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ABTRACT 

The purpose of this study is to develop study lessons in Christian ethics to 
foster a sense of value in life of Mathayomsuksa 3 students, Dara Academy. It explores 
both educational and adolescent psychology including the current social situation of 
the target group.  

This study consists of 11 lessons on the following values: 1. dignity of 
humanity, 2. dignity of the human body, 3. value of sexual abstinence, 4. value of 
being dressed appropriately, 5. value of mindfulness, 6. value of friendships, 7. value 
of the family, 8. value of love, 9. the importance of showing love, 10. value of the 
environment, and 11. the value of myself. These lessons are also applicable to other 
schools for teaching ethical subjects. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการศึกษา 

ทองพูล ภูสิม, ศักดิ์พงศ์ หอมหวนและสมบัติ ฤทธิเดช (2554) กล่าวว่าสังคมในปัจจุบันได้

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้สภาพสังคมไทยเกิดการแข่งขันจนไม่สนใจคุณธรรมจริยธรรม 

ส่งผลให้นักเรียนและเยาวชนไม่สามารถปรับตัว ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้ จึงท าให้

เกิดการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ไม่พึงประสงค์ นักเรียนเกิดปัญหาด้านการขาดคุณธรรมจริยธรรม

 ดังนั้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนจึ งถือเป็น

เรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ กล่าวคือ ถ้า

บุคคลเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาทั้งตัวบุคคล

และสังคมไทย ท าให้สังคมเป็นสังคมแห่งความสงบสุข การพัฒนาเด็กและเยาวชนในปัจจุบันถือเป็น

หน้าที่หลักของโรงเรียนที่จะต้องพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งปัญญา ความรู้ ควบคู่

กับคุณธรรมและจริยธรรม 

ขณะเดียวกันพระครูใบฎีกาสุบิน โสภโณ (มูลจ้อย), นาวิน พรมใจสา และศิวาพร วังสมบัต 

(2560) กล่าวในทางเดียวกันว่า เด็กและเยาวชนมีปัญหาด้านศีลธรรม ด้านสังคมและวัฒนธรรม การ

ประพฤติทางกาย การประพฤติทางวาจา การประพฤติทางจิตใจ และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของ

สังคมมีผลกระทบต่อพฤติกรรมและการปฏิบัติตัวของเด็กและเยาวชน เช่น การใช้ค าพูดกับผู้ใหญ่ 

การเสพสิ่งเสพติดชนิดต่าง ๆ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการใช้เครื่องมือสื่อสารในทางที่ 

ไม่ถูก เป็นต้น 

ปัญหาหนึ่งที่เด่นชัดในการขาดจริยธรรมของสังคมไทยเกี่ยวกับการลดคุณค่าของคนตามที่ 

ร.อ.หญิง พญ.เขมิกา เขมะกนก สุดนาวา, รศ.นพ.วีระศกัดิ์ชลไชยะ และผศ.พญ.จริยา ทะรักษา(มปป) 
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กล่าวว่า การรังแก (bullying) เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและพบได้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

โดยเฉพาะในเด็กวัยเรียน มีงานวิจัยมากมายที่ระบุถึงผลเสียของปัญหาการรังแกกันทั้งในด้านร่างกาย

และจิตใจดังนั้น ในระยะเริ่มแรกการรังแกเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวแบบหนึ่งที่ผู้รังแกตั้งใจกระท าให้ผู้

ถูกรังแกมีความเจ็บปวด หรือรู้สึกไม่สบายทั้งทางร่างกายหรือจิตใจ โดยมีลักษณะที่ส าคัญคือ ผู้รังแก

จะมีอ านาจที่เหนือกว่าผู้ถูกรังแกอย่างชัดเจน เช่น ตัวใหญ่กว่า หรือโดยการรับรู้ของทั้ง 2 ฝ่ายก็ได้ 

เช่น ฐานะทางสังคมดีกว่า โดยผู้ถูกรังแกจะรู้สึกอ่อนแอกว่าและไม่สามารถต่อสู้หรือตอบโต้ได้และ

เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดซ้ าได้อีกในอนาคต เด็กวัยเรียนในประเทศไทยพบ

กลุ่มที่เป็นทั้งผู้รังแกและถูกรังแกถึงร้อยละ 36.5-58.3 กลุ่มผู้ถูกรังแกร้อยละ 23.4-33.4 และกลุ่มผู้

รังแกผู้อ่ืนร้อยละ 4.2-6.1 การรังแกแบบดั้งเดิมนั้นเริ่มพบได้ตั้งแต่ระดับอนุบาลโดยพบมากที่สุด

ในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นหรือวัยรุ่นตอนต้นและจะค่อย ๆ ลดลงในช่วงวัยรุ่นตอนปลายหรือเข้าวัย

ผู้ใหญ่ แต่อาจพบการรังแกในโลกไซเบอร์ที่มากขึ้นได้โดยการรังแกโดยตรงนั้นพบในเด็กชายมากกว่า

เด็กหญิงและมีแนวโน้มลดลงเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนกลาง ส่วนการรังแกทางอ้อมนั้นพบในเด็กหญิง

มากกว่า แต่ไม่มีความแตกต่างกันกับเด็กชายเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนกลางแล้ว การรังแกแบบดั้งเดิม

นั้นมักเกิดท่ีโรงเรียนบริเวณสนามเด็กเล่นหรือทางเดินในช่วงเวลาพัก ส่วนการรังแกในโลกไซเบอร์นั้น

สามารถเกิดได้ทุกที่และทุกเวลา 

ในทางการศึกษาที่เป็นนโยบายของรัฐได้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

สนับสนุนการศึกษาให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในมาตรา 6 และมาตรา 7 ได้กล่าวถึงหลักการทาง

การศึกษาให้พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมในหารด าเนินชีวิต รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ 

หน้าที่ เสรีภาพและเคารพความเป็นมนุษย์ ตลอดจนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นอย่างมีความสุข 

ผู้ศึกษาพบว่าวัยรุ่นในปัจจุบันนี้ ต้องเผชิญกับปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้ชีวิตและการให้คุณค่าของชีวิตทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน โดยเฉพาะเรื่องความรัก ความสัมพันธ์ 

การมองว่าตนเองด้อยค่า การดูหมิ่นหรือล้อเลียนผู้อ่ืนกลายเป็นเรื่องปกติส าหรับวัยรุ่นในปัจจุบัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตจากวัยรุ่น

ตอนต้นสู่วัยรุ่นตอนปลาย  
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จากการที่ผู้ศึกษาได้เข้าไปฝึกงานในโรงเรียนสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทยพบว่า

แบบเรียนที่สถาบันใช้ในปัจจุบันเป็นแบบเรียนที่ถูกออกแบบมาส าหรับผู้ที่เป็นคริสเตียนและเป็นผู้มี

พ้ืนฐานด้านความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์ ส่วนเรื่องราวในพระคัมภีร์เป็นการลงรายละเอียดเกี่ยวกับ

เรื่องราวในพระคัมภีร์ซึ่งนักเรียนที่ไม่ใช่คริสเตียนหรือนักเรียนไม่มีความรู้พ้ืนฐานในเรื่องราวในพระ

คัมภีร์จะเข้าถึงได้ยากและยังขาดความชัดเจนในด้านของการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเท่าท่ีควร 

และจากการพูดคุยกับนักเรียนคริสเตียนและไม่ใช่คริสเตียนรวม 30 คนเป็นการส่วนตัวใน

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนคริสตจริยธรรมพบว่า นักเรียนที่เป็นคริสเตียนทั้งหมด 3 คนให้

ความเห็นว่าบทเรียนพระคัมภีร์ค่อนข้างเหมือนกับการเรียนรู้ในคริสตจักร ส าหรับความเห็นของ

นักเรียนที่เหลือที่ไม่ใช่คริสเตียนพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เห็นประโยชน์หรือคุณค่าจากการเรียนรู้

กลับมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวและไมน่่าสนใจเพราะไม่ใช่คริสเตียน 

จากสถานการณ์ดังกล่าวผู้ศึกษาจึงอยากพัฒนาบทเรียนที่ได้ใช้ในการเรียนการสอน 3 ด้าน

ด้วยกัน คือ 1) ภาพรวมของบทเรียนคริสตจริยธรรมควรมีบริบทที่ใกล้ตัวของผู้ เรียนมากขึ้น  

2) เนื้อหาของบทเรียนที่สอดคล้องกับพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจของกลุ่มผู้เรียนและ 3) กิจกรรมและ

การประยุกต์ใช้ที่ผู้เรียนสามารถตอบสนองได้มากขึ้น โดยใช้เอกสารงานวรรณกรรม หนังสือ ต ารา 

บทความทางวิชาการ แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ทั้งเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มีการ

จัดพิมพ์ มีการเผยแพร่เอกสาร ประกอบกับสภาพสังคมในปัจจุบันเป็นเครื่องมือในการศึกษา 

ผู้ศึกษาได้ส ารวจบทเรียนต่าง ๆ จากส านักพิมพ์ ร้านหนังสือ และหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ

บทเรียนคริสตจริยธรรม พบว่าบทเรียนส่วนใหญ่เป็นบทเรียนส าหรับคริสเตียนแต่ละวัยและใช้ภายใน

คริสตจักรหรือกลุ่มคริสเตียน เช่น ปฏิบัติการ "แผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า"หลักสูตรแกนกลาง 

คริสเตียนศึกษาในคริสตจักร ระดับเด็กโต (13-15 ปี) (หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์ 

สภาคริสตจักรในประเทศไทย, 2017) คริสตจริยธรรมส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 (กองคริสเตียน

ศึกษา, 2516) บทเรียนการอภิบาลอนุชนในพระคริสต์เจ้า (หน่วยงานอนุชนสภาคริสตจักรในประเทศ

ไทย, 2017) สมุดปฏิบัติการคริสตจริยธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและ

บรรณศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย , 2006) เป็นต้น มีส่วนน้อยที่เป็นบทเรียนส าหรับผู้เชื่อ

ใหม่หรือผู้สนใจ อย่างไรก็ตามบทเรียนเหล่านั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนว่าเป็นอย่างไร ท า
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อะไรบ้างและคริสเตียนคือใคร และจากการศึกษาบทเรียนเหล่านี้พบว่าเป็นบทเรียนที่พูดถึงผู้เชื่อว่า

ควรปฏิบัติตนอย่างไรเพราะเหตุใด เช่น บทเรียนชีวิตคริสเตียนขั้นพ้ืนฐาน  เป็นต้น 

ซึ่งปัจจุบันนี้มีบทเรียนคริสตจริยธรรมหรือบทเรียนคริสเตียนศึกษาอย่างมากมายที่เป็น

ประโยชน์และเสริมสร้างความเชื่อแก่เด็กและเยาวชนคริสเตียน และยังสามารถผลิตหรือพัฒนา

บทเรียนมาออกแบบมาอย่างเฉพาะเพ่ือใช้ในการสอนคริสตจริยธรรมแก่นักเรียนที่ไม่ใช่คริสเตียนและ

ไม่มีพ้ืนฐานหรือความสนใจได้อย่างแท้จริงได้ในอนาคต ด้านคศ.สิรินทร ทองเณร อนุศาสกโรงเรียน

ดาราวิทยาลัยได้กล่าวว่า “บทเรียนคริสตจริยธรรมต้องปรับรูปแบบและวิธีสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่าย

และเหมาะกับปัจจุบัน” 

ผู้ศึกษาจึงมุ่งหมายการค้นคว้าฉบับนี้อยู่บนแนวคิดที่อยากจะพัฒนาบทเรียนคริสตจริยธรรม

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สอดรับกับวัยของผู้เรียน ให้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวผู้เรียนมากขึ้น

และเหมาะสมกับการเข้าถึงทั้งนักเรียนที่เป็นคริสเตียนและนักเรียนที่ไม่ใช่คริสเตียน เพ่ือส่งเสริมและ

ปลูกฝังค่านิยมอันดีในด้านจริยธรรมแก่นักเรียน เพ่ือให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์และค่านิยมใน

สังคมปัจจุบันและเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันจริยธรรมในชีวิต 

1.2 โจทย์หรือค าถามการศึกษา 

จากการได้เข้าไปฝึกงานในสถาบันทางการศึกษาพบว่าบทเรียนจริยธรรมที่ได้ใช้ในการเรียน

การสอนยังสามารถพัฒนาต่อยอดได้ใน 3 ด้านด้วยกัน คือ 1) ภาพรวมของบทเรียนคริสตจริยธรรม

ควรมีบริบทที่ใกล้ตัวของผู้เรียนมากขึ้น 2) เนื้อหาของบทเรียนที่สอดคล้องกับพ้ืนฐานความรู้ความ

เข้าใจของกลุ่มผู้เรียนและ 3) กิจกรรมและการประยุกต์ใช้ที่ผู้เรียนสามารถตอบสนองได้มากขึ้น 

ทั้งนี้ทางผู้ศึกษาได้ศึกษาบทเรียนในเบื้องต้น เช่น ปฏิบัติการ "แผนการอันยิ่งใหญ่ของพระ

เจ้า" หลักสูตรแกนกลาง คริสเตียนศึกษาในคริสตจักร ระดับเด็กโต (13-15 ปี) (หน่วยงานคริสเตียน

ศึกษาและบรรณศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย, 2017), คริสตจริยธรรมส าหรับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 (กองคริสเตียนศึกษา, 2516), บทเรียนการอภิบาลอนุชนในพระคริสต์เจ้า (หน่วยงานอนุชน

สภาคริสตจักรในประเทศไทย , 2017), สมุดปฏิบัติการคริสตจริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

(หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย, 2006), ปฏิบัติการ พระ

เจ้าคือผู้ใด : หลักสูตรคริสเตียนศึกษาในคริสตจักรปีที่ 2 ระดับเด็กโต 13-15 ปี (หน่วยงานคริสเตียน
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ศึกษาและบรรณศาสตร์ 2561) เป็นต้น ซึ่งบทเรียนทีอ่อกแบบมาส าหรับคริสเตียนเป็นส าคัญ จึงยังคง

มีค าศัพท์บางค าที่คนที่ไม่ใช่คริสเตียนอาจเข้าใจได้ยาก, เรื่องราวบางประการในบทเรียนที่ต้องมีความ

เข้าใจในความเชื่อของคริสเตียนจึงจะสามารถเรียนรู้ได้ และกิจกรรมตอบสนองในบทเรียนบางส่วน

นักเรียนอาจเข้าใจยากและน าไปประยุกต์ได้ไม่เต็มที่เนื่องจากมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือมองว่าเป็น

เรื่องของคริสเตียนไม่เก่ียวกับคนที่มีความเชื่ออ่ืน 

การศึกษาชิ้นนี้ต้องการพัฒนาให้บทเรียนคริสตจริยธรรมมีความเข้าถึงง่ายมากขึ้น กล่าวคือ 

ใช้ค าศัพท์ที่ทันสมัยมากขึ้น ลดการใช้ค าศัพท์เฉพาะของคริสเตียนโดยเปลี่ยนเป็นค าทั่วไปที่มี

ความหมายคงเดิม ใช้เหตุการณ์ประกอบบทเรียนที่ทันสมัยมากขึ้น ใช้เรื่องราวในพระคัมภีร์ที่น่าสนใจ

และเข้าถึงง่ายมากข้ึน เน้นการประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันและสร้างรูปแบบการเรียนให้หลากหลาย

ทั้งในส่วนของการน าเสนอเนื้อหา ค าถามตอบสนอง การอภิปรายในบทเรียน ตลอดจนกิจกรรม

ประกอบบทเรียนที่จะมีความเหมาะสมกับวัยมากขึ้น 

1.3 วัตถุประสงค์การศึกษา 

เพ่ือสร้างบทเรียนคริสตจริยธรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณค่าของชีวิตส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สถาบันการศึกษาสามรถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาคริสตจริยธรรม

ได้  

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาค้นคว้าเอกสารโดยจะศึกษาจากงานวรรณกรรม หนังสือ ต ารา บทความทางวิชาการ 

แหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ทั้งเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มีการจัดพิมพ์ มีการเผยแพร่

เอกสารเพ่ือสร้างบทเรียนคริสตจริยธรรมโดยมีหลักการเรื่องคุณค่าของชีวิต และออกแบบให้

เหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการสอน การจัดท า

บทเรียน การเป็นครู จิตวิทยา คริสเตียนศึกษาและพระคัมภีร์ ในการจัดท าบทเรียนคริสตจริยธรรม

เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าของชีวิต ได้แก่ เรื่องคุณค่าของมนุษย์ คุณค่าของร่างกาย คุณค่าของพรหมจรรย์ 

คุณค่าการแต่งกาย คุณค่าภายใน คุณค่าของเพ่ือน คุณค่าของครอบครัว คุณค่าของความรัก คุณค่า

ภาษารัก คุณค่าของสิ่งแวดล้อม และคุณค่าในตัวเอง  
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1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 

สถาบันทางการศึกษาสามารถน าแบบเรียนคริสต์จริยธรรมชุดใหม่ไปใช้ประกอบการเรียน

การสอนวิชาคริสตจริยธรรมส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.6.1 คริสตจริยธรรม 

หมายถึง  วิชาว่าด้วยจริยธรรมของคริสเตียน คือแนวทางที่คริสเตียนพึงปฏิบัติโดยมี 

พระคัมภีร์เป็นพื้นฐาน  

1.6.2 คุณค่าของชีวิต 

หมายถึง สิ่งดีงามที่มีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ตามหลักการของพระคัมภีร์ 

1.6.3 นักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3 

หมายถึง คนที่มีอายุระหว่าง 14-16 ซึ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างวัยรุ่นตอนต้อนและวัยรุ่น

ตอนกลาง 

1.6.4 นักเรียนคริสเตียน 

หมายถึง นักเรียนที่เกิดในครอบครัวคริสเตียนหรือไปร่วมนมัสการเป็นประจ าทุกสัปดา
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บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

การศึกษาเพ่ือจัดท าบทเรียนคริสตจริยธรรม ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อันเป็นพื้นฐานและข้อมูลในการจัดท าการค้นคว้าอิสระดังนี้ 

2.1 ความหมายของค าว่า “คริสตจริยธรรม”และ “คุณค่าของมนุษย์” 

2.1.1 คริสตจริยธรรม 

2.1.2 คุณค่าของมนุษย์ 

2.2 หลักการจัดท าบทเรียน การพัฒนาหลักสูตร และคริสเตียนศึกษา 

2.2.1 หลักการจัดท าบทเรียนและการพัฒนาหลักสูตร 

2.2.2 คริสเตียนศึกษา  

2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

2.3.1 จิตวิทยาการศึกษา 

2.3.2 นิยามและลักษณะของวัยรุ่น 

2.1 ความหมายของค าว่า “คริสตจริยธรรม”และ “คุณค่าของมนุษย์” 

2.1.1 คริสตจริยธรรม 

ค าว่า “คริสตจริยธรรม” คือ หลักจริยธรรมบนพ้ืนฐานความเชื่อคริสตชน ดังนั้นในการท า

บทเรียนคริสตจริยธรรม จ าเป็นต้องมีความเข้าใจในความหมายของค าว่า นิยามของค าว่า จริยธรรม 

และคริสตจริยธรรม 
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นงเยาว์ แข่งเพ็ญแข (2545) กล่าวว่า จริยธรรม หมายถึง การแสดงออกถึงการปฏิบัติที่ดี

เหมาะสมตามมาตรฐานที่สังคมก าหนด ซึ่งสะท้อนคุณธรรมที่อยู่ในใจให้ออกมารูปธรรม 

คนที่มีจริยธรรม คือ คนธรรมดาที่มีกรอบจิตใจแห่งคุณธรรมความดีและพยามประพฤติ

ปฏิบัติใกล้เคียงกับคุณธรรมที่มีอยู่ในใจ 

จริยธรรมเป็นผลรวมของความรู้ ความเข้าใจ ทัศนะคติ การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมและการมี

วิสัยทัศน์ที่บุคคลได้รับการหล่อหลอมผ่านการเรียนรู้และประสบการณ์ ส่งผลต่อวิจารณญาณและ

ประพฤติปฏิบัติดีงามถูกต้องตามเกณฑ์และมาตรฐานของสังคม จริยธรรมเกี่ยวข้องกับสังคม เป็น

กลไกให้สังคมมีความสุขสงบ 

นุชลี อุปภัย (2555) ได้ขยายความไว้ว่า จริยศาสตร์ แยกได้ 2 ค าคือ “จริยะ” รากศัพท์มา

จากบาลี แปลว่า ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติ ค าว่า “ศาสตร์” รากศัพท์มาจากภาษา

สันสกฤต แปลว่า วิชาความรู้ เมื่อน าค าทั้งสองมารวมกันเป็น “จริยศาสตร์” ตามรากศัพท์ แปลว่า 

วิชาว่าด้วยมาจากภาษากรีก Ethos แปลว่า อุปนิสัย ความประพฤติ เมื่อน ามาใช้เป็นภาษาอังกฤษถูก

ดัดแปลงเป็นรูปศัพท์ใหม่รูป Ethics แปลว่า การศึกษามาตรฐานของความประพฤติและการตัดสิน

ทางศีลธรรม หมายถึง หลักการ หรือข้อปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 

เมื่อได้ศึกษาถึงความหมายของจริยธรรมแล้วจึงได้ศึกษาในส่วนของคริสตจริยธรรมโดย  

ทองหล่อ วงษ์ธรรมา (2554, น.1) กล่าวว่า “คริสตจริยธรรม เกิดจากค าว่า คริสต์ จาก

ศาสนาคริสต์ และ จริยธรรม จากค าว่า จะริยะ แปลว่าอันพึงประพฤติ+ธรรม แปลว่า การ

กระท า เมื่อรวมกันจึงได้ความหมายว่า การกระท าอันควรท าตามหลักศาสนาคริสตร์ หรือ

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ จริยธรรมของคริสเตียน” 

นันทิยา เพ็ชรเกตุ (1995, น.3) ได้ให้ความเห็นไว้อีกว่า จริยธรรมคริสเตียน หมายถึง 

“จริยธรรมที่พระเจ้าส าแดงไว้ในพระคัมภีร์ เผยให้เห็นน้ าพระทัยของพระเจ้าและ 

วรรณภา เรืองเจริญสุข (2009, น.2) กล่าวในทางเดียวกันว่า จริยธรรมคริสเตียน หมายถึง 

การปฏิบัติหรือการประพฤติในชีวิตตามท่ีพระเจ้าทรงก าหนดไว้ในพระคัมภีร์” 

เราอาจสรุปได้ว่า คริสตจริยธรรม หมายถึง ทัศนคติที่แสดงออกมาเป็นการประพฤติในชีวิต

ตามความดีที่พระเจ้าวางไว้ในพระคัมภีร์ ตอบสนองเป้าหมายของคริสตจักรตามแบบพระคัมภีร์ ให้ได้

