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กติตกิรรมประกาศ 

                    การศกึษาค้นคว้าอิสระเลม่นีสํ้าเร็จได้ด้วยความชว่ยเหลือ การสนบัสนนุ และความ

ร่วมมือมาจากหลายฝ่าย ทัง้การสนบัสนนุทนุการศกึษา กําลงัใจ คําแนะนําการให้คําปรึกษาจาก

บคุคลหลายทา่น จงึถือโอกาสขอขอบพระคณุไว้ ณ ท่ีนี ้

                ขอขอบพระคณุองค์พระผู้ เป็นเจ้าท่ีทรงโปรดอวยพระพรประทานสติปัญญา ทรงนํา

ในการดําเนินชีวิต อีกทัง้ตลอดเวลาในการศกึษาเลา่เรียน และในทกุขัน้ตอนของการทํางานการ

ค้นคว้าอิสระกระทัง่สําเร็จด้วยดี 

                    ขอขอบพระคณุโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา และคณะกรรมการของโรงเรียนทกุท่าน

เป็นอย่างสงูท่ีได้อนญุาตให้ผู้ เขียนได้มีโอกาสมาศกึษาท่ีวิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารีเป็น

เวลา 3 ปี พร้อมทัง้ได้สนบัสนนุทนุการศกึษาแก่ผู้ เขียนอีกด้วย 

                ขอขอบพระคณุทีมงานฝ่ายศาสนกิจของโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษาท่ีช่วยเหลือ

เอือ้อํานวยความสะดวกหลายอยา่งโดยเฉพาะข้อมลูพืน้ฐานให้สามารถใช้ดําเนินการศกึษา

ค้นคว้าวิจยัได้  

                    ขอขอบพระคณุคณาจารย์วิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารีทกุทา่นท่ีได้ประสิทธ์ิ

ประสาทวิชาความรู้ให้คําแนะนํา ถ่ายทอดประสบการณ์อยา่งมากมาย 

                    ขอขอบพระคณุเจ้าหน้าท่ีบรรณรักษ์ห้องสมดุวิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารีทกุ

ทา่นท่ีชว่ยเหลืออํานวยความสะดวกในการใช้ห้องสมดุและยินดีให้บริการในการใช้ตําราหนงัสือ

ตา่ง ๆ ของห้องสมดุด้วยดีตลอดมา 

                    ขอขอบพระคณุผู้ เขียนแหลง่ท่ีมาของตําราตา่ง ๆ เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องจาก

หลาย ๆ แหลง่ท่ีได้นํามาอ้างอิงในการค้นคว้าศกึษาวิจยัอิสระฉบบันี ้



 

ข 

                ขอขอบพระคณุทกุทา่นท่ีบ้านพกัเบธชาโลมท่ีได้อยู่อาศยัพกัพิงตลอดระยะเวลา 3 ปี 

ทัง้การดแูลจากอาจารย์กลัยาณี ไชยสถาน ซึง่เป็นแมบ้่านหอพกั และแม่ครัวทกุคนท่ีจดัเตรียม

อาหารทกุมือ้อยา่งดี รวมทัง้น้อง ๆ ลกู ๆ นกัศกึษาท่ีให้นํา้ใจไมตรีท่ีดีทําให้คลายเหงาในยามท่ีต้อง

หา่งจากครอบครัว 

                    ขอขอบพระคณุบคุลากรหน่วยงานอนชุนสภาคริสตจกัรในประเทศไทยท่ีได้แบง่ปัน 

ได้เลา่ถึงประสบการณ์การทํางาน การสร้างสาวกในโรงเรียนซึง่เป็นประโยชน์อยา่งมากตอ่งานของ

ผู้ เขียน 

                    ขอขอบคณุนกัเรียนปัจจบุนัและศิษย์เก่าของโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษาทกุคนท่ีเป็น

แหลง่ข้อมลู อีกทัง้ได้เสียสละเวลาให้ผู้ เขียนได้ทําการสมัภาษณ์ 

                ขอขอบคณุนกัศกึษาวิทยาลยัพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ชัน้ปีท่ี 2 ภาคภาษาองักฤษ 

คณุอรุษฏ์ ไทรรัตตญัํ ูและคณุอจัจิมา วงศ์เขียว ท่ีได้ชว่ยเก่ียวกบัการแปลบทคดัยอ่ให้เป็น

ภาษาองักฤษ 

                    ขอขอบพระคณุ ศจ. ดร. ชลีุพรรณ ศรีสนุทร ท่ีรับเป็นท่ีปรึกษาหลกัในการ

ทําการค้นคว้าวิจยัอิสระฉบบันี ้

                   ขอขอบพระคณุ ดร. สกณีุ เกรียงชยัพร เป็นอยา่งสงู ท่ีทา่นได้รับเป็นอาจารย์พ่ีเลีย้ง

ให้คําแนะนําชีแ้นะ ให้กําลงัใจ เอาใจใส่ตรวจทานงานวิจยัของผู้ เขียนด้วยความอดทน กราบ

ขอบพระคณุอาจารย์ท่ีได้ทุม่เทเสียสละเวลา แรงกายแรงใจอยา่งมากมาย 

                    ขอขอบพระคณุทกุทา่นท่ีได้เอ่ยนามมา ซึง่ทา่นได้มีสว่นชว่ยเหลือสนบัสนนุ ผู้ เขียน 

และอีกหลาย ๆ ทา่นท่ีไมไ่ด้เอย่นามซึง่ทา่นได้มีสว่นในการอธิษฐานเผ่ือ ให้คําหนนุใจ ขอองค์พระ

ผู้ เป็นเจ้าทรงโปรดอํานวยพระพรแก่ทา่นให้มีความสขุความเจริญตลอดไป 

                                                                                    ลกัขณา มิตรกลู 

                                                                                                        พฤษภาคม 2559 
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บทคัดย่อ 
 

 

การค้นคว้าอิสระฉบบันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาถึงลกัษณะการอภิบาลและ
กระบวนตดิตามผลท่ีมีอิทธิพลตอ่นกัเรียนของโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา ซึง่เป็นสาเหตปัุจจยัท่ีทํา
ให้นกัเรียนตดัสินใจเช่ือองค์พระเยซูคริสต์ และรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเขากระทัง่ได้
ประกาศตวัเป็นคริสเตียนโดยการรับบพัติศมา ผู้วิจยัได้แบง่การศกึษาค้นคว้าวิจยัออกเป็น 5 บท
ดงันี ้

บทท่ีหนึง่ บทนํา ได้นําเสนอเก่ียวกบัแรงจงูใจในการศกึษาค้นคว้าวิจยั  
วตัถปุระสงค์ของการทําวิจยั นิยามศพัท์ ความหมาย ขอบเขตในการศกึษา ซึง่หวัข้อตา่งๆเป็น
ตวักําหนดแนวทางในการศกึษาค้นคว้าวิจยัว่ามีอิทธิพล หรือปัจจยัใดท่ีสง่ผลให้นกัเรียนของ
โรงเรียนได้รับการเรียนรู้เร่ืองของพระเจ้าและมีอิทธิพลกระทัง่สง่ผลให้นกัเรียนเกิดความเช่ือศรัทธา
จนในท่ีสดุจงึได้ตดัสินใจเป็นคริสเตียนและรับบพัติศมา 

บทท่ีสอง เป็นเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ประวตัคิวามเป็นมาของ
โรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา พนัธกิจเร่ิมแรกในการจดัการศกึษาของมิชชนันารีในประเทศไทย จนถึง
การก่อตัง้โรงเรียนศรีธรรมราชศกึษาซึง่บง่บอกเป้าหมายเจตนารมณ์ในการทําพนัธกิจไว้อยา่ง
เดน่ชดัรวมถึงลกัษณะของวยัรุ่นซึง่เป็นวยัของนกัเรียนกลุม่เป้าหมายท่ีผู้วิจยัทําการศกึษาวิจยั  
และข้อมลูประสบการณ์การทําพนัธกิจการประกาศ ในกลุม่วยัรุ่นและพนัธกิจการสร้างสาวกใน
โรงเรียนคริสเตียน 



 

ง 

บทท่ีสาม เป็นวิธีการดําเนินงานวิจยัการค้นคว้าอิสระฉบบันี ้ระบแุหลง่ข้อมลู 
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ซึง่ก็ได้แก่นกัเรียนปัจจบุนั และศษิย์เก่าของโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา  
โดยก่อนท่ีจะเข้ามาศกึษาในโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษาไม่ได้เป็นคริสเตียนมาก่อน แตน่กัเรียนสว่น
นีไ้ด้รับการเรียนรู้ผา่นกระบวนการตา่งๆท่ีโรงเรียนได้จดัให้กบันกัเรียนในโรงเรียน อย่างสม่ําเสมอ
และหลากหลายจนกระทัง่นกัเรียนเกิดความเช่ือศรัทธาและตดัสินใจประกาศตวัเป็น คริสเตียนโดย
รับบพัติศมา ผู้วิจยัใช้เคร่ืองมือในการวิจยัโดยการสมัภาษณ์นกัเรียนแตล่ะคนพร้อมกบัใช้เคร่ืองมือ
บนัทกึเสียงการสมัภาษณ์ไว้ จากนัน้ทําการวิเคราะห์ข้อมลู และอภิปรายผล 

บทท่ีส่ี การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้มาจากการสมัภาษณ์ โดยนําคําให้สมัภาษณ์
ทัง้หมดท่ีเป็นแหลง่ข้อมลูกลุ่มเป้าหมายมาทําการวิเคราะห์ข้อมลูคําให้สมัภาษณ์ของแตล่ะคนแบง่
หมวดหมู ่จดักลุม่ข้อมลูของคําสมัภาษณ์ทัง้หมดจากนัน้จงึสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งท่ีนกัเรียน
แหลง่ข้อมลูได้กล่าวถึง มีประเดน็สําคญัอะไรอยา่งไร  

