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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อ  1) พัฒนาส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม  Microsoft 
PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 ประการ สําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป ใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 ประการ ของนักเรียนกอนและหลังเรียน  3) ศึกษาความคิดเห็นของ
เยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป ท่ีมีตอส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
เร่ือง ความสุขแท 8 ประการ กลุมตัวอยางเปนเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป ท่ีกําลัง
ศึกษาในวิทยาลัยแสงธรรม สาขาคริสตศาสนศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 20 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) ส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง 
ความสุขแท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป  2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการศึกษา เร่ือง ความสุขแท 8 ประการ 3) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 
ประการ การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติที t-test 
dependent 

ผลการวิจัยพบวา  
(1) ส่ือการส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 

ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป ประกอบดวยหนวยการศึกษา 8 หนวย มี
ประสิทธิภาพเทากับ 87.65/88.20 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว คือ 80/80  

(2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
เร่ือง ความสุขแท 8 ประการสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

(3) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอส่ือการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับเห็น
ดวยมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวานักศึกษาเห็นดวยในระดับเห็นดวยมากที่สุด 1 รายการคือ
การเรียนดวยส่ือการศึกษาทําใหนักศึกษามีความม่ันใจในตัวเองมากข้ึน และท่ีเห็นดวยในระดับมาก
จํานวน 7 รายการคือ ทบทวนบทเรียนไดสะดวกและงายข้ึน ทําใหมีประสบการณในการใช
คอมพิวเตอรมากข้ึน กระตุนใหเกิดการเรียนรู ทําใหสนุกสนาน ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ทําตาม
ความสามารถของนักศึกษา และสอนไดตรงตามวัตถุประสงคของการเรียน ท่ีเห็นดวยในระดับปาน
กลาง 2 รายการคือทําใหเกิดความคิดสรางสรรค และทําใหเขาใจบทเรียนไดดีข้ึน 
 

คําสําคัญ  1) การพัฒนาส่ือการศึกษา  2) โปรแกรม Microsoft PowerPoint  
3) ความสุขแท 8 ประการ  4) เยาวชนคาทอลิก 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were 1) To develop an instructional media by Microsoft 
PowerPoint about the 8 Beatitudes for 15-24 year-old Catholic youths to be effective following 
80/80 standard 2) To compare learning achievement between pre-learning and post-learning from 
Microsoft PowerPoint about the 8 Beatitudes 3) To study the opinions of 15-24 year-old Catholic 
youths about an instructional media by Microsoft PowerPoint about the 8 Beatitudes. The samples 
consisted of 20 Catholic youths who were 15-24 years old and studied in Christian Studied 
Program at Saengtham College in 1st semester of 2009 academic year. The research tools were as 
following 1) Instructional media by Microsoft PowerPoint of 8 Beatitudes for 15-24 year-old 
Catholic youths 2) Learning achievement by pre-test and post-test about the 8 Beatitudes 3) 
Questionnaires using to collect the data and statistic data analyzed by the percentage, mean, standard 
deviation and t-test dependent. 
 

The research found that 
1) The instructional media by Microsoft PowerPoint of 8 Beatitudes for 15-24 year-old 

Catholic youths containing of 8 educational units was effective as 87.65/88.20 that was higher 
than the 80/80 standard.  

2) Learning achievement from Microsoft PowerPoint about the 8 Beatitudes revealed 
that pre-learning achievement was higher that post- learning achievement at 0.01 level of statistical 
significance.  

3) The opinions of the students about the instructional media were agreed at high level. 
Moreover, when considered as each item, it was found that there was 1 item which the students 
agreed at highest level. That was learning by instructional media could make them more 
confident. There were also 7 items which the students agreed at high level. Those were 1) 
comfortable and simple to review the lesson 2) computer skill could be more improved 3) to 
stimulate them to study more 4) to enjoy the lesson, 5) to associate to student centre educational 
system, 6) to learn under the student’s abilities and 7) teaching concerning to learning’s objectives 
Finally, there were 2 items which the students agreed at fair level. They were to help easily 
understand the lessons and to bring about the creativity. 
 

KEYWORDS:  1) The Development of Instructional Media  2) Microsoft PowerPoint   
3) The 8 Beatitudes     4) Catholic Youths  
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ในปการศึกษา 2551 ท่ีผานมา ศูนยวิจัยฯ ไดสํารวจความตองการบริการความรูเกี่ยวกับ
คริสตศาสนาของคริสตชนไทย   

เพ่ือเปนการตอยอดผลท่ีไดจากการศึกษาดังกลาว ศูนยวิจัยฯ จึงไดพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาส่ืออิเลกทรอนิกสท่ีมีเนื้อหาดานพระคัมภีรสําหรับเยาวชนไทย ภายใตหัวของานวิจัยเร่ือง
การพัฒนาความรูดานคริสตศาสนาสําหรับคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวาผล
ท่ีไดจากการวิจัยคร้ังนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาความรูของคริสตชนไทยโดยเฉพาะในกลุม
เยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป 

คณะผูวิจัยจึงไดศึกษาวิจัย “การพัฒนาส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
เร่ือง ความสุขแท 8 ประการ สําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป” โดยมีวัตถุประสงค
ดังนี้ 

1. เพื่อพัฒนาสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 
ประการ สําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง 
ความสุขแท 8 ประการ ของนักเรียนกอนและหลังเรียน 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง  15-24 ป  ท่ี มีตอ
ส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 ประการ 

 ขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม 
ท่ีชวยอํานวยความสะดวกและอนุมัติใหงานวิจัยนี้เปนสวนหน่ึงของแผนปฏิบัติการประจําป
การศึกษา 2552  
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 ความเจริญกาวหนาท้ังทางดานการศึกษา วิทยาศาสตรการแพทย การส่ือสารโทรคมนาคม 
เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหมนุษยมีความสามารถในการใชเหตุผลทางสติปญญามากข้ึน ส่ิงท่ี
พัฒนาควบคูไปกับความเจริญกาวหนาดานตางๆ ของสังคมโลกก็คือการดํารงชีวิตของมนุษยใน
ปจจุบัน ไมวาจะเปนการทํางานเพื่อหาคาครองชีพ การเล้ียงดูบุตรหลาน ดังจะเห็นไดจากในวง
การศึกษามีการพัฒนาใหผูเรียนมีทักษะดานการคิดวิเคราะห พัฒนาความเปนเลิศดานสติปญญา 
วงการแพทยไดพัฒนาภูมิคุมกัน วัคซีนปองกันโรคเพ่ือใหมนุษยมีชีวิตท่ียืนยาวมากข้ึน การส่ือสาร
ไดพัฒนาใหมีการติดตอไดอยางกวางขวางมากข้ึน การเดินทางไดปรับปรุงเสนทางใหสะดวกและ
รวดเร็วมากข้ึน ฯลฯ 
 ทามกลางกระแสความเจริญกาวหนาของสังคมโลก องคกรศาสนาก็ไมหยุดนิ่งท่ีจะเผยแผ
ความเช่ือความศรัทธาเชนกัน ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรมเล็งเห็น
ความสําคัญในความกาวหนาท่ีไมหยุดนิ่งของสังคมโลก การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วท่ีอาจจะ
สงผลกระทบตอระบบความเช่ือความศรัทธาและการปฏิบัติศาสนกิจของคริสตชนได ดังนั้นจึง
พยายามผลักดันใหเกิดองคความรูเขาถึงระบบความเช่ือความศรัทธาของคริสตชนเพ่ือคริสตชนจะ
ไดนําความรูเหลานี้ไปปรับใชใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติศาสนกิจในชีวิตประจําวันของตน 
 ในปการศึกษา 2551 ท่ีผานมา ศูนยวิจัยฯ ไดสํารวจความตองการบริการความรูเกี่ยวกับ
คริสตศาสนาของคริสตชนไทย วัตถุประสงคของการสํารวจเพ่ือศึกษาความตองการในรับบริการ
เกี่ยวกับคริสตศาสนาของคริสตชนไทยทั้ง 10 สังฆมณฑล เคร่ืองมือท่ีใชในการสํารวจเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับท่ีศูนยวิจัยฯ สรางข้ึนเอง เก็บรวบรวมขอมูล โดย
ใชแบบสอบถามซ่ึงไดสงใหคริสตชนไทยจํานวน 200 ฉบับ ไดรับกลับคืน 157 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
78.50 วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา 
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1. เนื้อหาการอบรมคริสตศาสนามีความสําคัญกับคริสตชนในภาพรวมอยูในระดับมาก
( X =4.23) เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียเปนรายขอพบวาเนื้อหาเร่ืองพระคัมภีร ( X =4.82) มีคะแนน
เฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาไดแก เนื้อหาเร่ืองขอบัญญัติ/พระบัญญัติ ( X =4.69) และเน้ือหาเร่ืองการ
อภิบาลคริสตชน ( X =3.28) มีคะแนนเฉล่ียนอยท่ีสุด 

2. วิธีการอบรมคริสตศาสนาควรเปนการใชส่ืออิเล็กทรอนิกส (รอยละ 45.32) การ
บรรยายความรูทางวิชาการ (รอยละ 22.52) การจัดสัมมนา/เสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู (รอยละ 11.90) 
การเทศนในพิธีกรรม (รอยละ 8.86) การศึกษาความรูดวยตนเอง (รอยละ 6.84) การจัดคายอบรม 
(รอยละ 4.56) 

3. กลุมเปาหมายท่ีเหมาะสําหรับการเผยแพรความรูมากท่ีสุดคือ กลุมเยาวชน อายุ 15-24 
ป (รอยละ 45.82) ผูใหญ อายุ 25-54 ป (รอยละ 31.65) เด็กนักเรียน อายุ 6-14 ป (รอยละ 16.20)และ
กลุมผูสูงอายุ อายุ 55 ปข้ึนไป (รอยละ 6.33) 
 

ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษา ไดดังนี้ คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยสวนใหญตองการ

ทราบเนื้อหาดานพระคัมภีรจากวิธีการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสโดยเผยแพรความรูดังกลาวใหกับกลุม

เยาวชนท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป  

 ดังนั้นเพื่อเปนการตอยอดผลท่ีไดจากการสํารวจความตองการบริการความรูเกี่ยวกับคริสต
ศาสนาของคริสชนไทย ศูนยวิจัยจึงไดพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ีมี
เนื้อหาดานพระคัมภีรสําหรับเยาวชนไทย ภายใตหัวของานวิจัยเร่ืองการพัฒนาความรูดานคริสต
ศาสนาสําหรับคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย หวังเปนอยางยิ่งวาผลที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้จะ
เปนประโยชนตอการพัฒนาความรูของคริสตชนไทยโดยเฉพาะในกลุมเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุ
ระหวาง 15-24 ป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
1. เพื่อพัฒนาส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 

ประการ สําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง 

ความสุขแท 8 ประการ ของนักเรียนกอนและหลังเรียน 
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง  15-24 ป  ท่ี มีตอ

ส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 ประการ 
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คําถามการวิจัย 
1. ส่ือการศึกษาดวยดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 ประการ

สําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 หรือไม 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ปหลังเรียนดวย

ส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 ประการ สูงกวากอนเรียน
หรือไม 

3. ความคิดเห็นของเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป ท่ีมีตอส่ือการศึกษาดวย
โปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 ประการ อยูในระดับใด 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ส่ือการศึกษาดวยดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 ประการ

สําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป มีประสิทธิภาพตามเกณฑไว คือ 80/80  
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป หลังเรียนดวย

ส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 ประการ สูงกวากอนเรียน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากร ไดแก เยาวชนคาทอลิกในประเทศไทยท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป ซ่ึงอยูใน

เขตการปกครองคาทอลิกท้ัง 10 สังฆมณฑล ประกอบดวย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑล
จันทบุรี อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง สังฆมณฑลเชียงใหม สังฆมณฑลอุบลราชธานี  
สังฆมณฑลอุดรธานี สังฆมณฑลนครสวรรค สังฆมณฑลสุราษฎรธานี สังฆมณฑลราชบุรีและ 
สังฆมณฑลนครราชสีมา  

2. ระยะเวลาในการวิจัยภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 
3. ขอบเขตการวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษา 

3.1 การสรางส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 
ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป  

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 
8 ประการ 

3.3 ความคิดเห็นของเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป ท่ีมีตอส่ือการศึกษา
ดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 ประการ 

4. ตัวแปรท่ีศึกษา มีดังนี้ 
4.1 ตัวแปรตน ไดแก ส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง 

ความสุขแท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป  
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4.2 ตัวแปรตาม ไดแก 
4.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง 

ความสุขแท 8 ประการ 
4.2.2 ความคิดเห็นของเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง  15-24 ป  ท่ี มีตอ

ส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 
ประการ 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อความเขาใจศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัยตรงกัน คณะผูวิจัยจึงนิยามความหมายและ
ขอบเขตของคําศัพทท่ีเปนคําหลักๆ ไวดังนี้ 

1. การพัฒนาส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 
ประการ หมายถึง การสรางส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 
ประการ โปรแกรมน้ีเปนลักษณะการเสนอขอมูลตอเนื่องดวยภาพ ขอความ กราฟและตารางและ
สามารถแทรกภพเคล่ือนไหวและเสียงประกอบ ผูเรียนสามารถทบทวนและเลือกศึกษาไดตามถนัด 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนท่ีไดหลังจากการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาเร่ือง ความสุขแท 8 ประการ 

3. ประสิทธิภาพของส่ือการสอน หมายถึง คาประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 (E1/E2) ซ่ึง 
80 ตัวแรก (E1) หมายถึง คาเฉล่ียรอยละ 80 ของคะแนนทําไดจากการทําแบบทดสอบระหวางเรียน 
80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง คาเฉล่ียรอยละ 80 ของคะแนนท่ีนักเรียนทําไดจากการทําแบบทดสอบ
หลังเรียน 

4. ความคิดเห็น หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีตอส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 ประการเกี่ยวกับประโยชนของส่ือการศึกษา 

5. เยาวชนคาทอลิก หมายถึง ผูท่ีกําลังศึกษาในสังกัดโรงเรียนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 
15-24 ป ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2552 

 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
1. ไดส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft Powerpoint เร่ือง ความสุขแท 8 ประการ

สําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป  
2. เยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ปมีความรูดานคริสตศาสนาเร่ืองความสุขแท 8 

ประการเพ่ิมมากข้ึน 



 
 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาความรูดานคริสตศาสนาสําหรับคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย
ผูวิจัยศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังนี้ 

1. แนวทางการพัฒนาความรูสําหรับคริสตชนคาทอลิกไทย 
1) สถานการณ 
2) เปาหมายการพัฒนาเยาวชน 
3) ลักษณะท่ีพึงประสงค 
4) บุคคลเปาหมาย 
5) เนื้อหาท่ีเหมาะสมสําหรับผูรับการอบรม 
6) วิธีการในการอบรม 
7) บทบาทหนาท่ีของผูอภิบาลเยาวชน 

2. พระคัมภีร 
1) ความหมาย 
2) ประเภท 
3) วิธีการใชพระคัมภีร 
4) อักษรยอของพระคัมภีร  

3. คําสอนของพระเยซูเจาเร่ืองความสุขแท 
1) บทนํา 
2) โครงสราง 
3) ตัวบทพระคัมภีร 
4) บทสรุป 

4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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ตอนท่ี 1 แนวทางการพัฒนาความรูสําหรับคริสตชนคาทอลิกไทย 
  

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน ได
ศึกษาเร่ือง “การดําเนินชีวิตของเยาวชนคาทอลิกวัย 16-20 ป” โดยมีบาทหลวงวัชศิลป กฤษเจริญ
เปนประธานคณะกรรมการดําเนินงานวิจัย ไดสรุปแนวทางการพัฒนาความรูสําหรับเยาวชน
คาทอลิกไทยมีรายละเอียดของเนื้อหา ดังนี้ 

 

1. สถานการณ 
งานการอบรมคริสตศาสนธรรมเยาวชนเปนงานการอบรมท่ีตอเนื่องมาจากวัยเด็ก  

วัยเยาวชนเปนวัยหัวเล้ียวหัวตอระหวางเด็กและผูใหญท่ีตองเผชิญกับสังคมทางเลือกอันหลากหลาย
ท้ังดีและราย ดังนั้นจึงจําเปนท่ีผูอภิบาลท้ังหลายจะตองใหความสําคัญกับพวกเขาเปนพิเศษเพราะ
พวกเขาไมใชแคเปนความหวังสําหรับอนาคตเทานั้น แตพวกเขายังเปนบุคคลแหงโลกปจจุบัน เปน
ทรัพยากรที่มีคาของคริสตศาสนจักร (ประเด็นท่ีทาทายจากคําแถลงการณของการประชุมใหญคร้ัง
ท่ี 7 สหพันธสภามุขนายกเอเชีย: ทิศทางหนา 158 ขอ 1) จากสภาพความเปนจริงในคริสตศาสนจักร
ประเทศไทย พบวาเยาวชนท่ีมีอายุ 15 ปข้ึนไปนั้น สวนหนึ่งกําลังศึกษาอยูท้ังในและนอกสถาบัน
ของคริสตศาสนจักร อีกสวนหนึ่งกําลังทํางานท้ังในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และงานบริการ
ท่ัวไป เยาวชนท่ีกําลังศึกษาอยูในสถาบันของคริสตศาสนจักรจะไดรับการอบรมอยางตอเนื่องและ
เปนระบบดวยกิจกรรมที่หลายหลากแตท่ีกําลังศึกษาอยูในสถาบันอ่ืนๆ และท่ีตองทํางานอาชีพ
มักจะขาดการอบรมฯ ท่ีตอเนื่องและเปนระบบ นอกจากพวกเขาจะเขาสังกัดกลุมหรือองคกรตางๆ 
ท่ีทางวัดจัดข้ึน 
 อยางไรก็ตามไดมีการประเมินสภาพการณงานคําสอนในอดีตและปจจุบันใหเห็นรูปแบบ
การทํางานคําสอน ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.1 การประเมินสภาพการณงานคําสอนในอดีต 

ท่ี ใคร ทําอะไร อยางไร 
1 คุณพอเจาวัด เทศน-ใหคําปรึกษา-สอนขับรอง 

นําเท่ียว-สอนคูแตงงาน 
ทองจํา-เอาการ-ใหรางวัล 
ลงโทษ-แขงขัน 

2 ซิสเตอร สอนคําสอน-ขับรอง 
จิตตาภิบาล 

ทองจํา-เอาการ-ใหรางวัล 
ลงโทษ-แขงขัน-ใกลชิด 

3 ครูคําสอน พี่เล้ียง-ชวยสอน-แนะนํา เพื่อนรวมทาง 
4 พอ/แม สอน-บังคับเร่ืองศาสนา 

แบบอยาง-เครงครัด 
แบบอยางดวยชีวิต-เครงครัด 

5 เครือญาติ ผลักดัน-เครงครัด ผลักดัน-ชวยพอแม 
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ) 

ท่ี ใคร ทําอะไร อยางไร 
6 กลุมกิจกรรม เขมแข็ง-โดดเดน-เปนหนึ่งเดียว 

คายเยาวชน-คําสอนฟนฟูจิตใจ 
มีพบปะกนับอย-คายเยาวชน 
พิธีกรรม-พัฒนา-ชวยวัดในทุกดาน 

7 ศูนยเยาวชน เปนท่ีรวมของสมาชิก สงเสริมบทบาท-กิจกรรมเอ้ือสถานท่ีทุน 
8 ส่ือ มีนอย-อุดมสาร-คําสอน 

ประวัตินกับุญ 
มีโอกาสอานบาง-รวมสําหรับทุกคน 

9 โรงเรียน สอนคําสอนนอกระบบ 
เอ้ือสถานท่ี-ส่ือ 

บทบาทนอยลง-ชวยตามโอกาส 

10 พอ/แมทูนหัว ช้ีแนะ บทบาทของพอแม-แนะนําชวยเหลือ 
 

ตารางท่ี 2.2 การประเมินสภาพการณงานคําสอนในปจจุบัน 

ท่ี ใคร ทําอะไร อยางไร 
1 คุณพอเจาวัด มีเวลานอยลง-สอนคู

แตงงาน 
ใหการสนับสนุนดานส่ือและ ทุนวัตถุ-ไม
มีเวลาสอนจริง 

2 ซิสเตอร สอน-จัดกจิกรรมเยาวชน สอน-จัดกจิกรรมอยางจริงจังตอเน่ือง 
3 ครูคําสอน สอน-เปนพี่เล้ียง-อภิบาล สอน-เปนผูนํากิจกรรม 
4 พอ/แม ไมเครงครัด-ไมสนใจ 

ไมเปนตัวอยางท่ีดี 
ปลอยใหเปนหนาท่ีของโรงเรียน/วัด 

5 เครือญาติ ไมเครงครัด-ไมสนใจ 
ไมเปนตัวอยางท่ีดี 

ปลอยใหเปนหนาท่ีของโรงเรียน/วัด 

6 กลุมกิจกรรม มีรวมกลุมกิจกรรม รวมกลุมกิจกรรมอยางหลวมๆ/บาง
โอกาส-กลุมจาํนวนนอยลง 

7 ศูนยเยาวชน มีหนวยงานชัดเจน-ทํางาน
เฉพาะ 

สนับสนุน-ติดตามตอเนื่องชัดเจน 

8 ส่ือ ผลิตมากข้ึน-คุณภาพดีข้ึน 
หลายแบบ 

ส่ือมีมากข้ึน-มีอิทธิพลแตสูขางนอก
ไมได 

9 โรงเรียน มีบทบาทมากข้ึน-มีการสอน
มากข้ึน 

สอนเปนระบบ/ชัดเจน-เด็กเห็นเปนวิชา
มากกวาเปนชีวิตจริง เดก็ไมกลาแสดง
ตัวเปนคริสตชน 

10 พอ/แมทูนหัว มีบทบาทนอยลง ใชบริการนอยมาก 
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2. เปาหมายการพัฒนาเยาวชน 
เพื่อใหการอบรมฯ มีแนวทางที่สอดคลองกับคําสอนของคริสตศาสนจักรสากลและตาม

ทิศทางงานอภิบาลของคริสตศาสนจักรประเทศไทย จึงเห็นสมควรใหมีการพัฒนาดานตางๆ ดังนี้ 
ดานชีวิตท่ีสัมพันธกับพระเจา  

มีชีวิตท่ีสนิทกับพระเจา ยึดพระคริสตเปนหนทาง ความจริงและชีวิต แสดงออกดวย
ชีวิตภาวนา เขารวมพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธ์ิและตระหนักถึงการประทับอยูของพระเจาใน
ชีวิตประจําวัน 

ดานอัตลักษณของบุคคล 
ยึดพระคริสตเปนหลักในการดําเนินชีวิตซ่ึงประกอบดวยความรัก ความเมตตา 

เคารพในศักดิ์ศรีดุจดังเกลือ เช้ือแปงและแสงสวางในทุกสถานการณของชีวิต เปนมิตรกับทุกคน มี
ความภูมิใจและอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นของตน 

การเปนสมาชิกของคริสตศาสนจักร 
ตระหนักถึงการเปนเจาของคริสตศาสนจักร โดยรวมรับผิดชอบในพันธกิจตาม 

พระพรของแตละบุคคลและเสริมสรางคริสตศาสนจักรใหเจริญกาวหนาดวยการเปนผูประกาศ
พระวรสารสูปวงชน 

ดานอาชีพ (กระแสเรียก) 
รูจักตนเองอยางถองแทเพื่อเลือกและตัดสินใจในชีวิตของตนเองไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม 
3. ลักษณะท่ีพึงประสงค 

เยาวชนพึงมีลักษณะท่ีสําคัญ 22 ประการดังตอไปนี้ 
1) เขาใจชีวิตคริสตชน 
2) มีหลักศาสนา 
3) ดําเนินชีวิตอยางเปนรูปธรรม 
4) แกปญหาดวยหลักธรรม 
5) เคารพศักดิ์ศรีชาย/หญิง 
6) จิตสํานึก 
7) รูวิธีภาวนา 
8) เจริญชีวิตตามคุณคาพระวรสาร 
9) รูจักเลือกตัดสินใจได 
10) สํานึกถึงการประทับอยูของพระในชีวิตประจําวัน 
11) เขาใจพิธีกรรม 



  

9 
 

   
 

12) ศีลศักดิ์สิทธ์ิ 
13) เปนตัวอยางท่ีดี 
14) เปนสมาชิกท่ีมีชีวิตชีวาของคริสตศาสนจักร 
15) เปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
16) รักงาน มีอาชีพที่ดี 
17) เปนเพื่อนท่ีดีกับทุกคน 
18) มีคุณธรรมพื้นฐานท่ีพึงประสงคของสังคมไทย 
19) ภาคภูมิใจในภูมิปญญาทองถิ่นของตน ของชาติพันธุของตน 
20) กลาเปนคนดีของสังคม 
21) ทํางานอาสาสมัครเพ่ือสังคมมากข้ึน 
22) ไมถูกครอบงําทางสังคม 

 

จากคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท้ัง 22 ขอนี้สามารถจําแนกคุณลักษณะดังกลาวเปน 4 ดาน คือ 
ชีวิตท่ีสนิทสัมพันธกับพระเจา การมีเอกลักษณของการเปนเยาวชนคาทอลิก การดําเนินชีวิตในฐาน
ท่ีเปนสมาชิกของคริสตศาสนจักรและดานการเลือกอาชีพหรือกระแสเรียก 
 ชีวิตท่ีสัมพันธกับพระเจา 
 ชีวิตท่ีสัมพันธกับพระเจาแสดงออกโดยมีจิตสํานึกถึงการประทับอยูของพระเจาใน
ชีวิตประจําวัน สวดภาวนาอยางสม่ําเสมอ ดําเนินชีวิตเปนแบบอยางท่ีดีแกทุกคน เปนเพื่อนท่ีดีกับ
ทุกคน เขารวมพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธ์ิตางๆ อยางสมํ่าเสมอ กลาเปนคนดีของสังคม 
 อัตลักษณของการเปนเยาวชนคาทอลิก 
 เอกลักษณของเยาวชนคาทอลิกแสดงออกดวยการดําเนินชีวิตอยางเขาใจความหมายที่
แทจริงของชีวิตคริสตชน มีหลักธรรมในจิตใจ แกปญหาดวยหลักธรรมคําสอนของพระเยซูคริสต
ท่ีมาจากพระคัมภีร ใหความเคารพศักดิ์ศรีชาย/หญิง รูจักวิธีการสวดภาวนาและภาวนาอยูเสมอ 
ดําเนินชีวิตตามคําสอนแหงพระวรสาร มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธ์ิตางๆ 
 การเปนสมาชิกของคริสตศาสนจักร 
 การเปนสมาชิกของคริสตศาสนจักร แสดงออกโดยการดําเนินชีวิตตามคุณคาพระวรสาร 
เปนสมาชิกท่ีมีชีวิตชีวาของคริสตศาสนจักรและของสังคม เปนเพื่อนท่ีดีกับทุกคน ภาคภูมิใจในภมิู-
ปญญาทองถ่ิน ทํางานอาสาสมัครเพ่ือสังคม กลาประกาศขาวดีของพระเยซูคริสตเจาแกปวงชน 
 อาชีพ (กระแสเรียก) 
 การเลือกอาชีพหรือกระแสเรียก โดยรูจักเลือกตัดสินใจไดอยางรอบคอบเปนแบบอยางท่ีดี
ในการทํางาน เปนสมาชิกท่ีดีขององคกรและของสังคม รักงาน มีอาชีพท่ีดี สุจริต มีคุณธรรม
พื้นฐานท่ีพึงประสงคของสังคมไทยในการทํางาน กลากระทําในส่ิงท่ีถูกตอง ทํางานอาสาสมัครเพ่ือ
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สังคมมากข้ึน ไมถูกครอบงําโดยคานิยมหรือความคิดท่ีไมถูกตอง หรือหลงไปตามกระแสสังคม 
ภาคภูมิใจในภูมิปญญาของทองถ่ินของตน 
 

4. บุคคลเปาหมาย 
เพื่อใหการอบรมฯ บรรลุผลตามจุดประสงคจึงไดแบงระดับการอบรมฯ ตามความ

ตองการและสภาพชีวิตดังนี้คือ เยาวชนท่ีมีพื้นฐานความเชื่อท่ีเขมแข็ง เยาวชนท่ีมีจิตใจเย็นเฉยใน
การปฏิบัติศาสนกิจ การเตรียมตัวเยาวชนเขาสูชีวิตครอบครัว เยาวชนท่ีกําลังแสวงหาคุณคาและ
ความหมายของชีวิต รวมถึงเยาวชนท่ีเปนกลุมพิเศษ เชน กลุมเยาวชนท่ีพิการทางกาย กลุมผูติดเช้ือ
เอดส กลุมผูตองขัง ผูอพยพยายถ่ิน และผูติดยาเสพติด ฯลฯ ตลอดจนกลุมชาติพันธุในคริสต 
ศาสนจักรประเทศไทย 
 

5. เนื้อหาท่ีเหมาะสมสําหรับผูรับการอบรม 
1) กลุมเยาวชนคาทอลิกท่ีไดรับการอบรมคําสอนตอเนื่องเปนระบบในเร่ืองความ

ประพฤติก็ปฏิบัติดีอยูแลว 
เปาหมาย  เพื่อใหเปนผูประกาศขาวดีในฐานะธรรมทูต การเปนผูนําและการเปน 

ประจักษพยานดวยชีวิต 
เนื้อหา นําเสนอเร่ืองราวในพระคัมภีร แบบอยางของพระเยซูเจา บรรดาสาวก  

ชีวประวัตินักบุญเปาโล ชีวิตของบรรดานักบุญและคนดีท่ีเยาวชน 
ประทับใจ 

2) กลุมเยาวชนคาทอลิกท่ีใจเย็นเฉยในการปฏิบัติตนเปนคริสตชน/ศาสนกิจ 
เปาหมาย  เพื่อปลุกจิตสํานึกในการดําเนินชีวิตคริสตชน และทาทายใหเยาวชนได 

ปรับเปล่ียนชีวิตใหรอนรนในสังคมท่ีเปล่ียนไปอยางรวดเร็ว 
เนื้อหา นําเสนอตัวอยางบุคคลในพระคัมภีรท่ีอยูในสภาพใจเย็นเฉยและ 

นําเสนอชีวิตจิตของคนท่ีไดรับพรพิเศษเพื่อชีวิตท่ีดีกวา 
3) กลุมเยาวชนท่ีกําลังแสวงหา พี่นองตางความเช่ือ 
เปาหมาย  เพื่อนําเยาวชนกลุมนี้มาคนหาคําตอบของชีวิตและพบพระ พบคุณคา 

ของชีวิต ตลอดจนนํามารับความเช่ือในพระเยซูคริสตเจา 
เนื้อหา นําเสนอเร่ืองราวในพระคัมภีรในดานพิธีกรรม การภาวนา ความเปน 

เพื่อน การตอนรับ การยอมรับความแตกตางเพื่อความเปนหนึ่ง ชีวิต 
กลุมและพระกายทิพยของพระเยซูเจา  

4) กลุมเยาวชนเพื่อเตรียมสูชีวิตครอบครัว 
เปาหมาย  เพื่อนําเยาวชนกลุมนี้ใหเขาใจบทบาทและหนาท่ีในชีวิตครอบครัวและ 



  

11 
 

   
 

ศีลสมรส 
เนื้อหา นําเสนอพระคัมภีรในมุมมองของชีวิตครอบครัว ความหมายของ 

ศีลสมรส คุณคาของศักดิ์ศรีชายและหญิงและนําเสนอครอบครัวศึกษา 
5) กลุมพิเศษ: กลุมเยาวชนท่ีพิการทางกาย กลุมผูติดเช้ือเอดส กลุมผูตองขัง ผูอพยพ 

ผูติดยาเสพติด 
เปาหมาย  เพื่อใหเยาวชนกลุมนี้เห็นชีวิตของตนเองมีคุณคา เห็นพระพรพิเศษท่ี 

พระประทานให และเกิดการยอมรับท้ังแกตนเองและที่สังคมมองพวกเขา 
เนื้อหา นําเสนอเร่ืองราวในพระคัมภีรโดยเฉพาะคนกลุมพิเศษท่ีพระคัมภีรพูด 

ถึงและบันทึกไว ตลอดจนการออกจากตนเองเพ่ือการเยี่ยมเยียนศูนย 
อ่ืนๆ หรือเครือขายท่ีคลายกัน 

6) กลุมชาติพันธุ คือกลุมเยาวชนชาวเขาเผาตางๆ ท่ีมีอยูในประเทศไทยโดยเฉพาะ
สังฆมณฑลเชียงใหม 

เปาหมาย  เพื่อใหเยาวชนกลุมชาติพันธุรักษาคุณคาดั้งเดิมไวในวิถีชีวิตของตนเอง 
และใหพบความหมายใหมตามคุณคาพระวรสาร 

เนื้อหา นําเสนอเร่ืองราวในพระคัมภีร ประวัติศาสตรความรอดของบรรพบุรุษ 
ของตนเอง ตลอดจนนําเสนอประวัติคริสตศาสนจักรท้ังระดับสากลและ 
ทองถ่ินดวยกระบวนการแนวศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี 

 

6. วิธีการในการอบรม 
เร่ิมจากประสบการณชีวิต ปญหาใกลตัวโดยอาศัยพระวาจาเปนหลักในการดําเนินชีวิต 

ใชกระบวนการกลุมในรูปแบบกิจกรรมตางๆ หรือการสัมผัสชีวิต กระบวนการน้ีจะบรรลุ
ประสิทธิผลมากเทาใดก็ข้ึนอยูกับความสัมพันธระหวางผูอภิบาลและผูเรียน วิธีการท่ีเหมาะสมกับ
วัยนี้ก็คือ เสนอใหเปนการอธิบาย การฟง การเสวนา การคนควาไตรตรอง และการใชส่ือท่ีเราใจ 
 

7. บทบาทหนาท่ีของผูอภิบาลเยาวชน 
เปนผูรวมทางในการอบรมดานความเช่ือ ขณะเดียวกันยังตองเปน ผูใหความรูดาน

ขอความเช่ือของศาสนา ใหเยาวชนมีความรูเกี่ยวกับคริสตศาสนธรรมในทุกมิติ เปนผูอบรมท่ีมุงให
เยาวชนเกิดการพัฒนาตนในทุกดาน เฉพาะอยางยิ่งดานการอบรมฝายจิต เปนผูปลุกเราใหเยาวชนได
ใชทุกโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนและเปนผูชวยแนะแนวชีวิตใหเยาวชนไดคนพบคําตอบ
และรูจักตัดสินใจเลือกอยางถูกตองในโอกาสตางๆ ตามแนวทางคุณคาพระวรสาร 
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ตอนท่ี 2 พระคัมภีร 
 

ศาสนาคริสตมีจุดเร่ิมตนอยูท่ีความสัมพันธระหวางพระเจากับมนุษยนับต้ังแตการสราง
โลก1 และจะไปจบส้ินอยางสมบูรณเม่ือถึงวาระสุดทายของโลก ในยุค “ฟาใหม แผนดินใหม”   

สภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 22 ในเอกสาร Dei   Verbum (DV, 1965: 7) ยืนยันวา หลังการ
ปรากฏมาของพระเยซูคริสตเจา3  จะไมมีการเผยแสดงอ่ืนใดอีกแลว คงมีแตการถายทอดความจริงท่ี
พระเจาทรงเผยใหรูสืบตอกันมา  อันเปนภารกิจท่ีตอเนื่องในการถายทอดแกชนรุนหลังสืบตอกัน
ไป เพื่อใหชนรุนหลังพระเยซูคริสตเจาจะไดทราบแผนการแหงความรอดพนท่ีพระองคเผยแสดงแก
มนุษย เพื่อการบรรลุถึงชีวิตท่ีสมบูรณ   ซ่ึงไมไดจํากัดเพียงเฉพาะชนชาติใดชาติหนึ่งเทานั้น แต
ครอบคลุมมนุษยชาติทุกเชื้อชาติ ทุกยุคสมัย  ตามคําส่ังของพระเยซูคริสตเจาท่ีใหบรรดาสานุศิษยไป
ประกาศ “ขาวดีแหงความรอดพน” ซ่ึงพระองคทรงมอบภารกิจในการประกาศขาวดีนี้แกบรรดา
สานุศิษยของพระองคแกมนุษยชาติ  “เพราะขาวดีนั้นเปนแหลงท่ีมาของความจริงท้ังปวงท่ีนําความ
รอดพน (ชีวิตนิรันดร/ชีวิตท่ีสมบูรณในพระเจา) มาใหและเปนระเบียบทางศีลธรรมสําหรับมนุษย
ทุกคน พรอมกันนั้นตองนําพระพรของพระเจามาแบงปนใหมวลมนุษยดวย”  (DV, 1965: 2) บรรดา
สานุศิษยตองทําหนาท่ีถายทอดขาวดีนี้อยางซ่ือสัตย ดวยการประกาศสอนดวยวาจา ใหแบบฉบับ
และวางกฎเกณฑถายทอดส่ิงท่ีพวกทานไดรับจากพระวาจา กิจการและจากการรวมชีวิตอยาง
ใกลชิดกับพระเยซูเจา และท่ีสุด พวกทานไดบันทึก “ขาวดีแหงความรอดพน” เปนลายลักษณอักษร 
ภายใตการดลใจของพระเจา (พระจิตเจา)  นอกจากน้ัน เพ่ือเปนการรักษาและถายทอด “ความจริง” 
อยางซ่ือสัตย ครบถวนและเปนปจจุบัน บรรดาสาวก (อัครสาวก) ไดแตงต้ังและมอบตําแหนงหนาท่ี
ส่ังสอนท่ีพวกทานไดรับจากพระเยซูคริสตเจาแกผูสืบทอด (ลูกศิษยของสาวกของพระเยซู 
คริสตเจา) ตอไป   

ส่ิงท่ีบรรดาสานุศิษยของพระเยซูคริสตเจาไดแตงต้ังและมอบหนาท่ีใหลูกศิษยของพวก
ทานตอไป ไดแก คําเทศนสอนของพวกสาวกท่ีมีบันทึกไวอยางพิเศษในหนังสือท่ีไดรับการดลใจ
จาก พระเจา (พระคัมภีร) และธรรมประเพณีศักดิ์สิทธ์ิ ซ่ึงหมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางท่ีชวยให

                                                 
1คริสตชนมักใชคําวา “การสรางโลก”  เปนคํายอ หมายถึงการที่พระเจาทรงสรางทุกสรรพสิ่งใหมีความเปนอยู 
2สภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 เปนการจัดประชุมสังคายนาคร้ังลาสุดของศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก จัด
ขึ้นที่นครรัฐวาติกัน ระหวางป ค.ศ. 1962 – 1965 โดยพระสันตะปาปา ยอหน ที่ 23 ทรงเรียกประชุมบรรดา 
มุขนายกทั่วโลกกวา 3,000 องค รวมทั้งผูแทนบาทหลวง นักบวช ฆราวาสและผูเช่ียวชาญแขนงตาง ๆ เขารวมเปน
ที่ปรึกษาและสังเกตการณ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือปฏิรูปคําสอนและวิถีปฏิบัติของศาสนาคริสต โรมันคาทอลิกให
ทันยุคสมัยปจจุบัน หลังการจัดสังคายนาน้ี มีการจัดทําเอกสารเพ่ือสงเสริมใหนํามติที่ประชุมไปดําเนินการ. 
3หมายถึง หลังจากที่พระเยซูคริสตเจาทําภารกิจเสร็จสิ้น กลาวคือ บังเกิดเปนมนุษย ประกาศขาวดีแหงความรอด  
รับทรมาน สิ้นพระชนม กลับคืนชีพและเสด็จสูสวรรค.  
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มนุษยชาติไดดําเนินชีวิตท่ีสามารถบรรลุถึงชีวิตท่ีสมบูรณในพระเจา (ชีวิตนิรันดร) ไดแก “คําส่ัง
สอน การดําเนินชีวิตและคารวกิจ สงวนรักษาทุกส่ิงท่ีตนเปนและเชื่อนั้นไวใหถาวรตลอดกาลและ
ถายทอดใหชนทุกรุน ทุกอายุขัย”  (DV, 1965: 8) 

 

1. ความหมาย 
พระคัมภีรศาสนาคริสต มีช่ือวา “Bible”  มาจากคําในภาษากรีกวา  “Biblia”  ซ่ึงเปน

รูปพหูพจนของคําวา  “Biblion”  แปลวา “หนังสือ” คําวาไบเบ้ิลจึงหมายถึง “หนังสือหลายเลม” 
(The Books)  เนื่องจากพระคัมภีรคริสตชนประกอบดวยหนังสือหลายเลมท่ีรวมเปนเลมเดียว  
คริสตชนเช่ือวาพระคัมภีรเปนหนังสือศักดิ์สิทธ์ิ เปนพระวาจาของพระเจา (The Word of God) ท่ีได
ตรัสกับมนุษยดวยวิธีการตางๆ ในประวัติศาสตรมนุษยชาติ เปนหนังสือท่ีนําเสนอความจริงเร่ือง
พระเจา มนุษยและโลก เกี่ยวกับความเปนมา จุดหมายและความหมายของชีวิต  โดยมีจุดมุงหมาย
เพ่ือใหมนุษยไปถึงความรอดพนหรือไปสูชีวิตท่ีสมบูรณในพระเจา พระคัมภีรเปนหนังสือศักดิ์สิทธ์ิ
เพราะพระเจาดลใจผูเขียน (Inspiration) ใหถายทอดส่ิงท่ีพระองคทรงตองการเปดเผยใหมนุษย
ทราบ “พระเจาทรงเลือกสรรมนุษยและทรงใชเขาใหเขียนโดยใชกําลังและความสามารถของตน”  
(DV, 1965: 11) และ “พระเจาคือผูประพันธพระคัมภีร...ทรงประทานแรงบันดาลใจแกมนุษย
ผูประพันธพระคัมภีร...โดยการใชความสามารถของเขาและวิธีการของเขาอยางเต็มท่ี” (ทัศไนย คมกฤส, 
2529: 13) พระคัมภีรเปนหนังสือของพระเจาก็จริง แตก็เปนหนังสือของมนุษยดวยเชนกัน กลาวคือ 
พระเจาทรงดลใจใหมนุษย (ผูเขียน) นําเสนอส่ิง ท่ีพระองคมีพระประสงคใหเขาเขียน ตามรูปแบบ/
วิธีการที่ผูเขียนนําเสนอ 

นอกจากนั้น ทัศไนย  คมกฤส (2529) อธิบายวา เนื้อหาสวนใหญในพระคัมภีรเปน
เร่ืองราวเกี่ยวกับความรอดท่ีพระองคทรงมีพระประสงคจะประทานใหแกมวลมนุษย เพ่ือช้ีใหเห็น
วาพระเจาคือใคร มนุษยคือใคร ทําไมมนุษยจึงตองการใหพระเจาชวยใหรอด และความรอดน้ีจะ
สําเร็จไดอยางไรภายใตแผนการของพระองค ขณะเดียวกันมนุษยควรประพฤติปฏิบัติอยางไร
เพื่อใหบรรลุถึงความรอดนี้ จึงถือไดวา พระคัมภีรเปน “ประวัติศาสตรความรอดพน”    

พระคัมภีรแบงออกเปน 2 ภาค คือ ภาคพันธสัญญาเดิม  (Old Testament) และภาค
พันธสัญญาใหม (New Testament) โดยท่ีพันธสัญญาเดิมท้ังหมดเขียนเปนภาษาฮีบรู ยกเวนบาง
ตอนท่ีเขียนเปนภาษากรีก สวนพันธสัญญาใหมท้ังหมดเขียนเปนภาษากรีก ชวงเวลาท่ีเขียนไม
สามารถระบุไดแนนอน เนื่องจากไมมีตนฉบับดั้งเดิมของหนังสือฉบับใดเลยในพระคัมภีร 
หลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีพอจะเหลืออยูเปนหลักฐาน ก็คือ หนังสือพระคัมภีรท่ีคัดลอกดวยมือ 
(Manuscripts)  ตอ ๆ  กันมา จนถึงปจจุบัน   รวมถึงฉบับท่ีแปลเปนภาษาตาง ๆ  (Versions)     

ซ่ึง Apostolic Constitution Fidei Depositum ในเอกสาร Catechism of the Catholic 
Church   (1992: 140) อธิบายวา แมวาพระคัมภีรจะแบงออกเปนสองภาค แตก็เปนเอกภาพเดียวกัน 
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โดย “เอกภาพของพระคัมภีรท้ังพันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม เกิดจากเอกภาพแหงแผนการของ
พระเจา...พันธสัญญาเดิมเปนการเตรียม พันธสัญญาใหม ในขณะท่ีพันธสัญญาใหมทําใหพันธสัญญา-
เดิมสําเร็จไป  ท้ั งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหมต างก็ใหความสวางแกกันและกัน 
พระคัมภีรท้ังสอง คือ พระวาจาที่แทจริงของพระเจา”  

 

2. สารบบพระคมัภีร (Canon)   
หมายถึง รายช่ือหนังสือตางๆ ท่ีอยูในพระคัมภีร และเขียนข้ึนโดยการดลใจของ 

พระเจา อันท่ีจริงคําวา “Canon” เปนคําท่ีมาจากภาษากรีกวา “kanon” ซ่ึงแปลวา “ไมเรียว” ใช
สําหรับวัดความยาว   เม่ือนํามาใชกับพระคัมภีรจึงหมายถึง หนังสือท่ีธรรมประเพณีของคริสต
ศาสนจักรไดกําหนดไว เพื่อใหสมาชิกของคริสตศาสนจักรสามารถแยกแยะไดวาหนังสือฉบับใด
ไดรับการดลใจจากพระเจา และฉบับใดไมไดรับ นอกจากนี้ยังหมายถึง กฎ หรือ  มาตรฐาน สําหรับ
ขอความเช่ือและกฎศีลธรรมท่ีตองปฏิบัติ    

ซ่ึง ลือชัย ธาตุวิสัย และคณะ (2552) อธิบายวา สารบบพระคัมภีรแบงหนังสือออกเปน 
2 ระบบ คือ   

1) สารบบแรก (Protocanonical  Books)  ไดแก  หนังสือท่ีกลุมคริสตชนทุกกลุม
ยอมรับมาโดยตลอดวา  เปนหนังสือท่ีไดรับการดลใจจากพระเจา 

2) สารบบท่ีสอง  (Deuterocanonical  Books) ไดแก  หนังสือท่ีกลุม คริสตชนบาง
กลุมมีความสงสัยวา เปนหนังสือท่ีไมไดรับการดลใจจากพระเจา ( หรือ“อธิกธรรม”) ประกอบดวย
หนังสือในพันธสัญญาเดิม  7  ฉบับ  ไดแก  โทบิต ,  ยูดิธ ,  1-2  มัคคาบี , บารุค, บุตรสิรา, และ
ปรีชาญาณ    สวนในพันธสัญญาใหม  มี   7  ฉบับ  ไดแก  ฮบ, ยก, 2ปต, 2-3 ยน, ยด และ วว   
จํานวนหนังสือท้ังหมดในพระคัมภีร มี   73   ฉบับ   แบงออกเปน  

1. พันธสัญญาเดิม   
คริสตชนยอมรับพระคัมภีรของศาสนายิว (ยูดาห)4  มาเปนสวนหนึ่งของพระคัมภีร 

พระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมบันทึกเร่ืองราวของชาติอิสราเอลหรือยิวนับต้ังแตอับราฮัมซ่ึงเปน
บรรพบุรุษตนตระกูล เร่ือยมาจนถึงราวกลางศตวรรษท่ี 2 กอนคริสตกาล แตกระนั้นพันธสัญญาเดิมก็
มิใชพงศาวดารของชาติอิสราเอลทีเดียว เพราะลําดับเหตุการณท่ีเลาไวยังมีเวนชองวางไวหลายตอน          
ชาติอิสราเอลเปนชาติเล็กๆ ท่ีไมมีความสําคัญอะไรเลยก็วาไดทางการเมือง แตก็มีความสําคัญมากใน
แผนการของพระเจา เพราะเปนชาติท่ีพระองคทรงเลือกสรรไวใหเปนบรรพบุรุษของพระเยซูคริสตเจา     
(ทัศไนย  คมกฤส, 2529: 13) พันธสัญญาเดิมสวนใหญเขียนเปนภาษาฮีบรู มีบางตอนเขียนเปนภาษา 
อาราเมอิค ซ่ึงเปนภาษาเซมิติกอีกภาษาหนึ่งคลายกับภาษาฮีบรู นอกนั้นยังมีบางเลมเขียนเปนภาษา

                                                 
4อยาลืมวาพระเยซูคริสตเจา เปนชาวยิว พระองคนับถือศาสนายิว/ยูดาหโดยปริยาย  
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กรีก พันธสัญญาเดิมประกอบดวยหนังสือจํานวน 46 เลม (สําหรับคาทอลิกและ/หรือ จํานวน 39 เลม 
สําหรับโปรแตสเตนต)   

ซ่ึง ลือชัย  ธาตุวิสัย และคณะ (2552) อธิบายวาพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม
ประกอบดวยหนังสือประเภทประวัติศาสตร (Historical Books) จํานวน 21 เลม หนังสือประเภท
ปรีชาญาณ (Sapiential Books) จํานวน 7 เลม และหนังสือประกาศก (Prophetical  Books) จํานวน  
18 เลม         

ซ่ึง ทัศไนย  คมกฤส (2540: 20 – 24 อางใน ลือชัย  ธาตุวิสัย และคณะ, 2552) 
อธิบายวาหนังสือประเภทประวัติศาสตรกลาวถึงความเปนมาของชาวอิสราเอล แตมีลักษณะเปนบท
เทศนสอนมากกวาการใหรายละเอียดทางประวัติศาสตร บางเลมก็เปนเร่ืองอิงประวัติศาสตร
มากกวาท่ีจะกลาวถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจริง สวนหนังสือประกาศก มีลักษณะเปนคําสอนแกชาว
อิสราเอลใหสํานึกถึงการประพฤติผิด  เพื่อจะไดกลับใจ  มิฉะนั้นจะตองถูกลงโทษ ขณะท่ีหนังสือ
ปรีชาญาณมีลักษณะเปนคําสอนและขอคิดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อใหชีวิตมีความเจริญรุงเรืองใน
หนาท่ีการงานและสังคม    

หนังสือในพันธสัญญาเดิม  จําแนกใหเห็นไดดังตารางตอไปนี้  (ลือชัย ธาตุวิสัย 
และคณะ, 2552)  
ตารางท่ี 2.3 พระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมจําแนกตามประเภทหนังสือ  ลําดับท่ี  ช่ือหนังสือ และ
อักษรยอ     
ลําดับท่ี ชื่อหนังสือ อักษรยอ ชื่อภาษาอังกฤษ 

