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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้ เป็นแบบผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 
มีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของพระสอนศีลธรรมของโรงเรียนในจังหวัดล าปาง 
ซึ่งยังขาดความรู้ในการเขียนแผนการสอน ขาดเทคนิควิธีการสอน ขาดความรู้ในการ    
ผลิตสื่อ และการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมมีปัญหาด้านการฝึกอบรม ด้านการผลิตสื่อ   
การใช้สื่อขาดเทคนิควิธีการสอน ขาดความรู้ในการผลิตสื่อ และการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าให้ผู้ เรียนขาดความกระตือรือร้นในเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนา          
ส าหรับปัญหาด้านการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของโรงเรียนในจังหวัดล าปาง       
โดยภาพรวมแล้วทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง  
 ผู้วิจัยเห็นว่า ควรได้รับการแก้ไขรูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม
ของโรงเรียนในจังหวัดล าปาง ดังนี้ ประการแรก ด้านการฝึกอบรม ได้แก่ ก าหนดเกณฑ์คัดเลือก 
“พระต้นแบบ” เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาพระสอนอย่างเป็นรูปธรรม โดยการ
จัดระบบการสอนให้มีความชัดเจน และสนับสนุนให้มีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ประการที่สอง 
ด้านการศึกษา ได้แก่ ระดมผู้ช านาญการหรือผู้เช่ียวชาญจัดท าคู่มืออย่างเป็นระบบ      
และติดตามให้มีความรู้ ในการผลิตสื่อ เทคนิควิธีการสอน และการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันต่อความต้องการของผู้เรียน ประการสุดท้าย ด้านการพัฒนา ได้แก่ พัฒนาการ
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ปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมให้ปรากฏชัดเจน สามารถเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนศีลธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนเพิ่มพูนความรู้ และสามารถสอบธรรมศึกษา
ทั้งนักธรรม ตรี โท เอก มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

ค าส าคัญ: การพัฒนาศักยภาพ, พระสอนศีลธรรม, โรงเรียนในจังหวัดล าปาง 

Abstract 
 This research article is a mixed methods research, quantitative and 
qualitative approaches, and aims to develop the potentials of moral teaching 
monks of schools in Lampang province who lacked knowledge about making 
lesson plan, teaching techniques and preparing and using instructional media 
and information technology.  
 The study found that, in overall perspective, there were problems 
of training, preparing and using instructional media, lack of teaching techniques 
and using information technology. The problems caused students not 
enthusiastic in the contents of Buddhism subject. Regarding the potential 
development of Lampang schools’ moral teaching monks, the overall results 
were rated in the moderate level in all aspects.  
 The author suggests that the potential development methods of 
Lampang schools’ moral teaching monks should be developed as follows. 
Firstly, for a training session, “Ideal Monk” qualification regulations should 
be established to ensure the concrete development of teaching monks, 
clear teaching system and supports from relevant agencies. Secondly, for an 
teaching, experts and specialists should take part in producing teaching 
handbook systematically and provide knowledge of making instructional 
media, teaching techniques and using information technology that satisfies 
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students requirements. Lastly, for development, the performance of moral 
teaching monks should be supported for effective results and development 
of moral learning students. This ultimate goal aims to ensure that students 
broaden their knowledge and more students are able to pass the Dhamma 
scholar examinations for elementary, intermediate and advanced levels. 

Keyword: Potential Development, Moral Teaching Monk, Lampang School 

ความน า 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเป็นพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งที่ท าหน้าที่เป็นครูผู้สอน

เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ให้การศึกษาทางด้านศีลธรรม โดยพระกลุ่มนี้ได้รับอุปถัมภ์     
จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งท าหน้าที่ทางด้านการสอนศีลธรรม โดยมีการเรียน
การสอนมาเป็นเวลานาน แต่ยังขาดระบบการจัดการที่ดี และไม่มีหน่วยงานใดเข้ามา
สนับสนุนหรือรับรองอุปถัมภ์ค้ าชู จึงได้ท ากันไปตามความสามารถที่จะกระท าการเรียน
การสอนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ ในอดีตจ านวนพระที่มีความสามารถ
ในวิชาการศึกษามีน้อยไม่เพียงพอท่ีจะสอนศีลธรรม หรือวิชาพระพุทธศาสนาของโรงเรียน
ได้ครบถ้วนทุกแห่ง กรมการศาสนาจึงริเริ่มโครงการครู พระสอนศีลธรรมของโรงเรียน   
ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา  

โครงการพระสอนศีลธรรมของโรงเรียน มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้พระได้เข้าไป
สอนในโรงเรียนอันเป็นการช่วยเหลือครูประจ าการที่สอนวิชาพระพุทธศาสนา 5            
โดยด าเนินการระหว่าง พ.ศ. 2546-2550 เป็นการจัดขึ้นอย่างเร่งด่วน จึงพบปัญหาการขาด
ความเข้าใจวิธีการสอนที่เหมาะสม อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถช่วยในการปรับพฤติกรรม
ของผู้เรียนได้เท่าที่ควร จากการศึกษาโครงการวิจัยคุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝัง

                                                           
5 Department of Religion, Guide to the Implementation of the Project to Teach 

Morals In Schools, (Bangkok: Ministry of Culture, 2005), 20. 
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คุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทยเพื่อหาแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่สังคมไทย
พบว่า ปัญหาของการสอนวิชาศีลธรรม คือ ครูผู้สอนวิชาศีลธรรมไม่ได้จบการศึกษา     
ด้านศาสนา หรือการสอนศีลธรรมท าให้ขาดความมั่นใจในการสอน ในขณะเดียวกันยังใช้วิธี  
การสอนแบบบรรยายเนื้อหาเล่าพุทธประวัติ  ขาดการวิเคราะห์เพื่อน าหลักธรรมมาใช้     
ในชีวิตประจ าวัน ส่วนพระสอนศีลธรรมยังสอนแบบบรรยายเน้นพิธีกรรมทางศาสนา 

โครงการพระสอนศีลธรรมของโรงเรียน เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ ปีงบประมาณ 
2546 โดยข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการ      
ในการสนับสนุนให้พระภิกษุสงฆ์เข้าไปสอนศีลธรรมของโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ซึ่งในระยะแรกรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กรมการศาสนา 
จ านวนเงิน 10,000,000 บาท เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย ถวายพระที่เข้าไปสอนศีลธรรม
ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษาจ านวน 800 รูป 
โดยมีวัตถุประสงค์แรกเริ่ม คือ (1) เพื่อจัดพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งในด้านปริยัติ
และปฏิบัติเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา (2) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ       
ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา (3) เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม
สามารถน าไปบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 