บทท่ีห้า เป็นบทสรุปการอภิปรายผลท่ีได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมลูการ 
สมัภาษณ์นกัเรียนท่ีตดัสินใจรับบพัติศมาเป็นคริสเตียนพบวา่ กิจกรรมทกุอย่าง สิ่งแวดล้อม

บรรยากาศรอบตวัของนกัเรียน ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลตา่ง ๆ ท่ีใกล้ชิดสนิทสนมกบันกัเรียน 

อีกทัง้การท่ีแตล่ะคนมีประสบการณ์ส่วนตวักบัพระเจ้าล้วนเป็นปัจจยัท่ีสง่เสริมเกือ้หนนุให้นกัเรียน

มีความเช่ือพฒันาความศรัทธาในองค์พระผู้ เป็นเจ้า ทกุ ๆ สิ่งท่ีประกอบกนัเป็นกระบวนการชว่ย

หลอ่หลอมชีวิตของนกัเรียน ซึง่ใช้เวลาในการเรียนรู้และพฒันาความเช่ือเจริญเติบโตอยา่ง

สม่ําเสมอจากกระบวนการท่ีทางโรงเรียนจดัขึน้จนในท่ีสดุสง่ผลถึงขัน้ท่ีทําให้นกัเรียนได้ตดัสินใจ
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อภิบาล ตดิตามผลท่ีมีอิทธิพลตอ่นกัเรียนทําให้นกัเรียนตดัสินใจเป็นคริสเตียนและรับบพัตสิมา   
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ABSTRACT 

 

                            The purpose of this independent research is to study the methods of 

Pastoral care and the process of discipleship follow ups which have been so 

influential and effective in bringing the students of Srithammaratsuksa School to 

Jesus Christ and proclaim themselves to be Christians through the ordinance of 

Baptism. This researcher has divided the research into 5 chapters and is as follows. 

                            Chapter 1 Introduction, a presentation for the inspiration, desire and 

purpose of conducting the research. Keywords, definitions and limitations of the 

research are the guiding factors in determining the direction of the research to 

discover what elements have such a strong influence on the students that it would lead 

them to believe, have faith and receive baptism. 

                            Chapter 2 Documents and research related to the study. Includes the 

history of Srithammaratsuksa School. The early ministries of missionaries in Thailand 

up to the establishment of Srithammaratsuksa School which clearly shows the 

intention of the early ministries by the missionaries. A Description of the target group 

of students that the researcher will be conducting research on, and finally information 

on experiences of doing evangelism and other discipleship ministries of student 

groups from Christian schools. 

                            Chapter 3 description on how this independent research will be 

carried out. Designation of the information base, the target group which included 

current students and alumni of Srithammaratsuksa School who before attending 

Srithammaratsuksa School were not Christians but have since become Christians 
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through the various Christian programs implemented faithfully and continuously by 

the school until they received Christ and were baptized. The tools which the 

researcher will use to conduct this research includes individual interviews with 

students and audio recorder. 

                            Chapter 4 analyzing the research from the interview by transcribing 

the interview on to paper and arranging interview into various headings or types. 

After completing this can a full analysis be conducted to discover important issues 

which were brought out by the target student group. 

                            Chapter 5The research result for the interview of students that have 

accepted Christ and received baptism found that every activity, environment, close 

relationships, and personal experiences in Christ of each individual student has 

contributed to the growth of the overall faith of each student, all of these things have 

developed into a gradual process which helps to strengthen the lives of each student 

and ultimately leads students into accepting Christ in their lives and becoming 

Christian.  
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บทที่  1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 

                จากประสบการณ์ท่ีผู้วิจยัทํางานเป็นอาจารย์สอน มาเป็นเวลา 25 ปี ในโรงเรียน      

ศรีธรรมราชศกึษา โดยโรงเรียนได้ปฏิบตัพินัธกิจหลากหลายรวมถึงฝ่ายศาสนกิจซึง่รับผิดชอบ

พนัธกิจด้านคริสเตียนศกึษา เชน่การจดัการเรียนการสอนคริสตจริยธรรมบนพืน้ฐานพระคมัภีร์  

ในชัน้เรียน การสัง่สอนพระวจนะธรรมของพระเจ้าในบรรยากาศการนมสัการ การประกาศ

พระกิตติคณุขององค์พระเยซูคริสต์ และรวมถึงการเข้าร่วมกบัพนัธกิจด้านอ่ืน ๆ ท่ีเป็นการ

สนบัสนนุสง่เสริมพนัธกิจคริสเตียน   

             กิจกรรมประจําของโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษากิจกรรมหนึง่คือ สปัดาห์พฒันา

คณุภาพชีวิต จดุประสงค์คือประกาศเชิญชวนให้บคุลากรและนกัเรียนได้รับเช่ือองค์พระเยซู

คริสต์ ผลท่ีได้รับตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมามีจํานวนนกัเรียนท่ีรับเช่ือองค์พระเยซูคริสต์แตล่ะปี

เป็นจํานวนหลายร้อยคน และมีจํานวนหนึง่ท่ีผา่นกระบวนการเลีย้งดจูนกระทัง่ตดัสินใจเป็น 

คริสเตียนและ รับบพัตศิมา  

             เหตผุลดงักลา่วเป็นท่ีมาของความสนใจท่ีจะศกึษาลกัษณะการอภิบาล และ

กระบวนการตดิตามผลท่ีมีอิทธิพลตอ่นกัเรียนท่ีตดัสินใจเป็นคริสเตียนของโรงเรียนศรีธรรม

ราชศกึษา  

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) เพ่ือทราบถึงลกัษณะการอภิบาล และกระบวนการตดิตามผลท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ

ของนกัเรียนท่ีตดัสินใจรับบพัตศิมาเป็นคริสเตียนของโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา  

2) เพ่ือนําผลการศกึษาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนอภิบาลและติดตามผลนกัเรียนตอ่ไป    

คือนกัเรียนท่ีผ่านการตดัสินใจรับเช่ือองค์พระเยซูคริสต์จากพนัธกิจการประกาศในสปัดาห์

พฒันาคณุภาพชีวิตประจําปีของโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา 
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

                    นกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษาท่ีตดัสินใจเป็นคริสเตียน โดย

รับบพัติศมาทัง้ในขณะศกึษาอยูใ่นโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษาและหลงัจากจบการศกึษาแล้ว   

1.4 ข้อตกลงเบือ้งต้น 

                   1)  กลุม่ท่ีใช้ในการศกึษา คือนกัเรียนท่ีตดัสินใจเป็นคริสเตียนและรับบพัตศิมา

หลงัจากท่ีได้ตดัสินใจรับเช่ือองค์พระเยซูคริสต์ทัง้ขณะศกึษาอยู่ในโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา และ

หลงัจากจบการศกึษาแล้ว 

            2)  งานศกึษาชิน้นีใ้ช้การรับบพัติศมาเป็นเคร่ืองหมายของการตดัสินใจเป็นคริสเตียน 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1) การอภบิาล คือวิธีการท่ีโรงเรียนใช้ติดตอ่และมีปฏิสมัพนัธ์กบันกัเรียนหลงัจากท่ี

นกัเรียนได้ตดัสินใจรับเช่ือองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้ทรงเป็นพระเจ้า  

2) ตดิตามผล คือกระบวนการท่ีนํามาใช้เพ่ือนํานกัเรียนท่ีรับเช่ือ แล้วเข้าสูก่าร           

รับบพัติศมาอนัเป็นการประกาศตวัเป็นคริสเตียน 

1.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

       ผู้ ท่ีจะได้รับประโยชน์จากการศกึษาครัง้นีคื้อ 

1. โรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา  

2. โรงเรียนคริสเตียนในเครือมลูนิธิแหง่สภาคริสตจกัรในประเทศไทย  

3. หนว่ยงาน องค์กรท่ีทําพนัธกิจการประกาศกบัเยาวชน         

                 ทัง้สามหน่วยงานดงักลา่วจะได้เห็นถึงประโยชน์และสามารถนําไปปรับใช้ ตลอดจนหา

แนวทางวิธีการท่ีเหมาะสมสอดคล้องในการทําพนัธกิจตอ่ไป  
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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1.  ความเป็นมาของโรงเรียน และพันธกิจฝ่ายศาสนกิจ 

                                        2.1.1  ประวตัขิองโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา1 โรงเรียนศรีธรรมราช

ศกึษาก่อตัง้เม่ือปี ค.ศ.1901 หรือ พ.ศ.2444 โดยคณะมิชชนันารีอเมริกนัเพรสไบทีเรียน มี

วตัถปุระสงค์เพ่ือการเผยแพร่พระกิตติคณุของพระเยซูคริสต์ เม่ือเร่ิมแรกได้เปิดเป็นโรงเรียนเล็ก ๆ

สําหรับเดก็ชายใช้ช่ือว่า “โรงเรียนอเมริกนัสกลูฟอร์บอย” (เอ เอ็ม ซี) ตัง้อยูท่ี่ตําบลคลงั อําเภอ

เมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช (ปัจจบุนัคือคริสตจกัรเบธเลเฮ็ม) ในปี ค.ศ.1909 หรือ พ.ศ.2452  

ศาสนาจารย์อาร์ ดบับลิว โพสท์ เป็นครูใหญ่ ตอ่มา มิสลาลิยา เจ คเูปอร์ รับหน้าท่ีตอ่ 