 หนังสือประเภทประวัติศาสตร   
1 ปฐมกาล ปฐก Genesis 
2 อพยพ อพย Exodus 
3 เลวีนิต ิ ลนต Leviticus 
4 กันดารวิถี กดว Numbers 
5 เฉลยธรรมบัญญัติ ฉธบ Deuteronomy 
6 โยชูวา ยชว Joshua 
7 ผูวินิจฉัย วนฉ Judges 
8 นางรูธ นรธ Ruth 

9-10 ซามูเอล ฉบับท่ี 1 – 2  ซมอ 1 -2 Samuel 
11-12 พงศกษัตริย ฉบับท่ี 1 – 2  พกษ 1-2 Kings 
13-14 พงศาวดาร  ฉบับท่ี  1 – 2   พศด 1-2 Chronicles 

15 เอสรา อสร Ezra 
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ตารางท่ี 2.3 (ตอ)   

ลําดับท่ี ชื่อหนังสือ อักษรยอ ชื่อภาษาอังกฤษ 
16 เนหะมีย นหม Nehemiah 
17 โทบิต ทบต Tobit 
18 ยูดิธ ยดธ Judith 
19 เอสเธอร อสธ Esther 

20-21 มัคคาบี  ฉบับท่ี 1 – 2  มคบ 1-2 Maccabees 
 หนังสือปรีชาญาณ   

22 โยบ โยบ Job 
23 เพลงสุดด ี สดด Psalms 
24 สุภาษิต สภษ Proverbs 
25 ปญญาจารย ปญจ Qohelet 
26 เพลงซาโลมอน พซม Song of Salomon 
27 ปรีชาญาณ ปชญ Wisdom 
28 บุตรสิรา บสร Ben – Sira(ch) 
 หนังสือประกาศก   

29 อิสยาห อสย Isaiah 
30 เยเรมีย ยรม Jeremiah 
31 เพลงครํ่าครวญ พคค Lamentations 
32 บารุค บรค Baruch 
33 เอเสเคียล อสค Ezekiel 
34 ดาเนียล ดนล Daniel 
35 โฮเชยา ฮชย Hosea 
36 โยเอล ยอล Joel 
37 อาโมส อมส Amos 
38 โอบาดีย อบด Obadiah 
39 โยนาห ยนา Jonah 
40 มีคาห มคา Micah 
41 นาฮูม นฮม Nahum 
42 ฮบากุก ฮบก Habakkuk 
43 เศฟนยาห ศฟย Sephaniah 
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ตารางท่ี 2.3 (ตอ)   

ลําดับท่ี ชื่อหนังสือ อักษรยอ ชื่อภาษาอังกฤษ 
44 ฮักกัย ฮกก Haggai 
45 ศาคารยาห ศคย Zechariah 
46 มาลาคี มลค Malachi 

 

2. พันธสัญญาใหม    
พระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม คือ หนังสือจํานวน 27 เลมท่ีกลาวถึงคําสอนและ

กิจการสําคัญๆ  ของพระเยซูคริสตเจา ประวัติศาสนาคริสตในยุคเร่ิมตน รวมถึงจดหมายจากสาวก 
(ของพระเยซูคริสตเจา)   บางองคท่ีเขียนถึงกลุมคริสตชนตางๆ หนังสือเลมสุดทายท่ีเรียกวา “วิวรณ”  
(Revelation) กลาวถึงชัยชนะและความสําเร็จตามแผนการของพระเจา ซ่ึงถือเปนการใหความหวังแก
มนุษยทุกคน  สวนสําคัญท่ีสุดของพันธสัญญาใหม คือ พระวรสาร ในฐานะเปนหัวใจของพระ
คัมภีรท้ังหมด เพราะเปนพยานสําคัญถึงพระชนมชีพและคําส่ังสอนของพระเยซูคริสตเจา (CCC, 
1994: 125) หนังสือพันธสัญญาใหมท้ัง 27 เลม เขียนเปนภาษากรีกท้ังหมด (ทัศไนย  คมกฤส, 2529: 
14) ซ่ึง ลือชัย  ธาตุวิสัย และคณะ (2552)  อธิบายสรุปพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม ดังน้ี 

พระวรสาร ถือวาเปน ขาวดี เกี่ยวกับพระเยซูเจา  ไมใชชีวประวัติของพระเยซู
อยางท่ีหลายคนเขาใจ  ผูนิพนธพระวรสารเปนคนแรกคือ มาระโก  ประมาณป ค.ศ. 70  เพื่อให
ผูอานเห็นวาพระเยซูเจา คือ  พระคริสตเจา  และเปน พระบุตรของพระเจา  ตอมามัทธิวและลูกาได
นําพระวรสารของมาระโกมาเรียบเรียงใหม  โดยเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับพระเยซูท่ีไดมาจากแหลง
อ่ืน พระวรสารของมัทธิวไดช้ีใหเห็นวา  พระเยซูเจาทรงเปนผูทําใหพระสัญญาของพระเจาในพันธ-
สัญญาเดิมสําเร็จโดยบริบูรณ   และทรงเปนผูนําประชากรใหมของพระเจาใหไดรับความรอด
เชนเดียวกับโมเสสท่ีเปนผูนําชาวอิสราเอลจากอียิปตไปสูดินแดนแหงพระสัญญาในคร้ังกระโนน
ประมาณวา  เขียนข้ึนในราว ค.ศ. 85 – 90 สวนพระวรสารของลูกาซ่ึงเรียบเรียงข้ึนใหมในเวลา
ใกลเคียงกับของมัทธิว  ไดพยายามแสดงใหเห็นวา  พระเยซูเจาทรงเปนผูชวยใหมนุษยทุกคนไดพบ
ความรอดรวมทั้งผูท่ีถูกสังคมรังเกียจเหยียดหยาม  เชน  ผูหญิง  คนยากจน  และคนบาป  เนื่องจาก
พระวรสารท้ังสามฉบับนี้  คือ  มาระโก  มัธทิว และลูกา มีเนื้อหาใกลเคียงกันมาก และบางตอนยังมี
การคัดลอกขอความจากกันโดยตรงทั้งเร่ืองราวและลําดับเหตุการณ นักพระคัมภีรจึงเรียกพระวร-
สารท้ังสามฉบับนี้วา  “พระวรสารสหทรรศน”  (Synoptic Gospels) 

หนังสือกิจการอัครสาวก  เขียนโดยลูกา  เลาถึงการเดินทางของพระเยซูเจามาท่ี
กรุงเยรูซาเล็ม เพ่ือรับทรมาน  ส้ินพระชนม  กลับคืนชีพ  แลวเสด็จไปหาพระบิดาท่ีนั่น นอกจากน้ี
ยังเลาถึงเร่ืองราวท่ีพระวาจาของพระเจาไดแพรออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม โดยมีบรรดาอัครสาวก
ของพระเยซูเจาเปนพยานยืนยันถึงพระองคโดยเฉพาะเปาโล ซ่ึงเคยเปนผูตอสูกับพระวาจานี้มากอน 
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นักบุญเปาโลเขียนประกาศพระวรสารในรูปแบบของ จดหมาย  ปรากฏในพระ
คัมภีร  โดยเปนการเขียนถึงกลุมคริสตชนในสถานท่ีตางๆ  ซ่ึงทานเคยนําขาวดีไปประกาศไว พระ
คัมภีรพันธสัญญาใหมนี้ มีจดหมายของนักบุญเปาโลอยูถึง  13  ฉบับ  นอกจากนั้นยังมีจดหมายถึง
ชาวฮีบรูและจดหมายของอัครสาวกคนอ่ืนๆ อีก 7 ฉบับ  แตขอเขียนเหลานี้มีลักษณะเปนขอเตือนใจ
ในรูปจดหมายมากกวา 

พระคัมภีรพันธสัญญาใหม  จบลงดวยหนังสือ  วิวรณ   โดยมีจุดประสงคในการ
เขียนเพ่ือใหกําลังใจแกผูท่ีกําลังถูกเบียดเบียน  และใหความหวังในการตอสูระหวางอํานาจมืดของ
ความช่ัวรายกับพระเจา   ซ่ึงในท่ีสุดพระเจาทรงเปนผูพิชิตความช่ัวรายท้ังปวง(ทัศไนย คมกฤส, 
2540  : 31-36) 

หนังสือในพันธสัญญาใหม   จําแนกใหเห็นไดดังตารางตอไปนี้ (ลือชัย ธาตุวิสัย 
และคณะ, 2552)  
ตารางท่ี 2.4  พระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม จําแนกตามประเภทหนังสือ  ลําดับท่ี  ช่ือหนังสือ และ
อักษรยอ      
ลําดับท่ี ชื่อหนังสือ อักษรยอ ชื่อภาษาอังกฤษ 

1 มัทธิว มธ Matthew 
2 มาระโก มก Mark 
3 ลูกา ลูกา Luke 
4 ยอหน ยน John 
5 กิจการอัครสาวก กจ Acts 
6 จดหมายถึงชาวโรม รม Romans 

7 – 8 จดหมายถึงชาวโครินธ 1-2  คร 1-2 Corinthians 
9 จดหมายถึงชาวกาลาเทีย กท Galatians 

10 จดหมายถึงชาวเอเฟซัส อฟ Ephesians 
11 จดหมายถึงชาวฟลิปป ฟป Philippians 
12 จดหมายถึงชาวโคโลสี คส Colossians 

13 – 14 จดหมายถึงชาวเธสะโลนิกา  ฉบับท่ี 1 – 2   1 – 2 ธส 1 -2 Thessalonians 
15 – 16 จดหมายถึงทิโมธี  ฉบับท่ี  1 –  2 1 – 2  ทธ 1-2 Timothy  

17 จดหมายถึงทิตสั ทต Titus 
18 จดหมายถึงฟเลโมน ฟม Philemon 
19 จดหมายถึงชาวฮีบรู ฮบ Hebrews 
20 จดหมายนักบุญยากอบ ยก James 
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ตารางท่ี 2.4 (ตอ)   

ลําดับท่ี ชื่อหนังสือ อักษรยอ ชื่อภาษาอังกฤษ 
21 – 22 จดหมายนักบุญเปโตร  ฉบับท่ี  1 – 2  1 – 2  ปต 1 – 2 Peter 
23 – 25 จดหมายนักบุญยอหน  ฉบับท่ี  1 – 2 – 3   1 – 2 – 3 ยน 1-2-3  John 

26 จดหมายนักบุญยูดาห ยด Jude 
27 วิวรณ วว Revelation 

 
จึงกลาวไดวา  พระคัมภีรไบเบิ้ลเปนหลักฐานช้ินสําคัญท่ีแสดงถึงความสัมพันธระหวาง

พระเจากับมนุษย  ประวัติศาสตรของความสัมพันธดังกลาวปรากฏในรูปของพันธสัญญา โดยท่ี
พันธสัญญาเดิม  ก็คือ  ความสัมพันธระหวางพระเจากับชาวอิสราเอล สวนพันธสัญญาใหม  เร่ิมจาก
การปรากฏตัวของพระเยซูเจา  ไดเทศนาส่ังสอน  ประกาศขาวดี  เผยแผพระอาณาจักรของพระเจา  
จวบจนส้ินพระชนมบนไมกางเขนเพ่ือเปนการไถบาปใหมนุษย    

คริสตชนเชื่อวา  พระเจาคือผูเขียนพระคัมภีร  เนื่องจากมนุษยส่ือสารกันดวยคําพูด วิธีการ
ท่ีพระเจาจะตรัสกับมนุษยไดจึงตองอาศัยมนุษยเปนเคร่ืองมือ  ดวยการดลใจจากพระเจาใหมนุษยท่ี
พระองคทรงเลือกเปนผูบันทึกถอยคําแลวถายทอดออกมาเปนตัวหนังสือ การดลใจเชนนี้เองจึงทํา
ใหเรามั่นใจไดวา   พระวาจาของพระเจา เปนขอความเช่ือและขอประพฤติปฏิบัติท่ีเปนสัจธรรม  
นั่นเอง     

 

3. วิธีการอานพระคัมภีร 
 คณะผูวิจัยทําเว็บไซต  Kamsondeedee (2551, อางใน ลือชัย ธาตุวิสัย และคณะ, 

2552) ไดเสนอแนะวิธีการอานพระคัมภีรไวอยางละเอียดนาสนใจและเปนแนวทางสําหรับผูสนใจท่ี
จะอานพระคัมภีรไดเปนอยางดี แบงเปนการอานพระคัมภีรดวยตนเองและการอานเปนกลุม โดย
เสนอวิธีการอาน ดังตอไปนี้    

3.1 การอานพระคัมภีรดวยตนเอง    
แบงข้ันตอนการอานไว  4   ข้ันตอนดังนี้ 

    การสวดอธิษฐานขอพระจิตเจา 
ทุกคร้ังกอนเปดอานพระคัมภีร   ขอใหเราสวดอธิษฐานขอใหพระจิตเจา

เสด็จลงมาประทับเหนือเรา เพื่อประทานสติปญญา  ความฉลาด ความรู ความเขาใจในวัตถุประสงค
ของพระเจาท่ีจะนําพระวาจาไปใชอยางถูกตองตามพระประสงคของพระองค  ไมควรเปดอานพระ
คัมภีรทันที 

 
 



  

20 
 

   
 

การอานพระคัมภีร 
ควรอานพระคัมภีรอยางชาๆ อยารีบๆ อานเพื่อใหจบ ขณะอานไปควร

รําพึงไปดวย  และถาเปนไปไดขณะท่ีอานขอใหนึกเห็นภาพของพระเยซูเจากําลังประทับยืนอยู
ขางหนาเรา   เสมือนวาพระองคกําลังส่ังสอนเราดวยใบหนาอันยิ้มแยมเปยมดวยพระเมตตา  ความ
รัก  ความหวงใย  และความปรารถนาท่ีจะใหเราเปนคนดี 

การอานพระคัมภีรไมควรอานครั้งเดียวใหจบเลม แตควรอานครั้งละบท  
หรือคร้ังละตอน  จะเปนตอนขนาดยาวหรือส้ันก็ไดแลวแตความศรัทธาของผูอาน สําหรับผูมีพระ
คัมภีรฉบับสมบูรณ อาจจะเปนฉบับพันธสัญญาใหมหรือพันธสัญญาเดิม ควรอานพระวรสารท้ังส่ี
กอน คือ พระวรสารของนักบุญมัทธิว มาระโก  ลูกา  และยอหน เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับความรู
เกี่ยวกับพระวาจาของพระเจาซ่ึงสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตของเราได 

วิธีการอานพระคัมภีร 
การอานพระคัมภีรแตละบทแตละตอน   ควรอานใหครบ  3  รอบ  ดังนี้ 
รอบแรก 

ใหอานอยางเดียว อานชา ๆ อานไป คิดไป รําพึงไป ตลอดจนทํา
ความเขาใจในพระวาจาแตละประโยคใหเขาใจ ส่ิงสําคัญตองจับใจความใหไดวา พระเจาตรัสอะไร
กับเรา  และพระองคมีประสงคจะใหเราทําอะไร  อยาอานผานๆ  หรืออานเพียงใหช่ือวาไดอานจบ
แลวเทานั้น 

รอบสอง 
ใหอานชา ๆ  อยางเดียวกับรอบแรก  แตคร้ังนี้ใหเตรียมดินสอสีหรือ

ปากกาเรืองแสงสําหรับขีดเนนขอความสําคัญพรอมไมบรรทัดเล็กๆ อีกหนึ่งอัน เม่ืออานพบพระ
วาจาตอนใดแลวรูสึกประทับใจและคิดวานาจะนําไปใชกับชีวิตของเราไดก็ใหขีดเสนใตประโยค
นั้นๆ  ไว 

รอบสาม 
ใหอานเฉพาะขอความที่ไดขีดเสนใตไวจากการอานรอบที่สอง โดย

พยายามอานซํ้าๆ จนแนใจวาจําขอความนั้นไดแลว  และเพ่ือใหเกิดความแมนยํามากข้ึน ก็อาจจะ
นํามาทบทวนอีกคร้ังหลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จแลว  การจําพระวาจาของพระเจานั้น บางคน
อาจจะจําเฉพาะถอยคําอยางเดียว  บางคนก็อาจจะจําเพิ่มท่ีมาของขอความนั้นดวย วามาจากพระวร
สารฉบับใด  บทท่ีเทาใด  และขอใด  เพื่อสามารถกลับไปคนหาทบทวนพระวาจาตอนนั้นจากพระ
คัมภีรท่ีบานไดอีก 
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4 การสวดโมทนาคุณพระเจาหลังจากอานพระคัมภีร 
ใหสวดโมทนาพระเจาทุกคร้ังกอนจะเลิกอานพระคัมภีร   เพื่อเปนการขอบคุณ

พระเจาท่ีไดทรงประทานพระพรใหเราไดอานพระวาจาของพระองค   และทําใหเราไดเขาใจพระ
วาจาของพระองคอยางถูกตองและลึกซ้ึง    เพื่อท่ีเราสามารถจะนําพระวาจาของพระองคไปใชได
ตรงตามพระประสงค 

จึงสรุปข้ันตอนในการอานพระคัมภีรดวยตนเอง  อยางไรก็ตามเพ่ือสรางนิสัยใน
การอานพระคัมภีรใหเกิดข้ึน จึงควรอานพระคัมภีรทุกวัน โดยกําหนดเวลาในการอานแตละวันให
แนนอน  โดยอาจจะเปนเวลาเชาหลังต่ืนนอน  กอนออกจากบานไปทํางาน  หรือตอนคํ่ากอนเขา
นอน  หรือหาเวลาที่เหมาะสมกับชีวิตประจําวันของเราก็ได   เชน  ตอนพักเท่ียง หลังอาหาร  หรือ
ตอนเย็นหลังจากเลิกงาน  เปนตน 
 

3.2 การอานพระคัมภีรแบบเปนกลุม    
นอกจากการอานพระคัมภีรคนเดียวแลว  วิธีการอานพระคัมภีรแบบเปนกลุมก็เปน

อีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูมีความสนใจท่ีจะอานพระคัมภีรรวมกัน  เพื่อนําพระวาจาท่ีตนประทับใจ
มาแบงปนใหเพื่อน ๆ  ในกลุมไดรับรู   วิธีการอานพระคัมภีรแบบเปนกลุม  มีข้ันตอนที่สําคัญ  7  
อยาง คือ 

1) เชิญพระเจามาประทับอยูกับเรา 
กอนเร่ิมอานพระคัมภีร  ใหตัวแทนกลุม คนใดคนหน่ึงเปนผูนําอธิษฐาน  

เชิญพระเยซูเจามาประทับกับพวกเรา  ดวยบทสวดงาย ๆ  ส้ัน ๆ  
2) เชิญอานขอความจากพระคัมภีร 

ผูนําการอานเชิญทุกคนในกลุมเปดพระวรสารของนักบุญท่ีจะอานตามดวย
บทท่ีเทาไร  และขอท่ีจะอาน พยายามพูดอยางชาๆ  ทีละข้ันทีละตอน หลังจากทุกคนพบพระวรสาร
ท่ีจะอานแลวใหเชิญคนใดคนหนึ่งเปนผูอานพระวรสารอยางชาๆ เม่ืออานจบอาจเชิญอีกคนหนึ่ง
ชวยอานซํ้าอีกเท่ียวหนึ่ง   เพื่อใหม่ันใจวาทุกคนไดรับฟงและจดจําพระวาจาตอนท่ีอานนั้นได 

3) เลือกหาคําประทับใจและรําพึง 
เม่ืออานพระวรสารจบแลว ใหทุกคนอยูในความเงียบสักครูหนึ่งตอจากนั้น

ใหแตละคนเลือกคําหรือขอความที่ประทับใจแลวอานดวยความสํารวมอยางชาๆ สามคร้ังควรเวน
ชวงเวลาที่แตละคนอานใหหางกันพอสมควร   ดําเนินการอานเชนนี้ไปจนครบทุกคน 

4) ปลอยใหพระเจาตรัสกับเราในความเงียบ 
หลังจากคนสุดทายอานจบแลว ใหทุกคนอยูในความเงียบประมาณสองถึง

สามนาที   เพื่อใหพระเจาไดตรัสกับเราดวยถอยคําท่ีเรามีความประทับใจ 
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5) แบงปนส่ิงท่ีพระเจาตรัสกับเราในใจ 
ขอใหแตละคนไดพิจารณาวา  พระวาจาท่ีประทับใจเรานั้นสามารถเตือนใจ

เราอยางไร  และพระองคบอกใหเราเจริญชีวิตตามพระวาจานั้นอยางไร   นําส่ิงเหลานี้มาแบงปนให
คนอ่ืนไดรับรู  รวมท้ังอาจเลาถึงประสบการณชีวิตท่ีผานมาของเราดวยก็ได  แตตองไมใชเปนการ
สอนคนอ่ืน การแบงปนนี้ใหทุกคนรับรูเพียงอยางเดียว หามมิใหออกความเห็น ซักถาม หรือโตแยง
เด็ดขาด 

6) พิจารณาถึงงานท่ีเราทําหรือประชุม 
หลังจากแบงปนกันเสร็จเรียบรอยแลว  หากมีกิจการท่ีจะตองทําหรือเร่ืองท่ี

จะตองประชุมกันก็ใหดําเนินการประชุมตอ หากไมมีอาจขามข้ันตอนนี้ก็ได 
7) การภาวนารวมกัน 

ใหปดการประชุมกลุมดวยการภาวนารวมกันหรืออาจจะรองเพลงสรรเสริญ 
พระเจารวมกันก็ได 

วิธีการอานพระคัมภีรท้ังอานคนเดียวและอานเปนกลุมตามท่ีกลาวถึงขางตน คง
ชวยช้ีแนะแนวทางการอานพระคัมภีรใหผูสนใจไดบางไมมากก็นอย อยางไรก็ตามมีขอสังเกต
สําหรับการอานเปนกลุม ควรทําเฉพาะในกลุมเล็กๆ ประมาณ  5- 6  คน อยางมากไมควรเกิน7–8  
คน ถาจํานวนคนในกลุมมีมากกวานี้ ควรแบงเปนกลุมยอยๆ ตามขนาดท่ีกําหนด สําหรับวิธีการ
อานแบบเปนกลุม 7 ข้ันตอนนี้  มักจะนํามาใชกอนท่ีจะเร่ิมประชุมตามวาระท่ีกําหนด (ข้ันตอนท่ี 6)  
ดังนั้นอาจมีการปรับลดข้ันตอนบางอยาง  เพื่อใหเหมาะสมกับเวลาท่ีตองใชในการประชุม     
 

ตอนท่ี 3 คําสอนของพระเยซูเจาเรื่องความสุขแท 
 

บทนํา 
 1. เราสามารถพบคําสอนของพระเยซูเจาเร่ืองความสุขแทไดท่ีไหน 

• ในพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว (มธ 5:3-10) และของนักบุญลูกา (ลก 

6:20b-23) 

• ในพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว คําสอนเร่ืองนี้เปนสวนหนึ่งของบท

เทศนบนภูเขา (มธ 5:1-7:29) ซ่ึงเปนหนึ่งในหาบทเทศนอันยิ่งใหญของพระเยซูเจา 

2. ตัวบทพระคัมภีร (มธ 5:3-10) 
ผูมีใจยากจน ยอมเปนสุข เพราะพระอาณาจักรสวรรคเปนของเขา 
ผูเปนทุกขโศกเศรา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับการปลอบโยน 
ผูมีใจออนโยน ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับแผนดินเปนมรดก 
ผูหิวกระหายความชอบธรรม ยอมเปนสุข เพราะเขาจะอ่ิม 
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ผูมีใจเมตตา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับพระเมตตา 
ผูมีใจบริสุทธ์ิ ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดเห็นพระเจา 
ผูสรางสันติ ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดช่ือวาเปนบุตรของพระเจา 
ผูถูกเบียดเบียนขมเหงเพราะความชอบธรรม ยอมเปนสุข  
เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา 

 

โครงสรางของคําสอนเรื่องความสุขแท 
ในพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว ความสุขแทมี 8 ประการ และแตละประการ

ประกอบดวย 3 สวน 
1. ลักษณะของบุคคลท่ีมีความสุข 

2. การประกาศวาเปนผูมีความสุข 

3. ส่ิงท่ีมีคาสําหรับพวกเขา (มธ 5:3,10) หรือส่ิงท่ีรอคอยพวกเขาในอนาคต (มธ 5:4-

9) 

• จากโครงสรางนี้ เราจะเห็นวาสวนแรกเปนเงื่อนไข ซ่ึงเกี่ยวของกับทาทีและ

สถานการณของมนุษย สวนท่ีสองเปนผลท่ีตามมา ซ่ึงเปนการระบุสภาพของมนุษยท่ีเปนผูมี

ความสุข สวนท่ีสามเปนสาเหตุ ซ่ึงเกี่ยวของกับส่ิงท่ีพระเจาจะกระทําเพื่อเขา 

• สาเหตุของความสุขแทไมใชทาทีหรือสถานการณของมนุษย แตเปนอนาคตซ่ึง

พระเจาจะประทานใหเขา ดังนั้น เฉพาะบุคคลที่ตระหนักถึงทาทีเหลานี้เทานั้น จึงจะบรรลุถึง

