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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์ (๑)เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียน
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา (๒) เพื่อ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตามเพศ อายุ และระดับช้ันและ (๓)เพื่อศึกษาปัญหา และ
ข้อเสนอแนะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเมืองคง จังหวัด
นครราชสีมา ผลการวิจับพบว่า ๑. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเนื้อหาสาระของวิชาพระพุทธศาสนา ด้านเทคนิควิธีการใช้ส่ือการ
สอน และด้านบุคลิกภาพของพระสอนศีลธรรม อยู่ในระดับมากทุกด้าน ๒. ผลการเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของนักเรียนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเมืองคง จังหวัด
นครราชสีมา จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลพบว่า นักเรียนท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.๐๕  

ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ,การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ,โรงเรียนเมืองคง 
Abstract 

Research Satisfaction of students in the propagation of Buddhism of the 
moral teaching in Muang Mai School. Nakhon Ratchasima purpose (1) to study the level 
of student satisfaction in the propagation of Buddhism by the moral teachings in Muang 
Mai School (2) to compare the students' satisfaction in the propagation of Buddhism 
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in moral schools in Wat Kham Muang Nakhon Ratchasima Sex, age and grade were 
classified by sex and age. (3) to study the problem And the suggestion in the 
propagation of Buddhism, the moral teachings in the city. Nakhon Ratchasima The 
results showed that 1. The level of students' satisfaction in the propagation of 
Buddhism in moral schools in the city. Nakhon Ratchasima The overall level is very 
high. And when considering each side, it was found. The content of Buddhism. How to 
use the teaching media. And the personality of the moral teachings. 2. The results of 
the comparison of students' satisfaction in the propagation of Buddhism in the moral 
teaching in Muang Mai School Nakhon Ratchasima Classified by personal status. 
Students with different sexes are more satisfied with the propagation of Buddhism in 
moral schools. There were statistically significant differences at the .05 level. 
Keywords : satisfaction, dissemination,muangkong school 

๑. บทน า 
 พระพุทธศาสนาเป็นแหล่งแห่งวัฒนธรรมความดีงามคู่ชาติไทยมาแต่โบราณ ระบบพุทธ
ธรรมได้มีบทบาทช่วยจรรโลงจิตใจชาวไทยมาช้านาน ค าสอนทางพระพุทธศาสนาจึงมีความหมายมาก
ในการท่ีบัณฑิตชนท้ังหลายจะพึงน้อมน ามาเป็นแสงสว่างช่วยน าทางชีวิต น ามาช่วยแก้ไขสังคม พุทธ
ธรรมเป็นเหมือนร่มเงาของต้นไม้มีใบหนาให้ความร่มเย็นท่ีจะเป็นท่ีพักพิงของบุคคลท่ีก า ลังเร่าร้อน
ด้วยความทุกข์ต่าง ๆ พุทธธรรมได้ให้อาหารทางใจแก่ผู้เข้ามาพึ่งพิงช่วยอบรมให้มีมโนธรรมดี๓และ
เป็นยุคท่ีเช่ือกันว่าผู้คนตกอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์เป็นยุคท่ีทุกอย่างกระจายไปได้เร็วมาก โดยเฉพาะ
ในด้านข้อมูลข่าวสาร จนเรียกว่ายุคส่ือสารโทรคมนาคมหรือส่ือสารสนเทศ ก าลังก้าวไปสู่โลกไร้
พรมแดน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วธรรมชาติของสรรส่ิงท่ีไม่อยู่นิ่ง ความเปล่ียนแปลงเป็นเรื่องนิรันดร์๔ 
 ความเป็นมาต้ังแต่ในอดีตการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย มุ่งเน้นการศึกษาในด้าน
ภาษาบาลีเป็นส าคัญจนเมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๕ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เมื่อ
คราวปกครองวัดบวรนิเวศวิหาร ได้ก าหนดหลักสูตรสอนพระภิกษุและสามเณรขึ้นเพื่อให้เรียนรู้หลัก
พระพุทธศาสนา ท้ังด้านหลักธรรม พุทธประวัติ และพระวินัย ตลอดถึงหัดแต่งแก่กระทู้ธรรม ตกถึง
วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๔๕๔ ได้ทรงปรับปรุงหลักสูตรใหม่เพื่อใช้ส าหรับสอนพระนวกะ และได้โปรดให้
จัดการสอบในส่วนกลางเป็นครั้งแรก ในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน โดยใช้วัดบวรนิเวศวิหาร วัดมหาธาตุ 
และวัดเบญจมบพิตรเป็นสถานท่ีสอบ วิชาท่ีสอบมีอยู่ ๓ วิชา คือธรรมวิภาค แต่งความแก้กระทู้ธรรม 
และแปลภาษามคธเฉพาะท้องนิทานในอรรถกถาธรรมบทจนกระท่ังปี พ.ศ.๒๔๕๖ ได้ทรงปรับปรุง
หลักสูตรใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพิ่มคิหิปฏิบัติเข้าในธรรมวิภาค และได้ขยายหลักสูตรขึ้นอีกเป็นระดับช้ันโท
และช้ันเอก ดังหลักสูตรปรากฏในปัจจุบันต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๗๒ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวร
สิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ทรงเห็นว่า ควรขยายโอกาสให้
                                                             

