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Abstract

This thesis entitled “ A Study of The Roles on The Propagation of Buddhism in
The Age of Globalization for The Monk Teaching Morality in Mukdahan Province” has
three objectives: ( 1) to study about The Roles The Propagation of Buddhism in The
Age of Globalization, (2) to analyze about The Roles The Propagation of Buddhism in
The Age of Globalization of The Monk Teaching Morality in Mukdahan Province, (3) to
study about problems, obstacles and suggestions of The Propagation of Buddhism in
The Age of Globalization of The Monk Teaching Morality in Mukdahan Province
The sampling group that used in the research such as The Monk Teaching
Morality in Mukdahan Province of 158 monks with Survey Research and collected the
data by Questionnaires and analyzed the data by packaged computer program for
social science research to calculate Frequency, Percentage, Mean and Standard
Deviation included compared the roles of monk and propagation of Buddhism in
Mukdahan Province by divided the personal factors. It is rating scale and analyzed the
data by Mean Statistic (𝑥̅ ) and standard deviation (S.D.) and testing of F-test by One
Way ANOVA, testing of difference by Least Significant Difference: LSD
Key word: The Proprogation of Buddhism, GlobalizationMonks, Teaching
morality
๑. บทนา
ในปัจจุบันพระพุทธศาสนาได้ดารงอยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค
โลกาภิวัฒน์ซึ่งทาให้การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้คน
ทุกสาขาอาชีพต่างๆทั่วโลกได้พากันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งสามารถส่งผลต่อสังคมและ
ประเทศชาติ นับเป็นสังคมแห่งอารยะคือ สังคมที่มีแต่กุศลประโยชน์ในการสอน ซึ่งในอดีตกาล ๆเพื่อ
เผยแผ่พระธรรมคาสอนของพระองค์ นี่แสดงให้เห็นว่า พระองค์มิได้จากัดสิทธิในการเผยแผ่ธรรมะ ใน
รูปแบบใดรู ปแบบหนึ่ง การเผยแผ่ หรื อการใช้วิธี ต่ าง ๆ ในการสั่ง สอนนั้น แต่ละองค์ตระหนั ก ใน
หลักการกว้าง ๆ ข้างบนนี้ส่วนวิธีก ารสื่อ สาร การสัมพันธ์กับผู้ คนในที่ต่ าง ๆ นั้น อย่างไรก็ ต าม
พระองค์ก็ได้วางกรอบแนวการสอน และการเผยแผ่พระธรรมคาสอนเอาไว้แก่พุ ทธสาวกกลุ่มแรก ๖๐
องค์ ซึ่งถือกันว่าเป็นพุทธปณิธานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เวไนยสัตว์ทั้งปวงอย่างสูงสุด เพื่อให้สาวก
ได้ทาหน้าที่ของตนตามพุทธประสงค์ที่ว่า “พวกเธอจงเที่ยวจาริก (ไป) เพื่อประโยชน์และความสุข แก่
มหาชน เพื่ อ อนุ เ คราะห์ แ ก่ ช าวโลก เพื่ อ ประโยชน์ เ กื้ อ กู ล และความสุ ข แก่ ท วยเทพและมนุ ษ ย์
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ทั้งหลาย”๔ สอนคนได้โดยไม่ต้องใช้อานาจบังคับ ทรงสอนสิ่งที่จริง และเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง ทรงรู้
และเข้าใจในสิ่งที่สอนอย่างถ่องแท้สมบูรณ์ ทรงสอนด้วยเมตตา มุ่งประโยชน์แก่ผู้รับคาสอนเป็นที่ตั้ง
ทรงทาได้จริงอย่างที่สอน เป็นตัวอย่างที่ดี ทรงมีบุคลิกภาพโน้มน้าวจิตใจให้เข้าใกล้ชิดสนิทสนมและ