ความสุขแทอันนี้ 
 

องคประกอบท่ีเหมือนกันของคําสอนเรื่องความสุขแท 
 

• คําสอนเร่ืองความสุขแททุกขอมีคําวา “ยอมเปนสุข” ซ่ึงแปลมาจากคําภาษากรีก 

“มาคารีออส” 

• ชาวกรีกโบราณถือวา บรรดาเทพเจาเปน “ผูมีความสุข” เพราะพวกทานมีชีวิตท่ี

เปนอิสระจากความกังวลใจและความตาย ในทํานองเดียวกัน บรรดาวีรบุรุษและวีรสตรีท่ีเสียชีวิต

ไปแลวเปน “ผูมีความสุข” ดวย เพราะพวกเขาเหลานั้นไดไปอยูกับบรรดาเทพเจาบนเกาะแหง

ความสุข 

• ในพันธสัญญาใหม คํานี้ถูกใชเพื่อหมายถึงความยินดีท่ีมาจากการมีสวนรวมใน

อาณาจักรของพระเจา 
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• พระเยซูเจาทรงอธิบายความหมายของ “ผูมีความสุข” ไววา “จงชื่นชมยินดีเถิด 

เพราะบําเหน็จรางวัลของทานในสวรรคยิ่งใหญนัก” (มธ 5:12)  

• จากขอความตอนนี้เราทราบวา “ผูมีความสุข” คือ “ผูท่ีชื่นชมยินดี” เม่ือเขาอยูใน

สถานการณท่ีนาพึงพอใจดังกลาวซ่ึงเปนเหตุใหเขาเกิดปฏิกิริยาทางอารมณเชนนั้น 

• ความชื่นชมเปนอารมณภายใน สวนความยินดีเปนทาทีท่ีแสดงออกมาภายนอก 

กลาวคือ เม่ืออารมณแหงความช่ืนชมภายในมีพลังมากจนไมอาจเก็บไวได ก็จะระเบิดออกมาใหเหน็

ภายนอก ดวยเหตุนี้ ความสุขแทจึงเปนปฏิกิริยาทางอารมณท่ีทรงพลัง มีชีวิตชีวา และเปนแบบ

สวนตัว ซ่ึงมีพื้นฐานอยูในความครบบริบูรณท่ีพระเจาไดทรงทําใหเปนจริงข้ึนมา 
 

คําสอนเรื่องความสุขแทเปนขาวดี 
 

• ประกาศความช่ืนชมยินดีท่ียิ่งใหญและเปนจริง ซ่ึงมีพื้นฐานอยูในการกระทําของพระเจา 

• ประกาศความครบบริบูรณของความชื่นชมยินดี ในพระคัมภีรเลข 7 เปนสัญลักษณ

หมายถึงความครบบริบูรณแหงโลกนี้ สวนเลข 8 เปนสัญลักษณหมายถึงความครบบริบูรณแหง

สวรรค ดังน้ัน ความสุขแทท้ังแปดประการตองถูกนําไปปฏิบัติดวยกันเสมอ ไมควรถูกแยกออกจาก

กัน เพราะจะทําใหขาดความครบบริบูรณแหงสวรรคของมัน 

• เปนจุดเร่ิมตนของคําเทศนสอนของพระเยซูเจา เปนตัวกําหนดคุณลักษณะภายในของ
ขาวดีท่ีตามมา พระเยซูเจาทรงเสด็จมาเพื่อประกาศความช่ืนชมยินดีท่ีครบบริบูรณ เพื่อแสดงใหเห็น

วิถีทางท่ีจะนําไปสูความช่ืนชมยินดีนั้น นี่เปนขอบเขตของคําเทศนสอนของพระองค 

• ทําใหคําทํานายของประกาศกในพันธสัญญาเดิมสําเร็จไป ในศาลาธรรมท่ีเมืองนาซาเร็ธ 

พระเยซูเจาตรัสถึงตัวพระองคเองโดยใชถอยคําของประกาศอิสยาหวา “พระจิตของพระเจาทรงอยู

เหนือขาพเจา เพราะพระองคทรงเจิมขาพเจาไว ใหประกาศขาวดีแกคนยากจน” (ลก 4:18; อสย 

61:1) เม่ือยอหนผูทําพิธีลางใชศิษยมาถามพระองควาเปนพระเมสสิยาหท่ีชาวยิวกําลังรอคอยหรือ

เปลา พระเยซูเจาทรงตอบโดยการบรรยายถึงภารกิจของพระองควา “คนยากจนไดรับการประกาศ

ขาวดี” (มธ 11:5; อสย 61:1) ในคําสอนเร่ืองความสุขแท พระองคทรงระบุประเภทของคนยากจน

ดวยนั่นคือ “ผูมีใจยากจน” (มธ 5:3) 
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กลาวโดยสรุป พระเยซูเจาทรงประกาศความช่ืนชนยินดีท่ีครบบริบูรณ ในความสุขแทแต
ละประการ พระองคทรงชี้ใหเห็นเง่ือนไข ทรงสอนวิถีทางและการเตรียมตัวที่จําเปนในสวนของ
มนุษย และทรงเผยแสดงการกระทําของพระเจา ซ่ึงเปนสาเหตุของความช่ืนชมยินดีนี้ 
 

ตัวบทพระคัมภีร 
ความสุขแทประการท่ี 1 

 

“ผูมีใจยากจน ยอมเปนสุข เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา” (มธ 5:3) 
1. ใครคือผูมีใจยากจน 
 

• เหมือนภาษาท่ีใชกันท่ัวไปในสมัยนั้น ในพันธสัญญาใหมคําวา “ยากจน” มักจะพาดพิงถึง

ความยากจนดานวัตถุ การขาดส่ิงของท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต บุคคลท่ียากจนคือ บุคคลท่ีไมไดเปน

เจาของอะไรเลย ดวยเหตุนี้ เขาตองพึ่งพาบุคคลอ่ืนเพื่อจะไดมีชีวิตรอด ปราศจากความชวยเหลือ

ดังกลาว เขาไมอาจมีชีวิตอยูตอไปอีกได 

• อยางไรก็ตาม ท่ีนี่พระเยซูเจาไมไดเนนความยากจนภายนอก กลาวคือ การขาดปจจัยดาน

วัตถุในการดํารงชีวิต แตความยากจนภายใน ความยากจนท่ีใจ ซ่ึงเปนศูนยกลางของอารมณและ

ความรูสึกนึกคิดของมนุษย 

• ในตัวของผูมีใจยากจน สวนนี้ถูกกําหนดดวยความยากจน เขาไมไดเปนบุคคลที่ไรใจ 

เพียงแตใจของเขาเต็มไปดวยความยากจนของตนเอง กลาวคือ เขาเปนบุคคลรูและตระหนักถึงความ

ยากจนและความเปราะบางของตนเองอยางดีและอยางลึกซ้ึง 

• ถาลักษณะหนึ่งของความยากจนคือการข้ึนอยูกับการใหและความชวยเหลือของคนอ่ืน มัน

จึงเปนสถานภาพท่ีตรงกันขามกับ “การขึ้นอยูกับตนเองและการเพียงพอในตนเอง” 

• การมีใจยากจนไมไดหมายถึงความสุภาพโดยตรง แตสามารถนําไปสูความสุภาพได 

กลาวคือ การรูจักและยอมรับวาตนเองข้ึนกับพระเจาดวยใจจริงนําไปสูความสุภาพถอมตน 

• ในบริบทของการใกลจะมาถึงของพระอาณาจักรสวรรค ผูมีใจยากจนคือผูท่ีรูและตระหนัก

ดีวาตนเองข้ึนอยูกับพระเจา และปราศจากพระองค เขาไมสามารถดําเนินชีวิตในฐานะมนุษยอีก

ตอไปได 

• การตระหนักถึงการข้ึนอยูกับพระเจาอันนี้เองเปนทาทีท่ีถูกตองและสําคัญของส่ิงสรางท่ี

ฉลาดตอหนาพระผูสรางของตนเอง 
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• ดังนั้น ถาในที่สุดแลว หลักเกณฑท่ีใชวัดวาใครเปนผูมีใจยากจนคือ การตระหนักดีวาชีวิต

ของตนเองท้ังครบข้ึนอยูกับพระเจาอยางส้ินเชิง มนุษยทุกคนสามารถเปนผูมีใจยากจนได 

• ผูยากจนดานวัตถุบางคนซ่ึงฝากความหวังท้ังหมดของเขาไวกับทรัพยสมบัติในโลกน้ี โดย

ไมตระหนักถึงการข้ึนอยูกับพระเจา เขาก็ไมไดเปนสวนหนึ่งของ “ผูมีใจยากจน” ตรงกันขาม คน

รํ่ารวยดานวัตถุ แตไมยึดติดกับทรัพยสมบัติของเขา และใชพระพรที่เขาไดรับจากพระเจาเพื่อคนอ่ืน 

โดยตระหนักวาทุกส่ิงท่ีตนเองมีและเปนลวนมาจากพระเจา ชีวิตท้ังครบของตนข้ึนอยูกับพระเจา

อยางส้ินเชิง เขาก็เปนสวนหนึ่งของ “ผูมีใจยากจน” 

• อยางไรก็ตาม แมวาทรัพยสินเงินทองในตัวมันเองเปนส่ิงท่ีดี เปนพระพรของพระเจาอยาง

หนึ่ง แตในอีกดานหน่ึง มันอาจเปนอุปสรรคสําคัญท่ีขัดขวางไมใหผูเปนเจาของตระหนักถึงการ

ข้ึนอยูกับพระเจา และเปนส่ิงลอลวงท่ีทรงพลังท่ีนําไปสูการคิดวาตนเองเปนอิสระไมข้ึนกับใคร 

แมแตกับพระเจา 
 

2. อาณาจักรสวรรคคืออะไร 
 

• เหตุผลท่ีทําใหผูมีใจยากจนเปนสุขคือ เขาเปนเจาของอาณาจักรสวรรค 

• ในพระวรสารท้ังส่ีฉบับ เราพบคําวา “อาณาจักรสวรรค” ในพระวรสารตามคําบอกเลาของ

นักบุญมัทธิวเทานั้น (32 คร้ัง) ซ่ึงมีความหมายเหมือนกับคําวา “อาณาจักรพระเจา” ซ่ึงเราสามารถ

พบไดในพระวรสารทุกฉบับ 

• ในพันธสัญญาเดิม เราไมพบคําวา “อาณาจักรสวรรค” หรือ “อาณาจักรพระเจา” แตเราพบ

ถอยคําท่ีเปนนามธรรมมากกวา เชน “พระยาหเวหจะทรงครองราชยตลอดนิรันดร” (อพย 15:18) 

• ปรกติแลว ชาวยิวจะไมพูดเอยพระนามพระเจาโดยตรง เม่ือพวกเขาตองการพูดถึงพระเจา 

พวกเขามักจะพูดถึงความเปนเจานายหรือความเปนกษัตริยของพระองคมากกวา ดังนั้น คําพูดท่ีวา 

“อาณาจักรพระเจาใกลเขามาแลว” จึงหมายความวา “พระเจา ในฐานะทรงเปนกษัตริยพรอมดวย

อํานาจและการปกครองแบบกษัตริยของพระองค ใกลจะมาถึงแลว” 

• คําวา “สวรรค” บงบอกถึงสถานท่ีประทับของพระเจา ขอบเขตแหงการแสดงพระองคท่ี

สมบูรณและการปกครองท่ียิ่งใหญของพระองค คําพูดท่ีวา “พระบิดาแหงสวรรค” หรือ “พระบิดา

ในสวรรค” ทําใหพระเจาแตกตางบิดาทุกคนท่ีเปนมนุษยในโลกนี้ ดวยเหตุนี้ อาณาจักรสวรรคจึง
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ไมไดเปนอาณาจักรแบบโลกน้ี แตเปนสวนหนึ่งการแสดงพระองคท่ีสมบูรณของพระเจาผูทรงสถิต

ในสวรรค 

• เราอาจกลาวโดยสรุปไดวา อาณาจักรสวรรคเปนการปกครองของพระบิดาแหงสวรรค 

ดังนั้น เราจึงตองวอนขอพระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรคเพื่อการมาถึงของอาณาจักรของ

พระองค อาณาจักรนี้จะปรากฏใหเห็น เม่ือพระประสงคของพระบิดาหรือแผนการแหงความรอด

ของพระองคกลายเปนความจริงบนแผนดินเหมือนในสวรรค 
 

3. การเปนเจาของอาณาจักรสวรรค 
 

• พระเยซูเจาทรงประกาศอยางชัดเจนวา ผูมีใจยากจนเปนเจาของอาณาจักรสวรรค พระองค

ไมไดบอกวาพวกเขาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรสวรรค แตอาณาจักรสวรรคเปนของเขา 

• ผูไมยึดติดกับทรัพยสมบัติใดๆ ในโลกนี้ ไดรับการประกาศวาเปนเจาของทรัพยสมบัติท่ี

ยิ่งใหญท่ีสุด เปนเจาของอํานาจแหงการปกครองแบบกษัตริยของพระเจา 

• อยางไรก็ตาม ส่ิงน้ีไมไดหมายความวาเขาเปนเจานายของพระเจา แตพระเจาทรงอยูฝายเขา

อยางเต็มท่ี 

• คํายืนยันนี้ไดถูกย้ําอีกคร้ังหนึ่งในความสุขแทประการท่ี 8 ท่ีนั่น ผูถูกเบียดเบียนขมเหง

เพราะความชอบธรรมเปนเจาของอาณาจักรสวรรคดวยเชนกัน 

• เราพบคํายืนยันคลายกันใน มธ 19:14 เม่ือพระเยซูเจาทรงตรัสวา “ปลอยใหเด็กเล็กๆ มาหา

เราเถิด อยาหามเลย เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของคนท่ีเหมือนเด็กเหลานี้” เราจะเห็นไดวา ไม

เพียงเด็กเล็กๆ เทานั้น แตทุกคนท่ีมีลักษณะเหมือนพวกเขาไดรับการประกาศวาเปนเจาของ

อาณาจักรสวรรค 

• ใน มธ 18:3 พระเยซูเจาทรงตรัสวา “ถาทานไมกลับเปนเหมือนเด็กเล็กๆ ทานจะเขา

อาณาจักรสวรรคไมไดเลย” 

• จากขอความท้ังสอง คําวา “เปนเจาของ” มีความหมายคลายกันกับ “เขา” กลาวคือ ผูเปน

เจาของอาณาจักรสวรรค คือ ผูท่ีเขาอาณาจักรสวรรคนั่นเอง 
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ความสุขแทประการท่ี 2 
 

“ผูเปนทุกขโศกเศรา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับการปลอบโยน” (มธ 5:4) 
 

1. ผูเปนทุกขโศกเศรา 
 

• หมายถึงบุคคล ซ่ึงในปจจุบันนี้ เปนทุกขโศกเศรา ผูซ่ึงไมเพียงถูกกระหนํ่าซํ้าเติมดวยโชค

รายเทานั้น แตเขากําลังดําเนินชีวิตในสถานการณท่ีเต็มไปดวยความโศกเศราดวย 

• ในพันธสัญญาใหม สถานการณท่ีกอใหเกิดความโศกเศรามี 2 ประการท่ีสําคัญคือ ความ

ตายและบาป 
 

ก. ความตาย 

 ใน มธ 9:15 พระเยซูเจาตรัสวา “ผูรับเชิญมาในงานแตงงานจะโศกเศราหรือ 

ขณะที่เจาบาวยังอยูกับเขา แตจะมีวันหนึ่งท่ีเจาบาวจะถูกแยกไป วันนั้นเขาจะจําศีลอดอาหาร” 

ขอความนี้ช้ีใหเห็นวา ชวงเวลาท่ีพระเยซูเจาทรงประทับอยูเปนชวงเวลาท่ีเต็มไปดวยความยินดี 

เพราะพระองคทรงเปนเจาบาว ซ่ึงเปนพระเมสสิยาห คําวา “ถูกแยกไป” เปนการทํานายถึงการ

ส้ินพระชนมของพระเยซูเจา ซ่ึงสอดคลองกับการจําศีลอดอาหาร อันเปนการแสดงออกประการ

หนึ่งของการเปนทุกขโศกเศรา 

 ในพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมาระโก หลังจากทรงกลับคืนพระชนม-

ชีพแลว พระเยซูเจาทรงแสดงพระองคแกมารียชาวมักดาลาเปนคนแรก จากนั้น “นางจึงไปบอกผูท่ี

กําลังรองไหเปนทุกขซ่ึงเคยอยูกับพระองค” (มก 16:10) ท่ีนี่กลุมเปาหมายของขาวดีเร่ืองการ

กลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจา เปนผู ซ่ึงอยูในความทุกขโศกเศราอันเนื่องมาจากการ

ส้ินพระชนมของพระองค 

 ในหนังสือวิวรณ การลมสลายของนครบาบิโลน (กรุงโรม) ซ่ึงนําความตายมาสูผู

ท่ีอาศัยอยูในนครที่ช่ัวรายแหงนี้ เปนโอกาสแหงความทุกขโศกเศราสําหรับบรรดากษัตริย พวก

พอคา และนายเรือทุกคน ที่มีสวนในชีวิตท่ีฟุมเฟอยหรูหราและไดรับผลประโยชนจากนครนี้ (วว 

18:9-19) 
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ข. บาป 
 

 ใน ยก 4:8-10 ผูเขียนบอกวาปฏิกิริยาตอบาปคือการเปนทุกขโศกเศราในทุก

รูปแบบ “คนบาปทั้งหลาย จงลางมือใหสะอาด คนใจโลเลท้ังหลาย จงทําใจใหบริสุทธ์ิเถิด จงครํ่า

ครวญ จงเปนทุกขโศกเศราและรองไหเถิด จงใหการหัวเราะของทานกลายเปนความเศราโศก จงให

ความยินดีของทานกลายเปนความเศราใจ จงถอมตนลงเฉพาะพระพักตรของพระเจา และพระองค

จะทรงยกยองทาน” จากขอความตอนนี้ เราจะเห็นวาชีวิตของคนบาปเขากันไมไดกับการหัวเราะ

และความยินดี มีแตความโศกเศราเทานั้นเขาตองตระหนักถึงลักษณะของการสูญเสียและความ

บกพรองของตน เม่ืออยูตอหนาพระเจา เขาตองมีความละอายใจ 

 นักบุญเปาโลยังเรียกรองใหมีความเปนทุกขโศกเศราตอบาปของคนอ่ืนดวย ทาน

ตําหนิชาวโครินธวา “ขาวรํ่าลือกันมากวา มีการผิดประเวณีเกิดขึ้นในหมูทาน เปนการผิดประเวณี

ชนิดท่ีไมเคยพบเห็นแมในหมูคนตางศาสนา กลาวคือ มีคนหนึ่งไดแมเล้ียงของตนมาเปนภรรยา 

และทานยังภูมิใจแทนท่ีจะเปนทุกขเศราโศก จงขับไลคนท่ีทําผิดเชนนี้ไปเสีย” (1 คร 5:1-2) จาก

ขอความตอนนี้เราจะเห็นวา ไมเพียงแคบาปของตนเองเทานั้น แตบาปของคนอ่ืนดวยท่ีเปนสาเหตุ

ของความเปนทุกขโศกเศรา 

 ใน 2 คร 12:21 เปาโลพูดถึงสถานการณซ่ึงทําใหทานตองเปนทุกขโศกเศราท่ีเมือง

โครินธ “ขาพเจาเกรงวา เม่ือขาพเจากลับมา พระเจาของขาพเจาจะทําใหขาพเจาตองอับอายตอหนา

ทาน และขาพเจาจะตองเปนทุกขเพราะหลายคนเคยทําบาป แลวยังไมกลับใจละทิ้งความลามก การ

ผิดประเวณี และการเสเพลที่พวกเขาไดกระทํา” ท่ีนี่เราพบอีกคร้ังหนึ่งวา บาปเปนสาเหตุของความ

ทุกขโศกเศราและความนาละอาย 

 คลายกับในพันธสัญญาใหม สาเหตุของความทุกขโศกเศราในพันธสัญญาเดิม คือ 

ความตาย (ปฐก 23:2; 50:3) การทําลายลาง (กดว 1:4; ฮชย 10:5) การมีสวนรวมในความโชคราย

ของคนอ่ืน (สดด 35:13-14; บสร 7:32-36) และบาป (อสร 10:6; นหม 9:1-2) 

 จะเห็นไดวาสาเหตุสําคัญของความทุกขโศกเศราในพระคัมภีรท้ังภาคพันธสัญญา

เดิมและภาคพันธสัญญาใหมคือ บาปและความตาย 

 ปรกติแลว เราไมรองไหสําหรับความตายของตนเองท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน แตมักจะ

รองไหสําหรับความตายของคนอ่ืนเสมอ 
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 ดวยเหตุนี้ ความทุกขโศกเศราจึงเปนเร่ืองของความสัมพันธสวนตัวของเรากับ

บุคคลอ่ืน ยิ่งมีความสัมพันธลึกซ้ึงมาก เรายิ่งมีความทุกขโศกเศรามาก เราจะไมรองไหสําหรับคนท่ี

เราไมรูจัก 

 ความโชครายของคนอ่ืนกลายเปนความโชครายของเราเองและกอใหเกิดความ

ทุกขโศกเศรา ส่ิงนี้สืบเนื่องมาจากความสัมพันธใกลชิดของเรากับเขาคนน้ัน 

 ความทุกขโศกเศราเปนการแสดงความรักตอเพื่อนพี่นองรูปแบบหนึ่ง เปนความ

รักท่ีแสดงใหเห็นในการมีสวนรวมในความทุกขทรมานของเขา 

 บาปทําใหเราตองโศกเศราเพราะมันมีผลกระทบตอความสัมพันธของเรากับพระเจา 

 การกระทําผิดตอพระเจาทุกอยาง ไมวาสวนตัวหรือสวนรวม เปนการทําลาย

ความสัมพันธของเรากับพระเจาและกอใหเกิดความทุกขโศกเศรา 

 ดังนั้น ในแงหนึ่ง ความเปนทุกขโศกเศราจึงเปนการแสดงความรักของเราท่ีมีตอ

พระเจา ส่ิงนี้ไมอาจเกิดข้ึนในบุคคลท่ีไมไดใสใจในพระเจา 
 

2. การปลอบโยนของพระเจา 
 

• ผูเปนทุกขโศกเศราคือ ผูท่ีรักพระเจาและเพื่อนพี่นอง เขาอาจเปราะบางเพราะความรัก

ของเขา แตเขาเปนบุคคลท่ีจะไดรับการปลอบโยนจากพระเจา 

• ในพระคัมภีรคําวา “ปลอบโยน” หมายถึง เรียกและพูดกับคนอ่ืนแบบสวนตัว แนะนํา 

และใหกําลังใจ 

• ในจดหมายถึงชาวโครินธ นักบุญเปาโลบอกวา “ขอถวายพระพรแดพระเจา พระบิดา

ของพระเยซูคริสต องคพระผูเปนเจาของเรา พระบิดาผูทรงพระกรุณา และพระเจาผูประทาน

กําลังใจทุกประการ พระองคประทานกําลังใจในความทุกขยากตางๆ ของเรา เพราะเราไดรับกําลังใจ

จากพระเจาแลว เราจึงใหกําลังใจผูมีความทุกขท้ังมวลได เราไดรับการทรมานรวมกับพระคริสตเจา

มากฉันใด เราก็ไดรับกําลังใจเดชะพระคริสตเจามากฉันนั้น” (2 คร 1:3-5) สําหรับนักบุญเปาโล 

พระเจาทรงเปนผูประทานกําลังใจ พูดในอีกแงหนึ่งก็คือ พระองคทรงเปนพระเจาแหงการ

ปลอบโยนน่ันเอง 

• การปลอบโยนท่ีกลาวถึงไมเพียงแคในปจจุบันนี้เทานั้น แตในอนาคตดวย การปลอบโยน

ในอนาคตเปนสาเหตุของการปลอบโยนในสถานการณปจจุบัน กลาวคือ คําสัญญาเกี่ยวกับส่ิงท่ีจะ
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ไดรับในอนาคตเปนพื้นฐานของความสุขท่ีเร่ิมในปจจุบันแลว “ขอพระเยซูคริสต องคพระผูเปน

เจาของเรา และพระเจาพระบิดาของเรา ผูทรงรักเรา ประทานกําลังใจนิรันดรและความหวังท่ีดีให

เราเดชะพระหรรษทาน โปรดประทานกําลังใจใหทานและบันดาลใหทานยืนหยัดม่ันคงในกิจการ

และวาจาท่ีดีทุกประการเทอญ” (2 ธส 2:16-17) 

• ในพันธสัญญาเดิม ปรกติแลวประกาศกเปนผูทําการปลอบโยนประชากรอิสราเอล แตผู

ปลอบโยนท่ีแทจริงคือพระเจา กิจการแหงการปลอบโยนท่ีประกาศกตองปาวประกาศคือ การ

ส้ินสุดของการเปนทาส การอภัยบาป (อสย 40:2) การเสด็จมาของพระเจา (อสย 40:10-11) 

• ประกาศกอิสยาหกลาวกับชาวอิสราเอลวา “พระจิตของพระเจาทรงประทับเหนือขาพเจา 
เพราะพระเจาไดทรงเจิมขาพเจาไวเพื่อนําขาวดีมายังคนยากจน...เพื่อปลอบโยนผูท่ีเปนทุกข

โศกเศรา...เพื่อทําใหผูเปนทุกขโศกเศราในศิโยนไดรับความยินดี” (อสย 61:1-3) ท่ีนี่ประกาศกมี

