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ความพึงพอใจที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : ศึกษา
เฉพาะกรณีโรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
The Higher Secondary Students’ Satisfaction to the Monk Teachers : A Case
Study of Wat Rajadhivas School Bangkok
อำนาจ ศรีบรรเทา1
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ ๑) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร ๒) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อ
ครูพระสอนศีลธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร จำแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนของครอบครัว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ซึ่งเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่หาได้ด้วยวิธีการเปิดตารางสำเร็จรูปของเกรจซี่และมอร์แกน ได้จำนวน ๒๑๗ คน
และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับสลาก ใช้สถิติบรรยายคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติอนุมานคือ การทดสอบค่าที (t-test) และทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว หากพบความ
แตกต่างจะทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ แล้วนำมาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ผลการวิจัย
พบว่า ๑. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจต่อครู
พระสอนศีลธรรม โดยรวม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๓.๘๘ ๒. ผลการเปรียบเทียบ พบว่า นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อครูพระสอนศีลธรรมไม่แตกต่างกัน
แต่นักเรียนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนของครอบครัวต่างกัน มีความพึงพอใจต่อครูพระสอน
ศีลธรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕
คำสำคัญ : 1.ความพึงพอใจ 2.ครูพระสอนศีลธรรม 3.นักเรียน 4.มัธยมศึกษาตอนปลาย
ABSTRACT
The objectives of this thematic paper were to study the higher secondary students’
satisfaction to the monk teachers at Wat Rajadhivas school, Bangkok, to compare the higher
secondary students’ satisfaction to the monk teachers classified to gender, age, level of education
and family income per month and to study suggestions of problems and solutions concerning
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with the higher secondary students’ satisfaction to the monk teachers. Research instruments were
guestionaires collected from the samplings which were assigned by Krejcie and Morgan Table. It
got 217 students and made simple random samplings by making lots. Descriptive statistics used
freguency, percentage, mean and standard deviation. Inferential statistics were t – test and One
– Way ANOVA test. In case, differentiation was found, it was tested in a pair by mean of Scheffé
and analyzed by computing. The results of research were found as follows: 1. The higher
secondary students of Wat Rajadhivas had satisfied with the monk teachers in the whole view at
maximum level average 3.87. 2. The results of comparison found that the higher secondary
students of Wat Rajadhivas School with different gender had no difference of satisfaction but
students with different level of education and family income satisfied differently at significant
statistic level 0.05.
Keywords : 1.Satisfaction 2. the Monk Teachers 3. Students 4. High school
๑. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โอกาส
ความรู้ความสามารถและเทคนิควิธีการของผู้เผยแผ่ รวมไปถึงประสบการณ์และภูมิหลังของกลุ่มผู้รับการเผยแผ่
ดังนั้นรูปแบบของการเผยแผ่จึงแตกต่างกันออกไป มีทั้งการพูด การเขียน การบรรยาย และรูปแบบต่าง ๆ อีก
มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคสมัยปัจ จุบ ันนี้ ถือได้ว่าเป็นยุคของข้อมูล ข่าวสารไร้พรหมแดน มีความ
เจริญก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ การเผยแผ่ก็พัฒนาปรับเปลี่ยนไปตามความเจริญของโลกด้วย
ในปัจจุบันแม้ว่ารูปแบบของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะหลากหลายมากขึ้น แต่ดูเหมือนว่าผลของการปฏิบัติงาน
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ยัง ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จมากนัก ทั้ง นี้อาจจะสืบเนื่องมาจากสาเหตุหลาย
ประการ เช่ น บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บ ัต ิง านด้า นการเผยแผ่ย ัง ขาดความรู ้ ความเข้ าใจที ่ ถู ก ต้อ งในหลั ก ธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ยังขาดเทคนิคและวิธีการที่ถูกต้อง หน่วยงานและองค์กรทางศาสนายังขาดเอกภาพและขาดการ
ประสานกันอย่างต่อเนื่อง มีลักษณะของการเผยแผ่ที่หลากหลาย มีวิธีการเฉพาะในกลุ่มหรือเครือข่ายของตนเอง
ไม่มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ หรือเป้าหมายในการดำเนินการ รวมทั้ง กระบวนการบริหารองค์กรด้านการเผย
แผ่ยังขาดประสิทธิภาพ2
ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนของสภาพปัญหาที่ทำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ประสบ
ผลสำเร็จเท่าที่ควร ในขณะที่สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสร้างคนให้มีความรู้ความเข้าใจ มี
ความพร้อมในการที่จะก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงจำเป็น ต้องประยุกต์ให้ทันสมัยกับเหตุการณ์ เพราะหลักธรรมคำสอนของ
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พระพุทธเจ้า เป็นสิ่งสำคัญและ จำเป็นมากที่สุดสำหรับมวลมนุษยชาติในสังคมยุคปัจจุบัน อีกทั้งในระยะหลัง มี
เสียงสะท้อนมากมายว่าเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบันสนใจแต่เรื่องวัตถุ มีการแก่งแย่งแข่งขันเพื่อ ให้
ได้มาซึ่งวัตถุนั้น จนกลายเป็นโรคขาดคุณธรรมจริยธรรม ขาดหลักธรรมที่จะนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาระดับชาติที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง แต่ทว่าการนำเด็กทุกคนเข้าวัดเป็นเรื่องยากกว่าการ
นำพระเข้าสู่โรงเรียน
ดังนั้น คณะกรรมการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของปัญหา
การขาดศีลธรรมของเยาวชนและประชาชนทั่วไป จึงได้มีการประชุมกันและมีความเห็นว่า พระนั กศึกษาที่กำลัง
ศึกษาอยู่สามารถทำงานเพื่อพระศาสนาและสังคมได้ จึงได้นำผลการประชุมเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในสมัยนั้น
ขอให้จัดตั้งแผนกพระธรรมวิทยากรขึ้น เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาสามารถออกไปทำงานเพื่อประชาชนและ
สังคมได้ และได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งแผนกพระธรรมวิทยากรขึ้นในพ.ศ. ๒๕๐๙ และให้สังกัดอยู่ใน
คณะกรรมการนักศึกษา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้เปิดรับสมัครพระนักศึกษารุ่นใหม่ที่มีความพร้อม มีเวลาว่าง และมี
ความสมัครใจที่ต้องการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือสังคม ซึ่งครูพระสอนศีลธรรมหรือพระธรรม
วิทยากรนั้นทำหน้าที่เหมือนกับพระสงฆ์ทั่วไป คือ หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และยังมีหน้าที่ที่
