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บทคัดย่อ
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนในสถานศึกษาของพระสงฆ์ 

ตามโครงการ พระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน จงัหวดัอบุลราชธาน ีเปรยีบเทยีบในตวัแปรด้านวฒุทิางโลก วฒุทิางธรรม ประสบการณ์

ในการท�างาน และเพื่อศึกษาแนวทางข้อเสนอแนะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พระสงฆ์ที่ปฏิบัติการสอนตามสถาน

ศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี จ�านวน 217 รูป  ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมานค่า 5 ระดับ  จ�านวน 40 ข้อ   มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว

 ผลการวิจัยพบว่า

 1.  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนในสถานศึกษาของพระสงฆ์ตามโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

จังหวัดอุบลราชธานี ท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยตรง  

และ ด้านบูรณาการกับวิถีชีวิตทั้งในและนอกโรงเรียน โดยภาพรวมด�าเนินการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ด�าเนินการอยู่ในระดับมากทุกด้าน

 2.  ผลการเปรียบเทียบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนในสถานศึกษาของพระสงฆ์ตามโครงการพระสอน 

ศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี จ�าแนกตามตัวแปรด้านวุฒิทางโลก วุฒิทางธรรม และด้านประสบการณ์ในการท�างาน  

ทั้งภาพรวมและรายด้านไม่มีความแตกต่างกัน 

 3.  ข้อเสนอแนะการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนในสถานศึกษาของพระสงฆ์ตามโครงการพระสอนศีลธรรม 

ในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี จ�าแนกออกเป็นรายด้านได้ดังต่อไปนี้ ด้านการจัดการเรียนการสอน สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้

ความหมายในทางจรยิธรรม หวัข้อธรรมหรอืหมวดธรรมต่างๆ รูจ้กัแยกแยะอะไรดอีะไรช่ัว รูจ้กัขนมธรรมเนยีมประเพณวีฒันธรรม

ต่างๆ แบบชาวพุทธ รู ้จักวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักของศีลธรรมตามแนววิถีพุทธ  

ด้านการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยตรง ควรส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบ ซึมซับเอาหลักค�าสอนแบบ

ฆราวาส มีหลักเกณฑ์ในการประพฤติดีปฏิบัติชอบ ร่วมทั้งปฏิบัติตนเป็นคนดีที่สังคมต้องการ และเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่า 

ท�าดไีด้ดจีรงิ ด้านการบรูณาการกบัวถิชีวีติทัง้ในและนอกโรงเรยีน ควรน�าเทคโนโลย ีหรอืน�าสือ่ต่างๆ ทีท่นักบัยคุสมยั มาประกอบ

การเรียนการสอน ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้ เกิดการจินตนาไปตามหลักธรรมแห่งความเป็นจริง และสามารถน�าหลัง

ธรรมมาปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตของตนเองได้

ค�าส�าคัญ: การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
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Abstract

 The objectives of this research were to study the promotion of students’ ethics and morality  

in schools of the Buddhist monks according to the Buddhist Monks’ Teaching Morality to Students Project 

in Ubon Ratchathani province, to compare the respondents’ secular qualifications, religious qualifications: 

Nak Dhamma and Pali Branch, and experiences, and to obtain the advice from the respondents.

 A total of 217 Buddhist monks teaching in schools in Ubon Ratchathani province, selected by means 

of a stratified random sampling method were employed as the sample group of the study. A five-point  

rating scale questionnaire yielding the overall reliability coefficient of .98 was used in data collection.  

Percentage, means, standard deviation and one-way ANOVA were used in data analysis. 

 The research findings were as follows:

 1. The promotion of students’ morality in schools covering 3 aspects of promotion: learning and 

teaching management, direct implanted ethics and morality through activities, and integrated morality with 

lifestyles inside and outside schools was found to be overall practiced at a higher level and so were  

the individual aspects. 

 2.  The comparison of the respondents’ secular qualitfication, religious qualification: Nak Dhamma 

and Pali Branch, and experiences was not found to be different in both the overall and indivudual aspects 

of the promotion.

 3.  For the advice from the respondents on the promotion of students’ morality in schools, the 

following were found.The learning and teaching managment, the topics to be taught should include the 

meaning of ethics and morality, theology and religion-related topics and Dhammas, knowing what is good 

and bad, Buddhist-related cultures and traditions, important religious days, and well-conduct according to 

Buddhist principles.The direct implanted ethics and morality through activities, promotion of being respon-

sible for one’s own deeds, absorbing secular doctrines that enhance good personalities in students, being 

confident in doing right things that always resulting in good effects as proven true in scientific ways should 

be focused.The integrated morality with lifestyles inside and outside schools, having Buddhist monks to 

teach ethics and morality in schools benefits students since they will directly see good examples. It will 

solften the students’ minds. The project should therefore be further promoted. It will be even better if the 

monk teachers could apply new teaching technology to their cassrooms because it will attract the learners’ 

attention.

