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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุและสามเณรชนเผ่า ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 7 อยู่ในระดับที่มีปัญหาน้อย แต่ก็มีแนวโน้มที่จะมีปัญหา เพราะเมื่อพิจารณาจาแนกตามองค์ประกอบของ
ปัญหาพบว่า การที่พระภิกษุและสามเณรชนเผ่ามีองค์ความรู้ไม่เพียงพอในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และความไม่ต่อเนื่องในการ
ประพฤติและปฏิบัติตามแนววิถีพุทธอยู่ในระดับที่มีปัญหา ( = 2.96 และ 2.74)
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุและสามเณรชนเผ่า ในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ภาค 7 ได้แก่ การขาดการนิเทศและการตรวจการของคณะสงฆ์ และความห่างไกลจากศูนย์กลาง
ความเจริญ
แนวทางที่เหมาะสมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิก ษุแ ละสามเณรชนเผ่า ในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค 7 ต้องให้ความสาคัญในเรื่องต่อไปนี้
1. คณะสงฆ์ต้องให้ความสาคัญเรื่องการบริหารจัดการ ควรมี การจัดระบบการนิเทศงาน เน้นการให้ คาปรึก ษา
แนะนาทั้งในด้า นความชัด เจนของเนื้อหา การพัฒ นาศัก ยภาพ เทคนิค การเผยแผ่ สนับสนุน ความสามารถพิเศษส่วน
บุคคล เพื่อเพิ่มศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนที่เป็นชนเผ่า ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารการคมนาคมสมัยใหม่
2. การปฏิบัติงานของพระภิกษุและสามเณร ควรมีการปฏิบัติงานในลักษณะทีมงานหรือเครือข่ายการทางาน โดย
ใช้พื้นที่เป็นฐานในการแบ่งกลุ่มเพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือกันได้อย่างเหมาะสม
3. ควรเปิดโอกาสให้ชาวบ้า นในชุม ชนเป็นผู้มีบทบาทในการดูแ ลและบารุงรัก ษาพุทธศาสนสถานร่ว มกับ
พระภิกษุและสามเณร
4. การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสาคัญ ควรมีการแลกเปลี่ยนกับวัดหรือพุทธศาสนสถานขนาด
ใหญ่ในชุมชนเมือง เพื่อสร้างสัมพันธภาพร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดเครือข่ายในการทางานร่วมกันต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ: ปัญหาอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา, การเผยแผ่พระพุทธศาสนา, พระภิกษุสามเณรชนเผ่า
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ABSTRACT
The research findings showed that problems and obstacles in the hill-tribe Buddhist
Clergymen’s propagation of Buddhism in an area of the jurisdiction of the Ecclesiastical Organization
Region 7 were rated at a low level. But such propagation seemed to have a trend to face the problem.
That is why, when considering by factor of the problem, it was found that the lacking of knowledge for
the propagation of Buddhism on part of the tribal Buddhist Clergymen and irregularity of the
performance and observance of the Buddhist ways were found at a problematic level ( = 2.96 and
2.74).
The factors affecting the problems and obstacles in the hill-tribe Buddhist clergymen’s
propagation of Buddhism in an area of the jurisdiction of the Ecclesiastical Organization Region 7
included the lacking of the Sangha directing and inspecting as well as its isolation from the center of
development.
As for appropriate strategy in the hill-tribe Buddhist clergymen’s propagation of Buddhism in
an area of the jurisdiction of the Ecclesiastical Organization Region 7, the involving authority had to
prioritize the following issues.
1. The Buddhist Sangha had to realize the significance of administration, in which there should
be directing system with emphasis on counseling in terms of clarity of the subject matter, skill
development, propagation technique, and personal ability support in order to step up the tribal
Buddhists’ faith through utilization of some modern communication technologies.
2. With regard to the Buddhist clergymen’s operation, there should be teamwork-based
performance by using the target area as basis for dividing it into groupings so as to make possible the
mutual aids.
3. The villagers in community should be given opportunity to play role in taking care of,
and maintaining, the Buddhist architectures in collaboration of the monks and novices.
4. With regard to Buddhist events organizing on important festive occasions, there should be
some exchange between the big monastery and Buddhist institution in an urban area in order to create
relationship. That would consequently results in emergence of cooperation network in the future.
Keywords: problems and obstacles in propagation of Buddhism, the propagation of Buddhism,
the hill tribe monks and novices

ปีที่ 10 ฉบับที่ 22 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี 49

บทนา
การบริ ห ารการพั ฒ นาประเทศที่ มี ค วามสมดุ ล
ระหว่ างการพั ฒนาวั ตถุ กั บการพั ฒนาจิ ตใจ ย่ อมน าไปสู่
ความเจริญที่ยั่งยืนของประเทศนั้น เพราะทรัพยากรมนุษย์
เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนา หากประชากรของประเทศใดมี
คุ ณภาพทั้ งในด้ านความรู้ ความสามารถในการประกอบ
สัมมาชีพ มีความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี
ตลอดจนมี คุ ณสมบั ติ ภายในจิ ตใจที่ ประกอบไปด้ วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีความเมตตากรุณา ไม่เอาเปรียบไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น และไม่เบียดเบียนธรรมชาติ ดารงชีพอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สงบสุ ข ประเทศนั้ นก็ จะมี โอกาสเจริ ญ ก้ าวหน้ ามากกว่ า
เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการหาวิธี การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจากประชาชนชน เช่น ปัญหาการคอรัปชั่น ซึ่งเกิด
จากความไม่ซื่อสัตย์สุจริต ปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรมที่เกิด
จากภัยธรรมชาติเพราะประชากรบุกรุกพื้นที่ป่า เบียดเบียน
ทาลายธรรมชาติ รวมทั้งปัญหาอาชญากรรมทั้งหลาย ซึ่งเกิด
จากความไร้ เมตตาและไม่ มี ความกรุ ณาต่ อเพื่ อนมนุ ษย์
ด้วยกัน เป็นต้น ปัญหาทั้งหลายที่กล่าวมาล้วนเป็นดุลถ่วงใน
การพัฒนาประเทศ
การมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผู้คนอยู่ใน
กรอบศีลธรรมนั้น เป็นเรื่องที่หลายประเทศให้ความสาคัญ
ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดๆ ล้วนมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความสงบ
สุขในการอยู่ร่วมกัน เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ประชาชน
ส่วนใหญ่ร้อยละ 94.6 นับถือพระพุทธศาสนา (สานักสถิ ติ
พยากรณ์ สานักงานสถิติแห่งชาติ: 2554) [1] และมีหลักคา
สอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติ
เพื่อสร้างความสุขสงบภายในจิตใจของผู้คนและสร้างสันติสุข