การด าเนินการโครงการพระสอนศีลธรรมของโรงเรียน ตั้งแต่ปีงบประมาณ
2548 - 2550 ได้มีพัฒนาการก้าวหน้ามาโดยล าดับ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากรัฐบาล โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2548 จ านวน 4,000 รูป งบประมาณ
ที่ได้รับ 53,964,000 บาท ครั้งที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จ านวน 6,000 รูป 
งบประมาณที่ได้รับ 132,000,000 บาท ครั้งที่ 3 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2550 จ านวน 
10,000 รูป งบประมาณที่ได้รับ 133,900,000 บาท คณะรัฐบาลมีมติ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 
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พ.ศ. 2550 ให้โอนงบประมาณโครงการพระสอนศีลธรรมของโรงเรียนไปตั้งที่กระทรวง 
ศึกษาธิการ6 

การบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรมของโรงเรียน ซึ่งมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย7 ได้รับผิดชอบดูแล เมื่อได้รับมอบภารกิจโครงการพระสอน
ศีลธรรมของโรงเรียนพร้อมท้ังงบประมาณมาแล้ว เพื่อให้การด าเนินงานโครงการพระสอน
ศีลธรรมของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์อันพึงประสงค์ คือ นักเรียน     
ได้รับการปลูกฝังในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมจากพระสอนศีลธรรมโดยตรง  และคุ้มค่า      
กับงบประมาณที่ได้รับ จึงได้เตรียมแผนปฏิบัติการรองรับการด าเนินการโครงการพระสอน
ศีลธรรมอย่างเป็นระบบและได้ด าเนินการประสานงานกับคณะสงฆ์สถานศึกษา           
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการและจัดอบรมถวายความรู้
เพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมของโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อสร้างศักยภาพในการท างาน
ให้เป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาและเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน     
ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง  พร้อมกับ              
มีความประพฤติที่ดีงามอย่างเป็นระบบ โดยจัดแผนการด าเนินการให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพเน้นการบริหารแบบมี ส่วนร่วม 

จากการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า สถานศึกษาสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการมีความต้องการพระสอนศีลธรรมของโรงเรียนโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

                                                           
6 ส านักงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม , สรุปงบประมาณ

โครงการพระสอนศีลธรรมของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2548-2550, (2550). 9-11. 
7 ส านักงานพระสอนศีลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , แผนยุทธศาสตร์

พระสอนศีลธรรม ในช่วงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับที่ 11 (2555-2559), 
พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ: เชนปริ้นติ้ง, 2558), 6-7. 
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ไม่น้อยกว่า 58,073 รูป8 จากการส ารวจพบว่า โรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน 10,000 กว่า

โรงเรียน มีความต้องการพระสงฆ์ไปให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ  ดังนั้น             
ในปีงบประมาณ 2548 จึงได้เพิ่มจ านวนพระสอนศีลธรรมของโรงเรียนให้ครอบคลุม
สถานศึกษาทั่วประเทศในอัตราส่วนพระ 1 รูป ต่อ 1 ต าบล โดยได้ขยายเพิ่มอีก 4,000 รูป 
เป็นการน าร่อง และได้เสนอของบประมาณงบกลางจากรัฐบาล เพื่ออุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย

ของพระรูปละ 2,000 บาทต่อเดือน รวมเป็นเงิน 84,000,000 บาทต่อป9ี 

อนึ่ง วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด าเนินโครงการพระสอนศีลธรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดล าปาง
คณะผู้วิจัยมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการพระสอนศีลธรรม ของโรงเรียน
ในพื้นที่ดังกล่าว 

ผู้วิจัยจึงศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระสอนศีลธรรมของโรงเรียน
ในจังหวัดล าปาง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สมดังเจตนารมณ์การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการพระสอนศีลธรรม
ของโรงเรียนต่อไป 

1) การพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของโรงเรียนในจังหวัดล าปาง สามารถแบ่ง
ออกได้ดังนี้ 
 1.1) ระดับการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของโรงเรียนในจังหวัดล าปาง
โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อและรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง  

                                                           
8 ส านักงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม , สรุปผลการ

ด าเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2548-2550, (2550). 9-11. 
9 ส านักงานพระสอนศีลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , แผนยุทธศาสตร์

พระสอนศีลธรรม ในช่วงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับที่ 11 (2555-2559), 5. 
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 1.2) ระดับการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของโรงเรียนในจังหวัดล าปาง
ด้านการฝึกอบรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อและรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การฝึกอบรมพระสอน
ศีลธรรมในเรื่องการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด     
คือ มีการฝึกอบรมพระสอนศีลธรรมในเรื่องการจัดการเรียนการสอน  
 1.3) ระดับการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของโรงเรียนในจังหวัดล าปาง 
ด้านการศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ
อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การฝึกอบรมพระสอนศีลธรรม         
ในเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การฝึกภาคทฤษฎี    
และภาคปฏิบัติในเรื่องของเนื้อหาการเรียนการสอน  
 1.4) ระดับการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของโรงเรียนในจังหวัดล าปาง 
ด้านการพัฒนา โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ
อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีสวัสดิการที่ดี ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย

ต่ าสุด คือ การใหเ้งินนิตยภัต10 ยังไม่เหมาะสม  

2) การเปรียบเทียบการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของโรงเรียนในจังหวัดล าปาง   
 2.1) การเปรียบเทียบการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของโรงเรียน         
ในจังหวัดล าปาง พบว่า พระสอนศีลธรรมที่มีพรรษาต่ ากว่า 5 พรรษา และพระสอนศีลธรรม
ที่มีพรรษา 5 พรรษาขึ้นไป โดยรวมมีความแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษาและด้านการพัฒนา มีความแตกต่างกัน โดยพระสอน
ศีลธรรมที่มีพรรษาต่ ากว่า 5 พรรษา มีการพัฒนาศักยภาพมากกว่าพระสอนศีลธรรม      
ที่มีพรรษา 5 พรรษาข้ึนไป 

