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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมของครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสําหรับครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และ 3) เพื่อประเมินรูปแบบการ
เรียนการสอนศีลธรรมของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน การวิจัยแบงเปน 3 ระยะ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย (1) แผน
จัดการเรีย นรู (2) แบบประเมินแผนจัดการเรียนรู (3) แบบประเมินเนื้อหาการเรียนการสอน (4) สื่อประกอบการเรียนการสอน (5)
แบบประเมินสื่อประกอบการเรียนการสอน และ (6) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
วารินวิชาชาติ ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 40 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบเปนกลุม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพป จจุบันของการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ครูพระสอนศีลธรรม ขาดความรูความสามารถในรูปแบบการสอน ขาดแคลนสื่อวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอน ไมมี
ความเขาใจหลักสูตรและเนื้อหาเพี ยงพอ ขาดเทคนิควิธีการสอน ขาดจิตวิทยา ขาดความรูดานการวัดการประเมินผล และขาดขวัญ
กําลังใจ 2) รูปแบบการเรียนการสอนศีลธรรมที่เหมาะสมของครูพระสอนศีลธรรมมีองคประกอบ 4 ประการ คือ 2.1) หลักการของ
รูป แบบ มี 5 หลั กการ ได แ ก (1) ผู เ รีย นเรี ย นรู ด วยตนเอง (2) ผู เรี ย นประเมิ นตนเองทั้ ง ก อนเรีย นและหลั ง เรี ย น (3) ดู การสร าง
กระบวนการเสริมแรง (4) การมีสวนรวม และ (5) การฝกปฏิบัติ 2.2) วัตถุประสงคของรูปแบบ คือ (1) เพื่อใหไดผลการเรียนที่ตองการ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด (2) เพื่อใหผูสอนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได (3) เพื่อใหเกิดสิ่งแวดลอมในการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม (4) เพื่อใหการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักการของรูปแบบ และ (5) เพื่อใหผูเรียนพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นการสอน 2.3) กิ จกรรมการเรีย นการสอน มี 3 ขั้ นตอน คื อ (1) ขั้ นนํ า (2) ขั้ นสอน และ (3) ขั้ นสรุ ป 2.4) การวั ด และการ
ประเมินผลประกอบดวย (1) การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2) การวัดความพึงพอใจของผูเรียน 3) การประเมิน รูปแบบการเรียนการ
สอนศีลธรรมที่เหมาะสมของครูพ ระสอนศีลธรรมในโรงเรียนซึ่งปรากฏผลดังนี้ 3.1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมของครู
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ (82.5/87.9)ซึ่งสูงกวาเกณฑ(80/80) 3.2) นักเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบ
การเรียนการสอนศีลธรรมของครูพระสอนศีลธรรมในระดับมาก ที่สุด ( x =4.57) 3.3) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 35.5
คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน เทากับ 32.9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : รูปแบบการจัดการเรียนการสอน, การสอนศีลธรรม, ครูพระสอนศีลธรรม
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Abstract
The purposes of this research were: 1) to examine the current conditions of teaching morality at schools
by Buddhist monks, 2) to develop a model for teaching morality of Buddhist monks, and 3) to evaluate a model
for teaching morality at school. This research was divided into three phases. The research instruments consisted
of (1) lesson plans, (2) an evaluation form for lesson plans, (3) an evaluation form for contents, (4) teaching
media, (5) an evaluation form for teaching media, and (6) the achievement tests. The subjects of the research
were 40 Prathom Suksa 4 students, selected by means of a cluster random sampling technique. The data were
analyzed by means of percentage, means, standard deviation, and t-test. The results were as follows: 1) The
current conditions of teaching morality management at schools are that Buddhist monks lack knowledge and
competency on teaching approaches, have limited use of teaching materials and medias have inadequate
understanding of curriculum and contents, and have limited teaching techniques, psychology, testing knowledge,
evaluation, and morale support; 2) The appropriate model of teaching morality of Buddhist comprised four
components: 2.1) Principles : (1) self-instructed learning, (2) self-evaluation both before and after learning, (3)
establishment of reinforcement process, (4) participation, and (5) practice; 2.2) Model Objectives: (1) to obtain
the learning achievement in accordance with standards and indicators, (2) to enhance teachers’ competency in
designing instructional activities, (3) to promote desirable teaching environments, (4) to create the instruction in
line with the model’s principles, and (5) to create student satisfaction towards the constructed model; 2.3)
Learning and teaching activities consisted of three steps (1) introduction, (2) teaching, and (3) conclusion;
2.4) Measurement and evaluation: (1) evaluation of learning achievement and (2) student satisfaction assessment.