มีความรู้ในพระคัมภีร์ และรู้จักพระเจ้าผู้เปิดเผยพระองค์ในพระคัมภีร์ 
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2.1.2 คุณค่าของมนุษย์ 

ในด้านสังคมได้มีการเคลื่อนไหวเพ่ือให้เกิดข้อตกลงว่าด้วยสิทธิมนุษยชน คือ ปฏิญญาสากล

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน(Universal Declaration of Human Rights – UDHR) ซึ่งเป็นข้อตกลงใน

ระดับโลก เพ่ือให้คุณค่าแก่มนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอันกลายเป็นกฎหมายที่ประเทศท่ีลงนามใน

ข้อตกลงต้องปฏิบัติตาม โดย พัชรี ปัญญามัง (ม .ป.ป.) กล่าวว่า ลักษณะเฉพาะของสิทธิมนุษยชนที่

ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนคือ 

1. เป็นสิทธิที่ติดตัวมากับความเป็นมนุษย์ (inherent) หมายถึงสิทธิที่มนุษยชนทุกคนมีติดตัว

มาตั้งแต่เกิด สิทธิเหล่านี้ไม่มีการให้ หรือซื้อ หรือสืบทอดมาในภายหลัง 

2. เป็นสิทธิที่เป็นสากล (universal) คือเป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนที่มีเหมือนกันโดยไม่ขึ้นอยู่

กับเชื้อชาติ เพศ ศาสนา ฐานะทางสังคม มนุษย์ทุกคนเกิดมามีอิสระเสรี มีความเท่าเทียมกันในสิทธิ

และศักดิ์ศรี 

3. เป็นสิทธิที่ไม่สามารถถูกพรากไป หรือยกให้แก่กันได้ ( inalienable) คือ เป็นสิทธิที่ไม่มี

ใครจะมาพรากเอาไปจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ ถึงแม้ว่ากฎหมายของประเทศจะไม่ยอมรับรองสิทธิ

มนุษยชน หรือแม้กฎหมายจะละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ตาม ประชาชนของประเทศนั้นก็ยังมีสิทธิ

มนุษยชนอยู่ 

4. เป็นสิทธิที่ไม่ถูกแยกออกจากกัน (indivisible) กล่าวคือ สิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรอง

ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งประกอบด้วยสิทธิสองส่วนคือสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง กับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมนั้นจะต้องไม่ถูกแยกออกจากกัน สิทธิทั้ง

สองส่วนนี้จะต้องได้รับการเคารพ ปกป้อง และเติมเต็ม (ท าให้เกิดขึ้น) เพ่ือที่จะให้บุคคลทุกคน

สามารถด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี 

นอกจากนั้นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ระบุหลักการที่ส าคัญไว้เพ่ือใช้เป็นแนวทาง

ปฏิบัติคือ หลักความเสมอภาค (Equality) และการไม่เลือกปฏิบัติ  (Non-discrimination) ซึ่ง

หมายถึงการที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมีความแตกต่างด้านใดๆ เช่น เชื้อชาติ สี

ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง สถานภาพทางการเกิดหรือสถานภาพอ่ืนๆ  

ศุภลักษณ์ ทัดศรี (2011,น.9) ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า  คุณค่าของมนุษย์อยู่ที่จิตวิญาณ “จิต

วิญญาณ” เชื่อมโยงกับ “ความเป็นมนุษย์” ผู้ที่มีจิตวิญญาณไม่ได้พียงแค่มีความคิดที่ดีหรือ

ท าสิ่งดี ๆ แต่พวกเขาเป็นคนดีด้วย พวกเขามีความงดงามอยู่ภายในอย่างจริงแท้ทั้งใน
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ความคิด ค าพูด และการกระท า พฤติกรรมของพวกเขาแสดงออกถึงคุณค่าทางจิตวิญญาณ 

เป็นความซื่อสัตย์ที่มีต่อคุณธรรมความดีอันเป็นธรรมชาติที่แท้จริงของตนเอง 

เมื่อศึกษาค าว่า “คุณค่าของมนุษย์” ในบริบททางคริสตศาสนาจากเอกสารประกอบการ

เรียนการสอนของภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะศาสนศาสตร์แมคกิลวารี มหาวิทยาลัย

พายัพ(2545,น.65) กล่าวว่า “คุณค่าของมนุษย์ คือ  

1) การที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์และพระเจ้าทรงให้ต่ า

กว่าพระองค์แต่หน่อยเดียว 

2) การที่พระเจ้าทรงรักและมีสายสัมพันธ์ตลอดเวลาด้วยการที่พระองค์ทรงระลึกถึง

และเสด็จมา 

3) มนุษย์เป็นผู้มีศักดิ์ศรีและเกียรติที่พระเจ้าประทานให้ 

4) มนุษย์ทรงเป็นผู้ที่พระเจ้ามอบให้ครอบครองและดูแลสรรพสิ่ง” 

พระคัมภีร์หลายตอนท่ีกล่าวถึงคุณค่าของมนุษย์ เช่น 

ปฐมกาล 1:26-27 “แล้วพระเจ้าตรัสว่า “ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา ตามอย่างของ

เรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งาน ให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมด 

และสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมด” พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของ

พระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และทรงสร้างให้เป็นชายและ

หญิง” 

สดุดี 8:4-6 “มนุษย์เป็นผู้ใดเล่า ที่พระองค์ทรงระลึกถึงเขา และบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่า 

ที่พระองค์ทรงห่วงใยเขา พระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ ากว่าพระองค์แต่หน่อยเดียว 

และทรงสวมศักดิ์ศรีกับความมีอ านาจให้เขา พระองค์ทรงให้เขาปกครองผลงานแห่งพระ -

หัตถ์ของพระองค์ พระองค์ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้เท้าเขา” 

สดุดี 139:13-14 “เพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์ พระองค์ทรงถักทอข้า

พระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสร้างข้า

พระองค์อย่างอัศจรรย์น่าครั่นคร้าม บรรดาพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ ข้าพระองค์ทราบดี” 

ยอห์น 3:16 “พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพ่ือทุก

คนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” 
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2.2 หลักการจัดท าบทเรียน การพัฒนาหลักสูตร และคริสเตียนศึกษา 

2.2.1 หลักการจัดท าบทเรียน 

อาภรณ์ ใจเที่ยง (2550) ได้กล่าวว่า การสอนมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยแบ่งตามลักษณะการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ 

1. ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain/ Knowledge: K) 

เป็นพัฒนาการด้านสติปัญญาตั้งแต่ระดับที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์และ

น าไปใช้ไปใช้ รวมถึงการสังเคราะห์ (สร้างสรรค์) ประเมินค่า เช่น การท่องจ า การอธิบาย อภิปราย 

การเปรียบเทียบ การประเมินค่าและการวิจารณ์เป็นต้น 

2. ด้านจิตพิสัยหรือเจตคติ (Affective domain/ Attitude: A) 

เป็นพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม การให้คุณค่า ความดี ความงาม เห็นความส าคัญ 

การตระหนักรู้ เช่น ตอบ ปฏิบัติตาม เสนอบอกความต้องการ เลือก ช่วยเหลือ หลีกเลี่ยง เป็นต้น 

3. ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor domain/ Skills : P) 

เป็นพัฒนาการด้านความช านาญหรือมีทักษะและการลงมือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

คล่องแคล่ว และสวยงาม เช่น สร้าง เขียนรายงาน วาดภาพ ออกแบบ แก้ปัญหา การยกตัวอย่าง ด้าน

กีฬา เป็นต้น 

อาภรณ์ ใจเที่ยงได้สรุปไว้ว่าในการท าบทเรียนนั้นจ าต้องมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในทั้ง 

3 ด้าน จึงจะถือว่าเป็นการสอนที่เกิดผลสมบูรณ์ เพ่ือน าผู้เรียนให้ไปถึงสุขภาวะที่ดีของความเป็น

มนุษย์ คอื มีความรู้ สติปัญญาดี ร่างกายดี และมีจิตใจอุปนิสัยดี 

วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2543) ได้อธิบายถึงหลักการจัดท าบทเรียนและการพัฒนาหลักสูตรไว้

ว่าต้องประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ 

1) หลักการของหลักสูตร 

2) จุดหมายของหลักสูตร 

3) คุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ 

4) โครงสร้างของหลักสูตร 

5) แนวด าเนินการ 
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จะเห็นว่าทุกหลักสูตรจะต้องมีหลักการและจุดมุ่งหมาย รวมทั้งจะต้องระบุคุณสมบัติและ

คุณลักษณะของผู้เรียนเมื่อเรียนจบเป็นเป้าหมายปลายทาง ดังนั้น ครูผู้สอนต้องศึกษาเจตนารมณ์

หรือหลักการของหลักสูตรและจุดหมายของหลักสูตร เพ่ือด าเนินการสอนให้สอดคล้องและบรรลุ

จุดหมายนั้น 

ถวัลย์ มาศจรัส (2557) ได้กล่าวถึงข้ันตอนการจัดท าบทเรียนไว้ดังนี้ 

1) วิเคราะห์และก าหนดจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ท่ัวไป 

2) วิเคราะห์และก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มผู้อ่าน 

3) วิเคราะห์และก าหนดเนื้อหาสาระ 

4) วิเคราะห์และก าหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะ 

5) ก าหนดรูปแบบและวิธีประเมินความเข้าใจ 

6) ก าหนดวิธีการและแนวทางการน าเสนอเนื้อหา 

7) ก าหนดแหล่งข้อมูลสนับสนุน 

8) การยกร่างต้นฉบับ 

9) การทดสอบต้นฉบับ 

10) การปรับปรุงต้นฉบับ 

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดท าบทเรียนเกิดจากการศึกษาวิเคราะห์บริบทและการท าเข้าใจ

ผู้เรียน โดยต้องมีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น โดยควรมี

ลักษณะการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ 1. พุทธิพิสัย 2. ด้านจิตพิสัยหรือเจตคติ และ 3. ด้านทักษะพิสัย 

ตลอดจนควรมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการจัดท าบทเรียนและพัฒนาหลักสูตรด้วย 

ในงานค้นคว้าอิสระนี้ ผู้เขียนใช้ DARA Thinking Model เป็นกรอบในการสร้างบทเรียน 
คริสตจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องคุณค่าของชีวิตส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3  ซ่ึง DARA Thinking Model เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่อยู่ในระหว่างพัฒนา
ของโรงเรียนดาราวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของความคิดและกล้าคิด มีทั้งคิดเดี่ยว คิดคู่ และ
คิดกลุ่ม โดยประกอบด้วยขั้นตอนหลัก 4 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 จูงใจ ใคร่รู้ สู่เป้าหมาย (DIY: Do it by yourself) เป็นกระบวนการสร้างความสนใจ

ให้แก่ผู้เรียนหรือให้ผู้เรียนเกิดค าถามในบทเรียน 
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ขั้นที่ 2 สรรค์แนวทางสร้างค าตอบ (Action Acquisition) ผู้สอนใช้เครื่องมือช่วยคิดเพ่ือให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและเติมเต็มเนื้อหาสิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้ให้สมบูรณ์และสรุป

องค์ความรู้ด้วยตนเอง 

ขั้นที่ 3 สะท้อนคิด (Reflection) ผู้เรียนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ผู้สอนตรวจค าตอบหรือความ

เข้าใจว่าตรงตามเป้าหมายหรือไม่และเพ่ิมในสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ 

ขั้นที่ 4 ประเมินค่า น าพาประยุกต์ (Assessment) ผู้ เรียนน าองค์ความรู้ ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์โดยแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการแก้โจทย์ ปัญหาหรือสถานการณ์ที่

ผู้สอนก าหนดให้ 

 

2.2.2 คริสเตียนศึกษา  

ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี (2562) ได้กล่าวว่าคริสเตียนศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนการสอน

และการบ่มเพาะพระวจนะของพระเจ้าให้กับผู้ เชื่อคริสเตียนทุกเพศทุกวัย เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้จักพระ-

เจ้าตลอดจนน้ าพระทัยของพระองค์ มากยิ่งขึ้น เจริญเติบโตขึ้นในความเชื่อ และเป็นสาวกที่ดีของพระ

เยซูคริสต์” หรือ กล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า คริสเตียนศึกษาเป็นกระบวนการสอนพระวจนะของ 

พระเจ้า เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างความเชื่อศรัทธา ความเคารพรักและย า

เกรงพระเจ้า อันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิต ให้ด าเนินชีวิตตามน้ าพระทัยพระเจ้า และสะท้อน

ลักษณะชีวิตที่เหมือนพระเยซูคริสต์มากข้ึนทุกวัน  

 จากค าจ ากัดความข้างต้น ท าให้เห็นว่า คริสเตียนศึกษา ถือเป็นการสอนคริสตจริยธรรมด้วย

เช่นกัน เพราะเป็นการสอนหลักจริยธรรมบนพื้นฐานของความเชื่อคริสเตียน และมีจุดมุ่งหมายคือเพ่ือ

น าผู้เรียนให้มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางท่ีดีขึ้นและสอดคล้องกับค าสอนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ 

ประสาทพร ตะริโย (2563) ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดท าหลักสูตรส าหรับการเรียนการ

สอนคริสเตียนศึกษาไว้ดังนี้  

1) ก าหนดหัวข้อเรื่องและข้อพระคัมภีร์หลักท่ีใช้ในการเขียนบทเรียน 

2) ก าหนดจุดประสงค์หรือเป้าหมาย โดยแบ่งเป็น 

3) จุดประสงค์ทั่วไป 

4) จุดประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม ประกอบไปด้วย 

5) Knowledge ความรู้ด้านข้อมูลข้อเท็จจริงตามเนื้อหาพระคัมภีร์ 
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6) Attitude ทัศนคติ เจตคติ  

7) Process กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โดย เสนอแนวทางการตรวจสอบมาตรฐานของบทเรียนคริสเตียนศึกษาไว้ดังนี้  

1) เป้าหมายของการสอนต้องสอดคล้องกับตามหลักการสอนที่ปรากฏในพระคัมภีร์ 

เอเฟซัส 4:11-16 

2) เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน 

3) หลักศาสนศาสตร์ / การอธิบายพระคัมภีร์ตรงกับหลักความเชื่อของคริสตจักรที่

สังกัด มีหลักศาสนศาสตร์ที่ชัดเจนในเรื่องความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก 

4) มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน / กิจกรรมการเรียนการสอนที่ชัดเจน กล่าวคือ 

ต้องมีเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของบทเรียนที่ชัดเจน ต้องก าหนดจุดประสงค์เชิง

พฤติกรรมที่ครอบคลุมทั้งด้าน พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

5) มีโครงสร้างบทเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน เช่น มีชื่อบทเรียน มีข้อพระคัมภีร์ มี

ค าอธิบายเนื้อหาของพระคัมภีร์ และมีล าดับขั้นตอนและข้อแนะน าส าหรับการเรียน

การสอนที่ชัดเจน เป็นต้น และ 

6) สามารถบูรณาการบทเรียนนั้น ๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนการสอนที่

เป็นจริงได้ 

สิรินทร ทองเณร (2563) ได้เสนอเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรของคริสเตียนศึกษาภายใน

โรงเรียนดาราวิทยาลัยว่าควรมีองค์ประกอบดังนี้ 

1) วิสัยทัศน์ / พันธกิจ 

2) หลักการ 

3) จุดหมาย 

4) โครงสร้างแยกตามระดับชั้น/หน่วย และสาระการเรียนรู้ 

5) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

จากการศึกษาโครงสร้างหลักสูตรคริสเตียนศึกษา ผู้ศึกษาพบว่ามีความคล้ายคลึงกับหลักการ

จัดท าบทเรียนทั่วไป โดยมีการน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบท 
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2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2.3.1 จิตวิทยาการศึกษา 

จิตวิทยาการศึกษาเป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนาการของ 
ผู้เรียนในสภาพการเรียนการสอนหรือในชั้นเรียน เพ่ือค้นคิดทฤษฎีและหลักการที่จะน ามาช่วย
แก้ปัญหาทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจิตวิทยา
การศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษา การสร้างหลักสูตร การเขียนบทเรียน และการเรียน
การสอน โดยค านึงถึงความแตกต่างของบุคคล ด้วยเหตุนี้ นักการศึกษา ครู และผู้ที่มีส่วนในการสร้าง
บทเรียน จ าเป็นที่จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางจิตวิทยาการศึกษา เพ่ือจะได้เข้าใจพฤติกรรมของผู้เรียน
และกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนได้อย่างเกิดผล   

โดยทั่วไปแล้ว เนื้อหาของจิตวิทยาการศึกษาท่ีเป็นความรู้พื้นฐานส าหรับครูและนักการ 
ศึกษาประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ เช่นความส าคัญของวัตถุประสงค์ของการศึกษาและบทเรียน 
ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ และทฤษฎีพัฒนาการ 

รศ.ดร.พรรณี ชูทัย เจนจิต (2545,น.3) กล่าวว่า “จิตวิทยาการศึกษาเป็นการน าความรู้

เกี่ยวกับการปรับตัวของคนไปช่วยในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นเรื่องการรวม

เรื่องจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการศึกษา อันได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎี

พัฒนาการ” 

อัชรา เอิบสุขสิริ (2556,น.48) ได้อธิบายทฤษฎีการเรียนรู้ไว้ว่า หมายถึง “การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมอันเป็นผลมาจากประสงบการณ์หรือการฝึกฝน การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ

โดยไม่จ ากัดเวลา สถานที่ เพศ หรือวัย แต่ขึ้นอยู่กับโอกาสที่แต่ละคนจะได้รับประสบการณ์

เป็นส าคัญ” 

รศ.ดร.พรรณี ชูทัย เจนจิต (2545,น.6) ได้อธิบายถึงแรงจูงใจไว้ว่า แรงจูงใจเป็นตัวกระตุ้นให้

คนแสดงพฤติกรรมต่างกัน การที่คนมีแสดงพฤติกรรมนั้น เนื่องจากคนเรามีความต้องการ 

อารี พันธ์มณี (2546) ได้กล่าวไปในแนวทางเดียวกันว่า แรงจูงใจ หมายถึง ภาวะใด  ๆ ที่

กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา 
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ศรีสุพันธ์ (2555) ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า ค าว่า “แรงจูงใจ” มาจากค ากริยาในภาษาละตินว่า 

“Movere” ซึ่งมีความหมายในภาษาอังกฤษว่า “to move” หมายถึง “เป็นสิ่งที่โน้มน้าวหรือมักชัก

น าบุคคลเกิดการกระท าหรือปฏิบัติการยกตัวอย่าง” ลักษณะของการ 

อัชรา เอิบสุขสิริ (2556) ได้กล่าวถึงทฤษฎีพัฒนาการโดยสังเขปว่า ผลจากการศึกษาวิจัยของ

นักจิตวิทยาจนได้ข้อสรุปเป็นแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย 

อารมณ์ สติปัญญา สังคม รวมถึงพัฒนาการเรียนรู้และการส่งเสริมจริยธรรม 

2.3.2 นิยามพัฒนาการของวัยรุ่น 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2559) กล่าวว่า วัยรุ่น (adolescence) มีรากศัพท์มาจาก

ภาษาละตินว่า adolescere แปลว่าการเจริญเติบโตไปสู่วุฒิภาวะ (to grow to maturity) หรือการ

เจริญเติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ( to grow into adulthood) วัยรุ่นเป็นเวลาของการเจริญเติบโตและ

เปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กเข้าสู่การมีวุฒิภาวะแบบของผู้ใหญ่ และการเตรียมตัวส าหรับอนาคต ซึ่งช่วง

วัยรุ่นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  และยังเป็นช่วงเริ่ม

ให้ความสนใจเรื่องเก่ียวกับเพศ ซึ่งในทางทางชีววิทยาถือว่าเป็นช่วงที่สามารถมีบุตรได้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณทิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2020) ให้ความหมายวัยรุ่นว่า “วัยที่มีอายุ

ประมาณ 13-19 ปี , วัยก าดัด” 

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO, 2020) กล่าวถึงความหมายของ

วัยรุ่นว่า เป็นระยะเวลาของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ที่ต่อจากวัยเด็กและอยู่ก่อนวัย

ผู้ใหญ่ ซึ่งถือเป็นระยะที่ส าคัญระยะหนึ่งในช่วงชีวิตมนุษย์ โดยเป็นระยะที่มีการเจริญเติบโตและการ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากเป็นอันดับ 2 รองจากวัยทารก 

บุญเลี้ยง ทุมทอง (2553,น.90-96) กล่าวว่า วัยรุ่นเป็นวัยระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ วัยรุ่นจะมี

ความต้องการ ความสนใจ มีทัศนคติที่แตกต่างกันออกไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

ร่างกาย สภาพจิตใจ อารมณ์ที่ไม่แน่นอน รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางสังคม

ทุกด้าน สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการพัฒนาการช่วงวัยรุ่นมากที่สุด ระยะเวลาวัยรุ่น

อายุช่วงประมาณ 12-18 ปี การศึกษาเรื่องพัฒนาการของวัยรุ่นในที่นี้ จะแบ่งออกเป็น 2 

ช่วง  เพ่ือที่จะได้เห็นภาพของพัฒนาการและการเจริญเติบโตของวัยรุ่นชัดเจนยิ่งขึ้นคือ ช่วง

วัยรุ่นตอนต้น และช่วงวัยรุ่นตอนปลาย 
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วัยรุ่นตอนต้น 

วัยรุ่นตอนต้นเป็นวัยที่มีอายุประมาณ 12-15 ปี เป็นระยะในช่วงปีสุดท้ายของวัยเด็ก

จนกระทั่งลักษณะสรีระของเด็กมีการเปลี่ยนแปลงไป เป็นระยะเวลาที่มีการเตรียมตัว

เพ่ือที่จะเข้าสู่วัยรุ่นอย่างสมบูรณ์ เป็นวัยแห่งความสับสนในสภาพของความเป็นเด็กสู่การ

เปลี่ยนบทบาทท่ีควรท าในแบบผู้ใหญ่ ระยะวัยรุ่นตอนต้นนั้นเป็นช่วงเวลาของการมีวุฒิภาวะ

ทางเพศ เด็กผู้หญิงจะมีประจ าเดือนเกิดขึ้นครั้งแรก ส่วนเด็กชายจะมีการหลั่งอสุจิเป็นครั้ง

แรก 

พัฒนาการทางด้านร่างกาย ในระยะเวลาวัยรุ่นตอนต้น การเจริญเติบโตและพัฒนาการทาง

ร่างกายจะเริ่มมีความสมบูรณ์อย่างเต็มที่ โดยจะมีทั้งการเปลี่ยนแปลงภายนอกร่างกายและ

ภายในร่างกาย เด็กผู้หญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าเด็กผู้ชาย 1-2 ปี และลักษณะทางเพศจะ