                                                           
10 ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. 2556 ข้อ 4 

ในระเบียบนี้ “นิตยภัต” หมายความว่า เงินงบประมาณแผ่นดินที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลเป็นประจ าทุกปี เพื่อเบิกจ่ายถวายอุดหนุนอุปถัมภ์แก่พระภิกษุ 
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 2.2) การเปรียบเทียบการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของโรงเรียน        
ในจังหวัดล าปาง จ าแนกตามพรรษา ด้านการฝึกอบรม พบว่า พระสอนศีลธรรมที่มีพรรษา
ต่ ากว่า 5 พรรษามีการฝึกอบรมมากกว่าพระสอนศีลธรรมที่มีพรรษา 5 พรรษาขึ้นไป    
โดยภาพรวมมีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การฝึกอบรม มีการประชุม
วางแผน เพื่อพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีการฝึกอบรมการจัดการเรียน
การสอน มีการฝึกอบรมพัฒนาจัดท าสื่อการเรียนการสอน เทคนิคการเรียนการสอน     
ปรับเนื้อหาการสอน บุคลิกภาพและการประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา             
มีความแตกต่างกัน ส่วนการฝึกอบรมพระสอนศีลธรรมในการสร้างบรรยากาศการเรียน
การสอน และการฝึกอบรมพระสอนศีลธรรมในเรื่องการวัดผล และประเมินผลการเรียน
การสอน ไม่มีความแตกต่างกัน 
 2.3) การเปรียบเทียบการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของโรงเรียน         
ในจังหวัดล าปาง จ าแนกตามพรรษา ด้านการศึกษา พบว่า พระสอนศีลธรรมที่มีพรรษา    
ต่ ากว่า 5 พรรษา มีการฝึกอบรมมากกว่าพระสอนศีลธรรมที่มีพรรษา 5 พรรษาขึ้นไป 
โดยภาพรวมมีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการส่งเสริมการศึกษา
แก่พระสอนมีการประชุมวางแผนพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีการส่งให้ไป
ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาจัดท าสื่อการเรียนการสอน เทคนิค    
การเรียนการสอน ปรับเนื้อหาการสอน บุคลิกภาพผู้สอน และการประยุกต์หลักธรรม         
ทางพระพุทธศาสนามีความแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การฝึกอบรมพระสอน
ศีลธรรมในเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การฝึกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ        
การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนการฝึกภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติในเรื่อง    
ของการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีความแตกต่างกัน 
 2.4) การเปรียบเทียบการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของโรงเรียน        
ในจังหวัดล าปางจ าแนกตามพรรษา ด้านการพัฒนา พบว่า พระสอนศีลธรรมที่มีพรรษาต่ ากว่า 
5 พรรษา มีการพัฒนาศักยภาพมากกว่าพระสอนศีลธรรมที่มีพรรษา5 พรรษาขึ้นไป     
โดยภาพรวมแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การพัฒนาร่างกาย จิตใจ สังคม
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สติปัญญาของพระสอนศีลธรรมและการถวายเงินนิตยภัต สวัสดิการ และการมอบรางวัล
ให้แก่พระสอนศีลธรรม มีความแตกต่างกัน ส่วนการพัฒนาพระสอนศีลธรรมตามหลัก  
ภาวนา 4 การพัฒนาศักยภาพแก่พระสอนศีลธรรม และการยกย่องเชิดชูพระสอนศีลธรรม
ดีเด่น ไม่มีความแตกต่างกัน 
 นอกจากน้ัน ผลการวิจัยยังพบว่า 
 1) สภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม     
ของโรงเรียนในจังหวัดล าปาง โดยรวมมีปัญหาด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษา และด้าน    
การพัฒนา มีการพัฒนาอยู่ในระดับน้อย 
 2) ระดับการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของโรงเรียนในจังหวัดล าปาง 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการฝึกอบรม     
ด้านการพัฒนา ด้านการศึกษา มีการพัฒนาศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
 3) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของโรงเรียนในจังหวัด
ล าปาง พบว่า 1) ด้านการฝึกอบรม ได้แก่ ก าหนดเกณฑ์คัดเลือก “พระต้นแบบ” เพื่อยกย่อง
เป็นแบบอย่างในการพัฒนาพระ และเพื่อให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางศีลธรรมอย่างเป็น
รูปธรรมและยั่งยืน 2) การศึกษา ได้แก่ ระดมผู้ช านาญการหรือผู้เช่ียวชาญ ในด้านนี้จัด    
ท าคู่มืออย่างเป็นระบบและติดตามให้มีความรู้ ให้ทันต่อความต้องการอย่างแท้จริง         
3) การพัฒนา ได้แก่ ผลจากการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม ปรากฏชัดเจนในการ
เปลี่ยนแปลงของผู้เรียนท่ีได้รับโอกาสเข้าเรียนกับพระ โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้นักเรียนสอบ
ธรรมศึกษาท้ังนักธรรม ตรี โท เอก มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
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ส่วนที่ 3 เสนอรูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของโรงเรียนในจังหวัด
ล าปาง 

 แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของโรงเรียนในจังหวัดล าปาง
นั้น คณะผู้วิจัยวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา สรุปได้ดังนี้ 