                                       ในปี ค.ศ.1915 หรือ พ.ศ.2458 มีการเปิดรับนกัเรียนหญิงและย้าย

สถานท่ีเรียนของเดก็หญิงจากคริสตจกัรเบธเลเฮ็มมาสถานท่ีใหมท่ี่ ตําบลปากพนู (ปัจจบุนั คือ 

ตําบลทา่วงัซึง่เป็นท่ีตัง้ของแผนกอนบุาลในปัจจบุนั) โดยใช้ช่ือโรงเรียนวา่ “โรงเรียนศกึษากมุารี” 

ซึง่มิสมิลเลอร์ เป็นครูใหญ่ และมิสเฮเลน แมกเคกก์ ได้รับหน้าท่ีตอ่มา 

                                    ในปี ค.ศ.1918-1923 หรือ พ.ศ.2461-2466 ศาสนาจารย์เอคเคลิน้ส์ และ

ศาสนาจารย์เอฟ แอล สไนเตอร์ ได้ผลดัเปล่ียนกนัจดัการดแูลโรงเรียนอเมริกนั หลงัจากนัน้        

มิสเฮเลน แมกเคกก์ ได้รับหน้าท่ีตอ่มาจนกระทัง่ปี ค.ศ.1930 หรือ พ.ศ.2473 ครูพลอด ณ นคร      

ก็ได้รับหน้าท่ีเป็นครูใหญ่ 

                                    ในปี ค.ศ.1941 หรือ พ.ศ.2484 โรงเรียนอเมริกนัก็ได้เปล่ียนช่ือเป็น 

“โรงเรียนศรีธรรมราชวิทยา” ตามนโยบายรัฐนิยมของรัฐบาล และได้ย้ายไปตัง้สถานท่ีใหมท่ี่ตําบล

                                                 

                             
1
 ทว ี เต่าค า และทีมงานศาสนกิจ, สารสนเทศฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  ปีการศึกษา  

2557, หนา้ 3-4. 

                                
2
 ประสิทธ์ิ พงศอ์ุดม และดร.บุญมี ทรัพยจ์อเพชร (ผูเ้ขียนและนกัวจิยั), คริสเตียนกบัการศึกษาไทย,
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ปากพนู (สถานท่ีโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษาปัจจบุนั) ซึง่เป็นท่ีดินท่ีมิชชนันารีได้รับประทานจาก

สมเดจ็กรมพระยาดํารงราชานภุาพ             

                                     ในปี ค.ศ.1955 หรือ พ.ศ.2498 โรงเรียนศรีธรรมราชวิทยา ได้รับการ

รับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศกึษาธิการให้เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล 

                                     ในปี ค.ศ.1967 หรือ พ.ศ.2510 มลูนิธิแหง่สภาคริสตจกัรในประเทศไทย

ซึง่เป็นผู้ รับมอบกิจการโรงเรียนศรีธรรมราชวิทยา และโรงเรียนศกึษากมุารี ตอ่จากคณะมิชชนันารี

จงึได้พิจารณารวมทัง้สองโรงเรียนเป็นโรงเรียนเดียวแบบสหศกึษา (รับทัง้นกัเรียนหญิงและ

นกัเรียนชาย) และให้ช่ือโรงเรียนวา่ “โรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา” จนกระทัง่ปัจจบุนั 

                                      2.1.2  พนัธกิจความเป็นมาอนัเก่ียวเน่ืองกบังานฝ่ายศาสนกิจของ

โรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา 

                                        2.1.2.1  พนัธกิจแรกเร่ิม ในอดีตสืบเน่ืองมาจากขบวนการ

มิชชนันารีโปรเตสแตนต์จากสหรัฐอเมริกา2 มาสูก่ารจดัการศกึษาของไทย มีเบือ้งหลงัความเป็นมา   

ท่ีจําเป็นต้องทําความเข้าใจเพ่ือจะได้เห็นถึงบทบาทการริเร่ิมก่อตัง้โรงเรียนคริสเตียน ของ

มิชชนันารี (ปัจจบุนัคือโรงเรียนท่ีสงักดัมลูนิธิแหง่สภาคริสตจกัรในประเทศไทย) รวมถึง

เจตนารมณ์ในการก่อตัง้โรงเรียนและวตัถปุระสงค์ในการจดัการศึกษาของมิชชนันารีตัง้แตแ่รกเร่ิม

นัน้ 

                            ขบวนการมิชชนันารีโปรเตสแตนต์ในสหรัฐอเมริกาเป็นผลและอิทธิพล

ของการต่ืนตวัอนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทางสงัคมไปเป็นแบบอตุสาหกรรม แตก่ระบวนการ

นีมี้แนวคิดหลกั สืบเน่ืองจากรากฐานของความเข้าใจท่ีว่า การค้นพบดนิแดนอเมริกาและการก่อ

เกิดเป็นประเทศนัน้เป็นเหตกุารณ์การทรงนําของพระเจ้า (Providential Event) ซึง่หลงัจากท่ี

โคลมับสัได้ค้นพบดนิแดนอเมริกาเพียง 25 ปี (ค้นพบค.ศ.1492 หรือ พ.ศ.2035) ก็เกิดขบวนการ 

“โปรเตสแตนต์ ” โดย มาร์ติน ลเูธอร์ ได้ติดประกาศ 95 ข้อท่ีเมืองวิตเตนเบร์ิกประเทศเยอรมนีใน   

                                                 

                                
2
 ประสิทธ์ิ พงศอ์ุดม และดร.บุญมี ทรัพยจ์อเพชร (ผูเ้ขียนและนกัวจิยั), คริสเตียนกบัการศึกษาไทย,

(มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย: คณะกรรมการพนัธกิจการศึกษา), 2006, หนา้ 14. 
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ปี ค.ศ.1517 หรือ พ.ศ.2060 และนัน่กลายเป็นจดุเร่ิมต้นในการปฏิรูปคริสต์ศาสนาแยกจาก

โรมนัคาทอลิกมาเป็นโปรเตสแตนต์ อนัเป็นเหตกุารณ์ร่วมสมยัท่ีอาจกล่าวได้วา่มีความสอดคล้อง

กบัแนวคิดเก่ียวกบัเร่ือง “พระเจ้าทรงปกป้องอเมริกาไว้สําหรับลทัธิโปรเตสแตนต์” และตอ่มาได้

เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ทางสงัคม เศรษฐกิจในองักฤษและทัว่ยโุรปสง่ผลกระทบให้พวก

โปรเตสแตนต์ (และคนนอกนิกาย) อพยพไปยงัดนิแดนอเมริกาเป็นระยะ ๆ กระทัง่ได้ก่อเกิดเป็น

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้ประกาศเอกราชจากประเทศองักฤษเม่ือค.ศ.1776 หรือ พ.ศ.2319 

ซึง่ตรงกบัสมยัพระเจ้าตากสินแหง่กรุงธนบรีุของไทย 

                           ประเทศสหรัฐอเมริกาเม่ือต้องเผชิญกบัสภาพการเปล่ียนแปลง ความ

ป่ันป่วนทางการเมือง ทางสงัคม ทางเศรษฐกิจ และในชว่งสงครามเพ่ือการเป็นเอกราชจากองักฤษ  

ตลอดจนการปฏิวตัอิตุสาหกรรมในเวลาตอ่มา จงึเกิดกระบวนการเคล่ือนไหวทางศาสนาท่ีสําคญั

เรียกวา่ “การต่ืนตวัยิ่งใหญ่ทางจิตวิญญาณ ครัง้ท่ี 2” (The Second Great Awakening) เป็น

กระบวนการต่ืนตวัของจิตสํานกึทางศาสนาในคริสตจกัรและสงัคมอเมริกนั มีการปลกุเร้าให้ผู้คนมี

ความรับผิดชอบตอ่ภารกิจทางศาสนา มีการขยายตวัของลทัธิฟืน้ฟนูิยม (Revivalism เป็นวิธี

ปฏิบตัท่ีิกระตุ้นจิตสํานกึของคนในสงัคมให้ต่ืนตวัทางศาสนาโดยการเร่งเร้าท่ีใช้การปลกุอารมณ์

ให้เกิดความรู้สึกตอ่คําสอนและการปฏิบตัทิางศาสนาอย่างจริงจงัในขณะนัน้ หรือมีความรู้สกึ

คล้อยตามคําเทศนาท้าชวนอยา่งทนัทีทนัใด) เพ่ือปลกุเร้าให้ความหมายและชีนํ้าวิถีชีวิตแก่

ประชาชนท่ีกําลงัประสบกบัความทกุข์ยากสารพดัอนัเกิดจากสภาพสงัคม เพ่ือกระตุ้นและผลกัดนั

ให้พวกเขาเกิดความรู้สกึใกล้ชิดติดสนิทกบัพระเจ้า มีการจดัตัง้องค์กรตา่ง ๆ ภายใต้การชีนํ้าของ

คริสตจกัร เกิดสมาคมมิชชนันารีตามมลรัฐตา่ง ๆ และสง่ผลให้เกิดกระบวนการมิชชนันารีอย่าง

ขนานใหญ่ อีกทัง้ยงัเป็นแรงกระตุ้นผลกัดนัให้มิชชนันารีโปรเตสแตนต์เข้ามาในประเทศไทย เพ่ือ

ปฏิบตัพินัธกิจด้วยอดุมการณ์ 4 ประการ3 คือ 

             1 ) การยึดถือพระมหาบญัชาของพระเยซูคริสต์ (พระธรรมมทัธิว 28:     

19-20)4 ท่ีได้บญัชาสาวกของพระองค์ให้ออกไปบอกกลา่วแก่คนทัว่โลกได้รับรู้เร่ืองของพระองค์   

                                                 

                             
3
 ประสิทธ์ิ พงศอ์ุดม และดร.บุญมี ทรัพรยจ์อเพชร (ผูเ้ขียน และนกัวจิยั ), คริสเตียนกบัการศึกษาไทย,

(มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย: คณะกรรมการพนัธกิจการศึกษา) , 2006,หนา้ 15. 
                             