3) The Model evaluation was as follows: 3.1) Morality teaching management model of Buddhist monks yielded
the efficiency index of 82.5/87.9, which surpassed the established criteria of 80/80; 3.2) Students’ satisfaction
showed that the students were highly satisfied with the teaching model with the mean scores of 4.57; 3.3) The
students’ achievement test scores after the intervention was at 35.5, which was significantly higher than that of
before 32.9. The students’ learning achievement after the intervention was higher than that of before at the .05
level of significance.
Keywords: Model for morality teaching management, Morality teaching, Morality teaching monk

1. บทนํา
สถาบั น พระพุ ท ธศาสนามี ค วามสํ าคั ญ ยิ่ ง ต อสั ง คมไทย มี บ ทบาทและอิ ท ธิ พ ลอยู ในวิ ถี ชี วิต ความมั่ น คงของสถาบั น
พระพุทธศาสนาขึ้นอยูกับการศึกษาของคณะสงฆเปนสําคัญ พระสงฆที่มีความรูดี ปฏิบัติดี ยอมจะสามารถชวยเหลือค้ําชูสังคมไทยให
รุงเรือง โดยอบรมศีลธรรมแกชุมชน และรักษาประเพณีที่ดีงามของสังคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [1] เปนหลักสูตรที่กําหนดใหนักเรียนไดศึกษาคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามโดยมีครูประจําการทํา
หนาที่ใหความรู และมีพระสงฆเขาไปชวยอบรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการประสานงานชวยเหลือกันระหวาง 3
สวน คือ วัด บาน และโรงเรียน
นับตั้งแตป 2548 กระทรวงวัฒนธรรมไดทําขอตกลงรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหสงพระสงฆไมนอยกวา 58,073 รูปไป
สอนในโรงเรียนสังกัด สํานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน (สพฐ.) โดยเฉพาะในโรงเรีย นวิถี พุท ธ ซึ่งมีอยูม ากกวา 10,000
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แหง กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ไดวิเคราะหเหตุผลความจําเปนในบริบทที่เกี่ยวของทุกดาน และมีแนวคิดจะเพิ่มครูพระที่จะ
ไปสอนโรงเรียน เพื่ อให สอดคลองกับ ความตองการของกระทรวงศึ กษาธิการ ครอบคลุมพื้ นที่ทั่วประเทศ คือ 1 ตําบล ตอ 1 รูป โดยจะ
ขยายเพิ่มขึ้นอีก 4,000 รูปเปนการนํารอง โดยมุงเนนประโยชนที่จะไดรับ คือ ผูเรียน เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และมีเปาหมาย
เพิ่มจํานวนครูพระใหมากขึ้นเปน 200,000 รูป เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ตามเปาหมาย [2]
ในปป ระมาณ 2551 กรมการศาสนา ไดโอนภาระงานพรอมงบประมาณใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการ และได มอบให
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรับโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมาดําเนินการโดยบรรจุเปน พันธกิจประเภทงาน
ให บ ริการวิช าการแก ชุ มชน โดยได ป ระสานงานกั บ หน วยงานที่ เกี่ย วของ 5 หนวยงาน ดั ง นี้ 1) มหาวิท ยาลัย มหาจุ ฬาลงกรณ ราช
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มีพระสงฆที่มีความพรอมและมีพระที่สอนอยูในสถานศึกษาตางๆ อยูแลว 2) สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีศึกษานิเทศกและสถานศึกษา โรงเรียนที่มีความตองการพระสอนศีลธรรม 3)
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒ นธรรม มี วัฒ นธรรมจั ง หวัด ซึ่ ง เป นผู ดู แ ลโครงการครู พ ระสอนศี ลธรรมมาแต เริ่ ม แรก 4) สํ านั กงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ มีผูอํานวยการพระพุทธศาสนาจังหวัดเปนผูสงเสริมพระสอนศีลธรรม ที่เขาไปทําการสอนในโรงเรียน 5) คณะ