Keywords: Students’ Ethics and Morality, Promotion Buddhist Monk’s, Teaching Morality to Students Project 

บทน�า

 ในปัจจุบันเป้าหมายส�าคัญของการส่งเสริม

ประเทศได้ปรบัเปลีย่นไปสูก่ารส่งเสรมิคนเป็นหลกั บทบาท

ของการศึกษาจึงมีความส�าคัญยิ่งข้ึน โดยมุ่งให้ประชากร 

มีคุณลักษณะ “เก่ง ดี มีวิสัยทัศน์” ซึ่งการส่งเสริมประเทศ

ให้มีความเจริญก้าวหน้าน้ันจะต้องประกอบไปด้วยปัจจัย

หลายๆ อย่าง ปัจจัยท่ีส�าคัญท่ีสุดคือทรัพยากรบุคคล  

อันได้แก่ ประชากรของประเทศ หากประชากรในประเทศ

ไม่มีคุณภาพก็จะไม่สามารถพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ

ก้าวหน้าได้ ความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกท่ีเกิดขึ้น 

อย่างรวดเร็ว ช้ีให้เห็นว่าแนวโน้มของคนไทยจะต้องเผชิญ

กับความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายในอัตราเร่งที่สูงขึ้น

เรื่อยๆ เราจึงต้องเร่งสร้างภูมิต้านทานทางวัฒนธรรมท่ีจะ

ช่วยสงวนรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ ค่านิยมของ

ประเทศเอาไว้ ระบบการศึกษาไทยในอนาคตจ�าเป็นต้อง 

ส่งเสริมให้คนมีการเรียนรู ้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

ระบบการศึกษาของไทยจึงควรเป ็นระบบเครือข ่าย 

ที่ประกอบด้วยกลุ่มชน  บ้าน โรงเรียน ชุมชน เพื่อริเริ่มสิ่ง

ทีด่งีามทีจ่ะน�าไปสู่การเสรมิสร้างเรยีนรูแ้ละจติพสัิยของเดก็
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และเยาวชนโดยให้เด็กได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม (กรมการศาสนา 2550: 1)

 ประเทศไทยได้รับวัฒนธรรมจากนานาประเทศ

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆ ด้าน เช่น ประเพณี

วัฒนธรรม การแต่งตัว การด�ารงชีวิติอยู่ในปัจจุบัน ตลอด

ถึงด้านเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น ความเจริญก้าวหน้าด้าน

วัตถุได้พัฒนาแต่ในขณะเดียวกันวิถีชีวิตประจ�าวันของคน

ไทยมกีารใช้จ่ายฟุม่เฟือย ขาดระเบยีบวนิยั ไม่ประพฤตติาม

หลักศีลธรรม ไม่เคารพกฎหมายท�าให้อาชญากรรมเกิดขึ้น

มากมาย มีการลักขโมย ทุจริตคอรัปชั่น ปัญหายาเสพติด  

แหล่งอบายมขุ มกีารใช้แรงงานเดก็ มแีหล่งเรงิรมย์ มแีหล่ง

โสเภณีเป็นจ�านวนมาก ขาดระเบียบวินัยก่อเหตุทะเลาะ

ววิาท การมเีพศสมัพนัธ์ในวยัเรยีนประพฤตตินไม่เหมาะสม

กับความเป็นนักเรียน นักศึกษา ขาดคุณธรรม จริยธรรมทั้ง

ที่ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ รากเหง้าแห่งปัญหาคือ 

นักเรียน นักศึกษา ขาดการขัดเกลาทางจิตใจที่เพียงพอ  

ถูกละเลยในการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ 

ศลีธรรม เป็นเหตทุ�าให้ขาดความรูส้กึผชิอบช่ัวด ีขาดการใช้

สติยั้งคิด และแสดงพฤติกรรมที่ไม ่เหมาะสมออกมา 

(กระทรวงศึกษาธิการ 2553: 144)

 โดยนัยนี้ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

จึงถือก�าเนิดขึ้นและเริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 

2546 โดยข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวง

วฒันธรรมกบักระทรวงศกึษาธกิาร ในการสนบัสนนุให้พระ

ภิกษุสงฆ์เข้าไปสอนในโรงเรียนท้ังระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ซึ่งในระยะแรกรัฐบาลได้

จัดสรรงบประมาณให้กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

จ�านวน 10,000,000 บาท อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายถวายพระ

ที่เข้าไปสอนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วน

ภมูภิาค จ�านวน 800 รปู โดยมวีตัถปุระสงค์แรกเริม่คอื เพือ่

จัดพระสงฆ์ที่มีความรู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ ท้ังในด้าน

ปริยัติและปฏิบัติเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ให้

นกัเรียนในระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา และระดบั

อาชีวศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ

ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน 

นักศึกษา มีความรู ้คู ่คุณธรรม สามารถน�าความรู ้และ

คุณธรรมไปบูรณาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะ

สมและมคีวามสขุ (พระมหาบญุเลศิ อนิทฺปญโฺญ 2553: 2-3)

 ผู้วิจัยในฐานะท่ีมีบทบาทในการอบรมส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม จึงมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าการ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนในสถานศึกษาตาม

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี 

ซ่ึงแยกการส่งเสริมออกเป็นด้านประกอบด้วย ด้านการ

จัดการเรียนการสอน ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โดยตรง และด้านบูรณาการกับวิถีชีวิตทั้งในและนอก

โรงเรียน เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง และหา

แนวทางแก้ไขปัญหาในการส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมให้แก่

นกัเรยีนในสถานศึกษา เป็นแนวทางในการส่งเสรมิคุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียน และปรับปรุงให้เกิดผลที่ดีขึ้น ท้ังนี้