 1) ด้านการฝึกอบรม 

  1.1) ด้านนโยบายระดับชาติ  ให้จัดโครงการพระสอนศีลธรรมของ
โรงเรียนนี้เป็นวาระแห่งชาติ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ        
จัดกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีหน้าที่ก ากับดูแล ในรูปของทวิภาคี ไตรภาคี ในลักษณะ 
consortium ที่มีพันธกิจชัดเจน สามารถตรวจสอบ ประเมินผลได้ เพื่อการด าเนินงาน
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง จัดโครงการนี้ภายในศูนย์ปฏิบัติกิจกรรมสืบสานทายาท เป็น
แหล่งเรียนรู้ 1 ต าบล 1 วัด น า “บวร” ย้อนยุคให้เป็นฐานรากของการพัฒนาเยาวชนไทย 
ในปัจจุบัน จัดระบบการกระจายอ านาจและเช่ือมโยงในลักษณะเครือข่ายกับชุมชน       
และองค์กรในชุมชน 
  1.2) ส าหรับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดท าการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายโครงการตามสถานภาพความเป็นจริง เพื่อก าหนดงบประมาณที่เหมาะสม       
กับค่าครองชีพในแต่ละบริบทของสถานศึกษาที่ส่งพระเข้ าไปปฏิบัติงานคัดสรรพระ       
โดยการสอบให้ได้ประกาศนียบัตร “พระ” เน้นความถูกต้องของหลักธรรมที่ไม่คลาดเคลื่อน 
จากหลักพุทธศาสนา และความสามารถในการสอนด้วยเทคนิควิธีที่ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ทางศีลธรรมของนักเรียนได้จริง นั่นคือ มิใช่การบรรยายและถ่ายทอดความรู้ ด้วยการท่องจ า 
จัดหลักสูตรพัฒนาพระระยะยาวในช่วงปฏิบัติงาน เพื่อเสริมทักษะการสอน การใช้สื่อ     
การให้ค าปรึกษาแนะแนว และการประเมินผลตนเอง ผู้เรียน และบริบทของงาน            
ให้เป็นปัจจุบัน ก าหนดเกณฑ์คัดเลือก “พระต้นแบบ” เพื่อยกย่องเป็นแบบอย่างในการพัฒนา
พระให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางศีลธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน สนับสนุนให้มี
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การจัดกลุ่มพระ โดยให้สถานที่ งบประมาณ และมาตรการเป็นแนวทางให้พระในละแวก
เดียวกัน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดระบบเต็มรูปแบบให้มีความชัดเจน 
  1.3) ส าหรับกระทรวงศึกษาธิการให้ปรับหลักสูตรทุกช่วงช้ัน และ        
ให้เปลี่ยนวิชาพระพุทธศาสนาจากวิชาเลือกเป็นวิชาบังคับทุกช่วงช้ัน และจัดให้มี           
พระผู้ทรงคุณวุฒิมาสอน ให้จัดท าหลักสูตรแกนกลางที่เรียบง่าย สามารถปรับได้ตามสถานการณ์ 
และความต้องการของพระ โดยใช้ธรรมข้อใดข้อหนึ่งเป็นแกนกลาง เพื่อเช่ือมโยงต่อกับ
ธรรมข้ออื่น ๆ ให้ผู้เรียนรับรู้ว่า ธรรมเป็นเอกภาพ ก าหนดให้มีการนิเทศ ติดตาม พัฒนาพระ 
โดยเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และประเมินได้ชัดเจน 
  1.4) ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน จัดสิ่งเอื้ออ านวยในการสอนแก่พระ     
เช่น ห้องพุทธศาสนา วัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อการสอน เป็นต้น และจัดรถรับ - ส่ง ตามสมควร
สนับสนุนการน านักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี เช่น ไปวัด หรือ เข้าค่ายพุทธบุตร หรือบวช
สามเณรภาคฤดูร้อน เป็นต้น จัดวิชาและเวลาให้แก่พระอย่างเต็มที่  สนับสนุนให้พระ
พัฒนาศีลธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรของโรงเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการท าบุญตักบาตร
ทุกวันศุกร์ของสิ้นเดือน เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีในสถานศึกษา ให้ความร่วมมือในการรายงาน
ข้อมูลของโครงการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  1.5) ส าหรับครูอาจารย์ ของโรงเรียนจัดครูพี่เลี้ยงที่เข้าใจการท างาน
ร่วมกับพระสงฆ์ ให้เป็นผู้ประสานงานกับโรงเรียน และเอื้ออ านวยการปฏิบัติงานของพระ 
โดยก าหนดเฉพาะเจาะจง ให้เป็นหน้าที่ประจ า และนับเป็นผลงานทางวิชาการ เพื่อใช้
พิจารณาความดีความชอบ จัดชมรมพุทธศาสนาศึกษาของโรงเรียน เพื่อเรียนธรรมกับพระ         
และพัฒนาความรู้ เช่น สอนธรรมศึกษา เป็นต้น จัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาควบคุม
และดูแลโดยร่วมมือกับพระในการแก้ปัญหานักเรียนแต่ละคน เช่น พฤติกรรมก้าวร้าว 
เป็นต้น สร้างสรรค์โครงการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาพุทธศาสนาส าหรับนักเรียน     
เช่น โครงการธนาคารศีลธรรมให้นักเรียน เขียนพฤติกรรมตามหลักธรรมในชีวิตจริงน ามา
ฝากไว้และครูประมวลผล ให้รางวัลเชิดชูเกียรติ เมื่อสิ้นปีการศึกษา เป็นต้น 
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  1.6) ส าหรับผู้ปกครอง สนับสนุนให้ผู้ปกครองรวมกลุ่มสนับสนุนโครงการ
ร่วมกับโรงเรียน เช่น การจัดกิจกรรมนอกสถานที่ให้นักเรียน การจัดซื้อสื่อการสอน     
การจัดงานพัฒนาศีลธรรม จริยธรรมส าหรับนักเรียน เป็นต้น ร่วมกับผู้ปกครอง อาจารย์ 
และชุมชน เช่น วันส าคัญทางพุทธศาสนา การปาฐกถาธรรม พัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง
และจัดท าโครงการที่สนับสนุน ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมมือกับบุตรหลาน    
และให้เวลาพาไปวัด และปฏิบัติธรรม เป็นต้น 

  1.7) ส าหรับพระให้มีพันธสัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ส าหรับพระ        
เพื่อประโยชน์ของนักเรียนอย่างแท้จริง ถ้าไม่มีเวลา ไม่ควรรับงาน ให้ตระหนักถึงความส าคัญ
และมีความจ าเป็นที่ถือว่าเป็นศาสนกิจ เป็นกิจของสงฆ์ศึกษา พัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านสาระ
พุทธศาสนา วัฒนธรรมไทย และวิธีการสอน ให้ทันสมัยรุดหน้าอยู่เสมอ และสอบ         
รับประกาศนียบัตรวิชาชีพพระ (ถ้ามี) ให้ได้ก่อนรับงานสอน รับรู้ลักษณะงานของตน      
ว่าเข้าโครงการเพื่อสอนศีลธรรม และไม่รับงานอ่ืน เช่น สอนภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

  1.8) ส าหรับนักเรียน การเรียนพุทธศาสนาให้เหมาะสมว่าเป็นการพัฒนา
วิถีชีวิตที่ส าคัญ อุปัฏฐากพระอาจารย์ตามสมควร มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและขยายผล
สู่ครอบครัว เพื่อน และชุมชน เพื่อให้เกิดภาวะสงบ สันติ และพึ่งพากันอย่างยั่งยืน        
ในสังคม 

 2) ด้านการศึกษา 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ พระสงฆ์หรือผู้ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง  
และมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมของโรงเรียน วิเคราะห์ โดยการสรุป
เป็นรายข้อ ได้ผลดังต่อไปนี้  

  2.1) หลักสูตร 

 2.1.1) คู่มือพระสอนศีลธรรมของโรงเรียน มีไม่ เพียงพอกับ        
ความต้องการของพระสอนศีลธรรม แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม            
คือ 1) มีการด าเนินงานยึดหลักบูรณาการเช่น ระดมสมอง การประชุมช้ีแจงแนวทางในการปฏิบัติ 
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เป็นต้น 2) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดประชุมช้ีแจง พร้อมทั้งด าเนินการจัดท าเอกสาร
คู่มือเพิ่มเติม และ 3) ระดมผู้ช านาญการหรือเช่ียวชาญในด้านนี้จัดท าคู่มืออย่างเป็นระบบ
และติดตามสอบถามให้ความรู้ ให้ทันต่อความต้องการอย่างแท้จริง 