พันธกิจแหงการปลอบโยนโดยทางขาวดีท่ีทานนํามา อยางไรก็ตาม การปลอบโยนท่ีแทจริงจะ

เกิดข้ึนโดยผานกิจการของพระเจา ผูซ่ึงเปล่ียนชะตากรรมของเยรูซาเล็มอยางส้ินเชิงจากความทุกข

ยากลําบากไปสูความช่ืนชมยินดี (อสย 61:4-11; 62:1-12) 

• โดยผานทางประกาศกอิสยาห พระเจาตรัสกับประชากรของพระองควา “เราคือผู

ปลอบโยนเจา เจาเปนผูใดเลาท่ีกลัวมนุษยผูซ่ึงตองตาย คือกลัวบุตรของมนุษยซ่ึงถูกทําใหเหมือน

หญา และท่ีไดลืมพระเจาผูสรางของตนเสีย ผูทรงขึงฟาสวรรคและวางรากฐานของแผนดินโลก” 

(อสย 51:12-13) ท่ีนี่พระเจาทรงแนะนําพระองคในฐานะ “ผูปลอบโยน” ซ่ึงมีชัยชนะเหนือโชคราย

ทุกชนิด พระองคประทับอยูทามกลางประชากรของพระองค อํานาจของผูปลอบโยนเปนอํานาจ

เดียวกับอํานาจของผูสรางซ่ึงเปนอํานาจท่ีไรขอบเขตจํากัด ดังนั้น การปลอบโยนท่ีมาจากพระเจาจึง

ไมมีวันเหือดแหง 

• เราพบพระเจาในฐานะผูปลอบโยนอีกคร้ังหนึ่งใน อสย 66:13 “ดั่งมารดาปลอบโยนบุตร

ของตน เราจะปลอบโยนเจาเชนนั้น และเจาจะรับการปลอบโยนในเยรูซาเล็ม” ท่ีนี่มีการเนน

ลักษณะของการปลอบโยนของพระเจา โดยเปรียบเทียบพระเจากับมารดาผูซ่ึงปลอบโยนบุตรของ

ตนท่ีกําลังรองไห พระเจาก็จะทําเชนเดียวกัน จากการเปรียบเทียบนี้เราพอมองเห็นอานุภาพและ

ความออนหวานของพระเจาท่ีอยูดวยกัน พระเจาพระผูสรางและพระเจาผูเปนมารดาเปนผูซ่ึงกระทํา

การในฐานะพระเจาผูปลอบโยน 
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• เนื้อหาท่ีเปนรูปธรรมของการปลอบโยนของพระเจาท่ีพบใน อสย 40-66 คือ การใหอภัย

ความผิด การกลับจากถ่ินเนรเทศที่บาบิโลน และการสรางนครเยรูซาเล็มท่ีถูกทําลายข้ึนมาใหม 

• จากตัวบทพระคัมภีรดังท่ีกลาวมาแลว เราสามารถสรุปลักษณะการปลอบโยนท่ีพระเจาทรง

กระทําเพื่อประชากรของพระองคดังน้ี 

1. พระองคไมเพียงปลอบโยนดวยคําพูดเทานั้น แตทรงเปล่ียนสถานการณท่ีเศราสลดให

เปนสถานการณแหงความยินดีอีกดวย 

2. พระองคทรงมีอํานาจไรขอบเขตจํากัดของพระผูสราง 

3. การกระทําของพระองคไมใชแบบเล่ือนลอย เปนนามธรรม แตมีลักษณะของการ

ปลอบโยนท่ีแทจริง เปนเหมือนบุคคลหน่ึงท่ีพูดกับอีกบุคคลหน่ึงดวยความรัก 

“เหมือนมารดาท่ีปลอบโยนบุตรของตน” 

4. ผูปลอบโยนท่ีแทจริงคือพระเจา ประกาศกปลอบโยนโดยการประกาศกิจการแหงการ

ปลอบโยนของพระเจาเทานั้น 
 

3. ลักษณะท่ีแตกตางระหวางความสุขแทสองประการแรก 
 

• สําหรับความสุขแทประการท่ี 1 การตระหนักถึงความยากจนของตน การขึ้นอยูกับพระเจา

อยางแทจริงและส้ินเชิง ถือวาเปนทาทีท่ีถูกตองของมนุษย ชีวิตและทุกส่ิงท่ีเรามีมาจากพระเจา ชีวิต

ของเราท้ังในปจจุบันและอนาคตข้ึนอยูกับพระองค 

• สําหรับความสุขแทประการท่ี 2 ความทุกขโศกเศราหมายถึงการเปดตัวเองตอความ

เจ็บปวดและการยอมรับความทุกขทรมาน ซ่ึงเปนมาจากความตายและบาป ในบุคคลท่ีมีความ

ผูกพันใกลชิดกับเพื่อนมนุษยและพระเจา มันยังหมายถึงการยอมรับและดําเนินชีวิตในความออนแอ

ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งของความยากจนของเรา ไมใชเปนการเอาชนะความยากจนแบบผิดๆ โดยการ

ปดตัวเองและดําเนินชีวิตแบบฟุมเฟอยหรูหรา แตรอคอยการพิชิตความยากจนดังกลาวจากพระเจา 
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ความสุขแทประการท่ี 3 
 

“ผูมีใจออนโยน ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับแผนดินเปนมรดก” (มธ 5:5) 
 

1. ผูมีใจออนโยน 
 

• จาก สดด 37:1-8 เราทราบวาผูมีใจออนโยน คือ ผูท่ีไมยอมปลอยใหอารมณโกรธหรือไม

พอใจเขามาครอบงําหรือกอกวนตัวเอง เม่ือเขาตองเผชิญหนากับคนช่ัวหรือความเจริญกาวหนาของ

คนเหลานั้น เขาเปนผูหลีกเล่ียงท้ังความโกรธและความอิจฉา การเปนผูมีใจออนโยนเปนเหมือนบท

พิสูจนของบุคคลท่ีตอสูกับคนกระทําช่ัวและความอยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนกับเขาวาเขาสามารถผานความ

โกรธแคนท่ีเขามีในใจไดหรือไม 

• ในพันธสัญญาใหม ความออนโยนเปนสวนหน่ึงของพระคุณของพระจิตเจา ในเร่ืองนี้

นักบุญเปาโลสอนวา “สวนของพระจิตเจาก็คือความรัก ความชื่นชม ความสงบ ความอดทน ความ

เมตตา ความใจดี ความซ่ือสัตย ความออนโยน และการรูจักควบคุมตนเอง เร่ืองเหลานี้ไมมีธรรม

บัญญัติใดหามไวเลย” (กท 5:22-23) ท่ีนี่เราเห็นทาทีซ่ึงเขากันไดและชวยทําใหความออนโยน

เกิดข้ึนได 

• เม่ือพูดถึงกิจการของธรรมชาติมนุษย นักบุญเปาโลใหรายช่ือกิจการซ่ึงตรงกันขามกับความ

ออนโยน นั่นคือ “การผิดประเวณี ความลามกโสมม การปลอยตัวตามราคะตัณหา การกราบไหวรูป

เคารพ การใชเวทมนตรคาถา การเปนศัตรูกัน การทะเลาะวิวาท ความอิจฉาริษยา ความโกรธเคือง 

การแกงแยงชิงดี การแตกแยก การแบงพรรคแบงพวก การเมามาย การสํามะเลเทเมา” (กท 5:19-21) 

สําหรับทาน “ผูท่ีประพฤติตนเชนนี้จะไมไดอาณาจักรของพระเจาเปนมรดก” (กท 5:21) 

• ถัดมา เปาโลไดหยิบยกเอาเฉพาะความออนโยนมาพูดและเนนลักษณะของพระจิตเจา “พี่

นองท้ังหลาย ถาทานพบวาใครคนหนึ่งไดทําผิด ทานซ่ึงมีพระจิตเจาเปนผูนํา จงตักเตือนแกไขเขา

ดวยความออนโยน” (กท 6:1) ดังนั้น เพ่ือคงไวซ่ึงเอกภาพของคริสตศาสนจักรซ่ึงมักถูกคุกคามจาก

การแตกแยกและการแบงพรรคแบงพวกของมนุษย สมาชิกของคริสตศาสนจักรจําเปนตองมีความ

ออนโยน 

• ในจดหมายถึงชาวเอเฟซัส เปาโลเนนถึงเอกภาพแหงพระจิตเจามากเปนพิเศษ เอกภาพซ่ึงมี

พื้นฐานอยูในพระเจา พระบิดาแตเพียงองคเดียวของมนุษยทุกคน เพื่อจะรักษาเอกภาพนี้ไว เรา

จําเปนตอง “ถอมตนอยูเสมอ มีความออนโยน และพากเพียรอดทนตอกันดวยความรัก” (อฟ 4:2) 
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• ความออนโยนและการถอมตนมักจะควบคูกันไป “จงรับแอกของเราแบกไว และมาเปน

ศิษยของเรา เพราะเรามีใจสุภาพออนโยนและถอมตน จิตใจของทานจะไดรับการพักผอน” (มธ 

11:29) 

• คนที่ถอมตนไมทํากิจการใดๆ เพื่อชิงดีกันหรือเพื่อโออวด เขาไมยกตนขมทานและคิดวา

คนอ่ืนตอยตํ่ากวาตน แต “คิดวาผูอ่ืนดีกวาตน” (ฟป 2:3) และเจริญรอยตามแบบอยางของพระ

คริสตเจา ผูซ่ึง “ทรงถอมพระองคจนถึงกับทรงยอมรับแมความตาย เปนความตายบนไมกางเขน” 

(ฟป 2:8) 

• ผูมีใจออนโยนรูจักควบคุมอารมณท่ีไมดี เชน ความโกรธ และหลีกเล่ียงการแสดงอารมณท่ี

กระตุนปฏิกิริยาท่ีไมดีแบบเดียวกันและกอใหเกิดความแตกแยก เขาเปนคนท่ีมีความอดทน ใหเวลา

และโอกาสแกเพื่อนพี่นอง เคารพในลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล ไมพยายามแกไขคนอ่ืนตาม

ความคิดท่ีคับแคบของตน แตปลอยใหคนอ่ืนเปนอยางท่ีเขาเปนดวยใจกวาง 

• ความออนโยนแสดงตัวเองใหเห็นในฐานะอิสรภาพจากอารมณท่ีไมดีทุกอยาง และการ

ดําเนินชีวิตรวมกันดวยความรัก 

• การแกไขขอบกพรองของคนอ่ืนเรียกรองความออนโยน เม่ือพูดถึงสมาชิกบางคนท่ีหยิ่ง

ผยองในกลุมคริสตชนท่ีเมืองโครินธ นักบุญเปาโลบอกวา “ทานตองการอะไร ใหขาพเจามาพบโดย

ถือไมเรียว หรือมาพบดวยความรักใครและมีจิตใจท่ีออนโยน” (1 คร 4:21) ท่ีนี่เราจะเห็นวา “ไม

เรียว” และ “ความออนโยน” เปนส่ิงท่ีตรงขามกัน ไมเรียวเปนสัญลักษณถึงการปฏิบัติท่ีรุนแรงและ

แข็งกระดาง สวนความออนโยนเปนการแสดงถึงความรักและผลของพระจิตเจา 

• อีกคร้ังหนึ่ง เม่ือเนนความแตกตางระหวางทานและกลุมคริสชนท่ีเมืองโครินธ เปาโลบอก

วา “ขาพเจาขอรองทานท้ังหลายดวยความออนโยนและดวยพระทัยดีของพระคริสตเจา ขาพเจาถูก

กลาวหาวาถอมตนเมื่ออยูตอหนา แตใจกลาเม่ืออยูหางไกล จึงขอรองทานอยาใหขาพเจาแสดงใจกลา

เม่ือจะมาพบทาน เพราะขาพเจาม่ันใจวาจะมีใจกลาตอผูท่ีคิดวาความประพฤติของเราเปนไปตาม

มาตรฐานมนุษย” (2 คร 10:1-2) ท่ีนี่นักบุญเปาโลพูดถึงการแกปญหาดวยวิถีทางท่ีออนโยนและ

ถอมตน และพาดพิงถึงตัวอยางของพระคริสตเจา ทานพยายามหลีกเล่ียงการแกปญหาท่ีใชความ

รุนแรง (ดูเพิ่มเติม กท 5:26-6:1; 2 ทธ 2:23-25) 

• ชีวิตสมรสของคริสตชนกับคนตางศาสนาเรียกรองความออนโยนเชนกัน “ภรรยาจงอยูใต

อํานาจสามี ถาสามีบางคนยังไมมีความเชื่อในพระวาจา ความประพฤติของภรรยาจะชนะใจสามีได
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โดยไมตองพูด สามีเพียงแตเห็นการดําเนินชีวิตท่ีบริสุทธ์ิและนาเคารพของภรรยาเทานั้น ทานอยา

ประดับตนเพียงภายนอก เชน ตกแตงผมอยางประณีต สวมสรอยทองหรือเส้ือผาหรูหรา แตจง

ประดับตนในสวนลึกของจิตใจใหงดงามอยางถาวร โดยมีใจออนโยนและสงบเสงี่ยม ความงาม

เชนนี้มีคายิ่งเฉพาะพระพักตรพระเจา” (1 ปต 3:1-4) โดยธรรมชาติแลว การแตงงานแบบตางคน

ตางถือมักจะมีความขัดแยงและปญหาหลายอยาง ในสถานการณเชนนี้เรียกรองใหมีความประพฤติ

ท่ีออนโยนและสงบเสง่ียม ไมใชการแสดงความเหนือกวาของศาสนาของตน 

• ทาทีแบบนี้ยังจําเปนมากยิ่งข้ึน เม่ืออยูในสถานการณท่ีมีความขัดแยงแบบเปดเผย “ถาทาน

จะตองทนทุกขท้ังๆ ท่ีไดทําความดีแลว ก็จงเปนสุขเถิด อยากลัวเขา อยาวุนวายใจเลย แตจง

นมัสการองคพระผูเปนเจาคือพระคริสตเจาในจิตใจของทาน จงพรอมเสมอท่ีจะใหคําอธิบายแกทุก

คนท่ีอยากทราบเหตุผลแหงความหวังของทาน จงอธิบายดวยความออนโยนและดวยความเคารพ

อยางบริสุทธ์ิใจ” (1 ปต 3:14-16) ท่ีนี่ดวยมีการเรียกรองใหมีความออนโยนสงบเสง่ียมและความ

เคารพบุคคลอ่ืน ซ่ึงเปนทาทีท่ีมีพื้นฐานอยูในความสัมพันธท่ีถูกตองและมีชีวิตชีวากับพระคริสตเจา 

ไมใชการตอบโตท่ีหวังเอาชนะหรือความศรัทธาอยางแรงกลา 

• ความออนโยนเปนลักษณะพิเศษของพระเยซูเจา “จงรับแอกของเราแบกไว และมาเปนศิษย

ของเรา เพราะเรามีใจสภาพออนโยนและถอมตน” (มธ 11:29) ท่ีนี่เราจะเห็นวาความออนโยนและ

ความถอมตนของพระเยซูเจาเปนตัวกําหนดความสัมพันธระหวางพระองคและผูติดตามพระองค 

พระเยซูเจาไมไดเปนอาจารยท่ีแข็งกระดางและอวดดี แตเปนผูมีใจออนโยนและถอมตน 

• ในเร่ืองเลาเกี่ยวกับการเสด็จเขากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจา นักบุญมัทธิวอางถอยคําของ

ประกาศก (อสย 62:11; ศคย 9:9; 11:29) เพื่ออธิบายลักษณะของพระเยซูเจา “จงบอกธิดาแหงศิโยน

วา ดูซิ กษัตริยของทานเสด็จมาพบทาน มีพระทัยออนโยน ประทับบนแมลา บนลูกลา สัตวใชงาน” 

พระเยซูเจาไมไดเสด็จมาในฐานะพระเมสสิยาห ผูเปนนักรบ แตในฐานะกษัตริยท่ีมีใจออนโยนและ

รักสันติ ท่ีนี่เราจะเห็นวาความออนโยนเปนตัวกําหนดภารกิจของพระเยซูเจา 

• นักบุญเปาโลพูดถึงลักษณะพิเศษอันนี้ของพระเยซูเจาเชนกัน “ขาพเจาขอรองทานท้ังหลาย

ดวยความออนโยนและดวยพระทัยดีของพระคริสตเจา” (2 คร 10:1) 

• กลาวโดยสรุปไดวา ลักษณะสําคัญของความออนโยนคือ การควบคุมอารมณ ความโนม

เอียง และความปรารถนาตางๆ ของตนเอง การใหความเคารพตอบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือ

เผชิญหนากับความขัดแยง ความโกรธ ความอิจฉาริษยา ความอยุติธรรม ซ่ึงนําไปสูความแตกแยก
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และทําใหการดําเนินชีวิตรวมกันอยางสงบสุขเปนไปไมได อาศัยความออนโยนเราสามารถ

หลีกเล่ียงปฏิกิริยาท่ีไมดีตอส่ิงตางๆ เหลานี้ 
 

2. การไดรับแผนดินเปนมรดก 
 

• ในพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว นอกจากแผนดิน ส่ิงท่ีจะไดรับเปนมรดกคือ 

ชีวิตนิรันดร “ผูใดท่ีสละบานเรือน พี่นองชายหญิง บิดามารดา บุตร ไรนาเพราะเห็นแกเรา ก็จะ

ไดรับตอบแทนรอยเทาและจะไดรับชีวิตนิรันดรเปนมรดกดวย” (มธ 19:29) และอาณาจักร “แลว

พระมหากษัตริยจะตรัสแกผูท่ีอยูเบื้องขวาวา เชิญมาเถิด ทานท้ังหลายท่ีไดรับพระพรจากพระบิดา

ของเรา เชิญมารับอาณาจักรเปนมรดกท่ีเตรียมไวใหทานแลวตั้งแตสรางโลก” (มธ 25:34) 

• บนพื้นฐานของตัวบทท้ังสองนี้ ดูเหมือนจะเปนไปไมไดวา ผูมีใจออนโยนจะเปนผูพิชิต

โลกนี้ หรือเปนเจาของแผนดินสวนหน่ึงซ่ึงพวกเขาสามารถใชดําเนินชีวิตอยางสงบสุข ดวยเหตุนี้

จึงเปนไปไดวาท่ีนี่พระเยซูเจาไมไดสัญญาเกี่ยวกับส่ิงของท่ีเปนวัตถุบนโลกนี้ เหมือนใน สดด 

37:11 ท่ีมองคําวา “แผนดิน” ในฐานะพ้ืนฐานของชีวิต ในแสงสวางของตัวบทนี้ คําสัญญาของพระ

เยซูเจาใน มธ 5:5 คือวา พระเจาจะประทานพ้ืนฐานสําหรับชีวิตนิรันดรใหเปนมรดก 

• คําวา “ไดรับเปนมรดก” แสดงนัยถึงความสัมพันธแบบบิดาและบุตร ปรกติแลว บุตรไดรับ

ส่ิงท่ีเปนมรดกจากบิดามารดาของตน ดังนั้น แผนดินหรือพื้นฐานชีวิตดังกลาว จึงเปนส่ิงท่ีไม

สามารถไดมาโดยการเอาชนะหรือการซ้ือขาย แตพระเจาจะประทานใหเปลาๆ เปนมรดก 

• การไดรับแผนดินเปนมรดกจึงมีพื้นฐานอยูบนพินัยกรรมที่ม่ันคงของพระบิดาและเปน

หลักประกันพื้นฐานของชีวิต 

• บอยคร้ัง ความโกรธและอารมณไมดีตางๆ ท่ีมีตอเพื่อนพี่นองมีสาเหตุมาจากความรูสึกท่ี

ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกคุกคามชีวิต คําสัญญาเกี่ยวกับการรับมรดกสามารถขจัดพ้ืนฐานความรูสึก

เชนนี้ใหหมดไปได คนมีใจออนโยนเปนอิสระจากความกลัวและอารมณดังกลาว เม่ือเขาตระหนัก

และม่ันใจวาชีวิตของเขามีพื้นฐานอยูบนพระทัยดีของพระเจา เขาจึงรอคอยวันท่ีเขาจะสามารถเขา

ไปในมรดกท่ีพระบิดาไดเตรียมไวสําหรับเขา 
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ความสุขแทประการท่ี 4 
 

“ผูหิวกระหายความชอบธรรม ยอมเปนสุข เพราะเขาจะอิ่ม” (มธ 5:6) 
 

1. ผูหิวกระหายความชอบธรรม 
 

• คําวา “หิวและกระหาย” สะทอนถึงความปรารถนาแรงกลาเบ้ืองตนตามธรรมชาติของ

มนุษยท่ีจะกินและดื่ม เปนความปรารถนาท่ีจะไดรับความพึงพอใจจากส่ิงท่ีจําเปนตอชีวิตมนุษย ถา

ปราศจากอาหารและเคร่ืองดื่มชีวิตของเราตองพบจุดจบอยางแนนอน 

• อยางไรก็ตาม ท่ีนี่ ท้ังสองคําไมไดถูกใชเพื่อบงบอกถึงส่ิงจําเปนพื้นฐานสําหรับการ

ดํารงชีวิตตามธรรมชาติของมนุษย แตความชอบธรรม 

• ความชอบธรรมบงบอกทาทีและการกระทําท่ีสอดคลองกับบรรทัดฐานท่ีเท่ียงตรงและ

ถูกตอง คํานี้ถูกใชท้ังสําหรับพระเจาและมนุษย 

• ในพระเมตตาของพระองค พระเจาทรงไดรับการเรียกวาเปนผูชอบธรรมท่ีพิเศษ พระองค

ทรงซ่ือสัตยตอพระประสงคแหงการชวยใหรอดพนของพระองค พระองคทรงปฏิบัติตามบรรทัด

ฐานท่ีพระองคทรงกําหนดไว พระองคทรงทําใหคําสัญญาท้ังหลายของพระองคสําเร็จไปและทําให

ความรอดพนของมวลมนุษยเปนจริงข้ึนมา 

• มนุษยเปนผูชอบธรรม เพราะเขากระทําตามบรรทัดฐานท่ีพระเจาทรงกําหนดไว 

• ในพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว คําวา “ชอบธรรม” ไมไดถูกใชเพ่ืออธิบาย

ลักษณะของพระเจาเลย แตช้ีถึงบุคคลท่ีกระทําตามบรรทัดฐานของพระเจา ในทํานองเดียวกัน คําวา 

“ความชอบธรรม” ไมไดถูกใชเพื่ออธิบายกิจการท่ีชอบธรรมของพระเจา แตเพื่อบงบอกถึงความ

ประพฤติท่ีชอบธรรมของมนุษยซ่ึงสอดคลองกับพระประสงคของพระเจา 

• ดวยเหตุนี้ความหิวและกระหายความชอบธรรมจึงบงบอกถึงความปรารถนาและความ

พยายามพื้นฐานและแรงกลาท่ีจะปฏิบัติตามบรรทัดฐานของพระเจาซ่ึงพระเยซูเจาทรงเผยแสดงให

ทราบ 

• ในบริบทของคําสอนนี้ คําวา “ความชอบธรรม” รวมทุกส่ิงท่ีพระเยซูเจาทรงสอนในบท

เทศนบนภูเขาเกี่ยวกับความประพฤติท่ีชอบธรรมท่ีเราควรมีตอพระเจาและเพื่อนมนุษย 
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2. พวกเขาจะอ่ิม 
 

• ใน สดด 17:15 ผูเขียนบอกวา “ขาพเจาจะชมพระพักตรเพราะขาพเจาเปนผูชอบธรรม เมื่อ

ขาพเจาตื่นขึ้น ขาพเจาก็จะอ่ิมเอิบใจท่ีเห็นพระองค” ท่ีนี่เราพบความคิดสองอยางท่ีคลายตัวบทของ

เรา (มธ 5:6) กลาวคือ ความชอบธรรมเปนขอสมมุติลวงหนาของความอ่ิม และมีการพูดถึงความอ่ิม

ในเชิงอุปมา ในเพลงสดุดีบทนี้ ผูเขียนบรรยายถึงความชอบธรรมของตนเอง (สดด 17:1-5) วอนขอ

ความชวยเหลือจากพระเจา (สดด 17:6-9,13-14) บรรยายทาทีของศัตรู (สดด 17:10-12) และสรุป

ดวยความหวังของทาน เพราะความชอบธรรมของทาน ทานหวังจะไดชมพระพักตรของพระเจา 

และอ่ิมเอิบใจเม่ือเห็นพระสิริรุงโรจนของพระเจา 

• ใน มธ 5:6 คําวา “อ่ิม” เกี่ยวของกับการกระทําของพระเจาในอนาคต พระเจาจะทําให

บรรดาผูหิวกระหายความชอบธรรมอ่ิม พระองคจะประทานทุกส่ิงท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินชีวิต

แกเขา ความหิวกระหายสะทอนถึงความตองการตามธรรมชาติท่ีรอนแรงในการที่จะรักษาชีวิต 

ความอ่ิมประกันความตอเนื่องของชีวิต พระเจาในฐานะผูทําใหอ่ิม จึงเปนหลักประกันของชีวิต 

ดังนั้น ผูท่ีหิวกระหายความชอบธรรมจึงสามารถคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับชีวิตของเขาซ่ึงไดรับ