4
 พระคริสตธรรมคมัภีร์ ฉบบั 1971,  (กรุงเทพฯ: สมาคมพระคริสตธรรมไทย ). 
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ให้คนเหลา่นัน้ได้เช่ือและรับบพัตศิมาเข้าเป็น คริสเตียนเป็นสาวกของพระองค์ ซึง่พระมหาบญัชานี ้

เป็นอดุมการณ์เป็นข้อยึดถือพืน้ฐานของมิชชนันารีทัว่โลก 

              2 ) จากแรงกระตุ้นในคริสตศตวรรษท่ี 19 ชว่ง “การต่ืนตวัยิ่งใหญ่ด้านจิต

วิญญาณ ครัง้ท่ี 2” สง่ผลตอ่ความเช่ือของชาวอเมริกนัวา่ ชาวอเมริกนัเป็น “ประชากรท่ีถกูเลือก” 

และถือเอาบทบาทของอเมริกนัเป็น “อิสราเอลใหม่” (New Israel) ในการนํามนษุยชาตเิข้าสู่

ดนิแดนแหง่พนัธสญัญาหรือเข้าสูแ่ผน่ดนิของพระเจ้า เป็นการเตรียม และนํามวลมนษุย์เข้าสูย่คุ

พนัปีหรือการเสดจ็กลบัมาครัง้ท่ี 2 ขององค์พระเยซูคริสต์ คนหนุม่สาวชาวอเมริกนัถือเป็นหน้าท่ี

ความรับผิดชอบในพนัธกิจอนัยิ่งใหญ่นี ้ดงัจะเห็นแนวคดินีไ้ด้จากเหลา่มิชชนันารีในเมืองไทยท่ี

พยายามถ่ายทอดวิทยาการและความรู้แบบตะวนัตกให้กบัคนไทยทกุระดบัชัน้ เพ่ือเป็นการเตรียม

รับแผน่ดนิของพระเจ้านัน่เอง 

               3 ) ปรัชญาสํานึก (Commonsense  Philosophy) เป็นแนวคดิของ

มิชชนันารีท่ีมีหลกัการวา่ มนษุยชาติทัง้มวลมีธรรมชาตแิละอาศยัอยู่ในความจริงเหมือนกนั คือ

ความจริงแหง่คริสต์ศาสนา แตมี่บางสว่นไมอ่ยูใ่นความจริงของคริสต์ศาสนา เน่ืองจากได้ตกไปอยู่

ในสภาพแวดล้อมแบบนอกรีต เม่ือเป็นเชน่นีจ้งึต้องมีการพิสจูน์ให้เขาเหลา่นัน้ได้เห็น “ความจริง” 

โดยการสอนวิทยาการใหม ่ๆ ให้รู้เหตผุลทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้คนท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีไมมี่

ความรู้ ได้มองเห็นความจริงสงูสดุ คือองค์พระผู้ เป็นเจ้า 

              4 ) แนวคิดเร่ืองทวินิยมแบบจํากดั (Qualified Dualism ทฤษฎีขาว-ดํา)  

ตามหลกัความคดิคําสอนศาสนาท่ีวา่โลกแบง่ออกเป็นสองสว่นไมอ่าจผสมผสานกนัได้ เชน่โลก

ของความดีและโลกของความชัว่ร้าย (คดิแบบโลกสมยัใหมอ่ยา่งตะวนัตก) มิชชนันารีคดิวา่พวก

ตนเป็นตวัแทนฝ่ายโลกของความดีขณะท่ีฝ่ายท่ีแตกตา่งออกไปเป็นเป็นโลกของความชัว่ร้าย 

ดงันัน้ มิชชนันารีจงึมีหน้าท่ีสําคญัคือการเปล่ียนแปลงสงัคมท่ีเป็นฝ่ายชัว่ร้ายให้เป็นฝ่ายของความ

ดี เปล่ียนโลกสีดําให้เป็นสีขาว โดยไมย่อมให้มีการผสมผสาน 

                โดยสรุปกระบวนการจดัสง่มิชชนันารีโปรเตสแตนต์เข้ามายงัประเทศ

ไทยเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงในยโุรปและสหรัฐอเมริกาท่ีได้หล่อหลอมความคิด อดุมการณ์ 

และกระตุ้นให้มีกระบวนการมิชชนันารีเกิดขึน้ ซึง่อดุมการณ์และปรัชญาในการจดัการศกึษาของ
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มิชชนันารีอเมริกนัเพรสไบทีเรียนมีแนวคดิเบือ้งหลงัท่ีสําคญัคือความเช่ือท่ีวา่ การศกึษาจะเป็น

เคร่ืองมือสําคญัในการขจดัความบาปและสิ่งชัว่ร้าย โดยเฉพาะนกัประกาศสายอนรัุกษ์นิยม5              

(Conservative  Evangelicals พวกท่ีมีความเช่ืออยา่งตายตวัว่าผู้ ท่ีจะได้รับ “ความรอด” ต้องหนั

มารับเช่ือรับบพัตศิมาเป็นคริสเตียนเทา่นัน้ ดงันัน้จงึเน้นวตัถปุระสงค์หลกัคือชกันําให้คนนอกรีต

เป็นคริสเตียนให้มากท่ีสดุ มิชชนันารีท่ีเข้ามาเมืองไทยขณะนัน้มีแนวคิดแบบนกัประกาศอนรัุกษ์

นิยม) ให้เหตผุลวา่ประชาชนท่ีได้รับการศกึษาดี จะสามารถเข้าใจและยอมรับความจริงของคริสต์

ศาสนาได้ดียิ่งขึน้ และยงัคาดหวงัด้วยว่า ประชาชนท่ีได้รับการศกึษาจะมองเห็นคณุคา่ของชีวิตท่ี

บริสทุธ์ิ ซึง่จะนําไปสูก่ารมีสภาพชีวิตท่ีสงูสง่ขึน้ ทัง้นีม้ิชชนันารีได้ให้คณุคา่ของการศกึษา

โดยเฉพาะด้านการอ่านและรู้หนงัสือเน่ืองจากคิดวา่จะสามารถนําประชาชนไปสู่ความรู้ใน        

พระคมัภีร์ไบเบลิโดยตรง และยงัเช่ือด้วยวา่การศกึษาจะเป็นตวักระตุ้นความมีสติปัญญาด้วย   

แนวคิดหรือปรัชญาของการศกึษาดงักลา่วนีไ้ด้นํามาสูก่ารวางแนวทางในการกําหนดความเช่ือ

และคา่นิยมของผู้ อ่ืนให้เป็นรูปเป็นร่างขึน้ นัน่คือการใช้การศกึษาเพ่ือกล่อมเกลาทางสงัคม 

(Socialization) ให้เป็นไปตามแนวทางและอดุมคตขิองมิชชนันารี 

                การเข้ามาของมิชชนันารีคณะอเมริกนัเพรสไบทีเรียนชดุท่ีสอง6  

สามารถตัง้ศนูย์ มิชชนัได้อย่างมัน่คงใน ค.ศ.1847 (พ.ศ. 2390) มีการเน้นเจตนารมณ์ด้านการจดั

การศกึษาให้ชดัเจนยิ่งขึน้ดงัเชน่ นายแพทย์ซามเูอล เฮาส์ ท่ีหนัมาสนใจด้านการศกึษาโดยมี

เป้าหมายดงัคําพดูของทา่นท่ีวา่ “เพ่ือสอนคนไทยให้รู้ความจริงตามหลกัของคริสต์ศาสนาเก่ียวกบั

เร่ืองของพระเจ้าและความรอด หวงัใจวา่ความจริงนีจ้ะทําให้จิตวิญญาณของเขารู้สกึ ต่ืนขึน้”  

                 แนวคิดนีแ้สดงถึงทศันคตขิองมิชชนันารีคณะอเมริกนัเพรสไบทีเรียน

เก่ียวกบัการจดัการศกึษาแบบตะวนัตกท่ีมาจากความเช่ือของคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์  

ประการหนึง่ท่ีวา่คริสต์ศาสนาเป็นศาสนาท่ีถือเอาพระคมัภีร์เป็นสิ่งสําคญัท่ีมนษุย์จะได้ศกึษา

เรียนรู้คําสัง่สอนและนํา้พระทยัของพระเจ้า การเป็นคริสตชนและรู้จกัพระเจ้าสงูสดุนัน้ ทกุคนควรรู้

                                                 

                                
5
 ประสิทธ์ิ พงศอ์ุดม และดร.บุญมี ทรัพรยจ์อเพชร (ผูเ้ขียน และนกัวจิยั ), คริสเตียนกบัการศึกษาไทย,

(มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย: คณะกรรมการพนัธกิจการศึกษา) , 2006, หนา้ 46. 
                                