สงฆทั้ง 18 ภาค มีเจาคณะภาค เจาคณะจังหวัดซึ่งปกครองดูแลครูพระสอนศีลธรรมทั่วประเทศ
ในปงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศูนยการศึกษาอุบลราชธานี ไดจัดอบรมครูพระสอน
ศีลธรรม เอกสารสรุปการอบรม [3] พบวา ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ยังขาดความรูความสามารถในรูปแบบการสอน ไมรูจะสอนวิธใี ด
อีกทั้งไม ไดรับ การฝกฝนดานการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมมาก อน รวมทั้ งไมมี ความรูเกี่ยวกับ หลั กสูตร เนื้อหา เทคนิคการสอน
จิตวิทยาผูเรียน จิตวิทยาผูสอน และการขาดแคลนสื่อวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอน
จากสภาพปญ หาของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ผูวิจัยจึงตองการที่จะสรางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนศีลธรรม
เพื่อใหครูพระสามารถนําไปใชในการสอนและพัฒนาตนเอง เพื่อใหเปนครูพระที่มีความรูความสามารถในการสอน และอบรมผูเรียนให
เขาถึงศาสนา มีศีลธรรมที่ดี มีความชื่อสัตย และสามารถนําศีลธรรมไปใชในชีวิตจริง

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
3) เพื่อประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น

3. อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันของการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กลุมเปาหมาย
เป น ครูพ ระสอนศี ลธรรมในโรงเรีย น 104 รู ป ในจั ง หวัด อุ บ ลราชธานี อํ านาจเจริ ญ ศรี ส ะเกษ ซึ่ ง เป นครูพ ระสอนศี ล ธรรมที่ ศูน ย
การศึกษาอุบลราชธานีรับผิดชอบ
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยสุมกลุมตัวอยางใชวิธีสุม
แบบเปนกลุม (area or cluster random sampling)จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีโรงเรีย นเทศบาลวารินวิชาชาติ โรงเรีย น
เทศบาลบานสุขสําราญ และโรงเรียนเทศบาลบานหนองตาโผนมิตรภาพที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 สุมมาหนึ่งโรงเรียน
และสุมอยางงาย (random sampling) เลือกมา 1 หองเรียนจากโรงเรียนที่สุมไดๆกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน
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ระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสําหรับครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียน
ชั้นประถมศึ กษาป ที่ 4 จํานวน 1 ห องเรี ยน 40 คน ในภาคเรี ยนที่ 1 ปการศึ กษา 2556 โรงเรีย นเทศบาลวาริ นวิ ชาชาติ โรงเรีย น
เทศบาลบานสุขสําราญ และโรงเรียนเทศบาลบานหนองตาโผนมิตรภาพที่ 5 ใชวิธีการคัดเลือกแบบเดียวกับดําเนินการในระยะที่ 2
ตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมที่เหมาะสมของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ตัวแปรตาม คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน 2) ความพึงพอใจของผูเรียน
ขอบเขตดานระยะเวลาในการทดลอง
การวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปจจุบันของการเรียนการสอนศีลธรรมของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใชระยะเวลาใน
การศึกษาประมาณ 1 ป
การทดลองวิจัยระยะที่ 2 ใชระยะเวลาในการทดลอง หนึ่งภาคการศึกษาเพื่อยกรางและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ศีลธรรมที่เหมาะสมของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
การทดลองวิจัยระยะที่ 3 ใชระยะเวลาในการทดลอง หนึ่งภาคการศึกษาเพื่อทดลองและประเมินรูปแบบการเรียนการสอน
