสะกุรุ
ปัญจาละมัจฉะสุรเสนะอัสสกะอวันตีคันธาระกัมโพชะทั้ง 16 รัฐนี้ต่างก็แข่งขันกันเป็นใหญ่บางครั้งก็ทำ�
สัมพันธไมตรีกันบางครั้งก็รบราฆ่าฟันกันอยู่เช่นนี้เสมอมา รัฐที่นับว่ามีชื่อเสียงมากที่สุดในสมัยพุทธกาลก็คือ
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รัฐมคธและโกศล ซึ่งปกครองแบบราชาธิปไตยและรัฐวัชชีซึ่งปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแล้วรัฐมคธซึ่งเวลานั้นอยู่ภายใต้การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของพระเจ้าพิมพิสารเป็น
รัฐที่ใหญ่โตและเกรียงไกลที่สุด ทั้งในด้านก�ำลังทหารและเศรษฐกิจ มิใช่แต่เท่านั้นโดยรอบๆกรุงราชคฤห์
พระนครหลวงของรัฐนี้ยังเป็นศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่ลัทธิศาสนาต่างๆอีกด้วย ลัทธิศาสนาที่กาลังเจริญ
รุ่งเรืองที่สุดในขณะนั้นคือศาสนาพราหมณ์ (จ�ำนงค์ ทองประเสริฐ, 2550, หน้า 243)
เมือ่ เป็นเช่นนี้ การปรับโครงสร้างรากฐานของสังคมให้แข็งแรงขึน้ เข้มแข็งขึน้ ด้วยการพัฒนาคนใน
สังคมทางด้านจิตใจให้กลับมานับถือพุทธศาสนาให้เป็นคนดีมคี วามคิดเห็นทีถ่ กู ต้องมีปญ
ั ญาพิจารณาสิง่ ต่างๆ
ในชีวติ ได้อย่างดี เพือ่ ความสงบสุขในสังคมไทยหลักค�ำสอนทางพระพุทธศาสนาเห็นว่า การทีค่ ณ
ุ ธรรมต่างๆ
จะเจริญงอกงามขึ้นได้นั้น จ�ำเป็นจะต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่ดีการจัดระเบียบสังคมให้ดีงามและเกื้อกูล
แก่คณ
ุ ธรรมดังกล่าว จึงมีความส�ำคัญมากด้วยเหตุนจี้ งึ มีหลักธรรมอยูห่ ลายประการทีท่ ำ� ให้คนในสังคมและ
สภาพแวดล้อมได้รบั การจัดสรรก่อให้เกิดชีวติ ทีด่ รี ว่ มกัน เพือ่ ให้คณ
ุ ธรรมภายในเจริญงอกงาม (พุทธทาสภิกขุ,
2541, หน้า 73) การพัฒนาจิตและปัญญานับว่าเป็นเรื่องส�ำคัญที่สุดในชีวิตอริยสัจข้อสุดท้ายคือ มรรค
เป็นการประมวลหลักความประพฤติปฏิบัติหรือระบบจริยธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเป็นค�ำสอนภาค
ปฏิบตั ทิ จี่ ะช่วยให้การด�ำเนินสูจ่ ดุ หมายตามแนวทางของกระบวนธรรมทีร่ เู้ ข้าใจแล้วนัน้ เป็นผลส�ำเร็จขึน้ มา
ในชีวิตจริง
ในการด�ำเนินชีวิตของคนนั้น พระพุทธศาสนาเน้นในหลักการที่ให้มีดุลยภาพคือความสมดุลหรือ
ความพอดี ให้ความส�ำคัญทั้งแก่ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในการฝึกคนในขั้นต้นที่จะน�ำเข้าสู่มรรค
กล่าวคือการที่จะมีสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นองค์แรกของมรรคมีปัจจัย 2 ประการที่ช่วยให้คนมีสัมมาทิฏฐิคือเสียง
จากภายนอกและรูจ้ กั คิดคิดเป็นนับเป็นปัจจัย 2 อย่างทีท่ ำ� ให้เกิดสัมมาทิฏฐิซงึ่ เป็นองค์ประกอบเริม่ แรกของ
มรรคและเป็นจุดเริ่มของการศึกษาที่ถูกต้อง ผู้มุ่งจะได้ปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิจึงต้องปฏิบัติตามมงคลสูตร
คาถาแรกของพระพุทธเจ้าให้เป็นประจ�ำคือ ไม่เสวนาคบหาคนพาลทั้งหลาย เสวนาคบหาบัณฑิตทั้งหลาย
และบูชาผู้ควรบูชาทั้งหลาย เมื่อปฏิบัติและปลูกฝังสัมมาทิฏฐิอยู่เนืองๆ ดังนี้แล้วก็ย่อมจะเจริญปัญญาขึ้น
โดยตลอดสามารถพิจารณาหาเหตุผลได้ถูกต้อง
ในปัจจุบันสังคมไทยได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการด�ำเนินชีวิตตามวิถีแบบไทยไปตามยุคโลกาภิวัฒน์
ความคิดเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิถูกต้องตรงตามหลักพระพุทธศาสนาลดน้อยถอยลงไปตามล�ำดับ ท�ำให้คนใน