เพือ่เป็นการปลกูฝังพฤตกิรรมของนกัเรยีนให้มจีติใจทีด่งีาม 

และมพีืน้ฐานความคิดทีม่คุีณธรรม จรยิธรรม ในทางปฏิบตัิ

ตนในสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

แก่นักเรียนในสถานศึกษา ของพระสงฆ์ ตามโครงการพระ

สอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี

 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนในสถานศึกษา ตามโครงการ

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่าง

พระสงฆ์ที่มีวุฒิทางโลก วุฒิทางธรรมและประสบการณ์           

ในการท�างานแตกต่างกัน

 3. ศึกษาข้อเสนอแนะในการส่งเสริมคุณธรรม                

จริยธรรมแก่นักเรียนในสถานศึกษาของพระสงฆ์ตาม

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พระสงฆ์ที่ปฏิบัติ

การสอนในสถานศึกษา ตามโครงการพระสอนศีลธรรม ใน

โรงเรยีนจงัหวดัอบุลราชธาน ีในปีการศกึษา 2555 มจี�านวน

ทั้งหมด 532 รูป

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พระสงฆ ์

ที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามโครงการพระสอนศีล

ธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2555 

ก�าหนดขนาดจ�านวนของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของ 

Krejcie and Morgan สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น ได้กลุ่ม

ตัวอย่างที่จะใช้ในการวิจัยจ�านวนทั้งหมด 217 รูป (บุญชม 

ศรีสะอาด 2553: 43)
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  มี 2 ฉบับ คือ 

 ฉบับท่ี 1 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า แบ่งเป็น 2 ตอน คือ

 ตอนที่  1  เป ็นข ้อ มูลส ่ วนตั วของผู ้ ตอบ

แบบสอบถาม จ�าแนกเป็นวุฒิทางโลก และวุฒิทางธรรม 

และประสบการณ์ในการท�างาน

 ตอนที่ 2  เป็นข้อค�าถามเกีย่วกบัสภาพการปฏิบตัิ

การสอน ของพระสงฆ์ในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาในจงัหวดัอบุลราชธาน ี3 ด้าน              

ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดกิจกรรมปลูกฝัง

คณุธรรม และจรยิธรรมโดยตรง และด้านการบรูณาการกบั

วิถีชีวิต  ทั้งในและนอกโรงเรียน

 ฉบับที่ 2  เป็นแบบสัมภาษณ์ มี 3 ด้าน คือ               

1) ด้านการเรียนการสอน 2) ด้านการจัดกิจกรรมปลูกฝัง             

คณุธรรมจรยิธรรมโดยตรง 3) ด้านการบรูณาการกบัวถิชีวีติ

ทั้งในและนอกโรงเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การด�าเนนิการวเิคราะห์ข้อมลูล�าดบัขัน้ตอน  ดงันี้

 1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

ทุกฉบับและน�าแบบสอบถามมาใช้วิเคราะห์ 

 2. น�าไปวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้เครือ่งคอมพวิเตอร์

โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS  

 3. วเิคราะห์ข้อมลูผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาค่า

ร้อยละ 

 4. วิเคราะห์ข้อมูลสภาพการด�าเนินงาน โดยหา

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 5. เปรียบเทียบการด�าเนินงาน จ�าแนกตาม

ตัวแปรโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

 6. น�าค่าเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ไปท�าการ

เปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์ เพือ่ใช้ในการแปลความหมายทัง้ราย

ข้อและรวมกันทุกด้าน

สรุปผลการวิจัย 

 

 1. จากผลการวิเคราะห์การส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมแก ่นักเรียนในสถานศึกษา ของพระสงฆ ์  

ตามโครงการ  พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัด

อุบลราชธานี มีความแตกต่างกันทางด้านวุฒิทางโลก  

วุฒิ ท า ง ธ ร รมแผนกนั ก ธ ร รมแผนก เปรี ยญธรรม  

และประสบการณ์ อีกทั้ง 3 ด้าน คือ  ด้านการจัดการเรียน

การสอน ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมโดยตรง 

และด้านการบูรณาการกับวิถีชีวิตทั้งในและนอกโรงเรียน 

โดยภาพรวมจะพบว่าพระสงฆ์ที่ท�าหน้าที่ในการปฏิบัต ิ

การสอน ส่วนมากมีความคิดเห็นอยู ่ในระดับมากเมื่อ

พจิารณารายละเอยีดในแต่ละด้านแล้วปรากฏผลดงัต่อไปนี้

คือ

  1.1 ด้านวุฒิการศึกษาทางโลกตั้งแต่ต�่ากว่า

ปริญญาและปริญญาตรีขึ้นไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับ          

ไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบด้านรายข้อตาม

สถานภาพ  

  1.2 ด ้านวุฒิการศึกษาทางธรรม แผนก 

นักธรรม แผนกเปรียญธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ไม่

แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตามสถานภาพ

  1.3 ด้านประสบการณ์โดยภาพรวมอยู ่ใน

ระดับมากเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตามสถานภาพ 

  1.4  ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตามการ 

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนในสถานศึกษาแล้ว  

ยงัพบว่าปฏบิตัอิยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อจะ

เห็นว่า การสร้างคู ่มือการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม ยังไม่เพียงพอกับจ�านวนนักเรียน เนื่องจาก