 2.1.2 ) เนื้อหาของหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนาล้ าสมัย              
ไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม             
ดังนี้ 1) มีการจัดเสวนาระหว่างพระสอนศีลธรรมของโรงเรียนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วน 
ที่เห็นว่าไม่ตรงล้าสมัยหรือไม่สอดคล้อง 2) ประยุกต์เนื้อหาการใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบัน 3) น าเนื้อหาในหลักสูตรบูรณาการกับสภาพปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และไม่เบื่อหน่าย 4) มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การพานักเรียนเข้ามาศึกษา        
ยังสถานที่จริง หรือการศึกษาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 5) ควรมีการวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนแต่ละแห่งร่วมกัน เพื่อพิจารณาถึงจุดอ่อนจุดแข็งและความ
ต้องการของโรงเรียน และวิเคราะห์หลักการจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อน ามาเสนอให้ผู้ที่มีส่วนในการจัดท าหลักสูตร ได้พิจารณาวางแผนและปรับปรุง
หลักสูตรให้เหมาะสมต่อไปและ 6) ให้พระสอนศีลธรรมน าหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา
ไปจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนกลุ่มอื่น ๆ เพื่อให้เกิด
ความน่าสนใจและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน เช่น บูรณาการเข้ากับวิชา คณิตศาสตร์ในการ
คิดแยกปีที่จัดท าสังคายนาพระธรรมวินัยแต่ละครั้งว่าห่างกันก่ีปี เป็นต้น 

 2.1.3) พระสอนศีลธรรมขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดท า
แผนการสอน มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ดังนี้  1) ควรมีการติดตาม
และนิเทศก์การจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรมอย่างสม่ าเสมอ 2) ให้มีการอบรม
พระสอนศีลธรรมในด้านการจัดท าแผนการสอน โดยการเชิญวิทยากรหรือผู้เช่ียวชาญ    
มาให้ค าแนะน า 3) จัดท าเอกสารเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการสอนของแต่ละ      
ช่วงช้ันตามความเหมาะสม 4) ก าหนดให้พระสอนศีลธรรมได้ส่งแผนการสอนไปยังหน่วยงาน      
ที่รับผิดชอบเพื่อประเมินแนวทางในการท าแผนการสอนและสภาพปัญหาของแต่ละรูป



                                                                       109 
                                        Law and Local Society Journal, Vol. 3 (1) (January - June 2019) 
 
และ 5) ให้สถานศึกษาหรือโรงเรียนที่พระสอนศีลธรรมไปปฏิบัติหน้าที่หาพี่เลี้ยง        
คอยแนะน าในการท าแผนการสอนของแต่ภาคการศึกษา 

  2.2) กิจกรรมการเรียนการสอน 

  2.2.1) ขาดห้องจริยธรรมส าหรับใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน      
มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ดังนี้ 1) น านักเรียนเข้าไปใช้ห้องที่วัด   
หรือศาลา ศึกษาธรรมะนอกสถานที่ ก่อนที่จะมีการวางแผนใช้และหาห้องให้เพียงพอ      
2) เสนอของบประมาณของโรงเรียนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3) จัดท าผ้าป่าเพื่อระดม
ทรัพยากรร่วมกัน 4) ใช้แหล่งเรียนรู้อื่นที่มีอยู่ เช่น ห้องสมุด โรงฝึกงาน ใต้ร่มไม้ เป็นต้น
และ 5) ให้ใช้ห้องเรียนตามสภาพของแต่ละโรงเรียน แต่เน้นคุณภาพการสอน เพื่อให้
นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจมากข ึ้น 

 2.2.2) ขาดแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม มีแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพพระสอนศีลธรรม ดังนี้ 1) ประชุมสัมมนาพระสอนศีลธรรมเพื่อการเข้าถึงข้อมูล
ในการศึกษา เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน การค้นคว้าจากแหล่งห้องสมุดที่มีอยู่   
ในบริเวณใกล้เคียงเป็นต้น 2) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบ เพื่อจัด
อบรมให้ความรู้ในการเข้าถึงแหล่งศึกษาเพิ่มเติม 3) การด าเนินงานยึดหลักการบูรณาการ 
เช่น ระดมสมอง, การประชุมช้ีแจงแนวทางในการปฏิบัติ เป็นต้น 4) ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินการ หรือเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลในห้องสมุด 

                          2.2.3)  ผู้เรียนในแต่ละห้องเรียนมีเป็นจ านวนมาก ท าให้เป็นอุปสรรค
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ประกอบด้วย    
1) แบ่งห้อง แบ่งเวลาให้เหมาะสมกับจ านวนและสัดส่วนของนักเรียน 2) แบ่งนักเรียน
ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามช่วงช้ัน เพื่อลดปัญหาในการจัดการ 3) ใช้เทคโนโลยีในการช่วย
การเรียนการสอน 4) ใช้กิจกรรมเสริม โดยการมอบหมายง า น แ ล ะ ต อ บ ปัญ ห า          
ที ่ เกิดขึ้น 5) จัดหาครูผู้ช่วย เช่น ผู้มีความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความน่าสนใจ      
เป็นต้น 6) จัดเป็นกลุ่มย่อยเพื่อให้การดูแลทั่วถึงและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้           
อย่างสะดวกในการมอบหมายงานหรือกิจกรรมการเรียนการสอน  
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                        2.2.4) พระสอนศีลธรรมขาดความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรม   
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม        
ดังนี้ 1) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียน    
การสอนเพิ่มให้แก่พระสอนศีลธรรม 2) เชิญวิทยากรหรือผู้เช่ียวชาญมาให้ค าแนะน า      
ในด้านทักษะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้พระสอนศีลธรรม 3) ให้ครูพี่เลี้ยงหรือแกนน า
ประจ าอ าเภอได้ติดตามและแนะน าเพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพการสอน และ          
4) จัดท าแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมโรงเรียน 