ศีลธรรมที่เหมาะสมของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ไดแก แบบสอบถาม แบบสนทนากลุม แบบประเมินแผนจัดการเรียนรู แบบวัดคาดัชนีความ
สอดคล องขององค ป ระกอบในรูป แบบ แบบประเมิ นเนื้ อหาประกอบการสอน แบบประเมิ นบทเรีย นสํ าเร็ จรู ป แบบประเมิ น สื่ อ
ประกอบการเรียนการสอน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินกอนเรียนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ
ซึ่ง ผู วิจัย สรางขึ้ น จากการศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข อง การประชุ ม กลุ ม ย อย และการศึ กษาหลั กสู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [1]
การหาคุณภาพเครื่องมือ
การหาคุณภาพเครื่องมือทุกประเภทใชการประเมินของผูเชี่ยวชาญ 14 คน สวนขอ 2), 3), และ 4) ใชนักเรียน จํานวน 30 คน
ไดผลดังนี้ 1) แผนจัดการเรียนรู มีคาเฉลี่ยความสอดคลอง ความเชื่อมโยงและความเหมาะสม เทากับ 4.35 อยูในระดับสอดคลองมาก
คา เฉลี่ ย ความสอดคล องของรู ป แบบการสอน 4.46 อยู ในระดับ สอดคล องมาก ค าเฉลี่ย ความสอดคลอง ความเชื่อมโยงและความ
เหมาะสมของเนื้ อหาประกอบการเรียนการสอน 4.40 อยูในระดับ สอดคลองมาก คาเฉลี่ยความสอดคลอง ความเชื่อมโยงและความ
เหมาะสมด านสื่อประกอบการเรีย นการสอน 4.15 อยู ในระดับ สอดคล องมาก ค าเฉลี่ ย ความสอดคล อง ความเชื่อมโยงและความ
เหมาะสมของบทเรีย นสํ าเร็จรู ป 4.42 อยูในระดับ สอดคล องมาก 2) แบบทดสอบผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย น ได คาความยาก (P) อยู
ระหวาง .63 - .80 คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง .20 - .53 คาความเชื่อมั่น (Reliability) = 0.90 (Kuder-Richardson สูตร KR20)
และคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) 0.942 3) แบบประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พั ฒนาขึ้น ไดค า
ความเชื่อมั่น เทากับ .618 โดยใชคาสัมประสิทธแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach)
การเก็บรวบรวมขอมูล
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันของการเรียนการสอนศีลธรรมของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยการจัดประชุมครูพระสอนศีลธรรม 104 รูป ที่อาศัยอยู จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเปนครู
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พระสอนศีลธรรมที่ศูนยการศึกษาอุบลราชธานี รับ ผิดชอบของคณะสงฆฝายธรรมยุตินิกายและมหานิกาย โดยใชแบบสอบถามแบบ
ปลายเปด และการสนทนากลุมยอย
ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ผูวิจัยนําผลของการศึกษา
ในระยะที่ 1 และผลจากการสังเคราะหเอกสาร หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของมากําหนดโครงรางของรูปแบบ ซึ่งประกอบดวย
หลักการ วัตถุประสงค กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล หลังจากนั้นไดสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ไดแก
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งมี 40 ขอ จัดทําเปนสองชุดสลับขอกัน นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดลองใช
กับ นั กเรี ย น ในภาคเรีย นที่ 2 ป การศึ กษา 2555 จํ านวน 30 คน โดยทดสอบต นภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ย น หาคุ ณ ภาพของ
แบบทดสอบ เพื่ อดูค วามกาวหนา ระหว างก อนการเรียนการสอนและหลั งการเรีย นการสอน (E1/E2) หาคาความยาก (P) อํานาจ
จําแนก (r) และหาความเชื่อมั่น โดยใช สูตร KR20 หลังจากนั้นไดหาคุ ณภาพของแบบประเมินกอนเรียนและหลังเรียนแต ละบทชุ ด
เดียวกันแตสลับขอ มี 6 ชุดๆละ 10 ขอ เปนแบบทดสอบรวม 60 ขอ เก็บขอมูลกอนเรียนดวยการทดสอบความรูพื้นฐานของผูเรียน