ขาดทุนทรัพย์ในการจัดพิมพ์ รวมทั้งการติดตามผลการ 

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนยังขาดความ 

ต่อเนือ่ง ทัง้นีส้าเหตสุวนหนึง่มาจากบางโรงเรยีนมบีคุลากร

ทางการศึกษาจ�านวนน้อย เมื่อพิจารณาการจัดการเรียน 

การสอนตามล�าดับอยู่ในระดับมาก

  1.5 ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

โดยตรง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาและ

เปรียบเทียบตามสถานภาพพบว่า การส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม แก่นักเรียนในสถานศึกษาของพระสงฆ์ มีความ

คิดที่ ตรงกันว ่ าการจัดพิมพ ์หนั ง สือบันทึกความดี  

การสนบัสนนุให้มกีารเชญิวทิยากรจากาภายนอกมาร่วมฝึก

อบรมจัดค่ายคุณธรรมแก่นักเรียน ยังไม่เพียงพอต่อการส่ง

เสริมคุณธรรมและจริยธรรมโดยตรง เมื่อพิจารณาเป็น 

รายข้อจะพบว่าการส่งเสรมิคณุธรรม และ จรยิธรรมโดยตรง  

อยู่ในระดับมาก

  1.6  ด้านการบูรณาการกับวิถีชีวิตทั้งในและ

นอกโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 

พบว่าการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แสดงผลงานด้าน

คุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนที่มีความประพฤติดีเด่น  

การให้ความร่วมมือกับครูฝ่ายปกครองเพื่อติดตามดูแล
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ความประพฤตินักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน ยังขาด 

ความต่อเนือ่งในการปฏบิตั ิให้เป็นมาตรฐาน จากการศกึษา

เป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก

 2. ผลการเปรยีบเทยีบของ การส่งเสรมิคณุธรรม 

จริยธรรมแก่นักเรียนในสถานศึกษาของพระสงฆ์ตาม

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี 

พบว่า ในระดบันยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ค่าเฉลีย่ระดบั

ความคิดเห็นระหว่างวุฒิทางโลก วุฒิทางธรรมแผนกนัก

ธรรมแผนกเปรียญธรรมประสบการณ์โดยภาพรวมแต่ละ

ด้านไม่แตกต่างกัน

 3. ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมแก่นักเรียนในสถานศึกษาของพระสงฆ์ตาม

โครงการ พระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน จงัหวดัอบุลราชธานี 

ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ในรูป

แบบการสัมภาษณ์ผู ้อ�านวยการโรงเรียนในจังหวัด

อุบลราชธานี ท่ีมีครูพระสอนศีลธรรมเข้าไปสอน จ�าแนก

ออกเป็นรายด้านได้ดังต่อไปนี้

 ด้านการจัดการเรียนการสอน สอนให้นักเรียนได้

เรียนรู้ความหมายในทางจริยธรรม หัวข้อธรรมหรือหมวด

ธรรมต่างๆ รูจ้กัแยกแยะอะไรดอีะไรชัว่ รูจ้กัขนมธรรมเนยีม

ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ แบบชาวพุทธ รู้จักวันส�าคัญทาง

พระพุทธศาสนา และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักของศีล

ธรรมตามแนววิถีพุทธ  

 ด้านการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

โดยตรง ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรับผิดชอบ ซึมซับเอา

หลักค�าสอนแบบฆราวาส มีหลักเกณฑ์ในการประพฤติดี

ปฏิบัติชอบ ร่วมทั้งปฏิบัติตนเป็นคนดีที่สังคมต้องการ และ

เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่า ท�าดีได้ดีจริงๆ ไม่ใช่เรื่องที่พูด

ต่อๆ กนัมา เพราะคณุธรรมทีพ่ระท่านสอนน�าไปปฏบิตัเิกดิ

ผลจริง  ทดสอบได้เฉกเช่นหลักของวิทยาศาสตร์

 ด้านการบูรณาการกับวิถีชีวิตทั้งในและนอก

โรงเรยีน การทีม่พีระคณุเจ้าเข้ามาสอนในสถานศกึษาถอืว่า

เป็นผลดต่ีอนกัเรยีนเป็นอย่างมาก ท�าให้นกัเรยีนมคีณุธรรม 

จริยธรรม รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม มีจิตใจ 

ที่อ่อนโยนไม่แข็งกระด้าง จึงอยากจะให้มีโครงการฯ เช่นนี้

ไปตลอด และยิ่งจะดีไปกว่านี้ถ้าทางพระคุณเจ้ามีการน�า

เทคโนโลย ีหรอืน�าสือ่ต่างๆ ทีท่นักับยคุสมยัมาประกอบการ

เรยีนการสอน อนัจะเป็นการดงึดดูความสนใจในการเรยีนรู้ 

เกิดการจินตนาไปตามหลักธรรมแห่งความเป็นจริง และ

สามารถน�าหลักธรรม มาปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิต

ของตนเองได้

อภิปรายผลการวิจัย

 จากการสรุปผลการวิจัยการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม แก่นักเรียนในสถานศึกษาของพระสงฆ์ตาม