จะต้องทำให้กับสังคมด้วย โดยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ซึ่งต้องอาศัยการใช้
วาทศิลป์ช่วยโน้มน้าวจิตใจของผู้ฟังให้เข้าใจถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
โดยเฉพาะในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่ประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ซึ่ง
เป็นเรื่องยาก เพราะสภาพแวดล้อ มของสัง คมในปัจ จุบ ันมีส ิ่ง ยั่ วยุเ กิ ดขึ้นมากมาย ทำให้คนห่างเหินจาก
พระพุทธศาสนามากขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับจำนวนของครูพระสอนศีลธรรมมีจำนวนน้อย และยังขาดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนไม่สามารถประยุกต์หลักธรรมมาถ่ายทอดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังขาดเทคนิคและวิธีการสอนพุทธศาสนิกชนให้เกิดความสนใจในหลักธรรมได้อย่างเต็มที่
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทำการศึกษาเรื่องความพึงพอใจที่มีต่อครูพระ
สอนศีลธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร ในด้านรูปแบบ
และวิธีการสอนของครูพระสอนศีลธรรม ด้านสื่อและอุปกรณ์การสอน และด้านคุณธรรมและคุณสมบัติของครูพระ
สอนศีล ธรรม เพื่อ จะได้นำผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้เ ป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒ นาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของครูพระสอนศีลธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑) เพื่อศึกษาความพึง พอใจที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึก ษาตอนปลาย
โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
๒) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึก ษาตอนปลาย
โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนของครอบครัว
๓. ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้ ได้กำหนดขออบเขตของการวิจัย ดังนี้
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๑) ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ ๔, ๕ และ ๖ โรงเรียน
วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น ๕๑๑ คน
๒) ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ความพึงพอใจที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร ใน ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านรูปแบบและวิธีการสอน ๒) ด้านสื่อและ
อุปกรณ์การสอน และ ๓) ด้านคุณธรรมและคุณสมบัติของครูพระสอนศีลธรรม
๓) ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
๔. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจต่อครูพระสอนศีลธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร” ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้างานวิจัย
เชิงสำรวจภาคสนาม (Survey Research or Field Research) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
ปันนัดดา นพพนาวัน ได้ทำการศึกษาเรื่อง “กระบวนการสื่อสารเพื่อเผยแผ่ธรรมของสถาบันสงฆ์ไทย”
จากการศึกษาพบว่า วิธีการเผยแผ่ธรรมตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันเริ่มจากการใช้รูปแบบการสื่อสารระหว่าง
บุคคล โดยใช้หนังสือ สิ่ งพิมพ์ธรรม และโสตทัศนูปกรณ์ อีกทั้งมีการเผยแผ่ธรรมผ่านสื่อสารมวลชนแขนงต่าง ๆ
และได้มีการพัฒนารูปแบบในการเผยแผ่ธรรมจากการเทศน์ตามประเพณีดั้งเดิมมาสู่การบรรยายธรรม สนทนา
ธรรม ปาฐกถาธรรม และการจัดนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา สำหรับพระสงฆ์ในฐานะผู้สง่ สารทีท่ ำการศึกษาใน
ครั้งนี้มีจำนวน ๕ รูป คือ พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ) พระทัตตะชีโวภิกขุ พระโพธิรักษ์ พระพยอม กัล
ยาโณ และพระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) พบว่าพระสงฆ์ทั้ง ๕ รูป มีวิธีการและกลวิธีในการเผยแพร่ธรรมะที่เป็น
ลักษณะเด่นร่วมกัน คือ
๑) รูปแบบการบรรยายธรรม
๒) ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
๓) มีการจัดลำดับความยากง่ายของหัวข้อธรรมะและการยกตัวอย่างประกอบเหมาะกับเหตุการณ์
ชีวิตในปัจจุบันนำมาปฏิบัติได้
๔) เป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม
๕) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
๖) มีวิธีการและการใช้สื่อเผยแพร่ธรรมในหลายระดับและหลายด้าน
หัวข้อธรรมะในฐานะสารที่ใช้ในการเผยแผ่พบว่า พระสงฆ์ทั้ง ๕ รูป ไม่มีการกำหนดหรือเน้นหัวข้อธรรมะ
ใดเป็นพิเศษในการเผยแพร่เป็นรายปีโ ดยเฉพาะ อาจจะมีการเทศน์ในหัวข้อธรรมะได้ซ้ำกันทุกปีก็ได้ ในส่วน
ความเห็นของผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่พระพุทธศาสนานั้น สามารถสรุปได้เด่นชัด
คือ ควรเผยแพร่หัวข้อธรรมะที่สามารถช่วยในการดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขร่วมกันของคนในสังคม การใช้สื่อในการ
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เผยแพร่ธรรมะของพระสงฆ์และวัดต่าง ๆ พบว่า ส่วนใหญ่ยังคงใช้เพียงเครื่อง ขยายเสียงเป็นหลัก มีแต่วัด
พระธรรมกายเท่านั้นที่มีการใช้สื่อและโสตทัศนูปกรณ์สมัยใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ 3
พระมหาสายันต์ นามเมือง ได้ทำการวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา :
ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า
๑) ความพร้อมของพระสงฆ์ในการจัดการสอนวิชาพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับปานกลาง โดยแบ่ง
ออกเป็นความพร้อ มด้านประสบการณ์ ด้านความรู้ และด้านเงื่อนไข เวลา การสอนต่อสัป ดาห์ โดยด้า น
ประสบการณ์ พบว่า ครูพระช่วยสอนวิชาพระพุท ธศาสนาส่วนใหญ่ม ีอายุร ะหว่าง ๒๐-๓๐ ปี เป็นวัยที่ค วาม
กระตือรือร้นมีความมุ่งมั่น หรือมีแรงจูงใจสูงในการทำงาน
๒) การยอมรับบทบาทของพระสงฆ์ในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการอยู่ในระดับ
ปานกลาง การให้ความสำคัญ การให้การสนับสนุนและการให้ความช่วยเหลือ
๓) การยอมรับบทบาทของพระสงฆ์ในการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของผู้ บริหารสถานศึกษา ครู
ประจำชั้น และนักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง การยอมรับของครูและนักเรียน ทำให้ครูพระจะรู้สึกตนว่ามีคุณค่า
มีความสามารถ มีความภาคภูมิใจสูง ทำให้เต็มใจที่จะสอนและส่งผลสำเร็จหรือสัมฤทธิ์ผลต่อการเรียนของนักเรียน
ด้วย4
จรัส กาอินทร์ ได้ทำการวิจัยเรื่อง “ปัญหาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง” ผลการศึกษาพบว่า
๑) โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทุกแห่งในอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง จัดให้มีวิชาพระพุทธศาสนา
เป็นวิชาเลือกเสรีทุกภาคเรียน รวม ๖ รายวิชา แผนการสอนที่ครูใช้ ครูผู้สอนเป็นผู้จัดทำเอง โดยใช้วัตถุประสงค์
การเรียนรู้กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การบรรยาย ไม่เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้มีสว่ นร่วม สื่อการสอนที่ครูใช้บ่อยคือหนังสือและรูปภาพ ซึ่งไม่เร้าความสนใจ ทำให้นักเรียนไม่
กระตือรือร้น การวัดและประเมินผลเป็นแบบอิงเกณฑ์ โดยมีการทดสอบระหว่างการเรียนและหลังเรียน
๒) ปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ครูมีปัญหาระดับ
มาก คือ ขาดสื่อ อุปกรณ์ แหล่งวิทยาการที่จะศึกษาค้นคว้าในการสอน ขาดเทคนิคการสอนที่ดี ขาดวิธี การสอนที่
หลากหลาย ขาดงบประมาณในการจัดซื้อสื่อและจัดกิจกรรม รวมทั้งการจัดสถานที่บรรยากาศที่ดีในการเรียนการ
สอน