ในการอยู่ ร่ วมกั นมาเป็ นเวลาช้ านาน ประชาชนคนไทยได้
นาเอาหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจาวัน และขัด
เกลาลักษณะนิสัยของคนไทยให้มีจิตใจที่ดีงามในทุกๆ ด้าน
ทั้งนี้มีผลมาจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า
และบรรดาพระสงฆ์ ส าวกของพระองค์ ตั้ งแต่ อดี ตจนถึ ง
ปัจจุบั น การเผยแผ่ พระพุทธศาสนาจึ งนั บได้ ว่าเป็นงานที่
สาคัญอย่างหนึ่งของคณะสงฆ์ (กรมการศาสนา: 2530) [2]
ปั จ จุ บั นคณะสงฆ์ ไทยได้ ด าเนิ น การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไปสู่ประชาชนทุกพื้นที่ เช่นเดียวกับในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ ภาค 7 คื อจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ล าพู น
แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีชนเผ่าอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก ส่วนใหญ่
มักจะมีถิ่นอาศัยในเขตป่าเขาที่ห่างไกลจากตัวเมือง การมีถิ่น
ฐานอยู่ห่างไกลความเจริญที่งานบริการของภาครัฐเข้าไปไม่
ทั่วถึง หรือการคมนาคมลาบาก ภาครัฐไม่สามารถให้ บริการ
ได้ เ ต็ ม รู ป แบบ เป็ น เหตุ ใ ห้ วิ ถี ชี วิ ต ของชนเผ่ า มี ค วาม
ยากล าบากกว่ ากลุ่ มคนที่ อยู่ ในเมื องใหญ่ ที่ มี ความเจริ ญ
ในขณะที่ปัจจัยในการดารงชีวิตเป็นไปแบบไม่ สมบูรณ์ มี
ปัญหาทั้งในด้านบ้านเรือนที่อยู่อาศัย อาหารการกิน เสื้อผ้า
เครื่ องนุ่ งห่ ม ยารั กษาโรคที่ ขาดแคลน ความยากจน เกิ ด
ปัญหายาเสพติด และปัญหาทั้งหลายที่ทาให้เกิดทุกข์เหล่านี้
เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ ท าให้ ชนเผ่ าดั งกล่ าวหาเครื่ องยึ ดเหนี่ ยว
ทางด้านจิตใจ เช่น ความเชื่อเรื่องผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่
ตามธรรมชาติ เช่น ขุนน้า ภูเขา ต้นไม้ใหญ่ฯ ยังไม่มีความ
เข้าใจในเรื่องของพระพุทธศาสนามากนัก (พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
และพระมหานนทพันธ์ ปภสฺสโร: 2546) [3]

ตารางที่ 1 จานวนพระภิกษุสามเณรชนเผ่าและพระภิกษุสามเณรชนเผ่าที่เป็นพระธรรมจาริก และพระบัณฑิตอาสาจาแนกตามชนเผ่า
ที่
พระภิกษุสามเณรชนเผ่า
จานวน
พระภิกษุสามเณรชนเผ่า
จานวน
ที่เป็นพระธรรมจาริก
และพระบัณฑิตอาสา
1
กะเหรี่ยง
412
กะเหรี่ยง
136
2
ม้ง
268
ม้ง
13
3
อาข่า
44
อาข่า
1
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ตารางที่ 1 (ต่อ) จานวนพระภิกษุสามเณรชนเผ่าและพระภิกษุสามเณรชนเผ่าที่เป็นพระธรรมจาริกและพระบัณฑิตอาสา จาแนกตามชนเผ่า
ที่

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

พระภิกษุสามเณรชนเผ่า

จานวน

ลาหู่
ลีซู
เมี่ยน
ลัวะ
ไทยใหญ่
ถิ่น
จีนฮ่อ
เย้า
ขมุ
มูเซอ
รวมทั้งหมด

33
81
38
12
17
13
11
5
3
3
929

พระภิกษุสามเณรชนเผ่า
ที่เป็นพระธรรมจาริก
และพระบัณฑิตอาสา
ลัวะ
ไทยใหญ่
ถิ่น
เย้า
ขมุ
มูเซอ
รวมทั้งหมด

จานวน

2
10
18
2
1
1
184

ที่มา: จดหมายเหตุพระธรรมจาริกแห่งแผ่นดิน. (2553). เชียงใหม่ : พิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในงานฉลองโครงการพระธรรมจาริก พุทธศักราช
2508 - 2553. [4]

ตารางที่ 2 จานวนอาศรมพระธรรมจาริกในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 7
ที่
1
2
3

จังหวัด

จานวน
92
38
3
123

เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
ลาพูน
รวมทั้งหมด

ที่มา: จดหมายเหตุพระธรรมจาริกแห่งแผ่นดิน. (2553). เชียงใหม่ : พิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในงานฉลองโครงการพระธรรมจาริก พุทธศักราช
2508 - 2553. [4]

ตารางที่ 3 พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา จาแนกตามหน่วยงานและสังกัด
ที่
1
2

พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พระธรรมทูต
พระธรรมจาริก

3
4
5

พระบัณฑิตอาสา
พระวิปัสสนาจารย์
พระวิทยากรประจาหน่วยอบรม
ประชาชนประจาตาบล (อ.ป.ต.)

สังกัด
กองงานพระธรรมทูต
- กองงานพระธรรมจาริก
- โครงการพระธรรมจาริกวัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่
- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เจ้าคณะอาเภอ เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะใหญ่

ที่มา: จดหมายเหตุพระธรรมจาริกแห่งแผ่นดิน. (2553). เชียงใหม่ : พิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในงานฉลองโครงการพระธรรมจาริก พุทธศักราช
2508 – 2553. [4]
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ปัจจุบันมีการเผยแผ่ศาสนาต่างๆ ไปสู่สังคมชน
เผ่าในพื้นที่การปกครองคณะสงฆ์ภ าค 7 เช่น ศาสนา
พุท ธ และศาสนาคริส ต์ เข้าไปดาเนินการในพื้นที่ ใน
ส่วนของศาสนาพุทธได้ จัดตั้งอาศรมประจาหมู่บ้านเพื่อ
ทาหน้า ที่เ สมือ นวัด มีพ ระสงฆ์อ ยู่ป ระจาทาหน้า ที่เ ป็น
พระธรรมจาริก พระธรรมทูต พระบัณฑิตอาสาพัฒนา
ชาวเขา เผยแผ่พระพุทธศาสนา จากผลการดาเนินการเผย

แผ่พระพุทธศาสนาสู่ชนเผ่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบัน [พ.ศ. 2553] ทาให้ชนเผ่าต่างๆ เกิดความ
ศรัทธาในพระพุ ทธศาสนาแสดงตนเป็น พุทธมามกะ ส่ ง
บุ ต รหลานเข้ า รั บ การบรรพชาอุ ป สมบท ร่ ว มมื อ กั บ
พระสงฆ์จัดตั้งอาศรม พระธรรมจาริก เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม มากขึ้นตามลาดั บ
(จดหมายเหตุพระธรรมจาริกแห่งแผ่นดิน, 2553) [4]