การประกันจากพระเจาได กลาวคือ เขาจะไดรับชีวิตนิรันดรอยางแนนอน 

• กลาวโดยสรุป การหิวกระทายความชอบธรรม หมายถึงความปรารถนาและความพยายามท่ี

จะดําเนินชีวิตตามพระประสงคของพระเจาในทุกกิจการและทุกความสัมพันธท่ีเกี่ยวของ เนื้อหา

ท้ังหมดของบทเทศนบนภูเขาเปนการเผยแสดงและคําส่ังสอนของพระเยซูเจาเกี่ยวกับพระประสงค

ของพระบิดา ซ่ึงเปนบรรทัดฐานของความประพฤติท่ีชอบธรรม 
 

ความสุขแทประการท่ี 5 
 

“ผูมีใจเมตตา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับพระเมตตา” (มธ 5:7) 
 

1. ผูมีใจเมตตา 
 

• ความเมตตาบงบอกถึงความประพฤติท่ีชอบธรรมของมนุษยตอเพื่อนพี่นองซ่ึงอยูใน

สถานการณท่ีเดือดรอนและทุกขยากลําบาก 

• ผูมีใจความเมตตาเปนคนท่ีเอาใจใส ไมปดหูปดตา ไมทําใจแข็งกระดาง ไมทอดท้ิงเพื่อนพี่

นองและไมเหยียบย่ําซํ้าเติมเขา แตมีความเห็นใจ และพรอมท่ีจะชวยเหลือในความเดือดรอนของเขา 
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• ลักษณะพิเศษของความเมตตาคือ ไมทําใจเย็นเฉยตอผูเปนทุกขเดือดรอน แตมีความเห็นอก

เห็นใจและพรอมท่ีจะชวยเหลือพวกเขาในสถานการณนั้น 
 

2. เขาจะไดรับพระเมตตา 
 

• มีความสัมพันธระหวางความเมตตาของพระเจาและของมนุษย พระเยซูเจาพูดถึงเร่ืองนี้

อยางชัดเจนในอุปมาเร่ืองลูกหนี้ไรเมตตา (มธ 18:23-35) หลังจากพระเยซูเจาตรัสตอบเปโตรวาทาน

ตองใหอภัยแกเพ่ือนพี่นองตลอดไป นั่นคือ ไมเพียงแคเจ็ดคร้ัง แตเจ็ดคูณเจ็ดสิบคร้ัง พระองคทรง

วางรากฐานและยืนยันคําสอนนี้โดยการเลาอุปมาเร่ืองนี้  

• กษัตริย (พระเจาหรือพระบิดาแหงสวรรค) ตรัสกับผูรับใชท่ีไรเมตตาวา “เจาตองเมตตา

เพื่อนผูรับใชดวยกัน เหมือนกับท่ีขาไดเมตตาเจามิใชหรือ” (มธ 18:33) ความเมตตาของกษัตริยอยู

ในความจริงท่ีวา ในการตอบสนองตอคําออนวอนของผูรับใชคนนั้น พระองคทรงสงสารเขา จึง

ทรงปลอยเขาไปและทรงยกหนี้ให (มธ 18:26-27) 

• การขาดความเมตตาของผูรับใชคนนี้เห็นไดชัดเม่ือเขากลายเปนเจาหนี้ ทันทีท่ีเขาพบเพื่อน

คนใชท่ีเปนหนี้เขาไมกี่เหรียญ เขาตรงเขาไปบีบคอ ขูใหใชหนี้ เมื่อเพื่อนคนใชคนนั้นออนวอน

ขอใหผัดหนี้ไวกอน เขาก็ไมยอม นําเพื่อคนใชคนนั้นไปขังไวจนกวาจะชําระหน้ีใหหมด (มธ 

18:28-30) 

• พระเยซูเจาทรงช้ีใหเห็นความสัมพันธของพระเจาผูซ่ึงเปนเจาหนี้และมนุษยผูเปนลูกหนี้ 

จะเปนเหมือนความสัมพันธของกษัตริยผูเปนเจาหนี้และผูรับใชท่ีเปนลูกหนี้ ความสัมพันธระหวาง

มนุษยจะเปนตัวกําหนดความสัมพันธของเขากับพระเจา พระเจาจะทรงใหอภัยเราอยางเด็ดขาด

หลังจากท่ีเราไดใหอภัยแกเพื่อนพ่ีนองท่ีเปนลูกหนี้ของเราเทานั้น 

• การใหอภัยความผิดเปนรูปแบบท่ีจําเปนและขาดไมไดของความเมตตา ในบทขาแตพระ

บิดา เราพบการแลกเปล่ียนซ่ึงกันและกันของการกระทําของมนุษยและของพระเจาในบทขาแตพระ

บิดาท่ีบอกวา “โปรดใหอภัยความผิดของขาพเจาท้ังหลาย เหมือนท่ีขาพเจาท้ังหลายใหอภัยแกผูทํา

ผิดตอขาพเจาท้ังหลาย” (มธ 6:12) 

• ถัดมาขอเรียกรองอันนี้ไดรับการยืนยันอีกคร้ังหนึ่งทันที “เพราะวา ถาทานใหอภัยความผิด

แกผูอ่ืน พระบิดาของทานผูสถิตในสวรรค ก็จะทรงใหอภัยความผิดของทานดวย แตถาทานไมให

อภัยความผิดแกผูอ่ืน พระบิดาของทานก็จะไมทรงใหอภัยความผิดของทานเชนกัน” (มธ 6:14-15) 
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• พระเยซูเจาทรงเปนรูปแบบท่ีเห็นไดชัดของคนมีใจเมตตา พระองคทรงรักษาคนเจ็บปวย 

(มธ 9:27-31) และทรงกระตุนใหมีความเห็นอกเห็นใจคนบาป คนท่ีสังคมรังเกียจ (มธ 9:13) และผู

หิวโหย (มธ 12:7) ดังนั้น ความชวยเหลือท่ีใหแกทุกคนท่ีเดือดรอนจึงเปนเกณฑการพิพากษาของ

บุตรแหงมนุษย (มธ 25:31-45) 

• กลาวโดยสรุปไดวา ความเมตตาของพระเจาตอเราข้ึนอยูกับความเมตตาของเราตอเพื่อนพี่

นอง ความออนแอของเพื่อนพี่นองท่ีเรียกรองความชวยเหลือจากเราแสดงใหเห็นถึงความออนแอ

ของเราท่ีเรียกรองความชวยเหลือจากพระเจา 

• ผูท่ีมีความประพฤติชอบธรรมดวยการมีใจเมตตาตอเพ่ือนพี่นองท่ีเดือดรอน เขายอมเปนผูมี

ความสุข เพราะวาเขาจะไดรับพระเมตตาจากพระเจาเชนเดียวกัน ชะตากรรมของเขาไมใชความ

พินาศ แตเปนความรอดพนและชีวิตนิรันดร 

• เปนการไมเพียงพอท่ีตระหนักวาเราข้ึนอยูกับพระเจา แตใจดําตอเพื่อนพี่นองท่ีเดือดรอน ผู

ซ่ึงข้ึนอยูกับเรา เราตองตระหนักวาเพื่อนพี่นองข้ึนอยูกับเราดวยเชนกัน ความชวยเหลือท่ีเด็ดขาด

และแนนอนของพระเจาข้ึนอยูกับความชวยเหลือของเราท่ีมีตอเพ่ือนพ่ีนองท่ีเปนทุกขเดือดรอน 

• เปนการไมเพียงพอท่ีมีใจยากจนและอยูเฉยๆ แตเราตองพยายามทําบางส่ิงบางอยางเพ่ือ

ชวยเหลือเพื่อนพี่นองท่ีเปนทุกขเดือดรอนดวย เราทุกคน ไมวาจะเปนใครมากจากไหน ยังเปนคน

ยากจนเสมอ เราทุกคนข้ึนอยูกับพระเมตตาท่ีใหเปลาของพระเจา 

ความสุขแทประการท่ี 6 
 

“ผูมีใจบริสุทธ์ิ ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดเห็นพระเจา” (มธ 5:8) 
 

1. ผูมีใจบริสุทธ์ิ 
 

• ในพระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมัทธิว ใจเปนเหมือนแหลงท่ีอยูของความคิด

ท้ังหลาย (มธ 9:4;24:48) ของความเขาใจ (มธ 13:15) ของการตีคุณคาและของความผูกพันธทาง

อารมณตางๆ (มธ 6:21) ของแรงบันดาลใจและกิจการท้ังหลาย (มธ 15:19) ของทาทีตอมนุษย (มธ 

11:29; 18:35) และของความสัมพันธกับพระเจา (มธ 15:8; 22:37) 

• ใจเปนเหมือนกับศูนยกลางของชีวิตดานสติปญญา ดานอําเภอใจ และดานอารมณของ

มนุษย เปนเหมือนสถานท่ีตนกําเนิด สถานท่ีพาดพิงถึง และสถานท่ีแหงเอกภาพของความสัมพันธ

ท้ังหมดของเรากับพระเจาและมนุษยคนอ่ืน 
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• ดังนั้น ใจซ่ึงเปนศูนยกลางภายในของมนุษยเชนนี้จึงตองบริสุทธ์ิ 

• สําหรับพระเยซูเจา ส่ิงท่ีกําหนดความบริสุทธ์ิคือ สถานภาพของเขาตอหนาพระเจาและ

ความสามารถของเขาท่ีจะพบพระเจา 

• ความบริสุทธ์ิท่ีแทจริงไมไดข้ึนอยูกับอาหาร สภาพความสะอาดของรางกายภายนอก แต

ข้ึนอยูกับส่ิงที่ออกมาจากใจ “แตส่ิงท่ีออกมาจากปากนั้น ออกมาจากใจ ส่ิงเหลานี้แหละทําใหมนุษย

มีมลทิน ใจเปนท่ีเกิดของความคิดชั่วราย การฆาคน การมีชู การสําสอน การลักขโมย การเปนพยาน

เท็จ การใสราย การกระทําเหลานี้ทําใหมนุษยมีมลทิน สวนการรับประทานอาหารโดยไมลางมือ ไม

ทําใหมนุษยมีมลทิน” (มธ 15:18-20) 

• ใจถูกกําหนดอยางเด็ดขาดไวสําหรับความบริสุทธ์ิของมนุษย และส่ิงท่ีออกมาข้ึนอยูกับ

สถานภาพของใจอันนี้เอง ดวยเหตุนี้ มนุษยจะเปนของพระเจาและเปนท่ีพอพระทัยของพระเจา

หรือไมนั้นข้ึนอยูกับใจของเขา 

• กลาวโดยสรุปไดวา ใจบริสุทธ์ิเปนใจท่ีสอดคลองกับพระวาจาของพระเจา พระวาจาท่ีเผย

แสดงพระประสงคของพระองค ซ่ึงเปนอิสระจากความโนมเอียงและแรงกระตุนท่ีผลักดันให

กระทํากิจการท่ีตรงกันขามกับพระประสงคของพระเจา ดังน้ัน ผูมีใจบริสุทธ์ิคือ บุคคลท่ีดําเนินชีวิต

อยางสอดคลองกับพระประสงคของพระเจา 
 

2. เขาจะไดเห็นพระเจา 
 

• เราไมสามารถมองเห็นพระเจา เราไมสามารถบรรลุถึงพระเจาดวยสายตามนุษย พระเจา

เปนผูท่ีเราไมสามารถมองเห็น (คส 1:15) ไมมีใครเคยเห็นพระเจาเลย (ยน 1:18) 

• พระเยซูเจาตรัสพาดพิงถึงพระองคเองวา “ไมมีใครไดเห็นพระบิดา นอกจากผูท่ีมาจาก 

พระเจา” (ยน 6:46) 

• เม่ือพูดถึงทูตสวรรค นักบุญมัทธิวยืนยันวา “จงระวังใหดี อยาดูหม่ินคนธรรมดาๆ เหลานี้

คนใดเลย เราบอกทานท้ังหลายวา ตลอดเวลาในสวรรค ทูตสวรรคของเขาเฝาชมพระพักตรพระ

บิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรค” (มธ 18:10) ทูตสวรรคอยูเฉพาะพระพักตรของพระเจาและมี

ความช่ืนชมยินดีท่ีไดเห็นพระองค 

• ในจดหมายถึงชาวโครินธ นักบุญเปาโลบอกชาวเมืองนี้วา “ในเวลานี้ เราเห็นพระเจาเพียง

รางๆ เหมือนเห็นในกระจกเงา แตเมื่อถึงเวลานั้น เราจะเห็นพระองคเหมือนพระองคทรงอยูตอหนา



  

42 
 

   
 

เรา เวลานี้ขาพเจารูอยางไมสมบูรณ แตเม่ือถึงเวลานั้น ขาพเจาจะรูแจงเหมือนท่ีพระองคทรงรูจัก

ขาพเจา” (1 คร 13:12) ท่ีนี่เราจะพบการยืนยันถึงการเห็นแบบหนาตอหนาในอนาคต ซ่ึงสอดคลอง

กับการรูจักอยางสมบูรณ แมวาจะไมมีการบอกอยางเปดเผยวาพระเจาคือผูท่ีเราจะเห็นและรูจักใน

อนาคต แตส่ิงนี้ชัดเจนในบริบท คําวา “หนาตอหนา” ช้ีถึงการเห็นกันและกัน เม่ือส่ิงท่ีสมบูรณ

มาถึง ความสัมพันธกับพระเจาท่ีผานตัวกลางและแบบบางสวนจะไมมีอีกตอไป แตเราจะเห็น

พระองคแบบตรงๆ หนาตอหนาและรูจักพระองคอยางสมบูรณ 

• ในจดหมายถึงชาวฮีบรู ผูเขียนบอกวา “จงพยายามอยูอยางสันติกับทุกคน จงมีความ

ศักดิ์สิทธ์ิซ่ึงจําเปนเพื่อจะไดเห็นพระเจา” (ฮบ 12:14) ท่ีนี่เงื่อนไขของการเห็นพระเจาคือ การทําตัว

ใหศักดิ์สิทธ์ิ นั่นคือ มีใจบริสุทธ์ินั่นเอง 

• ในจดหมายของทาน นักบุญยอหนบอกกลุมคริสตชนท่ีทานเขียนถึงวา “ทานท่ีรักท้ังหลาย 

บัดนี้ เราเปนบุตรของพระเจาแลว แตเราจะเปนอยางไรในอนาคตน้ันยังไมปรากฏชัดแจง เรา

ตระหนักดีวา เม่ือพระองคจะทรงปรากฏ เราจะเปนเสมือนพระองค เพราะเราจะไดเห็นพระองค

อยางท่ีพระองคทรงเปน  ทุกคนท่ีมีความหวังในพระองคยอมชําระใจของตนใหบริสุทธ์ิ 

เชนเดียวกับท่ีพระองคทรงบริสุทธ์ิ” (1 ยน 3:2-3) ท่ีนี่มีการแยกแยะระหวางสถานภาพปจจุบันและ

สถานภาพในอนาคต มีการคาดหวังถึงการเห็นพระเจาแบบตรงๆ และการชําระตนใหบริสุทธ์ิ นั่น

คือ การปลดปลอยตนเองใหเปนอิสระจากบาป เปนเง่ือนไขของการเห็นอันนี้ 

• ในหนังสือวิวรณ นักบุญยอหนบอกเราอีกวา “คําสาปแชงจะไมมีอีกตอไป พระบัลลังกของ

พระเจาและของลูกแกะจะอยูในนครนั้น บรรดาผูรับใชของพระองคจะกราบนมัสการพระองค เขา

จะเห็นพระพักตรของพระองค และมีพระนามของพระองคบนหนาผาก จะไมมีกลางคืนอีกตอไป 

เขาเหลาน้ันไมตองการแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตยอีก เพราะพระเจา องคพระผูเปนเจา จะทรงสอง

สวางเหนือเขาทั้งหลาย เขาจะครอบราชยอยูตลอดนิรันดร” (วว 22:3-5) ท่ีนี่นักบุญยอหนพูดถึง

นครเยรูซาเล็มใหม สถานภาพในวาระสุดทายซ่ึงพระเจาจะทําใหเปนจิรง ในนครนี้ ความไมบริสุทธ์ิ

จะถูกขจัดออกไป ในสถานภาพท่ีสมบูรณเชนนี้ พระเจาและลูกแกะทรงปรากฏแบบตรงๆ แกผูรับ

ใชพระองคท้ังหลาย พวกเขาเปนของพระองค พระนามของพระองคจะติดอยูท่ีหนาผากของพวกเขา 

พวกเขาจะเห็นพระเจาและลูกแกะ และจะครอบครองอยูตลอดไปเปนนิตย ในท่ีนี้ การเห็นพระเจา 

หมายถึงการอยูเฉพาะพระพักตรของพระองค สัมผัสความเปนจริงและพระสิริรุงโรจนของพระองค 

รูจักและสรรเสริญพระองค 



  

43 
 

   
 

• จากตัวบทท่ีกลาวมานี้ เราพอจะสรุปไดวา ผูมีใจบริสุทธ์ิจะเห็นพระเจาแบบหนาตอหนา

เม่ือวาระสุดทายมาถึง ในปจจุบันเขาเห็นพระองคโดยผานตัวกลาง แตในวาระสุดทายส่ิงเหลานี้จะ

ผานพนไป ความสัมพันธกับพระเจาซ่ึงประกอบดวยการเปนฝายของพระองค การดําเนินชีวิต

สอดคลองกับพระประสงคของพระองค และการมีใจบริสุทธ์ิ จะมาถึงจดสุดยอดเม่ือมนุษยจะอยู

เฉพาะพระพักตรของพระเจาและเห็นพระองคแบบหนาตอหนา 
 

ความสุขแทประการท่ี 7 
 

“ผูสรางสันติ ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดชื่อวาเปนบตุรของพระเจา” (มธ 5:9) 
 

1. ผูสรางสันติ 
 

• เม่ือพูดถึง “ผูสรางสันติ” เรามักจะนึกถึงบุคคลซ่ึงพยายามทําใหบุคคลอื่นท่ีทะเลาะกันได

คืนดีกัน เชน คนท่ีทําใหเกิดสันติระหวางคนสองคนหรือสองกลุม ระหวางสามีและภรรยา ระหวาง

สองครอบครัว ระหวางสองตระกูล ระหวางสองสถานบัน ระหวางสองพรรคการเมือง ระหวางสอง

ประเทศ 

• กอนท่ีจะสงบรรดาศิษยออกไปแพรธรรม พระเยซูเจาทรงแนะนําพวกเขาวา “เม่ือทานเขา

ไปในบาน จงใหพรแกบานนั้น ถาบานนั้นสมควรไดรับพร จงใหสันติของทานมาสูบานนั้น ถาบาน

นั้นไมสมควรไดรับพร จงใหสันติกลับมาหาทาน” (มธ 10:12-13) จากพระดํารัสตอนนี้ เราจะเห็นวา

ศิษยของพระเยซูเจาออกไปแพรธรรมในนามของสันติและนําสันติไปพรอมกับเขา แตการแจกจาย

สันตินี้ข้ึนอยูกับปฏิกิริยาของผูท่ีเขาพบปะ 

• ในพระคัมภีร คําวา “สันติ” หมายถึง ไมเพียงการไมมีสงคราม ปราศจากศัตรู และมี

ความสัมพันธท่ีประสานกลมกลืนกันอยางดีระหวางมนุษยดวยกันและกับพระเจาเทานั้น แต

หมายถึงความสุขท่ีครบบริบูรณในทุกดานดวย สันติเปนของประทานจากพระเจา แตมนุษยตองทํา

ในส่ิงท่ีถูกตองและชอบธรรมเพ่ือรักษาและไดมาซ่ึงสันติอันนี้ 

• พระเยซูเจาทรงปลดปลอยเราใหเปนอิสระจากบาป (คส 1:14) ทรงสถาปนาสันติของเรากับ

พระเจาข้ึนใหม และยังทรงทําใหสรรพส่ิงคืนดีกับพระเจา พระองคจงทรงเปนแบบอยางของผูสราง

สันติอยางแทจริง “พระคริสตเจาโปรดใหทุกส่ิงมีสันติดวยพระโลหิตท่ีทรงหล่ังบนไมกางเขนของ

พระองค ท้ังส่ิงท่ีอยูบนแผนดินส่ิงท่ีอยูในสวรรค” (คส 1:20) 
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• ในจดหมายถึงชาวเอเฟซัส นักบุญเปาโลไดนําเสนอพระเยซูเจาดังนี้วา “พระองคคือสันติ

ของเรา ทรงกระทําใหท้ังสองฝายเปนหนึ่งเดียว โดยทรงทําลายกําแพงท่ีแบงแยกคือการเปนศัตรูกัน 

ทรงลมเลิกธรรมบัญญัติพรอมกับขอบังคับและขอหามตางๆ เม่ือทรงรับรางกายเปนมนุษยเพื่อสราง

สันติ ทําใหท้ังสองฝายกลับเปนมนุษยคนใหมคนเดียวในพระองค โดยทางไมกางเขน ทรงทําใหท้ัง

สองฝายกลับคืนดีกับพระเจา รวมเปนกายเดียวและทรงขจัดการเปนศัตรูกันเดชะพระองค” (อฟ 

2:14-16) ท่ีนี่เราพบลักษณะของการเปนผูสรางสันติของพระเยซูเจา กลาวคือ พระองคทรงขจัด

ความเปนศัตรูออกไป ทรงรวมคนสองกลุม (ชาวยิวและคนตางศาสนา) ซ่ึงแตกอนเปนศัตรูกันให

เขาเปนหนึ่งเดียวกัน ทําใหท้ังสองกลุมกลายเปนมนุษยใหมคนเดียวในพระองค และทําใหพวกเขา

กลับคืนดีกับพระเจา พระองคทรงทุมเทใหกับงานนี้จนถึงท่ีสุดโดยการยอมส้ินพระชนมบนไม

กางเขน 

• กลาวโดยสรุป คําวา “ผูสรางสันติ” รวมทุกกิจการเพื่อจะไดมาซ่ึงสันติเขาดวยกัน ท้ัง

สําหรับตัวเองและผูอ่ืน ผูสรางสันติตองหลีกเล่ียงการทะเลาะวิวาท ถามีความขัดแยงกับคนอ่ืน เขา

ตองทําทุกส่ิงทุกอยางเพ่ือคืนดีกับคนอ่ืน และพยายามทําใหคนอ่ืนคืนดีกันดวย จะเห็นไดวา เขาไม

เพียงเปนผูกอใหเกิดสันติเทานั้น แตอุทิศตนเพื่อจะไดมาและคงไวซ่ึงสันติอันนี้ดวย 
 

2. เขาจะไดชื่อวาเปนบุตรของพระเจา 
 

• ผูสรางสันติเปนบุคคลท่ีดําเนินชีวิตตามแบบอยางพระเยซูคริสตเจา องคสันติราชา ดวยเหตุ

นี้เขาจึงไดช่ือวาบุตรของพระเจา 

• ในท่ีนี่สํานวนท่ีวา “เขาจะไดชื่อวาเปนบุตรของพระเจา” หมายความวา พระเจาจะทรง

เรียกผูสรางสันติวาเปนบุตรของพระองค พระองคจะทรงรับรองเขาอยางเปดเผยในฐานะบุตรของ

พระองค พระองคจะทรงปฏิบัติตอเขาในฐานะบุตรท่ีแทจริงของพระองค และพระองคจะทรง

ยอมรับเขาเขามาในความเปนหนึ่งเดียวกันของพระบิดาผูซ่ึงดํารงอยูพรอมกับพระบุตรและ 

พระจิตเจา 

• ในพระคัมภีร คําวา “บุตรของพระเจา” บงบอกถึงความสัมพันธพื้นฐานและยิ่งใหญของ

มนุษยกับพระเจา เปาหมายและจุดสูงสุดของกิจการแหงความรอดพน ซ่ึงถูกทําใหเปนจริงโดยทาง

พระบุตร ผูซ่ึงพระบิดาทรงสงมาในโลกนี้ “ผูใดท่ียอมรับพระองคคือผูท่ีเชื่อในพระนามของ

พระองค พระองคประทานอํานาจใหผูนั้นกลายเปนบุตรของพระเจา” (ยน 1:12) 
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• ความสัมพันธท่ีใกลชิดและสวนตัวแบบบิดาและบุตรเปนของประทานจากพระเจาผานทาง

พระเยซูคริสตเจา พระบุตรของพระองค  

• ความเปนบุตรของพระเจาเปนสถานภาพท่ีเกิดข้ึนแลวต้ังแตในโลกนี้ แมวายังไมสมบูรณ 

ความครบบริบูรณของมันจะเกิดข้ึนในวาระสุดทาย 
 

ความสุขแทประการท่ี 8 
 

“ผูถูกเบียดเบยีนขมเหงเพราะความชอบธรรม ยอมเปนสุข เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา” 
(มธ 5:10) 

 

1. ผูถูกเบียดเบียนขมเหงเพราะความชอบธรรม 
 

• ถัดจากตัวบทของเรา พระเยซูเจาทรงขยายความของการเบียดเบียนไวดังนี้ “ทานท้ังหลาย

ยอมเปนสุข เม่ือถูกเขาดูหม่ิน ขมเหงและใสรายตางๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะ

บําเหน็จรางวัลของทานในสวรรคนั้นยิ่งใหญนัก เขาไดเบียดเบียนบรรดาประกาศกที่อยูกอนทาน

ดังนี้ดวยเชนกัน” (มธ 5:11-12) ท่ีนี่พระเยซูเจาทรงตรัสกับผูฟงของพระองค โดยเฉพาะอยางยิ่ง

บรรดาศิษยของพระองคเกี่ยวกับการเบียดเบียนซ่ึงพวกเขาจะประสบในลักษณะท่ีวา พวกเขาจะถูกดู