3

ปันนัดดา นพพนาวัน, “การศึกษากระบวนการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ธรรมะของสถาบันสงฆ์ไทย”, วิทยานิพนธ์ นิเ ทศศา
สตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๓๒, ๒๒๕ หน้า.
4พระมหาสายั น ต์ นามเมื อ ง, “บทบาทของพระสงฆ์ ในการสอนวิ ช าพระพุท ธศาสนา : ศึ ก ษาเฉพาะกรณี โ รงเรีย น
ประถมศึ กษา สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร”, วิ ทยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตรมหาบั ณฑิ ต , (บั ณฑิ ต วิ ท ยาลั ย :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), ๒๕๓๘, ๒๖๐ หน้า.
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โดยข้อเสนอแนะจากการศึกษาพบว่า นักเรียนและผู้ปกครองมีความต้องการพัฒนาด้านสื่อ อุปกรณ์การ
สอน การวัดประเมินผลที่เน้นการปฏิบัติ การไปทัศนศึกษานอกสถานที่ และต้องการให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดที าง
จริยธรรม5
วิชิต วงศ์สายตา ได้ทำการศึกษาเรื่อง “สมรรถภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระธรรมวิทยากร
จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” ผลการศึกษาพบว่า
๑) สมรรถภาพการสอนของพระธรรมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระธรรมวิทยากรมีสมรรถภาพทั้ง ๔ ด้าน เรียงจากสูงไปหาต่ำ ได้แก่ ด้าน
หลักสูตรและเนื้อหา ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านการผลิตและ
การใช้สื่อการเรียนการสอน
๒) เมื ่ อ เปรี ย บเที ย บสมรรถภาพการสอนของพระธรรมวิ ท ยากรจากมหาวิ ท ยาลั ย มหา
มกุฏราชวิทยาลัย พบว่า กลุ่มพระธรรมวิทยากรที่สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่และกลุ่มที่สอนในโรงเรียนขนาดกลาง
มีร ะดับ สมรรถภาพการสอนมากกว่ากลุ่ม ที่ส อนในโรงเรียนขนาดเล็ก และกลุ่ม ที่ได้ร ับ การสนับ สนุน จาก
มหาวิทยาลัย มีสมรรถภาพการสอนสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
๓) แนวทางการพัฒนาสมรรถภาพการสอนพระธรรมวิทยากรผู้บริหารมีความเห็นว่า มหาวิทยาลัย
ควรเห็นความสำคัญของหน่วยพระธรรมวิทยากร โดยมีการปฏิบัติเป็นรูปธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน
อื่น ควรมีการจัดอบรมสัมมนาส่งเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาแก่พระธรรมวิทยากร เพื่อพัฒนา
สมรรถภาพการสอนให้ดียิ่งขึ้น
อาจารย์ผู้สอน มีความคิดเห็นว่า ควรมีการพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงแนวการสอนให้เข้ ากับยุคสมัย
ต้องมีก ารปรับ ปรุง หลัก สูตรหรือ คู่ม ือ การสอนให้เ ป็นเอกเทศ ควรได้ร ับ การสนับ สนุนด้านการบริก ารจาก
มหาวิทยาลัยและโรงเรียน ควรพัฒนาหน่วยงานของพระธรรมวิทยากรให้มีประสิทธิภาพกว่าที่เป็นอยู่ และควรมี
ค่าตอบแทนหรือรางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงาน โดยมีข้อเสนอแนะว่า พระธรรมวิทยากรทุกรูปมีความรู้ดี
แต่ขาดประสบการณ์และเทคนิคการสอนที่ดี ควรที่จะมีการเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคนิคการสอนให้มีสมรรถภาพมาก
ขึ้น6
พระสุรเชษฐ์ เจริญสุข ได้ทำการวิจัยเรื่อง “เจตคติของผู้ปกครองต่อบทบาทครูพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดบ้านก้อง จังหวัดลำพูน” พบว่า ผู้ปกครองมีระดับเจตคติต่อบทบาท
ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก การที่ผู้ปกครองมีระดับของเจตคติในระดับมากหรือมีเจต
คติในด้านดีต่อบทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนั้นขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของครูพระ

5จรัส

กาอินทร์, “ปัญหาการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมืองปาน จังหวัด
ลำปาง”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย เชียงใหม่), ๒๕๔๐, ๒๐๒ หน้า.
6วิชิต วงศ์สายตา, “สมรรถภาพการสอนวิช าพระพุ ทธศาสนาของพระธรรมวิทยากรจากมหาวิทยาลัย มหามกุฏ ราช
วิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร), ๒๕๔๔, ๒๑๖ หน้า.
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เองในด้านบุคลิกภาพ ด้านสังคมวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะ
นักเรียนนักศึกษา ตลอดถึงชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม7
พระมหาปัญญา จอมนาสวน ได้ทำการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และนักเรียนเกี่ยวกับ
บทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังของครูพระสอนศีลธรรมในการพัฒนาจริยธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนใน
โครงการจริยศึกษา ศูนย์เผยแผ่ธรรม จังหวัดเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า
๑) ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในโครงการจริยศึกษา ศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็น
ผู้หญิง มีอายุระหว่าง ๑๐–๒๐ ปี มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาเป็นนักเรียน และสังกัดโรงเรียนรัฐบาล
๒) ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรโดยรวมทั้ง ๓ ฝ่ายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวัง
ของครูพระสอนศีลธรรมในการพัฒนาจริยธรรมสำหรับนักเรียนสูงกว่าบทบาทที่เป็นจริง คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียน รู้จักลด ละ เลิกอบายมุข ปฏิบัติในเรื่องพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้องตามหลักศาสนา
พึ่งตนเองหรือเลี้ยงชีพด้วยความสุจริต รู้จักการใช้จ่ายตามหลักศาสนา บูรณาการหลัก ศีล สมาธิ ปัญญากับการใช้
ในชีวิตประจำวัน รู้เท่าทันสังคมที่เปลี่ยนแปลง มีสุขภาพจิตดี แจ่มใส เบิกบาน
๓) ครู นักเรียน และบุคลากรทั้ง ๓ ฝ่ายรวมกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวัง ของครูพระ
สอนศีลธรรมในการพัฒนาจริยธรรมสำหรับนักเรียนสูงกว่าบทบาทที่เป็นจริงคือการส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
ซื่อสัตย์ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ใช้กระบวนการกลุ่มใช้ สื่อ วีซีดี คอมพิวเตอร์ช่วยใน
การสอน จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้ นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประยุกต์ใช้ในการสอน และ
ร่วมกับครูหมวดสังคมในการออกข้อสอบ8
จากการศึกษาผลงานวิจัยข้างต้น ได้มีผู้ทำวิจัยไว้หลาย ๆ ด้าน ตลอดจนการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้กับ
ครูและนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การนำไปใช้ในองค์กรต่าง ๆ และการ
นำไปใช้ในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพจิตใจของผู้หลงผิด รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดราชาธิวาสต่อครูพระสอนศีลธรรม ๓ ด้าน คือ ด้านรูปแบบและวิธี
สอน ด้านสื่อและอุปกรณ์การสอน ด้านคุณธรรมและคุณสมบัติของครูพระสอนศีลธรรมดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถนำไปปฏิบัติตามและประยุกต์ใช้ได้ให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน
๕. วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี้