   2.3) การใช้สื่อการสอน 

                        2.3.1) ขาดแคลนงบประมาณที่จะให้การสนับสนุนในการผลิตสื่อ   
การเรียนการสอน มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ดังนี้ 1) ใช้สื่อท่ีมีอยู่     
ในท้องถิ่นและหาได้สะดวก 2) จัดท าโครงการของบประมาณสนับสนุนจากโ ร ง เ รียน
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3) ใช้สื่อที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ เช่น สื่อทางโทรทัศน์ สื่อที่มีอยู่
ตามวัด ตามหมู่บ้าน หรือหาบุคคลตัวอย่างในท้องถิ่น เป็นต้น 4) ระดมทุนทรัพย์จากบ้าน 
วัด โรงเรียน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม หรือจัดท าผ้าป่าเพื่อหางบประมาณ
มาจัดซื้อสื่อที่ยังขาดแคลน 5) ขอความอนุเคราะห์จากเ อ กชนห รือห น่ว ย ง านรัฐ         
ที ่ม ีค ว า ม พร้อมและให้การสนับสนุนได้ และ 6) ผลิตสื่อขึ้นมาใช้เองโดยอาศัยวัสดุ
ธรรมชาติที่มีอยู่และหาได้ง่ายในท้องถิ่นนั้น ๆ 

                          2.3.2) สื่อการสอนประเภทอุปกรณ์มีไม่เพียงพอกับความต้องการ      
ของพระสอนศีลธรรม มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ดังนี้ 1) แบ่งกลุ่มการ
สอน แต่เน้นการปฏิบัติการสอนที่ชัดเจน 2) โรงเรียนและพระสอนศีลธรรมระดมทุนจัดหาสื่อ    
การสอนในส่วนที่ขาดโดยไม่ต้องรองบประมาณ 3) หน่วยงานที่รับผิดชอบควรติดตาม     
และจัดสื่อการสอนประเภทอุปกรณ์ให้เพียงพอแก่พระสอนศีลธรรม 4) ประสานความร่วมมือ
ทางเครือข่ายในการประยุกต์และน าสื่อการสอนท่ีมีอยู่ไปใช้ในโรงเรียน 5) วางแผนในการ    
จัด หาสื่อที่ยังขาด เช่น การจัดท าผ้าป่าหรือขอความอนุเคราะห์จากที่ต่าง ๆ เป็นต้น             
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และ 6) ผลิตสื่อประเภทอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอขึ้นมาใช้เอง โดยอาศัยวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่
และมีราคาถูก 

                        2.3.3) สื่อการสอนประเภทวัสดุมีไม่เพียงพอกับความต้องการ       
ของพระสอนศีลธรรม มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ดังนี้ 1) ประสาน
สถานศึกษา ขอตั้งงบประมาณเพื่อด าเนินการในส่วนที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง  2) จัดท า
แผนงาน/โครงการเสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อก ารนี้ โดยเฉพาะ 3) ผลิตสื่อการสอน
ประเภทวัสดุที่น ามาจากธรรมชาติตามท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์และประหยัด       
อย่างสูงสุด 4) ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานของรัฐ     
และเอกชน หรือองค์กรที่มีศักยภาพเพียงพอให้การสนับสนุน และ 5) วางแผนในการจัดหาสื่อ
ที่ยังขาด เช่น การจัดท าผ้าป่าหรือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ 

                        2.3.4) พระสอนศีลธรรมไม่ได้รับการนิเทศความรู้ด้านกระบวนการ
ผลิตสื่ อการ เรี ยนการสอน  มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม                   
คือ 1) จัดประชุมอบรมความรู้ด้านกระบวนการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้แก่ พระสอน
ศีลธรรม 2) หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องติดตามให้การสนับสนุนกระบวนการขั้นตอน       
ในการผลิตสื่อ โดยการให้แกนน าหรือศึกษานิเทศก์ได้คอยช่วยเหลือพระสอนศีลธรรม
อย่างต่อเนื่อง 3) ติดต่อประสานงานกับแกนน าพระสอนศีลธรรมของแต่ละอ าเภอ        
หรือศึกษานิเทศก์ของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อติดตามและคอยดูแลในส่วนที่ขาดเหลือ
และ 4) หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท าเอกสารติดตามประเมินผล หลังจากการฝึกอบรมเสร็จ
เพื่อประเมินความรู้พระสอนศีลธรรม 

               3) ด้านการพัฒนา 

                ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ พระสงฆ์หรือผู้ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
และมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรมของโรงเรียนวิเคราะห์ โดยการ
สรุปเป็นรายข้อ ปรากฏผลดังต่อไปนี้  
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                       3.1) ในภาพรวม ด้านหลักการและแนวทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พบว่า โครงการนี้เป็นงานตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม          
และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งอ้างถึงแนวปฏิบัติของ 5 หน่วยราชการ คือ กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ อย่างไรก็ดี 
จากการสัมภาษณ์ และการตอบแบบสอบถาม พบว่า พระได้รับการนิเทศ ติดตาม และพัฒนา
จากหน่วยราชการดังกล่าวน้อยมาก เท่าที่ปรากฏมีการจัดประชุม อบรมโดยกรมการ
ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม อย่างเป็นทางการ เป็นครั้งคราวและไม่ต่อเนื่องทั้งยังมีรายงาน
ว่า มิได้มีการประสานงานให้พระเข้าร่วมประชุม เช่น การวัดประเมินผล แจ้งแก่พระว่า     
พระรูปใดที่คิดว่ามีความรู้แล้วไม่จ าเป็นต้องเข้าประชุม ท าให้มีผู้เข้าประชุมไม่กี่สิบคน     
ทั้ง ๆ ที่จัดโครงการไว้ส าหรับพระมีจ านวน 100 รูป เป็นต้น การนิเทศของโรงเรียน มีน้อย
มาก โดยข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมไปตรวจเยี่ยม และสังเกตการณ์ แต่ไม่ทั่วถึง
กระทรวงศึกษาธิการไม่แสดงบทบาท นอกเหนือจากการดูแลของผู้อ านวยการโรงเรียน     
ที่พระเข้าไปสอน ซึ่งเป็นงานประจ าอยู่แล้ว ดังนั้น ผลการสัมภาษณ์ สอดรับกับผลการส ารวจ
ความคิดเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพโดยเฉลี่ยสูง 

