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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เรื่อง บทบาทของพระสอน
ศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา  อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน ๑,๔๔๐ คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ จ านวน ๒๔๙ ชุด มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือ
ศึกษาการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เรื่องบทบาทของพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอน
วิชาพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ๑ – ๓ ในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒) 
เพ่ือเปรียบเทียบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เรื่องบทบาทของพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียน
การสอนวิชาพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ๑ – ๓ ในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ๓) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เรื่องบทบาทของพระสอน
ศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ๑ – ๓ ในอ าเภอบาง
น้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
กกกกกกกกผลการวิจัยพบว่า  

1. ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ บทบาทของพระสอนศีลธรรมในการ
จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย ( ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านอยู่ในระดับ
มากที่สุด คือ ๑) ด้านการประเมินผลทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ๒) ด้านการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมการเรียนการสอนนักเรียน ๓) ด้านกิจกรรมในโรงเรียนที่จัดท าขึ้นในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ๔) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

                                                           
1นิสิตปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ประจ าภาควิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ประจ าภาควิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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2. ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ บทบาทของพระสอนศีลธรรมใน 
การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ าแนกตาม สถานภาพส่วนบุคคล โดยภาพรวม พบว่า นักเรียนที่มีเพศ อายุ  ระดับชั้น
การศึกษา และโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาระดับมัธยมศึกษา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที ่ณ ระดับ ๐.๐๕ 

3. ข้อเสนอแนวทาง พบว่า ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาระดับ
มัธยมศึกษา รวมไปถึงการประยุกต์คุณธรรมจริยธรรมมาปรับแผนในวิชาอ่ืน  ๆ ให้เหมาะสมกับ
นักเรียน และนักเรียนได้เกิดความการเรียนรู้ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวั น 
และจากการใช้สื่อการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการสนุกไม่เบื่อหน่ายเกี่ยวกับการเรียนรู้และน าไปใช้ได้
จริงและยังสามารถกระตุ้นนักเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การวัดและการ
ประเมินผลมีความยุติธรรมเที่ยงตรง โดยการประเมินผลตามสภาพความเป็นจริงมีความสอดคล้องกับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

 
 

Abstract 
This thesis entitled ‘Roles of Buddhist Monks Who Teach morality in 

Managing Dhamma Studies for Secondary Schools, Bangnamprieo District, 
Chachoengsao Province’ has three objectives:  1) to study the promotion of learning 
management on the roles of Buddhist monks who teach morality in managing 
learning and teaching Buddhism to secondary schools, first level to third level of 
Bangnamprieo District, Chachoengsao Province, 2) to compare the promotion of 
learning management on the roles of Buddhist monks who teach morality in 
managing learning and teaching Buddhism to secondary schools, first level to third 
level of Bangnamprieo District, Chachoengsao Province, and 3) to propose the 
guidelines to promote learning management on the roles of Buddhist monks who 
teach morality in managing learning and teaching Buddhism to secondary schools, 
first level to third level of Bangnamprieo District, Chachoengsao Province. This is a 
survey research. 1440 populations were used in the research and 249 questionnaire 
were also used to collect data. 
 Research findings were found that: 

1)The analysis of students’ opinions towards roles of Buddhist monks who 
teach morality in managing Dhamma studies for secondary schools, Bangnamprieo 
District, Chachoengsao Province was of high level (X ̅=4.35), in each domain it showed 
that it was at high level in overall, the most highest levels were: 1) the evaluation of 



122 

students’ morality and ethics, 2) the development of morality and ethics in learning 
and teaching of students, 3) the schools’ activities on the development of students’ 
morality and ethics, and 4) the development of environment in schools concerning 
with the development of morality and ethics. 

2) In the comparison of students’ opinions towards roles of Buddhist monks 
who teach morality in managing Dhamma studies for secondary schools, 
Bangnamprieo District, Chachoengsao Province, its results showed that overall  in 
personal domain they were found that students who were in differences in terms of 
gender, age, educational level and school were of indifferent opinions towards roles 
of Buddhist monks who teach morality in managing Dhamma studies for secondary 
schools, Bangnamprieo District, Chachoengsao Province. Based on this finding, it 
showed that the mentioned hypothesis was statistically at 0.05. 