7พระสุร เชษฐ์

เจริญสุข, “เจตคติของผู้ปกครองต่อบทบาทครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
โรงเรียนวัดบ้านก้อง จังหวัดลำพูน”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ), ๒๕๔๙,
๒๑๐ หน้า.
8พระมหาปัญญา จอมนาสวน, “ความคิด เห็นของผู้บริห าร ครู และนัก เรีย นเกี่ย วกับบทบาทที่เ ป็นจริงและบทบาทที่
คาดหวังของครูพระสอนศีลธรรมในการพัฒนาจริยธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนในโครงการจริยศึกษา ศูนย์เผยแผ่ธรรม จังหวัด
เชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่), ๒๕๕๐, ๑๙๕
หน้า.
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๑) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้ง นี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึก ษาตอนปลายปีท ี่ ๔, ๕ และ ๖
โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น ๕๑๑ คน และได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการวิธีเปิด
ตารางสำเร็จรูปของเกรจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน ๒๑๗ คน แล้วจึงใช้วธิ ีการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
๒) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถาม และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไ ขของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรม
ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบปลายเปิด
๓) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ดังนี้
(๑) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
ในพระราชูปถัมภ์ ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชาธิวาส เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
(๒) ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง
(๓) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคืนด้วยตนเอง
(๔) เมื่อได้แบบสอบถามกลับคืนมา นำมาตรวจสอบความสมบูรณ์และจัดลำดับข้อมูล
(๕) นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป
๕) การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์ข้อ มูล ในการวิจัยนี้ได้ดำเนินการโดยนำข้อมูลมาวิ เคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม
สำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ มีลำดับขั้นตอน ดังนี้
(๑) ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ต อบแบบสอบถาม โดยหาค่ า สถิ ต ิ พ ื ้ น ฐาน คื อ ค่ า ความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
(๒) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
(๓) ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ มีต่อครูพระ
สอนศีลธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานครกับปัจจัยส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่างด้านเพศ โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ส่วนด้านอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนของ
ครอบครัว ใช้ก ารทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดีย ว (One-Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่ า งมี
นัยสำคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé)
(๔) วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนวัดราชาธิ ว าส กรุง เทพมหานคร ที่ม ีต่อครูพระสอนศีล ธรรม ลัก ษณะโดยใช้ก ารแจกแจงความถี่
(Frequency) และนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย

วารสารปรัชญาปริทรรศน์

Journal of Philosophical Vision

ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2561 -.125- Vol 23 No.2 Jury – December 2018
๖. ผลการวิจัย
1) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) แล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลความพึงพอใจที่มี
ต่ อ ครู พ ระสอนศี ล ธรรมของนั ก เรี ย นระดั บ ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย โรงเรี ย นวั ด ราชาธิวาส
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทั้ง ๓ ด้าน
ข้อ
รายการ
๑. ด้านรูปแบบและวิธีสอน
๒. ด้านสื่อและอุปกรณ์การสอน
๓. ด้านคุณธรรมและคุณสมบัติของครูพระสอนศีลธรรม
รวม