  3.2) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ดังนี้  

3.2.1) ทรัพยากร (resource) โครงการยังขาดทรัพยากรทุก ๆ 
ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงินสนับสนุนพระต่อเดือนไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย กล่าวคือ 
โครงการประสงค์ให้พระที่จ าวัดอยู่ใกล้โรงเรียนเข้ามาสอน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางแต่ในความเป็นจริง พระหลายรูปต้องเดินทางมาสอนจากไกล ๆ สถานศึกษา    
ในชนบทส่วนใหญ่ขาดแคลนอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา และพระต้องน าอุปกรณ์
การเรียนการสอนมาจากวัด หรือท าขึ้นเอง เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนตัว เป็นต้น โรงเรียน
ส่วนใหญ่ ไม่มีห้องเฉพาะส าหรับสอนศีลธรรมและพระพุทธศาสนา ยกเว้น โรงเรียนวิถีพุทธ   
ที่มีพระเข้าไปสอน ได้อาศัยห้องที่จัดท าไว้โดยโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จึงมีโต๊ะหมู่บูชา 
พระพุทธรูป และลักษณะการจัดห้องให้เด็กนั่งบนพื้น ซึ่ งเอื้อต่อการสอนพิธีกรรม         
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ทางศาสนาและมารยาทในวิถีไทย ลักษณะทางกายภาพ และรางวัลต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้รับ 
มิได้บ่งช้ี สัมฤทธิผลในการปลูกฝังศีลธรรมของนักเรียน ผู้วิจัยพบว่า โรงเรียนเล็ก  ๆ       
ที่ขาดแคลน อาคารเก่า ๆ ในชนบทมีการพัฒนานักเรียนได้ดีกว่าโรงเรียนใหญ่ ๆ ทีไ่ด้รางวัล    
ในเขตเมือง พระควรมีครูพี่เลี้ยง เพื่อช่วยดูแลความสะดวกในการติดต่อประสานงาน      
กับโรงเรียนในเรื่องธุรการต่าง ๆ แต่หลายโรงเรียนไม่มีครูพี่เลี้ยงที่ก าหนดให้ท างานประสาน
กับพระอย่างชัดเจน ท าให้เกิดช่วงว่างระหว่างสถานศึกษากับการปฏิบัติงานของพระ      
ยัง   ไม่มีการน าทรัพยากรในชุมชนมาเอื้ออ านวยต่อโครงการเท่าท่ีควร ท้ัง ๆ ที่ผู้ปกครอง 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในละแวกโรงเรียนพอใจ และต้องการสนับสนุนโครงการ 
แต่ยังขาดภาวะผู้น าท่ีจะดึงทรัพยากรชุมชนมาใช้ให้เป็นรูปธรรม  

3.3.2) ผล (outputs) ผลจากการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม 
ปรากฏชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนที่ได้มีโอกาสเข้าเรียนกับพระ ความเปลี่ยนแปลง
ที่ชัดเจน คือ มารยาทไทย การพูดจาสุภาพ และถูกกาลเทศะ การลดพฤติกรรมก้าวร้าว 
ลดความเห็นแก่ตัว มีเมตตาสูงขึ้น เกิดความสงบ มีสติด้วยการท าสมาธิ รู้จักพิธีกรรมทาง
ศาสนา ปฏิบัติได้จริง เห็นประโยชน์ในการเข้าค่ายฝึกอบรมเนกขัมมะ มีเด็กนักเรียน
จ านวนหนึ่งตัดสินใจบวชเรียนทางปริยัติธรรม เมื่อได้บวชในโครงการสามเณรภาคฤดูร้อน 
นักเรียนรู้จักสวดมนต์ และสวดสรภัญญะ หลายโรงเรียนได้ส่งเด็กเข้าประกวดจนได้รับ
รางวัลระดับต่าง ๆ จนถึงระดับชาติ นอกจากนั้น พระได้ฝึกสอนอย่างเข้มข้น เพื่อให้
นักเรียนสอบธรรมศึกษาและได้นักธรรม ตรี โท เอก มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  

3.3.3) ผลผลิต (productivity) ผลผลิตหลัก ๆ ที่ปรากฏ ได้แก่   
1) พระต้นแบบพระสงฆ์หลายรูป ปฏิบัติการสอนได้อย่างยอดเยี่ยม สมควรยกย่อง       
เป็นต้นแบบ เช่น การใช้เหตุการณ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน เป็นสื่อการสอนให้ผู้เรียนเกิดการ
ตระหนักรู้ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีทางของพระพุทธเจ้า คือ ปุจฉา - วิสัชนา ไม่บิดเบือนสาระ 
เป็นการข่มขู่ให้นักเรียนเกรงกลัว นรก สวรรค์ เป็นต้น พระที่ท างานได้ผลดี คือ พระที่สอน
โดยยึดแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาที่เป็นการฝึกจิตให้เกิดสติปัญญา และบรรลุอิสรภาพ
จากการหลุดพ้นจากการปรุงแต่ง 2) เทคนิคการเรียนการสอนที่ดีท่ีสุด คือ “ตัวตน” ของพระเอง
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ที่ก่อให้เกิด ศรัทธา ความไว้วางใจ สัมผัสได้ซึ่งความเมตตาและท าให้นักเรียนพร้อมใจกัน
ยึดพระเป็นท่ีพึ่งในการให้ค าแนะน า ทั้งปัญหาส่วนตัว และปัญหาในการเรียน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวแตกแยก หรือก าพร้าเพราะพ่อแม่ เสียชีวิต       
และอยู่ ในภาวะแร้นแค้น อาศัยอยู่กับปู่  ย่าตา ยาย นอกจากผลผลิตที่ปรากฏ                
ในตัวนักเรียนแล้ว ผลกระทบที่ยิ่งใหญ่อีกด้านหนึ่ง คือ ผลที่มีต่อสังคม กล่าวคือ 3) พระได้
แสดงรูปแบบการปรับกระบวนทัศน์ทางศีลธรรมจากเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยใช้หลักการคิด
วิเคราะห์ให้ผู้เรียนปรับพฤติกรรมของตนเองได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบญจศีล เบญจธรรม 
รูปแบบดังกล่าวเป็นต้นแบบที่เหมาะสมที่จะถ่ายทอดไปยังพระประจ าการอื่น ๆ ด้วย      
4) พระบางรูปได้รับนิมนต์ให้ไปสอนศีลธรรมแนวพุทธของโรงเรียนคริสต์ และก่อให้เกิด
การยอมรับหลักธรรมในศาสนาอ่ืนด้วย ผลผลิตที่ส าคัญที่สุด คือ การก่อให้เกิดผลกระทบ
เป็นลูกโซ่ จากการเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนที่ได้เรียนกับพระ นับว่าเป็นกลไกส าคัญ
ในการผลักดันนโยบายรัฐบาลและสอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2542 ด้วย 