ปรากฏชัดทั้งเพศชายและเพศหญิง รูปร่างจะมีลักษณะเก้งก้าง เด็กผู้ชายจะมีลักษณะ

กล้ามเนื้อเพ่ิมมากขึ้น จึงพยายามใช้ก าลังปริมาณในการออกก าลังกายกล้ามเนื้อ เช่น เล่นงัด

ข้อ วิ่ง กระโดดสูง ส่วนสัดส่วนของผู้ชายจะมีไหล่กว้าง ขาเหยียดตรง ส่วนเด็กผู้หญิงจะมี

รูปร่างสมส่วน สะโพกผาย 

พัฒนาการทางด้านอารมณ์  เด็กในวัยนี้มีอารมณ์ไม่แน่นอน และค่อนข้างจะเจ้าอารมณ์

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย การเจริญเติบโตทางเพศ รวมทั้งความสับสนใน

บทบาทของตนเองในระหว่างเป็นเด็กและผู้ใหญ่ชอบส่งเสียงดัง และท าตนผิดแปลกจากวัย

อ่ืน ๆ ทั้งนี้เพ่ือปิดบังการขาดความมั่นใจในตนเอง เมื่อเกิดความกลัวจะแสดงออกโดยการ

หลีกเลี่ยงจากสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความกลัว เด็กบางคนยังแสดงออกทางร่างกาย เช่น 

ความเจ็บป่วยทางร่างกาย เป็นต้น ในวัยนี้ความกังวลใจมาจากการสร้างจินตนาการ เรื่องที่

วัยรุ่นเกิดความกังวลมากที่สุดคือความสัมพันธ์กับเพ่ือน ๆ ทั้งสองเพศ ความโกรธของวัยรุ่น

ตอนต้นมาจากสิ่งเร้าทางสังคม การเยาะเย้ยในสิ่งที่เขาท าไม่ถูกต้อง การขัดขวางกิจกรรมที่

เขาต้องการท าวัยรุ่นตอนต้นจะยังไม่สามารถควบคุมได้ จนกระทั่งผ่านพ้นวัยรุ่นตอนต้นไป

แล้ว เด็กผู้หญิงจะควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าผู้ชาย วัยรุ่นเมื่อรักใครแล้วจะแสดงออกอย่าง

เปิดเผย เช่น เฝ้าดู การเลียนแบบบุคลิกภาพ การใช้ของ การช่วยเหลือ การติดต่อทาง

โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ และเป็นวัยที่มีความความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องเพศ และการ
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เปลี่ยนแปลงภายในร่างกาย ถ้าอยากรู้จะใช้วิธีพูดคุย ซักถาม และวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่ตน

อยากรู้เรื่อง 

พัฒนาการทางสังคม   วัยนี้เป็นวัยที่กลุ่มเพ่ือนมีอิทธิพลมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

ทัศนคติ ความสนใจ ค่านิยม และพฤติกรรมต่าง ๆ จะไว้วางใจเพ่ือนมากกว่าพ่อแม่ และมักมี

ข้อขัดแย้งกับพ่อแม่ ในวัยที่ขาดความมั่นใจ จึงพยายามท าอะไรคล้าย ๆ กับกลุ่ม เพ่ือให้กลุ่ม

ยอมรับ เช่น การแต่งกาย หรือแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ วัยรุ่นตอนต้นจะเริ่มเรียนรู้การควบคุม

อารมณ์เพ่ือเป็นที่ยอมรับของสังคม และเด็กผู้หญิงจะพัฒนาการทางสังคมเร็วกว่าเด็กผู้ชาย 

พัฒนาการทางด้านสติปัญญา  เด็กในวัยนี้สามารถเข้าใจเรื่องที่เป็นนามธรรม เช่น  ความดี

ความชั่ว บุญ บาป หลักศีลธรรมต่าง ๆ ได้ดีขึ้น มีช่วงความสนใจนานขึ้น และมีการสร้าง

จินตนาการเพ่ือทดแทนสิ่งที่ขาดไป 

วัยรุ่นตอนปลาย 

วัยรุ่นตอนปลายเป็นวัยที่มีอายุประมาณ 15-18 ปี วัยนี้จะเริ่มมีทัศนคติและแบบแผนทาง

พฤติกรรมที่แน่นอน สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่วัยรุ่นเผชิญอยู่ได้ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องของการท างาน  การเงิน การเรียน หรือ ในเรื่องของความสัมพันธ์ทางเพศและ

สามารถเผชิญกับสภาพความเป็นจริงในเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ดีท่ีสุด 

 ด้วยเหตุนี้เองลักษณะของวัยรุ่นตอนปลายจึงเป็นเรื่องของการพัฒนาการที่สืบเนื่อง

มาตั้งแต่วัยเด็ก ผลที่วัยรุ่นได้รับการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดไม่ว่าเป็นเรื่องทางการร่างกาย 

ทางอารมณ์ ทางจิตใจ หรือแม้แต่ทางสังคมก็ตาม วัยรุ่นจะเริ่มมีวุฒิภาวะสมบูรณ์อย่างเต็มที่

และเป็นพ้ืนฐานของพัฒนาการในวัยผู้ใหญ่ 

พัฒนาการทางด้านร่างกาย  วัยนี้ร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่ ช่วงนี้เด็กผู้หญิงโตเต็มที่แต่

เด็กผู้ชายอาจสูงได้อีก มีพัฒนาการทางเพศ ต่อมต่าง ๆ เจริญเติมโตเต็มที่ สัดส่วนของ

ร่างกายเริ่มได้สัดส่วนมากข้ึน  โดยวัยรุ่นหญิงจะมีวุฒิภาวะทางเพศอย่างเต็มที่วัยรุ่นชายจะมี

หนวดเคราและมีวุฒิภาวะทางเพศเต็มที่  โครงสร้างและหน้าที่การท างานของอวัยวะภายใน

ร่างกายมีความสมบูรณ์เต็มท่ี 

พัฒนาการทางด้านอารมณ์  วัยนี้มีอิสระมากขึ้นแต่ก็ยังสับสนในตัวเองบ้าง มีการขัดแย้งกับ

ผู้ใหญ่   พยายามจะดูแลตนเอง  มีความฝันเกี่ยวกับอนาคต  ความส าเร็จ  อาชีพการท างาน  

ตลอดจนครอบครัว  มีการแสดงออกอย่างแข็งกร้าวอารมณ์ที่ปรากฏในวัยรุ่นตอนปลาย
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ตลอดจนการแสดงออกจะแตกต่างจากวัยรุ่นตอนต้น อารมณ์โกรธจะเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้น

บ่อยครั้งที่สุด ส่วนมากมาจาการถูกบังคับในสิทธิการแสดงออกที่เคยปฏิบัติมา ความ

ผิดพลาดในสิ่งที่คาดหวัง แต่เขาสามารถควบคุมการแสดงออกได้ ไม่มีลักษณะที่มีความ

รุนแรงเช่นวัยรุ่นตอนต้นอีกต่อไป  เพราะวัยรุ่นตอนปลายนั้นจะมีความสมมารถเก็บกด

อารมณ์ได้ วัยรุ่นตอนปลายมีความพยายามเก็บกดอารมณ์ต่าง ๆ อย่างมากมาย ดังนั้นเมื่อ

ระเบิดออกมาแล้วจะรุนแรงมาก 

พัฒนาการทางสังคม วัยนี้เป็นวัยที่มีการขัดแย้งกับผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นชอบท าตามกลุ่ม 

ชอบท าอะไรเหมือน ๆ กัน และปรารถนาในการใช้สิทธิของตนทุกอย่าง มีเพ่ือนน้อยกว่า

วัยรุ่นตอนต้น  แต่มีเพ่ือนต่างเพศมากขึ้น เช่น สนทนา เล่นกีฬา เล่นเกม ถ้าหากท าได้ส าเร็จ

จะมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น  เด็กผู้หญิงมีความก้าวหน้าในด้านสังคมมากกว่าเด็กผู้ชาย

ในวัยเดียวกันและเริ่มมีนัดกับเด็กท่ีโตกว่า เด็กผู้ชายมีเพ่ือนสนิทมากกว่าเด็กผู้หญิง  มี

ความกระตือรือร้นที่จะสร้างความประทับใจต่าง ๆ เพ่ือแสดงว่าตนเองเป็นผู้ใหญ่ 

พัฒนาการทางด้านสติปัญญา  เด็กวัยรุ่นมีพัฒนาการทางสมองสูงเกือบเท่าผู้ใหญ่แต่ขาด

ประสบการณ์  จึงท าให้ไม่สามารถใช้สติปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  เป็นวัยที่

ค านึงถึงการมี “ปรัชญาชีวิต” โดยมุ่งเกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา  ศาสนาและการเมือง แต่ก็ยัง

สับสนในความถูกต้อง  ท าให้ตัดสินใจไม่ได้  สามารถคิดปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

ขึ้น 

กล่าวโดยสรุป วัยรุ่นอาจเป็นวัยที่มีความสับสน หรือวัยรุ่นอาจจะมีความ

เปลี่ยนแปลงมาก  จนใกล้สภาพผู้ใหญ่เข้าไปทุกทีและมีชีวิตเป็นของตนเองมากขึ้นเรื่อย ๆ 

การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่จะต้องยอมรับให้ได้  และมีหน้าที่คอยให้ค าแนะน า

ช่วยเหลือในทางท่ีถูกต้องเด็กวัยนี้จึงจะพัฒนาไปสู่วัยผู้ใหญ่ที่ดีมีความรับผิดชอบ 

สรุป 
ในบทที่ 2 นี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวกับแนวคิดว่าด้วยการบูรณาการสร้าง

บทเรียนคริสตจริยธรรมกับความรู้ โดยบทบาทหลักของการทบทวนวรรณกรรมในการศึกษาครั้งนี้คือ

เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดอ้างอิงในการศึกษา
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บทท่ี 3 
 

วิธีด าเนินการศึกษา 

วิธีการศึกษาครั้งนี้เป็นการสร้างบทเรียนส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้กรอบ

อ้างอิงจากจิตวิทยาวัยรุ่น จิตวิทยาการศึกษา การสร้างบทเรียน และจริยธรรมทั้งในมุมมองของสังคม

ทั่วไปและของคริสเตียน โดยอยู่บนพ้ืนฐานการเข้าถึงบริบท ทั้งมีเนื้อหาและกิจกรรมเหมาะสมกับ

กลุ่มผู้เรียนที่ไม่ใช่คริสเตียน 

3.1 แหล่งข้อมูลที่ใชก้ารศึกษา 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับจริยศาสตร์ คริสต-

จริยธรรม การสร้างบทเรียน พัฒนาการของวัยรุ่น จิตวิทยาพัฒนาการ และคริสเตียนศึกษา  

โดยการศึกษาในครั้งนี้ใช้การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมถึงข้อมูลที่

ถูกเผยแพร่ด้วยวิธีการอ่ืนที่มีบุคคลบันทึก ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ไว้และยังรวมถึงสื่อในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น  

ภาพยนตร์  วีดิทัศน์  ภาพวาด  สมุดบันทึก ทั้งท่ีเป็นสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  

3.2 ออกแบบบทเรียนโดยการเรียบเรียงข้อมูลและจัดท าบทเรียน 

3.2.1 ก าหนดชื่อและจุดประสงค์ 

ชื่อเรื่อง:  บทเรียนคริสตจริยธรรมส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มผู้อ่าน: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และครูหรือผู้สอน 

จุดมุ่งหมาย: เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องคุณค่าของชีวิตตามค าสอนของคริสต์ศาสนา 

แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

3.2.2 วิเคราะห์คุณสมบัติของกลุ่มผู้อ่าน 

ผู้อ่านเป็นได้ทั้งผู้ที่เป็นคริสเตียนและไม่ใช่คริสเตียนและเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาปีที ่3 หรือเป็นครูหรือผู้สอนซ่ึงเป็นคริสเตียนที่น าบทเรียนไปใช้ในการสอน 
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3.2.3 วิเคราะห์และก าหนดเนื้อหาสาระ 

เนื้อหาแบ่งออกเป็นเนื้อหาหลักและเนื้อหาเพ่ิมเติม 

เนื้อหาหลัก คุณค่าในตนเอง 

• ความส าคัญของการมองเห็นคุณค่าในตนเอง 

• คุณค่าของมนุษย์ในบริบทพระคัมภีร์ 

เนื้อหาเพ่ิมเติม  

• คุณค่าของร่างกาย(สุขภาพ ศัลยกรรม พรหมจรรย์) 

• คุณค่าของการแต่งกายและจิตใจ 

• คุณค่าของความสัมพันธ์ (ครอบครัว เพ่ือน สังคม และสิ่งแวดล้อม) 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้เรียนสามารถระบุข้อดีในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับตนเองหรือสามารถอธิบายเกี่ยวกับตนเองใน

หัวข้อต่าง ๆ ได้มากกว่าก่อนเรียน 

3.4 ก าหนดรูปแบบและวธิีการประเมิน 

ผู้เรียนสามารถระบุข้อดีในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับตนเองหรือสามารถอธิบายเกี่ยวกับตนเองใน

หัวข้อต่าง ๆ ได้มากกว่าก่อนเรียน 

3.5 ก าหนดวิธีการและแนวทางการเสนอเนื้อหา 

การน าเสนอเนื้อหาในบทเรียนคริสตจริยธรรมจะใช้รูปแบบการจัดท าการสอนแบบ DARA 

Thinking Model โดยมีองค์ประกอบ 4 ขั้นตอนดังนี้  

ขั้นที่ 1 จูงใจ ใคร่รู้ สู่เป้าหมาย (DIY: Do it by yourself) เป็นกระบวนการสร้างความสนใจ

ให้แก่ผู้เรียนหรือให้ผู้เรียนเกิดค าถามในบทเรียน 

ขั้นที่ 2 สรรค์แนวทางสร้างค าตอบ (Action Acquisition) ผู้สอนใช้เครื่องมือช่วยคิดเพ่ือให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและเติมเต็มเนื้อหาสิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้ให้สมบูรณ์และสรุป

องค์ความรู้ด้วยตนเอง 

ขั้นที่ 3 สะท้อนคิด (Reflection) ผู้เรียนสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ผู้สอนตรวจค าตอบหรือความ

เข้าใจว่าตรงตามเป้าหมายหรือไม่และเพ่ิมในสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ 
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ขั้นที่ 4 ประเมินค่า น าพาประยุกต์ (Assessment) ผู้ เรียนน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์โดยแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการแก้โจทย์ ปัญหาหรือสถานการณ์ที่

ผู้สอนก าหนดให้ 
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บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 

 ในบทผลการศึกษานี้จะแสดงออกมาในรูปแบบของบทเรียนโดยอ้างอิงจากการทบทวน
วรรณกรรมในบทที่ 2 และจะใช้รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนแบบ DARA Thinking Model 
เป็นพื้นฐานในการท าบทเรียนของงการศึกษานี้เพราะเป็นรูปแบบใหม่ที่ตัวผู้ศึกษาได้มีโอกาสท าในการ
ฝึกงานในสถาบันการศึกษา 
 
บทเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเห็นคุณค่าของมนุษย์ 
 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1. นักเรียนอธิบายความหมายค าว่า “คุณค่าของมนุษย์”ได้ 
2. นักเรียนสะท้อนแนวคิดของตนเองเกี่ยวคุณค่าของตนเองและคนรอบข้างได้ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. แนวคิดเรื่องคุณค่าของมนุษย์ตามหลักคริสตจริยธรรม (Knowledge)  
2. การเข้าใจตนเอง มองเห็นคุณค่าของตนเอง มีทัศนคติต่อตนเองและผู้อื่นในด้านที่ดี 

(Attitude) 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (Process) 

ขั้นที่ 1 DIY ผู้สอนควรใช้สถานการณ์เกี่ยวกับการบูลลี่ในสังคม ณ เวลานั้น และยกตัวอย่าง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผู้สอนอาจขอตัวแทนนักเรียนที่สมัครใจมาแบ่งปันประสบการณ์ที่โดนบูลลี่และเล่า
ความรู้สึก  
ค าถาม นักเรียนคิดว่าการบูลลี่มีที่มาจากค่านิยมหรือวิธีคิดแบบใด 
แนวค าตอบ การบูลลี่มาจากวิธีคิดที่ว่า จะเพ่ิมคุณค่าของบางสิ่งโดยจะลดคุณค่าของอีกสิ่ง จน
กลายเป็นการเหยียดหยามหรือล้อเลียนในที่สุด 
รวมถึงการพูดถึงค่านิยมในการให้คุณค่าของสังคมปัจจุบัน เช่น ทรัพย์สิน ของใช้ฟุ่มเฟือย ผลการเรียน 
เป็นต้น หรืออาจใช้ค าถามท่ีเกี่ยวกับค่านิยม เช่น 
ค าถาม นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ กับประโยคที่ว่า “ทุกคนเท่าเทียมกัน”  
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ค าถาม นักเรียนคิดอย่างไรกับประโยคที่ว่า “ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน” เป็นต้น 
 

นพ. โกวิทย์ นพพร แพทย์ช านาญการด้านจิตวิทยา โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ระบุว่า 
การบูลลี่ คือ พฤติกรรมรุนแรง กลั่นแกล้ง รังแกผู้อ่ืนทั้งทางวาจาและร่างกาย หากเกิดในชีวิตจริงมัก
เป็นการล้อเลียนรูปร่างหน้าตา สถานะทางสังคม รวมถึงการท าร้ายร่างกาย ส่ วนโลกออนไลน์ส่วน
ใหญ่เกิดจากการประจานกันทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งหลายครั้งการบูลลี่สร้างผลกระทบทางด้านความรู้สึก
มากมายจนอาจเกิดเป็นแผลทางใจฝังลึกจนยากเยียวยา หรืออาจลุกลามไปจนเกิดการปะทะและสร้าง
บาดแผลทางกายได ้
แบบไหนเข้าข่ายบูลลี่ (Bully) 
พฤติกรรมข่มขู่กับการบูลลี่ อาจแยกกันไม่ได้เด็ดขาด ด้วยส่วนใหญ่มักเกิดจากการกระท าของผู้ที่คิด
ว่าตนมีอ านาจมากกว่ารังแกผู้ที่ด้อยกว่าหรือคนตัวใหญ่ชอบรังแกคนตัวเล็ก พฤติกรรมเหล่านั้นอาจ
เกิดซ้ า ๆ  ซึ่งหากต้องเผชิญการท าร้ายครั้งแรก ผู้ถูกกระท าอาจให้อภัยได้ แต่ถ้าเกิดขึ้นบ่อย  ๆ ซ้ า ๆ 
อาจกลายเป็นความเครียดหรือความแค้นในที่สุด นอกจากนี้ผู้กระท าส่วนใหญ่มีเป้าหมายชัดเจนว่า
ต้องการให้ผู้อ่ืนอับอาย เจ็บตัว เสื่อมเสีย หรือด้อยค่าลง  โดยสามารถจ าแนกการบูลลี่ได้ ดังนี้ 
บูลลี่ทางร่างกาย เป็นการท าร้ายร่างกายอีกฝ่ายให้เกิดการบาดเจ็บ มีบาดแผล ซึ่งสามารถมองเห็นได้
จากภายนอก บางกรณีอาจส่งผลต่อจิตใจอีกด้วย 
บูลลี่ทางวาจา แม้ไม่มีบาดแผลทางกายให้เห็น แต่การพูดส่อเสียด ล้อเลียน ใส่ร้าย การประจานด้วย
ค าพูดให้ผู้อ่ืนได้ยิน นอกจากจะสร้างความอับอาย วิตกกังวล อาจสร้างความเครียด เก็บกด ส่งผลถึง
ขั้นเป็นโรคซึมเศร้า หรือหวาดกลัวสังคม ถือเป็นบาดแผลทางใจที่เจ็บปวดไม่น้อย 
บูลลี่ทางสังคม เป็นการสร้างกระแสสังคมรอบข้างให้โหมกระหน่ ามายังเหยื่อของการบูลลี่ เสมือนการ
ยืมมือคนรอบข้างให้ร่วมกันท าร้ายบุคคลเพียงคนเดียว  เช่น การปล่อยคลิปของเหยื่อ  หรือการสร้าง
ข่าวลือ จนผู้เสพหลงเชื่อและพร้อมจะแชร์และกระพือข่าวให้ไปในวงกว้างขึ้น จนกว่าผู้ถูกกระท าไม่มี
ที่ยืนทางสังคม 
 

ขั้นที่ 2 Action ให้นักเรียนอภิปรายในหัวข้อคุณค่าของมนุษย์ขึ้นอยู่กับอะไรในกลุ่มย่อย 
โดยมีค าถามดังต่อไปนี้ 
ค าถาม นักเรียนคิดว่าปัจจุบันเรามักจะมองคุณค่าของคนที่เรื่องใด? 
แนวค าตอบ เช่น ปัจจุบันคนเรามักจะมองคุณค่ากันที่ฐานะ เงินทอง หน้าตา การศึกษา หน้าที่การ
งาน จิตใจ นิสัย การกระท า เป็นต้น 
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ค าถาม จากค าตอบแรกของนักเรียน นักเรียนคิดว่าคุณค่าของมนุษย์มีกี่แบบ อะไรบ้าง จากนั้นเอา
ค าตอบในข้อแรกแบ่งตามหัวข้อท่ีนักเรียนก าหนด 
แนวค าตอบ  คุณค่าของมนุษย์มี 2 แบบ 
1. คุณค่าของชีวิตที่ได้มาภายหลัง เช่น ฐานะ เงินทอง วุฒิการศึกษา ปริญญา หน้าที่การงาน เป็นต้น 

คุณค่าของมนุษย์แบบนี้เป็นคุณค่าท่ีได้มาภายหลังการเกิด 
2. คุณค่าของมนุษย์ที่ติดตัวมาแต่เกิด โดยอธิบายจาก 

2.1. สิทธิมนุษยชนอันเป็นบริบททางสังคมซึ่งได้ระบุหลักการที่ส าคัญไว้เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
คือ หลักความเสมอภาค (Equality) และการไม่เลือกปฏิบัติ (Non-discrimination) ซึ่ง
หมายถึงการที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันไม่ว่าจะมีความแตกต่างด้านใด  ๆ เช่น 
เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง สถานภาพทางการเกิดหรือ
สถานภาพอ่ืน ๆ และ 

2.2. แนวคิดเรื่องคุณค่าของมนุษย์ตามหลักคริสตจริยธรรมมนุษย์มีคุณค่าเพราะพระเจ้าทรงสร้าง
มนุษย์ข้ึน และทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์ 
ปฐมกาล 1:26-27 “แล้วพระเจ้าตรัสว่า “ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา ตามอย่างของ
เรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งาน ให้ปกครองแผ่นดินโลก
ทั้งหมด และสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมด” พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตาม
พระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และทรง
สร้างให้เป็นชายและหญิง” 