ตารางที่ 4 สถิติการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรชนเผ่าของมูลนิธิเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระ
บรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
กรุงเทพมหานคร
ที่
ปีพุทธศักราช
จานวนพระภิกษุสามเณรชนเผ่า
ที่เข้ารับการบรรพชาอุปสมบท
1
พ.ศ. 2554
285
2
พ.ศ. 2555
286
3
พ.ศ. 2556
224
2
พ.ศ. 2557
214
3
พ.ศ. 2558
261
ที่มา: จดหมายเหตุพระธรรมจาริกแห่งแผ่นดิน. (2553). เชียงใหม่: พิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในงานฉลองโครงการพระธรรมจาริก
พุทธศักราช 2508 – 2553. [4]

ในขณะเดียวกันการทางานก็ย่อมประสบกับปัญหา
บ้างในบางครั้ง เช่น การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ชนเผ่า
บางเผ่าและบางพื้นที่กลับได้รับการต่อต้านจากศาสนาอื่น
ที่เ ข้า ไปเผยแพร่ก่อนแล้ว หรือเข้า ไปในเวลาไล่เ ลี่ย กัน
การทางานของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถูกมอง
ว่ าเป็ นการแย่ งศาสนิ กชนจากศาสนาอื่ น ดั งปรากฏข่ าว
บ่อยครั้ง เช่น การถูกฝ่ายตรงกัน ข้ามเผาอาศรมพระธรรม
จาริก ทาลายพระพุทธรูป และทาร้ายพระสงฆ์เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างความเชื่อดั้งเดิมของชนเผ่า และวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมจาริก พระธรรมทูต และ
พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ถูกมองว่าไม่สอดคล้อง
กับความเชื่อดั้งเดิม เป็น ปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาและ
อุ ป สรรคในการท างานด้ า นการส่ ง เสริ ม และเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสู่ชนเผ่าไม่ได้รับผลดีเท่าที่ควร
จากสถานการณ์ดังกล่าวมานี้ จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
ในการศึ ก ษาว่ า สภาพการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของ

พระภิกษุสามเณรที่เป็นชนเผ่าในพื้นที่การปกครองคณะสงฆ์
ภาค 7 นั้นเป็นเช่นไร อะไรเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของ
พระภิกษุสามเณรชนเผ่า และแนวทางที่เหมาะสมในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรชนเผ่าควรเป็นเช่นไร
ผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่ อพัฒนาการการ
ดาเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรที่เป็น
ชนเผ่าต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุและสามเณรชนเผ่า ใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 7
2. เพื่ อศึ กษาปั จจั ยที่ มี ความสั มพั นธ์ ต่ อการเกิ ด
ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของ
พระภิกษุและสามเณรชนเผ่า ในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค 7
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3. เพื่อศึ กษาแนวทางที่เหมาะสมในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระภิกษุและสามเณรชนเผ่า ในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ภาค 7

สมมติฐานการวิจัย
ความห่ างไกลจากศู นย์ กลางความเจริ ญ การขาด
การบูรณาการวิถีชนเผ่าและวิถีพุทธ การขาดการนิเทศและ
การตรวจการคณะสงฆ์ แ ละความไม่ ต่ อ เนื่ อ งในการจั ด
กิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีความสัมพันธ์ต่อปัญหา
และอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุและ
สามเณรชนเผ่าในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 7

ทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ห้
ความสาคัญทั้งในส่วนที่เป็นทฤษฎี แนวคิด หลักการ ใน
การพัฒนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา จิตวิทยาทั่วไป คติ
ชน ความเชื่อ รวมทั้งแนวคิดด้านวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งผู้วิจัย
ได้นามาเป็นหลักในการจัดทากรอบแนวคิดในการวิจัยและ
พิจารณาจัดทาเป็นตัวชี้วัดในการสร้างเครื่องมือวิจัย เช่น
แนวคิ ดในด้านการพัฒนาที่ยั่ งยืนซึ่งมี หลากหลายแนวคิ ด
เช่น พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต) (2537) [5] ได้กล่าวว่า การ
ที่จะพัฒนาประเทศให้สาเร็จผลดีบรรลุจุดหมายที่ต้องการได้
อย่างแท้จริงนั้น จะพัฒนาด้านวัตถุอย่ างเดียวไม่เพียงพอ
ประสบการณ์ในการพัฒนาตลอดระยะเวลายาวนานที่ผ่าน
มาได้สอนให้ตระหนักว่าการมุ่งพัฒนาวัตถุอย่างเดียว แม้จะ
ระดมทุนลงไปอย่างมากมาย ก็ไม่ทาให้สังคมบรรลุความมั่ง
คั่งรุ่งเรืองและสันติสุขที่แท้จริงได้ตามวัตถุประสงค์ การ
พัฒนาจะต้องดาเนินไปอย่างรอบด้านและอย่างทั่วถึง ไม่มุ่ง
พัฒนาแต่เพียงด้านวัตถุอย่างเดียว การพัฒนาจะสัมฤทธิผล
อยู่ที่การพัฒนาจิตใจของมนุษย์ควบคู่ไปกับการพัฒนา วัตถุ
ด้ วย การพั ฒนาชุ มชนและตนเองจึ งจะเป็ นการพั ฒนาที่
ยั่งยืน เช่นเดียวกับที่ธนากร สังเขป (2555) [6] กล่าวว่า
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่าควรแก่การพัฒนาฝึกหัด เพื่อให้
ก้าวไปสู่กระบวนการพัฒนาที่ดีได้ เป้าหมายของการพัฒนา
ชุมชนคือคน ซึ่งเป็นกลุ่มอันหลากหลาย กระจัดกระจายอยู่
ทั่วประเทศ เป็นหมู่บ้าน เป็นชุมชนเมือง เป็นกลุ่มอาชีพ
ฯลฯ กลุ่มต่างๆ เหล่านี้เป็นรากฐานสาคัญของประเทศ การ
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พัฒนาคนเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศที่ถูกต้อง ดังที่คูณ
โทขันธ์ (2545) [7] กล่าวไว้ว่า การแก้ปัญหาที่ดีก็คือการทา
ให้คนในสังคมมีศีลธรรมประจาใจ การปลูกฝังศีลธรรมให้
เกิดขึ้นในจิตใจให้ได้ ดังนั้นต้องมีปัจจัยอยู่หลายประการ ข้อ
สาคัญที่สุ ดก็คือการมีแบบอย่างที่ ดีของสัง คม การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาก็มี วัตถุประสงค์เพื่อที่ จะนาเอาหลักพระ
ธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไปพัฒนาชีวิตของประชาชนให้
ดีขึ้น ดังที่พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช: 2548) [8]
กล่าวว่า การเผยแผ่ คือการนาแบบอย่างการดารงชีวิตอัน
ประเสริฐออกไปเผยแผ่แก่ประชาชน มีเป้าหมายคือ เพื่อ
ประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่มนุษย์ทั้งหลาย เพื่อ
อนุเคราะห์แก่ชาวโลก
การนาพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่แก่ประชาชนใน
ทุก พื้น ที่ พระภิกษุและสามเณรในฐานะ ผู้ทาหน้าที่ ก็มี
ความต้อ งการที่จ ะปฏิบัติห น้าที่เผยแผ่พ ระพุทธศาสนา
ให้ส มบูร ณ์พ ร้อ ม และได้ผ ลดีเ ป็น ที ่ย อมรับ ของคน
โดยทั่ว ไป ประชาชนผู้รับ การเผยแผ่ก็ มีค วามต้องการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น มนุษย์ทุกคนย่อมมี
ความต้องการที่คล้ายคลึงกัน ดังทีอ่ ับราฮัม มาสโลว์ (1954)
[9] กล่า วว่า มนุษ ย์ม ีค วามต้อ งการขั ้น พื ้น ฐานที่
คล้ายคลึงกันคือ ต้องการความสมบูรณ์ของชีวิต ความ
เคารพนับถือ มิตรภาพความรัก ความมั่น คงปลอดภัย
และความต้องการทางกายภาพ ทุกฝ่ายต่างมีเป้าหมายแห่ง
ชีวิตเหมือนกัน เพียงแต่เป้าหมายนั้นอาจแตกต่างกันไป
บ้าง ในส่วนของพระภิกษุและสามเณรชนเผ่าที่ไปปฏิบัติ
หน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นที่ห่างไกลและ
ทุ ร กั น ด า ร ย่ อ ม ต้ อ ง ก า ร ข วั ญ แ ล ะ ก า ลั ง ใ จ จ า ก
ผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นแรงจูงใจให้งานประสบผลสาเร็ จ
ดังที่ พิเชษฐ สิชฒรังสี (2529) [10] กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
แรงจูงใจทาให้เกิดพฤติกรรมซึ่งเกิดจากความต้องการของ
มนุษย์ เต็มใจที่จะใชพลังเพื่อใหประสบความสาเร็จในเปา
หมายหรือรางวัล การจูงใจเปนสิ่งสาคัญสาหรับการกระทา
ของมนุษย์และเปนสิ่งที่ยั่วยุใหคนไปถึงซึ่งวัตถุประสงคที่มี
สัญญาเกี่ยวกับรางวัลที่ได้รับ หรือการทาให้เกิดความพอใจ
ล้วนเป็นเหตุให้เกิดแรงจูงใจในการทางานเพื่อให้ประสบ
ผลสาเร็จได้
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สาหรับในด้านการดาเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่
เป็นชนเผ่าซึ่งอาศัยอยู่บนพื้นที่สูงห่างไกลความเจริญ ย่อมมี
ความแตกต่างกันกับผู้คนที่อยู่ในเขตเมือง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
ให้ ความส าคัญต่ อการศึ กษาถึ งแนวคิ ดทางด้านวัฒนธรรม
คติชน และความเชื่อ ตลอดถึงความเป็นอยู่ในการดาเนินชีวิต
ซึ่งต่างก็ปรารถนาที่จะนาพาชีวิตและสังคมที่ตนเองอยู่อาศัย
ก้าวไปสู่การพัฒนาให้มีความเจริญ ในชีวิต ครอบครัว และ
สังคม เมื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้มาถึงสังคมของชน
เผ่า การแนะนาหลักธรรมะและแนวทางในการปฏิบัติ ตน
เพื่ อ น าไปสู่ ค วามเจริ ญ จึ งถู ก น าเสนอเพื่ อ ให้ ชนเผ่ า ได้
เข้าถึงพระพุทธศาสนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระภิกษุและสามเณรชนเผ่าจะมีสภาพเป็นเช่นไร และ
แนวทางที่ เ หมาะสมในการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของ
พระภิ ก ษุ แ ละสามเณรชนเผ่ า ในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภ าค 7 ควรเป็ น อย่ า งไร จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งค านึ งถึ ง
ทฤษฎี แนวคิด และหลักการต่างๆ ดังกล่าว

ขอบเขตเนื้อหาการวิจัย
ขอบเขตเนื้อหาของการวิจัยแบ่งเป็น 2 หมวด คือ
1. ปั จ จั ย ที่ อ าจมี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ ปั ญ หาและ
อุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระภิกษุและ
สามเณรชนเผ่า ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 7 ได้แก่
- ความห่างไกลจากศูนย์กลางความเจริญ คือ การ
คมนาคมไม่ สะดวก พื้ นที่ ปฏิ บั ติ งานอยู่ ในถิ่ นทุ รกั นดาร
และความไม่ทั่วถึงของงานบริการภาครัฐ
- การขาดการบูรณาการวิถีชนเผ่าและวิถีพุทธ คือ ไม่
มีการบูรณาการศาสนพิธีเพื่อบรรพชน ไม่มีการ บูรณาการ
ศาสนพิธีเพื่อธรรมชาติ ไม่มีการบูรณาการ ศาสนพิธีเพื่อสร้าง
กาลังใจ
- การขาดการนิเ ทศและการตรวจการคณะสงฆ์
คือ พระภิกษุและสามเณรชนเผ่าขาดที่ปรึกษา พระภิกษุ
และสามเณรชนเผ่าขาดกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ขาดหลักการในการนิเทศและการตรวจการคณะสงฆ์
- ความไม่ ต่ อเนื่ องในการจั ดกิ จกรรมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา คือ การประกอบศาสนกิจตามวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

และการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การเทศน์ ปาฐกถาหรือ
บรรยายธรรม เป็นไปแบบไม่ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
2. องค์ประกอบของสภาพปัญหาและอุปสรรคใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุและสามเณรชนเผ่า
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 7 ได้แก่
- พุ ท ธศาสนสถานไม่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นา คื อ ไม่ มี
พระภิ กษุ สามเณรอยู่ ประจ าพุ ทธศาสนสถาน พุ ทธศาสน
สถานขาดการดูแลรักษา และมีการใช้พุทธศาสนสถานไม่
คุ้มประโยชน์
- ความไม่ต่อเนื่องในการประพฤติและปฏิบัติตาม
แนววิถีพุทธ คือ ความเคยชินต่อวิถีชีวิตดั้งเดิม การบวชเพื่อ
สร้างโอกาสในการศึกษาต่อ และความไม่ต่อเนื่องในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
- องค์ ค วามรู้ ไ ม่ เพี ย งพอในการเผยแผ่ พระพุ ท ธศาสนา คือ เนื้อหาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่เพียงพอ
การขาดเทคนิคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการขาด
คุณสมบัติพิเศษส่วนบุคคลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
- ความไม่ ผูกพันกับพระพุทธศาสนาของชนเผ่า คื อ
การขาดการจั ด การด้ านพุ ทธศาสนสถาน การขาดการ
สนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และการไม่ช่วยกัน
ปกป้องพระพุทธศาสนา