หม่ิน ขมเหง และใสรายตางๆ นานา ยิ่งกวานั้น ชะตากรรมของพวกเขาจะเปนเหมือนกับชะตากรรม

ของบรรดาประกาศก ผูซ่ึงพระเจาทรงสงมาหาประชากรของพระองคในพันธสัญญาเดิม พระดํารัส

นี้ช้ีใหเห็นวาการเบียดเบียนเปนส่ิงซ่ึงบรรดาผูท่ีพระเยซูเจาทรงสงออกไปตองประสบ 

• พระเยซูเจาทรงเรียกรองใหอธิษฐานภาวนาแกผูท่ีเบียดเบียนเรา “จงรักศัตรู จงอธิษฐาน

ภาวนาใหผูท่ีเบียดเบียนทาน เพื่อทานจะไดเปนบุตรของพระบิดาเจาสวรรค” (มธ 5:44-45) 

• กอนท่ีจะสงบรรดาอัครสาวกออกไปแพรธรรม พระเยซูเจาตรัสกับพวกเขาวา “เม่ือเขาจะ

เบียดเบียนทานในเมืองหนึ่ง จงหลบหนีไปอีกเมืองหนึ่ง” (มธ 10:23) ท่ีนี่การหลบหนีเปนปฏิกิริยาท่ี

ไปไดและถูกตองตอการเบียดเบียน 

• ในอุปมาเร่ืองผูหวาน พระเยซูเจาตรัสวา “แตเขาไมมีรากในตัว จึงไมม่ันคง เมื่อเผชิญความ

ยากลําบากหรือถูกเบียดเบียนเพราะพระวาจานั้น เขาก็ยอมแพทันที” (มธ 13:21) ท่ีนี่เปนคําอธิบาย

ความหมายของเมล็ดท่ีตกบนหิน การเบียดเบียนมาถึงไมใชเพราะสาเหตุอะไรก็ได แต “เพราะพระ

วาจานั้น” กลาวคือ เพราะการยอมรับและปฏิบัติตามส่ิงท่ีพระเยซูเจาทรงสอน ไมเพียงแตบรรดาผูท่ี
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พระเยซูเจาสงออกไปเทานั้น แตทุกคนที่ติดตามพระองคและปรารถนาท่ีจะดําเนินชีวิตตามคําส่ัง

สอนของพระองคดวย ตองไมแปลกใจ ถาเพราะสาเหตุนี้ เขาเองจะถูกปฏิเสธและถูกเบียดเบียน 

• จากตัวบทเหลานี้ เราสามารถกลาวไดวา ผูถูกเบียดเบียนเปนบุคคลท่ีพระเยซูเจาทรงสงออก

ไป ผูซ่ึงปฏิบัติภารกิจท่ีตนเองไดรับมอบหมายดวยความซ่ือสัตย สําหรับผูท่ีความเชื่อของเขายังไม

หยั่งรากลึก การเบียดเบียนถือวาเปนอันตรายสําหรับเขาดวย 

• ในท่ีนี่สาเหตุของการเบียดเบียนคือความชอบธรรม ซ่ึงหมายถึงการกระทําท่ีถูกตองและ

ชอบธรรมเพราะสอดคลองกับพระประสงคของพระเจาท่ีถูกเผยแสดงในคําส่ังสอนของพระเยซูเจา  

• ผูถูกเบียดเบียนเพราะความชอบธรรมจึงเปนผูซ่ึงถูกปฏิเสธ ผลักไสไลสง และถูกกระทําให

ตองทนทุกขทรมาน เพราะวาเขาดําเนินชีวิตตามคําส่ังสอนของเยซูเจา และแมวาเขาตองรับทน

ทรมาน เขายังคงซ่ือสัตยเสมอ 
 

2. อาณาจักรสวรรคเปนของเขา 
 

• เชนเดียวกันกับผูมีใจยากจน ผูถูกเบียดเบียนเพราะความชอบธรรมจะเปนเจาของอาณาจักร

สวรรค กลาวคือ ไดเขาไปในอาณาจักรสวรรคนั่นเอง 

• การกลาวย้ําคําสัญญาของความสุขแทประการแรก ช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของคําสัญญา 

อันนี้ 

• ตําแหนงของความสุขแทประการสุดทายยืนยันวา เราไมเพียงตองพยายามและอุทิศตนเอง

เพื่อจะไดมาซ่ึงสันติเทานั้น แตเราตองอดทนตอการถูกปฏิเสธและถูกทํารายอันเนื่องมาจากความ

พยายามนั้นดวยและไมหมดความพยายามงายๆ 

• ผูถูกเบียดเบียนขมเหงเพราะความชอบธรรมไดรับการประกาศวาเปนผูมีความสุข ไมเพียง

เพราะวาเขาหิวและกระหายความชอบธรรมเทานั้น แตเพราะวาเขาอดทนตอการเบียดเบียนขมเหง

เพราะการปฏิบัตคิวามชอบธรรมน่ันดวย 
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บทสรุป 
 

1. คุณสมบัติของผูมีความสุขแท 
 

• ตระหนักถึงความยากจนและความบอบบางของตน สํานึกวาตนข้ึนกับพระเจาและตองการ

ความชวยเหลือจากพระองค รูดีวาทุกส่ิงท่ีตนมีและเปนลวนเปนของประทานจากพระเจา ไมยึดติด

กับส่ิงท่ีตนมีและพรอมท่ีจะแบงปนกับผูอ่ืน 

• รักพระเจาและเพื่อนพ่ีนอง มีความรูสึกไวตอความตองการและความทุกขเดือดรอนของผูท่ี

อยูรอบขาง ละอายใจตอบาปท่ีทําผิดตอพระเจาและผูอ่ืน  

• รูจักควบคุมอารมณ ความโนมเอียงและความปรารถนาของตนเอง มีความอดทน ใหเวลา

และโอกาสแกเพื่อนพ่ีนอง เคารพในความแตกตางของผูอ่ืนดวยใจกวาง 

• ปรารถนาและพยายามดําเนินชีวิตตามบรรทัดฐานท่ีเท่ียงธรรมและถูกตองของพระเจาซ่ึง

พระเยซูเจาทรงเผยแสดงใหทราบ ทําทุกส่ิงเพื่อจะไดมาซ่ึงส่ิงท่ีเหมาะสมกับศักดิ์ศรีของมนุษย 

• เอาใจใส ไมปดหูปดตา ไมทําใจเย็นเฉยตอผูเปนทุกขเดือดรอน มีความเห็นอกเห็นใจและ

พรอมท่ีจะชวยเหลือเพ่ือนพี่นองท่ีกําลังทนทุกข 

• มีใจท่ีเปนอิสระจากความโนมเอียงและแรงกระตุนท่ีผลักดันใหกระทํากิจการท่ีไมดี

ท้ังหลาย เรียบงาย ปราศจากอคติ และดําเนินชีวิตสอดคลองกับพระประสงคของพระเจา  

• พยายามสุดความสามารถท่ีจะไดมาและคงไวซ่ึงสันติ ท้ังสําหรับตนเองและผูอ่ืน หลีกเล่ียง

การทะเลาะวิวาท พรอมท่ีจะคืนดีกับคนอ่ืนและทําใหคนอ่ืนคืนดีกัน 

• พรอมท่ีจะถูกปฏิเสธและเบียดเบียนขมเหงอันเนื่องมาจากการดําเนินชีวิตอยางซ่ือสัตยตอ

คําส่ังสอนของพระเยซูเจา 

2. หนทางสูความศักดิ์สิทธ์ิท่ีแทจริง 
 

• คําสอนเ ร่ืองความสุขแท เปนพระวรสารท่ีใชอ านในวันสมโภชนักบุญท้ังหลาย  

(1 พฤศจิกายน) ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาคําสอนนี้เปนคุณสมบัติท่ีทําใหผูคนมากมายเปนนักบุญ 

• คําสอนนี้กาวหนาไปไกลกวาขอเรียกรองของพระบัญญัติสิบประการ เพ่ือท่ีจะเปนนักบุญ

หรือผูศักดิ์สิทธ์ิ การไมทําความช่ัวอยางเดียวถือวาไมเพียงพอ เขาตองทําความดีดวย 
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3. กิจกรรมรวมกัน 
 

• จงเปรียบเทียบขอเรียกรองของพระบัญญัติสิบประการและของคําสอนเร่ืองความสุขแท

ทานคิดวาคุณสมบัติของผูมีความสุขตามคําสอนของพระเยซูเจาเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับสังคมไทย

และสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 

ตอนท่ี 4 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรมในประเทศไทย. ไดสํารวจขอมูล
จากเยาวชนท่ีมีอายุระหวาง 15-20 ป จํานวน 466 คนเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา
ความรูดานคริสตศาสนาของคริสตชน ผลการศึกษาพบวาเยาวชนไดเขียนคําถามท่ีอยากรู 180 เร่ือง 
แยกเปน 5 ประเภทเรียงตามลําดับดังนี้  

รอยละ 37  เปนปญหาเกี่ยวกับความรูเร่ืองของคริสตศาสนจักร  
รอยละ 25  เปนปญหาเกี่ยวกับหลักความเช่ือ  
รอยละ 22  เปนปญหาเกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธ์ิ  
รอยละ 14  เปนปญหาเกี่ยวกับพระบัญญัติ 
รอยละ 1  เปนปญหาในเร่ืองการภาวนา  

 นอกจากนี้ยังมีประเด็นอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกลาวไวขางตน ซ่ึงประกอบดวยหัวขอ
ดังตอไปน้ี 1) เกี่ยวกับคริสตศาสนา 2) เกี่ยวกับเยาวชน 3) เกี่ยวกับศาสนสัมพันธ  4) เก่ียวกับ
กระแสเรียก 5) เกี่ยวกับขอความเช่ือ 6) เกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธ์ิ 7) เกี่ยวกับพระบัญญัติ 8) บาป-
คุณธรรม 9) การภาวนา 



 
 

งานวิจัยเร่ืองการพัฒนาส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุข
แท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป เปนงานวิจัยเชิงทดลอง โดยมี
เยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตัวอยางในการ
วิจัย คณะผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัยไวดังนี้  

1. ประชากร 
2. กลุมตัวอยาง 
3. แบบแผนการวิจัย 
4. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
6. วิธีดําเนนิการวิจัย 
7. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป ซ่ึงอยูในเขต

การปกครองคาทอลิกท้ัง 10 สังฆมณฑล ประกอบดวย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑล
จันทบุรี อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง สังฆมณฑลเชียงใหม สังฆมณฑลอุบลราชธานี  
สังฆมณฑลอุดรธานี สังฆมณฑลนครสวรรค สังฆมณฑลสุราษฎรธานี สังฆมณฑลราชบุรีและ 
สังฆมณฑลนครราชสีมา 
 

กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป ท่ีกําลัง
ศึกษาในวิทยาลัยแสงธรรม สาขาคริสตศาสนศึกษา ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 20 คน 
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แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ ใชแบบแผนการวิจัย แบบ One Group Pretest-Posttest Design ในการเก็บ
ขอมูลการทดลองของกลุมทดลองเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิจากการศึกษา 
 

T1 X T2 
   

T1  หมายถึง  คะแนนแบบทดสอบกอนการศึกษา 
  X  หมายถึง  การทดลองเรียนดวยส่ือการศึกษา 
  T2  หมายถึง  คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 
 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยมี 3 ช้ิน ประกอบดวย 
1. ส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 ประการ

สําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป ท่ีสรางข้ึนดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
และแบบประเมินส่ือการสอน 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการศึกษา เร่ือง ความสุขแท 8 
ประการ 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป 
 

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ดําเนินการดังน้ี 
1. ส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 ประการ

สําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป ดําเนินการดังนี้ 
ศึกษาเนื้อหาพระคัมภีร เร่ือง ความสุขแท 8 ประการ เพื่อการสรางส่ือการศึกษาดวย

โปรแกรม Microsoft PowerPoint  
กําหนดจุดประสงค ลําดับเนื้อหา การวัดประเมินผลโดยใชเนื้อหาและแผนการสอนเร่ือง

พระคัมภีร โดยขอความเห็นและขอเสนอแนะดานโครงสรางและเนื้อหาจากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 
คน เพื่อนํามาสรางส่ือการสอน หลังจากนั้นเสนอใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองและ
ปรับปรุงแกไข 

ศึกษาข้ันตอนการสรางส่ือการศึกษา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากเอกสารส่ือการสอน
และโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ 

กําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน กําหนดเคาโครงเร่ืองของเนื้อหา โดยจัดลําดับกอนหลัง 
เสนอใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาวิชาพระคัมภีรและดานคอมพิวเตอร จํานวน 3 คน ตรวจสอบ
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ความถูกตองและความสอดคลองกับจุดประสงคของการสอนกิจกรรมของเนื้อหาการนําเสนออยาง
เปนลําดับข้ัน ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบ 

สรางส่ือการศึกษาโดยสรางตามฉบับตนรางท่ีเสนอผูเช่ียวชาญ 
หาประสิทธิภาพของส่ือการศึกษา  ข้ันทดลองเปนรายบุคคลกับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 จํานวน 3 

คน โดยการสุมอยางงายดวยวิธีการจับฉลากจากนักศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาประสิทธิภาพ
เบ้ืองตน ตรวจสํานวนภาษาและลําดับเนื้อหา พบวา ขอคําถามยาวเกินไปควรจะเปนขอความท่ีส้ัน
เพื่อจะไดกระตุนใหนักศึกษาเกิดความสนใจมากข้ึน ไดคา E1/E2 = 82.76/80.55 
 นําส่ือการศึกษาท่ีไดปรับปรุงแลวไปใชทดลองกับกลุมทดลองนักศึกษาจํานวน 20 คน 

2. แบบประเมินส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 
ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป 

คณะผูวิจัยไดใชแบบประเมินคุณภาพผลส่ือการสอนของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
ซ่ึงแบบประเมินเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับและมีการจัดเนื้อหาในแบบประเมินเปนสวนๆ 
6 สวนคือ (1) สวนนําบทเรียน (2) สวนเนื้อหาบทเรียน (3) การใชภาษา (4) การออกแบบการเรียน
การสอน (5) สวนประกอบของมัลติมีเดีย (6) การออกแบบปฏิสัมพันธโดยมีเกณฑการพิจารณาคา 5 
ระดับชวงคะแนนและความเหมาะสมดังนี้  ระดับ 5 หมายถึง เหมาะสมมากท่ีสุด ระดับ 4 หมายถึง 
เหมาะสมมาก ระดับ 3 หมายถึง เหมาะสม ระดับ 2 หมายถึง เหมาะสมนอย ระดับ 1 หมายถึง 
เหมาะสมนอยท่ีสุด และในการแปลความหมาย ใชคะแนนเฉล่ียท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูล มา
เทียบกับเกณฑซ่ึงพัฒนามาจากเกณฑของเบสท (Best, 1986 : 182) นํามาหาคาเฉล่ียสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานโดยใหคาเฉล่ียเปนรายดานและรายขอ ดังนี้คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง ปรับปรุง คาเฉลี่ย 
1.51-2.50 หมายถึง พอใช คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ดี คาเฉล่ีย 3.51-4.00 หมายถึง ดีมาก 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการศึกษา ดําเนินการสรางดังนี้ 
วางแผนสราง โดยกําหนดจุดประสงคท่ัวไปและจุดประสงคเชิงพฤติกรรมโดยเสนอให

ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข ไดเนื้อหาแบงเปน 
8 หนวยตามหัวขอของความสุขแท 8 ประการ 

กําหนดเคาโครงเร่ืองของเนื้อหา โดยจัดลําดับกอนหลัง เสนอใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและ
ดานส่ือการสอน จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองกับจุดประสงคการศึกษา
กับเนื้อหาการศึกษาอยางเปนลําดับข้ัน 

การสรางแบบทดสอบตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเปนแบบปรนัย 2 ตัวเลือก จํานวน 10 
ขอ นําแบบทดสอบท่ีไดไปใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบความชัดเจน ความถูกตองเหมาะสม
ของภาษาท่ีใชนําแบบทดสอบมาปรับปรุงแกไข 
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นําไปทดลองกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมทดลองจํานวน 10 คน นําผลการสอบมาคํานวณคา
ความยากงายและคาอํานาจจําแนก ผลท่ีไดมีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20-0.80 วิเคราะหคา
อํานาจจําแนก (r) ผลท่ีไดมีคาต้ังแต 0.20 ข้ึนไป และมีคาความเช่ือม่ัน 0.9642 โดยใชสูตร KR-20  
คูเดอร ริชารดสัน (พวงรัตน ทวีรัตน, หนา 128-133) ซ่ึงสามารถคัดเลือกขอสอบท่ีไดใชตามเกณฑ
ท้ังหมด 10 ขอ หลังจากนั้นนําขอสอบท่ีผานเกณฑท้ังหมดไปทดลองกับกลุมตัวอยาง  

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป มีวิธีการ
สรางดังนี้ 

ศึกษาการาสรางแบบสอบถามความคิดเห็นตามแนวของเบสท (Best, 1986 : 182) 
สรางแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมี

เกณฑดังนี้ ระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง เห็นดวยมาก ระดับ 3 หมายถึง 
เห็นดวย ระดับ 2 หมายถึง เห็นดวยนอย ระดับ 1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด และในการแปล
ความหมาย ใชคะแนนเฉล่ียท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูล มาเทียบกับเกณฑซ่ึงพัฒนามาจากเกณฑ
ของเบสท (Best, 1986 : 182) นํามาหาคาเฉล่ียสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยใหคาเฉล่ียเปนรายดาน
และรายขอ ดังนี้คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด  คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง เหน็ดวย
นอย คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง เห็นดวยมาก คาเฉล่ีย 3.51-4.00 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นใหผูเช่ียวชาญ 3 คนพิจารณาและนํามาหาคาดัชนีความ
สอดคลอง 

ปรับปรุงแลวนําไปใชกับนักศึกษากลุมทดลองเพื่อศึกษาความคิดเหนของนักศึกษาท่ีมีตอ
ส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 ประการ 

 

วิธีดําเนินการทดลอง 
 นําส่ือการศึกษาที่ไดปรับปรุงแลวไปใชทดลองกับกลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาจํานวน 20 
คนท่ีไดจากการสุมจากช้ันเรียน 
 บทบาทของผูสอน ช้ีแจงวิธีการศึกษาและเง่ือนไขการศึกษาดวยตนเอง การใชเคร่ือง
คอมพิวเตอร มีข้ันตอนดังนี้ 

1) แจกแบบทดสอบกอนเรียนและส่ือการศึกษา  
2) ช้ีแจงการแบงเนื้อหาตามวัตถุประสงคการศึกษา 
3) ช้ีแจงระยะเวลาในการศึกษา 
4) ใหนักศึกษาเขาเรียนดวยส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft Powerpoint เร่ือง 

ความสุขแท 8 ประการ 
5) แจกแบบทดสอบหลังเรียน 
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บทบาทของนักเรียนใหนักศึกษาเรียนดวยตนเองจากส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 ประการ เม่ือครบเวลาเรียนใหนักศึกษาทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการศึกษาเพื่อตรวจสอบหาประสิทธิภาพของส่ือการสอน 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหใชเคร่ืองมือวิเคราะหสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปชวยในการคํานวณ ดังน้ี 
1. การหาประสิทธิภาพของส่ือการศึกษา ใชคารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและประสิทธิภาพของส่ือการศึกษา ตามเกณฑ E1/E2 
2. การสรางแบบทดสอบ ใชคาดัชนีความงาย และอํานาจจําแนก คาความเช่ือม่ันของ

แบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson 
3. ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและความคิดเห็นท่ีมีตอส่ือการศึกษาโดยใชคาเฉล่ียและ

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษากอนและหลังเรียนดวยส่ือการศึกษาโดยใช t-test 

dependent 
ตารางท่ี 3.1 สรุปวิธีดําเนินการวิจัย 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปา 
หมาย 

เคร่ืองมือ-การ
วิเคราะห 

1. เพ่ือสรางและหา
ประ สิทธิ ภ าพ ส่ื อ 
การศึกษา 

1. ศึกษาเรื่องความสุขแท 8 ประการเพ่ือ
สรางส่ือการศึกษา 
2. ปรึกษาเรื่องโครงสรางเน้ือหาที่จะสราง
ส่ือกับผูเช่ียวชาญ 
3. ศึกษาข้ันตอนการผลิตจากโปรแกรม
คอมพิวเตอรตางๆ  
4. สรางส่ือการสอนตนรางดวยโปรแกรม 
Microsoft Powerpoint 
5. หาประสิทธิภาพของส่ือ การศึกษาฉบับ
ตนราง 

1. เอกสาร 
 
 
2. ผูเช่ียวชาญ 

E1/E2 
และการวิเคราะห
เน้ือหา 

2. เ พ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์กอนและ
หลังการศึกษาดวย
ส่ือ การศึกษา 

1. วัดผลสัมฤทธ์ิกอนและหลังการศึกษากับ
กลุมตัวอยาง 
2. ทดลองใชกับกลุมทดลอง 20 คน 
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของส่ือการศึกษา
ของนักศึกษากอนและหลังการศึกษาดวย
โปรแกรม Microsoft Powerpoint 

 
 
 
นักเรียน 

แบบทดสอบกอน
และหลังการ ศึกษา 
- คาเฉลี่ย 
- ค า ส ว น เ บ่ี ย ง 
เบนมาตรฐาน 
-t-test dependent 

    



 

 

 

54 

ตารางท่ี 3.1 (ตอ)    
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปา 

หมาย 
เคร่ืองมือ-การ
วิเคราะห 

3. เ พ่ือ ศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษา
ที่มีตอส่ือการศึกษา 

1. หาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอส่ือ
การสอนเร่ืองความสุขแท 8 ประการ ดวย
โปรแกรม Microsoft Powerpoint 

 แ บ บ ส อ บ ถ า ม
ความคิด เห็น 
- คาเฉลี่ย 
- คาสวนเบี่ยงเบน
มาตร ฐาน 

 



 

 
การนําเสนอและการวิเคราะหขอมูลในบทนี้ เปนการนํารายละเอียดตางๆ ท่ีไดจาก

การศึกษามาตอบคําถามการวิจัยท้ัง 3 ขอ ท่ีไดกําหนดไวในบทท่ี 1 กลาวคือ ประการแรกเปนการ
วิเคราะหประสิทธิภาพของส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ืองความสุขแท 8 
ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป ประการท่ีสอง เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาของนักศึกษากอนและหลังดวยส่ือการศึกษา และประการท่ีสามความคิดเห็นของ
นักศึกษาท่ีมีตอส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ืองความสุขแท 8 ประการ
สําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป 

 

องคประกอบและประสทิธิภาพสื่อการศึกษาเรื่องความสุขแท 8 ประการ 
ส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ืองความสุขแท 8 ประการสําหรับ

เยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป มีองคประกอบในเน้ือหาดังนี้ คือ ประการท่ี 1 ผูมีใจ
ยากจนยอมเปนสุขเพราะพระอาณาจักรสวรรคเปนของเขา ประการท่ี 2 ผูเปนทุกขโศกเศรายอมเปน
สุขเพราะเขาจะไดรับการปลอบโยน ประการท่ี 3 ผูมีใจออนโยนยอมเปนสุขเพราะเขาจะไดรับ
แผนดินเปนมรดก ประการท่ี 4 ผูหิวกระหายความชอบธรรมยอมเปนสุขเพราะเขาจะอ่ิมประการท่ี 5 
ผูมีใจเมตตา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับพระเมตตา ประการท่ี 6 ผูมีใจบริสุทธ์ิ ยอมเปนสุขเพราะ
เขาจะไดเห็นพระเจา ประการท่ี 7 ผูสรางสันติยอมเปนสุขเพราะเขาจะไดช่ือวาเปนบุตรของพระเจา 
ประการท่ี 8 ผูถูกเบียดเบียนขมเหงเพราะความชอบธรรม ยอมเปนสุข เพราะอาณาจักรสวรรคเปน
ของเขา 
 การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของส่ือการศึกษาในการทดลองกับนักศึกษาจํานวน 3 คน 
เปนการหาประสิทธิภาพของส่ือการสอนแบบรายบุคคล พบวานักศึกษาทําแบบฝกหัดรายหนวยได
คะแนนเฉล่ีย 18.39 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คิดเปนรอยละ 91.95 และทําแบบทดสอบหลังเรียน
ไดคะแนนเฉล่ีย 9.66 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คิดเปนรอยละ 96.60 จึงกลาวไดวาส่ือการศึกษามี
คาประสิทธิภาพ E1/E2 = 91.95/96.60 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 60/60 
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 ในการวิเคราะหขอมูลจากการทดลองใชส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
เร่ืองความสุขแท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป จํานวน 20 คน พบวา
นักศึกษา 20 คน ทําคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนทายบทเรียนแตละหนวยรวมกันทุกคนเฉล่ีย
ได 17.53 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 87.65 หรือมีคาประสิทธิภาพ E1 = 87.65 และ
ทําคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการเรียนเมื่อรวมคะแนนท้ังฉบับ ได
คะแนน 8.82 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเปนรอยละ 88.20 หรือมีคาประสิทธิภาพ E2 = 
88.20 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 80/80 ยอมรับสมมติฐานการวิจัย ขอท่ี 1 ดังรายละเอียดใน
ตารางท่ี 4.1  
 