X

๓.๘๐
๓.๙๔
๓.๘๙
๓.๘๘

S.D.
๐.๖๔
๐.๖๗
๐.๖๙
๐.๖๗

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร มี
ความพึงพอใจต่อครูพระสอนศีลธรรม โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๘ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจด้านสื่อและอุปกรณ์การสอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๙๔ รองลงมาคือด้าน
คุณธรรมและคุณสมบัติของครูพระสอนศีลธรรม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๙ และสุดท้ายคือด้านรูปแบบ
และวิธีสอน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๓.๘๐
2) ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อครูพระ
สอนศีลธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม
อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนของครอบครัว พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
วัดราชาธิวาส ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจต่อครูพระสอนศีลธรรมไม่แตกต่างกัน, นักเรียนที่มีอายุต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อครูพระสอนศีลธรรมแตกต่างกัน โดยนักเรียนที่มี อายุ ๑๗ ปี มีความพึงพอใจแตกต่างกัน กั บ
นักเรียนที่มีอายุ ๑๘ ปี, นักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อครูพระสอนศีลธรรมแตกต่างกัน
โดยนักเรียนที่มีการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ มีความพึงพอใจต่อครูพระสอนศีลธรรมแตกต่างกับกับผู้ที่มี
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนที่มีรายได้ต่อเดือนของครอบครัวแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
ครูพระสอนศีลธรรมแตกต่างกัน โดยนักเรียนที่มีรายได้ต่อเดือนของครอบครัว ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท มีความ
พึงพอใจต่อครูพระสอนศีลธรรมแตกต่างกันกับนักเรียนที่มีรายได้ต่อเดือนของครอบครัว ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐
บาท
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๗. อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัยความพึงพอใจที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร จึงสามารถนำมาอภิปรายผล ได้ดังนี้
๗.๑ การวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกด้าน
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผลรวมในทุกด้านระดับความพึ งพอใจที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรม มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และหากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านสื่อและอุปกรณ์การ
สอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันการใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเข้ามาช่วยสอนนั้นมี
ความสำคัญมาก เพราะสื่อที่มีคุณภาพทำให้นักเรียนมีความสนใจศึกษาเล่าเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ วาสนา ชาวหา และกิดานันท์ มลิทอง ที่ว่า สื่อเป็นสิ่งตัวกลางคืออุปกรณ์ช่วยนำ และถ่ายทอดความรู้จาก
ครูผู้สอนหรือแหล่งความรู้ไปสูผ่ ู้เรียนคือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เป็นอย่าง
ดี
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือด้านรูปแบบและวิธีสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบัน
รูปแบบและวิธีสอนเป็นองค์ประกอบในการถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียน มีหลากหลายวิธีการสอน ได้แก่ วิธีสอนแบบ
บรรยาย วิธีสอนแบบสาธิต วิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อย วิธีสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ วิธีสอนแบบใช้เกม วิธี
สอนแบบศูนย์การเรียน แม้แต่พุทธวิธีในการสอนก็ยังมีความสำคัญ เป็นลีลาในการสอนมี ๔ ประการ คือ สอนให้
เกิดความเห็นชัดเจนแจ่มแจ้ง สอนให้เกิดแรงจูงใจให้เห็นจริงด้วย ชวนให้คล้อยตามจนต้องยอมรับ สอนให้เกิด
ความเร้าใจให้แกล้วกล้า สอนให้เกิดความชโลมใจให้แช่มชื่น ร่าเริง เบิกบาน ซึ่งรูปแบบวิธีการสอนเหล่านี้บางที่ครู
พระสอนศีลธรรมอาจไม่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือนำมาใช้แล้วไม่เกิดการจูงแก่นักเรียน จึงทำให้
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับที่ต่ำกว่าด้านอื่น ๆ ซึ่ง สอดคล้องกับการวิจัยของ พระสุรเชษฐ์ เจริญสุข เรื่อง
“เจตคติของผู้ปกครองต่อบทบาทครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดบ้านก้อง
จังหวัดลำพูน” พบว่า ผู้ปกครองมีระดับเจตคติต่อบทบาทครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
แต่ไม่สอดคล้องกับการวิจัยของ วิชิต วงศ์สายตา เรื่อง “สมรรถภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของพระธรรม
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” พบว่า สมรรถภาพด้านการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของ
พระธรรมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอยู่ในระดับปานกลาง
๗.๒ การวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร จำแนกเป็นรายด้าน
๑) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านที่ ๑ คือ ด้ านรูปแบบและวิธีสอน พบว่าโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับ มาก และหากพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย อันดับ ๑ เรื่องการสอนโดยการ
สอดแทรกคติธรรมในเนื้อหาวิชา หรือสำนวนพุทธศาสนสุภาษิต ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการสอนแบบบรรยาย เป็น
เครื่องเตือนสตินักเรียนผู้ที่อยู่ในวัยรุ่น ซึ่งไม่ชอบการสอนตรง ๆ ทำให้เกิดการต่อต้านได้ เพราะการสอนทางอ้อม
ทำให้ได้ข้อคิดได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสอนของ ทิศนา แขมมณี ที่ว่า ข้อดีการสอนแบบบรรยาย
นี้คือทำให้ผู้เรียนไม่มีส่วนร่วม ต้องอาศัยผู้บรรยายเป็นหลัก ผู้เรียนบางกลุ่มอาจตามไม่ทัน ผู้เรียนมีส่วนร่วมน้อย
ทำให้หมดความสนใจ และต้องอาศัยความสามารถของผู้สอนใช้เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ
วารสารปรัชญาปริทรรศน์

