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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์ของพระ
สอนศีลธรรมจังหวัดมุกดาหาร”  มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ (๑) เพื่อศึกษาบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์ (๒) เพื่อวิเคราะห์บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนายุคใน
โลกาภิวัฒน์ของพระสอนศีลธรรมจังหวัดมุกดาหาร (๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์ของพระสอนศีลธรรมจังหวัดมุกดาหาร 

 โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระสอนศีลธรรมในจังหวัดมุกดาหาร จ านวน 
๑๕๘ รูป ศึกษาท าการส ารวจ (Survey Research) และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaires) แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
เพื่อหาค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าเอฟ        
( F – test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)การทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยท่ีสุด (Least Significant Difference: LSD) 
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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 (�̅�) 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. บทน า 

 ในปัจจุบันพระพุทธศาสนาได้ด ารงอยู่ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกในยุค
โลกาภิวัฒน์ซึ่งท าให้การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้คน
ทุกสาขาอาชีพต่างๆท่ัวโลกได้พากันแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งสามารถส่งผลต่อสังคมและ
ประเทศชาติ  นับเป็นสังคมแห่งอารยะคือ สังคมท่ีมีแต่กุศลประโยชน์ในการสอน ซึ่งในอดีตกาล ๆเพื่อ
เผยแผ่พระธรรมค าสอนของพระองค์ นี่แสดงให้เห็นว่า พระองค์มิได้จ ากัดสิทธิในการเผยแผ่ธรรมะ ใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งการเผยแผ่หรือการใช้วิธีต่าง ๆ ในการส่ังสอนนั้น แต่ละองค์ตระหนักใน
หลักการกว้าง ๆ ข้างบนนี้ส่วนวิธีการส่ือสาร การสัมพันธ์กับผู้คนในท่ีต่าง ๆ นั้น อย่างไรก็ตาม 
พระองค์ก็ได้วางกรอบแนวการสอน และการเผยแผ่พระธรรมค าสอนเอาไว้แก่พุทธสาวกกลุ่มแรก ๖๐ 
องค์ ซึ่งถือกันว่าเป็นพุทธปณิธานท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เวไนยสัตว์ทั้งปวงอย่างสูงสุด เพื่อให้สาวก
ได้ท าหน้าท่ีของตนตามพุทธประสงค์ท่ีว่า “พวกเธอจงเท่ียวจาริก (ไป) เพื่อประโยชน์และความสุข แก่
มหาชน เพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์
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ท้ังหลาย”๔ สอนคนได้โดยไม่ต้องใช้อ านาจบังคับ ทรงสอนส่ิงท่ีจริง และเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง ทรงรู้
และเข้าใจในส่ิงท่ีสอนอย่างถ่องแท้สมบูรณ์ ทรงสอนด้วยเมตตา มุ่งประโยชน์แก่ผู้รับค าสอนเป็นท่ีต้ัง 
ทรงท าได้จริงอย่างท่ีสอน เป็นตัวอย่างท่ีดี ทรงมีบุคลิกภาพโน้มน้าวจิตใจให้เข้าใกล้ชิดสนิทสนมและ
พึงพอใจได้ความสุขทรงมีหลักการสอนและวิธีสอนท่ียอดเย่ียม๕  ในปจัจุบันพระสงฆ์จึงจ าเป็นจะต้อง
ปรับเปล่ียนบทบาทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไปเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นท่ีจะต้อง
อาศัยอิทธิพลสร้างความสนใจกับผู้คนในสังคมมากกว่าความรู้ทางวิชาการเมื่อหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาต้ังอยู่บนหลักของเหตุและผล ส่ิงใดก็ตามท้ังการเรียนการสอน การด าเนินชีวิต การแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ต้องอาศัยกระบวนการแห่งปัญญาท่ีต้องคิดหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบ
พุทธ  

ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาพระสงฆ์มีบทบาทหน้าท่ีโดยตรงใน
การเยียวยาทางจิตใจคือ “เป็นท่ีพึ่งบวรสอนธรรม น าปฏิบัติ พัฒนาปรึกษากิจ”๖ คือแต่ปัญหาติดอยู่
ท่ีว่าพระสงฆ์ขาดความเข้าใจในวิธีการสอน อย่างหนึ่งท่ีควรส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์ท่ีท างานด้าน
การศึกษา การปกครอง ด้านสาธารณูปการต่างๆในพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสศึกษาให้มากขึ้นโดยใช้
หลักปฏิสัมภิทาคือ รู้จักความหมายรู้จักหลักการรู้จักภาษาหรือศัพท์เฉพาะต่างๆและสามารถคิดต่อได้ 

เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันและน าไปอธิบายหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนาให้กับคนร่วมสมัยเข้าใจกับคนร่วมสมัยเข้าใจได้๗ ถ่ายทอดหลักธรรมค าส่ังสอน
ของพระพุทธเจ้าอันน าไปสู่การปรับบทบาทท้ังทางสังคมและทางจิตวิญญาณเพื่อให้กลับมามีพลัง
สร้างสรรค์ท้ังต่อวิถีชีวิตของผู้คนและต่อความเป็นไปในสังคมยุคปัจจุบันซึ่งถือเป็นก าลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติเพื่อท่ีจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาเจริญเติบโต ในยุคสังคมโลกาภิวัฒน์๘  จึงเป็น
หน้าท่ีส าคัญของพระสอนศีลธรรมโดยการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการเผยแผ่หลักธรรมซึ่ง
ในสังคมปัจจุบันนั้น เทคโนโลยีมีความส าคัญต่อมนุษย์ในการใช้ชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก 

ดังนั้นผู้วิจัยสนใจศึกษาว่าศึกษาบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนายุคโลกาภิวัฒน์ของ
พระสอนศีลธรรมจังหวัดมุกดาหารท้ังหมด ๗ อ าเภอ จ านวน ๑๕๘ รูป๙ ท าหน้าท่ีพระสอนจึงจ าเป็น
อย่างมากท่ีจะมีแนวทางการสอนยุคใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในยุคปัจจุบัน  
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๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ๑ เพื่อศึกษาบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์ 
๒ เพื่อวิเคราะห์บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนายุคในโลกาภิวัฒน์ของพระสอน

ศีลธรรมจังหวัดมุกดาหาร 
๓ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุค

โลกาภิวัฒน์ของพระสอนศีลธรรมจังหวัดมุกดาหาร 
 

๓.วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเป็นการวิจัยแบบการวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative 
Research)โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ๑๐ (Survey Research)โดยศึกษาค้นคว้าทางเอกสารการ
วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเป็นการวิจัยแบบการวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research)โดยใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  

๔. ผลการศึกษา 

๑. บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์ของพระสอนศีลธรรมจังหวัด
มุกดาหาร เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านพบว่า พระสอนศีลธรรมจังหวัดมุกดาหารมีบทบาทการ
สอนอยู่ในระดับ ดีมากคือ (๑) ด้านเนื้อหาและหลักสูตร (๒) ด้านจัดการเรียนการสอน(๓) ด้านส่ือการ
สอน(๔) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (๕) ด้านการวัดและประเมินผลบทบาทการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์ของพระสอนศีลธรรมจังหวัดมุกดาหาร โดยภาพรวมและรายข้อ 
ระดับการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก (x̅)=๓.๕๙ ) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง๕ ด้าน โดยเรียงค่าเฉล่ียจากสูงไปหา
ต่ าคือ ด้านเนื้อหาและหลักสูตร(�̅�)=๓.๖๓) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน(x̅)=๓.๖๓) ด้านการวัด
และประเมินผล(�̅�)=๓.๖๑)ด้านจัดการเรียนการสอน (�̅�)=๓.๕๖)และด้านส่ือการสอน(x̅)=๓.๕๕) 
ตามล าดับ. 

 ๒. ผลการวิเคราะห์เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากสูงไปหาต่ า   คือ ด้านเนื้อหาและหลักสูตรมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมา
คือ ด้านจัดการเรียนการสอน  ด้านการวัดและประเมินผล ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และ ด้าน
ส่ือการสอนมี ค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด ตามล าดับ และบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนายุคในโลกาภิวัฒน์ของ
พระสอนศีลธรรมจังหวัดมุกดาหาร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พระสอนศีลธรรม ท่ีมี อายุ 
พรรษา วุฒิทางธรรม เปรียญธรรม วุฒิการศึกษา  ระดับการสอน และประสบการณ์สอนท่ีแตกต่างกัน 
อีก ท้ังยังพบว่า พระสอนศีลธรรมท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าวแตกต่างกันนั้น มีการเผยแผ่

                                                             
๑๐ ธานินท์ศิลป์ จารุ,การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS, พิมพ์ครัง้ที่ ๙, 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๑ 



๕ 

 

พระพุทธศาสนาในจังหวัดมุกดาหารไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ.๐๕ ซึ่งเป็นไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 

 ๓. ด้านปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์
ของพระสอนศีลธรรมจังหวัดมุกดาหาร พบว่าปัญหา และอุปสรรคของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พระสอนศีลธรรม ดังกล่าว มีดังนี้ คือ การสอนแต่เรื่องเดิม ๆ ท าให้ไม่น่าสนใจ การจัดกิจกรรมไม่มี
ความแปลกใหม่ ท าให้เกิดความเบื่อหน่าย นักเรียนไม่กล้าท่ีจะคุยกับพระสงฆ์ ไม่กล้าเสนอความ
คิดเห็น และมีข้อเสนอแนะ คือ ควรเตรียมการสอนให้มีความหลากหลาย ควรจัดกิจกรรมให้มีความ
น่าสนใจ และมีความหลากหลาย ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในเวลาเรียน 