สังคมมีความคิดเห็นที่แปลกแตกต่างบนพื้นฐานของอัตตา ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ความไม่เข้าใจความว้าเหว่วิ่งหาสิ่งยึดเหนี่ยวไปตามความเข้าใจของตนสังคมที่ไม่สงบสุขมีต้นเหตุมาจาก
บุคคลทีม่ คี วามคิดเห็นทีไ่ ม่ถกู ต้อง จิตใจมีความทุกข์กระสับกระส่ายรุม่ ร้อนไม่พอเพียง อยากได้ใคร่มหี าความ
สงบไม่พบโดยจะส่งผลต่อไปยังสังคมสร้างความเดือดร้อนวุน่ วาย เช่น การก่อการร้ายในภาคใต้อาชญากรรม
ที่รุนแรงในสังคมการโกงกินในระบบบริหารราชการ เป็นต้น คนในสังคมมีจิตใจวิปริตขาดความยับยั้งชั่งใจ
ท�ำความชั่วได้ง่าย โดยคิดว่าการกระท�ำนั้นสมควรที่จะท�ำที่จะตอบโต้เป็นสิ่งซึ่งสังคมไทยก�ำลังเผชิญอยู่ใน
ขณะนี้ ถ้าสามารถได้รับการแนะน�ำสิ่งที่ถูกที่ควรให้เห็นชอบ ก็นับว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นและอนุเคราะห์
ให้มีผลต่อไปถึงสังคมได้
ด้วยเหตุผลส�ำคัญดังกล่าว จึงเป็นส่วนส�ำคัญและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยประสงค์ที่จะท�ำวิจัย
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เรื่องการศึกษาสัมมาทิฎฐิกับการปรับเปลี่ยนรับเอาพุทธศาสนาตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงท�ำให้ผู้วิจัยสนใจ
ศึกษาโดยมีขอบเขตแห่งการศึกษาโลกียสัมมาทิฏฐิเป็นหลักการพัฒนาชีวติ ความคิดความเข้าใจทีถ่ กู ต้องตาม
ความเป็นจริง ตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามและท�ำให้สังคมร่มเย็นเป็นสุข ศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวข้องตาม
หลักสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมสืบไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนปรับรับเอาพระพุทธศาสนา
2. เพื่อศึกษาสัมมาทิฏฐิในการเปลี่ยนปรับรับเอาพระพุทธศาสนา
3. เพื่อวิเคราะห์สัมมาทิฏฐิกับการเปลี่ยนปรับรับเอาพระพุทธศาสนา
3. ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วางขอบเขตในการศึกษาสัมมาทิฏฐิกับการปรับเปลี่ยนรับเอา
พระพุทธศาสนา โดยศึกษาจากเอกสารต่างๆ ดังนี้
1. ศึกษาสัมมาทิฏฐิทปี่ รากฏในต�ำราต่างๆ ทีเ่ ป็นปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎก และทีม่ าจากทุตยิ ภูมิ
คือ อรรถกถา และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
2. ศึกษาวิเคราะห์สัมมาทิฏฐิกับการปรับเปลี่ยนรับเอาพระพุทธศาสนาข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้
ผู้วิจัยจะได้ศึกษาข้อมูลที่ปรากฏในต�ำราต่างๆ ที่เป็นปฐมภูมิ คือ พระไตรปิฎก และที่มาจากทุติยภูมิ คือ
อรรถกถา และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ จากผูร้ เู้ ขียนไว้ เช่น วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความ วารสาร เป็นต้น
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ท�ำให้ทราบการเปลี่ยนปรับรับเอาพระพุทธศาสนา
2. ท�ำให้ทราบสัมมาทิฏฐิในการเปลี่ยนปรับรับเอาพระพุทธศาสนา
3. ท�ำให้ทราบการวิเคราะห์สัมมาทิฏฐิกับการเปลี่ยนปรับรับเอาพระพุทธศาสนา
4. ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลและประโยชน์ในการจ�ำท�ำวิจัยของรุ่นต่อๆ ไป
5. วิธีด�ำเนินการวิจัย
ในการศึกษาเรือ่ ง การศึกษาสัมมาทิฏฐิกบั การปรับเปลีย่ นรับเอาพระพุทธศาสนา ซึง่ ก็เป็นการวิจยั
เชิงคุณภาพจากเอกสาร ได้มีการศึกษาตามวิธีการดังนี้
1. ขั้นส�ำรวจข้อมูล
1) ศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับการปรับรับเอาพระพุทธศาสนา ศึกษาสัมมาทิฏฐิในการเปลีย่ นปรับ