โครงการพระสอน    ศีลธรรมในโรงเรยีน จงัหวดัอบุลราชธานี 

ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการส่ง

เสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยตรง ด้านบูรณาการกับวิถีชีวิต

ทั้งในและนอกโรงเรียน  ในการครั้งน้ีมีข้อค้นพบแต่ละ

ประเด็นที่ศึกษาควรน�ามาอภิปรายดังนี้

 1. ด้านการจดัการเรยีนการสอน จากผลการวจิยั

พบว่า การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน ในสถาน

ศึกษาของพระสงฆ ์ตามโครงการพระสอนศีลธรรม  

ในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี แต่ละรายด้านในการ

จดัการเรยีนการสอนอยูใ่นระดบัมาก เนือ่งจากครพูระสอน

ศีลธรรม โดยมากก่อนที่จะได้รับเลือกเป็นครูพระสอนศีล

ธรรมตามสถานศึกษา ต้องผ่านการอบรมก่อนจึงได้ออก

ท�าการสอน เพราะฉะน้ันผลการวิจัยด้านการจัดการเรียน

การสอนจึงอยู่ในระดับมาก ถึงแม้ว่าผลการวิจัยจะอยู่ใน

ระดับมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อจะเห็นว่าการสร้าง

คูม่อืการสอนเพือ่ส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม ยงัไม่เพยีงพอ

กับจ�านวนนักเรียน เนื่องจากขาดทุนทรัพย์ในการจัดพิมพ์ 

รวมทั้งการติดตามผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ

นักเรียนยังขาดความต่อเนื่อง ทั้งนี้สาเหตุสวนหนึ่งมาจาก

บางโรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาจ�านวนน ้อย  

ซึ่งสอดคล้องกับ ทวนทะนง มากศรี (2549: บทคัดย่อ)  

ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

ปัจจัยเบ้ืองต้นที่เป็นตัวป้อนในการด�าเนินการและประสบ

ความส�าเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคือ สถาน

ที ่บคุลกร วสัด ุและงบประมาณเพยีงพอ นอกจากนีก้ารจดั

กิจกรรม การเรียนรู้ศีลธรรม พบว่า เป็นการจัดกิจกรรมที่

ขาดความเช่ือมโยงกันระหว่างผู้ใช้ชีวิตจริงกับครอบครัว 

ชุมชน กล่าวคือ กิจกรรม การเรียนการสอนในการปลูกฝัง

คุณธรรม จริยธรรมเป็นกิจกรรมที่เน้นมิติเดียวคือในเรื่อง

ของศาสนา และสอดคล้องกับ พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต 

(2552: 2) ที่พบว่า ในการจัดการเรียนการสอนของพระ 

สอนศีลธรรม ในโรงเรียนน่าจะเป็นบทบาทส�าคัญกับ

องค์ประกอบที่มิได้เกี่ยวข้องกับสติปัญญาของนักเรียน  

หากเป็นพฤติกรรมในลักษณะเสริมและสร้างแรงจูงใจ 

ผู ้ เรียนให ้ เกิดการเรียนรู ้ ได ้ดี  มีบรรยากาศที่ดีและ 

มปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างครกูบันกัเรยีนทีด่ ีผลสมัฤทธิก์ารเรยีน

กจ็ะสงูตามศกัยภาพทีแ่ท้จรงิของตนเองได้ ตวัแปรทีส่มัพนัธ์
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กับผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยพระสอนศีลธรรม ได้แก่ ปัจจัย

ด้านสิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียน  

 2. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยตรง  

จากผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่

นักเรียนในสถานศึกษาของพระสงฆ์ตามโครงการพระสอน

ศลีธรรม ในโรงเรยีน จงัหวดัอบุลราชธาน ีในด้านการส่งเสรมิ

คุณธรรม จริยธรรมโดยตรงอยู่ในระดับมาก เพราะว่า  

ครพูระสอนศลีธรรมทีผ่่านการอบรมก่อนออกสอนจรงิท่าน

มีประสบการณ์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยตรง 

อยู ่แล้ว พร้อมท้ังมีการสนับสนุนโครงการจัดกิจกรรม 

ส่งเสริมคุณธรรมภายในโรงเรีย ท่ีชัดเจนและเป็นระบบ  

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยรวมจึงอยู่ในระดับมาก 

ครั้นเมื่อพิจารณาและเปรียบเทียบตามสถานภาพพบว่า  

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนในสถานศึกษา

ของพระสงฆ์ มีความคิดที่ตรงกันว่าการจัดพิมพ์หนังสือ

บันทึกความดี การสนับสนุนให ้มีการเชิญวิทยากร  

จากภายนอกมาร่วมฝึกอบรมจัดค่ายคุณธรรมแก่นักเรียน  

ยงัไม่เพยีงพอต่อการส่งเสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมโดยตรง  

ทั้งนี้มีผลสืบเนื่องมาจาก การขาดงบประมาณในการ

สนับสนุน และการให้ความส�าคัญในด้านการส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม  สอดคล้องกับพระสถิต มหาลาโภ 

(2553: บทคัดย่อ) พบว่า ผลการสอนวิชาพระพุทธศาสนา 

ผลของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสอน ผลการเรียนรู้สู ่

การปฏิบัติและผลของกิจกรรมการท�าบุญในวันส�าคัญทาง

พระพุทธศาสนา กิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ีท�าให้นักเรียนได้