Journal of Philosophical Vision

ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ.2561 -.127- Vol 23 No.2 Jury – December 2018
อันดับ ๒ เรื่องการสอนเชื่อมโยงสถานการณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ มาประกอบการสอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เพราะการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระเข้าสู่ผู้เรียนเป็นเรื่องใหญ่มาก มีความหลากหลายทางความคิดความรู้ ถ้าครูผู้สอน
ไม่มีความรู้ไม่สามารถสอดแทรกคุณธรรมเข้าหานักเรียนได้ สอดคล้องกับแนวคิดวิธีสอนแบบศูนย์การเรียน เป็นวิธี
สอนที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และทราบผลการเรียนรู้ทันทีที่เรี ยนจบ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ อันดับ ๓ เรื่องการสอนแบบสาธิตและฝึกปฏิบัติให้รู้จักการฝึกจิตใจให้เป็นสมาธิ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ช่วยทำให้ผ ู้เรียนมีความรู้ความสามารถตั้งแน่วแน่ตามความถนัดของแต่ละบุคคล
สอดคล้องกับแนวคิดวิธีการสอนแบบสาธิต เป็นการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงมองเห็นสิง่ ที่เรียนรู้
อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจและจดจำในเรื่องที่สาธิตได้ดีและนาน อันดับ ๔ เรื่องการเตรียม
เนื้อหา ตำราเรียน และเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เพราะการใช้เอกสารตำราเรียน
พร้อมเพียงย่อมทำให้นักเรียนเกิดความสนใจสิ่งใหม่ อยากเข้ามาศึกษาหาความรู้มากขึ้น มาจากความพึงพอใจย่อม
ทำให้มีความสุขและสำเร็จตามประสบการณ์ ดังนั้นควรศึกษาธรรมชาติความต้องการของมนุษย์เพื่อการตอบสนอง
ซึ่ง สอดคล้องกับ ทฤษฎีของ มาสโลว์ ที่ว่าความเชื่อว่ามนุษย์เ รามีเ จตนารมณ์และแรงมุ่งมั่นที่เป็นอิสระ มี
ความสามารถและมีแรงจูงใจพร้อมที่จะผลักดันตนเองไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพื่อบรรลุศักยภาพแห่งตน อันดับ ๕
เรื่องการสอนแบบการตั้งคำถามและให้แก้ปัญหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการ
สอนของ ทิศนา แขมมณี ที่ว่า การสอนแบบการตั้งคำถามและให้แก้ปัญหา เป็นแนวคิดเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การศึกษา เพราะการสอนศีลธรรมจริยธรรมต้องเน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ เพื่อศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากศูนย์การ
เรียนหรือมุมความรู้ ซึ่งผู้สอนจัดเตรียมเนื้อหาสาระไว้ ช่วยอำนวยความสะดวกรวมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ทราบผลการเรียนรู้ทันทีที่เรียนจบ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
๒) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านที่ ๒ คือ ด้านสื่อและอุปกรณ์การสอน พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก และหากพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ อันดับ ๑ เรื่องการใช้อุปกรณ์
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะเป็นเครื่องมื อสื่อสาร
ทันสมัยที่โรงเรียนวัดราชาธิวาสได้ส ั่งนำเข้าจำนวนมากในปีการศึก ษา ๒๕๕๑ ถึง ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ทำให้
นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ วิชิต วงศ์สายตา เรื่อง “สมรรถภาพการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาของพระธรรมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ” พบว่า พระธรรมวิทยากรมี
สมรรถภาพในด้านการผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอน อันดับ ๒ เรื่องการใช้สื่อวีดีทัศน์เกี่ยวกับธรรมะ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เพราะเป็นสื่อช่วยสอนสำเร็จที่นักเรียนอยากชมมาก ได้ดูจากภาพจริงมีเสียงประกอบ ทำ
ให้ตื่นเต้นสนุกสนานดีกว่า ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ปันนัดดา นพพนาวัน เรื่อง “การศึกษากระบวนการ
สื่อสารเพื่อเผยแพร่ธรรมะของสถาบันสงฆ์ไทย” พบว่า วัดพระธรรมกายมีการใช้สื่อและโสตทัศนูปกรณ์สมัยใหม่
อย่างสมบูรณ์แบบ อันดับ ๓ เรื่องการใช้สื่อประเภทเทป หรือเทปโทรทัศน์เกี่ยวกับธรรมะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก เพราะโรงเรียนวัดราชาธิวาสมีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ดี เมื่อครูพระนำเทปมาติดต่อขอฉายหรือเปิดกับศูนย์
เทคโนโลยีก่อนเวลาเรียนก็ได้ โดยนัดหมายเวลาถ่ายทอดแก่นักเรียนนั้น ถึงเวลาเรียนให้นักเรียนนำมาสรุปร่วมกัน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ที่ว่า สื่อการสอน จำพวกวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการที่ใช้เป็นตัว
สื่อกลางให้ผู้สอนสามารถส่งหรือถ่ายทอดความรู้ เจตคติ และทักษะไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันดับ ๔
เรื่องการใช้สื่อประเภทภาพนิ่ง เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพการ์ตูน หรือสไลด์ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
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เพราะสื่อประเภทนี้ ผลิตครั้งเดียวสามารถใช้ได้นานมีข้อดีว่า ช่วยในการชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา ช่วย
แสดงลำดับขั้นตอนของเนื้อหา ผลิตได้ง่ายและสามารถผลิตได้จำนวนมาก อันดับ ๕ เรื่องการใช้สื่อประเภทข่าว
หนังสือบทความ หรือเอกสารสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เกี่ยวกับธรรมะ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ถือเป็นสื่อใช้เพื่อศึกษา
ค้นคว้า อ้างอิง สื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นเอง ผู้ผลิตสามารถกำหนดเนื้อหาให้เหมาะสมกับจุดประสงค์และผู้เ รียน
ตลอดจนสามารถแก้ไขและผลิตได้จำนวนมาก ใช้ประกอบการสอนได้เป็น อย่างดีและช่วยลดขั้นตอนในการจด
บันทึกด้วย เพราะมีใบเนื้อหา และเอกสารอ่านประกอบสรุปได้ว่า ไม่มีตำราที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
๓) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านที่ ๓ คือ ด้านคุณธรรมและคุณสมบัติของครูพระสอนศีลธรรม
พบว่า โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และหากพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ อันดับ ๑
เรื่องมีคุณธรรมของความเป็นนักสังคมอยู่ในจิตใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากครูพระมักเป็นผู้ให้ทั้ง
ความรู้ และวัสดุอุปกรณ์การศึกษา แม้แต่อาหารก็ยังนำมาแบ่งปันแก่นักเรียน ผู้เรียนดีมีคุณธรรมก็ยังได้รับรางวัล