ตารางท่ี 4.1 คาประสิทธิภาพส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ืองความสุขแท 8 
ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป 
การหาประสิทธิภาพรายบุคคล การหาประสิทธิภาพกลุมใหญ 

การสอบ 
คะแนน 
ได-เต็ม 

ประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 

ประสิทธิภาพ
ท่ีได 

คะแนน 
ได-เต็ม 

ประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 

ประสิทธิภาพ
ท่ีได 

ระหวาง
เรียน 

18.39/20 80.00 91.95 17.53/20 80.00 87.65 

หลังเรียน 9.66/10 80.00 96.60 8.82/10 80.00 88.20 
 

สําหรับส่ือการศึกษาเร่ืองความสุขแท 8 ประการท่ีนักศึกษาทําคะแนนไดมากท่ีสุด คือ 
ประการท่ี 4 ผูหิวกระหายความชอบธรรมยอมเปนสุขเพราะเขาจะอ่ิม ซ่ึงมีคะแนนเฉลี่ย 19.40 
รองลงมาไดแก ประการท่ี 2  ผูเปนทุกขโศกเศรายอมเปนสุขเพราะเขาจะไดรับการปลอบโยน ซ่ึงมี
คะแนนเฉล่ีย 18.03 ประการท่ี 3 ผูมีใจออนโยนยอมเปนสุขเพราะเขาจะไดรับแผนดินเปนมรดก ซ่ึง
มีคะแนนเฉล่ีย 17.60 ประการท่ี 5 ผูมีใจเมตตา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับพระเมตตา ซ่ึงมี
คะแนนเฉล่ีย 17.30 ประการท่ี 6 ผูมีใจบริสุทธ์ิ ยอมเปนสุขเพราะเขาจะไดเห็นพระเจา ซ่ึงมีคะแนน
เฉล่ีย 16.50 ประการท่ี 7 ผูสรางสันติยอมเปนสุขเพราะเขาจะไดช่ือวาเปนบุตรของพระเจา ซ่ึงมี
คะแนนเฉล่ีย 16.45 ประการท่ี 8 ผูถูกเบียดเบียนขมเหงเพราะความชอบธรรม ยอมเปนสุข เพราะ
อาณาจักรสวรรคเปนของเขา ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย 16.40 ประการท่ี 1 ผูมีใจยากจนยอมเปนสุขเพราะ
พระอาณาจักรสวรรคเปนของเขา ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย 16.25 
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ตารางท่ี 4.2 หนวยการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดของส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint เร่ืองความสุขแท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง15-24 ป 

หนวยท่ี X  S.D. ลําดับท่ี 
ประการท่ี 4 ผูหิวกระหายความชอบธรรมยอมเปนสุขเพราะเขาจะ
อิ่ม 

19.40 2.25 1 

ประการท่ี 2  ผูเปนทุกขโศกเศรายอมเปนสุขเพราะเขาจะไดรับการ
ปลอบโยน 

18.03 2.26 2 

ประการที่ 3 ผูมีใจออนโยนยอมเปนสุขเพราะเขาจะไดรับแผนดิน
เปนมรดก 

17.60 2.78 3 

ประการท่ี 5 ผูมีใจเมตตา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับพระเมตตา 17.30 2.50 4 
ประการท่ี 6 ผูมีใจบริสุทธิ์ ยอมเปนสุขเพราะเขาจะไดเห็นพระเจา 16.50 2.60 5 
ประการที่ 7 ผูสรางสันติยอมเปนสุขเพราะเขาจะไดช่ือวาเปนบุตร
ของพระเจา 

16.45 2.20 6 

ประการที่ 8 ผูถูกเบียดเบียนขมเหงเพราะความชอบธรรม ยอมเปน
สุข เพราะอาณาจักรสวรรคเปนของเขา 

16.40 2.25 7 

ประการท่ี 1 ผูมีใจยากจนยอมเปนสุขเพราะพระอาณาจักรสวรรค
เปนของเขา 

16.25 2.40 8 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กอนและหลังเรียน ดวยสื่อการศึกษาเรื่องความสุข
แท  8 ประการ 

จากการวิเคราะหขอมูลพบวานักศึกษาท่ีเรียนดวยส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint เร่ืองความสุขแท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป มีคะแนน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 2 ดัง
มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.3 
 

ตารางท่ี 4.3 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกอนเรียน หลังเรียน และคาสถิติท่ีจําแนก
ตามระดับความสามารถทางการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน X  S.D. t Sig. 

กอนเรียน 20 3.98 2.79 

หลังเรียน 20 8.82 1.72 
26.488 .000 

**p < .01 

ความคิดเห็นของนักศึกษาตอสื่อการศึกษาเรื่องความสุขแท 8 ประการ 
จากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามพบวาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอ

ส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ืองความสุขแท 8 ประการสําหรับเยาวชน
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คาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป พบวาความคิดเห็นโดยรวมของนักศึกษาท่ีมีตอส่ือการศึกษาเห็น
ดวยอยูในระดับมาก ( X  = 3.97) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวานักศึกษามีความคิดเห็นอยูใน
ระดับเห็นดวยมากท่ีสุดมีเพียงขอเดียวคือเห็นวา การเรียนดวยส่ือการศึกษาทําใหนักศึกษามีความ
ม่ันใจในตนเองมากข้ึน ( X  = 4.90) และเห็นดวยในระดับมาก 7 ขอ เรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากมาก
ไปหานอย คือ การเรียนดวยส่ือการศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนไดสะดวกและงายข้ึน ( X  = 
4.30) ทําใหมีประสบการณในการใชคอมพิวเตอรมากข้ึน ( X  = 4.25) ชวยกระตุนใหอยากเรียนรู 
( X  = 4.15) ทําใหเกิดความสนุกสนาน ( X  = 4.05) เปนการเรียนรูดวยตนเองโดยยึดนักศึกษาเปน
ศูนยกลาง ( X  = 4.00) ทาทายความสามารถของนักศึกษา ( X  = 3.80) และสอนไดตรงตาม
จุดประสงคของการเรียน ( X  = 3.75) และเห็นดวยในระดับปานกลาง 2 ขอ คือ ทําใหเขาใจบทเรียน
ไดดีข้ึน ( X  = 3.35) ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค ( X  = 3.15) ดังในตารางท่ี 4.4 
 

ตารางท่ี 4.4 ความคิดเห็นของนักศึกษาตอส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง
ความสุขแท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป 

ความคิดเห็นเก่ียวกับสื่อการศึกษา X  S.D. ความคิดเห็น 
1 การเรียนดวยสื่อการศึกษาเปนการเรียนรูดวยตนเองโดยยึด

นักศึกษาเปนศูนยกลาง 
4.00 0.71 เห็นดวยมาก 

2 การเรียนดวยสื่อการศึกษาทําใหเกิดความคิดสรางสรรค 3.15 0.79 เห็นดวยปานกลาง 
3 การเรียนดวยสื่อการศึกษาชวยกระตุนใหอยากเรียนรู 4.15 0.79 เห็นดวยมาก 
4 การเรียนดวยสื่อการศึกษาวิชาสังคมศึกษาทาทายความสามารถ

ของนักศึกษา 
4.05 0.92 เห็นดวยมาก 

5 การเรียนดวยสื่อการศึกษาทาทายความสามารถของนักศึกษา 3.80 1.08 เห็นดวยมาก 
6 การเรียนดวยสื่อการศึกษาทําใหเขาใจบทเรียนดีขึ้น 3.35 1.11 เห็นดวยปานกลาง 
7 การเรียนดวยสื่อการศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนไดสะดวก

และงายขึ้น 
4.30 0.71 เห็นดวยมาก 

8 การเรียนดวยสื่อการศึกษาทําใหมีประสบการณในการใช
คอมพิวเตอรมากขึ้น 

4.25 0.70 เห็นดวยมาก 

9 การเรียนดวยสื่อการศึกษาตรงตามจุดประสงคของการเรียน 3.75 1.13 เห็นดวยมาก 
10 การเรียนดวยสื่อการศึกษาทําใหมีความม่ันใจในตนเองมากขึ้น 4.90 0.30 เห็นดวยมากที่สุด 

ความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกับสื่อการศึกษา 3.97 0.82 เห็นดวยมาก 
 



 
 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุข
แท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป มีวัตถุประสงค เพื่อ 1)พัฒนา
ส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 ประการ สําหรับเยาวชน
คาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 ประการ ของนักเรียนกอน
และหลังเรียน 3) ศึกษาความคิดเห็นของเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป ท่ีมีตอ
ส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 ประการ  

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป ซ่ึงอยูในเขต
การปกครองคาทอลิกท้ัง 10 สังฆมณฑล ประกอบดวย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑล
จันทบุรี อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง สังฆมณฑลเชียงใหม สังฆมณฑลอุบลราชธานี  
สังฆมณฑลอุดรธานี สังฆมณฑลนครสวรรค สังฆมณฑลสุราษฎรธานี สังฆมณฑลราชบุรีและ 
สังฆมณฑลนครราชสีมา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
1. ส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 ประการ

สําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป ท่ีสรางข้ึนดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
และแบบประเมินส่ือการสอน 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการศึกษา เร่ือง ความสุขแท 8 
ประการ ผลท่ีไดมีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20-0.80 วิเคราะหคาอํานาจจําแนก (r) ผลท่ีไดมีคา
ตั้งแต 0.20 ข้ึนไป และมีคาความเช่ือม่ัน 0.9642 โดยใชสูตร KR-20 คูเดอร ริชารดสัน 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป แบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยอยางมาก เห็นดวยปานกลาง เห็น
ดวยนอย และเห็นควรปรับปรุง จํานวน 10 ขอ 
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การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหหาประสิทธิภาพของส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป ดวยการ
หาคา E1/E2 โดยใชเกณฑ 80/80 เปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนดวยส่ือการศึกษาของ
นักศึกษากลุมตัวอยางจากการทดสอบกอนและหลังการทดลอง จําแนกตามระดับความสามารถใน
การเรียน โดยใชสถิติที t-test แบบ Dependent และวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอ
ส่ือการศึกษาโดยการหาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้
1. ส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 ประการ

สําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป ท่ีสรางข้ึนมีลักษณะเปนส่ือทางคอมพิวเตอรท่ีใช
ประกอบการศึกษาอีกวิธีหนึ่งซ่ึงประกอบดวยหนวยการศึกษา 8 หนวยคือ ประการท่ี 1 ผูมีใจยากจน
ยอมเปนสุขเพราะพระอาณาจักรสวรรคเปนของเขา ประการท่ี 2  ผูเปนทุกขโศกเศรายอมเปนสุข
เพราะเขาจะไดรับการปลอบโยน  ประการท่ี 3 ผูมีใจออนโยนยอมเปนสุขเพราะเขาจะไดรับแผนดิน
เปนมรดก ประการท่ี 4 ผูหิวกระหายความชอบธรรมยอมเปนสุขเพราะเขาจะอ่ิม ประการท่ี 5 ผูมีใจ
เมตตา ยอมเปนสุข เพราะเขาจะไดรับพระเมตตา ประการท่ี 6 ผูมีใจบริสุทธ์ิ ยอมเปนสุขเพราะเขา
จะไดเห็นพระเจา ประการที่ 7 ผูสรางสันติยอมเปนสุขเพราะเขาจะไดช่ือวาเปนบุตรของพระเจา 
ประการท่ี 8 ผูถูกเบียดเบียนขมเหงเพราะความชอบธรรม ยอมเปนสุข เพราะอาณาจักรสวรรคเปน
ของเขา และมีประสิทธิภาพเทากับ 87.65/88.20 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว คือ 80/80 ซ่ึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง 
ความสุขแท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป สูงกวากอนการเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และยอมรับสมมติฐานขอท่ี 2  

3. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
เร่ือง ความสุขแท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ปโดยภาพรวมอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวานักศึกษาเห็นดวยในระดับเห็นดวยมากที่สุด 1 
รายการคือการเรียนดวยส่ือการศึกษาทําใหนักศึกษามีความม่ันใจในตัวเองมากข้ึน และท่ีเห็นดวยใน
ระดับมากจํานวน 7 รายการคือ ทบทวนบทเรียนไดสะดวกและงายข้ึน ทําใหมีประสบการณในการ
ใชคอมพิวเตอรมากข้ึน กระตุนใหเกิดการเรียนรู ทําใหสนุกสนาน ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ทําตาม
ความสามารถของนักศึกษา และสอนไดตรงตามวัตถุประสงคของการเรียน ท่ีเห็นดวยในระดับปาน
กลาง 2 รายการ คือ ทําใหเกิดความคิดสรางสรรค และทําใหเขาใจบทเรียนไดดีข้ึน 
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การอภิปรายผล 
 

จากผลการวิจยัดังกลาวสามารถอภิปรายผลไดดังนี ้
1. ผลการวิจัยพบวา ส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 

8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด
ไว ท้ังนี้เปนเพราะในการสรางส่ือดังกลาว ผูวิจัยดําเนินการสรางตามแนวคิด ทฤษฎีท่ีไดจาก
การศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของอยางมีระบบ มีข้ันตอน หลังจากสรางส่ือตนรางแลวไดนําเสนอ
ผูเช่ียวชาญพิจารณา และไดปรับปรุงและเปนไปตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ หลังจากนั้นนํา
ส่ือการศึกษาไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพของส่ือ ใน 2 ข้ันตอนคือ ทดลองสอนนักศึกษาเปน 
กลุมยอยและทดลองภาคสนามกับนักศึกษา 20 คน และในแตละข้ันตอนของการทดลองไมมีการ
ปรับปรุงแกไขกอนท่ีจะทดสอบคร้ังตอไป ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของประดิษฐ เกษมสินธุ 
(2534:63) ไดทําการวิจัยเร่ืองการสรางส่ือประสมสําหรับการเรียนการสอนเรื่องการอนุรักษและ
พัฒนาแหลงน้ําตามโครงการอีสานเขียวสําหรับนักเรียนประถมศึกษาผลการวิจัยพบวาชุดการสอน
ส่ือประสมท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 83.83/80.67 ซ่ึงพบวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว
และของวันเพ็ญ มีคําแสน (2544:91) ไดสรางส่ือประสมเร่ือง ทวีปเอเชีย:ดินแดนแหงความแตกตาง
ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 86.11/86.16 ซ่ึงพบวามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 

2. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ผลสัมฤทธ์ิการศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ท้ังนี้อาจเปน
เพราะส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 ประการสําหรับ
เยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 ป เปนเนื้อหาที่นาสนใจ ดึงดูด กระตุนใหนักศึกษาเกิดการ
เรียนรู 

3. จากผลการวิจัยท่ีพบวา นักศึกษามีความคิดเห็นตอส่ือการศึกษาดวยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุระหวาง 15-24 
ป โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาบทเรียนท่ีนําเสนอผานส่ือการสอนทาง
คอมพิวเตอร ถือวาเปนประสบการณตรงของนักศึกษา ดังท่ีชัยยงค พรหมวงศ (2521:100) ให
ขอคิดเห็นวา การใชส่ือการสอนหลายๆ ชนิด ในรูปส่ือประสมจะใหผลดีกวาใชอยางใดอยางหนึ่ง
แตเพียงอยางเดียว สอดคลองกับแพรวพรรณ ตันติพรายผล (2526:14) ไดกลาววา การใชส่ือการ
เรียนการสอนเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งไมอาจทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคเทาท่ีควรดังนั้นจึง
จําเปนตองนําส่ือหลายๆชนิดมาใชรวมกันอยางมีระบบ มีความสัมพันธ และสงเสริมซ่ึงกันและกัน 
เพื่อท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนรู ทํานองเดียวกับยุพิณ พิพิธกุล (2524:295)กลาววา 
การสอนโดยใชส่ือประสมทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ ไมเบ่ือหนายเพราะการเปล่ียนแปลงส่ิงเรา
ตลอดเวลาทําใหนักศึกษาไดรับความรูกวางขวาง เขาใจบทเรียนไดดีข้ึน 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ส่ือการศึกษาท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 

ดังนั้นในการสรางส่ือการศึกษาทุกคร้ังควรมีการหาประสิทธิภาพเพื่อท่ีจะมีการปรับปรุงแกไข
เพื่อใหเปนส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. จากผลการวิจัยท่ีพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยส่ือการศึกษาดวย
โปรแกรม Microsoft PowerPoint เร่ือง ความสุขแท 8 ประการสําหรับเยาวชนคาทอลิกท่ีมีอายุ
ระหวาง 15-24 ป สูงกวากอนเรียน ดังนั้นควรมีการสรางส่ือการศึกษา ดวยโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint สําหรับนักศึกษาระดับอ่ืนๆ และรายวิชาอ่ืนๆ 

3. จากผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความคิดเห็นตอส่ือการศึกษาที่สรางข้ึนอยูในระดับ
เห็นดวยมาก ดังน้ันในการสอนควรมีการใชส่ือประเภทนี้ใหมากข้ึน 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรวิจัยและพัฒนาส่ือการศึกษาเร่ืองพระคัมภีรหรือความรูทางดานศาสนาในประเด็น

อ่ืนๆ ดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint เพื่อใหมีส่ือการศึกษามากข้ึน 
2. ควรวิจัยพฤติกรรมการศึกษาดวยส่ือการศึกษาโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

รวมท้ังศึกษาความคงทนในการเรียน ซ่ึงบันทึกพฤติกรรมการเรียนตามเวลาท่ีใชเรียนจริงวา
นักศึกษากําลังศึกษาส่ือการศึกษาท่ีกรอบเนื้อหาอะไร เม่ือเวลาใด รวมทั้งพฤติกรรมการทํา
แบบฝกหัด แบบทดสอบ การเลือกขอคําตอบ การเปล่ียนแปลงขอคําตอบ และรายละเอียดอ่ืนๆ เพื่อ
ศึกษารูปแบบของพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

3. ควรวิจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอนดวย
คอมพิวเตอรท่ีจะทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

4. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองดังกลางดวยส่ือการสอน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint กับวิธีสอนแบบปกติ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ เร่ือง ความสุขแท 8 ประการ 
 

คําชี้แจง    ขอสอบเปนแบบปรนัย สองตัวเลือก จํานวน 10 ขอ ใชเวลาในการตอบ 20 นาที 
   โปรดเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

...................................................................................................................................................... 
 

1. เราสามารถพบคําสอนของพระเยซูเจาเร่ืองความสุขแท 8 ประการในพระคัมภีรบทใด? 
a. มธ. 5:3-10 
b. ลก. 6:20-27 

2. คําสอนของพระเยซูเจาเร่ืองความสุขแท 8 ประการแตละประการมีองคประกอบกี่สวน? 
a. 3 สวน 
b. 4 สวน 

3. ใครคือผูยากจนตามความหมายของความสุขแท 8 ประการ? 
a. ผูท่ีขาดของที่จําเปนในการดํารงชีวิต บุคคลท่ีไมไดเปนเจาของอะไรเลย 
b. ผูท่ีข้ึนอยูกับตนเองและเพียงพอในตนเอง 

4. “ผูเปนทุกขโศกเศรา ยอมเปนสุขเพราะเขาจะไดรับการปลอบโยน” เปนหัวขอของความสุข
แทประการใด? 

a. ประการท่ี 2 
b. ประการท่ี 3 

5. พระคัมภีรตอนใดบางกลาวถึงลักษณะของผูมีใจออนโยน? 
a. อฟ. 4:2 
b. กท. 5:24-26 

6. คําวา “อ่ิม” ในความสุขแทประการท่ี 4 แสดงการกระทําของพระเจาในอนาคต ขอความ
ตอนนี้อยูในประคัมภีรตอนใด? 

a. มธ. 5:6 
b. มธ. 5:7 
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7. ลักษณะพิเศษของความเมตตาตามความหมายของความสุขแทประการท่ี 5 คืออะไร? 
a. ผูท่ีไมปลอยใหอารมณโกรธเขาครอบงําเมื่อตองเผชิญหนากับคนช่ัว 
b. ผูท่ีไมทําใจเยน็เฉยตอผูเปนทุกขเดือดรอน 

8. สําหรับพระเยซูเจาส่ิงท่ีกําหนดความบริสุทธ์ิของมนุษยคืออะไร (มธ.5:8) 
a. การเปนท่ีพอพระทัยของพระเจา 
b. ความสามารถของเขาท่ีจะพบพระเจา 

9. คําวา “สันต”ิ ในนยิามของความสุขแท 8 ประการมีลักษณะอยางไร? 
a. หลีกเล่ียงการทะเลาะวิวาท 
b. มีความสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนมนุษย 

10. พระเยซูเจาทรงสอนใหมีทาทีตอการถูกเบียดเบียนขมเหงตามขอความพระคัมภีรตอนใด?  
a. มธ. 5:42 
b. มธ. 10:23 

........................................................... 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกับสื่อการศึกษาดวยโปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 

เห็น
ดวย
ท่ีสุด 

เห็น
ดวย
มาก 

เห็น
ดวย
ปาน
กลาง 

เห็น
ดวย
นอย 

เห็น
ควร
ปรับ
ปรุง 

1. การเรียนดวยสื่อการศึกษาเปนการเรียนรูดวยตนเองโดยยึด
นักศึกษาเปนศูนยกลาง 

     

2. การเรียนดวยสื่อการศึกษาทําใหเกิดความคิดสรางสรรค      
3. การเรียนดวยสื่อการศึกษาชวยกระตุนใหอยากเรียนรู      
4. การเรียนดวยสื่อการศึกษาทําใหเกิดความสนุกสนาน      
5. การเรียนดวยสื่อการศึกษาทาทายความสามารถของนักศึกษา      
6. การเรียนดวยสื่อการศึกษาทําใหเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น       
7. การเรียนดวยสื่อการศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนไดสะดวก
และงายขึ้น 

     

8. การเรียนดวยสื่อการศึกษาทําใหมีประสบการณในการใช
คอมพิวเตอรมากขึ้น 

     

9. การเรียนดวยสื่อการศึกษาตรงตามจุดประสงคของการเรียน      
10. การเรียนดวยสื่อการศึกษาทําใหมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น      
ความคิดเห็นโดยรวมเก่ียวกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน      
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แบบตรวจประเมินคุณภาพส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน 

ระดับการประเมิน 
รายการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

สวนนําของบทเรียน     
1.1 เราความสนใจ ใหขอมูลพื้นฐานท่ีจําเปน     

สวนเนื้อหาบทเรียน     
2.1 โครงการของเน้ือหาชัดเจน มีความกวาง ความลึก 
เช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหม 

    

2.2 มีความถูกตองตามหลักวชิา     
2.3 สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการนาํเสนอ     
2.4 สอดคลองกับการประยุกตใชในการเรียนการสอน มี
ความสัมพันธตอเน่ือง 

    

2.5 ความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน     
2.6 ไมขัดตอความม่ันคงของชาติและคุณธรรมจริยธรรม     

การใชภาษา     
3.1 ใชภาษาถูกตอง เหมาะสมกับวยัผูเรียน     
3.2 ส่ือความหมายไดชัดเจนเหมาะสมกับผูเรียน     

การออกแบบระบบการเรียนการสอน     
4.1 ออกแบบดวยระบบตรรกะท่ีดี เนื้อหามีความสัมพันธ
ตอเน่ือง 

    

4.2 สงเสริมการพัฒนาความคิดสรางสรรค     
4.3 มีความยืดหยุน สนองความแตกตางระหวางบุคคล 
ควบคุมลําดับเนื้อหา ลําดับการเรียนและแบบฝกหัดได 

    

4.4 ความยาวของการนําเสนอแตละหนวยตอนเหมาะสม     
4.5 กลยุทธในการถายทอดเน้ือหา นาสนใจ     
4.6 มีกลยุทธประเมินผลใหผูเรียนเกดิการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสม มีความหลากหลาย และปริมาณเพียงพอท่ีสามารถ
ตรวจสอบความเขาใจบทเรียนดวยตนเองได 
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ระดับการประเมิน 
รายการประเมิน 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง 

สวนประกอบของดาน Multimedia     
5.1 ออกแบบหนาจอเหมาะสม งายตอการใช สัดสวน
เหมาะสม 

    

5.2 ลักษณะของ ขนาด สี ตัวอักษร ชัดเจน สวยงามอานงาย
เหมาะสมกับระดับของผูเรียน 

    

5.3 ภาพกราฟฟกเหมาะสม ชัดเจน สอดคลองกับเนื้อหาและ
มีความสวยงาม มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบและ
สรางภาพ 

    

5.4 คุณภาพการใชเสียง ดนตรี ประกอบบทเรียนเหมาะสม
ชัดเจน นาสนใจ ชวนคิดนาติดตาม 

    

การออกแบบปฏิสัมพนัธ     
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรมใชงาย สะดวก โตตอบ
กับผูเรียนอยางสมํ่าเสมอ การควบคุมเสนการเดินบทเรียน 
ชัดเจน ถูกตองตามหลักเกณฑ และสามารถยอนกลับไปยังจุด
ตางๆไดงาย รูปแบบปฏิสัมพันธ เชน การพิมพ การใชเมาส
เหมาะสม มีการควบคุมทิศทาง ความเขาเร็วของบทเรียน 

    

6.2 การใหผลปอนกลับ หรือใหความชวยเหลือเหมาะสมตาม
ความจําเปน มีขอมูลปอนกลับท่ีเอ้ือใหผูเรียนไดวิเคราะห
และแกปญหา 

    

 
ท่ีมา : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
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