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของพระภิ ก ษุ แ ละสามเณรชนเผ่ า ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 7 ครั้ งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัย 2 แบบ
คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการ
วิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยผู้วิจัยได้
แบ่งขั้นตอนการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1
ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาและ
อุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธ- ศาสนาของพระภิกษุและ
สามเณรชนเผ่า ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 7 ว่ามี
อะไรบ้าง
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ขั้นตอนที่ 2
ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาถึง
1. ระดั บสภาพปั ญหาและอุ ปสรรคในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระภิกษุและสามเณรชนเผ่า ในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ภาค 7
2. ปัจจัยใดที่มี ความสัมพันธ์ต่ อการเกิ ดปั ญหาใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระ ภิกษุและสามเณรชน
เผ่า ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 7
ขั้นตอนที่ 3
น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากวิ เ คราะห์ ทั้ ง 2 ขั้ น ตอนมา
สังเคราะห์เ พื่อ เสนอแนวทางที่ เหมาะสมในการเผยแผ่
พระพุท ธศาสนาของพระภิก ษุแ ละสามเณรชนเผ่า ใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 7 โดยมีรายละเอียดใน
การดาเนินการแต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้
การวิจัยขั้นตอนที่ 1
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
ผู้ วิ จั ย ใ ช้ วิ ธี วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ ( qualitative
research) ในการศึกษาถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุและสามเณรชนเผ่า ใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ ภ าค 7 โดยเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง
ปรากฏการณ์ สถานการณ์ และเหตุ การณ์ เพื่ อหาความ
เชื่ อมโยงมาอธิ บายอย่ า งเป็ นเหตุ เป็ นผล โดยผู้ วิ จั ยได้
ดาเนินการดังนี้
สถานที่ใช้ในการวิจัย (Locale of the study)
ผู้วิจัยได้ศึกษาและเก็บข้อมูลจากอาศรม ที่พักสงฆ์
หรือวัด ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 7 ที่มีพระภิกษุ
และสามเณรชนเผ่ากะเหรี่ยงและม้งไปปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธ ศาสนา จานวน 100 แห่ง (เชีย งใหม่ 72 แห่ง
ลาพูน 3 แห่ง และแม่ฮ่องสอน 25 แห่ง) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี
ข้อมูลมากต่อการศึกษา
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้ คือ
1. พระภิกษุและสามเณรชนเผ่ากะเหรี่ยงและม้ง
ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาในเขตจั ง หวั ด
เชียงใหม่ ลาพูน และแม่ฮ่องสอน
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2. ประชาชนเผ่ากะเหรี่ยงและม้ง ที่เป็นผู้นาชุมชน
เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน มัคนายก และหรือประธานกลุ่มสตรี
แม่ บ้ าน ผู้ ถวายการอุ ปถั มภ์ บ ารุ งพุ ทธศาสนสถานในเขต
จังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน และแม่ฮ่องสอน
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิ จั ยได้ เก็ บข้อมู ลโดยวิ ธี เลื อกกลุ่ มตั วอย่ างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้ใช้วิธีหาข้อมูลหลัก (Key Informent) และเริ่มต้น
จากพระภิกษุสามเณรที่เป็นพระธรรมจาริก พระธรรมทูต
ประธานหน่ วยอบรมประชาชนประจ าต าบล หรื อพระ
บัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา และผู้นาชุมชนของชนเผ่าในแต่
ละพื้นที่ เป็นผู้เริ่มต้นเปิดประตูสู่ข้อมูล โดยเก็บข้อมูลเชิงลึก
จากกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มพระภิกษุและสามเณรชนเผ่า และ
ผู้นาชุมชนของชนเผ่าที่ถูกกล่าวถึงและเกี่ยวข้องไปเรื่อยๆ
จนสัมภาษณ์พระภิกษุและสามเณรได้จานวน 19 รูป และ
ประชาชน จานวน 21 คน จนพบว่าได้ข้อมูลซ้าๆ กัน หรือ
ข้อมูลอิ่มตัวแล้วจึงจะหยุดเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1 . เค้ าโครงประเด็ นการสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก
ประกอบด้ ว ยประเด็ นสนทนาและการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก
เพื่ อให้ได้ ข้อมูลเกี่ยวกั บปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรชนเผ่า
2. แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม (Field notes)
ผู้วิจัยใช้การบันทึกรายละเอียดจากการสัมภาษณ์
3. แบบบันทึกการสังเกต ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกต
โดยตรงแบบไม่มีส่วนร่วม เพื่อบันทึกลักษณะทางกายภาพ
ของชุม ชนและการแสดงออกพระภิก ษุส ามเณรชนเผ่า
และประชาชนผู้ให้สัมภาษณ์ โดยสังเกตพฤติกรรมร่วมไป
กับการพูดคุยสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ
การวิจัยขั้นตอนที่ 2
การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ค้นพบในการวิจัยเชิงคุณภาพ
มาพิ จารณาประกอบกับ สาระส าคัญ ที่ไ ด้จากการศึ กษา
แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การ เอกสาร และรายงานวิ จั ย ที่
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เกี่ยวข้อง มาจัดสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณควบคู่กันไปด้วย โดยศึกษาถึงประเด็นดังต่อไปนี้
1. ระดั บสภาพปั ญหาและอุ ปสรรคในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระภิกษุและสามเณรชนเผ่าในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ภาค 7
2. ปั จจั ยที่ มี ความสั มพั นธ์ ต่ อการเกิ ดปั ญหาและ
อุปสรรคในการเผยแผ่พระพุ ทธศาสนา ของพระภิ กษุ และ
สามเณรชนเผ่า ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 7
3. แนวทางที่เหมาะสมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระภิกษุและสามเณรชนเผ่า ในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค 7 นั้นควรเป็นเช่นไร
สถานที่ดาเนินการในการวิจัย (Locale of the study)
ผู้ วิ จั ยได้ ศึ กษาและเก็ บข้ อมู ลจากพระภิ กษุ และ
สามเณรชนเผ่ากะเหรี่ยงและม้งที่ไปปฏิบัติหน้ าที่ เผยแผ่
พระพุ ทธศาสนาในอาศรม ที่ พักสงฆ์ หรือวั ด จานวน 100
แห่ง (เชียงใหม่ 72 แห่ง ลาพูน 3 แห่ง และแม่ฮ่องสอน
25 แห่ง) ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 7
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Research Instrument)
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามแบบประเมินค่ าของ Likert
ปลายปิด แบบ 5 ตัวเลือก คือมีระดับ มากที่สุด มาก น้อย
น้อยที่สุด และไม่มี เป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ โดยนา
เนื้อหาที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและผลการวิจัยเชิง
คุณภาพมาประกอบการพิจารณาจัดทาแบบสอบถาม เป็น
เครื่ อ งมื อ ศึ ก ษาถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระภิกษุ และสามเณรชนเผ่ า ตั้งแต่ ปี
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557 ที่ ท างานด้ า นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 7 ตาม
ประเด็ น เนื้ อ หาหลั ก ที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งความห่ า งไกลจาก
ศูนย์กลางความเจริญ การขาดการบูรณาการวิถีชนเผ่าและ
วิถีพุทธ การขาดการนิเทศและการตรวจการคณะสงฆ์ ความ
ไม่ ต่ อเนื่ องในการจั ดกิ จกรรมการเผยแผ่ พระพุ ทธศาสนา
พุทธศาสนสถานไม่ได้รับการพัฒนา ความไม่ต่อเนื่องในการ
ประพฤติและปฏิบัติตามแนววิถีพุทธ องค์ความรู้ในการเผย
แผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาไม่ เ พี ย งพอ ความไม่ ผู ก พั น กั บ
พระพุทธศาสนาของชนเผ่า โดยมีผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
ช่วยตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) พบว่า