พัฒนาตนตามหลักพุทธธรรมต่างๆ อย่างใกล้ชิด และต่อ

เนื่องท�าให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ กล่าวคือ มี

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนดียิ่งขึ้น รู้จักการปรับตัว

เข้ากบัสงัคมและกลุม่เพือ่นได้ด ีรูจ้กัยบัยัง้อารมณ์ฝ่ายอกศุล

ที่แสดงออกทางกาย วาจา เช่น ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ทะเลาะกับ

เพื่อนๆ ไม่ท�าความเดือดร้อนแก่ผู้ปกครองและชุมชน รู้จัก

กตัญญูกตเวทีต่อผู้ปกครองและสถานศึกษา ประพฤติตน

เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน มจีติใจร่าเรงิแจ่มใสไม่หดหู ่มคีวาม

เมตตาต่อเพื่อนๆ และคนอื่นรู้จักมารยาทเรียบร้อยดีงาม

ทางสังคมไทย แต่งกายเรียบร้อย มีวาจาสุภาพ ให้ความ

เคารพบูชาผู้มีพระคุณ รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

ตรงต่อเวลา ลดละเลิกสิ่งเสพติดให้โทษซึ่งเป็นเหตุให้ 

เสียทรัพย์ เสียสุขภาพ   

 3. ด ้านบูรณาการกับวิถีชีวิตท้ังในและนอก

โรงเรียน จากผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมแก่นักเรียนในสถานศึกษาของพระสงฆ์ตาม

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี 

ในด้านบูรณาการกับวิถีชีวิตทั้งในและนอกโรงเรียนอยู่ใน

ระดับมาก เพราะว่า การจัดกิจกรรมในวันส�าคัญต่างๆ ทาง

พุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา การน�าหลักค�าสอนทาง

ศาสนาไปปรับใช้ในการด�ารงชีวิติอย่างมีความสุข กิจกรรม

เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์โดยตรงที่พระสงฆ์ท่านรู้

และเข้าใจเป็นอย่างดี ฉะนั้นการที่พระสงฆ์ท่านสอนให้

นกัเรยีนรูจ้กัการน�าหลักธรรม ไปบรูณาการกบัวถิชีวีติทัง้ใน

และนอกโรงเรียน จึงมิใช่เรื่องยากส�าหรับพระสอนศีลธรรม

ในโครงการฯ อย่างไรก็แล้วแต่ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบ

ว่า การจดักจิกรรมประชาสมัพนัธ์แสดงผลงานด้านคณุธรรม

จริยธรรมให้นักเรียนที่มีความประพฤติดีเด่น การให้ความ

ร่วมมือกับครูฝ่ายปกครองเพื่อติดตามดูแลความประพฤติ

นกัเรยีนทัง้ในและนอกโรงเรยีน  ยงัขาดความต่อเนือ่งในการ

ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับ กรมการศาสนา 

กระทรวงวฒันธรรม (2549: 24) ได้เน้นการปลูกฝังคุณธรรม

จรยิธรรมแก่ผู้เรยีนโดยผ่านกระบวนการเรยีนการสอนธรรม

ศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษามีนโยบาย ในการจัดการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านความรู้ในหลักธรรม  เพื่อให้

ผูเ้รยีนเกดิคณุธรรมจรยิธรรมจรยิธรรมเพิม่ขึน้และสามารถ

น�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ดี ทั้งยังเน้นกิจกรรม  

ที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตัวต่อพระสงฆ์ และการท�าบุญทาง

พระพุทธศาสนาได้เหมาะสมมากขึ้น สถานศึกษาบางแห่ง 

มีการจัดกิจกรรมและโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรมเพิ่ม

เติมและต่อเนื่อง ท�าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทางด้านหลักธรรม 

และน�ามาประพฤติปฏิบัติเพิ่มเติม ช่วยกระตุ้นพฤติกรรม 

ผู้เรียนให้มีความประพฤติที่ดี และสถานศึกษาบางแห่งมี 

การอบรมเพื่อขัดเกลาผู้เรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

ด้วยการช่วยกันอบรมและเข้าค่ายอบรมขัดเกลาเพิ่มเติม

อย่างต่อเน่ือง จนผู้เรียนเกิดส�านึก และไม่กล้าท�าผิด 

สอดคล้องกับพระสถิต มหาลาโภ (ศรีเมือง) (2553: 

บทคัดย่อ) พบว่า ได้ยึดหลักวิธีการเสริมสร้างศรัทธาแก่ผู้

เรียนด้วยการปลูกฝังด้วยโอวาท ๓ คือ ไม่ท�าชั่วท�าแต่ดี 

ช�าระจิตให้บริสุทธิ์ เน้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ตัวผู้เรียน ด้วย