พึงพอใจได้ความสุขทรงมีหลักการสอนและวิธีสอนที่ยอดเยี่ยม๕ ในปจัจุบันพระสงฆ์จึงจาเป็นจะต้อง
ปรับเปลี่ยนบทบาทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเทคโนโลยีสารสนเทศจึง เป็นที่จะต้อง
อาศัยอิทธิ พลสร้างความสนใจกับผู้คนในสัง คมมากกว่าความรู้ทางวิชาการเมื่อหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาตั้งอยู่บนหลักของเหตุและผล สิ่งใดก็ตามทั้งการเรียนการสอน การดาเนินชีวิต การแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ต้องอาศัยกระบวนการแห่งปัญญาที่ต้องคิดหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ แบบ
พุทธ
ซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาพระสงฆ์มีบทบาทหน้าที่โดยตรงใน
การเยียวยาทางจิตใจคือ “เป็นที่พึ่งบวรสอนธรรม นาปฏิบัติ พัฒนาปรึกษากิจ ”๖ คือแต่ปัญหาติดอยู่
ที่ว่าพระสงฆ์ขาดความเข้าใจในวิธีการสอน อย่างหนึ่ง ที่ควรส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์ที่ทางานด้า น
การศึกษา การปกครอง ด้านสาธารณูปการต่างๆในพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสศึกษาให้มากขึ้นโดยใช้
หลักปฏิสัมภิทาคือ รู้จักความหมายรู้จักหลักการรู้จักภาษาหรือศัพท์เฉพาะต่างๆและสามารถคิดต่อได้
เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันและนาไปอธิบายหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาให้กับคนร่วมสมัยเข้าใจกับคนร่วมสมัยเข้าใจได้๗ ถ่ายทอดหลักธรรมคาสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้าอันนาไปสู่การปรับบทบาททั้งทางสัง คมและทางจิตวิญญาณเพื่อให้กลับมามีพลัง
สร้างสรรค์ทั้งต่อวิถีชีวิตของผู้คนและต่อความเป็นไปในสังคมยุคปัจจุบันซึ่งถือเป็นกาลังสาคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติ เพื่อที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาเจริญเติบโต ในยุคสัง คมโลกาภิวัฒน์๘ จึง เป็น
หน้าที่สาคัญของพระสอนศีลธรรมโดยการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเผยแผ่หลักธรรมซึ่ ง
ในสังคมปัจจุบันนั้น เทคโนโลยีมีความสาคัญต่อมนุษย์ในการใช้ชีวิตประจาวันเป็นอย่างมาก
ดังนั้นผู้วิจัยสนใจศึกษาว่าศึกษาบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนายุคโลกาภิวัฒน์ข อง
พระสอนศีลธรรมจังหวัดมุกดาหารทั้งหมด ๗ อาเภอ จานวน ๑๕๘ รูป๙ ทาหน้าที่พระสอนจึงจาเป็น
อย่างมากที่จะมีแนวทางการสอนยุคใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในยุคปัจจุบัน
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มาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่า คือ ด้านเนื้อหาและหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา
คือ ด้านจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และ ด้าน
สื่อการสอนมี ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ตามลาดับ และบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนายุคในโลกาภิวัฒน์ของ
พระสอนศีลธรรมจังหวัดมุกดาหาร โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พระสอนศีลธรรม ที่มี อายุ
พรรษา วุฒิทางธรรม เปรียญธรรม วุฒิการศึกษา ระดับการสอน และประสบการณ์สอนที่แตกต่างกัน
อี ก ทั้ ง ยั ง พบว่ า พระสอนศี ล ธรรมที่ มี ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลดั ง กล่ า วแตกต่ า งกั น นั้ น มี ก ารเผยแผ่
๑๐