ได้ค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหาอยู่ในระหว่าง 0.67 – 1.00
และนาไปทดลองใช้เพื่อหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ และ
คานวณหาค่ าความเชื่ อมั่นเป็ นรายข้ อคาถาม ได้ ค่าความ
เชื่อมั่น มากกว่า 0.70 จึงเป็นเครื่องมือที่ยอมรับได้
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ
1. พระภิกษุและสามเณรชนเผ่ากะเหรี่ยงและม้ง ที่
ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธ ศาสนาในเขตจังหวัดเชียงใหม่
ลาพูน และแม่ฮ่องสอน จานวน 149 รูป
2. ประชาชนเผ่ากะเหรี่ยงและม้ง ที่เป็นผู้นาชุมชน
เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน มัคนายก และหรือประธานกลุ่มสตรี
แม่ บ้ าน ผู้ ถวายการอุ ปถั มภ์ บ ารุ งพุ ทธศาสนสถานในเขต
จังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน และแม่ฮ่องสอน จานวน 182 คน
วิธีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
ผู้วิ จั ยได้ ท าหนั งสื อขออนุ ญาตในการเก็ บรวบรวม
ข้อมูลไปยัง ประธานคณะกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด
ประธานคณะพระธรรมทูตฝ่ายบริหารจังหวัด ของจังหวัด
เชียงใหม่ ลาพูน และแม่ฮ่องสอน ศูนย์อานวยการสานักงาน
บริหารงานโครงการ พระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค และศูนย์
ประสานงานพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา มหาวิทยาลัยมหา
จุ ฬาลงกรณราชวิ ทยาลั ย วิ ทยาเขตเชี ยงใหม่ เมื่ อได้ รั บ
อนุ ญาตให้ เก็ บข้ อมู ลแล้ ว ผู้ วิจั ยได้ ประสานกั บหน่ วยงาน
ดังกล่าว เพื่อขอความช่วยเหลือประสานงานไปยังประธาน
หน่วยอบรมประชาชนประจาตาบล พระธรรมทูต พระธรรม
จาริ ก และพระบั ณทิ ตอาสาพั ฒนาชาวเขาที่ เป็ นชนเผ่ า
กะเหรี่ยงและม้ง ซึ่งปฏิบัติ งานอยู่ตาม วัด ที่พักสงฆ์ และ
อาศรม พระธรรมจาริก ในเขตการปกครอง คณะสงฆ์ภาค 7
ซึ่ งเป็ นสถานที่ ที่ ประชากรกลุ่ ม เป้ าหมายพ านั กอยู่ เพื่ อ
ปฏิบัติงาน เผยแผ่พระพุทธ- ศาสนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2557 เพื่อวางแผนในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัย
ได้เป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจั ยได้ นาข้อมู ลที่ ได้จากแบบสอบถามประชากร
ทั้ งหมด มาตรวจสอบความถู กต้ องและความสมบู รณ์ ของ
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แบบสอบถามและตรวจให้ คะแนนจากค าตอบใน
แบบสอบถาม แล้วใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้สถิติในการวิเคราะห์
ดังนี้
1. ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ เพื่อบรรยายข้อมูลที่
เป็นลักษณะของประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ในการวิ เคราะห์ เนื้ อหา และตรวจสอบความ
สอดคล้องของปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรค ในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระภิกษุสามเณรที่เป็นชนเผ่า
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 7 รวมถึงสภาพปัญหาและ
อุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณร
ที่ เ ป็ น ชนเผ่ า ผู้ วิ จั ย จะใช้ ค่ าสถิ ติ ค่ าเฉลี่ ย ( ) และ ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน วิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่ างตั วแปรต้ น(Independent) กั บ ตั วแปรตาม
(Dependent) ว่ ามี ความสั มพั นธ์ กั นอย่ างไร และทดสอบ
สมมติ ฐาน โดยค านวณหาค่ านั ยส าคั ญทางสถิ ติ
(Significance) โดยกาหนดค่านัยสาคัญไว้ที่ 0.05
การแปรค่าสถิติ
ผู้ วิ จั ย ใช้ เ กณฑ์ ใ นการแปลความหมายอธิ บ ายถึ ง
ระดับค่าเฉลี่ยของสภาพปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรชนเผ่า ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 7 โดยค านวณหาค่า อันตรภาคชั้ น
(Class Interval) แบ่งออกเป็น 5 ชั้น ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.50–5.00 แปลความหมายว่า
มีปัญหามากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.50–4.49 แปลความหมายว่า
มีปัญหามาก
คะแนนเฉลี่ย 2.50–3.49 แปลความหมายว่า
มีปัญหา
คะแนนเฉลี่ย 1.50–2.49 แปลความหมายว่า
มีปัญหาน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.49 แปลความหมายว่า
มีปัญหาน้อยที่สุด
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การวิจัยขั้นตอนที่ 3
ผู้วิจัยได้นาผลการศึกษาวิจัยขั้นตอนที่ 1 การวิจัยเชิง
คุณภาพ (qualitative research) ซึ่งเป็ นข้อมูลที่แสดงถึ ง
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระภิกษุสามเณรชนเผ่า และผลการวิเคราะห์ในการวิจัยเชิง
ปริมาณ (quantitative research) ในด้านระดับสภาพปัญหา
และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อปัญหาและอุปสรรคในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุสามเณรชนเผ่ามาสังเคราะห์
ข้อมูล โดยจัดหมวดหมู่อธิบายเชื่อมโยงอย่างเป็นเหตุเป็นผล
เพื่ อ น าเสนอเป็ น แนวทางที่ เ หมาะสมในการเผยแผ่
พระพุ ทธศาสนาของพระภิ กษุ สามเณรชนเผ่ า ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 7 ต่อไป

สรุปและอภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระภิกษุและสามเณรชนเผ่า ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 7 อยู่ในระดับที่มีปัญหาน้อย แต่ก็มี
แนวโน้ ม ที่ จ ะมี ปั ญ หา เพราะเมื่ อพิ จารณาจ าแนกตาม
องค์ประกอบของปัญหาพบว่า การที่พระภิกษุและสามเณรชน
เผ่ามีองค์ความรู้ไม่เพียงพอในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ
ความไม่ต่อเนื่องในการประพฤติและปฏิบัติตามแนววิ ถี
พุทธอยู่ในระดับที่มีปัญหา ( = 2.96 และ 2.74)
ปัจจัยที่ มีความสั มพั นธ์ต่ อปั ญหาและอุ ปสรรคใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิกษุและสามเณรชนเผ่า
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 7 ได้แก่ การขาดการนิเทศ
และการตรวจการของคณะสงฆ์ และความห่า งไกลจาก
ศูนย์กลางความเจริญ
ในเชิงปริมาณ แม้ผลการค านวณอาจพบว่ าปั ญหา
และอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธ ศาสนาของพระภิกษุและ
สามเณรชนเผ่ า ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 7 อยู่ใน
ระดับที่มีปัญหาน้อยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดตาม
องค์ประกอบของปัจจัยด้านต่างๆ กลับพบว่ามีประเด็นใหญ่
และประเด็นปลีกย่อยหลายข้อซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่มี
ปัญหา คือ ประเด็นด้านองค์ความรู้ไม่เพียงพอในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การขาดเทคนิคและคุณสมบั ติพิ เศษส่วน
บุคคลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และประเด็นด้านความ
ไม่ต่อเนื่องในการประพฤติและปฏิบัติตามแนววิถีพุทธ ล้วน
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มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมีปัญหาทั้งนั้น อยู่ในเกณฑ์ที่ควรได้รับ
การพัฒนาปรับปรุง โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านการบวชเพื่อ
สร้ างโอกาสในการศึ กษาต่ อ คื อเมื่อเข้ามาบวชแล้ วไม่ อยู่
ปฏิบัติธรรมต่อเนื่องเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับที่มีปัญหามาก ส่งผลถึงพุทธศาสนสถานไม่มีสามเณร
ที่จะเป็นศาสนทายาทสืบทอดต่อเพราะเป้าหมายของการบวช
เพียงเพื่อต้องการศึกษาต่อเท่านั้น
ประเด็นด้านความไม่ผูกพันกับพระพุทธศาสนาของ
ชนเผ่า จากการวิจั ยทั้งเชิ งปริ มาณและเชิงคุ ณภาพพบว่ า
การจัดการด้านพุทธศาสนสถานและการสนับสนุนกิจกรรม
ทางพระพุทธ ศาสนา ชาวบ้านในท้องถิ่นให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี แต่การปกป้องพระพุทธศาสนา ค่าเฉลี่ยกลับมีปัญหา
ในการวิจัยเชิงคุณภาพก็พบว่าหากมีปัญหารุนแรงเกิดขึ้นกับ
วัด ชาวบ้านมักจะเฝ้าสังเกตการณ์อยู่นิ่งๆ ไม่มีการแสดงตน
เข้ามาร่วมปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง ส่วนประเด็น
ด้ านพุ ทธศาสนสถานไม่ ได้ รั บการพั ฒนาแม้ ค่ าเฉลี่ ยจะมี
ปัญหาน้อย แต่ในรายองค์ประกอบพบว่าการไม่มีพระภิกษุ
และสามเณรอยู่ ประจ าพุทธศาสนสถาน อยู่ ในแนวโน้ มที่
ค่อนข้างจะมีปัญหาต่อไปในอนาคต ซึ่งมีผลมาจากประเด็น
ปัญหาด้านการบวชเพื่อสร้างโอกาสในการศึกษาต่อนั่นเอง
การวิจัยครั้งนี้ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัย
ที่ มี ความสั มพั นธ์ ต่ อปั ญหาและอุ ปสรรคในการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระภิกษุและสามเณรชนเผ่า ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 7 ได้แก่ การขาดการนิเทศและการ
ตรวจการคณะสงฆ์ และความห่างไกลจากศูนย์กลางความ
เจริญ เพราะการนิเทศและการตรวจการคณะสงฆ์ของพระ
เถระผู้บังคับบัญชาถือเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในท้องถิ่นที่ห่างไกล
ย่อมต้องการกาลังใจในการปฏิบัติงานสูง สอดคล้องกับวรรณ
ภา กลั บคง (2552) [11] ที่ กล่ าวว่ า ขวั ญและก าลังใจ
หมายถึง สภาวะทางด้านจิตใจ ความรู้สึก อารมณ์ของบุคคล
ที่ก่อให้เกิดกาลังใจ เจตคติและความพึงพอใจในการทางาน
ซึ่ งจะเป็ นผลให้ มี ความร่ วมมื อในการปฏิ บั ติ งาน ในทาง
ตรงกั น ข้ า มหากผู้ ป ฏิ บั ติ ง านขาดขวั ญ และก าลั งใจก็ มี
ผลกระทบต่ อการท างานไม่ มากก็ น้ อย ในส่ วนของความ
ห่างไกลจากความเจริญ นับเป็นประเด็นปัญหาต้นๆ ที่หาก