 ๓ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร, หนังสือที่ระลึก งานเทศกาลนมัสการพระพุทธบาทจังหวัด
สระบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙, (กาญจนบุรี : ส านักพิมพ์ธรรมเมธี สหายพัฒนาการพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๑๒๙. 
 ๔ กองทุนไตรรัตนานุภาพ ศูนย์ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย , ฝันให้ไกล ไปให้ถึง, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท แปดสิบเจ็ด จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๗๑. 
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ฆราวาสได้ศึกษาธรรมบ้าง จึงมอบหมายให้คณะสงฆ์จัดการการศึกษาหลักสูตรนักธรรมส าหรับ
ฆราวาสขึ้นเรียกว่า “ธรรมศึกษา” เปิดช้ันแรกเป็นหลักสูตรธรรมศึกษาช้ันตรี และต่อมาได้มีการขยาย
ออกไปเป็นชั้นธรรมศึกษาช้ันโท และธรรมศึกษาช้ันเอกในปี พ.ศ.๒๔๗๓ และ ๒๔๗๔ ตามล าดับ๕จาก
การจัดการศึกษาในครั้งนั้น ท าให้เกิดผลดีในด้านการศึกษาพระศาสนาหลายประการ เช่น ท าให้
พระสงฆ์สามเณรมีความอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนมากขึ้น เพื่อมิให้มีความรู้ด้อยกว่าประชาชนท่ี
เข้ามาศึกษาธรรมวินัย และท าให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญของการเผยแพร่ศาสนา๖ปัจจุบัน การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรมนี้ มีพระพรหมมุนี (พฺรหฺมคุตฺตเถร)วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นแม่กองธรรมสนามหลวง เน้นการ
พัฒนาศาสนทายาทให้มีคุณภาพสามารถด ารงพระศาสนาไว้ได้เป็นอย่างดี ท้ังถือว่าเป็นกิจการของ
คณะสงฆ์ส่วนหนึ่งท่ีส าคัญยิ่ง 
 ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมาต้ังแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน  ๖ และ
ภาครัฐได้ให้ความส าคัญในการเผยแผ่ศาสนธรรม โดยมุ่งประเด็นไปท่ีการพัฒนาบุคลากรทางศาสนา
เป็นหัวใจหลัก ซึ่งถือว่าเป็นผู้ท่ีจะน าหลักคุณธรรมและจริยธรรมเข้าไปสู่จิตใจของบุคคลซึ่งจะเป็น
ผู้พัฒนาชาติไปสู่ความเจริญในอนาคต๗ 
 จากการท่ีผู้วิจัยได้ท าหน้าท่ีในบทบาทของผู้เผยแผ่วิชาศีลธรรมในโรงเรียน และจาก
ประสบการณ์ในการสอนและการท างานเผยแผ่ศีลธรรมในโรงเรียนมาเป็นเวลาหลายปีได้ประสบกับ
ปัญหาในการท างานหลายอย่าง ท้ังปัญหาจากตัวผู้สอนเอง จากบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา 
เกี่ยวกับเวลาและสถานท่ีท่ีท าการสอน ซึ่งมีท้ังด้านท่ีควรส่งเสริมและในด้านท่ีควรแก้ไขปรับปรุง ซึ่ง
ผู้วิจัยเองมีหน้าท่ีประสานงานอยู่ในอ าเภอคงท่ีผ่านมานั้น จึงมีประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีจะท าการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ เพื่อต้องการทราบความพึงพอใจของนักเรียนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาว่ามีความเหมาะสมเพียงไรและเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทาง
พัฒนาเกี่ยวกับการเผยแผ่ศีลธรรมในโรงเรียนเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นการได้ทราบถึงความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเผยแผ่ธรรมศึกษาใน
โรงเรียน จึงเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการก าหนดแนวทางการเผยแผ่ ศีลธรรมในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป  

