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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรม

ในโรงเรียน สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ

ต่อครพูระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน สงักดั มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ ของนกัเรยีน

ทีม่เีพศ และชัน้ปีทีศึ่กษา และ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน 

สงักดั มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ กลุม่ตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี ้เป็นนกัเรยีนช่วง

ชั้นที่ 2 โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนปฏิบัติการสอนอยู่ จ�านวน 

339 คน เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจัิยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดบั มค่ีาความเช่ือมัน่เท่ากบั 

.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยใช้ 

t-test (Independent Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยการ

ทดสอบ F-test

ผลการวิจัย พบว่า 

1)  ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอครพูระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน สงักดัมหาวทิยาลยัมหามกฏุ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียง ล�าดับตาม 

ค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านคณุธรรม จรยิธรรม ด้านมนษุยสมัพนัธ์ ด้านบคุลกิภาพ และด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พบว่า นักเรียนท่ีมีเพศ และระดับช้ันปีท่ีศึกษา 

ต่างกัน มีความพึงพอใจ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามล�าดับแรกคือ  

1	 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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ครูพระสอนศีลธรรมควรเป็นผู้มีอารมณ์แจ่มใสร่าเริงอยู่เสมอ ครูพระสอนศีลธรรมควรเป็นผู้น�าในเรื่อง 

การสร้างความน่าเคารพนับถือของบุคคลที่ได้พบเห็น และควรจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ให้สอดคล้อง 

และครอบคลุมเนื้อหาวิชา

ABSTRACT

The objectives of this research were to: 1) explore students’ satisfaction with 

Buddhist monks as religious school teachers under Mahamukut Buddhist University’s Roi 

Et campus, 2) compare their satisfaction with those under its Roi Et campus with variables 

of the former’s genders and year classes and 3) study suggestions on the latter’s teachings 

under its campus. The sampling group comprised 339 students in 2nd span at elementary 

schools in Roi Et province where Buddhist monk teachers were teaching. The tool used for 

carrying out the research was Likert-type rating scale questionnaires with the reliability 

amounting to .86. The statistics utilized for data analyses encompassed percentage, mean, 

standard deviation, comparing pair differences of means by making use of t-test (Indepen 

dent Samples) and F-test (One-way ANOVA)

Results of the research manifested the following findings:

1)  Students’ satisfaction with Buddhist monks as religious school teachers under 

Mahamukut Buddhist University’s Roi Et campuswas rated ‘high’ in the overall aspect. With 

a single aspect taking into account in descending order of means, they included aspects 

of:i) morality and ethicality, ii) human relationship, iii) personality and, iv) instructional 

provision respectively. 

2)  The comparative results of the former’s satisfaction with the latter as religious 

school teachers at its campus indicated that no significant differences in variables of the 

former’s ages and year classes in both the overall aspect and a single one.

3)  The former’s suggestions on the latter as religious school teachers under  

Mahamakut Buddhist University’s Roi Et campus were recommended in descending order 

of three frequencies. First, Buddhist monks teaching Buddhism should be cheerful and 

joyful. Secondly, they should be role model leaders in creating respectful mannerism for 

those who had seen them. Finally, they should provide materials and equipment the 

cover the subjects.

1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การจัดการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาในระบบโรงเรียน ปรากฏในแผนการศึกษาชาติเป็นครั้งแรก

เมื่อ พ.ศ. 2445 และได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัยมาตามล�าดับ (กุศล อิสดุล, 2537, หน้า 2-3) 
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ส�าหรับการจัดท�าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ได้ก�าหนดมีสาระพระพุทธศาสนา ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้งนี้ กระทรวง

ศึกษาธิการมีความมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนของชาติ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นมัธยมศึกษา และชั้น

อาชวีศกึษา (กรมการศาสนา, 2544, หน้า 4-5) การเรยีนการสอนวชิาพระพทุธศาสนาในโรงเรยีนระดบัการ

ศกึษาขัน้พ้ืนฐานพบว่า มปัีญหาครสู่วนมากไม่เข้าใจในเนือ้หาวชิาพระพทุธศาสนา และจดุประสงค์การเรยีน

การสอนเท่าที่ควร ขาดคู่มือหลักสูตร เอกสารและสื่อในการจัดการเรียนการสอน ขาดความช�านาญในการ