กอนที่จะเรียนในบทเรียนนั้น ๆ เมื่อเรียนจบในบทนั้นๆ แลว ก็นําแบบทดสอบหลังเรียนวัดอีกครั้งหนึ่ง สําหรับการหาคุณภาพแบบ
ประเมินความพึงพอใจตอการใชรูปแบบผูวิจัยไดนําแบบประเมินความพึงพอใจ ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
เทศบาลวารินวิชาชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 30 คน หลังจากใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ระยะที่ 3 การทดลองใช รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนศี ล ธรรมของครู พ ระสอนศี ล ธรรมในโรงเรี ย น เป น การหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนศีลธรรม ทดลองใชรูปแบบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวาริน
วิชาชาติ จํานวน 1 หองเรียน 40 คน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 โดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 40 ขอ นํา
ขอมูลมาหาคาประสิทธิผล (E1/E2) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใชแบบประเมินกอนเรียนและหลังเรียน 6 ชุด ๆ ละ 10 ขอ จํานวน 60
ขอ เพื่อดูความกาวหนาของผูเรียน หลังจากนั้นจึงใหนักเรียนประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดเรียนการสอน
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชโปรแกรมคอมพิวเตอร สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันของการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ใชสถิติพื้นฐาน
โดยหาคารอยละ [4] และการสรุปประเด็นตามกรอบการสังเคราะหการประชุมกลุมยอย
ระยะที่ 2 การพั ฒ นารูป แบบการจัดการเรีย นการสอนสํ าหรั บครูพ ระสอนศี ลธรรมในโรงเรีย น เป นการหาคุ ณภาพของ
เครื่องมือการวิจัย ไดแก แผนการสอน วิเคราะหขอมูลโดยหาคาดัชนีความสอดคลองและความเหมาะสมของรางรูปแบบการเรียนการ
สอนอันประกอบดวย แผนจัดการเรียนรู องคประกอบรูปแบบ เนื้อหา บทเรียนสําเร็จรูป สื่อประกอบการเรียนการสอน ใชสถิติพื้นฐาน
หาคาเฉลี่ย [5] และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ใชสถิติวิเคราะหหาคาความยาก คาอํานาจจําแนก และคาความ
เชื่อมั่น ดวยสูตร KR20 [4] และหาความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจของผูเรียนโดยใชสถิติวิเคราะหความเชื่อมั่นของ Cronbach
ระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิเคราะหประสิทธิภาพ
ของรูป แบบการสอน (E1/E2) [6] วิเคราะหค วามแตกตางระหวางคะแนนการสอบกอนเรีย น (Pre–test) และหลังเรียน (Post-test)
โดยใช t-test (Dependent Samples) [7] และประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยใช คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4. ผลและการอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมที่เหมาะสมของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สรุปผลตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยได ดังนี้
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1) สภาพปจจุบันของการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ศึกษาโดยใชแบบสอบถามแบบ
ปลายเปด และการะสนทนากลุมยอย พบวา ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ยังขาดความรูความเขาใจและทักษะในหลายดาน เชน 1)
วิธีการจัดการเรียนการสอน เนื้อหาหลักสูตร และคุณภาพการสอน เปนประเด็นที่ครูพระสอนศีลธรรมมีปญหามากอันสืบเนื่องมาจากครู
พระสอนศีลธรรมไมไดศึกษาหลักสูตรครูสอนมาโดยตรง 2) วัสดุอุปกรณ ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เชน สื่อ เอกสารและ