เหตนุีค้รพูระสอนศลีธรรม จงึมคีณุสมบตัทิีต่รงกบัสาขาวชิา

พระพุทธศาสนา เพื่อให้ความรู้ต่างๆ แก่นักเรียนอย่าง 

ครบถ้วน และเป็นแบบอย่างทีด่แีก่นกัเรยีนในแง่บคุคลแบบ

อย่างทางสังคม และสอดคล้องกับ พรชุลี อาชวอ�ารุงและ

คณะ (2549: บทคัดย่อ) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาทบทวน

โครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พบว่า พระสงฆ์

หลายรูปปฏิบัติการสอนได้อย่างยอดเยี่ยมเทคนิคการเรียน

การสอนที่ดีที่สุดคือ “ตัวตน” ของครูพระเองที่ก่อให้เกิด

ศรัทธา ความไว้วางใจสัมผัสได้ถึงความเมตตาและท�าให้
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นกัเรียนยดึครพูระเป็นทีพ่ึง่ในการให้ค�าแนะน�า และน�าหลกั

ธรรมที่ได้เรียนมาไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน  

ข้อเสนอแนะ

 ผลจากการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม แก่นักเรียนในสถานศึกษาของพระสงฆ์ตาม

โครงการ พระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน จงัหวดัอบุลราชธานี 

ในคร้ังนีไ้ด้มองเหน็ถงึความเป็นจรงิทีป่รากฏ ในการส่งเสรมิ

คณุธรรม จรยิธรรมแก่นกัเรยีนในสถานศกึษาตามทศันของ

ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง ผูว้จิยัจงึได้ให้ข้อเสนอแนะส�าหรบัการน�า

ผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และข้อเสนอแนะส�าหรับ

การวิจัย ในครั้งต่อไป

 1. ด้านการจดัการเรยีนการสอน ควรปรบัปรงุข้อ

บกพร่องในเรื่องการท�าหลักสูตรการเรียนการสอนและ

แนวทางในการจัดการเรียนการสอน กรมการศาสนา  

กระทรวงวฒันธรรมจดัอบรมเพิม่คณุค่าทางวชิาการในการ

วางแผนจดัท�าแผนการเรยีนการสอน พือ่สร้างทกัษะเทคนคิ

และประสบการณ์หน่วยงานหรือต้นสังกัดกระทรวงควร

จัดหาวิทยากรหรือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถมาดูแล

ให้ค�าแนะน�าตรวจสอบอย่างใกล้ชิด วางกฎระเบียบข้อ

บังคับให้ชุมชนที่มีส่วนร่วม ครูพระท่ีมีวุฒิทางการศึกษาที่

ต�า่กว่าปรญิญาตรขีาดทกัษะในการสอน ส่วนครพูระทีม่วีฒุิ

ทางการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปมีทักษะมีความรู ้ความ

สามารถมากกว่าและประสบการณ์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน   

 2. ด้านการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมโดยตรง  

ผูป้กครองควรส่งเสรมิบตุรหลานให้เข้ามาศกึษาในโรงเรยีน

วิถีพุทธที่มีอยู ่ใกล้บ้านหรือภูมิล�าเนา เพราะจะได้ช่วย

ขดัเกลาอปุนิสยัหรอืพฤตกิรรมอนัไมเ่หมาะสมของเยาวชน

ในปกครอง ให้มีพฤติกรรมหรือความประพฤติท่ีถูกต้อง 

ดีงาม รู้จักบ�าเพ็ญ สาธารณสังคม รู้จักช่วยเหลือคนอื่น 

ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอาเปรียบเพื่อนๆ และรู้จักใช้ชีวิตอยู่อย่าง

พอเพยีงด้วยหลกัพทุธธรรมทีส่อดแทรกอยูใ่นสาระการเรยีน

รู้วชิาพระพุทธศาสนาทีพ่ระอาสาสอนศลีธรรมน�าไปสอนใน

รายวิชาดังกล่าว เช่น หลักอิทธิบาท 4 คุณธรรมให้ส�าเร็จ

ความประสงค์ในการท�างาน ความเคารพ ความกตัญญู

กตเวที เป็นต้น ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองควรให้ความส�าคัญ 

เพราะว่า หากเยาวชนเป็นคนเก่งแต่ไม่ดีไม่มีคุณธรรม

ประจ�าใจแล้ว กท็�าให้คนอืน่ได้รบัผลกระทบในทางเสยีหาย

เหมือนมีดที่คม หากใช้ฟันต้นไม้หรือใช้ท�ากับข้าว ก็ไม่มี

ปัญหาอะไร แต่หากถกูน�าไปใช้ไล่ฟันคนอืน่หรอื แทงคนอืน่ 

ก็เกิดปัญหาด้านความรุนแรงทันที ดังนั้นการน�าบุตรหลาน

เข้าเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธ จึงเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกทาง

ที่สุด และเป็นการแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่ที่ปลายเหตุเหมือนใน