3) Suggestions were found that while managing learning and teaching 
Buddhism to secondary school including the application of morality and ethics into 
other subjects, teachers should make them appropriate to the existing levels of 
students where they can search for the sources of learning in their daily life and 
make use of those medium without sense of boring and thereby leading to the real 
learning whereby they could be inspired by both internal and external classrooms. 
Furthermore, the evaluation of the learning outcome should be of justice where the 
real evaluation is in accordance with the process of the development of morality 
and ethics respectively. 
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1. บทน้า 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ไทยอยู่ในก ากับ

ของรัฐบาล ได้ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางพระพุทธศาสนาตรงตามความมุ่งหมายและ
หลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ที่กล่าวมาแล้วนั้นอย่างเป็นรูปธรรม 
ปัจจุบันรัฐบาลให้มหาวิทยาลัยบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนซึ่งมีพระสงฆ์ในแต่ละ
ท้องถิ่นเข้าไปช่วยสอนศีลธรรมในโรงเรียนทั่วประเทศ จ านวน ๑๘,๐๐๐ รูป จากการประเมิน
โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนพบว่า ด้านผลผลิตจากการสอนศีลธรรมจริยธรรมของพระสงฆ์ 
นักเรียนน าหลักธรรมค าสอนมาใช้ตัดสินแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว นักเรียนตั้งใจฟังคุณครู
และมีสมาธิในการเรียนท าให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว  

เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยจึงได้จัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมให้มีความเป็นผู้น ากล้าแสดงออกมีความรับผิดชอบ
รู้จักแก้ปัญหาด้วยสติปัญญามีความช่วยเหลือแบ่งปันเอ้ืออาทรสมานฉันท์ และผลอานิสงส์ที่เกิดจาก
ความสามัคคีธรรมในการร่วมกิจกรรมนี้จักน้อมน าถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในพิธีฉลองพระชันษา 
๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก7 

มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข” และ
มาตรา ๒๒ ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด” การปรับตนเองให้เข้า
กับบริบทสภาพแวดล้อม เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ มีความสามารถทางสังคม มีความรู้ ทักษะ 
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม ให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามในด้านความรู้และ
มาตรฐาน ด้านทักษะกระบวนการ เช่น มีทักษะการคิด มีทักษะแก้ปัญหา สามารถสรุปความคิดแปล
ความวิเคราะห์หลักการน าไปใช้และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะการแห้ปัญหาตาม
กระบวนการทางสังคมศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในการ
แสวงหาความรู้8 Broom and Selznick อธิบายความหมายของ บทบาทว่า หมายถึง พฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสถานภาพ หรือต าแหน่งในสังคม9 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาใน เรื่องบทบาทของพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียน
การสอนธรรมศึกษา ในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผู้วิจัยมีความคาดหวังว่าผลจาก
การวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อพระสอนศีลธรรมด้วยกันและครูผู้สอน รวมทั้งสถาบันศึกษาที่
ผู้วิจัยได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพระสอนศีลธรรมอยู่ในปัจจุบัน และเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นแนวทางให้กับทางคณะสงฆ์ 

                                                           
4ส านักงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน. “คู่มือกิจกรรม งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการ

ประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพุทธศาสนา” พิมพ์ครั้งที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร: หจก.เชนปริ้นติ้ง, ๒๕๕๖) หน้า ๙ -๑๐. 
5กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุ

สภา, ๒๕๔๔), หน้า ๕. 
6Broom, L. And Selznick, P.  Sociology (5th Ed). New York: Harper and Row, 1973: 26. 
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จังหวัดฉะเชิงเทรา และสถานศึกษารวมทั้งหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับ
น าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมากท่ีสุด 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
๒.๑ ศึกษา บทบาทของพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา  ใน

ระดับมัธยมศึกษาท่ี ๑ – ๓ ในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒.๒ เปรียบเทียบ บทบาทของพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา 

ของนักเรียนชั้นระดับศึกษาปีที่ ๑ – ๓  
ก๒.๓ เสนอแนวทางการส่งเสริม บทบาทของพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการ

สอนธรรมศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

3. วิธีด้าเนินการวิจัย 

กกกกได้ด าเนินการวิจัยดังนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนใน เขตอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ทั้ง ๓ โรงเรียน ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้แก่ โรงเรียนทั้ง ๓ แห่ง ๑. 
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม จ านวน ๕๙๑ คน ๒. โรงเรียนบางน้ าเปรี้ยววิทยา  จ านวน ๖๓๔ คน ๓. 
โรงเรียนไผ่ด าพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก จ านวน ๒๑๕ คน รวมจ านวนประชากรทั้งหมด จ านวน 
๑,๔๔๐ คน 