๕. บทสรุป 

๑. จากการวิจัย ด้านเนื้อหาและหลักสูตร พบว่าพระสอนศีลธรรม มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิชาพระพุทธศาสนา ตามวัตถประสงค์ของแผนจัดการศึกษา พระสอนศีลธรรมควรหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ด้วยมีความรับผิดชอบเป็นแบบอย่างท่ีดี และมีการวางแผนการสอน ค้นคว้าศึกษาเนื้อหาสาระในการ
ส่งเสริมเนื้อหาให้สอดคล้องกับเนื้อหาในปัจจุบันและ เอาใจใส่ต่อนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ ท้ังยังมี
มนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน 

๒. จากการวิจัย ด้านจัดการเรียนการสอน พบว่าพระสอนศีลธรรม มีการวางแผนด้านการ
จัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนท่ีวางไว้และมีการจัดท าคู่มือและส่ือการเรียนการสอนในการ
สอนวิชาพระพุทธศาสนาโดยมีแนวคิด ใน การจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม และพยายามพัฒนา
ใหเป็นต้นแบบของพฤติกรรมท่ี เหมาะสม เชนการสรรหา การสร้างเครือข่าย การสนับสนุน
งบประมาณ และโอกาสใหผู้สอนโดยมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่ไปกับการเรียนการ
สอน อีกท้ังเนื้อหาสาระท่ีครูพระศึกษาค้นคว้ามา นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ค าปรึกษา และพร้อมท่ีจะแก้ไขปัญหาต่างๆ
แก่นักเรียนด้วย 

๓. จากการวิจัย ด้านส่ือการสอน พบว่าพระสอนศีลธรรม ควรหาส่ือการสอนเช่น วีดีโอ 
เกมต่างๆ ท่ีนาสนใจมาสอนและประยุกต์หลักธรรมเข้าสอดแทรก การท่ีน าเอาเทคนิคต่างๆ ในโลก
แห่งเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์คุณค่า และมีประสิทธิภาพอย่างมหาศาล ท า
ให้เด็กนักเรียนเกิดอยากรู้อยากเห็นในส่ิงใหม่ๆ อีกท้ังยังท า ให้เด็กมีความกระตือรือร้นในวิชา
พระพุทธศาสนาอีกด้วย 
  ๔. จากการวิจัย ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่าพระสอนศีลธรรม องค์ความรู  
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของผู้สอนจึงส าคัญ การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา วิธีการ
สอนท่ีสนุกสนาน สร้างกิจกรรมให้ นักเรียนเข้าร่วม หรือมีกิจกรรมนันทนาการเข้ามาสอดแทรก 
 ๕. จากการวิจัย ด้านการวัดและประเมินผล ของพระสอนศีลธรรมพบว่าควรจัดท าการ
ทดสอบ เพื่อเป็นการฝึกหัดและทบทวนบทเรียนให้เหมาะสม การทดสอบความรู้ทางด้านวิชา
พระพุทธศาสนา การประเมินในกิจกรรมต่างๆมีส่วนช่วยให้การพัฒนาท่ีจะปรับปรุงแก้ไขของครูผู้สอน 
อีกท้ังยังปรับปรุงแก้ไขให้เป็นผลดีแก่นักเรียน แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขในคราวต่อไป 



๖ 

 

สรุปว่าท่ีผ่านมาพระสอนศีลธรรมได้อบรมเยาวนชนให้รู้จักพระพุทธศาสนาในการใช้ชีวิต
มีพฤติกรรมท่ีดีงาม โดยมุ่งเน้นในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เน้นท่ีการปฏิบัติ เช่นสวดมนต์ไหว้พระ นั่ง
สมาธิ โดยจะสอดแทรกหลักธรรมเข้าไป ช่วยให้เด็กมีสมาธิในการเรียนและยังปลูกฝังคุณงามความดี
ของสังคมต่อไป 

๖.ข้อเสนอแนะ 

๑.ควรมีการศึกษากลุ่มครูอาจารย์ในโรงเรียนโดยเฉพาะ เกี่ยวกับกรอบแนวคิดของครูท่ีมี
ต่อบทบาทพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

๒.ควรศึกษาแนวทางการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาและข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
หลักสูตรในยุคโลกาภิวัฒน์ 

๓.ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งเสริมโดยแยกความสามารถในการสอนของครูพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน 

๔.ควรจะสมมุติฐานโดยให้ครอบคลุมปัจจัยส่วนบุคคลเป็นรายข้อและรายด้านควรเปล่ียน
กลุ่มตัวอย่างจากพระสอนศีลธรรม นักเรียน หรือวิทยาลัยเขตแทน เพื่อจะได้ข้อมูลท่ีเป็นไปอย่าง
แน่นอนยิ่งขึ้น 

๕.ควรจะศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นบทบาทพระสอนศีลธรรมท่ีมีผลต่อ
กระบวนการสอนในโรงเรียนแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขในคราวต่อไป 
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