ปัจจบุนั เมือ่เยาวชนเกดิปัญหาความรนุแรง กจ็ะน�าไปอบรม

ที่ค่ายทหารบ้าง ให้พระสงฆ์น�าไปขัดเกลาบ้าง ซึ่งเป็นเรื่อง

ทีแ่ก้ไขพฤตกิรรมได้ยากกว่าการค่อยๆ สอดแทรกคณุธรรม

ลงในตัวเด็กทีละเล็กทีละน้อย และผู้ปกครอง ควรให้ความ

ร่วมมือกับผู้บริหารและครูของโรงเรียนวิถีพุทธในการจัด

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุตรหลาน

 3. ด้านการบูรณาการกับวิถีชีวิตทั้งในและนอก

โรงเรียน เน่ืองจากศาสตร์ทั้งหลายมุ่งแสวงหาความจริง   

ไม่ได้แสวงหาความดี ศาสตร์สมัยน้ีสอนให้คนเป็นคนเก่ง            

ไม่จ�าเป็นต้องเป็นคนดี เพราะถือว่าไม่ใช่หน้าที่ของศาสตร์

สมยัใหม่ ทีจ่ะสอนศลีธรรม การสอนศลีธรรมเป็นหน้าทีข่อง

ศาสนา ทุกวันนี้บ้านเมืองจึงเต็มไปด้วยคนเก่งแต่ไม่ดี  

ก็เพราะไม่มีการสอนศีลธรรมในศาสตร์ทั้งหลาย ดังนั้น 

พระพทุธศาสนาจงึมหีน้าทีส่อนธรรมประยกุต์ เพือ่ใช้ควบคู่

ไปกับศาสตร์ทั้งหลายส�าหรับผลิตคนเก่งและดีออกสู่สังคม

ให้มากยิ่งขึ้น ถ้าทั้งศาสตร์และศาสนาร่วมมือกันในการ

จัดการศึกษา สังคมจะได้ทั้งคนเก่งและดี ฉะนั้น การสอน

แบบบรูณาการสอดแทรกพระพทุธศาสนาเข้ากบัศาสตร์ทัง้

หลายตามวิธีที่กล่าวมานี้ จึงจ�าเป็นส�าหรับคนเก่งและดีสู่

สังคม ครูจึงควรสอดแทรกธรรมเมื่อสอนวิชาต่างๆ ใน

โรงเรยีน นกัเรยีนกจ็ะได้ความรูใ้นศาสตร์และข้อปฏบิตัติาม

หลักพระพุทธศาสนาไปพร้อมๆกันในโรงเรียนตามแนววิถี

พุทธ ครูสามารถสอนนักเรียนให้ท�ากิจกรรมต่างๆ อย่างมี

สติและสมาธิได้ โดยตั้งชื่อกิจกรรมนั้นว่าแบบพุทธ เช่น  

ท�าสวนแบบพุทธ ทานอาหารแบบพุทธ เล่นกีฬาแบบพุทธ 

เล่นดนตรีแบบพุทธ

 4. ควรศกึษาเปรยีบเทยีบการสอนวชิา     พระพทุธ

ศาสนาของพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีนวถิพีทุธกบัโรงเรยีน

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วไปในจังหวัดอุบลราชธานี

 5. ควรศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความ

คิดเห็นบทบาทของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและครู

ประจ�าการต่อกระบวนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา

 6. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวแนวทางทบทวน บทบาท

พระสงฆ์ที่มีส่วนร่วมในการสอนศีลธรรมในโรงเรียนท่ี 

ผู้บริหารมีส่วนร่วม 

 7. ควรศกึษาความเป็นไปในรปูแบบทบทวนการ

ด�าเนินงาน ระยะเวลาการท�างานการสอนศีลธรรมเกิดผล

ประโยชน์ความเหมาะสมต่อสภาพและปัญหาโครงการ

น�าร่องพระพุทธศาสนาสู่สถาบันการศึกษา
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 8. ควรมีการศึกษาวิจัยในลักษณะการท�างาน 

ร ่วมกันระหว่าง พระสงฆ์กับผู ้บริหารสถานศึกษามี 

ความสอดคล้องตรงตามข้อก�าหนดการสอนศีลธรรมมาก

น้อยเพียงใด

 9. ควรศึกษากระบวนการด�าเนินงานพระสงฆ ์

ที่เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมการเรียนการสอนศีลธรรมใน

สถาบันการศึกษา

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยนี้ส�าเร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดี โดยได ้

รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.พงษ์ธร สิงห์พันธ์  

ที่ ให ้ค�าปรึกษาแนะน�าตลอดถึงการตรวจสอบแก้ไข 

ข้อบกพร่องต่างๆ ผู ้ วิจัยขอแสดงความขอบคุณและ

อนุโมทนามา ณ โอกาสนี้ ขออนุโมทนาขอบคุณต่อคณะ 

ผูเ้ชีย่วชาญทกุท่านทีไ่ด้ให้ความอนเุคราะห์ในการตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

อย่างยิ่งต่อการศึกษาวิจัย กราบขอบคุณครูพระทุกท่าน  

ที่ให้ความเมตตาต่อผู้ท�าการทดสอบเครื่องมือและการวิจัย

ในครั้งนี้ ขอแสดงความขออนุโมทนาขอบคุณต่อคณะ

คณาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

วชิาการบรหิารการศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 

ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยขอแสดงความ

ขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจ�าบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่าน ที่ได้มี 

ส่วนร่วมในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการให้

บริการในเรื่องข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า จนประสบผล

ส�าเร็จในการศึกษาตามความมุ่งหวังทุกประการ

 กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในความเมตตา 

ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสิริสุตวิมล ดร.พระ

อาจารย์ประพันธ์ ฐานจิตฺโต พร้อมด้วยญาติโยมผู้ใจบุญ 

ทุกท่าน ที่สนับสนุนทุนการศึกษาและเป็นก�าลังใจเสมอมา 

ตลอดจนเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านที่ให้การสนับสนุน 

ช่วยเหลือให้ก�าลังใจตลอดมา  
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