กลุ่มตัวอย่าง ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเทียบ
จากตารางส าเร็จรูป R.V.Krejcie & D.W.Morgan เป็นตารางที่ให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ
ประมาณค่าสัดส่วนของประชากร โดยคาดว่าสัดส่วนของลักษณะที่สนใจ ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕% 

หรือมีความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น ๕% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๒๔๙ คนซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า มีจ านวน ๓ ตอนดังนี้ 

ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะ
เป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้น โรงเรียน  

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับ บทบาทของพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการ
สอนธรรมศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาท่ี ๑ – ๓ ในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑. ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมการเรียนการสอนนักเรียน 
๒. ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

๓. ด้านกิจกรรมในโรงเรียนที่จัดท าขึ้นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
๔. ด้านการประเมินผลทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended Question) เกี่ยวกับข้อเสนอแนวทาง 
บทบาทของพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาที่ ๑ – ๓ ใน
อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีทั้งหมด ๔ ด้าน ได้แก่ 

๑. ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมการเรียนการสอนนักเรียน 



125 

๒. ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
๓. ด้านกิจกรรมในโรงเรียนที่จัดท าข้ึนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
๔. ด้านการประเมินผลทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างข้ึน ส าหรับการ

ศึกษาวิจัยไปท าการทดสอบหาค่าความเท่ียงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังนี้ 
๑. การหาค่าความเที่ยงตรง โดยน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปตรวจสอบความ

เที่ยงตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๕ ท่าน จากนั้นน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC 
ทั้งนี้ผู้วิจัยเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า ๐.๕ มาใช้เป็นค าถามจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 

๕ ท่าน ซึ่งได้ตรวจสอบแบบสอบถามแล้วเห็นว่าแบบสอบถามทุกข้อที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมามีความ
เที่ยงตรงของเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละด้านและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒. การหาความเชื่อมั่น ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบ (Try - Out) กับ
กลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบที่โรงเรียนทั้ง ๓ 
แห่งใน อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า ของ Cornbrash’s Alpha Coefficient ได้ค่าความเชื่อม่ันอยู่ที่ระดับ ๐.๘๖ 

๓. ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ 

4. ผลการวิจัย 

๔.๑ ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมการเรียนการสอนนักเรียน 
ครูควรค านึงถึงการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม คือการพัฒนานักเรียนแบบองค์รวม ซึ่ง

ต้องพัฒนาคนทั้ง ๓ ด้าน พร้อมกันคือด้านพฤติกรรม  ด้านจิตใจ และด้านปัญญา และสร้างกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครูควรมีกิจกรรมใช้สื่อและอุปกรณ์ที่หลากหลายในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่ไม่ควรวัดเฉพาะความรู้ควรมีการประเมินการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมด้วย 

๔.๒ ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

โรงเรียนทุกแห่งย่อมปรารถนาให้นักเรียนของตนมีความสุขทั้งอยู่ที่บ้านและที่โรงเรียน 
ทุกข์หรือสุขที่บ้าน บางครั้งโรงเรียนก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยผ่อนคลาย ย่อมจะท าให้ครูและนักเรียน
ได้รับอิทธิพลท าให้เป็นคนละเอียดอ่อน จิตใจแจ่มใส รักสวยรักงาม รักความสะอาด รักความสงบ 
เรียบง่าย ท าให้เข้าใจตนเอง และผู้อ่ืนไปด้วย 

๔.๓ ด้านกิจกรรมในโรงเรียนที่จัดท้าขึ้นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

ด้านกิจกรรมในโรงเรียนนั้นต้องเน้นให้กระบวนการเรียนรู้สามารถพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียนได้ โดยการสอดแทรกในกระบวนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่ มสาระการ
เรียนรู้  

๔.๔ ด้านการประเมินผลทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 

การวัดผลและประเมินผลการเรียนเพ่ือสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมควรใช้วิธีสังเกตและ
บันทึกพฤติกรรมระหว่างปฏิบัติงาน ในขณะที่ปฏิบัติงานทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม ครู ผู้สอนบันทึก
พฤติกรรมเป็นรายบุคคลและน าไปส่งเสริมแก้ไขพฤติกรรมของแต่ละคนให้ได้ผลดีที่สุด ครูผู้สอนควร
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แจ้งผลการวัดผลและประเมินผลด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนทราบทุกครั้งที่ท าการวัดผลและ
ประเมินผล เพ่ือนักเรียนจะได้น าไปพัฒนาปรับปรุงให้ได้ตามคุณลักษณะที่โรงเรียนเน้นต่อไป 
ครผูู้สอนควรมีการวัดผลและประเมินผลด้านคุณธรรม  