6 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 47. 
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หนงัสือและสามารถอา่นหนงัสือได้ อนัจะนําไปสูก่ารมีความสวา่งทางปัญญาแบบท่ีมิชชนันารี

คาดหวงั  

                                       นัน่คือการจดัการศกึษาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่คริสต์ศาสนา     

โดยการอบรมสัง่สอนนกัเรียนให้สามารถอา่นเขียนได้ ให้มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการ มีระบบ

ความคดิและความรู้แบบตะวนัตก อนัจะทําให้มีความเข้าใจของหลกัข้อเช่ือของคริสต์ศาสนา 

นบัเป็นการ “เตรียมดนิ” และปลกูเมล็ดพนัธุ์ของความเช่ือหรือคําสอนของทางคริสต์ศาสนา

สะท้อนให้เห็นถึงอดุมการณ์และปรัชญาในการจดัการศกึษาของมิชชนันารี ซึง่แสดงถึงวิสยัทศัน์

และพนัธกิจการศกึษาของมิชชนันารีคณะเพรสไบทีเรียนอยา่งชดัเจน คือต้องการท่ีจะให้ผู้ เรียนมี

ความสว่างทางปัญญาตามหลกัการของศาสนาคริสต์ โดยการเรียนรู้วิทยาการของตะวนัตก และ

สจัธรรมของคริสต์ศาสนา มีจดุมุง่หมายเพ่ือให้สงัคมไทยหลดุพ้นจากความรู้ท่ีผิด ๆ หรือความเช่ือ

ท่ีไมถ่กูต้องและให้เปล่ียนมา รับเช่ือในคริสต์ศาสนาในท่ีสดุ ดงัตวัอยา่งท่ีมีผู้กล่าวถึงนายแพทย์  

เฮาส์ ท่ีได้สอนพวกเด็ก ๆ ท่ีอาศยั ในบ้านของมิชชนันารีว่า “แม้วา่หมอเฮาส์จะเป็นนายแพทย์แต่

ทา่นก็มีความสามารถในการเป็นครูท่ีดีอยา่งแท้จริง ทา่นตัง้ใจจะสอนให้คนไทยรู้เร่ืองพระเจ้าและ

ความรอดในพระองค์ ทา่นพยายามอธิบายให้เห็นถึงความรักความเมตตาของพระผู้สร้าง ดงัท่ีได้

สําแดงในชีวิตของพระเยซูคริสต์ การท่ีทา่นให้การศกึษาแก่คนเพียงสองสามคนดงักลา่ว ได้

กลายเป็นรากฐานท่ีมัน่คงในการพฒันาการศกึษาในเวลาตอ่มา” 

                              การจดัการศกึษาของมิชชนัคณะอเมริกนัเพรสไบทีเรียน ในรัชสมยั

พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี 3) แหง่กรุงรัตนโกสินทร์ 7 ได้มีมิชชนันารีของ

ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนา ขณะนัน้มิชชนันารีพบว่ามีเจ้านาย

และขนุนางบางสว่นสนใจในวิทยาการตะวนัตกและบคุคลชัน้สงูเหลา่นัน้ก็มีโอกาสได้เรียนรู้ความรู้

ทกุอย่างเทา่ท่ีจะทําได้จากมิชชนันารี 

                               การเข้ามาของมิชชนันารีโปรเตสแตนต์ในสมยัรัชการท่ี 3 ได้นําความรู้

และศาสตร์ตา่ง ๆ ของตะวนัตกเข้ามาสูส่งัคมไทยอาทิเช่น ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นศาสตร์

                                                 

                             
7
 ประสิทธ์ิ พงศอ์ุดม และดร.บุญมี ทรัพรยจ์อเพชร (ผูเ้ขียน และนกัวจิยั ), คริสเตียนกบัการศึกษาไทย,

(มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย: คณะกรรมการพนัธกิจการศึกษา) , 2006, หนา้ 26. 
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บริสทุธ์ิและศาสตร์ประยกุต์ได้แก่ วิชาเคมี สรีรศาสตร์ ภมูิศาสตร์ ดาราศาสตร์ เป็นต้น ความรู้ด้าน

ศลิปะศาสตร์ได้แก่ ปรัชญา ศลิปะ ศาสนา ภาษา และวรรณคดี ซึง่มิชชนันารีเสนอความรู้สู่

สงัคมไทยผา่นระบบการศกึษาทัง้มีรูปแบบและไมมี่รูปแบบ และได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง  

การต่ืนตวัของสงัคมไทยท่ีมีตอ่ความรู้ในศาสตร์ตา่ง ๆ ทําให้มิชชนันารีมีความคดิในการจดั

กิจกรรมท่ีสามารถถ่ายทอดแนวความคิด อดุมการณ์ของตนให้กบัคนไทยอยา่งเป็นรูปแบบ ดงัเชน่ 

                             นางเจน เฮย์ แมคฟาแลนด์ ผู้ก่อตัง้โรงเรียนฝึกหดัทําการ หรือโรงเรียน

อาชีวะสตรี (Industrial School  for Girl) ท่ีจงัหวดัเพชรบรีุ8 โดยท่านแสดงให้เห็นถึง อดุมการณ์ 

และปรัชญาของมิชชนันารีในการจดัตัง้โรงเรียน เพ่ือการกลอ่มเกลาทางสงัคมอยา่งชดัเจน อีกทัง้

ได้เน้นวตัถปุระสงค์สําคญัของการจดัการเรียนการสอนไว้สองประการ คือ  

                          1)  เพ่ือจดัเตรียมนกัเรียนให้มีระเบียบวินยัและมีเวลาอนัยาวนาน  

ภายใต้พระกิตติคณุ (Gospel) และสอนนกัเรียนให้อ่านทําความเข้าใจในพระคมัภีร์และหนงัสือท่ีดี

ด้วยภาษาของเขาเอง 

   2)  เพ่ือฝึกฝนนกัเรียนให้อยูใ่นศีลธรรมบริสทุธ์ิมีความขยนัหมัน่เพียร  

และมีนิสยัรักความสะอาด 

                            ศาสนาจารย์แดเนียล แมคกิลวารี เม่ือได้เข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนา

ทางภาคเหนือทา่นได้พยายามชกันําหนานอินต๊ะ คริสเตียนไทยคนแรกในภาคเหนือได้เข้าถึง

ความรู้แบบวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ของทางตะวนัตก โดยหนานอินต๊ะพยากรณ์วนัเวลาของ

การเกิดสริุยปุราคาครัง้ใหญ่ในวนัท่ี 18 สิงหาคม ค.ศ.1868 (พ.ศ.2411 ซึง่เป็นปรากฏการณ์

สริุยปุราคาคราวเดียวกนักบัท่ีพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเสดจ็ไปทอดพระเนตรท่ี

ตําบลหว้ากอจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์) ทําให้หนานอินต๊ะยอมรับวา่ “แมน่แต้ .....หนงัสือของครูสอน

สิ่งท่ีถกูต้อง แตห่นงัสือของพวกเราสอนผิด” ผลของการเปล่ียนแปลงความเข้าใจใหมข่องคน เชน่ 

หนานอินต๊ะ สง่ผลให้มิชชนันารีคิดจดัตัง้โรงเรียนขึน้อยา่งเป็นระบบเพ่ือสอนให้คนในสงัคมไทยได้

รู้วิทยาการตามแบบตะวนัตก และรู้ถึงสจัธรรมของคริสต์ศาสนาอยา่งกว้างขวางยิ่งขึน้ ในทศันะ

                                                 

                              
8 ประสิทธ์ิ พงศอ์ุดม และดร.บุญมี ทรัพรยจ์อเพชร (ผูเ้ขียน และนกัวจิยั ), คริสเตียนกบัการศึกษาไทย,

(มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย: คณะกรรมการพนัธกิจการศึกษา) , 2006, หนา้ 48. 
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ของ ศาสนาจารย์แดเนียล แมคกิลวารี ทา่นยงัเห็นวา่แม้กระทัง่การสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนก็

มิใชจ่ดุประสงค์อ่ืนใดนอกจากให้เข้าใจถึงพระเจ้า (การเรียนรู้ระบบธรรมชาติของโลกหรือเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ทําให้มนษุย์ได้เห็นถึงความเมตตากรุณา ความใกล้ชิด และความมีเหตผุลของ      

พระเจ้า การศกึษาวิทยาศาสตร์ทําให้เข้าใจวา่ธรรมชาตมีิระบบอนัเป็นสิ่งแวดล้อมดีงามและ

เหมาะสมสําหรับมนษุย์ พระเจ้าเป็นผู้สร้างระบบและเป็นผลจากการทรงคุ้มครองอารักขาของ

พระองค ์การสอนวิทยาศาสตร์จงึเป็นการทําให้รู้ถึงระบบธรรมชาตท่ีิเตม็ไปด้วยฤทธ์ิอํานาจและ

ความรักของพระเจ้านัน่เอง)9   

                            นางเอ็ม.บี.แวลส์ (ภรรยาศาสนาจารย์เคนเนธ อี แวลส์ อาจารย์ใหญ่

โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลยัจงัหวดัเชียงใหม)่ เขียนรายงานเม่ือ ค.ศ.1920 (พ.ศ.2463) ว่า          

“จดุมุง่หมายท่ีแน่วแนข่องการศกึษาในสยาม คือสร้างคริสตจกัร และนําเยาวชนแหง่สยามมาหา  

พระเยซูคริสต์ คริสตจกัรท่ีกําลงัพฒันาจําเป็นท่ีจะต้องมีผู้ นําท่ีมีการศกึษา และหวัก้าวหน้าท่ีจะ

บรรลเุป้าหมายนีไ้ด้ก็เห็นจะต้องพึง่โรงเรียนแหง่เดียวเท่านัน้”10    

                          การให้การศกึษาของมิชชนันารีนัน้ หากพิจารณาถึงอดุมคตแิละแนวทาง                  

(Appoach) เบือ้งต้นในการจดัการเรียนการสอนพบวา่ เป็นการให้การศกึษาบนพืน้ฐานของอดุม

คตทิางศาสนา ดงันัน้มิชชนันารีจงึแสวงหาชอ่งทางในการผลกัดนัระบบการเรียนการสอนของตนสู่

สงัคมไทยเพ่ือมุง่หวงัผลสงูสดุดงักล่าว11 อีกประการหนึง่เพ่ือเป็นการเตรียมคนท่ีเพียบพร้อมเข้าสู่

การเป็นสมาชิกของคริสตจกัร และเป็นผู้ เจริญทางปัญญาในสงัคม ถึงแม้มิชชนันารีจะนําการจดั

การศกึษาสมยัใหมสู่ส่งัคมไทย โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือตอบสนองตอ่การเผยแพร่คริสต์ศาสนา

โดยตรง แตมี่แนวปฏิบตัท่ีิก่อให้เกิดผลกระทบในสงัคม อนัเป็นการเปิดโอกาสทางการศกึษา

สําหรับกลุม่ผู้ ด้อยโอกาสในสงัคมสมยันัน้ รวมทัง้เน้นถึงความเสมอภาคของบคุคลซึง่เทียบได้กบั

เร่ืองของสิทธิมนษุยชนในปัจจบุนั   

                                                 

                             
9
 แดเนียล แมคกิลวารี, ก่ึงศตวรรษในหมู่คนไทยและคนลาว, แปลโดย จิตรภรณ์ ตนัรัตนกลุ, (กรุงเทพฯ: 

ส านกัพมิพส์ยามประเทศ), 2537, หนา้ 126. 