เลื อ กได้ ม นุ ษ ย์ ก็ เ ลื อ กที่ จ ะท างานในพื้ น ที่ ที่ มี ค วาม
สะดวกสบายมากกว่ าให้ แก่ ตนเอง แต่ เมื่ อต้ องมาปฏิ บั ติ
หน้าที่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากศูนย์กลางความเจริญ ปัญหาก็
ต้องตามมาหลายประการ สอดคล้องกับที่ประจวบ ประเสริฐ
สังข์ (2540) [12] ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิ บัติ งานของพระธรรมจาริก ที่ปฏิ บัติ งานในเขตจั งหวั ด
เชียงใหม่ พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพระ
ธรรมจาริกคือเรื่องการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ซึ่งทุรกั นดารและ
ห่ างไกลไม่ มี ยานพาหนะ ที่ พั กอาศั ยไม่ เพี ยงพอ ขาดวั สดุ
อุ ปกรณ์ เครื่ องใช้ ต่ างๆ และอาหารไม่ เพี ยงพอ ได้ รั บการ
สนั บสนุ นงบประมาณและวั สดุ อุ ปกรณ์ ที่ ไม่เพี ยงพอ และ
ความล่าช้าในการติดต่อสื่อสาร
ด้ านการขาดการบู รณาการวิ ถี ชนเผ่ าและวิ ถี พุ ทธ
และความไม่ ต่ อ เนื่ อ งในการจั ดกิ จ กรรมการเผยแผ่
พระพุ ทธศาสนา แม้ จะไม่ มี ความสั มพั นธ์ ต่ อปั ญหาและ
อุ ปสรรคในการเผยแผ่ พระพุ ทธศาสนาของพระภิ กษุ และ
สามเณรชนเผ่า ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 7 แต่เมื่อ
พิ จารณาถึ งค่ าเฉลี่ ยกลั บพบว่ าปั จจั ยทั้ ง 2 ประเด็ นนี้ มี
ค่าเฉลี่ ยในระดั บที่มี ปั ญหามาก ในการวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพก็
พบว่าทั้ง 2 ประเด็นมีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่บ้าง กล่าวคือ
การบูรณาการวิถีพุทธเข้าหาวิถีชนเผ่า และการจัดกิจกรรม
การเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา ไปทั บ ซ้ อ นกั บ ประเพณี
วัฒนธรรม และความเชื่อดั้งเดิมของชนเผ่าที่มีมาแต่โบราณ
บางอย่ างอาจคล้ ายคลึ งกั น บางอย่ างอาจแตกต่ างกั น การ
นาเอาขนบประเพณีใหม่ๆ เข้าไปแทรกในวิถีชีวิตที่ถือปฏิบัติมา
เป็นระยะเวลาที่ยาวนานอาจมีปัญหาบ้างในเบื้องต้นที่ต้องใช้
ความพยายามไม่ให้สูญเสียเอกลักษณ์อันดีงามทั้งสองฝ่ายไป
แนวทางที่เหมาะสมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระภิก ษุแ ละสามเณรชนเผ่า ในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 7 คือ
1. คณะสงฆ์ ต้ องให้ ความส าคั ญเรื่ องการบริ หาร
จั ดการ ควรมี การจั ด ระบบการนิ เทศงาน เน้ น การให้
คาปรึกษาแนะนาทั้งในด้านความชัดเจนของเนื้อหา การ
พัฒ น า ศัก ย ภ า พ เ ท ค นิค ก า ร เ ผ ย แ ผ่ ส นับ ส นุน
ความสามารถพิ เ ศษส่ ว นบุ ค คล เพื่ อ เพิ่ ม ศรั ท ธาแก่
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พุทธศาสนิกชนที่เป็นชนเผ่า ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารการ
คมนาคมสมัยใหม่
2. การปฏิบัติงานของพระภิกษุและสามเณร ควรมี
การปฏิบัติงานในลักษณะทีมงานหรือเครือข่ายการทางาน
โดยใช้ พื้ น ที่ เ ป็ น ฐานในการแบ่ ง กลุ่ ม เพื่ อ ที่ จ ะสามารถ
ช่วยเหลือกันได้อย่างเหมาะสม
3. ควรเปิด โอกาสให้ช าวบ้า นในชุม ชนเป็น ผู ้มี
บทบาทในการดูแ ลและบ ารุง รัก ษาพุ ท ธศาสนสถาน
ร่วมกับพระภิกษุและสามเณร
4. การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
สาคัญ ควรมีการแลกเปลี่ยนกับวัดหรือพุทธศาสนสถาน
ขนาดใหญ่ในชุมชนเมือง เพื่อสร้างสัมพันธภาพร่วมกัน ซึ่ง
จะก่อให้เกิดเครือข่ายในการทางานร่วมกันต่อไปในอนาคต

ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. จากการวิจ ัย ครั ้งนี้พ บว่า ความห่า งไกลจาก
ศูน ย์ก ลางความเจริญ มีค วามสัม พัน ธ์ต ่อ ปัญ หาและ
อุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิก ษุแ ละ
สามเณรชนเผ่า ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 7 จึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาหาแนวทางในการ
ใช้ระบบการสื่อสารการคมนามคมสมัยใหม่ที่หาได้ไม่ยาก
นัก โดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีโปรแกรมการ
ใช้งานในระบบ online มาใช้ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อ
ประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิก ษุแ ละ
สามเณรชนเผ่า
2. จากการวิจ ัย ครั ้ง นี ้พ บว่า พระภิก ษุแ ละ
สามเณรชนเผ่า มี องค์ ความรู้ ไม่ เพี ยงพอต่ อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา จึงควรที่จะจัดทาสื่อเพื่อประกอบการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาด้วยภาษาชนเผ่าให้แพร่หลายมากขึ้น
โดยให้ค วามส าคัญ ต่อ สื ่อ ที ่ส ดคล้อ งกับ วิถ ีช ีว ิต และ
วัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่า
3. จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า การขาดการนิเ ทศและ
การตรวจการของคณะสงฆ์ มีค วามสัม พัน ธ์กับ ปัญ หา
และอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิก ษุ
และสามเณรชนเผ่า ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 7
ดังนั้น จึงควรจัดหาระบบการนิเทศและการตรวจการของ
คณะสงฆ์ที่เอื้อต่อสภาพหรือข้อจากัดที่มีอยู่ เช่น อาจมี
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การแต่งตั้งคณะทางานในด้านการนิเทศและตรวจการที่
ประกอบไปด้ว ยบุค ลากรหลากหลายฝ่า ย ที ่ม ีค วาม
คล่อ งตัว สูง และใช้เ ทคโนโลยีส มัย ใหม่ม าใช้ใ นการ
สื่อสารและให้คาแนะนา เป็นต้น

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. จากการวิจ ัย ครั ้งนี้พ บว่า ความห่า งไกลจาก
ศูน ย์ก ลางความเจริญ มีค วามสัม พัน ธ์ต ่อ ปัญ หาและ
อุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิก ษุแ ละ
สามเณรชนเผ่า ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 7 จึง
เป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษาถึง แนวคิด เกี่ย วกับการทางาน
เป็น คณะของพระภิก ษุแ ละสามเณรชนเผ่า ที ่เ ผยแผ่
พระพุทธศาสนา ซึ่งผลการ วิจัยอาจเป็นประโยชน์ต่อการ
แก้ไขปัญหาความห่างไกลจากศูนย์กลางความเจริญของ
พระภิกษุและสามเณรชนเผ่าต่อไป
2. จากการวิจ ัย ครั ้ง นี ้พ บว่า พระภิก ษุแ ละ
สามเณรชนเผ่าที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่
ไม่อ ยู ่ป ฏิบ ัต ิธ รรมอย่า งต่อ เนื ่อ งในพระพุท ธ- ศาสนา
และประชาชนไม่ป กป้อ งพระพุท ธศาสนาเมื ่อ เกิด เหตุ
เสียหายต่อพระพุทธศาสนา จึงเป็นเรื่องที่น่า ศึกษาวิจัยถึง
กระบวนการที ่จ ะ ท า ให ้ช นเ ผ่า มีศ รัท ธา มั ่น ค งใ น
พระพุท ธศาสนา อะไรเป็น เหตุใ ห้เ ปลี ่ย นศาสนา และ
ศาสนาที่ยอมรับนับถือเหมือนหรือ แตกต่างจากแนวคิด
และความเชื่อดั้งเดิมอย่างไร
3. จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า ปัญหาและอุปสรรค
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระภิก ษุแ ละสามเณร
ชนเผ่า ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 7 แม้จะอยู่ใน
ระดับน้อย แต่ก็มีแนวโน้มที่จะมีปัญหา ในด้านการมีองค์
ความรู้ไม่ เพียงพอในการ เผยแผ่พระพุทธศาสนา การขาด
เทคนิ ค และคุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษส่ ว นบุ ค คลในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และความไม่ต่อเนื่ องในการประพฤติและ
ปฏิบัติตามแนววิถีพุทธ อยู่ในระดับที่มีปัญหา จึงควรศึกษา
ถึงแนวทางในอันที่จะพัฒนาศักยภาพของพระภิกษุและ
สามเณรเพื่อให้การทางานด้านนี้ประสบความสาเร็จอย่าง
ยั่งยืนและครบวงจร
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