รับเอาพระพุทธศาสนา และศึกษาวิเคราะห์สัมมาทิฏฐิกับการปรับเปลี่ยนรับเอาพระพุทธศาสนา
2) ส�ำรวจเอกสารงานวิจยั ทีม่ ผี รู้ เู้ ขียนไว้ และศึกษาวิจยั เกีย่ วกับสัมมาทิฏฐิกบั การปรับเปลีย่ น
รับเอาพระพุทธศาสนา
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2. ขั้นรวบรวมข้อมูล
1) ส�ำรวจข้อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ คือ ศึกษาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก
2) รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทุติยภูมิ คือ ต�ำรา เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร
บทความ และงานเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วไป
3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
1) น�ำข้อมูลที่ได้ศึกษามาท�ำการแยกแยะ จัดประเภท แล้วน�ำข้อมูลเหล่านั้นไปเขียนลงใน
บทต่าง ๆ ตามความสอดคล้องและเหมาะสมแก่เนื้อหาของการวิจัยอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ ถูกต้อง และ
ชัดเจน
2) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสัมมาทิฏฐิกับการปรับเปลี่ยนรับเอาพระพุทธศาสนา
4. ขั้นน�ำเสนอผลงานวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรือ่ ง สัมมาทิฏฐิกบั การปรับเปลีย่ นรับเอาพระพุทธศาสนานี้ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� เสนอ
ผลการวิจัยตามล�ำดับขั้นตอนแบบวิจัยเชิงพรรณนา
6. ผลการวิจัย
จากศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าประเด็นงานวิจัยนั้นเป็นการน�ำเสนอหลักธรรมที่
เป็นข้อประพฤติปฏิบัติส�ำหรับควบคุมกายวาจา และใจ ซึ่งเรียกว่า หลักธรรมส�ำหรับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำ
วันของมนุษย์ ในสังคมทีจ่ ะต้องเรียนรูใ้ ห้เข้าใจหลักธรรมพืน้ ฐานในทางพระพุทธศาสนา พัฒนาหรือการปรับ
เปลี่ยนรับเอาพุทธศาสนานั้น คนในสังคมจ�ำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ให้มีความเข้าใจในการที่จะอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสงบสุข จากงานวิจยั ข้างต้นได้เสนอหลักการส�ำคัญส�ำหรับบุคคลให้มคี ณ
ุ ธรรมในการด�ำเนินชีวติ
ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า ควรน�ำหลักการและวิธีการดังกล่าวลงไปสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนใน
สังคมไทยที่ยังขาดหลักการปฏิบัติหรือแนวทางในการด�ำเนินชีวิตในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ การวิจัยนี้มุ่งหวัง
จะได้รับประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อที่จะส่งเสริมให้มนุษย์มีการพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านร่างกาย
และทางด้านสติปัญญาพร้อมที่จะอ�ำนวยประโยชน์แก่สังคมได้อย่างสันติสุขเสมอไป
7. ข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง สัมมาทิฏฐิกับการปรับเปลี่ยนรับเอาพระพุทธศาสนายังมีประเด็นที่น่าศึกษาอีก
มากมาย เพราะเป็นเพียงทรรศนะทีม่ ตี อ่ การเปลีย่ นแปลงพุทธศาสนาเท่านัน้ ซึง่ จากการศึกษาวิจยั ท�ำให้เห็น
ว่าสังคมไทยในปัจจุบนั นีน้ า่ จะมีองค์กรทางพุทธศาสนาทีใ่ ห้ความรูท้ างพระพุทธศาสนาทีถ่ กู ต้องตามทรรศนะ
ทีแ่ ท้จริง แต่ทพี่ บเห็นในปัจจุบนั ตามสือ่ ต่างๆ กลับพบว่า ส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้หลักการพุทธศาสนาคลาดเคลือ่ น
เปลี่ยนไปสู่แนวความคิดหรือทรรศนะที่เป็นมิจฉาทิฎฐิเอนเอียงไปในลัทธิต่างๆนั้น กลับเป็นบุคลากรทาง