                            
10

 แมน้ พงศอ์ุดม, แม่นแต ้(เชียงใหม่: โรงพมิพป์อง, 2525) หนา้ 16-17. 

                            
11

 ประสิทธ์ิ พงศอ์ุดม และดร.บุญมี ทรัพรยจ์อเพชร (ผูเ้ขียน และนกัวจิยั), คริสเตียนกบัการศึกษาไทย,
(มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย: คณะกรรมการพนัธกิจการศึกษา) , 2006, หนา้ 49. 
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                         เชน่เดียวกบัรายงานของมิชชนัสยาม เม่ือค.ศ.1928 (พ.ศ.2471) ยํา้

หลกัการของโรงเรียนมิชชนั คือดํารงอยูเ่พ่ือประกาศเร่ืองพระเยซูคริสต์ และสร้างคริสเตียนท่ีชาญ

ฉลาดและมีปัญญา ทัง้ยงัมองความสําคญัของโรงเรียนอีกประการ คือไมว่า่โรงเรียนคริสเตียนจะ

มัน่คงหรือออ่นแอ แตก็่ยงัเป็นแหลง่สร้างความเข้มแข็งแก่คริสตจกัร  

                         ในงานเขียนของมิชชนันารีเม่ือครบรอบ 100 ปี ของการทําพนัธกิจ

มิชชนันารีโปรเตสแตนต์ในประเทศสยาม (ค.ศ.1982) ก็ได้กลา่วยํา้ถึงวตัถปุระสงค์ของการจดั

การศกึษาของมิชชนันารีท่ีเป็นหลกัการสําคญั คือ12   

   1)  เพ่ือให้การศกึษาตามแบบคริสต์ศาสนาแก่เยาวชนท่ีเป็นคริสเตียน 

   2)  เพ่ือนําให้นกัเรียนท่ีไมเ่ป็นคริสเตียนกลบัใจเข้ามารับเช่ือคริสต์

ศาสนาโดยผา่นระบบการศกึษาท่ีมีบรรยากาศของโรงเรียนคริสเตียนอนัเข้มแข็งและจากการอบรม

สัง่สอนโดยตรง 

   3)  เพ่ือเผยแพร่หลกัการมาตรฐานชีวิตและ อดุมคตขิองคริสต์ศาสนาให้

แทรกซมึเข้าสูส่งัคมไทยโดยมีความตระหนกัว่า ถึงแม้จะมีนกัเรียนของโรงเรียนจํานวนมากท่ียงัไม่

ประกาศแสดงตวัรับเช่ือในคริสต์ศาสนาโดยตรง แตพ่วกเขาก็ได้รับประสบการณ์ท่ีเป็นทศันคต ิ

ความซาบซึง้ตรึงใจ และความเข้าอกเข้าใจตามแบบคริสต์ศาสนาตดิตวัออกไปสูส่งัคม 

   4)  เพ่ือค้นหาและให้การฝึกอบรมผู้ ท่ีจะเป็นผู้ นําคริสเตียนไม่ใชเ่ฉพาะ

เพ่ือคริสตจกัรเทา่นัน้ แตสํ่าหรับตําแหนง่หน้าท่ีในวงงานราชการ ธุรกิจ และการประกอบสมัมาชีพ

ทัว่ไปด้วย 

                            จะเห็นวา่แก่นปรัชญาหลกัสําคญั แนวคิดและอดุมการณ์ในการจดั

การศกึษาของมิชชนันารียงัคงยดึมัน่ในการท่ีจะนํานกัเรียนในโรงเรียนให้หนัมารับเช่ือเป็น         

คริสเตียนและรับบพัติศมาและยงัเปิดกว้างโดยปรารถนาให้สงัคมไทยมีจิตวิญญาณและจริยธรรม

แบบคริสต์ศาสนา อีกด้วย   

                                                 

                            
12

 ประสิทธ์ิ พงศอ์ุดม และดร.บุญมี ทรัพรยจ์อเพชร (ผูเ้ขียน และนกัวจิยั ), คริสเตียนกบัการศึกษาไทย,
(มูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย: คณะกรรมการพนัธกิจการศึกษา) , 2006, หนา้ 53. 
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                            2.1.2.2  พนัธกิจ ฝ่ายศาสนกิจในปัจจบุนั โรงเรียนศรีธรรมราชศกึษาซึง่

สงักดัมลูนิธิแหง่สภาคริสตจกัรในประเทศไทย มีแนวทางในการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาคณุภาพ

ชีวติของผู้ เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสขุ ตามแนวคิดของกระบวนทศัน์ใหมข่องการศกึษาไทย 

โรงเรียนต้องมีปรัชญาเป้าหมายชดัเจนในการจดัการศกึษาท่ีมีคณุภาพสําหรับผู้ เรียน ซึง่โรงเรียน

สงักดัมลูนิธิแหง่สภาคริสตจกัรในประเทศไทยตัง้ขึน้โดยมิชชนันารีเพ่ือเป็นพยานแหง่ความรักของ

องค์พระเยซูคริสต์ ซึง่มีปรัชญาการศกึษาเพ่ือมุง่อบรมและการศกึษาแก่เยาวชนโดยไมจํ่ากดัเชือ้

ชาต ิศาสนา และฐานะของบคุคล และมุง่ท่ีจะสนองความต้องการของสงัคมและพฒันาบคุลากร

ทกุด้านให้ถึงความสมบรูณ์ด้วยการเป็นพลเมืองดี มีความรักชาติ ศรัทธาในศาสนาและจงรักภกัดี

ตอ่พระมหากษัตริย์ มีศีลธรรม มนษุยธรรม มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ มีสขุนิสยัและ

สขุภาพพลานามยัสมบรูณ์ มีจิตใจและอารมณ์ท่ีมัง่คง มีความรอบรู้เป็นเลิศทางวิชาการ อดุมด้วย

คณุธรรม มุง่บําเพ็ญประโยชน์ เป็นการศกึษาด้วยชีวิต และเพื่อชีวิตท่ีสมบรูณ์ตามแบบองค์พระ

เยซูคริสต์13     

                                    โรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา ได้จดัการเรียนการสอนเป็น 3 ระดบั คือก่อน

ประถมศกึษา (ชัน้บริบาลและอนบุาล) ระดบัประถมศกึษา (ชัน้ป.1-6) และระดบัมธัยมศกึษา           

(ม.1-6) ตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการ อีกทัง้ยงัแบง่การเรียนการสอนเป็น 2 ภาค คือ ภาค

ปกติ และ English Programme โดยเป็นโรงเรียนแบบสหศกึษา (รับทัง้นกัเรียนหญิงและนกัเรียน

ชาย) จํานวนนกัเรียนเฉล่ียในแตล่ะปีไมต่ํ่ากว่า 5,000  คน โรงเรียนมุง่อบรมสัง่สอนนกัเรียนเพ่ือให้

บรรลตุามปรัชญาของโรงเรียนท่ีวา่ “ความยําเกรงพระเจ้าเป็นบอ่เกิดของความรู้” ซึง่เป็นพระวจนะ

ของ พระเจ้าจากพระคมัภีร์พระธรรมสภุาษิต 1:7   

                          การจดัการศกึษาของโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา ซึ่งสงักดัมลูนิธิแหง่    

สภาคริสตจกัรในประเทศไทย นอกจากจะมีการจดัการด้านตา่ง ๆ ตามระบบของโรงเรียนดงัเชน่

โรงเรียนทัว่ ๆ ไปท่ีใช้หลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการ แล้วยงัได้จดัให้มีฝ่ายศาสนกิจเป็นฝ่ายท่ี

ดําเนินงานเฉพาะในเร่ืองของพนัธกิจตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอนัเน่ืองมาจากการประกาศเผยแพร่พระ

กิตตคิณุขององค์พระเยซูคริสต์ พิธีการทางศาสนา การเรียนการสอนคณุธรรมจริยธรรมการอบรม
                                                 

                              
13

 ทว ีเต่าค า และทีมงานศาสนกิจ, สารสนเทศฝ่ายศาสนกิจโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา  ปีการศึกษา  
2557, หนา้14.   
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คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ให้แก่นกัเรียนตามแนวทางคริสต์ศาสนา และกิจกรรมตา่ง ๆ ในโรงเรียน

ในลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการตอ่เน่ืองและสมํ่าเสมอ เช่นการกําหนดชัว่โมงเรียนคริสตจริยธรรม 

(CE – Christian Education หรือ Christian Ethics) ลงในตารางเรียนให้กบันกัเรียนทกุระดบัชัน้

สปัดาห์ละ 1 คาบเรียนเพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนรู้คณุธรรมจริยธรรมบนพืน้ฐานตามแนวหลกัการของ