 
2.3. พระเจ้าทรงมอบศักดิ์ศรีและสิทธิการปกครองให้กับมนุษย์ 

สดุดี 8:4-6 “มนุษย์เป็นผู้ใดเล่า ที่พระองค์ทรงระลึกถึงเขา และบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่า 
ที่พระองค์ทรงห่วงใยเขา พระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ ากว่าพระองค์แต่หน่อยเดียวและทรงสวม
ศักดิ์ศรีกับความมีอ านาจให้เขา พระองค์ทรงให้เขาปกครองผลงานแห่งพระหัตถ์ของ
พระองค์ พระองค์ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้เท้าเขา” 

 
ดังนั้นมนุษย์จึงไม่เหมือนกับสิ่งอ่ืน ๆ ที่พระเจ้าทรงสร้าง เพราะมนุษย์มีทั้งส่วนที่เป็นเลือด

เนื้อ (ร่างกาย) และไม่เป็นเลือดเนื้อ (จิต/วิญญาณ) การมี “พระฉายา” และ “ความเหมือน” กับ 
พระเจ้า หมายความง่ายๆว่า เราถูกสร้างข้ึนมาให้เหมือนพระเจ้า 
ส่วนนี้เองที่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์ และท าให้เขาเหมาะสมที่จะมีอ านาจ “ครอบครอง” ตามที่ 
พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ (ปฐมกาล 1:28) และช่วยให้เขาสามารถสื่อสารกับพระผู้สร้างของเขาได้ 
มันเป็นความเหมือนทางด้านความคิด, คุณธรรม และสังคม 
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 ทางด้านความคิด มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้มีสติปัญญา มีเหตุมีผล , มีสิทธิที่จะท า ตามความ
พอใจ ของตนเอง – หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ มนุษย์สามารถคิดและเลือกได้ นี่คือภาพ
สะท้อน ของสติปัญญาและเสรีภาพของพระเจ้า ทุกครั้งที่มีใครคนใดคนหนึ่งคิดค้นเครื่องจักร
, เขียนหนังสือ, วาดรูป, สนุกสนานกับการฟังดนตรี, คิดสูตรหรือทฤษฎี, หรือตั้งชื่อสัตว์เลี้ยง
ขึ้นมาได้ เขาก็จะบอกว่าที่เขาท าได้เพราะมนุษย์เราถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจ้า  

 ทางด้านคุณธรรม มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาในความชอบธรรม มีความซื่อบริสุทธิ์อันเป็นภาพ
สะท้อน ของความบริสุทธิ์ของพระเจ้า พระเจ้าทอดพระเนตรบรรดาสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง 
(รวมทั้งมนุษย์ด้วย) และทรงเห็นว่า “เป็นสิ่งที่ดียิ่งนัก” (ปฐมกาล 1:31) ความรู้สึกผิดชอบชั่ว
ดี หรือ “เข็มทิศแห่งคุณธรรม” ของเรา คือร่องรอยของสภาพดั้งเดิมของเรานั่นเอง เมื่อใคร
บางคนหันกลับมาจากความชั่ว, ปฎิเสธที่จะท าความชั่ว, ชื่นชมความประพฤติดี, หรือส านึก
ผิด เขาก าลังยืนยันความจริงที่ว่าเราถูกสร้างข้ึนมาตามพระฉายาของพระเจ้า 

 ทางด้านสังคม มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้มีการคบหาสมาคมกัน ความสัมพันธ์แรกของมนุษย์คือ
ความสัมพันธ์กับพระเจ้า (ปฐมกาล 3:8 แสดงถึง ความสัมพันธ์กับพระเจ้า) และพระเจ้าทรง
สร้างมนุษย์ผู้หญิงขึ้นมาก็เพราะว่า “มนุษย์นั้นอยู่คนเดียวก็ไม่เหมาะ” (ปฐมกาล 2:18) ทุก
ครั้งที่มนุษย์รู้จักเพ่ือนใหม่, แสดงความรักต่อกัน, แต่งงานกัน, ห่วงหาอาทรซึ่งกันและกัน เขา
ก็ก าลังแสดงถึงความจริงที่ว่าเราถูกสร้างข้ึนมาตามพระฉายาของพระเจ้า  

 
 

ขั้นที่ 3 Reflection ให้นักเรียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้และเขียนเกี่ยวกับทัศนะคติของตนเกี่ยวกับ
คุณค่าของมนุษย์ตามความเข้าใจ รวมถึงบันทึกข้อดีในตัวเองและเพ่ือน2คนลงใบงาน 
 

ขั้นที่ 4 Assessment ขอตัวแทนหรือสุ่มเลือกนักเรียน2-3คนให้แบ่งปันข้อดีของตนเองและ
เพ่ือนตามที่บันทึกไว้ ทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งค าถามและตอบโต้ในชั้นเรียน และสรุปมนุษย์ทุกคน
มีคุณค่าเพราะ  
1. พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์  
2. พระเจ้าทรงให้มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน และ 
3. สิทธิมนุษยชนเป็นของมนุษย์ทุกคนและเราเท่าเทียมกัน 

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ข้ึนด้วยความรักและตามพระฉายาของพระองค์ พระเจ้าทรงให้เราแต่
ละคนมีลักษณะพิเศษ เฉพาะตัว เราทุกคนจึงมีความพิเศษและมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า 
ดังนั้นเราจึงควรเห็นคุณค่าของตนเองและ คุณค่าของผู้อื่น 

จบด้วยการให้นักเรียนพูดประโยคที่ว่า “ฉันมีค่าเพราะพระเจ้ารักฉัน” 
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สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 ใบงานเรื่องคุณค่าของมนุษย์ (ภาคผนวก) 
 
เครื่องช่วยฝึกคิด 
 ค าถามกระตุ้นคิด เช่น นักเรียนคิดว่ามนุษย์มีคุณค่าเพราะอะไรหรือคุณค่าของมนุษย์ขึ้นอยู่
กับอะไร นักเรียนคิดว่าตนเองมีข้อดีอะไรบ้าง นักเรียนเห็นข้อดีอะไรบ้างจากเพ่ือนของนักเรียน  
เป็นต้น 
 
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 การอภิปรายในห้องเรียนและการสะท้อนคิดในใบงาน 
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บทเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง คุณค่าของร่างกาย 
 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1. นักเรียนอธิบายความส าคัญของร่างกายได้ 
2. นักเรียนระบุสิ่งที่ควรปรับปรุงเพื่อการดูแลสุขภาพและร่างกายได้ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. แนวคิดเรื่องคุณค่าของร่างกายตามหลักคริสตจริยธรรม (Knowledge)  
2. การเข้าใจร่างกายและสุขภาพของตนเอง มีทัศนคติห่วงใยร่างกายและสุขภาพต่อตนเองมาก

ขึ้น (Attitude) 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (Process) 

ขั้นที่ 1 DIY เริ่มคาบเรียนด้วยกิจกรรม “มหัศจรรย์ของร่างกาย” กิจกรรมนี้จะเป็นการ
ยกตัวอย่างภาพอวัยวะร่างกายของมนุษย์ เช่น  
จมูก (คัดกรองฝุ่น, ปรับอุณหภูมิอากาศท่ีเราหายใจเข้าไปให้เหมาะกับร่างกายและรับรสอาหารได้)  
ตา (ดวงตาของมนุษย์หากเทียบกับกล้องถ่ายภาพจะมีความคมชัดถึง 126 เมกะพิกเซล)   
หู (หูสามารถแยกเสียงต่าง ๆ ได้มากกว่า 1 ล้านเสียงและยังช่วยในการทรงตัวของมนุษย์)  
ปอด (ถุงลมในปอดสามารถขยายตัวรวมกันได้ใหญ่เกือบเท่าสนามเทนนิสแต่มันถูกจ ากัดการขยายตัว
ได้อย่างปลอดภัยในร่างกายของเรา)  
กระเพาะ (ความเข้มข้นของกรดในกระเพาะสามารถท าพรมเช็ดเท้าเป็นรูได้แต่กลับไม่เป็นแบบนั้นใน
ร่างกายของเรา) เป็นต้น  
หรือการท างานของร่างกาย เช่น  
แรงดันเลือด (เลือดถูกสูบฉีดจากหัวใจไปสู่เส้นประสาทในสมองด้วยความเร็ว 250 กม./ชม.) เป็นต้น 
ผู้สอนอาจน าภาพของร่างกายมาถามนักเรียนว่า อวัยวะนี้ท าหน้าที่อย่างไรหรืออัศจรรย์อย่างไร หรือ
ผู้สอนอาจถามนักเรียนว่าหากกล่าวถึงร่างกาย อวัยวะส่วนใดที่นักเรียนคิดว่ามหัศจรรย์เพราะอะไร
แล้วค่อยยกตัวอย่างหลังจากถามตอบโดยอาจยกตัวอย่างหรือถามค าถาม 1-3 ค าถาม จากนั้นให้
นักเรียนอภิปรายสิ่งที่ได้เรียนรู้ในกลุ่มย่อย 
ค าถาม นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรม“มหัศจรรย์ของร่างกาย” และ นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้
ท ากิจกรรมนี้ 
แนวค าตอบ ร่างกายมีความซับซ้อน อวัยวะแต่ละส่วนมีการท างานมากกว่าที่คิด มหัศจรรย์  
น่าประหลาดใจ เป็นต้น 
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และผู้สอนสรุปกิจกรรม ร่างกายของมนุษย์มีความซับซ้อน ยากที่จะท าอวัยวะใด ๆ เลียนแบบขึ้นมา
อย่างสมบูรณ์ 100% แม้ปัจจุบันมนุษย์จะผลิตอวัยวะเทียมแต่ก็เป็นเพียงของทดแทน นอกจากนี้ยังไม่
สามารถผลิตได้ครบทุกส่วนอีกด้วย 
 

ขั้นที่ 2 Action ผู้สอนอธิบายคุณค่าของร่างกายทั้งทางบริบทวิทยาศาสตร์ สุขศึกษา พูดถึง
การท างานของร่างการที่มีหน้าที่แตกต่างกัน (โดยอาจยกแค่บางข้อเพ่ือให้เห็นภาพ) ได้แก่ 
1) หน้าที่ห่อหุ้มร่างกาย เป็นหน้าที่ของระบบผิวหนัง ซึ่งจะท าหน้าที่ในการห่อหุ้มปกคลุมส่วนต่าง ๆ
ของร่างกายไว้ ช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกายและยังมีเนื้อเยื่อท่ีท าหน้าที่รับความรู้สึกอีกด้วย 
2) หน้าที่ค้ าจุนและเคลื่อนไหวเป็นหน้าที่ของระบบกระดูกและระบบกล้ามเนื้อซึ่งจะคอยท าหน้าที่ใน
การค้ าจุนโครงสร้างของส่วนต่าง ๆ ในร่างกายเป็นแกนของร่างกายและท าให้ร่างกายสามารถ
เคลื่อนไหวได ้
3) หน้าที่ในการประมวลผลและประสานงาน เป็นหน้าที่ของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ 
ระบบอวัยวะทั้งสองนี้จะท างานร่วมกันในการรับสัญญาณการเปลี่ยนแปลงจากทั้งภายในและภายนอก
ร่างกาย หลังจากนั้นจะท าหน้าที่ในการประมวลผลสัญญาณต่าง ๆ แล้วปรับสมดุลของร่างกาย โดย
ระบบประสาทจะท าหน้าที่ในการส่งสัญญาณประสาทไปควบคุมอวัยวะต่าง ๆ ส่วนระบบต่อมไร้ท่อจะ
ท าหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนหรือสารเคมีต่าง ๆ ออกมาเพ่ือไปควบคุมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเช่นกัน 
4) หน้าที่ในการขนส่งสาร เป็นหน้าที่ของระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบน้ าเหลือง ทั้งสอง
ระบบนี้เป็นระบบที่มีลักษณะเป็นท่อเชื่อมโยงทั่วร่างกาย และคอยขนส่งทั้งสารอาหาร ออกซิเจน 
คาร์บอนไดออกไซด์ ฮอร์โมน เอนไซม์ หรือสารอื่น ไปตามหลอดเลือดและหลอดน้ าเหลือง 
5) หน้าที่ในการดูดซึมสารและขับถ่ายของเสีย เป็นหน้าที่ของระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ และ
ระบบทางเดินปัสสาวะ ทั้งสามระบบนี้จะท าหน้าที่ประสานงานกัน ตั้งแต่การดูดซึมสารอาหาร 
ออกซิเจน และการขับถ่ายของเสียต่าง 
6) หน้าที่ในการสืบพันธุ์ เป็นหน้าที่ของระบบสืบพันธุ์ โดยจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศ  
ค าถาม ร่างกายของมนุษย์ หากมีส่วนใดส่วนหนึ่งเสียหาย นักเรียนคิดว่าส่วนอ่ืนจะได้รับผลกระทบ
หรือไม่ อย่างไร 
แนวค าตอบ ร่างกายของมนุษย์ล้วนเชื่อมต่อกัน ท างานเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นหากอวัยวะใดได้รับความ
เสียหายหรือท างานผิดปกติย่อมส่งผลเสียต่อร่างกายทั้งหมด 
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ค าถาม ถ้าร่างกายของมนุษย์เป็นระบบขนาดนี้ นักเรียนคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่จะสามารถสร้าง
เลียนแบบได ้
แนวค าตอบ การแพทย์และเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่สามารถท าเลียนแบบอวัยวะจริงได้ แม้จะมีอวัยวะ
เทียมในหลาย ๆ ส่วนแต่ยังไม่สามารถท าหน้าที่ได้เหมือนอวัยวะจริง นอกจากนี้อวัยวะบางส่วนก็ยังไม่
สามารถศึกษาได้อย่างถ่องแท้ เช่น สมอง เป็นต้น เป็นไปได้หรือไม่ที่ร่างกายถูกออกแบบมาอย่างดี
เยี่ยมขนาดนี้จะมีคนสร้างขึ้นมา พระเจ้าเป็นคนสร้างมนุษย์ขึ้นมา พระองค์ทรงออกแบบระบบและ
ร่างกายของมนุษย์ 
 

ผู้สอนอธิบายถึงคุณค่าของร่างกายตามหลักคริสตจริยธรรมว่า พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์อย่าง
พิถีพิถันและพิเศษสุด ให้อวัยวะในร่างกายมนุษย์มีหน้าที่ที่เฉพาะเจาะจงและท างานร่วมกันได้อย่าง
อัศจรรย์จากสดุดี 139:13-14 “เพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์ พระองค์ทรงถักทอ
ข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสร้างข้า
พระองค์อย่างอัศจรรย์น่าครั่นคร้าม บรรดาพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ ข้าพระองค์ทราบดี” 
 

ขั้นที่ 3 Reflection ให้นักเรียนเขียนเกี่ยวกับข้อดีที่ภาคภูมิใจในร่างกายของตน อย่างน้อย 
3 อย่าง 
ค าถาม นักเรียนคิดว่าร่างกายของเรามีส่วนใดบ้างที่ภูมิใจ อย่างน้อย 3 อย่าง 
แนวค าตอบ ค าตอบมีหลากหลาย แต่ผู้สอนควรน าประเด็นการตอบให้นักเรียนเห็นคุณค่าและภูมิใจ
ในร่างกายของตนเองและให้ผู้เรียนตระหนักถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงเพ่ือการดูแลสุขภาพของตน รวมถึง
เหตุผลในการแก้ไขในแต่ละเรื่องที่เขียน อย่างน้อย 3 เรื่อง 
ค าถาม นักเรียนคิดว่า มีอะไรบ้างที่นักเรียนควรปรับปรุงเพ่ือดูแลสุขภาพของตนเอง และจะท า
อย่างไรเพื่อดูแลสุขภาพอย่างน้อย 3 เรื่อง 
แนวค าตอบ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตอบได้อย่างอิสระ โดยผู้สอนชี้แนะและหนุนใจให้นักเรียนสนใจ
อยากดูแลสุขภาพ โดยสามารถบอกได้ว่าตนเองจะท าอย่างไรเพ่ือดูแลสุขภาพตน อย่างน้อย 3 วิธี 
 

ขั้นที่ 4 Assessment ขอตัวแทนหรือสุ่มเลือกนักเรียน 2-3 คนให้แบ่งปันข้อดีหรือสิ่งที่
ภูมิใจในร่างกายของตนและสิ่งที่ควรปรับปรุงเพ่ือการดูแลสุขภาพของตน รวมถึงเหตุผลในการแก้ไขใน
แต่ละเรื่องที่เขียน อย่างละ 1 เรื่อง ตามที่บันทึกไว้ ทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งค าถามและตอบโต้ใน
ชั้นเรียน 



30 
 

ทิ้งท้ายด้วยการย้ ากับนักเรียนว่า ร่างกายของเราได้รับการสร้างมาอย่างพิถีพิถันโดยพระเจ้า 
ทุกส่วนถูกออกแบบมาอย่างดี ดังนั้นจงภูมิใจร่างกายของตนและพยามดูแลรักษาให้ดียิ่งขึ้น เรามี
ศักยภาพที่จะพัฒนาได้ 
 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 ใบงานเรื่องคุณค่าของร่างกาย (ภาคผนวก) 
 
เครื่องช่วยฝึกคิด 
 กิจกรรมมหัศจรรย์ของร่างกาย, ค าถามกระตุ้นคิด เช่น อวัยวะใดที่นักเรียนคิดว่าอัศจรรย์
ที่สุด, นักเรียนภูมิใจอวัยวะใดของร่างกายตัวเองที่สุด , นักเรียนคิดว่าจะท าอย่างไรเพ่ือให้ร่างกายมี
สุขภาพดีขึ้นหรือควรรักษาสุขภาพท่ีดีของตนอย่างไร จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ เป็นต้น 
 
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 การอภิปรายในห้องเรียนและการสะท้อนคิดในใบงาน 
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บทเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง คุณค่าของพรหมจรรย์ 
 
จุดประสงค์ทั่วไป 
1. นักเรียนอธิบายความส าคัญของพรหมจรรย์ได้ 
2. นักเรียนระบุเหตุผลที่ควรรักษาพรหมจรรย์ได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. แนวคิดเรื่องคุณค่าของพรหมจรรย์ตามหลักคริสตจริยธรรม (Knowledge)  
2. การให้เกียรติตนเองและผู้ อ่ืน มีทัศนคติที่ดีต่อการรักนวลสงวนตัวหรือรักษาพรหมจรรย์ 

(Attitude) 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ (Process) 
ขั้นที่ 1 DIY เริ่มคาบเรียนด้วยเรื่องเล่า “ล่าแต้ม” (เรื่องเล่าของค่านิยมในสมัยหนึ่งที่วัยรุ่นมักอวดกัน
ว่าได้มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วกี่คน เปรียบเหมือนคะแนนที่ยิ่งมีเพศสัมพันธ์มากครั้งยิ่งมีแต้มมากขึ้น)
เปรียบเทียบการล่าแต้มเหมือนจุดสีด าที่แปะบนร่างกาย(หรืออาจเปรียบเทียบกับค่าเสื่อมของสิ่งของ 
เพราะสินค้าทุกชิ้นเมื่อซื้อไปจะมีการคิดค่าเสื่อมตามอายุการใช้งาน) ให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
ว่าการกระท านี้ลดคุณค่าของตนเองหรือไม่อย่างไร ผู้เรียนบันทึกความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับคุณค่า
ของพรหมจรรย์ 
 
ค าถาม นักเรียนคิดว่าการเปรียบจ านวนครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เป็นคะแนนจะท าให้คน ๆ นั้นมีคุณค่าที่
มากขึ้นจริง ๆ หรือไม่ 
แนวค าตอบ คุณค่าของคะแนนนี้เป็นเพียงภาพลวงตา ยิ่งมีเพศสัมพันธ์กับใครง่าย ๆ ยิ่งท าให้ตนเอง
ถูกมองว่าคุณค่าน้อยลง ตัวอย่าง ถ้านักเรียนซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ แม้จะใช้ไปเพียงวันเดียว 
หรือชั่วโมงเดียว หากนักเรียนน าไปขาย ราคาของมือถือย่อมต้องลดลง แม้ว่าประสิทธิภาพหรือ
คุณภาพของมือถือไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็ตาม เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะคนที่ซื้อมองว่ามือถือ
หรือสินค้าชิ้นนั้นเป็นของมือสอง หรือผ่านการใช้งานมาแล้ว ไม่ใช่ของใหม่ คุณค่าของสินค้าลดลง ถ้า
เปรียบร่างกายเป็นสิ่งของ (มือถือ) การที่นักเรียนใช้ร่างกายไปกับเพศสัมพันธ์ก็จะท าให้คนอ่ืนมองว่า
คุณค่าของนักเรียนน้อยลง 
 
ขั้นที ่2 Action ผู้สอนอธิบายแนวคิดเรื่องพรหมจรรย์ของคนสมัยก่อนในสังคมไทย  
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ตรีนุช อิงคุทานนท์ (2563) ได้สรุปจากหนังสือรักนวลสงวนสิทธิ์ ไว้ว่าในสังคมไทยสมัยก่อน
เราจะพบว่าชายหนึ่งคนสามารถมีได้หลายภรรยา ชายเป็นใหญ่เหนือหญิง เมื่อหญิงเสียตัวให้ชายใดก็
ยากที่จะเป็นการพิสูจน์เพ่ือเรียกร้องให้ชายนั้นรับผิดชอบ เมื่อเวลาผ่านไปฝ่ายหญิงเริ่มที่จะมีแนวคิด
แบบหนึ่งสามีหนึ่งภรรยา เริ่มอยากให้มีความเสมอภาค ไม่อยากให้ฝ่ายชายมองว่าผู้หญิงด้อยกว่าและ
มีค่าน้อยกว่า จึงเกิดรักนวลสงวนสิทธิ์ที่นอกจากจะรักนวลสงวนตัวในเรื่องเพศสัมพันธ์แล้วยังรวมถึง
สิทธิต่าง ๆ อีกด้วย 

นางสาวณธษา ราชบัณฑิต นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ได้กล่าวในบทความ “วัยใสใส 
หัวใจมีวัฒนธรรม” ไว้ว่า การมีความรักในวัยรุ่นไม่ใช่สิ่งผิด แต่เราควรให้เกียรติกันและกันทั้งฝ่ายชาย
และฝ่ายหญิง มีสติในการยับยั้งชั่งใจเพ่ือป้องกันปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดที่อาจตามมา 
 
ค าถาม นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประโยคที่ว่า “ความรักเป็นเรื่องของการให้เกียรติกัน
และกัน ดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์ควรท าหลังแต่งงาน” 
แนวค าตอบ การให้เกียรติกันและกันหมายถึง คนที่รักกันมองเห็นคุณค่าของอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อมองเห็น
คุณค่าจึงถนอมและท าให้ถูกต้องตามธรรมเนียม ค าว่าให้เกียรติกันและกันในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงเฉพาะ
คนที่เรารักแต่รวมถึงครอบครัวของเราและเขาด้วย เมื่อเราให้เกียรติคนรักก็ควรให้เกียรติครอบครัว
ของอีกฝ่าย มอบศักดิ์ศรีให้อีกฝ่าย รอมีเพศสัมพันธ์หลังแต่งงาน 
 

และแนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าของพรหมจรรย์ตามคริสตจริยธรรมอธิบายว่าเพศสัมพันธ์เป็นสิ่งที่
ดีที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ เพียงแต่ต้องมีในวันและเวลาที่เหมาะสม ดังนั้นจึงไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ที่
นอกเหนือจากการแต่งงาน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเมื่อแต่งงานอย่างเป็นทางการและผู้ใหญ่  2 ฝ่าย
รับทราบ เพราะเพศสัมพันธ์ถูกออกแบบมาให้สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดหลังการแต่งงาน การมี
เพศสัมพันธ์เป็นการผูกพันทางอารมณ์และจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งและมีความหมาย จากปฐมกาล 1: 27 
“พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรง
สร้างมนุษย์ขึ้น และทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง” 
ปฐมกาล 2:24 “เพราะเหตุนั้นผู้ชายจะละจากบิดามารดาของเขาไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้ง
สองจะเป็นเนื้อเดียวกัน” การเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้หมายถึงการเป็นคน ๆ เดียวกัน สามีและภรรยา
ยังคงเป็นคนสองคนที่ใช้ชีวิตร่วมกัน หากแต่การร่วมเป็นกายเดียวกันท าให้สามีผูกพันกับภรรยา
เหมือนเธอเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย ต้องดูแลและปกป้องเธอเหมือนเขาดูแลและปกป้องตัวเอง 
 
ค าถาม นักเรียนคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน การไม่ระวัง ไม่ยับยั้งชั่งใจ จะส่งผลกระทบ
อย่างไรต่อตัวนักเรียนบ้าง 
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แนวค าตอบ  
1.มีโอกาสติดโรคผ่านทางเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์ท าให้มีการแลกเปลี่ยนกันทั้งทางน้ าลาย สาร
คัดหลั่ง และทางเลือด เป็นการเปิดโอกาสให้มีการแพร่กระจายโรคจากคนหนึ่งสู่คนหนึ่งได้ การที่มี
เพศสัมพันธ์โดยไม่ควบคุม ไม่ยับยั้งชั่งใจอาจท าให้ติดโรคได้ เช่น HIV, เริม, หนองใน, เชื้อรา และ
ซิฟิลิส เป็นต้น 
2. การท้องก่อนแต่ง ผลของการท้องก่อนแต่งส าหรับฝ่ายชาย คือการเป็นพ่อคน ความรับผิดชอบต่อ
ลูกที่ก าลังจะเกิดมา สร้างภาระให้ครอบครัว ส าหรับฝ่ายหญิง การท้องก่อนแต่งส่งผลต่อการเรียนต้อง
หยุดเรียนหรือออกจากการเรียน แม้ว่าปัจจุบันกฎหมายอนุญาตให้มีการท าแท้งแต่การท าแท้งก็มี
ผลเสีย คือ โอกาสมดลูกอักเสบติดเชื้อ อาจมีภาวะตกเลือดมาก นอกจากนี้หากการท าแท้งเถื่อนหรือ
ท าไม่ดีอาจส่งผลต่อการมีลูกในอนาคตหรือชีวิตของผู้หญิงได้ 
 
ขั้นที่ 3 Reflection ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าของพรหมจรรย์ลงในใบงาน 
จากนั้นให้อภิปรายกันในกลุ่มย่อยพร้อมทั้งบันทึกสิ่งที่ได้อภิปรายลงในใบงาน 
ค าถาม ส าหรับนักเรียนพรหมจรรย์มีคุณค่าหรือไม่ อย่างไร 
 
ขั้นที ่4 Assessment สรุปบทเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งค าถามและตอบโต้ในชั้นเรียน 
สรุปบทเรียน ร่างกายของนักเรียนมีคุณค่าควรดูแลรักษาให้ดี พรหมจรรย์เป็นสิ่งที่มีเพียงครั้งเดียว 
ควรมอบให้คนที่เรารัก มั่นใจว่าจะฝากชีวิตไว้ได้ อย่าลืมว่า รักแท้รอได้ 
 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 ใบงานเรื่องคุณค่าของพรหมจรรย์ (ภาคผนวก) 
 
เครื่องช่วยฝึกคิด 
 ค าถามกระตุ้นคิด เช่น นักเรียนคิดว่าการที่เราไม่รักษาพรหมจรรย์ท าให้คุณค่าของเราน้อยลง
หรือไม่ อย่างไร, นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ กับค ากล่าวที่ว่า “การมีเพศสัมพันธ์บ่อยครั้งเป็นการเพ่ิม
คุณค่าของตัวเอง”, นักเรียนคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ท าให้คุณค่าของเราลดลงหรือไม่ , นักเรียนคิดว่า
การมีเพศสัมพันธ์ส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย, นักเรียนคิดอย่างไรกับคุณค่าของพรหมจรรย์ เป็นต้น 
 
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 การอภิปรายในห้องเรียนและการสะท้อนคิดในใบงาน 
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บทเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง คุณค่าของการแต่งกาย 
 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1. นักเรียนอธิบายความส าคัญของการแต่งกายได้ 

2. นักเรียนระบุการแต่งกายอย่างความเหมาะสมในโอกาสต่าง ๆ ได ้

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. แนวคิดเรื่องความส าคัญของการแต่งกายตามหลักคริสตจริยธรรม (Knowledge)  
2. การให้เกียรติตนเองและผู้อ่ืน มีทัศนคติที่ดีในการแต่งกายให้เหมาะสมต่อกาละและเทศะ 

(Attitude) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ (Process) 
ขั้นที ่1 DIY เริ่มคาบเรียนด้วยกิจกรรมจ าลองสถานการณ์ โดยจะจ าลองสถานการณ์ที่ผู้เรียน
ต้องไปร่วมงานหนึ่ง โดยให้ผู้เรียนเลือกชุดที่จะใส่ไปงานนั้น พร้อมบันทึกเหตุผลประกอบการ
เลือกของตนลงในใบงาน เช่น อาจจ าลองสถานการณ์ว่าผู้เรียนก าลังจะไปงานแต่งงานใน
โรงแรม ไปงานแต่งงานในชนบท ไปออกเดท ไปงานศพ เป็นต้น สุ่มเลือกผู้เรียน 1 -2 คน 
ตอบค าถามในแต่ละข้อ จากนั้นให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายในชั้นเรียนว่าการแต่งกายที่เลือกนั้น
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร หรืออาจให้ผู้เรียนท ากิจกรรมโดยการแจกกระดาษสามสีคละไปยัง
นักเรียนแต่ละคน คนละหนึ่งแผ่น จากนั้นให้นักเรียนเขียนตามค าสั่ง เช่น สมมุติให้สีแดง
เขียนชื่อสถานที่ สีเขียวเขียนชุดที่ใส่ สีขาวเขียนชื่อเพ่ือนในห้อง จากนั้นให้นักเรียนพับ
กระดาษใส่ขวดหน้าห้องตามสี แล้วสุ่มหยิบจากแต่ละขวดมาเรียงกันเป็นสถานการณ์จ าลอง
เพ่ือให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายว่าเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
ค าถาม จากตัวอย่างหรือกิจกรรมที่ได้ท าไปนักเรียนคิดว่า การแต่งตัวแบบนี้ไปสถานที่แบบ
นั้นเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร หากไม่เหมาะสมควรเปลี่ยนเป็นแบบไหน 
 

ขั้นที ่2 Action  

ค าถาม นักเรียนคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเลือกชุดและเครื่องแต่งกายในการไป

สถานที่ต่าง ๆ 
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แนวค าตอบ การแต่งกายอย่างเหมาะสมของสังคมไทยด้วยค าว่ากาลเทศะ  หมายถึง  เวลา

และสถานที่  กล่าวคือให้เลือกแต่งตัวตามโอกาสและสถานที่ที่จะไปอย่างเหมาะสม เช่น งาน

แต่งในชนบทนิยมชุดไทย ชุดพ้ืนเมือง งานแต่งในโรงแรมเป็นชุดสูทชุดราตรี งานแต่งหรืองาน

มงคลชาวจีนนิยมชุดสีแดง เป็นต้น 

ค าถาม นักเรียนคิดว่าการแต่งกายในโอกาสต่าง ๆ ส่งผลต่อตัวตนของตัวนักเรียนหรือไม่

อย่างไร 

แนวค าตอบ แนวคิดของคริสเตียนโดยอธิบายว่า การแต่งกายของเราจะสะท้อนถึงความคิด 

ความรู้สึกของเราที่มีต่อสถานการณ์หรือสถานที่ที่เราไปผ่านทางการแต่งกายของเรา โดย

อ้างอิงจากสุภาษิต 4:23 "จงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอ่ืนใด เพราะทุกสิ่งที่เจ้าท า

ออกมาจากใจ" และให้เราท าทุกสิ่งเพ่ือถวายเกียรติพระเจ้า จาก1 โครินธ์ 10:31 "...จะท า

อะไรก็ตาม จงท าเพ่ือถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า" 

ขั้นที่ 3 Reflection ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญรวมถึงวิธีเลือก
แต่งกายลงในใบงาน จากนั้นให้อภิปรายกันในกลุ่มย่อยพร้อมทั้งบันทึกสิ่งที่ ได้อภิปรายลงใน
ใบงาน 
ค าถาม นักเรียนมีปัจจัยใดบ้างที่นักเรียนใช้เมื่อเลือกแต่งตัวไปสถานที่ต่าง ๆ 
 
ขั้นที่ 4 Assessment สรุปบทเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งค าถามและตอบโต้ในชั้น
เรียน 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 ใบงานเรื่องคุณค่าของการแต่งกาย (ภาคผนวก) 
 
เครื่องช่วยฝึกคิด 
 ค าถามกระตุ้นคิด เช่น นักเรียนคิดเห็นอย่างไรกับวลีที่ว่า “ความประทับใจแรก (First 
Impression)” หรือค ากล่าวที่ว่า “แต่งกายดีมีชัยไปกว่าครึ่ง”, ถ้านักเรียนต้องไปงานแต่งงานใน
ชนบทจะแต่งตัวอย่างไร, ถ้านักเรียนต้องไปงานแต่งงานในโรงแรมจะแต่งตัวอย่างไร, ถ้านักเรียนไป
งานศพจะแต่งตัวอย่างไร, นักเรียนคิดว่าการแต่งกายมีความส าคัญหรือไม่ อย่างไร เป็นต้น 
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 การอภิปรายในห้องเรียนและการสะท้อนคิดในใบงาน 
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บทเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง คุณค่าภายใน 
 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1. นักเรียนเข้าใจความส าคัญคุณค่าของสิ่งที่อยู่ภายใน เช่น จิตใจ นิสัย เป็นต้น 

2. นักเรียนอธิบายเหตุผลที่คุณค่าภายในส าคัญกว่าคุณภายนอกได้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. แนวคิดเรื่องความส าคัญของจิตใจตามหลักคริสตจริยธรรม พระเจ้าทรงมองที่จิตใจ

(Knowledge)  
2. การให้เกียรติตนเองและผู้อ่ืน มีทัศนคติที่ดีในการมองคนที่จิตใจมากกว่าการแต่งกายหรือ

ฐานะภายนอก (Attitude) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ (Process) 
ขั้นที่ 1 DIY เริ่มคาบเรียนด้วยคลิปวีดิโอเกี่ยวกับการมองคน จากนั้นให้ผู้เรียนร่วมอภิปราย
แสดงความเห็นในชั้นเรียน 
ค าถาม นักเรียนคิดว่าบุคคลในคลิปหรือเป็นผู้ชมที่เห็นเหตุการณ์ด้านเดียวก่อนรู้ความจริง 
นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับคนท่ีแต่งตัวไม่ดี ประพฤติไม่ดี 
แนวค าตอบ บุคคลในคลิปที่เห็นคงรู้สึกรังเกียจ ไม่ชอบ 
ค าถาม จากคลิปวิดีโอที่นักเรียนได้ชม นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
แนวค าตอบ การไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนการตัดสินคนเป็นสิ่งจ าเป็น อย่ามองคนในด้านเดียว 
ด้วยอคติหรือด้วยการแต่งกาย 
 
ขั้นที่ 2 Action ผู้สอนอธิบายแนวคิดเรื่องการมองผู้อื่นตามแนวคิดของคริสเตียนโดยอธิบาย
ว่าเราควรมองคนให้ลึกอย่าให้รูปลักษณ์ภายนอกมาหลอก อย่าตัดสินคนจากภายนอก 
รวมถึงทุกการกระท าให้มองให้ลึกว่าเพราะอะไร เขาหรือเธอจึงท าเช่นนั้น อ้างอิงจากจาก 
สุภาษิต 31:30 “เสน่ห์เป็นของหลอกลวง และความงามก็ไม่จีรัง แต่สตรีที่ย าเกรง 
พระยาห์เวห์ สมควรได้รับค าสรรเสริญ” 
สุภาษิต 4:23 "จงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอ่ืนใด เพราะทุกสิ่งที่เจ้าท าออกมาจากใจ" 

ค าถาม นักเรียนคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประโยคที่ว่า “เสน่ห์เป็นของหลอกลวง และความ

งามก็ไม่จีรัง” 
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แนวค าตอบ ความงามของร่างกายย่อมแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เป็นสิ่งไม่แน่นอนไม่จีรัง

ยั่งยืน แม้คนที่แต่งตัวดูยากจน ถ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ดูร่ ารวยขึ้นมาได้ จึงเปรียบเสมือนภาพลวง

ตาที่ไม่ถาวร 

ค าถาม พระคัมภีร์เน้นย้ าให้ระวังสิ่งที่ออกมาจากใจเพราะเหตุใด 

แนวค าตอบ สิ่งที่แสดงออกมาย่อมแสดงออกมาจากความคิด จิตใจ ของผู้แสดง กล่าวอีกนัย

หนึ่งคือ โดยปกติแล้วทุกการกระท าย่อมสื่อออกมาจากความคิดและจิตใจของผู้กระท า 

และวิธีการที่พระเจ้ามองมนุษย์โดยอธิบายว่าพระเจ้าทรงดูเราจากจิตใจ ความคิดของเรา 
ไม่ใช่รูปลักษณ์ หรือสิ่งที่แสดงออกมา จาก 1 ซามูเอล 16:7 “แต่พระยาห์เวห์ตรัสกับซามูเอล
ว่า “อย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขา เพราะเราไม่ยอมรับเขา 
เพราะพระยาห์เวห์ไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดู เพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอก แต่
พระยาห์เวห์ ทอดพระเนตรจิตใจ” 
 ภาพเบื้องหลังของพระธรรมตอนนี้คือ การที่พระเจ้าเรียกซามูเอลไปแต่งตั้งกษัตริย์
องค์ใหม่แห่งอิสราเอล ซามูเอลได้ไปตามที่พระเจ้าบอกและพบบุคคลที่รูปร่างท่าทางเหมาะ
แก่การเป็นผู้น าแต่พระเจ้าตรัสว่าพระองค์มิได้มองเหมือนที่มนุษย์มอง ที่สุดแล้วพระองค์
เลือกดาวิดเด็กหนุ่มรูปงามที่ดูบอบบางไม่ได้องอาจเหมาะกับการเป็นกษัตริย์ ซึ่งดาวิดเป็น
กษัตริย์ที่พึ่งพาและเชื่อฟังพระเจ้าอย่างถึงที่สุด 
ขั้นที่ 3 Reflection ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมองคุณค่าภายในลงใน
ใบงานพร้อมอธิบายว่า คุณค่าภายในส าคัญกว่าคุณค่าภายนอกอย่างไร จากนั้นให้อภิปราย
กันในกลุ่มย่อยพร้อมทั้งบันทึกสิ่งที่ได้อภิปรายลงในใบงาน 
ค าถาม นักเรียนเห็นด้วยกับค ากล่าวที่ว่า “ภายในส าคัญกว่าภายนอก” หรือไม่ อย่างไร 
ค าถาม มีเหตุการณ์การใดบ้างหรือไม่ที่นักเรียนเลือกมองคนจากภายนอกและเห็นความจริง
ในภายหลัง (เขียนอธิบายพอสังเขป) และเหตุการณ์นั้นสอนนักเรียนว่าอย่างไร 
 
ขั้นที่ 4 Assessment สรุปบทเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งค าถามและอภิปรายในชั้น
เรียน เน้นย้ าให้นักเรียนเห็นคุณค่าของจิตใจ มากกว่ารูปลักษณ์ภายนอก 

 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 คลิปวิดิโอ เช่น เจ๊ดาตลาดแตก https://www.youtube.com/watch?v=ZtY0aU8JKB0, 
"ความจริงที่ไม่เห็นด้วยตา" Official HD https://www.youtube.com/watch?v=S-fvxEq_3DA, 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtY0aU8JKB0
https://www.youtube.com/watch?v=S-fvxEq_3DA
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จงอย่าตัดสินใครเพียงแค่เห็นภายนอก เพราะนั่นอาจจะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขา ละครสั้น 
(สะท้อนสังคม) https://www.youtube.com/watch?v=dcd1072Hy2Q, คุณค่าของคนอยู่ที่ไหน? 
https://www.youtube.com/watch?v=qEfkg_o9_uU, ใบงานเรื่องคุณค่าภายใน (ภาคผนวก) 
 
เครื่องช่วยฝึกคิด 
 ค าถามกระตุ้นคิด เช่น นักเรียนคิดว่าเราควรตัดสินคุณค่าของคนจากอะไร, คุณค่าภายในคือ
อะไร, คุณค่าภายนอกคืออะไร,  คุณค่าภายในส าคัญกว่าคุณค่าภายนอกอย่างไร  
 
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 การอภิปรายในห้องเรียนและการสะท้อนคิดในใบงาน 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dcd1072Hy2Q
https://www.youtube.com/watch?v=qEfkg_o9_uU
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บทเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง คุณค่าของเพ่ือน 
 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1. นักเรียนเข้าใจความส าคัญคุณค่าของมิตรภาพ 

2. นักเรียนอธิบายคุณสมบัติเพื่อนที่ดีได้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. แนวคิดเรื่องเพ่ือนที่ดีตามหลักคริสตจริยธรรม พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเพ่ือนที่ดี (Knowledge)  
2. การให้เกียรติตนเองและผู้อ่ืน มีทัศนคติในการเป็นเพื่อนที่ดีต่อผู้อ่ืน (Attitude) 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (Process) 

ขั้นที่ 1 DIY เริ่มคาบเรียนด้วยค าถามที่ว่าเพ่ือนที่ดีควรเป็นอย่างไร จากนั้นให้ผู้เรียนร่วม
อภิปรายแสดงความเห็นในชั้นเรียน หรืออาจให้นักเรียนจับคู่กับเพ่ือนและเขียนว่าเพ่ือนของ
นักเรียนเป็นเพ่ือนที่ดีอย่างไร แล้วสุ่มนักเรียนบางคู่น าเสนอว่าคู่ของตนเป็นเพื่อนที่ดีอย่างไร 
 
ขั้นที่ 2 Action ผู้สอนอธิบายแนวคิดเรื่องการเป็นเพ่ือนที่ดีตามแนวคิดของคริสเตียน เล่า
เรื่องดาวิดกับโยนาธานโดยสรุปจาก 1 ซามูเอล 18-20, 31 และ 2 ซามูเอล 1 และอธิบายว่า
พระเยซูทรงเป็นเพ่ือนที่ดีอย่างไร จากยอห์น 15:13-15 “ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ คือ
การสละชีวิตเพ่ือมิตรสหายของตน ถ้าพวกท่านประพฤติตามที่เราสั่ง ท่านก็จะเป็นมิตรสหาย
ของเรา เราจะไม่เรียกพวกท่านว่าบ่าวอีก เพราะบ่าวไม่ทราบว่านายท าอะไร แต่เราเรียกท่าน
ว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดา เราส าแดงแก่พวกท่านแล้ว” 
ค าถาม จากเรื่องราวของโยนาธานและดาวิด นักเรียนเห็นคุณสมบัติของการเป็นเพ่ือนที่ดี
อะไรบ้าง 
แนวค าตอบ 1. เพื่อนแท้ย่อมมีความรักให้แก่กันในทุกเวลา กล่าวคือ จากเรื่องราวของดา

วิดและโยนาธานเราจะเห็นว่าพวกเขาต่างมีความปรารถนาดีให้แก่กันทั้งในตอนที่ดาวิดเป็น

ทหารน าชัยชนะมาสู่อิสราเอลหรือแม้แต่ตอนที่ดาวิดโดนไล่ฆ่า โยนาธานก็ปรารถนาดีต่อ 

ดาวิด ไม่อยากให้เพ่ือนของตนตาย ไม่ว่ายามสุขหรือทุกข์ทั้งสองต่างช่วยเหลือกันและกัน มี

ความหวังดีต่อคนอ่ืนอยู่เสมอ นี่เป็นความรักบริสุทธิ์ฉันเพ่ือนที่พึงมีให้แก่กัน ดังพระธรรม

สุภาษิต 17:17 กล่าวว่า “มิตรสหายก็มีความรักให้แก่กันอยู่ทุกเวลา ส่วนพ่ีน้องก็เกิดมา

ช่วยเหลือกันยามทุกข์ยาก” 
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 ค าถามย่อย นักเรียนมีความรัก ความปรารถนาดีให้กับเพ่ือนทุกเวลาหรือไม่ ให้

นักเรียนลองคิดใคร่ควรดู 

2. เพื่อนแท้ย่อมเก็บความลับได้ กล่าวคือ เมื่อดาวิดน าความสงสัยที่กษัตริย์อยากจะฆ่าตน

มาปรึกษากับโยนาธาน โยนาธานสามารถน าเรื่องนี้ไปบอกพ่อของตนได้ว่าดาวิดพูดอะไรและ

จะซ่อนตัวที่ไหน แต่โยนาธานกลับช่วยเหลือดาวิด โดยการออกอุบายและเก็บความลับว่าดา

วิดซ่อนตัวไว้ที่ไหนเพื่อปกป้องไม่ให้ดาวิดถูกฆ่าโดยพ่อของตน 

 ค าถามย่อย นักเรียนเก็บความลับของเพ่ือนได้ดีหรือไม่ หากใครพลาดไปอยากให้

นักเรียนใช้โอกาสนี้ขอโทษเพ่ือนของเรา 

3. เพื่อนแท้ย่อมสัตย์ซื่อหรือจริงใจต่อกัน กล่าวคือ มิตรภาพที่แท้จริงไม่อาจอยู่บนพ้ืนฐาน

ของการหลอกลวงได้ แม้ความจริงจะเป็นเรื่องที่เจ็บปวด เพ่ือนแท้ก็ต้องพูดกับเราเป็นการ

เฉพาะ ดังที่พระธรรมสุภาษิต 27:6 “บาดแผลที่มิตรท าก็ด้วยเจตนาดี แต่การจูบของศัตรูนั้น