 

 
 
                                                             

 ๕ พระราชวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), บทความ “การศึกษาของสงฆ์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์”(รัชกาล
ที่ ๕ ถึง รัชกาลที่ ๗), ใน ๑๐๐ ปี มหามกุฏราชวิทยาลัย (๒๔๓๖–๒๕๓๖), มหามกุฏราชวิทยาลัยฯ พิมพ์เป็นที่
ระลึกในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนา, (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖), หน้า ๔๓๙. 

 ๖ “ประกาศอนุญาตให้คฤหัสถ์เข้าสอบธรรม”, (แถลงการคณะสงฆ์เล่ม ๑๘ พ.ศ.๒๔๗๒ หน้า ๓๘๙–
๓๙๐, อ้างใน : พระราชวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), บทความ “การศึกษาของสงฆ์สมัยกรุงรัตน- 
โกสินทร์ (รัชกาลที่ ๕ ถึง รัชกาลที่ ๗), หน้า ๔๓๙. 
 ๗ พระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี), ชีวิตลิขิตของกรรม, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทสหธรรมิก 
จ ากัด, ๒๕๔๕),หน้า ๒๗–๒๙. 
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๒. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
 ๒. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา โดยจ าแนกตาม
เพศ อายุ และระดับช้ัน  
 ๓. เพื่อศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
๓. วิธีด าเนินการวิจัย 
       ด าเนินการวิจัยโดยวิธีวิ จัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสีมาก าหนด
โดยการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดจ านวน 
๑๕๙ คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยมีค่าความ
เช่ือมั่น เท่ากับ .๙๒๐ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่และค่าร้อย ละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน คือ 
สถิติทดสอบค่าที (t-test) สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance : 
ANOVA) และท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการผลต่างนัยส าคัญ น้อยท่ีสุด (Least Significant 
Difference : LSD)  
๔. ผลการศึกษา 

 ๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ เพศ อายุและ

ระดับช้ันผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑ มีอายุ ๑๗ ปีข้ึนไปมากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๙ และอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ มากท่ีสุดเป็น

จ านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕ 

 ๒. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในใน

โรงเรียนเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมานักเรียนในโรงเรียนเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัด

นครราชสีมา มีระดับความพึงพอใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรม โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = ๔.๐๐)และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้๑) นักเรียนในโรงเรียน

เมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา มีระดับความพึงพอใจใน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

พระสอนศีลธรรม ในด้านเนื้อหาสาระของวิชาพระพุทธศาสนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 

๓.๘๕) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ๒) นักเรียนในโรงเรียนเมืองคง  

อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา มีระดับความพึงพอใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสอน

ศีลธรรม ในด้านเทคนิควิธีการใช้ส่ือการสอนของพระสอนศีลธรรม  โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 

= ๓.๙๓) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ๓) นักเรียนในโรงเรียนเมือง



๕ 
 

คง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา มีระดับความพึงพอใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสอน

ศีลธรรม ในด้านบุคลิกภาพของพระสอนศีลธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = ๔.๒๓) และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ๕.๑.๓ ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

นักเรียนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในในโรงเรียนเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัด

นครราชสีมาจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล สรุปได้ดังนี้ ๑) เพศ  นักเรียนท่ีมีเพศต่างกันมีความพึง