พระคมัภีร์ กําหนดให้บคุลากรนมสัการพระเจ้าก่อนเร่ิมต้นทํางานในตอนเช้าแตล่ะวนัเวลา 7.30 - 

7.55 น. กําหนดตารางให้นกัเรียนทกุระดบัชัน้ต้องเข้าห้องประชมุนมสัการสปัดาห์ละ 1 ครัง้ มีการ

อา่นพระคมัภีร์ให้คําสอนการหนนุใจสัน้ ๆ และอธิษฐานหน้าแถวท่ีเสาธงตอนเช้าท่ีมีการเคารพ     

ธงชาต ิมีการดแูลเย่ียมเยียนหนนุใจนกัเรียนและบคุลากรของโรงเรียน มีการฟืน้ฟเูป็นเวลา 1

สปัดาห์ทัง้โรงเรียน (สปัดาห์พฒันาคณุภาพชีวิต) ปีละครัง้ การนมสัการนกัเรียนผู้สนใจเช่ือร่วมกบั

นกัเรียนคริสเตียนในทกุวนัศกุร์ การจดัคา่ยนกัเรียน ท่ีรับเช่ือท่ีเรียกวา่คา่ยฟมูฟัก คา่ยศรีวิชยั ซึง่

จดัร่วมกบัโรงเรียนตรังคริสเตียนศกึษา ตลอดจนกิจกรรมเดน่ ๆ ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของโรงเรียนคือ

การแสดงละครวนัคริสต์มาส และจดัให้มีชมุนมุคณะนกัร้องประสานเสียงของโรงเรียน สว่น

กิจกรรมท่ีนกัเรียนและบคุลากรของโรงเรียนได้ออกไปมีสว่นร่วมภายนอกโรงเรียนก็มีอีกเชน่ ใน

คริสตจกัรตา่ง ๆ ทัง้ใกล้และไกล ร่วมกบัหนว่ยงานราชการ หนว่ยงานเอกชน ซึง่ถือเป็นการสมัพนัธ์

ชมุชน  พนัธกิจเหลา่นีเ้ป็นพนัธกิจท่ีฝ่ายงานศาสนกิจของโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา ได้ปฏิบตัเิป็น

ผู้ รับผิดชอบรับดําเนินการ   

                                                  2.1.2.3   พนัธกิจ กบัความท้าทายตอ่ไปในอนาคต ในการจดั

การศกึษาของโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา แม้จะเห็นว่าทางโรงเรียนและฝ่ายศาสนกิจได้จดัให้มี

กิจกรรมมากมายขึน้ในโรงเรียนเพ่ือให้นกัเรียนและบคุลากรทกุฝ่ายได้รับการเสริมสร้าง คณุธรรม 

จริยธรรม ตามแบบคริสต์ศาสนา ดงัวตัถปุระสงค์ในการจดัการศกึษาของโรงเรียนในข้อท่ี 1 กล่าว

วา่ “เพ่ือให้ผู้ เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม ตามครรลองคริสต์ศาสนา มีสขุภาพอนามยั ทัง้ร่างกาย 

และจิตใจท่ีดี มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามท่ีโรงเรียนกําหนด” และนโยบายของโรงเรียนในข้อ

ท่ี 1 กลา่วว่า “มุง่พฒันาผู้ เรียนและบคุลากรของโรงเรียนให้สามารถนําคตธิรรม ตามครรลองของ

คริสต์ศาสนาไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนัได้”  
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                                      แตเ่ม่ือพิจารณาจากวตัถปุระสงค์ และนโยบายของโรงเรียนในปัจจบุนั

ทําให้มองเห็นแนวคิดท่ีเป็นอดุมการณ์และปรัชญาในการจดัการศกึษาแตกตา่งออกไปจากสมยั

แรกเร่ิม คือเป็นเพียงให้แนวทางในการดําเนินชีวิตตามครรลองของคริสต์ศาสนา แตจ่ากตวัอย่างท่ี

กลา่วมาแล้วข้างต้น อดุมการณ์ความมุง่มัน่เป้าหมายของมิชชนันารีในสมยัยคุแรกเร่ิมนัน้มีหวัใจ

และจดุยืนท่ีเป็นปรัชญาหลกัสําคญัในการจดัการศกึษา ก็เพ่ือการนํานกัเรียนหรือคนไทยหนัมารับ

เช่ือเป็นคริสเตียน มิชชนันารีเช่ือวา่การทําได้ดงันัน้จงึจะทําให้ผู้นัน้มีจิตวิญญาณ และจริยธรรม

ตามแบบคริสต์ศาสนาได้ น่ีจึงเป็นความท้าทายท่ีผู้วิจยัใคร่ฝากไว้ให้ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องได้พิจารณา

ทบทวนแนวคดิ นโยบายในการจดัการศกึษาของสถาบนัการศกึษาของมลูนิธิแหง่สภาคริสตจกัรใน

ประเทศไทย ผู้ ท่ีมีสว่นในการกําหนดทิศทางในการจดัการศกึษาของโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา 

และรวมถึงผู้ ท่ีมีสว่นรับผิดชอบตอ่สถาบนัการศกึษาทัง้หลาย และตอ่พนัธกิจการศกึษาของ

สถานศกึษาท่ีมีรากเหง้ามาจากบรรดามิชชนันารีในอดีต เพ่ือท่ีจะไมลื่มหวัใจเป้าหมายหลกัของ

การก่อตัง้การจดัการศกึษาเม่ือเร่ิมต้นนัน้และไมไ่ขว้เขวทุ่มเททรัพยากรไปเพื่อเป้าหมายอ่ืน หาก

แม้มีสิ่งอ่ืนท่ีจําต้องปรับปรุงเปล่ียนแปลงเป้าหมายนโยบายให้มีความสอดคล้องกบัสถานการณ์

และยคุสมยั ก็มิควรลืม หรือมองข้ามเป้าหมายหลกัไป อีกทัง้ควรท่ีจะต้องจดัสมดลุอยา่งเหมาะสม

ทกุด้าน 

2.2  ลักษณะของวัยรุ่น (วยัของนกัเรียนกลุม่เป้าหมายในการทําพนัธกิจ)    

   2.2.1  ความหมายของวยัรุ่น วยัรุ่น (Adolescence) หมายถึงวยัท่ีเช่ือม

ระหวา่งการเป็นเด็กกบัการเป็นผู้ใหญ่ อนัเป็นระยะท่ีต้องปรับพฤตกิรรมวยัเด็กไปสูพ่ฤตกิรรมแบบ

ผู้ใหญ่ท่ีสงัคมยอมรับ เดก็วยัรุ่นจงึไมใ่ชเ่ป็นเพียงการเจริญเตบิโตทางด้วยร่างกาย แตห่มายถึงการ

เจริญเตบิโตทางสงัคมซึง่อยูใ่นกรอบของวฒันธรรมในแตล่ะท่ี14 วยัรุ่น มาจากคํากิริยาในภาษา

ลาตนิท่ีวา่ Adolescence หมายถึงการก้าวไปสู่วฒุิภาวะ15 การท่ีเดก็จะบรรลถุึงขัน้การมีวฒุิภาวะ

นัน้ จําเป็นต้องมีพฒันาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญาไปด้วยพร้อม ๆ กนั 

นอกจากพฒันาการ 4 ขัน้ตอนของวยัรุ่นทัว่ ๆ ไป ตามทฤษฎีพฒันาการทางจิตวิญญาณ 

                                                 

                             
14

 Dusex,Jerome B.(1987). Adolescent Development and Behavior. Englewood 

Cliffs, New Jersey:Prentice-Hall. 
                             

15
 Sebald,Hans.(1984).Adolescence.(3rd

.ed.).Englewood Cliffs,New Jersey:Prentice-

Hall. 
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(Spiritual development  theory) ของเฟาวเลอร์ (Fowler) ยงักลา่วถึงพฒันาการความเช่ือศรัทธา

(faith development) ซึง่แบง่เป็น 7 ขัน้ตอน โดยศกึษาพฒันาการความเช่ือศรัทธาบนพืน้ฐาน

ทฤษฎีพฒันาการของพีอาเจต์ อีริคสนั และโคลเบอร์ก ซึ่งมี 4 ขัน้ตอนดงักล่าวข้างต้น เฟาวเลอร์ 

จดัขัน้ตอนความสมัพนัธ์ของพฒันาการ16 ดงันี ้ 

             ขัน้นํา (undifferentiated) อยูใ่นวยัช่วงทารก เป็นขัน้ก่อนท่ีจะมีการ

พฒันาการความเช่ือศรัทธา เพราะทารกยงัไมมี่ความเช่ือ และยงัไมมี่จริยธรรมกําหนดพฤตกิรรม

ความศรัทธา จะเร่ิมสร้างขึน้จากการท่ีทารกพฒันาความไว้วางใจ โดยมีการปฏิสมัพนัธ์กบับิดา 

มารดา 

                       ขัน้ท่ี 1 (intuitive - projective) อยูใ่นชว่งวยัเดก็ตอนต้น ซึง่เป็นชว่งท่ีเดก็

เลียนแบบพฤติกรรมผู้ อ่ืนโดยไมเ่ข้าใจความหมาย บดิามารดาเป็นผู้ ท่ีเดก็ให้ความศรัทธา เดก็จงึ

เร่ิมเลียนแบบบิดามารดา และยอมรับความเช่ือของบดิามารดา 

                       ขัน้ท่ี 2 (mythical -literal) อยูใ่นชว่งวยัเรียน พฒันาการทางจิตวิญญาณ

จะสอดคล้องไปกบัพฒันาการทางสตปัิญญา และมีความสมัพนัธ์อยา่งมากกบัประสบการณ์ และ

การมีปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคมของเดก็ เชน่คาดหวงัวา่ถ้าทําดีต้องได้รางวลัตอบแทน และถ้าทําไมดี่