สิ่งของเป็นรางวัลแห่งความดี อันดับ ๒ เรื่องมีอุดมการณ์ในอันที่จะทำงานเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก เพราะอุดมการณ์ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก หากไม่มีอุดมการณ์อันมั่นคง เมื่อทำงานประสบปัญหาก็จะ
เกิดความท้อถอย เบื่อหน่าย จนถึงกับลาสิกขา หรือมีเป้าหมายที่เบี่ยงเบนไป ซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักเผย
แผ่ทั้งภายในและภายนอก ดังที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ว่า การไม่กล่าวร้าย การไม่ทำร้าย
การสำรวมสังวรในพระปาติโมกข์ เป็นผู้รู้จักประมาณ และอาศัยอยู่ในที่สงัด อันดับ ๓ เรื่องมีความรู้หลาย ๆ ด้าน
และฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งครูพระเป็นผู้ศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา เพื่อการเผยแผ่
พระศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับหลักที่ แสง จันทร์งาม ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของนักเผยแผ่ว่า ต้องมีความกรุณาเป็น
พื้นฐานของจิต ไม่ถือตัวหยิ่งยโส มีความอดทน ใจเย็น มีความยุติธรรม ไม่เห็นแก่หน้า เป็นต้น อันดับ ๔ เรื่องมี
วาทศิลป์ในการพูดจาเพื่อโน้มน้าวจิตใจผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก นี้เป็นผลผลิตจากบทบาทของนักพูด นัก
เผยแผ่ จึงสามารถนำความรู้มาสอนนักเรียนได้ดี ยิ่งการสอนแบบกลุ่มย่อย มุ่งช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเปลี่ยนประสบการณ์อันจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้เรื่องที่เรียนกว้างขวางขึ้น อันดับ ๕
เรื่องมีความสามารถอันเป็นพื้นฐานของการทำงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ พระ
มหาสายันต์ นามเมือง เรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการสอนวิชาพระพุทธศาสนา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร” พบว่า ในระบบการศึกษายอมรับบทบาทของพระสงฆ์ในการสอนวิชา
พระพุท ธศาสนาทั้ ง ผู ้บ ริ ห ารสถานศึก ษา ครู ป ระจำชั้ น และนั ก เรี ยน ทำให้ ครู พระรู้ ส ึก ตนว่ ามีค ุณ ค่า มี
ความสามารถ มีความภาคภูม ิใจสูง ทำงานสอนอย่างเต็ม ที่ และส่งผลสำเร็จหรือสัมฤทธิ์ผลต่อการเรียนของ
นักเรียน สอดคล้องงานวิจัยว่าครูพระมีความพร้อมสอนวิชาพระพุทธศาสนา
๗.๓ การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจที่มีต่อครูพระสอนศีลธรรมของนักเรี ยน
ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรีย นวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได้ต่อเดือนของครอบครัว
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อครูพระสอนศีลธรรมไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนวัด
ราชาธิวาสทุกคนต่างก็ต้องการความรู้ และได้รับความจากการสอนของครูพระพอ ๆ กันคือสามารถเรียนได้เท่ากัน
จึงทำให้มีความพึงพอใจต่อครูพระไม่แตกต่างกัน และเมื่อจำแนกตามอายุ พบว่า นักเรียนที่มีอายุ ๑๗ ปี มีระดับ
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ความพึงพอใจต่อครูพระสอนศีลธรรมแตกต่างจากนักเรียนที่มีอายุ ๑๘ ปี เพราะนักเรียนทั้งสองกลุ่มอายุนี้ อยู่
ในช่วงวัยปรับตัวทางความคิด จึงมีความคาดหวังต่อครูพระแตกต่างกัน เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
ไม่ได้มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้คุณธรรม เพราะทุกระดับการศึกษาต่างก็ต้องการความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นนักเรียนที่
ดีของโรงเรียน ด้วยการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้กับครู เพื่อนนักเรียน และชีวิตประจำวัน และเมื่อจำแนกตาม
รายได้ต่อเดือนของครอบครัว พบว่า นักเรีย นที่ครอบครัวมีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท มีระดับ
ความพึงพอใจต่อครูพระสอนศีลธรรมแตกต่างจากนักเรียนที่มีครอบครัวมีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐
บาท เพราะรายได้ครอบครัวน้อยนั้น จะมีความตระหนักในคุณค่าของการใช้จ่ายมาก ซึ่งครูพระจะสอนเน้นความ
กตัญญูกตเวที จึงมีความพึงพอใจสูงกว่า บทบาทของครูพระสอนศีลธรรมนั้น ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนตามบทบาท
หน้าที่ของครูพระเองในด้านบุคลิกภาพ ด้านสังคมวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาของ
นักเรียน
๘. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถสรุปผลโดย
แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังนี้
๑) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
๑.๑) จากผลการวิจัยด้านรูปแบบและวิธีสอน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ดังนั้น
ครูพระสอนศีลธรรมจึง ควรรัก ษาและพัฒนาเกี่ยวกับ วิธีการสอนให้มีความหลากหลายเพิ่ม มากขึ้น โดยสอน
หลักการปฏิบัติธรรมมากกว่าทฤษฎี เพื่อให้นักเรียนได้รับการขัดเกลาจิตใจที่ดีงาม และเน้ นการสอนหลักธรรม
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้พื้นฐานแล้วนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
๑.๒) จากผลการวิจัยด้านสื่อและอุปกรณ์การสอน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ดังนั้นครูพระสอนศีลธรรมจึงควรปรับปรุงและพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนประเภทเทปและวีดีโอเกี่ยวกับ
ธรรมะเพิ่มมากขึ้น โดยอาจจะให้ครูพระอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีร่วมกับทางโรงเรียน เพื่อสร้างความสนใจแก่
นักเรียน
๑.๓) จากผลการวิจัยด้านคุณธรรมและคุณสมบัติของครูพระสอนศีลธรรม พบว่า นักเรียนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ดังนั้นครูพระสอนศีลธรรมจึงควรรักษาและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถควบคู่ไป
กับคุณธรรม และประพฤติให้เป็นแบบอย่างแก่นักเรียน
๒) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ดังนี้
๒.๑) จากผลการวิจัยด้านรูปแบบและวิธีสอน จึงควรศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการสอนของครูพระใน
พระพุทธศาสนา โดยเน้นที่การสอนแบบยกนิทานประกอบการสอน
๒.๒) จากผลการวิจัยด้านสื่อและอุปกรณ์การสอน จึงควรศึกษาเกี่ยวกับการใช้สื่อประการสอนของครู
พระ โดยเน้นที่การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
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๒.๓) จากผลการวิจัยด้านคุณธรรมและคุณสมบัติของครูพระสอนศี ลธรรม จึงควรศึกษาเกี่ยวกั บ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูพระสอนศีลธรรม โดยเน้นที่การวางตัวบุคลิกภาพและความกระตือรือร้นในการ
สอน
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