มากเกินความจริง” ในเรื่องราวของดาวิดและโยนาธาน ดาวิดเลือกถามความสงสัยของตนกับ

โยนาธานเพ่ือนของเขาทั้ง ๆ ที่สามารถคาดเดาได้ว่าโยนาธานจะเจ็บปวดหากรู้ว่าพ่อของตน

จะฆ่าเพ่ือนของเขา และโยนาธานเลือกบอกความจริงแก่ดาวิดมากกว่าจะช่วยพ่อปกปิด หรือ

ปิดบังความจริงจากดาวิดแล้วพยามหาทางช่วยเหลือ 

4. เพื่อนแท้ต้องไวต่อความรู้สึก กล่าวคือ เมื่อเราเป็นเพ่ือนกันรู้จักกัน เราต้องใส่ใจต่อ

ความรู้สึกของกันและกัน จากเรื่องราวของดาวิและโยนาธาน เราจะสังเกตเห็นว่าโยนาธาน

สังเกตถึงความกังวลและล าบากใจของดาวิด เมื่อดาวิดมาปรึกษากับโยนาธาน และเมื่อ 

โยนาธานมาบอกข่าวแก่ดาวิด เชื่อว่าดาวิดก็สังเกตถึงความเสียใจทุกข์ใจของโยนาธานที่มีต่อ

สถานการณ์ของดาวิดเช่นกัน 

5. เพื่อนแท้ต้องให้เวลาส่วนตัวต่อกัน กล่าวคือ หากเราใช้เวลาด้วยกันมากเกินไป เราจะ

หมดความเกรงใจต่อกันและกัน ดังที่พระธรรมสุภาษิต 25:17 กล่าวว่า “อย่าไปเยี่ยมเพ่ือน

บ้านของเจ้าบ่อย ๆ เกรงว่าเขาจะเอือมระอาเจ้า และเกลียดชังเจ้า” จากพระธรรมตอนนี้เป็น

ภาพของการที่เพ่ือนได้ไปเยี่ยมหากันบ่อย ๆ จนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขาดพ้ืนที่ส่วนตัวจนส่งผลให้

ความสัมพันธ์ระหว่างกันขาดสะบั้นลง จากเรื่องของโยนาธานและดาวิด นักเรียนจะเห็นว่า 

ต่างฝ่ายต่างไม่ได้ตัวติดกันตลอดเวลา ต่างคนต่างมีหน้าที่รับผิดชอบ และเวลาที่โยนาธาน

รับปากว่าจะสืบความจริงดาวิดก็ไม่ได้มาตามเอาค าตอบบ่อย ๆ แต่ไว้ใจให้โยนาธานจัดการ  
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ค าถาม นักเรียนคิดว่าพระเยซูเป็นเพ่ือนที่ดีกับนักเรียนได้หรือไม่ อย่างไร 
แนวค าตอบ พระเยซูเป็นเพ่ือนที่ดีกับนักเรียนได้ เพราะพระองค์ยอมที่จะตายเพ่ือเพ่ือน (ไถ่-
บาปให้ทุกคน) เมื่อนักเรียนอธิฐาน พูดคุยกับพระเยซู นักเรียนมั่นใจว่าพระองค์จะไม่บอก
เรื่องของเราให้คนนอกรู้ พระองค์ทรงไวต่อความรู้สึกและใส่ใจเรามากเพราะพระเจ้าทรงเช็ด
น้ าตาทุกหยดของเรา (วิวรณ์ 21 :4 พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ าตาทุก ๆ หยดจากตาของเขา
ทั้งหลาย....) และทรงเก็บไว้ในขวดของพระองค์ (สดุดี 56:8 พระองค์ทรงนับการระหกระเหิน
ของข้าพระองค์ ทรงเก็บน้ าตาของข้าพระองค์ใส่ขวดของพระองค์ไว้...) มั่นใจได้ว่าพระเยซู
จริงใจและใส่ใจนักเรียนแน่นอน 
 
ขั้นที ่3 Reflection ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของการเป็นเพื่อน
ที่ดีที่นักเรียนต้องการอย่างน้อย 3 ข้อลงในใบงานพร้อมอธิบายว่าเพ่ือนที่ดี ดีต่อตนอย่างไร
อย่างไร จากนั้นให้นักเรียนเข้ากลุ่มย่อยพร้อมทั้งพูดกับเพ่ือนในกลุ่มว่าตนต้องการเพ่ือนที่ดีที่
มีคุณสมบัติอะไรบ้าง 3 ข้อจากที่เขียนทั้งหมดเป็นกิจกรรมแรกและเติมชื่อตัวเองเข้าไปหน้า
คุณสมบัติก่อนหน้าคุณสมบัติที่เลือกนั้นแล้วพูดกับเพ่ือนอีกครั้งหนึ่งเป็นกิจกรรมที่ 2 เช่น A
เขียนว่าอยากได้เพ่ือนที่ตรงต่อเวลา เมื่อ A บอกกับเพ่ือนในกลุ่มว่า เพ่ือนที่ดีคือเพ่ือนที่ตรง
ต่อเวลาเป็นกิจกรรมที่ 1 และให้ A พูดกับเพ่ือนในกลุ่มว่า A เป็นคนตรงต่อเวลา เป็นต้น 
บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในใบงาน  
 
ขั้นที่ 4 Assessment สรุปบทเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งค าถามและตอบโต้ในชั้น
เรียน  
จบด้วยการสรุปคุณสมบัติเพื่อนแท้จากเรื่องโยนาธานและดาวิด 

1. เพ่ือนแท้ย่อมมีความรักให้แก่กันในทุกเวลา   

2. เพ่ือนแท้ย่อมเก็บความลับได้   

3. เพ่ือนแท้ย่อมสัตย์ซื่อหรือจริงใจต่อกัน 

4. เพ่ือนแท้ต้องไวต่อความรู้สึก  

5. เพ่ือนแท้ต้องให้เวลาส่วนตัวต่อกัน 

 พร้อมย้ าว่าพระเยซูทรงเป็นเพ่ือนแท้ของนักเรียนและนักเรียนสามารถเป็นเพ่ือนที่ดีเพ่ือนแท้

ของกันและกันได ้
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สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 ใบงานเรื่องคุณค่าของเพ่ือน (ภาคผนวก) 
 
เครื่องช่วยฝึกคิด 
 ค าถามกระตุ้นคิด เข่น นักเรียนคิดว่าคุณสมบัติของเพ่ือนจากเรื่องโยนาธานกับดาวิดมี
อะไรบ้าง, นักเรียนคิดว่าพระเยซูคริสต์เป็นเพื่อนที่ดีหรือไม่อย่างไร 
 
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 การอภิปรายในห้องเรียนและการสะท้อนคิดในใบงาน 
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บทเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง คุณค่าของครอบครัว 
 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1. นักเรียนเข้าใจความส าคัญของครอบครัว 

2. นักเรียนอธิบายท่าทีที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. แนวคิดเรื่องครอบครัวตามหลักคริสตจริยธรรม พระเจ้าทรงเป็นพ่อที่ด ี(Knowledge)  
2. การให้เกียรติตนเองและคนในครอบครัว มีทัศนคติในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนใน

ครอบครัว (Attitude) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ (Process) 
ขั้นที่ 1 DIY เริ่มคาบเรียนด้วยค าถามที่ว่าครอบครัวคืออะไรและครอบครัวที่ดีควรเป็น
อย่างไร จากนั้นให้ผู้เรียนร่วมอภิปรายแสดงความเห็นในชั้นเรียน 
ค าถาม นักเรียนคิดว่าครอบครัวคืออะไร 
แนวค าตอบ ครอบครัว หมายถึง กลุ่มคนตั้ งแต่สองคนที่มาอยู่อาศัยร่วมกันอาจมี
ความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือไม่ก็ได้ อาจเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกอุปการะหรือมีญาติเลี้ยงดู
หรือมาอยู่ด้วยกับเรา ขณะเดียวกันเทคโนโลยีปัจจุบันท าให้เราติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่ไกล
ได้ ดังนั้นนักเรียนที่อยู่หอพักคนเดียวก็ยังมีครอบครัวของนักเรียนที่อยู่ทางไกลเช่นกัน  
ค าถาม นักเรียนคิดว่าครอบครัวที่ดีควรเป็นอย่างไร 
แนวค าตอบ รักและเข้าใจ แต่ละคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้และยังเป็นหนึ่งส่วนเดียวกับ
ครอบครัว มีการใช้เวลาร่วมกัน สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และอ่ืน ๆ  
ข้อพึงระวัง / ข้อควรตระหนัก ผู้เรียนอาจมาจากบริบทของครอบครัวที่หลากหลาย เช่น 
ครอบครัวที่มีการหย่าร้าง, ถูกเลี้ยงดูจากพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว, ได้รับอุปการะจากพ่อแม่บุญ
ธรรม เป็นต้น ผู้สอนควรเน้นว่า ไม่ว่าผู้เรียนจะเติบโตมาในบริบทของครอบครัวเช่นไร ผู้เรียน
สามารถที่จะสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อคนในครอบครัวของตนได้ เพราะครอบครัวที่สมบูรณ์อย่าง
แท้จริง มิใช่ครอบครัวที่มีพร้อมทุกอย่างหรือไม่มีอุปสรรคปัญหาใด ๆ แต่คือ การที่คนใน
ครอบครัวมีความรัก ให้อภัย ให้เกียรติ เป็นก าลังใจ และดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันต่างหาก 
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ขั้นที่ 2 Action ผู้สอนอธิบายแนวคิดเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนในครอบครัวใน
ฐานะลูกตามแนวคิดของคริสเตียน 
ค าถาม นักเรียนคิดว่าตนเองควรมีลักษณะภายในครอบครัวอย่างไร เพ่ือเสริมสร้าง
บรรยากาศและเชื่อมสัมพันธ์ในครอบครัว 
แนวค าตอบ รักกันให้เกียรติกัน อธิบายจาก โรม 12:9-10  ขอให้ความรักมาจากใจจริง จง
เกลียดชังสิ่งที่ชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี จงรักกันฉันพ่ีน้อง จงขวนขวายในการให้เกียรติกันและ
กัน 
ถ่อมตัว อธิบายจาก โรม 12:16 จงเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน อย่าใฝ่สูง แต่จงถ่อมใจลงยอมท า
การต่ า อย่าถือว่าตัวฉลาด 
อดทน อธิบายจาก 1 โครินธ์ 13:4 ความรักนั้นก็อดทนนานและกระท าคุณให้ ความรักไม่
อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง 
เชื่อฟัง อธิบายจาก เอเฟซัส 6:1-3 บุตรทั้งหลาย จงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้-
เป็นเจ้า เพราะว่านี่เป็นเรื่องถูกต้อง “จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า” นี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่
มีพระสัญญาก ากับด้วย “เพ่ือเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลก” 
เล่าเรื่องบุตรน้อยหลงหายจากลูกา 15:11-32 เชื่อมโยงว่าบุตรน้อยที่หลงหายไม่มีการให้
เกียรติบิดาเพราะขอแบ่งสมบัติซึ่งโดยปกติแล้วในธรรมเนียมของชาวยิวการแบ่งสมบัติจะมี
ต่อเมื่อบิดาเสียชีวิตแล้วเท่านั้น ดังนั้นการที่บุตรน้อยขอแบ่งสมบัติเสมือนแช่งให้บิดาตาย 
บุตรน้อยมีความทรนงตนคิดว่าตัวเองออกไปใช้ชีวิตเองได้แต่ปรากฏว่าบุตรน้อยก็ใช้เงิน
ฟุ่มเฟือยรักสบายและไม่อดทน จากนั้นเปรียบเทียบพ่อของบุตรน้อยที่ให้การอภัยกับการที่
พระเจ้าทรงเป็นพ่อที่ดี ที่ส่งพระบุตรมาตายเพ่ือไถ่บาปและพร้อมอภัยแก่ทุกคนที่กลับมาหา
พระองค ์
 
ขั้นที่ 3 Reflection ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการการเป็นลูกที่ดีหรือ
การสร้างบรรยากาศท่ีดีในครอบครัวลงในใบงาน จากนั้นให้อภิปรายกันในกลุ่มย่อยพร้อมทั้ง
บันทึกสิ่งที่ได้อภิปรายลงในใบงาน 
 
ขั้นที่ 4 Assessment สรุปบทเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งค าถามและตอบโต้ในชั้น-
เรียน ให้การบ้านนักเรียนในการบันทึกผลของสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในใบงาน 
 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 ใบงานเรื่องครอบครัว (ภาคผนวก) 
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เครื่องช่วยฝึกคิด 
 ค าถามกระตุ้นคิด 
 
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 การอภิปรายในห้องเรียนและการสะท้อนคิดในใบงาน 
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บทเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง คุณค่าของความรักหนุ่มสาว 
 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1. นักเรียนเข้าใจความส าคัญของความรัก 

2. นักเรียนอธิบายคุณลักษณะความรักท่ีดีได้ แยกแยะระหว่างความรักและความต้องการได้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. แนวคิดเรื่องความรักตามหลักคริสตจริยธรรม และพระเจ้าทรงเป็นความรัก (Knowledge)  
2. การให้เกียรติตนเองและผู้อ่ืน มีทัศนคติที่ดีในเรื่องความรักต่อตนเองและผู้อื่น (Attitude) 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (Process) 

ขั้นที่ 1 DIY เริ่มคาบเรียนด้วยกิจกรรม “Bin-go สเปคในฝัน” ให้นักเรียนช่วยกันเลือก
คุณสมบัติของแฟนในอนาคตว่าอยากให้เป็นอย่างไร (ประมาณ 5 ข้อ) ผู้สอนเขียนลงบน
กระดานหน้าห้องพร้อมทั้งเพ่ิมคุณสมบัติจาก 1 โครินธ์ 13:4-7  เช่น ความอดทน เมตตา ไม่
อิจฉา ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ไม่โกรธง่าย ไม่ชอบจดจ าความคิด ไม่
สนับสนุนการท าผิด เป็นต้น (อาจเลือกมา 5 ข้อหรือตามความเหมาะสม) จากนั้นแจก
กระดาษตาราง 9 ช่อง (ภาคผนวก) เพ่ือให้นักเรียนเลือกคุณสมบัติแฟนในอนาคตลงในตาราง
ให้ครบ9ช่อง จากนั้นผู้สอนสุ่มคุณสมบัติบนกระดาน หากนักเรียนคนไหนมีในกระดาษให้ท า
เครื่องหมาย ถ้าใครครบ 1 แถวก่อนคนนั้นจะเป็นผู้ชนะของกิจกรรมนี้ 
 
ขั้นที่ 2 Action ใช้ค าถามที่ว่าความรักคืออะไร ความรักที่ดีควรเป็นอย่างไร จากนั้นให้
ผู้เรียนร่วมอภิปรายแสดงความเห็นในชั้นเรียน  
ค าถาม  1. นักเรียนคิดว่า ความรักระหว่างหนุ่มสาวคืออะไรและควรเป็นอย่างไร  

2. นักเรียนมีนิยามหรือการให้ความหมายของความรักระหว่างหนุ่มสาวว่าอย่างไร 
3. นักเรียนอยากให้คนรักของนักเรียนมีคุณสมบัติอะไรบ้าง (มีสเปคอย่างไร) 

แนวค าตอบ ผู้สอนอธิบายแนวคิดเรื่องความรักตามแนวคิดคริสตจริยธรรมจาก 
1. คุณลักษณะของความรักจาก 1 โครินธ์ 13:4-7  “ความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปรานี 

ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่าง
จดจ าความผิด ไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรม แต่ชื่นชมยินดีในความจริง ความรักทนได้
ทุกอย่าง เชื่ออยู่เสมอ มีความหวังและความทรหดอดทนอยู่เสมอ”และ 

2. พระเจ้าทรงเป็นความรักโดยสรุปจาก 1 ยอห์น 4:7-12 “ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารัก
ซึ่งกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้า 
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และรู้จักพระเจ้า ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก โดยข้อนี้
ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราทั้งหลาย คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียว
ของพระองค์เข้ามาในโลก เพ่ือเราทั้งหลายจะได้ด ารงชีวิตโดยพระบุตร ความรักที่
ข้าพเจ้าพูดถึงนี้มิใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของ
พระองค์มาทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเรา ท่านที่รัก
ทั้งหลาย ถ้าพระเจ้าทรงรักเราทั้งหลายเช่นนั้น เราก็ควรจะรักซึ่งกันและกันด้วย ไม่มีผู้ใด
เคยเห็นพระเจ้า ถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกัน พระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลาย 
และความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา” 

 
ขั้นที่ 3 Reflection ให้นักเรียนเขียนความหมายของความรักในแบบของตนลงในใบงาน 
จากนั้นให้อภิปรายกันในกลุ่มย่อยพร้อมทั้งบันทึกสิ่งที่ได้อภิปรายลงในใบงาน 
ค าถาม ความรักของหนุ่มสาวในแบบของนักเรียนคืออะไร 
ค าถาม จากบทเรียนที่ได้เรียน (1คร.13:4-7) ไปถ้านักเรียนมีแฟน นักเรียนคิดว่าตนมีลักษณะ
เด่นด้านใดเพราะอะไร และตนเองควรปรับปรุงเรื่องใดเพราะอะไร 
 
ขั้นที่ 4 Assessment สรุปบทเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งค าถามและตอบโต้ในชั้น
เรียน  
 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 ใบงานเรื่องคุณค่าของความรัก (ภาคผนวก) 
 
เครื่องช่วยฝึกคิด 
 ค าถามกระตุ้นคิด เช่น นักเรียนคิดว่าความรักที่ดีเป็นอย่างไร , การบทเรียนที่ได้เรียนไป
นักเรียนสามารถสรุปลักษณะของความรักได้ว่าอย่างไรบ้าง เป็นต้น 
 
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 การอภิปรายในห้องเรียนและการสะท้อนคิดในใบงาน 
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บทเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง คุณค่าของภาษารัก  
 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1. นักเรียนเข้าใจลักษณะการแสดงความรักของตนเอง 

2. นักเรียนอธิบายลักษณะการแสดงความรักท่ีแตกต่างได้ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. แนวคิดเรื่องการแสดงความรักตามหลักคริสตจริยธรรม (Knowledge)  
2. การให้เกียรติตนเองและคนคนอ่ืน มีทัศนคติที่ดีในการความรักต่อตนเองและผู้อ่ืน (Attitude) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ (Process) 
ขั้นที่ 1 DIY เริ่มคาบเรียนด้วย ผู้สอนอธิบายแบบทดสอบภาษารักว่าแบบทดสอบมีทั้งหมด
30ข้อ ในแต่ละข้อจะมี2ข้อความ ให้นักเรียนเลือกข้อความที่เป็นตัวเองมากที่สุด โดยให้วง
อักษรภาษาอังกฤษหลังข้อความ เช่น 

1. ฉันชอบที่จะได้รับข้อความที่หนุนใจ/เสริมก าลังใจ      A 
    ฉันชอบถูกกอด         E 

และให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบโดยใช้ความรู้สึกแรกหลังอ่านข้อความจบเป็นหลักและอย่าใช้
ความคิดนานในแต่ละข้อ  
 
ขั้นที่  2 Action ผู้สอนอธิบายลักษณะความรักแต่ละรูปแบบประกอบกับตัวอย่างใน 
พระคัมภีร์ ดังนี้ 
A มากที่สุด ภาษารักเกี่ยวกับค าพูด ผู้ที่ได้ A มากที่สุดมักจะอ่อนไหวกับค าพูด

และข้อความ มักจะแสดงความรักผ่านทางข้อความหรือค าพูด คนกลุ่มนี้รู้ว่าค าพูด
ไหนจริงใจหรือไม่จริงใจ คนกลุ่มนี้ไวกับค าพูดมาก แค่ค าชมเชยเพียงเล็กน้อยก็ท าให้
เขามีความสุขได้แล้ว ในทางกลับกัน ค าต าหนิเล็กน้อยก็ท าลายความสดใสให้หมดไป
ทั้งวัน 

 จาก ยอห์น 13:34 “เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่าน คือให้รักซึ่งกันและกัน เรารัก
พวกท่านมาแล้วอย่างไร ท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น” พระเยซูทรงบอกรัก
สาวก ถ้านักเรียนยังจ าได้ถึงเรื่องราวของพระเยซู นักเรียนจะพบว่าพระเยซูทรง
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แสดงความรักกับเหล่าสาวกอย่างชัดเจน ทั้งอยู่ด้วยกัน ทานอาหารด้วยกัน สั่งสอน 
ล้างเท้าสาวก เป็นต้น 

B มากที่สุด ภาษารักเกี่ยวกับเวลา ผู้ที่ได้ B มากที่สุดมักจะให้ความส าคัญกับ
การใช้เวลาร่วมกับคนพิเศษ คนที่รัก และเป็นการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพ การใช้เวลา
ที่มีคุณภาพด้วยกันไม่ใช่แค่การอยู่ด้วยกัน แต่รวมถึงการให้ความสนใจและคุณค่ากับ
เวลาที่อยู่ด้วยกันนั้นด้วย การอยู่ข้าง ๆ แต่ไม่มีปฏิสัมพันธ์ไม่อาจเรียกว่าการใช้เวลา
ร่วมกันได้ เช่น การนั่งกินข้าวด้วยกันเป็นชั่วโมงแต่ไม่สนใจผู้ร่วมโต๊ะเลย ก็คงไม่มีค่า
เท่ากับการได้เปิดใจคุยกันเพียง 5 นาที เพราะ เวลาที่มีคุณภาพอาจไม่ต้องยาวนาน
มากมาย 

 จาก ยอห์น 13:1 “ก่อนถึงงานเทศกาลปัสกา พระเยซูทรงทราบว่าถึงเวลาแล้วที่
พระองค์จะทรงจากโลกนี้ไปหาพระบิดา พระองค์ทรงรักบรรดาคนของพระองค์ที่อยู่
ในโลกนี้ พระองค์ทรงรักเขาทั้งหลายจนถึงท่ีสุด” พระเยซูทรงแสดงภาษาแห่งการใช้
เวลาโดยการทานอาหารร่วมกับสาวกท้ังหลาย การได้นั่งคุยกันการที่พระองค์ได้สอน
ค าสอนต่าง ๆ แก่เหล่าสาวกในระหว่างการับประทานอาหาร มีหลายเหตุการณ์ที่มี
ความส าคัญเกิดขึ้นในเวลานี้ พระองค์ไม่ได้แค่ใช้เวลาทานอาหารร่วมกันเท่านั้น แต่
พระองค์ใช้เวลาร่วมกันนี้  ในการสนใจคู่สนทนา และใช้บทสนทนาที่กระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับเหล่าสาวกอีกด้วย 