จัดกิจกรรม และการวัดผล ครูที่สอน ไม่ได้จบวุฒิการศึกษาด้านการสอนวิชาพระพุทธศาสนาโดยตรง (พระ

มหาทวน นวลสาย, 2544, บทคัดย่อ) และพบปัญหาด้านปฏิบัติงานสอน ได้แก่ หลักสูตรไม่ครอบคลุมทุก

ชั้นเรียน เวลาในการเรียนค่อนข้างน้อยไม่เหมาะสมกับหลักสูตร หนังสือท่ีใช้เนื้อหายังไม่ครอบคลุมกับ

หลักสูตร และการวัดผลและการประเมินผล ครูพระสอนศีลธรรมยังไม่มีเอกภาพ ในการวัดผลประเมินผล 

เพราะต้องน�าผลไปรวมกับวิชาอื่น (พระราชรัตนมงคล, 2547, บทคัดย่อ)

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครูพระได้เข้าไปสอนในโรงเรียน อัน

เป็นการช่วยเหลอืครปูระจ�าการทีส่อนวชิาพระพทุธศาสนา (กรมการศาสนา, 2548, หน้า 9) โดยด�าเนนิการ 

ระหว่าง พ.ศ. 2546-2550 เป็นการจดัขึน้อย่างเร่งด่วน จงึพบปัญหาด้านขาดความเข้าใจวธิกีารสอนทีเ่หมาะสม 

อนัเป็นเหตใุห้ไม่สามารถช่วยในการปรบัพฤติกรรมของผูเ้รยีนได้เท่าท่ีควร (พรชลุ ีอาชวอ�ารงุ และคนอืน่ ๆ , 

2549) พระมหาสมปอง ฐานิสฺสโร (2552) กล่าวว่า จากการศึกษาโครงการวิจัยคุณลักษณะและ 

กระบวนการปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรมในประเทศไทย เพือ่หาแนวทางการปลกูฝังคณุธรรมให้แก่สงัคมไทย 

พบว่า ปัญหาของการสอนวชิาศลีธรรม คือ ครผููส้อนวชิาศีลธรรมไม่ได้จบการศกึษาด้านศาสนาหรอืการสอน

ศีลธรรม ท�าให้ขาดความมั่นใจในการสอน ในขณะเดียวกันยังใช้วิธีการสอนแบบบรรยายเนื้อหา เล่าพุทธ

ประวัติขาดการวิเคราะห์เพื่อนาหลักธรรมมาใช้ในชีวิตจริง ส่วนพระสอนศีลธรรมยังสอนแบบบรรยายเน้น

พิธีกรรมทางศาสนา จากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า พระ

สอนศีลธรรมมีความต้องการพัฒนาสมรถภาพการสอนศีลธรรมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดย

ต้องการพัฒนาสมรรถภาพการสอนศีลธรรมด้านเนือ้หาและหลกัสตูร ด้านการผลติและใช้สือ่ ด้านการด�าเนนิ

การสอน ด้านการวัดและประเมินผลและด้านคุณลักษณะและเจตคติ (พระมหาสมศักดิ์ ศรีบริบูรณ์, 2551, 

หน้า 119) และจากการศกึษาเรือ่งการพฒันารปูแบบการบรหิารโรงเรยีนทีพ่ระมส่ีวนร่วมในการสอน พบว่า 

ด้านสภาพการพัฒนาการสอน ควรพัฒนาคุณภาพการบริหารโดยการอบรมด้านกระบวนการและแนวทาง

ในการเรียนการสอนให้แก่พระสอนศีลธรรม (ปรีชา กันธิยะ, 2552, บทคัดย่อ)

จากสภาพปัญหาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน สรุปได้ว่าพระสอนศีลธรรมมีความประสงค์ทีจ่ะ

ได้รับความรู้ด้านวิธีสอนเพิ่มเติม การสอนศีลธรรม จึงมีการฝึกอบรมแก่พระสอนศีลธรรมทั้งหมดเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกัน ดังนัน้ การพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมวธิสีอนศลีธรรมท่ีได้มาตรฐานและเป็นต้นแบบจงึมคีวาม

ส�าคัญและควรพัฒนาให้มีขึ้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา จึงสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตร

ฝึกอบรมวิธีสอนศีลธรรมในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของพระสอนศีลธรรมตามโครงการของกระทรวง 

ศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาวิธีสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และจะพัฒนาหลักสูตรฝึก
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อบรมวธิสีอนศลีธรรมให้ได้มาตรฐาน โดยการประเมนิผลของการใช้หลกัสตูรฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้นีจ้ากการ

เรียนรู้ปฏิกิริยา (Reaction) พฤติกรรม ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรม อันจะเป็น

ประโยชน์ต่อการจดัการศกึษาการสอนศลีธรรมให้กบันกัเรยีนตามนโยบายของรฐับาล กระทรวงศกึษาธกิาร 

และมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั ทีม่เีป้าหมายในด้าน

คณุภาพการพัฒนาตนเองของนกัเรยีนและสงัคมในคุณธรรม และในฐานะท่ีตนเป็นสมาชกิของสังคมนัน้ด้าน

บุคลิกภาพให้มีเจตคติที่ดีงามในคุณค่าของคุณธรรม ด้านพฤติกรรม ฝึกหัดอบรมให้ปฏิบัติจนกลายเป็น 

วิถีแห่งการด�ารงชีวิต

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจต้องการที่จะวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อครูพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ซ่ึงจะเป็นข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์และจ�าเป็นต่อการพฒันาคณุภาพของครพูระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน ก่อให้เกดิการปรบัปรงุและ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม อันจะน�า

ให้ไปสู่การบรรลุเป้าหมายของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนตามที่ต้องการได้ในโอกาสต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อครพูระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน สงักดั มหาวิทยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ของนักเรียนที่มีเพศ และชั้นปีที่ศึกษา

3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

3. สมมติฐานการวิจัย

1. นกัเรยีนทีม่ ีเพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อครพูระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน สงักัด มหาวทิยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

2. นักเรียนที่มี ชั้นปีที่ศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

4. ขอบเขตของการวิจัย

4. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด  

ที่ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนปฏิบัติการสอนอยู่ จ�านวน 2,895 คน 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จ�าแนกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย

  1)  ด้านบุคลิกภาพ

  2)  ด้านมนุษยสัมพันธ์
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  3)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม

  4)  ด้านการจัดการเรียนการสอน

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนที่ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ไปปฏิบัติการสอน

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท�าให้ทราบความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมต่ีอครพูระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน สงักดั มหาวทิยาลยั 

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2. ท�าให้ทราบผลเปรียบเทยีบเปรยีบเทยีบความพงึพอใจต่อครพูระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน สงักดั 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ของนักเรียนที่มีเพศ และชั้นปีที่ศึกษา

3. ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

4. ท�าให้สามารถน�าผลการวิจยัไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการสอนของครพูระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ครูพระสอน 

ศีลธรรมในโรงเรียนปฏิบัติการสอนอยู่ จ�านวน 2,895 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ครูพระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียนปฏิบัติการสอนอยู่ ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซีและมอร์แกน (R.V. 

Krejcie and D.W. Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 43) และท�าการบัญญัติไตรยางค์

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close-ended) และแบบเลือกตอบ (Check 

list) เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ และระดับชั้นการศึกษา 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบเลือกระดับความ 

พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตร้อยเอ็ด จ�านวน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended) สอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

การสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีว 

(One-way ANOVA)
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7. ผลการวิจัย

การวิจัยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ผลของการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ผลการวจิยัพบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ จ�านวน 180 คน คดิเป็นร้อยละ 53.10 

และศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ�านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70 

2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

โดยเรียง ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้าน

บุคลิกภาพ และด้านการจัดการเรียนการสอน

 และเมื่อแยกออกเป็นรายด้านพบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

 1)  ด้านบุคลิกภาพ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อ โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ ได้แก่ ครพูระสอนศีลธรรม

นุ่งห่มจีวรเรียบร้อยดี และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ได้แก่ ผ้าจีวรของครูพระสอนศีลธรรมมีความสะอาด

เรียบร้อยดี ตามล�าดับ

 2)  ด้านมนุษยสัมพันธ์ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อครูพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน สังกดัมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อ โดยเรยีงล�าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ ได้แก่ ครพูระสอน

ศีลธรรมยิ้มแย้มแจ่มใส และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ครูพระสอนศีลธรรมการใช้ภาษาชัดเจน ถูกต้อง