พอใจต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัด

นครราชสีมา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของพระสอนศีลธรรมในในโรงเรียนเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา ด้านเนื้อหาสาระของวิชา

พระพุทธศาสนาและด้านบุคลิกภาพของพระสอนศีลธรรม แตกต่างกัน ส่วนด้านเทคนิควิธีการใช้ส่ือ

การสอนของพระสอนศีลธรรมนักเรียนท่ีมีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของพระสอนศีลธรรมในในโรงเรียนเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา ไม่แตกต่างกัน ๒) อายุ 

นักเรียนท่ีมีอายุต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

เมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไว้ เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า นักเรียนท่ีมีอายุโดยภาพรวมต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมาไม่แตกต่างกันทุกด้าน  ๓) 

ระดับช้ัน นักเรียนท่ีมีระดับช้ันต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสอน

ศีลธรรมในในโรงเรียนเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธ

สมมติฐานท่ีต้ังไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักเรียนท่ีมีระดับช้ันต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในในโรงเรียนเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

แตกต่างกันในด้านเนื้อหาสาระของวิชาพระพุทธศาสนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ส่วน

ในด้านอื่นๆ นักเรียนท่ีมีระดับช้ันแตกต่างกันมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน โดยท่ีนักเรียนท่ีอยู่ใน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ มีความพึงพอใจต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในใน

โรงเรียนเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา ด้านเนื้อหา  สาระของวิชาพระพุทธศาสนา มากกว่า

นักเรียนท่ีอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  
  

๕. บทสรุป 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเมืองคง  อ าเภอคง  จังหวัด
นครราชสีมา ด้านเทคนิควิธีการใช้ส่ือการสอนของพระสอนศีลธรรมปัญหา ได้แก่ ไม่ค่อยรู้เรื่องท่ีสอน 
ไม่ค่อยสนุก สอนดีไม่สนุก เทคนิคไม่ค่อยดีสอนยังไม่ทันสมัย จอภาพเล็กไป ส่ือเก่ามาก เครื่องเสียง
เบามากๆ เสียงซ่า อุปกรณ์การสอนเก่า ภาพ วีดิโอ สารคดีพุทธประวัติ ไม่มีให้ดู พระอาจารย์ไม่มี



๖ 
 

กิจกรรมให้ท าเลย เทคนิคการเรียนการสอนอาจขัดข้อง เพราะสถานท่ีไม่อ านวยและจดเนื้อหาสาระ
ไม่ทันข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรมีวิธีการสอนท่ีหลากหลายกว่านี้ เช่น มีกิจกรรมเสริมท่ีมี สีสันและสนุก 
ควรมีเทคนิคการสอนให้เข้าใจวัยรุ่น ควรเปล่ียนจอภาพให้ใหญ่ขึ้น จะได้มองเห็นชัดเจนควรเปล่ียน
เครื่องขยายเสียง ล าโพงให้ชัด ให้ได้ยินชัดเจน ควรหาส่ือและอุปกรณ์การสอนใหม่ ๆ ควรหาภาพ 
วีดิโอ เกี่ยวกับพระพุทธประวัติมาให้ดู ควรจัดกลุ่มให้ท ากิจกรรมมากขึ้น ควรเตรียมสถานท่ีให้พร้อม 
กับส่ือการสอนและควรสอนให้ช้าลง เน้นความเข้าใจไม่ใช่การจดบันทึก 
๖. ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  ๑. โรงเรียนควรมีการฝึกอบรมการสอนให้แก่พระสอนศีลธรรมก่อนการสอนจริงโดยเน้น
ด้านการยกตัวอย่างและเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อน าเข้าสู่บทเรียนและการน าเนื้อหามาสอนได้เหมาะสม
กับเวลา เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาสาระของวิชาพระพุทธศาสนาอย่างเข้าใจและสามารถน าไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 
  ๒. พระสอนศีลธรรมควรมีส่ือการสอนท่ีทันสมัย น่าสนใจ มีความหลากหลายและ
สอดคล้องกับบทเรียนให้มากขึ้น เพื่อจะท าให้นักเรียนสนใจในเนื้อหาวิชาพระพุทธศาสนามากขึ้น 
เข้าใจหลักธรรมต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น 
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