C มากที่สุด ภาษารักเกี่ยวกับของขวัญ ผู้ที่ได้ C มากที่สุดมักจะให้ความส าคัญ
กับของขวัญเพราะถือว่าเป็นสิ่งพิเศษไม่ว่าจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับ และถือว่าของขวัญ
เป็นการแสดงออกถึงความรัก พวกเขาเชื่อในความรักที่จับต้องได้ ดังนั้นพวกเขามัก
นึกถึงคนอ่ืน และเมื่อเขารัก ก็มักจะมอบสิ่งของให้กับคนนั้นเพ่ือเป็นสิ่งแทนใจ ใน
ขณะเดียวกันการที่เขาได้รับสิ่งของจากผู้อื่นก็เป็นการสื่อความรักจากผู้ให้ต่อเขาด้วย
เช่นกัน ของขวัญเหล่านี้ ไม่จ าเป็นต้องมีทุกวัน ทุกสัปดาห์ และไม่จ าเป็นต้องเป็น
ของขวัญราคาแพง 

 จาก ยอห์น 3:16 “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์
เดียวของพระองค์ เพ่ือทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” 
จากพระธรรมตอนนี้ นักเรียนจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์จนส่ง
พระเยซูมาสิ้นพระชนม์เพ่ือเรา พระเยซูเป็นของขวัญพิเศษที่พระเจ้าได้ส่งมาให้เรา
พระองค์ทรงเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและประเสริฐที่สุด ในบรรดาของขวัญ
ทั้งหมดที่เราเคยได้รับมาทั้งชีวิต พระองค์เองทรงมอบทั้งพระกายและพระโลหิต ให้
เราทุกคนเป็นของขวัญแห่งการคืนดีกับพระเจ้า  
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D มากที่สุด ภาษารักเกี่ยวกับการดูแลเอาใจใส่ ผู้ที่ได้ D มากที่สุดมักจะให้
ความส าคัญกับการดูแล การบริการ การช่วยเหลือ ในขณะเดียวกันคนกลุ่ มนี้เองก็
ต้องการได้รับการเอาใจใส่ด้วยเพ่ือเป็นการรับรู้ถึงการเป็นที่รัก หลายอย่างที่ท าอาจ
เป็นเรื่องเล็กน้อยที่คนอื่นมองข้ามแต่เขาก็เต็มใจท า คนกลุ่มนี้จะแสดงออกถึงความ-
รักผ่านการลงมือท า และมักจะรู้สึกพิเศษเวลามีคนมาช่วยเหลือตน 

 จาก ยอห์น 13:4-5 “พระองค์ทรงลุกจากการเสวยอาหาร ทรงถอดฉลองพระองค์
ออกวางไว้ และทรงเอาผ้าเช็ดตัวคาดเอวของพระองค์ แล้วทรงเทน้ าลงในอ่างและ
ทรงเอาน้ าล้างเท้าของพวกสาวก และทรงเช็ดด้วยผ้าที่ทรงคาดเอวไว้นั้น” การล้าง
เท้าเป็น “ภาษาแห่งการรับใช้” เพ่ือแสดงออกว่าพระองค์รักพวกเขามากเพียงใด 
พระองค์ยอมถ่อมกายใจ และยอมที่จะล้างเท้าให้กับพวกสาวกด้วยมือของพระองค์
เอง ซึ่งเท้านั้นถือเป็นของต้อยต่ าและการที่พระองค์รับใช้ผู้อ่ืนนั้นก็แสดงถึงความรัก
อันยิ่งใหญ่ 

E มากที่สุด ภาษารักเก่ียวกับการสัมผัส ผู้ที่ได้ E มากท่ีสุดมักจะให้ความส าคัญ
กับการสัมผัสที่อ่อนโยน คนกลุ่มนี้จะแสดงออกถึงความรักผ่านการสัมผัส และมักจะ
รู้สึกพิเศษเวลามีคนมาโอบกอดหรือสัมผัสตน หากคนกลุ่มนี้ก าลังเศร้าใจ แค่เพ่ือน
หรือใครบางคนมาแตะไหล่ ก็เพียงพอที่จะให้ก าลังใจแล้ว 

 จากมาระโก 10:13-14 “ขณะนั้นมีบางคนพาเด็กเล็ก ๆ มาหาพระองค์เพ่ือจะให้
พระองค์สัมผัสตัวเด็กเหล่านั้น แต่พวกสาวกห้ามไว้ เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็น
อย่างนั้นก็ไม่พอพระทัย ตรัสกับพวกสาวกว่า “จงยอมให้เด็กเล็ก ๆ เข้ามาหาเรา 
อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนอย่างพวกเขา” ภาพ
เหตุการณ์ในพระคัมภีร์ตอนนี้นักเรียนจะเห็นว่าพระเยซูทรงต้อนรับเด็กๆเข้ามา ใน
ภาพจิตกรรมหลาย ๆ ภาพจะเห็นว่าพระเยซูทรงอุ้มหรือโอบกอบเด็กเล็ก ๆ เป็น
ภาพที่ชัดเจนว่าพระเยซูทรงแสดงความรักผ่านทางการสัมผัส 

 
ขั้นที่ 3 Reflection ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการการแสดงความรัก
ของตนลงในใบงาน จากนั้นให้แบ่งปันกันในกลุ่มย่อย 
ค าถาม จากแบบทดสอบนักเรียนมีภาษารักท่ีเด่นที่สุดคืออะไร นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่เพราะ
อะไร  
ค าถาม เมื่อนักเรียนได้ทราบภาษารักของเพ่ือน นักเรียนมีวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ให้สนิทมากข้ึนอย่างไร 
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ขั้นที่ 4 Assessment สรุปบทเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งค าถามและตอบโต้ในชั้น
เรียน  
 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 ใบงานเรื่องคุณค่าของความรัก (2) (ภาคผนวก), แบบทดสอบภาษารัก (ภาคผนวก) 
เครื่องช่วยฝึกคิด 
 ค าถามกระตุ้นคิด เช่น นักเรียนเรียนรู้อะไรบ้างจากการได้รู้ภาษารักของตนเองและเพ่ือน, 
ภาษารักที่นักเรียนได้เรียนรู้ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเพ่ือนมากขึ้นหรือไม่อย่างไร , นักเรียนจะน าเอาสิ่งที่
เรียนรู้ไปปรับใช้อย่างไร, นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับผลลัพธ์ที่นักเรียนได้รับ เป็นต้น 
 
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 การอภิปรายในห้องเรียนและการสะท้อนคิดในใบงาน 
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บทเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1. นักเรียนเข้าใจคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 

2. นักเรียนอธิบายสิ่งที่ท าเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมได้ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. แนวคิดเรื่องคุณค่าของสิ่งแวดล้อมตามหลักคริสตจริยธรรม (Knowledge)  
2. มีทัศนคติที่ดีต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ (Attitude) 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (Process) 

ขั้นที่ 1 DIY เริ่มคาบเรียนด้วยการเล่าเรื่องหรือคลิปวีดิโอเกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมปัจจุบัน (ผู้สอนสามารถเลือกได้ตามสถานการณ์  ณ เวลานั้นๆ) และให้ผู้เรียน
อภิปรายวิธีแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว  
ค าถาม จากสถานการณ์ที่นักเรียนได้ชมหรือได้ฟังนักเรียนคิดว่า นักเรียนมีส่วนท าให้เกิด
เหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่อย่างไร 
 
ขั้นที่ 2 Action ผู้สอนอธิบายเชื่อมโยงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันกับแนวคิด

สิ่งแวดล้อมในพระคัมภีร์ โดยอธิบายจากปฐมกาล 1:26-28 แล้วพระเจ้าตรัสว่า “ให้เราสร้าง

มนุษย์ตามฉายาของเรา ตามอย่างของเรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในท้องฟ้าและ

ฝูงสัตว์ใช้งาน ให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้ งหมด และสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดิน

ทั้งหมด” พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของ 

พระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง พระเจ้าทรงอวย

พรพวกเขา ตรัสกับพวกเขาว่า “จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน จงมีอ านาจเหนือ

แผ่นดิน จงครอบครองฝูงปลาในทะเล และฝูงนกในท้องฟ้า กับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดิน

ทั้งหมด” 

ค าถาม ในฐานะที่นักเรียนเป็นมนุษย์ซึ่งถูกกล่าวว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูง นักเรียนคิดว่านักเรียน

มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไร 
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แนวค าตอบ  พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้ปกครองสรรพสิ่ง ค าว่าปกครอง หมายถึง การใส่ใจ

ดูแลและบริหารสิ่งที่ปกครองให้อยู่รอดให้มีคุณภาพท่ีดี 

ค าถาม นักเรียนคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องไกลตัวหรือไม่ 
แนวค าตอบ ดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวแต่แท้จริงกลับใกล้ตัวเพราะสรรพสิ่งถูกพระเจ้าสร้างมา
ให้เกื้อกูลกัน มีระบบระเบียบในธรรมชาติ มีวงจรอาหาร สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ ตลอด
ทั้งฤดูกาลต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การที่มนุษย์ละเลยการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากร
อย่างเสียเปล่าหรือการสร้างมลภาวะให้แก่ธรรมชาติย่อมเป็นการท าลายระบบนิเวศน์ที่ถูก
สร้างมาอย่างดี เมื่อระบบนิเวศน์ถูกท าลาย ผลร้ายของการเสียสมดุลนี้จะตกอยู่กับทุกชีวิต 
ทุกสิ่ง ไม่ว่าจะมนุษย์ สัตว์ สภาพอากาศ สภาพแวดล้อมและฤดูกาล 

 

ขั้นที่ 3 Reflection ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ลงในใบงาน 
จากนั้นให้แบ่งปันกันในกลุ่มย่อยแล้วสรุปลงในใบงาน 
ค าถาม จากสถานการณ์ที่นักเรียนได้ชมหรือได้ฟังนักเรียนคิดว่า นักเรียนสามารถท าอะไร
เพ่ือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมได้บ้าง (เลือกสิ่งที่นักเรียนท าได้จริง)  
 
ขั้นที่ 4 Assessment สรุปบทเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งค าถามและตอบโต้ในชั้น
เรียน  
 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 ใบงานเรื่องคุณค่าของสิ่งแวดล้อม (ภาคผนวก) 
 
เครื่องช่วยฝึกคิด 
 ค าถามกระตุ้นคิด เช่น จากวิดีโอที่ได้ดูไปนักเรียนคิดว่านักเรียนสามารถท าสิ่งใดได้บ้างเพ่ือ
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม, นักเรียนคิดว่านอกจากปัญหาสิ่งแวดล้อมในคลิปแล้วยังมีปัญหาเรื่องอะไรอีก
บ้าง แล้วนักเรียนจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร, นักเรียนคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องไกล
ตัวหรือไม่เพราะอะไร เป็นต้น  
 
ประเมินผลการเรียนรู้ 

การอภิปรายในห้องเรียนและการสะท้อนคิดในใบงาน 
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บทเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง คุณค่าของฉัน 
 
จุดประสงค์ทั่วไป 

1. นักเรียนเข้าใจคุณค่าของตนเอง 

2. นักเรียนอธิบายคุณลักษณะดีของตนเองได้ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. แนวคิดเรื่องคุณค่าของมนุษย์ของตามหลักคริสตจริยธรรม (Knowledge)  
2. การให้เกียรติตนเองและคนคนอ่ืน มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและเห็นคุณค่าในตนเอง (Attitude) 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (Process) 

ขั้นที่1 DIY เริ่มคาบเรียนด้วยกิจกรรม “พันชิเนโร่” 
กิจกรรม“พันชิเนโร่” จ าลองสถานการณ์ในหมู่บ้านหุ่นไม้ หมู่บ้านเวมมิคส์ แจกสติ๊กเกอร์
ดาวหรือวงกลมสีเหลืองหรือทองและจุดสีด าให้นักเรียนอย่างละ 3 ดวง จากนั้นเมื่อให้
สัญญาณให้นักเรียนจับคู่กันแล้วเป่ายิ้งฉุบ คนชนะจะถูกผู้แพ้ติดดาวสีทองส่วนคนแพ้จะถูกผู้
ชนะติดจุดสีด า สลับคู่และท าใหม่จนครบ 3 รอบ แล้วให้ทุกคนกลับที่นั่ง 
ค าถาม นักเรียนคนไหนบ้างที่ได้จุดสีด าครบ 3 จุด นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่แพ้ตลอด 
ค าถาม นักเรียนคนไหนบ้างที่ได้ดาวสีทองครบ 3 ดวง นักเรียนรู้สึกอย่างไร 

เล่าเรื่องพันชิเนโร่ ทุกวันที่หมู่บ้านหุ่นไม้ ชาวเวมมิคส์มีกิจวัตรที่ต้องท าเหมือน ๆ 
กัน คือ เที่ยวติดสติกเกอร์ให้เเก่กัน ตัวที่สวยหรือเก่งจะได้รับดาวสีทอง ส่วนตัวที่ไม่สวย
หรือไม่เก่งจะได้รับวงกลมสีด า "พันชิเนโล" เป็นหนึ่งในกลุ่มหลังนี้ ที่ได้วงกลมสีด าตลอด  
วันหนึ่งพันชิเนโร่ได้พบกับลูเซีย เธอเป็นหุ่นไม้ที่ไม่เหมือนใครเพราะบนตัวเธอไม่มีสติ๊กเกอร์
เลยสักดวงและไม่มีใครสามารถแปะสติ๊กเกอร์บนตัวเธอได้ เธอชวนพันชิเนโรไปหาเอลีนอก
หมู่บ้าน "เอลี" เป็นผู้สร้างหุ่นไม้เหล่านั้น เป็นผู้ให้ความกระจ่างแก่พันชิเนโลว่า ไม่ว่าหุ่นไม้อ่ืน 
ๆ จะคิดว่าเขาเป็นอย่างไร พันชิเนโลเป็นหุ่นที่แสนพิเศษส าหรับเอลีเสมอ เอลีชวนพันชิเนโร่
มาหาตนทุกวันและจุดสีด าบนร่างของพันชิเนโร่ค่อย ๆ หลุดลงทุกครั้งที่เขากลับมาหาเอลี 
  
ขั้นที่ 2 Action ผู้สอนอธิบายเชื่อมโยงกิจกรรมกับเรื่อง “การทรงไถ่ของพระเยซู”และ
มุมมองที่พระเจ้ามองมนุษย์ 
ค าถาม จากกิจกรรมที่ได้ท าไปนักเรียนรู้อะไรบ้าง 
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แนวค าตอบ (สรุปกิจกรรม) หุ่นไม่ในหมู่บ้านเวมมิคส์เปรียบกับมนุษย์บนโลกใบนี้ พันชิเนโร่
อาจเหมือนเราในชีวิตจริงที่มองหาข้อดีตัวเองไม่เจอ อาจมีแต่ความล้มเหลวหรืออาจไม่เก่ง
เท่าคนอ่ืน วันนี้ครูอยากจะให้นักเรียนทุกคนรู้ว่า เอลีผู้สร้างหุ่นไม้ในเรื่องนี้ก็เปรียบเหมือน
พระเจ้าที่ทรงสร้างเราแต่ละคนมาอย่างพิถีพิถัน เยเรมีย์ 31 :3-4 “พระยาห์เวห์ทรงปรากฏ
แก่เขาจากที่ไกล ตรัสว่าเราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์ เพราะฉะนั้น เราจึงน าเจ้ามาด้วย
ความรักมั่นคงเราจะสร้างเจ้าอีก และเจ้าจะถูกสร้างใหม่” ดังนั้นพระเจ้าทรงรักนักเรียน 
ทุกคนและเราเองแต่ละคนก็เป็นคนพิเศษส าหรับพระเจ้า 
ค าถาม นักเรียนคิดว่าจุดสีด าบนร่างกายของพันชิเนโร่เปรียบเหมือนอะไรในชีวิตของนักเรียน 
แนวค าตอบ จุดสีด าอาจเปรียบเหมือนความผิดพลาด ความผิดที่ได้ท าไป บางอย่างอาจตรา
ตรึงใจของนักเรียน บางอย่างเป็นสิ่งที่คนอ่ืนมองว่าไม่ดีว่านักเรียนท าไม่ถูก บางครั้งอาจเป็น
สิ่งที่เราท าได้ไม่ดีเท่าคนอ่ืน สิ่งเหล่านี้อาจก าลังบั่นทอนจิตใจของนักเรียนบั่นทอนการ
มองเห็นคุณค่าในตนเอง  
ค าถาม ภาพที่พันชิเนโร่ไปหาเอลีแล้วจุดด าของพันชิเนโร่ร่วงหลุดไปทุกครั้งที่มาพบท าให้
นักเรียนนึกถึงอะไร 
แนวค าตอบ ภาพที่พันชิเนโร่ไปหาเอลีแล้วจุดด าของพันชิเนโร่ร่วงหลุดไปทุกครั้งที่มาพบเป็น
ภาพเดียวกับภาพที่พระเยซูทรงตายบนไม้กางเขนเพ่ือไถ่บาปให้เราทุกคน เอลีผู้สร้างหุ่นไม้
ทุกตัวลบจุดด าในชีวิตของพันชิเนโร่ที่สร้างมา พระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้าทรงรักมนุษย์จนยอม
ตายเพื่อไถ่บาป  การที่นักเรียนเข้าหาพระเจ้าบ่อยมากเท่าไหร่ นักเรียนจะพบว่าพระเจ้าทรง
ให้คุณค่ากับนักเรียนไม่เหมือนที่โลกให้มากขึ้นเท่านั้น ความผิดพลาด ความผิดบาปหรือ
คุณค่าทางลบที่คนอ่ืนมองมา พระเจ้าจะทรงลบมันออกและให้นักเรียนมองเห็นคุณค่าของ
ตนเองได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
 
ขั้นที่ 3 Reflection ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนรู้ลงในใบงาน 
จากนั้นให้แบ่งปันกันในกลุ่มย่อย 
 
ขั้นที่ 4 Assessment สรุปบทเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งค าถามและตอบโต้ในชั้น
เรียน  
 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 ใบงานเรื่องคุณค่าของฉัน (ภาคผนวก), สติ๊กเกอร์จุดด าและดาวทอง  
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เครื่องช่วยฝึกคิด 
 ค าถามกระตุ้นคิด 
 
ประเมินผลการเรียนรู้ 

การอภิปรายในห้องเรียนและการสะท้อนคิดในใบงาน 

 



 
 

บทท่ี 5 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาหัวข้อ บทเรียนคริสตจริยธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นการศึกษาเชิงเอกสารที่ต้อง
ท าการค้นคว้าข้อมูลสภาพวัยรุ่นในปัจจุบันประกอบกับการค้นคว้าทางพระคัมภีร์เพ่ือสร้างบทเรียนให้
เข้ากับสถานการณ์และให้เป็นเรื่องใกล้ตัวกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ตลอดจนค้นคว้าแนวทางที่เป็นมิตร
ในการสอนคริสตจริยธรรมผ่านบทเรียนให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างบทเรียนคริ
สตจริยธรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณค่าของชีวิตส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่สถาบันการศึกษา
สามรถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาคริสตจริยธรรมได้ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาด้วยการค้นคว้าเอกสาร รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อบทเรียนคริสต
จริยธรรมส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยปัญหาของการศึกษาคือ บทเรียนคริสตจริยธรรม
แบบใดที่จะเข้าถึงบริบท มีเนื้อหาและกิจกรรมเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน โดยการศึกษานี้ได้ข้อสรุปจาก
สภาพสังคมวัยรุ่นปัจจุบันเป็นเรื่องของคุณค่าและได้แบ่งบทเรียนเป็น 11 บท ดังนี้ 

1) คุณค่าของมนุษย์ 
2) คุณค่าของร่างกาย 
3) คุณค่าของพรหมจรรย์ 
4) คุณค่าของการแต่งกาย 
5) คุณค่าภายใน 
6) คุณค่าของเพ่ือน 
7) คุณค่าของครอบครัว 
8) คุณค่าของความรัก 
9) คุณค่าของภาษารัก 
10) คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
11) คุณค่าของฉัน 



 
 

5.2. อภิปรายผลการศึกษา 

5.2.1 สภาพสังคมวัยรุ่น 

จากการส ารวจเว็บไซต์สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ได้พบบทเรียน คู่มือ
แนะน า และงานวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนที่สะท้อนถึงเรื่องคุณค่าในตัวเองและชีวิต เช่น เรื่องยาเสพติด 
การติดเกม โรคซึมเศร้า ท้องเมื่อไม่พร้อม เพศสัมพันธ์ เป็นต้น ทั้งยังพบบทเรียนเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์ของครอบครัว แนวทางการรับมือกับการถูกรังแกอีกด้วย 

จากการสืบค้นบนโลกออนไลน์สภาพการการถูกรังแกของวัยรุ่นไม่ได้จ ากัดแต่ภายในชีวิตจริง
แต่รวมถึงบนโลกออนไลน์ด้วย หรือที่เรียกกันว่า Cyberbully 

จากทฤษฎีจิตวิทยาวัยรุ่นกล่าวว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่มีอารมณ์แปรปรวน ไม่มั่นคง วิตกกังวลและ
สับสนง่าย มีสภาพสังคมที่พ่ึงพาเพ่ือนสูง ชอบท าอะไรเหมือนกันเป็นกลุ่ม ลดความส าคัญของ
ครอบครัวลง มีความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ง่าย มีความคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ รักอิสระ อยากลองสิ่งใหม่ 

ทฤษฎีจิตวิทยาวัยรุ่นมีความสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมวัยรุ่นและสอดคล้องกับบทเรียน 
โดยเชื่อมโยงกันได้ดังนี้  

1) เรื่องการถูกรังแกทั้งชีวิตจริงและบนโลกออนไลน์ โรคซึมเศร้า ส่งผลต่ออารมณ์
แปรปรวน ไม่มั่นคง วิตกกังวลและสับสน สอดคล้องกับบทเรียนคุณค่าของมนุษย์ 
คุณค่าภายใน คุณค่าของความรัก ภาษารัก และคุณค่าของฉัน 

2) สภาพสังคมที่พ่ึงพาเพ่ือน สอดคล้องกับบทเรียนคุณค่าของเพ่ือน คุณค่าของความรัก 
และภาษารัก 

3) ความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ง่าย มีความคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ และการติดเกมสอดคล้องกับ
บทเรียนคุณค่าของครอบครัว 

4) ความคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ รักอิสระและอยากลองสิ่งใหม่ สอดคล้องกับบทเรียน
คุณค่าของการแต่งกายและคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 

5) เรื่องเพศสัมพันธ์ ท้องเมื่อไม่พร้อมและยาเสพติดสอดคล้องกับบทเรียนคุณค่าของ
ความรัก คุณค่าของร่างกายและคุณค่าของพรหมจรรย์ 

5.2.2 หลักการและเหตุผลในการจัดท าบทเรียน 

การจัดท าบทเรียนคริสตจริยธรรมส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้มีเหตุผลส าคัญ 
อยู่ 3 ประการ คือ 