อุปกรณการเรียนการสอน สื่อสิ่งพิมพ ไมเพียงพอและยังขาดทักษะการบูรณาการมาใช 3) ปญหาการปรับตัวของครูพระสอนศีลธรรม
4) ความรูในจิตวิทยาการจัดการเรียนการสอน 5) งบประมาณสนั บสนุ นครูพ ระสอนศี ลธรรมในโรงเรียน สอดคลองกับ งานวิจัยของ
นักวิจัยหลายคน เช น ปรี ชา กันธิย ะ [8] ได ทําการศึ กษาวิ จัย ดานสภาพการจัด หลักสูต รและการสอนศี ลธรรม ควรจั ดการศึกษา
หลักธรรมโดยใช เทคนิค และวิธีการสอนในรูป แบบตาง ดานสภาพการนิ เทศการสอน พระนิ เทศ มีนอย โรงเรี ยนต องการพระนิเทศ
โดยตรง ดานสภาพการพั ฒนาการสอนควรพั ฒนาคุณภาพการบริห าร โดยอบรมดานกระบวนการและแนวทางในการเรียนการสอน
ใหแกพระสอนศีลธรรม ดานสภาพการจัดสื่อการสอน ยังขาดสื่อการสอน และงบประมาณในการจัดทําสื่อไมเพียงพอ ดานสภาพการจัด
บริหารงบประมาณ บริหารงบประมาณโดยเขตพื้นที่การศึกษา ควรจัดงบประมาณใหเพียงพอ ดานสภาพการประเมินผล ประเมินผล
การเรียนการสอน หลักสูตร และวิธีการสอน ดานสภาพการบริหารทั่วไป สภาพอาคารสถานที่มีความพรอมและเหมาะสม ควรจัดหอง
จริยธรรมในโรงเรียน สถิตย อริวรรณา [9] ไดวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ตอบแบบสอบถาม พบวา ความถี่มากที่ สุด คือ สถานที่หองนอน หองน้ํา สิ่งอํานวยความสะดวก ไมสะอาด ไม มี
ความพรอม ในการใหบริการผูเขารวมกิจกรรม รองลงมา คือ อาหาร อาหารวาง ไมคอยอรอย ไมเพี ยงพอและความถี่นอยที่สุด คื อ
ควรมี ก ารแบ งกลุ ม ให ไ ด พ บเพื่ อนใหม เกมไม เร าใจ ผู เข า อบรมร วมโดยไม เต็ ม ใจ ควรเปลี่ ย นสถานที่ จัด กิ จกรรม จั ด กิ จกรรมให
หลากหลาย และเกรงใจผู เข ารวมกิจกรรม พระมหาสมชาย ธมฺ มวโร [10] ไดศึ กษาวิจัย พบว า ดานการจัด การเรีย นการสอนวิช า
พระพุทธศาสนาตามหลักสูตรการสอนของกระทรวงศึกษาธิการพบวา ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ไดดําเนินการขั้นตอนการสอน
คื อ มี การสอนและการวัด ผลและประเมิ น ผลมากที่ สุ ด รองลงมาได แ ก ด านวิธีการสอนที่ ห ลากหลายและการผลิ ต และการใช สื่ อ
ตามลําดับ สวนวิธีการสอนของครูประจําการไดดําเนินการดานการวัดผลและการประเมินผลที่มากที่สุด รองลงมา ไดแกดานวิธีการสอน
และดานการผลิตและการใชสื่อตามลําดับ
2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีองคประกอบดังนี้ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงคของรูปแบบ 3) กิจกรรมการ
เรียนการสอน 4) การวัดและการประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับองคประกอบรูปแบบการสอนตามแนวคิดของปราณี ศิวพรพิทักษ [11]
วิโ รจน วัฒ นานิ มิ ต กู ล [12] ทิ ศ นา แขมมณี [13] พระครู วิสิ ฐ พั ฒ นาภรณ บั วศรี [14] Good [15] Anderson [16] Joyce. B and
Weil. M. [17] ที่กลาวถึงรูปแบบการเรียนการสอนวาตองมีองคประกอบที่สําคัญไดแก 1) มีปรัชญาทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความ
เชื่อที่เปนพื้นฐานหรือเปนหลักการของรูปแบบ การเรียนการสอนนั้น 2) มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักการที่ยึดถือ 3) มีการจัดระบบคือมีการจัดองคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบของระบบ
ใหสามารถนําผูเรียนไปสูเปาหมายของระบบหรือกระบวนการนั้นๆ และ4) มีการอธิบายหรือใหขอมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการ
สอนตางๆ อันจะชวยใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้โดยมีสาระแกนสําคัญของรูปแบบ 4 ประการ คือ (1) ทฤษฎีหรือ
หลักการของรูปแบบ (2) วัตถุประสงคของรูปแบบ (3) กระบวนการของรูปแบบ และ (4) ผลที่จะไดรับจากการใชรูปแบบ
จากการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ไดแก แผนการสอน พบวา ดัชนีความสอดคลองและความเหมาะสมของรูปแบบอยู