ตามหลักภาษาไทยหรือภาษาพูดเหมาะสม ตามล�าดับ

 3)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมใน

โรงเรียน สังกดัมหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อ โดยเรยีงล�าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ ได้แก่ ครพูระสอน

ศลีธรรมปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบวนิยัของสงฆ์อย่างเคร่งครดั และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ได้แก่ ครพูระสอน

ศีลธรรมมีความรับผิดชอบต่อการสอนดี ตามล�าดับ

 4)  ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อครูพระสอน 

ศีลธรรม ในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เมือ่พิจารณา เป็นรายข้อ โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่มากท่ีสดุ ได้แก่ 

ครูพระสอนศีลธรรมประเมินผลก่อนเรียน เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด ได้แก่ ครูพระสอนศีลธรรมใช้วิธีสอนแบบอภิปรายแสดงความคิดเห็น ตามล�าดับ
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3. ผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอครพูระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน สงักดั

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 สมมติฐานที่ 1 นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธ

สมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมตฐิานที ่2 นกัเรยีนทีม่รีะดบัชัน้ปีทีศ่กึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อครพูระสอนศลีธรรม

ในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีระดับชั้นปีที่ศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อครูพระสอน 

ศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ท้ังโดยรวม

และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

4. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย สามล�าดับแรกคือ  

ครูพระสอนศีลธรรมควรเป็นผู้มีอารมณ์แจ่มใสร่าเริงอยู่เสมอ ครูพระสอนศีลธรรมควรเป็นผู้น�าในเรื่องการ

สร้างความน่าเคารพนับถือของบุคคลที่ได้พบเห็น และควรจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ให้สอดคล้องและ

ครอบคลุมเนื้อหาวิชา

 

8. อภิปรายผล

จากสรุปผลการวิจัยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด

มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ มผีลการวจิยัทีน่่าสนใจและน�ามาอภปิรายผลเพิม่เตมิ

ตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

โดยพื้นฐานทั่วไปของนักบวชในพระพุทธศาสนา ได้ถูกฝึกฝนให้เป็นผู้ที่มีความเพียร ตั้งใจที่จะกระท�ากิจใด ๆ  

ทีเ่ป็นประโยชน์ทัง้ปวงให้ส�าเรจ็ลุล่วงลงไปด้วยดี ด้วยความมสีตแิละสมัปชญัญะ และมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตัิ

กิจกิจใด ๆ  ตามภารหน้าที่ที่มีอยู่ให้ดีที่สุดอยู่เสมอ ส่วนด้านบุคลิกภาพ และด้านการจัดการเรียนการสอนมี

ค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางทั้งสองด้าน แสดงให้เห็นว่า ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีพร้อมทั้ง

คณุสมบตัคิวามรูค้วามสามารถในการท่ีจะจดักจิกรรมส่งเสริมและพฒันาความสามารถของผูเ้รยีนได้อย่างมี

ความเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี ซ่ึงมีผลท�าให้ในภาพรวมของครูพระสอน 
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ศลีธรรมได้รับการยอมรบัจากนกัเรยีน และความร่วมมอืในด้านอืน่ ๆ  ด้วยด ีเป็นไปตามผลทีป่รากฏจงึมส่ีวน

ท�าให้มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วราวุธ สาลีสี ได้วิจัยเรื่อง การ

ประเมนิโครงการพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน : กรณศีกึษา จงัหวดัเลย ผลการวจิยัพบว่า ในทศันะของกลุม่

ผู้ด�าเนินงานโครงการ พบว่า ผลการประเมินโดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ พระปิยะ ปิยธมฺโม (เมฆแสน) ได้วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการสอนวิชา

พระพทุธศาสนาของครูประจ�าการและครพูระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนมธัยมศกึษา อ�าเภอเมอืงแพร่ ผลการ

วิจัยพบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในภาพรวม และรายด้าน 

อยู่ในระดับมาก รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระภูมินทร์ วรโท (ตาตะ) ได้วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ

ของครูและนักเรียนต่อครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม 

เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาจ�าแนก

ตามเพศ ระดับช่วงชั้นที่ 2 และ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่เป็น 

เช่นนี้อภิปรายได้ว่า ครูพระสอนศีลธรรม มีความเมตตาต่อลูกศิษย์ ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติการสอน  