3.3.4) ประสิทธิภาพ (efficiency) เมื่อพิจารณาว่า โครงการ       
นี้จัดท าขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยมิได้มีการเตรียมพระอย่างเต็มที่ก่อนเข้าปฏิบัติงาน           
และมีงบประมาณน้อยมาก เมื่อเทียบกับจ านวนโรงเรียนและนักเรียนที่พระเข้าไปสอน 
โครงการนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ดี ยังมีหลายประเด็นที่ควรปรับปรุง ได้แก่        
1) การคัดสรรพระการศึกษาภาคสนาม พบว่า พระจ านวนหนึ่งสมัครเข้าโครงการ                     
แต่ไม่ปฏิบัติงานตามสัญญา เช่น อ้างว่าเป็นเจ้าอาวาส ต้องรับกิจนิมนต์ไม่สามารถมาสอน
ตามก าหนดได้ บางรูปลาสิกขา บางรูปย้ายวัด และบางรูปเลิกสอนกลางคัน เป็นต้น       
ท าให้งบประมาณสูญเปล่า และนักเรียนขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาจากพระที่มีคุณภาพ 
และเต็มใจมุ่งมั่นในการสอน 2) หลักสูตรส่วนใหญ่พระสอนตามหลักสูตรวิชาพุทธศาสนา
ของโรงเรียน และเป็นเพียงผู้ช่วยสอน มีเวลาในการสอนน้อย เพราะครูประจ าด าเนิน     
การสอนเป็นส่วนใหญ่  
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3.3.5) คุณภาพการบริการ (service quality) คุณภาพการบริการ
จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ 3 ดา้น คือ สาระ วิธีการ และจุดเน้น มีดังนี้ 1) สาระส่วนใหญ่
ในภาคสนาม พบว่า พระสอนประวัติพระพุทธเจ้า โดยเน้นการใช้สื่อที่ผลิตขึ้น โดยภาคเอกชน 
เช่น ภาพยนตร์ ซีดีรอม และภาพพระพุทธประวัติที่เป็นโปสเตอร์ เป็นต้น การสอนสาระ
ในฐานะองค์ความรู้ มีจุดด้อยที่ไม่สามารถช่วยในการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนได้โดยตรง 
นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังพบว่า มีพระหลายรูปเข้ามาในโครงการแต่ไปสอนวิชาอื่น ท่ีพบมาก 
คือ สอนภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ซึ่งถือว่า เป็นการรับค่าตอบแทนไปใช้ในงานที่ผิด
วัตถุประสงค์ และไม่เกิดสัมฤทธิผลตามเป้าหมายโครงการ 2) วิธีการ พระจ านวนมากสอน
โดยการบรรยาย อาศัยต ารา และให้นักเรียนท่องจ า ข้อเท็จจริง เช่น วันวิสาขบูชา ตรงกับ   
วันขึ้นกี่ค่ า วันอาสาฬหบูชา มีพระสงฆ์มาประชุมกี่รูป เป็นต้น วิธีการดังกล่าวเป็นการสอน
แบบวิชาประวัติศาสตร์แบบเก่า ที่ไม่เอื้อให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์ทางศีลธรรม จริยธรรม 
และท าให้เด็กเบื่อหน่ายในการเรียน การสอนศีลธรรมเป็นเรื่องของ “จิตพิสัย” (affective 
domain) มิใช่ ปัญญาพิสัย (cognitive domain) การสอนศีลธรรมต้องใช้วิธีการปรับ      
อีคิว (EQ) มิใช่การท่องจ าข้อเท็จจริง 3) จุดเน้น (focus area) พระส่วนใหญ่ เน้นการสอน
พุทธประวัติ พิธีกรรมทางศาสนา การนั่งสมาธิ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมีคุณภาพ แต่เป็นการพลิก
ความคิด และพฤติกรรมในตัวตนของเยาวชนน้อยไป ผลที่ได้จึงปรากฏในพฤติกรรมการไหว้ 
การพูดไพเราะ มากกว่า การพลิกความคิดให้ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต  

 สรุปผลจากการสัมภาษณ์ได้ว่า พระสอนมีผลให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์    
ของโรงเรียนส ารวมมากขึ้น ตระหนักถึงหน้าที่ชาวพุทธ ท าบุญ ท าทาน และน าตนเอง 
ครอบครัวและนักเรียนเข้าวัดมากข้ึน ได้มีการท าโครงการใหม่ ๆ ขึ้น เช่น การร่วมแข่งขัน
ตอบปัญหาธรรม การน าเด็กไปท าบุญที่วัดทุกวันศุกร์ การนั่งสมาธิก่อนสอนทุกวิชา เป็นต้น 
และยังพบว่า ท าให้ทุกคนท่ีเกี่ยวข้องมีความสงบ มีสติมากขึ้น ผู้ปกครอง ท่ีเคยห่างไกลวัด 
และหมกมุ่นกับอบายมุข ได้รับการชักจูงจากบุตรหลานให้ไปวัด ฟังเทศน์ ฟังธรรม      
และลดละเลิกอบายมุข โดยเยาวชนชักชวนบนฐานของความกตัญญูตามค าสอน           
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ของพระ การสอนของพระ จึงมีผลกระทบในทางการพัฒนาสังคมโดยรวม และส่งผลต่อ
นโยบายการพัฒนาท่ียั่งยืนระดับชาติ  

เอกสารอ้างอิง 
ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต พ.ศ. 2556 
ส านักงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม. สรุปงบประมาณ

โครงการพระสอนศีลธรรมของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2548-2550. (2550). 
ส านักงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม . สรุปผลการ

ด าเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2548-2550. 
(2550). 

ส านักงานพระสอนศีลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. แผนยุทธศาสตร์
 พระสอนศีลธรรม ในช่วงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ฉบับท่ี 11 (2555-2559). พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: เชนปริ้นติ้ง, 2558.  
สุมน อมรวิวัฒน์. การพัฒนาการเรียนรูตามแนวพุทธศาสตร์ทักษะกระบวนการเผชิญ
 สถานการณ. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2530.  
Department of Religion.  Guide to the Implementation of the Project to 
 Teach Morals In Schools. Bangkok: Ministry of Culture, 2005. 

Reference 
Moral Ethics Development Office. Department of Religious Affairs Ministry of 

Culture Budget Summary of Moral Teaching Monks Project of 
School Fiscal Year 2005-2007. (2007). 

Moral Ethics Development Office, Department of Religious Affairs, Ministry 
of Culture. Performance of Moral Teaching Monks Project of School 
Fiscal Year 2005-2007. (2007). 



                                                                       117 
                                        Law and Local Society Journal, Vol. 3 (1) (January - June 2019) 
 
Moral Teaching Monk Office, Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 

Strategic Plan of Moral Teaching Monks during the Development 
Plan of Mahachulalongkornrajavidyalaya University No. 11 (2012-
2016). 2nd edition. Bangkok: Chane Printing Ltd., 2015. 

National Office of Buddhism Regulations on Paying Money BE 2556 
Sumon Amornwiwat. Development of Buddhist-Based Learning, Situation- 

Facing Process Skills. Bangkok: Office of the National Education 
Commission, 1987.  

 