5. บทสรุป   

จากการศึกษาเกี่ยวกับ “บทบาทของพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนธรรม
ศึกษา ในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา” ข้างต้นพบว่า มีประเด็นส าคัญหลายประเด็น ที่
สามารถน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการมีบทบาทของพระสอน
ศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ระดับเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในอ าเภอบางน้ า
เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 10 กล่าวไว้ว่า พระสงฆ์ในปัจจุบัน เพราะสิ่งนี้
ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่จุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ ไม่ เป็นไปเพ่ือความเบื่อหน่าย ไม่เป็นไปเพ่ือความคลาย
ก าหนัด ไม่เป็นไปเพ่ือความดับทุกข์ไม่เป็นไป เพ่ือความสงบระงับไม่เป็นไปเพ่ือตรัสรู้ ไม่เป็นไปเพ่ือ
นิพพาน” 11 นอกเหนือจากนี้การสร้างบรรยากาศให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในเนื้อหาหรือสิ่ง
ใหม่ๆ สร้างบรรยากาศให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน นักเรียนได้เป็นอย่างดี  สอดคล้องกับที่ 
ไพรัตน์ เดชะรินทร์12 กล่าวไว้ว่า ในสมัยก่อนวัดนอกจากท าหน้าที่ทางศาสนาแล้วยังท าหน้าที่เป็น
โรงเรียนของชุมชน คือ ศีล สมาธิ และปัญญา มาใช้ประเมินนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนมี ความพร้อมที่
จะตั้งใจที่จะเรียนรู้ทั้งกาย วาจา และใจ สอดคล้องกับที่ กรม วิชาการ13 กล่าวไว้ว่า วิธีการวัดผลและ
ประเมินผลจุดประสงค์การเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาจะต้อง วัดผลด้วยระบบศีล สมาธิ และปัญญา 
เพ่ือให้ครอบคลุมความประพฤต ิ

ผู้วิจัยสามารถจ าแนกออกเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ 
๑. ด้านการเตรียมการสอน ควรมีอิทธิบาท ๔ เสียสละกิจส่วนตัวเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

วางแผนอย่างมีระบบระเบียบ 

๒. ด้านด าเนินการสอน มีขันติ ใช้พรหมวิหาร ๔ เป็นพาหุสัจจะ และเว้นอคติ ๔ 
๓. ด้านการใช้สื่อ / อุปกรณ์ ในการสอน  หมั่นศึกษาและเรียนรู้สอบถามคนเก่งมี

ความสามารถประยุกต์และพัฒนา 

๔. ด้านการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนออกพ้ืนที่ส ารวจสถานที่ต่าง ๆ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ให้เด็กได้มีส่วนร่วมใช้บริเวณวัด โรงเรียนให้มีประโยชน์ 

๕. ด้านการวัดและประเมินผล ประสานงานกับทางโรงเรียน ให้เด็กได้รับรู้และมีส่วนร่วม 
แจ้งผลก่อน – หลัง ปฏิบัติ 

                                                           
7พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโฺต), พุทธวิธีในการสอน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๓), 

หน้า ๒๐. 
8ส .ม.(ไทย) ๑๙/๑๑๐๑/๖๑๓. ๑๐๘. 
9อ านาจ บัวศิริ, พระกับการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๘), หน้า ๑๖๓. 
10กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, การจัดสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์คุรสุภาลาดพร้าว, ๒๕๔๕), หน้า ๒๐๙. 
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6. ข้อเสนอแนะ 
เรื่อง บทบาทของพระสอนศีลธรรมในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษา ๑-๓ ในอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอน
ธรรมศึกษา รวมไปถึงการประยุกต์คุณธรรมจริยธรรมมาปรับแผนในวิชาอ่ืน ๆ ให้เหมาะสมกับ
นักเรียน ซึ่งสรุปประเด็นได้ ดังนี้ 

๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยน าเหตุการณ์ปัจจุบัน

มาสัมพันธ์กับการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
๖.๒ ข้อเสนอแนะการน้าไปใช้ 
๑) ครูควรจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยการอภิปรายและให้นักเรียนมีส่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นและเนื้อหาที่สอนสามารถเปรียบเทียบอุปมา - อุปมัย เป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้นักเรียน
เข้าใจบทเรียนเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมได้ดีและชัดเจนยิ่งขึ้น 

๒) ครูควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมนอกห้องเรียนโดยการพานักเรียนไปทัศนศึกษา
นอกสถานที่ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียน 
 

บรรณานุกรม 
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