ให้ค�า แนะน�าสั่งสอนในทางที่ดี และปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของสงฆ์อย่างเคร่งครัด ภาพลักษณ์โดยรวม

เหล่าน้ีเป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก  

ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคดิของ กรมการศาสนา ทีก่ล่าวว่า การปฏริปูระบบราชการเม่ือวนัที ่2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 

ได้แยกงานศาสนาออกจากกระทรวงศกึษาธกิาร ท�าให้กรมการศาสนาสงักดักระทรวงวฒันธรรม ไม่สามารถ

เชื่อมต่อในเรื่องการน�าหลักธรรมเข้าไปในโรงเรียนหรือสถานศึกษาได้ กรมการศาสนา ซ่ึงมีภารกิจในการ 

ส่งเสริมให้คนไทยน�าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม เป็นคน

ดีมีศีลธรรม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานักเรียน นักศึกษาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต้องจดัส่งพระสงฆ์ทีม่คีวามรูค้วามสามารถทีจ่ะเป็นครสูอนศลีธรรมจรยิธรรมและวชิาพระพทุธศาสนา เพือ่

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษาให้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสามารถน�าไป

ใช้ในการพฒันาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม จึงเห็นสมควรที่จะน�าพระภิกษุสงฆ์ได้เข้าไปสอนในโรงเรียน

ทกุระดบัชัน้ และเป็นการเชือ่มโยงระหว่างกระทรวงศกึษาธกิารกับกระทรวงวฒันธรรม โดยการน�าครทูีเ่ป็น

ประสงฆ์เข้าไปสอนในโรงเรียนทุกระดับชั้น

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน  

ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนบางรูป มีหน้าท่ีท�าสอนเฉพาะท่ีสถานศึกษาเป็น 

ผูก้�าหนดเน้ือหาสาระให้ พระสอนศลีธรรมไม่ได้มบีทบาทหน้าทีใ่นการร่วมวเิคราะห์หลกัสตูรสถานศกึษา ได้

รับเพียงหนังสือแบบเรียน และแบบฝึกหัด และให้พระสอนศีลธรรม ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้

พระสอนศีลธรรม ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ ของสถานศึกษา เหมือนบุคลากรครูทั่วไป จึงไม่ได้รับการ

นิเทศติดตามการสอน ประกอบกับพระสอนศีลธรรมไม่ได้มีความรู้ในสาขาวิชาชีพครูโดยเฉพาะ มีอายุมาก 

และพระส่วนใหญ่จะเคยชนิกบัการเทศน์ ซึง่เปรยีบเหมือนการให้ความรูโ้ดยการบรรยาย จงึท�าให้ขาดความ

สามารถในการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย พระสอนศลีธรรมจ�านวนมาก สอนโดยการบรรยาย อาศยั

ต�ารา และให้นักเรียนท่องจ�า เช่น ท่องจ�าพุทธประวัติ วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา ใช้วิธีการสอนที่ไม่เอื้อ
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ให้นักเรียนได้คดิ วเิคราะห์ ท�าให้นกัเรยีนเบือ่หน่าย นอกจากนีส้ถานศกึษาไม่ได้ก�าหนดให้พระสอนศลีธรรม

ต้องท�าแผนการสอน ไม่ได้อบรมถวายความรูใ้ห้แก่พระสอนศลีธรรม การจดัท�าแผนการสอนเป็นหน้าทีข่อง

ครูที่รับผิดชอบวิชาพระพุทธศาสนา ร่วมกับพระสอนศีลธรรม พระสอนศีลธรรม หลายรูปจึงถ่ายทอดความรู ้

เฉพาะเรื่องที่มีความรู้ตามที่ได้ศึกษาในพระธรรม เช่น พุทธประวัติ พิธีกรรมทางศาสนา และการนั่งสมาธิ 

เป็นต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมานิตย์ โชติธมฺโม (อรรคชาติ) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหา

และแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัย

พบว่า ปัญหาการปฏบิติังานของพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนจงัหวดัศรสีะเกษ ด้านการจดัการเรยีนการสอน 

อยู่ในระดับปานกลาง 

2. ผลการเปรียบเทียบความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอครพูระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน สงักดั

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 1)  นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป

ตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ครูพระสอนศีลธรรมให้ความเสมอภาคในด้านการ

ปฏิบัติตนต่อผู้อื่น ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นเพศใดก็ตาม ทั้งนี้ครูพระสอนศีลธรรมได้แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตน

ต่อครูและนักเรียนอย่างเป็นธรรมและรักษาไว้ซึ่งคุณลักษณะที่ดีของครูพระสอนศีลธรรม ซึ่งท�าให้นักเรียน

มีความพึงพอใจต่อครูพระสอนศีลธรรมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ศราวุฒิ จ�ารัสภูมิ ได้วิจัยเรื่อง ทัศนคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดอุทัยธานีที่มีต่อ

ครูพระผู้สอนสาระพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีเพศ ต่างกัน มีทัศนคติต่อครูพระสอน 

ศีลธรรมในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

 2)  นกัเรยีนทีม่รีะดับชัน้ปีทีศ่กึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อครพูระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน 

สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด แตกต่างกัน ท้ังโดยรวมและรายด้าน  

ไม่แตกต่างกัน ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวจัิยคร้ังนี ้ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า ช้ันปีท่ีศกึษาของนกัเรยีน

ช่วงชัน้ท่ี 2 ไม่ใช่สิง่ท่ีจะเป็นเครือ่งช้ีวดัให้เหน็ได้ถงึข้อแตกต่างของความพงึพอใจได้เสมอไป เพราะพฤตกิรรม

เชิงประจักษ์ท่ีนักเรียนได้พบเห็นจากครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ีได้แสดงออกมา ไม่ว่านักเรียนจะมี 

ชั้นปีที่ศึกษาต่างกันในระดับใดก็ตาม ย่อมสามารถท่ีจะรับรู้และเข้าใจได้เท่าเทียมกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ ศราวุฒิ จ�ารัสภูมิ ได้วิจัยเรื่อง ทัศนคติของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จังหวัดอุทัยธานี ที่มีต่อครูพระผู้สอนสาระพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีชั้นปีที่ศึกษาต่างกัน 

มีทัศนคติต่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

9. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ 

สรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะน�าไปใช้

 1)  พระสอนศีลธรรมเป็นอนาคตของพระพุทธศาสนาด้วย ซึ่งทางภาครัฐ และเอกชนควรให้
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ความส�าคัญและให้มีการก�าหนดเป็นนโยบายหรือวาระส�าคัญท่ีสูงกว่านั้นว่าวิชาพระพุทธศาสนาควรมีการ

บรรจุเป็นหลักสูตรภาคบังคับ หรือ 

 2)  เป็นหลักสูตรที่สามารถเรียนรู้ได้ในทุกระดับ โดยประยุกต์ให้เป็นหลักสูตรท่ีมีความ 

เป็นกลาง มีการน�าเสนอหลักธรรมในรูปแบบของความรู้ในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งทุกศาสนาน�าไปปฏิบัติได้

 3)  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม ส�านักงานพระพุทธศาสนา และมหามกุฏราช

วทิยาลยั และผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องทกุฝ่ายต้องให้ความส�าคญัและสนใจในเรือ่งครผููส้อน นกัเรยีน สถานทีส่อน 

สื่อการสอน

 4)  การวดัผลทีไ่ด้ประสทิธภิาพและการจดัการหลกัสตูรทีต้่องมคีวามเกีย่วเนือ่งเชือ่มโยงกบั

หลักสูตรสามัญและสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนงบประมาณในการด�าเนินการ 

 5)  ควรจดัให้มคีวามเหมาะสม และควรมกีารวางรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนธรรมะใน

โรงเรียนให้เป็นแบบอย่างเดียวกันและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของสังคมท่ีมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะท�าให้สังคมและประเทศชาติมีความ

เจริญสืบไป 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1)  ควรจะท�าการวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี สื่อการสอนศีลธรรมในโรงเรียน รวมถึงมิติ

ของการเรียนการสอนศีลธรรมของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

  2)  ควรจะท�าการวจัิยเก่ียวกบัการเผยแผ่พระพทุธศาสนาของครูพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน 

โดยเปลี่ยนพื้นที่ศึกษาวิจัยเป็นอ�าเภออื่น จังหวัดอื่น 

  3)  ควรท�าการงวจิยัเชงิคณุภาพในประเดน็ทีเ่ก่ียวกบับทบาทด้านการเผยแผ่ของครพูระสอน

ศีลธรรมในโรงเรียน โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่
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