ศาสนาที่พุทธศาสนาที่เรียกว่า พุทธบริษัท 4 อันได้แก่ อุบาสก อุบาสิกา ภิกษุ ภิกษุณี เองที่ท�ำให้หลักการ
หรือทรรศนะทางพระพุทธศาสนาเปลี่ยนไป
ความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาที่ประกอบด้วยเหตุผลมีปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองให้ศรัทธา
ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง เกิดจากปัจจัยภายนอกคือ พระรัตนตรัยและโยนิโสมนสิการ เมื่อศรัทธาเกิด
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ย่อมได้ปญ
ั ญาและส่งต่อให้บรรลุนพิ พานอันเป็นลักษณะเฉพาะของพระพุทธศาสนาทีพ่ ทุ ธศาสนิกชกทุกท่าน
ควรที่จะต้องรับรู้รับทราบและน�ำไปใช้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดศรัทธาถูกต้องตามความหมายหน้าที่
ความส�ำคัญและประโยชน์ที่มีความสัมพันธ์กับเป้าหมาย ดังนั้น จึงต้องท�ำความรู้ความเข้าใจกับค�ำศัพท์ว่า
“ศรัทธา” ให้ถูกต้องเพื่อจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดคือนิพพานโดยมีข้อเสนอดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ควรมีการน�ำเสนอและการใช้ค�ำศัพท์ให้ถูกต้องให้ตรงกับความหมายและหน้าที่เพื่อให้บุคคล
ได้เกิดศรัทธาอย่างถูกต้องต่อสิ่งที่ศรัทธา หากความหมายและหน้าที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาแล้ว ก็จะเข้าใจ
ผิดและคลาดเคลื่อนไป โดยผู้วิจัยขอเสนอดังนี้ว่า
1) เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมควรอธิบายความหมายอย่างตรงไปตรงมา และอย่างถูกต้อง
กับสิ่งที่ท�ำให้เกิดปัญญาและตรงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เพื่อให้ศรัทธานั้นเป็นศรัทธาที่ไม่เป็นไปเพื่อ
งมงายสังคมเกิดความคิดถูกเห็นถูกด้วยปัญญา จะไม่สร้างปัญหาให้สังคมส�ำหรับผู้ที่มีศรัทธาแตกต่างและ
ไม่เกิดความสับสนในความหมายนั้นๆ
2) การจัดการศึกษาและเพือ่ พัฒนาความรูแ้ บบบูรณาการและเผยแผ่ไปสูพ่ ทุ ธศาสนิกชนโดย
มีจุดเริ่มต้นที่วัดโรงเรียนและสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ เพื่อให้เข้าถึงใจของคนทุกระดับชั้นแต่
จะต้องด�ำเนินต่อไปให้ถึงเป้าหมายคือนิพพาน อันเป็นหลักการส�ำคัญของพระพุทธศาสนา
3) เสริมสร้างความรูเ้ กีย่ วกับความเชือ่ ให้พทุ ธศาสนิกชนอย่างถูกต้องให้เห็นถึงทีม่ าทีไ่ ปและ
ขัน้ ตอนของความเชือ่ มโยงกับเป้าหมายของพระพุทธศาสนา เพือ่ ให้เกิดปัญญาอันมีผลต่อการด�ำเนินชีวติ ไม่
เกิดการหวัน่ ไหวในศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา และสามารถน�ำพาตนเองให้ออกจากวัฏฏทุกข์เป็นอิสระและ
หลุดพ้นได้อย่างสิ้นเชิง
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาเรื่อง สัมมาทิฏฐิกับการปรับเปลี่ยนรับเอาพระพุทธศาสนา ที่ปรากฏในคัมภีร์
พระพุทธศาสนาและต�ำราอื่นๆ ท�ำให้ทราบถึงการเกิดความสัมพันธ์ตั้งแต่ระดับโลกิยะระดับโลกุตตระและ
เป้าหมายจึงควรทีจ่ ะมีการศึกษาในรายละเอียดในแต่ละระดับหัวข้อทีน่ า่ จะท�ำการวิจยั ในงานวิจยั ครัง้ ต่อไป
คือ
1) ควรศึกษาถึงกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางพุทธศาสนาว่ามีผลต่อการด�ำเนินชีวิต
อย่างไร
2) ศึกษาความเป็นมาของการเปลี่ยนแปลงพุทธศาสนาก่อนพุทธกาลกับความเชื่อที่ถูกต้อง
ในสังคมไทย
3) ศึกษามิจฉาทิฏฐิที่เป็นต้นตอน�ำไปสู่ความเห็นที่ไม่ถูกต้อง และมีวิธีใดบ้างที่จะสามารถ
เปลี่ยนแปลงความเห็นผิดให้กลายเป็นความเห็นที่ถูกต้องได้
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