1) บทเรียนจริยธรรมที่มีบริบทใกล้ตัวของผู้เรียน กล่าวคือ สภาพสังคมวัยรุ่นในปัจจุบันอ้างอิง
สถิติปัญหาของวัยรุ่นจากบทความ “ส ารวจพฤติกรรมวัยรุ่น” จากเว็บไซต์ของส านักงาน



 
 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่าปัญหา 3 อันดับแรกของวัยรุ่นคือ สาร
เสพติด การกลั่นแกล้งและความรุนแรง และเพศสัมพันธ์ตามล าดับ 

2) เนื้อหาของบทเรียนที่ไม่สอดรับเท่าที่ควรกับพ้ืนฐานของกลุ่มผู้เรียน กล่าวคือ ผู้เรียนส่วน-
ใหญ่เป็นผู้ไม่ใช่คริสเตียน จึงต้องการท าบทเรียนที่มีทั้งองค์ประกอบของความรู้พระคัมภีร์
และความรู้ทั่วไปให้กลมกลืนสอดประสาน 

3) กิจกรรมและการประยุกต์ใช้ไม่สามารถประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนได้เท่าที่ควร กล่าวคือ 
ต้องการพัฒนาการสะท้อนคิดในบทเรียนให้คมชัดมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนซึมซับและน าไปใช้
ได้อย่างชัดเจน 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเพ่ือสร้างบทเรียนจริยธรรมส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จ าเป็นจะต้องศึกษา 
ประเด็นด้านจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาวัยรุ่น รวมถึงสภาพการณ์สังคมและของกลุ่มเป้าหมายใน
ช่วงเวลานั้น การจัดท าบทเรียนนี้ต้องพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือให้เข้ากับบริบทและยุคสมัยไม่อาจหยุด
นิ่งได้และต้องท าให้เป็นมิตรกับผู้ไม่ใช่คริสเตียนด้วย ดังนั้นการเลือกเรื่องท่ีจะสร้างบทเรียนจึงต้องเป็น
เรื่องใกล้ตัวเพ่ือให้ผู้เรียนเห็นภาพร่วม การใช้ข้อพระคัมภีร์ต้องอธิบายอย่างเข้าใจง่ายและต้องมีบท
สะท้อนคิดสังเคราะห์ความรู้ว่าได้เรียนรู้อะไรและหากเป็นได้ให้ระบุว่าจะน าไปใช้อย่างไร 

5.4 ข้อเสนอแนะต่อผู้น าไปใช้ 

ส าหรับผู้น าบทเรียนจริยธรรมส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับนี้ไปใช้ประกอบการเรียนการ
สอน จ าเป็นต้องปรับบทเรียน เช่น การเลือกสื่อประกอบ คลิปวิดีโอและเรื่องเล่า  กิจกรรม
ประกอบการเรียนรู้ เวลาการเรียนรู้ เป็นต้น ให้สอดคล้องตามเหตุการณ์ ณ เวลานั้น เพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  

ผู้น าบทเรียนไปใช้ต้องประเมินผลการสอนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาในการสอนครั้งต่อไป 
เนื่องจากการศึกษาฉบับนี้เป็นเพียงการศึกษาเอกสารยังไม่ได้ผ่านการทดลองใช้มาก่อน 

5.5 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาท าความเข้าจิตวิทยาวัยรุ่นและสภาพสังคมวัยรุ่นในเวลานั้น เพ่ือตีกรอบการจัดท า
บทเรียนโดยอ้างอิงพ้ืนฐานจากพระคัมภีร์และใช้ความรู้จากศาสตร์อ่ืนเป็นส่วนประกอบในการจัดท า
บทเรียนและหากเป็นได้ควรศึกษาถึงผลของการใช้บทเรียนนั้นด้วย 
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ปฐมกาล 1:26-27 “แล้วพระเจ้าตรัสว่า “ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา ตามอย่างของ
เรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งาน ให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมด 
และสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมด” พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของ
พระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และทรงสร้างให้เป็นชายและ
หญิง” 

สดุดี 8:4-6 “มนุษย์เป็นผู้ใดเล่า ที่พระองค์ทรงระลึกถึงเขา? และบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่า 
ที่พระองค์ทรงห่วงใยเขา?พระองค์ทรงสร้างเขาให้ต่ ากว่าพระองค์แต่หน่อยเดียวและทรงสวมศักดิ์ศรี
กับความมีอ านาจให้เขา พระองค์ทรงให้เขาปกครองผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์ทรงให้
ทุกสิ่งอยู่ใต้เท้าเขา” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเห็นคุณค่าของ

มนุษย์ควรพิจารณา

จากเรื่องอะไร? 

(Reflection) 

ข้อดีของฉัน ข้อดีของ........................ ข้อดีของ...................... 

คุณค่าของมนุษย์ 
 

คุณค่าของมนุษย์ มี..........แบบ 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

สดุดี 139:13-14 “เพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์ พระองค์ทรงถักทอข้า
พระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสร้างข้า
พระองค์อย่างอัศจรรย์น่าครั่นคร้าม บรรดาพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ ข้าพระองค์ทราบดี” 

สุภาษิต 17: 22 “ใจร่าเริงเป็นยาอย่างด ีแต่จิตใจที่หมดมานะท าให้กระดูกแห้ง” 
ปฐมกาล 1:24-31 “พระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ทรงเห็นว่าดีนัก 

มีเวลาเย็นและเวลาเช้า เป็นวันที่หก” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

สิ่งท่ีภูมิใจในร่างกาย 

(Reflection) 

คุณค่าของร่างกาย 
 

ข้อคิดจากกิจกรรมมหัศจรรย์ของร่างกาย? 

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

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

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

   

สิ่งที่อยากปรับปรุงเพื่อสขุภาพ 



 
 

 
 
 
 

 
ปฐมกาล 1: 27 “พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ข้ึนตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายา

ของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง” 
ปฐมกาล 2:24 “เพราะเหตุนั้นผู้ชายจะละจากบิดามารดาของเขาไปผูกพันอยู่กับภรรยา และ

เขาท้ังสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพรหมจรรย์อย่างไร?  

(Reflection) 

คุณค่าของพรหมจรรย์ 
 

นักเรียนคิดว่าพรหมจรรย์ส าคัญหรือไม่ อย่างไร? 

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

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

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

ส่วนตัว กลุ่มย่อย 



 
 

 
 

 

 

 

1 โครินธ์ 10:31 "...จะท าอะไรก็ตาม จงท าเพ่ือถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า" 

สุภาษิต 4:23 "จงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอ่ืนใด เพราะทุกสิ่งที่เจ้าท าออกมาจากใจ" 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

คุณค่าของการแต่งกาย 
 

หลักการในการเลือกการแต่งกายมีองค์ประกอบ..........ข้อ 

  

นักเรียนคิดว่าการแต่งกายส าคัญหรือไม่ อย่างไร? 

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

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

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

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

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

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

สิ่งท่ีนักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรม? 

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

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

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



 
 

 
 

 

 

 

สุภาษิต 31:30 “เสน่ห์เป็นของหลอกลวง และความงามก็ไม่จีรัง แต่สตรีที่ย าเกรงพระยาห์
เวห์ สมควรได้รับค าสรรเสริญ” 

สุภาษิต 4:23 "จงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอ่ืนใด เพราะทุกสิ่งที่เจ้าท าออกมาจากใจ" 

1 ซามูเอล 16:7 “แต่พระยาห์เวห์ตรัสกับซามูเอลว่า “อย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่
ความสูง 

แห่งร่างกายของเขา เพราะเราไม่ยอมรับเขา เพราะพระยาห์เวห์ไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดู 
เพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอก แต่พระยาห์เวห์ทอดพระเนตรจิตใจ” 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คุณค่าภายใน 
 

คุณค่าภายในคืออะไร? 

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

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

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

นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่กับประโยคที่ว่า “คุณค่าภายในส าคัญกว่าคุณค่าภายนอก” พร้อมอธิบายเหตุผล 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...... 

 

 

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



 
 

ยอห์น 15:13 “ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการสละชีวิตเพ่ือมิตรสหายของตน” 
ยอห์น 15:15 พระเยซูตรัสว่า “เราจะไม่เรียกพวกท่านว่าบ่าวอีก เพราะบ่าวไม่ทราบว่านาย

ท าอะไร แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดา เราส าแดงแก่พวกท่าน

แล้ว” 

โรม 5:7-8 “อันที่จริง มีน้อยคนนักจะยอมตายเพ่ือคนชอบธรรม แต่บางทีจะมีคนยอมตาย

เพ่ือคนดีก็ได้ แต่พระเจ้าทรงส าแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น 

พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพ่ือเรา” 

สุภาษิต 17:17 “มิตรสหายย่อมมีความรักแก่กันอยู่ทุกเวลา ส่วนพี่น้องก็เกิดมาเพ่ือช่วยเหลือ

กันยามทุกข์ยาก” 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

คุณค่าของเพื่อน 
 

เพื่อนที่ดีเป็นอย่างไร? 

 

 

 

 

ข้อคิดที่ได้จากเรื่องเล่าของดาวิด 



 
 

 
 
สุภาษิต 6:20-23 “ลูกเอ๋ย จงเฝ้ารักษาบัญญัติของพ่อเจ้าและอย่าละทิ้งค าสอนของแม่เจ้า จง

พันมันไว้ที่ใจของเจ้าเสมอ จงผูกมันไว้รอบคอของเจ้า เมื่อเจ้าเดินมันจะน าเจ้า เมื่อเจ้านอนมันจะเฝ้า
เจ้าและเมื่อเจ้าตื่นมันจะพูดกับเจ้าเพราะบัญญัติเป็นประทีป และค าสอนเป็นแสงสว่างและค าตักเตือน
เพ่ือการสั่งสอนเป็นทางแห่งชีวิต” 

อพยพ 20:12 “จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า เพ่ืออายุของเจ้าจะได้ยืนยาวบนแผ่นดินซึ่ง
พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าประทานแก่เจ้า” 

1 โครินธ์ 13:4-7 “ความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปรานี ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่
หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจ าความผิด ไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรม 
แต่ชื่นชมยินดีในความจริง ความรักทนได้ทุกอย่าง เชื่ออยู่เสมอ มีความหวังและความทรหดอดทนอยู่
เสมอ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณค่าของครอบครัว 
 

นักเรียนคิดว่าครอบครัวที่ดีควรเป็นอย่างไร? 

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

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

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

สิ่งท่ีนักเรียนจะท าเพื่อเป็นลูกที่ดีของครอบครัว 

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

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

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

สิ่งท่ีนักเรียนจะท าเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในครอบครัว 

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

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

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



 
 

 

1 โครินธ์ 13:4-7 “ความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปรานี ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่
หยิ่งผยอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจ าความผิด ไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรม 
แต่ชื่นชมยินดีในความจริง ความรักทนได้ทุกอย่าง เชื่ออยู่เสมอ มีความหวังและความทรหดอดทนอยู่
เสมอ” 

1 ยอห์น 4:7-8 ท่านที่รักท้ังหลาย ขอให้เรารักกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า 

และทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็น

ความรักโรม 5:7-8 “อันที่จริง มีน้อยคนนักจะยอมตายเพ่ือคนชอบธรรม แต่บางทีจะมีคนยอมตาย

เพ่ือคนดีก็ได้ แต่พระเจ้าทรงส าแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น 

พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพ่ือเรา” 

ยอห์น 3:16 พระเจ้าทรงรักโลก(มนุษย์)ดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ 

เพ่ือทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คุณค่าคุณค่าความรักของหนุ่ม
สาว 

 

จงอธิบายความรักในแบบของนักเรียน 

ข้อความที่ว่า “พระเจ้าเป็นความรัก” มีความหมายต่อนักเรียนหรือไม่อย่างไร? 



 
 

Bin-go สเปคในฝัน 
 
   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

คุณค่าของภาษารัก 
 

รูปแบบการแสดงออก

ของความรัก 

 

นักเรียนมีการแสดงออกด้านความรักรูปแบบใดและลักษณะเด่นของการแสดงออกของนักเรียนคืออะไร 

 

 

 

 

นักเรียนเห็นด้วยกับผลการประเมินจากแบบสอบถามหรือไม่อย่างไร 

 



 
 

แบบทดสอบภาษารักและใบงานบทเรียน 

 
แบบส ารวจภาษารัก         โดย ดร.แกรี่ แชปแมน 
 
1. ฉันชอบที่จะได้รับข้อความที่หนุนใจ/เสริมก าลังใจ      A 
    ฉันชอบถูกกอด         E 
2. ฉันชอบใช้เวลากับคนพิเศษของฉัน       B 
    ฉันรู้สึกว่าได้รับความรักเมื่อมีคนให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่ฉัน   D 
3. ฉันชอบเวลาที่คนให้ของขวัญแก่ฉัน       C 
    ฉันชอบไปเยี่ยมเพ่ือนและคนที่ฉันรัก       B 
4. ฉันรู้สึกกว่าได้รับความรักเมื่อมีคนท าบางสิ่งบางอย่างเพ่ือช่วยเหลือฉัน   D 
    ฉันรู้สึกว่าได้รับความรักเมือคนอ่ืนสัมผัสฉัน      E 
5. ฉันรู้สึกว่าได้รับความรักเม่ือคนที่ฉันรักเมื่อหรือชื่นชอบโอบฉัน    E 
    ฉันรู้สึกว่าได้รับความรักเมื่อได้รับของขวัญจากคนที่ฉันรักและชื่นชอบ   C 
6. ฉันชอบไปท่ีต่างๆกับเพ่ือนหรือคนท่ีฉันรัก      B 
    ฉันชอบ High-five หรือจับมือกับคนที่พิเศษส าหรับฉัน     E 
7. สัญลักษณ์ของความรัก(ของขวัญ)ส าคัญมากส าหรับฉัน     C 
    ฉันรู้สึกว่าได้รับความรักเมื่อมีคนชูใจฉัน       A 
8. ฉันชอบนั่งใกล้คนที่ฉันชอบคลุกคลีด้วย/อยู่ด้วย      E 
    ฉันชอบที่คนอ่ืนชมว่าฉันสวย/หล่อ       A 
9. ฉันชอบใช้เวลากับเพ่ือนหรือคนที่ฉันรัก       B 
    ฉันชอบที่ได้รับของขวัญเล็กๆน้อยๆจากเพ่ือนและคนที่ฉันรัก    C 
10.ค าพูดที่แสดงการยอมรับส าคัญมากหรับฉัน      A 
    ฉันรู้ว่ามีคนรักฉันเมื่อเขาช่วยเหลือฉัน       D 
11.ฉันชอบอยู่กับเพ่ือนและคนที่ฉันรักและท านู่นท านี่ด้วยกัน     B 
    ฉันชอบเมื่อคนอ่ืนพูดค าสุภาพกับฉัน       A 
12.สิ่งที่คนอื่นท ามีผลกระทบต่อฉันมากกว่าสิ่งที่คนนั้นพูด     D 
    การกอดท าให้ฉันรู้สึกว่าฉันเกี่ยวพันกับคนอ่ืนและฉันมีคุณค่า    E 
13.ฉันให้คุณค่าแก่การยกย่องและพยายามหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์   A 
    ของขวัญเล็กๆหลายชิ้นมีความหมายต่อฉันมากกว่าของชิ้นใหญ่ 1 ชิ้น   C 



 
 

14.ฉันรู้สึกสนิทกับบางคนเมื่อได้คุยและท าบางสิ่งบางอย่างด้วยกัน    B 
    ฉันรู้สึกสนิทกับเพ่ือนและคนที่ฉันรักมากขึ้นเมื่อเขาสัมผัสฉันบ่อยๆ    E 
15.ฉันชอบเมื่อคนอ่ืนชื่นชมต่อความส าเร็จของฉัน      A 
    ฉันรู้ว่าคนอ่ืนรักฉันเมื่อคนอ่ืนท าบางอย่างให้ฉัน(ซึ่งปกติเขาไม่ชอบท าสิ่งนั้น)  D 
16.ฉันชอบถ้าเพ่ือนหรือคนที่ฉันรักสัมผัสเวลาที่เขาเดินผ่านฉัน    E 
    ฉันชอบเวลาที่มีคนฟังฉันและแสดงความรู้สึกสนใจอย่างแท้จริงต่อสิ่งที่ฉันพูด  B 
17.ฉันรู้สึกว่าได้รับความรักเมื่อคนที่ฉันรักหรือเพ่ือนช่วยฉันในเรื่องงาน   D 
    ฉันมีความสุขในการได้รับของขวัญจากเพ่ือนและคนที่ฉันรัก    C 
18.ฉันชอบเวลาที่มีคนชมรูปร่างท่าทางของฉัน      A 
     ฉันรู้สึกว่าได้รับความรักเมื่อคนให้เวลาที่จะเข้าใจความรู้สึกของฉัน    B 
19.ฉันรู้สึกปลอดภัยเมื่อคนพิเศษสัมผัสฉัน       E 
    การกระท าแห่งการบริการท าให้รู้สึกได้รับความรัก     D 
20.ฉันชื่นชมหลายอย่างที่บุคคลพิเศษท าให้กับฉัน      D 
     ฉันชอบถ้าได้รับของขวัญที่คนส าคัญท าให้กับฉัน      C 
21.ฉันชอบความรู้สึกท่ีฉันมีเมื่อบางคนให้ความสนใจแก่ฉันอย่างเต็มที่    B 
    ฉันชอบความรู้สึกท่ีฉันมีเม่ือบางคนท าบางอย่างที่เป็นการบริการให้กับฉัน   D 
22.ฉันรู้สึกว่าได้รับความรักเม่ือมีคนฉลองวันเกิดของฉันด้วยของขวัญ    C 
    ฉันรู้สึกว่าได้รับความรักเมื่อมีคนฉลองวันเกิดของฉันด้วยค าพูดที่มีความหมาย  A 
23.ฉันรู้ว่าคนอ่ืนคิดถึงฉันเมื่อเขาให้ของขวัญแก่ฉัน      C 
    ฉันรู้สึกว่าได้รับความรักเมื่อมีคนช่วยฉันท างานบ้าน     D 
24.ฉันชอบเมื่อมีใครสักคนฟังฉันด้วยความอดทนและไม่ขัดจังหวะที่ฉันพูด   B 
    ฉันชอบเมื่อมีใครสักคนระลึกถึงวันส าคัญของฉันด้วยการให้ของขวัญ   C 
25.ฉันชอบที่รู้ว่าคนที่ฉันรักห่วงใยฉันมากพอที่จะช่วยงานประจ าวันของฉัน   D 
    ฉันชอบเที่ยวกับคนพิเศษของฉัน       B 
26.ฉันชอบสัมผัสหรือถูกสัมผัสโดยคนที่ฉันสนิทด้วย      E 
    การได้รับของขวัญโดยไม่มีโอกาสพิเศษอะไร เป็นอะไรที่ท าให้ฉันตื่นเต้นมาก  C  
27.ฉันชอบเวลาที่มีคนบอกว่าเขาชื่นชอบ/ประทับใจฉัน     A 
    ฉันชอบให้คนมองฉันเวลาฉันพูด       B 
28.ของขวัญจากเพ่ือนและคนพิเศษเป็นสิ่งพิเศษส าหรับฉันเสมอ    C 
     ฉันรู้สึกดีเม่ือเพ่ือนหรือคนที่ฉันรักสัมผัสฉัน      E 
 



 
 

29.ฉันรู้สึกว่าได้รับความรักเม่ือมีคนกุลีกุจอช่วยงานบางอย่างที่ฉันร้องขอ   D 
    ฉันรู้สึกว่าได้รับความรักเมื่อมีคนบอกว่าเขาชื่นชม/ประทับใจฉัน    A 
30.ฉันต้องการได้รับการสัมผัสทุกวัน       E 
    ฉันต้องการค าพูดที่ฟังแล้วให้ก าลังใจทุกวัน      A 
A……………………… B………………………  C……………………… 
D……………………….… E………………………… 
ชื่อผู้ท าแบบส ารวจ................................................ ภาษารักคือ................................................. . 
เพ่ือนภาษารักด้วยค าพูด......................................................................................... ...................... 
เพ่ือนภาษารักการใช้เวลา....................................................................................... ...................... 
เพ่ือนภาษารักเป็นของขวัญ................................................................................... ....................... 
เพ่ือนภาษารักเป็นการช่วยเหลือ............................................................................ ....................... 
เพ่ือนภาษารักเป็นสัมผัส..................................................................................... ......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฐมกาล 1:26-28 แล้วพระเจ้าตรัสว่า “ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเรา ตามอย่างของ
เรา ให้ครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งาน ให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมด 
และสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมด” พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของ
พระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และทรงสร้างให้เป็นชายและ
หญิง พระเจ้าทรงอวยพรพวกเขา ตรัสกับพวกเขาว่า “จงมีลูกดกทวีมากข้ึนจนเต็มแผ่นดิน จงมี
อ านาจเหนือแผ่นดิน จงครอบครองฝูงปลาในทะเล และฝูงนกในท้องฟ้า กับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบน
แผ่นดินทั้งหมด” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
 

นักเรียนมีวิธีรักษาสภาพแวดล้อมอย่างไร? (สิ่งท่ีนักเรียนท าได้) 

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

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

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

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

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

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

นักเรียนคิดว่าการรักษาสภาพแวดล้อมในปัจจุบันส าคัญหรือไม่ เรื่องใดเป็นเรื่องเร่งด่วนเพราะอะไร? 

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

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

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

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

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

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



 
 

 

อิสยาห์ 43:4 เพราะว่าเจ้าประเสริฐในสายตาของเราและได้รับเกียรติและเรารักเจ้า เราจึงให้
คนเพ่ือแลกกับเจ้าให้ชนชาติทั้งหลายเพื่อแลกกับชีวิตของเจ้า  

อิสยาห์ 43:6-7 เราจะพูดกับทิศเหนือว่า ปล่อยเถิดและกับทิศใต้ว่าอย่ายึดไว้ จงน าบรรดา
บุตรชายของเรามาแต่ไกลและเหล่าธิดาของเราจากปลายแผ่นดินโลกคือทุกคนที่เขาเรียกตามชื่อของ
เรา คือผู้ที่เราได้สร้างเพ่ือพระสิริของเรา ผู้ที่เราได้ปั้นและได้กระท าไว้ 

ยอห์น 3:16 พระเจ้าทรงรักโลก(มนุษย์)ดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ 

เพ่ือทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณค่าของฉัน 
 

นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับมุมมองท่ีพระเจ้ามองนักเรียน 

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

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

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

นักเรียนรู้สึกต่อตนเองอย่างไร 

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

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

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

สิ่งท่ีนักเรียนได้รับจากกิจกรรมพันชิเนโร่ 

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

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

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



 
 

 

 

ประวัตินักศึกษา 
 

ชื่อ - นามสกุล  นายวุฒิไกร ดวงสว่าง 

Name Mr. Wutthikai Duangsawang 

 

ต าแหน่งปัจจุบัน 

  นักศึกษาปริญญาโท วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) 
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