ธานินท์ศิลป์ จารุ,การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS, พิมพ์ครัง้ ที่ ๙,
(กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๑

๕

พระพุ ท ธศาสนาในจั ง หวั ด มุ ก ดาหารไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ .๐๕ ซึ่ ง เป็ น ไม่ เ ป็ น ไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้
๓. ด้านปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์
ของพระสอนศีลธรรมจังหวัดมุกดาหาร พบว่ าปัญหา และอุปสรรคของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พระสอนศีลธรรม ดังกล่าว มีดังนี้ คือ การสอนแต่เรื่องเดิม ๆ ทาให้ไม่น่าสนใจ การจัดกิจกรรมไม่มี
ความแปลกใหม่ ทาให้เกิดความเบื่อหน่าย นักเรียนไม่กล้าที่จะคุยกับพระสงฆ์ ไม่กล้าเสนอความ
คิดเห็น และมีข้อเสนอแนะ คือ ควรเตรีย มการสอนให้มีความหลากหลาย ควรจัดกิจกรรมให้มีความ
น่าสนใจ และมีความหลากหลาย ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในเวลาเรียน
๕. บทสรุป
๑. จากการวิจัย ด้านเนื้อหาและหลักสูตร พบว่าพระสอนศีลธรรม มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิชาพระพุทธศาสนา ตามวัตถประสงค์ของแผนจัดการศึกษา พระสอนศีลธรรมควรหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้วยมีความรับผิดชอบเป็นแบบอย่างที่ดี และมีการวางแผนการสอน ค้นคว้าศึกษาเนื้อหาสาระในการ
ส่ง เสริมเนื้อหาให้สอดคล้องกับเนื้อหาในปัจจุบัน และ เอาใจใส่ต่อนักเรียนอย่างสม่าเสมอ ทั้ง ยัง มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน
๒. จากการวิจัย ด้านจัดการเรียนการสอน พบว่าพระสอนศีลธรรม มีการวางแผนด้านการ
จัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่วางไว้และมีการจัดทาคู่มือและสื่อการเรียนการสอนในการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาโดยมีแนวคิด ใน การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม และพยายามพัฒนา
ใหเป็ น ต้ น แบบของพฤติ ก รรมที่ เหมาะสม เชนการสรรหา การสร้ า งเครื อ ข่ า ย การสนั บ สนุ น
งบประมาณ และโอกาสใหผู้สอนโดยมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการเรียนการ
สอน อีกทั้งเนื้อหาสาระที่ครูพระศึกษาค้นคว้ามา นักเรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตประจาวันได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้คาปรึกษา และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ
แก่นักเรียนด้วย
๓. จากการวิจัย ด้านสื่อการสอน พบว่าพระสอนศีลธรรม ควรหาสื่อการสอนเช่น วีดีโอ
เกมต่างๆ ที่น าสนใจมาสอนและประยุกต์หลักธรรมเข้าสอดแทรก การที่นาเอาเทคนิคต่างๆ ในโลก
แห่งเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์คุณค่า และมีประสิทธิภาพอย่างมหาศาล ทา
ให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย นเกิ ด อยากรู้ อ ยากเห็ น ในสิ่ ง ใหม่ ๆ อี ก ทั้ ง ยั ง ท าให้ เ ด็ ก มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ในวิ ช า
พระพุทธศาสนาอีกด้วย
๔. จากการวิจัย ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่าพระสอนศีลธรรม องค์ความรู
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของผู้สอนจึงสาคัญ การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา วิธีการ
สอนที่สนุกสนาน สร้างกิจกรรมให้ นักเรียนเข้าร่วม หรือมีกิจกรรมนันทนาการเข้ามาสอดแทรก
๕. จากการวิจัย ด้านการวัดและประเมินผล ของพระสอนศีลธรรมพบว่าควรจัดท าการ
ทดสอบ เพื่ อ เป็ น การฝึ ก หั ด และทบทวนบทเรี ย นให้ เ หมาะสม การทดสอบความรู้ ท างด้ า นวิ ช า
พระพุทธศาสนา การประเมินในกิจกรรมต่างๆมีส่วนช่วยให้การพัฒนาที่จะปรับปรุงแก้ไขของครูผู้สอน
อีกทั้งยังปรับปรุงแก้ไขให้เป็นผลดีแก่นักเรียน แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขในคราวต่อไป

๖

สรุปว่าที่ผ่านมาพระสอนศีลธรรมได้อบรมเยาวนชนให้รู้จักพระพุทธศาสนาในการใช้ชีวิต
มีพฤติกรรมที่ดีงาม โดยมุ่งเน้นในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เน้นที่การปฏิบัติ เช่นสวดมนต์ไหว้พระ นั่ง
สมาธิ โดยจะสอดแทรกหลักธรรมเข้าไป ช่วยให้เด็กมีสมาธิในการเรียนและยังปลูกฝังคุณงามความดี
ของสังคมต่อไป
๖.ข้อเสนอแนะ
๑.ควรมีการศึกษากลุ่มครูอาจารย์ในโรงเรียนโดยเฉพาะ เกี่ยวกับกรอบแนวคิดของครูที่มี
ต่อบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
๒.ควรศึกษาแนวทางการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาและข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
หลักสูตรในยุคโลกาภิวัฒน์
๓.ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งเสริมโดยแยกความสามารถในการสอนของครูพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน
๔.ควรจะสมมุติฐานโดยให้ครอบคลุมปัจจัยส่วนบุคคลเป็นรายข้อและรายด้านควรเปลี่ยน
กลุ่มตัวอย่างจากพระสอนศีลธรรม นักเรียน หรือวิทยาลัยเขตแทน เพื่อจะได้ข้อมูลที่เป็นไปอย่าง
แน่นอนยิ่งขึ้น
๕.ควรจะศึ ก ษาวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความคิ ด เห็ น บทบาทพระสอนศี ล ธรรมที่ มี ผ ลต่ อ
กระบวนการสอนในโรงเรียนแล้วนามาปรับปรุงแก้ไขในคราวต่อไป
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