ในระดับเหมาะสมมาก ทั้งวิธีการสอน แผนจัดการเรียนรู เนื้อหาประกอบการเรียนการสอน สื่อประกอบการเรียนการสอน บทเรียน
สําเร็จรู ป สามารถนําไปเปนรูป แบบการเรีย นการสอนที่ เหมาะสมได แบบทดสอบผลสัม ฤทธิ์ท างการเรียน มีคาความเชื่อมั่นตั้งแต
0.60-1.00 ซึ่งเปนคาความเชื่อมั่นที่ยอมรับได คาความยากและอํานาจจําแนกอยูในเกณฑที่สามารถนําไปใชได ตามเกณฑของ บุญชม
ศรีสะอาด [4] โดยคา P อยูระหวาง .20 ถึง .80 คา r อยูระหวาง .20 ถึง 1.00 ซึ่งเปนเกณฑที่ใชไดของแบบทดสอบ สวนแบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน มีคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) เทากับ 0.942 ซึ่งก็อยูในเกณฑที่กําหนด แบบประเมินความพึงพอใจของ
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ผูเรียน มีคาความเชื่อมั่น เทากับ .618 สําหรับประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมที่เหมาะสมของครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน พบวา มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด โดยผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนหลังใชรูปแบบสูงกวากอนเรียนมากกวากอน
เรียน แสดงวารูปแบบการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมทีผ่ ูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ
3) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนศีลธรรมที่เหมาะสมของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑโดยมี
E1/E2 เทากับ 82.5/87.9 แสดงวารูปแบบสามารถนําไปใชได สอดคลองกับงานวิจัยของพลอย เจริญสุข [18] เรื่อง การเปรียบเทียบการ
สอนแบบใชชุดการสอนกับการสอนแบบปกติ ที่ใชเกณฑในการวัดประสิทธิภาพไมต่ํากวา 80/80 และสอดคลองกับชัยยงค พรหมวงศ
[19] ไดกลาวถึงเกณฑประสิทธิภาพวาเปนการประเมินผลลัพธของนักเรียนโดยพิจารณาจากผลสอบหลังเรียนและการสอบปลายภาค
ประสิทธิภาพของการสอนเปนเกณฑที่ครูผูสอนคาดหมายวานักเรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมจนเปนที่พอใจ โดยกําหนดใหเปนรอยละของ
ผลสอบหลังเรียนของนักเรียนทั้งหมด โดยปกติเนื้อหาที่เปนความรูจะตั้งไว 80/80 หรือ 90/90 สวนเนื้อหาที่เปนทักษะหรือเจตคติอาจ
ตั้งต่ํากวานี้ เชน 75/75 เปนตน นอกจากนี้ผูเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมตอรูปแบบ ในระดับมากที่สุด ( x =4.57) ความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุดเพราะวานักเรียนไดเรียนรูรูปแบบการเรียนการสอนศีลธรรมที่ตางจากรูปแบบเดิมๆ มีความแปลกใหม พรอมทั้งสามารถ
ศึกษาไดดวยตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญพักตร นภากุล [20] ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบเกมการศึกษาการตูน
แอนิ เมชั นที่ มี ป ฏิ สั ม พั นธแ บบวงกต พบว า นั กเรี ยนมี ค วามพึ ง พอใจจากการเรี ย นด วยรู ป แบบเกมการศึ กษาการตู นแอนิ เ มชันที่ มี
ปฏิสัมพันธแบบเขาวงกตเพื่อสงเสริมคุณธรรมขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมากที่สุด

5. ขอเสนอแนะ
1) ทุกภาคสวนควรเขามามีสวนรวมสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาครูพระที่สอนในโรงเรียน
2) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และคณะสงฆควรมีแนวทางในการสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรที่ใหความรู
ทางศีลธรรม
3) สถานศึกษา วัด ควรสนับสนุนใหมีแหลงเรียนรูทางศีลธรรมที่หลากหลาย ใหทุกภาคสวนควรเขามามีสว นรวม
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