ต้องถกูลงโทษ 

                      ขัน้ท่ี 3 (individuating - reflective) อยูใ่นวยัผู้ใหญ่ตอนต้น วยัรุ่นเร่ิมมี

ความสงสยัมากขึน้ และเร่ิมเปรียบเทียบศาสนาท่ีบิดามารดานบัถือกบัศาสนาอ่ืน พยายามท่ีจะ

ค้นหาศาสนาของตนเอง วยัรุ่นจะสามารถตดัสินใจเก่ียวกบัความเช่ือความศรัทธาของตนเองได้

เม่ือเข้าสูว่ยัผู้ใหญ่ตอนต้น 

                         2.2.2  ความสําคญัของการศกึษาเดก็วยัรุ่น โดยทัว่ไปแล้วนกัจิตวิทยามกั

แบง่ขัน้แหง่พฒันาการของมนษุย์ออกตามระดบัอายแุละวฒุิภาวะ17 คือ (1) วยัทารก 0-2 ปี (2) วยั

เดก็ 2-12 ปี (3) วยัยา่งเข้าสู่วยัรุ่น (puberty) ปกตหิญิงเฉล่ียมีอาย ุ12 ปี ชายเฉล่ียมีอาย ุ14 ปี (5) 

                                                 

                            
16

 ดร.พมิพาภรณ์ กลัน่กล่ิน, ร.ต.อ.หญิงฐิติมา สุขเลิศตระกลู, ทฤษฎีเก่ียวกบัการเจริญเติบโตและ
พฒันาการของเดก็, www.google.co.th, Feb.28,2008. 

                            
17

 สุชา จนัทน์เอม, จิตวทิยาพฒันาการ, (กรุงเทพฯ:สักพมิพไ์ทยวฒันาพานิชจ ากดั), 2542, หนา้ 2-3. 

http://www.google.co.th/
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วยัรุ่น (adolescence) แบง่ออกเป็น ก. วยัรุ่นตอนต้นอายุ 13-15 ปี ข. วยัรุ่นตอนกลางอาย ุ15-18  

ปี ค. วยัรุ่นตอนปลายอาย ุ18-21 ปี (6) วยัผู้ใหญ่ 21-40  ปี (7) วยักลางคน 40-60 ปี (8) วยัชรา 

60 ปีขึน้ไป   

                                    วยัรุ่นอาจเรียกอีกอย่างหนึง่วา่ “Teenagers”18 ลกัษณะทัว่ไป คือเป็นวยั

แหง่หวัเลีย้วหวัตอ่ของชีวิต (Turn point) ระหวา่งความเป็นเดก็และความเป็นผู้ใหญ่ท่ีจะจดัเข้า

ฝ่ายใดไมไ่ด้ เป็นวยัท่ีสภาพร่างกายและสภาพทางอารมณ์ไมค่งท่ี วอคเกอร์ กล่าววา่หากเปรียบ

ชีวิตเหมือนกบัการเดนิทาง ช่วงวยัรุ่นจะเป็นการเดนิทางท่ียุง่ยากมากเป็นพิเศษ เพราะมีความ

สบัสนวุน่วายใจอยูต่ลอดเวลาเน่ืองจากการไมรู้่วา่ตนเองเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่กนัแน ่ทัง้นีเ้พราะ

ลกัษณะของผู้ใหญ่ คือการตดัสินใจจากความเป็นอิสระในด้านเศรษฐกิจ อารมณ์ สงัคม จาก

ครอบครัวหรือผู้ปกครอง สามารถยอมรับความรับผิดชอบ การวางแผนการของอนาคต และมี

พฤตกิรรมท่ีมีวฒุิภาวะแล้ว แตเ่ด็กวยัรุ่นยงัไมส่ามารถทําเชน่นัน้ได้  นกัจิตวิทยาหลายคนให้

ความเห็นวา่ วยัรุ่นเป็นวยัวิกฤตแิหง่ชีวิต (Critical period) เชน่ อีริคสนั (Erikson) มีความเห็นวา่

วยัรุ่นเป็นวยัวิกฤตแิหง่พฒันาการ ส่วน ฮอลล์ (Hall) เห็นวา่วยัรุ่นเป็นวยัแหง่ความเครียด และ

ความรุนแรงซึง่ก็คือวยัแหง่การพฒันาการนัน่เอง วิกฤตกิารณ์ (Crisis) หมายถึงวิกฤติทางจิต ทาง

กายภาพ และทางสงัคม ซึง่ทัง้หมดนัน้มีผลตอ่พฒันาการในขัน้ตอ่ไปของชีวิต 

                                 2.2.3  ลกัษณะท่ีสําคญัของวยัรุ่น19     

              2.2.3.1  เป็นวยัแหง่หวัเลีย้วหวัตอ่ของชีวิต ผลของพฤตกิรรมใน

วยันีจ้ะมีจะมีผลตอ่บคุคลในระยะยาวในช่วงวยัอ่ืนต่อมา ทัง้ด้านการเรียน การทํางาน การใช้  

ชีวิตคู ่เจตคติท่ีมีตอ่สิ่งตา่ง ๆ ในสงัคม ความสบัสนในบทบาทท่ีไมช่ดัเจนของตนเอง เชน่ไมแ่นใ่จ

วา่ตนเองเป็นเดก็หรือเป็นผู้ ใหญ่ ความคาบเก่ียวระหวา่งความเป็นเดก็กบัความเป็นผู้ ใหญ่นี ้มีผล

ตอ่ความรู้สึกนกึคดิของเด็กมาก เด็กจะรู้สกึวางตวัยาก ไม่รู้วา่จะทําตวัอยา่งไร จงึจะถกูต้องและ

เหมาะสม 

                                                 

                            
18

 ผศ.ดร.พรพมิล เจียมนาครินทร์, พฒันาการวยัรุ่น, (กรุงเทพฯ:บริษทัตน้ออ้แกรมม่ี จ ากดั), 2539.     
หนา้ 12-13. 

                            
19

 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 14-15. 
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               2.2.3.2  เป็นวยัแหง่การเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงทาง

พฤตกิรรมและเจตคต ิในวยัรุ่นจะคูไ่ปกบัการเปล่ียนแปลงทางกายท่ีเกิดขึน้ เชน่การเปล่ียนแปลง

ความสนใจ ความไมม่ัน่ใจเก่ียวกบัความสามารถและความถนดัของตนเอง 

                                                2.2.3.3  เป็นวยัแหง่ปัญหา อาจกลา่วได้วา่วยัรุ่นเป็นวยัเจ้า

ปัญหามากท่ีสดุ สว่นใหญ่ปัญหาท่ีเกิดขึน้นัน้เกิดจากสาเหตท่ีุมีการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย

นัน่เอง ภาวะความว้าวุน่ใจ ไมส่บายตวั ไมส่บายใจทําให้เกิดความหงดุหงิด วิตกกงัวล อารมณ์เสีย

ง่าย ไมอ่ยากพดูคยุกบัใคร หรือพดูจายียวนจนทําให้เกิดความไมเ่ข้าใจกนัในหมูเ่พ่ือน หรือพ่ีน้อง 

เกิดเป็นปัญหาทางอารมณ์และปัญหาทางสงัคมของเด็กวยันี ้

               2.2.3.4  เป็นวยัท่ีต้องการเรียนรู้ความเป็นตวัของตวัเอง เดก็จะ

แสดงให้เห็นว่าเขาต้องการการยอมรับจากกลุม่ แตก่ระนัน้เดก็เองยงัไมแ่นใ่จในบทบาทของตน 

เขาต้องการรู้ว่าเขาต้องแสดงบทบาทใดในสงัคม เขามีความสําคญัอยา่งไรในสงัคม หรือเขายงัเป็น

เดก็อยูห่รือวา่เป็นผู้ใหญ่แล้ว  สิ่งหนึง่ท่ีแสดงให้เห็นวา่เขาต้องการความเป็นตวัของตวัเอง คือการ

พยายามหาเอกลกัษณ์ของตนเองจากการแตง่กาย การใช้คําพดูท่ีเข้าใจกนัเฉพาะในกลุม่วยัรุ่น

เทา่นัน้ 

               2.2.3.5  เป็นชว่งวยัแหง่จินตนาการ วยัรุ่นชอบฝันชอบสร้าง

วิมานในอากาศ จินตนาการตนเองเป็นสิ่งตา่ง ๆ หรือบคุคลตา่ง ๆ ท่ีตนเองชอบ เดก็สามารถ

แสดงออกในรูปของการประพนัธ์เพลง เขียนบทกลอนประกอบเพลง หรือแม้กระทัง่การแตง่กาย

ตามแบบบคุคลในสงัคมท่ีตนช่ืนชอบและต้องการเอาอย่าง 

                                2.2.4  ลกัษณะธรรมชาตกิารแสดงออกของวยัรุ่น 

                         2.2.4.1  วยัรุ่นมีการเปล่ียนแปลงทางบคุลิกลกัษณะ นอกจากจะ

มีรูปร่างลกัษณะท่ีเหมือนกบัผู้ใหญ่มากขึน้แล้วเดก็ยงัมีความคิดอยากใกล้ชิดสนิทสนมกบัผู้ใหญ่

โดยการเข้าไปมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่ง ๆ ต้องการแสดงความคดิเห็นของตนเองบ้าง ทัง้นีเ้พ่ือ

ต้องการให้ผู้ใหญ่ยอมรับวา่ตนไมใ่ชเ่ดก็อีกตอ่ไป 
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                         2.2.4.2  วยัรุ่นต้องการอิสรภาพมาก การดิน้รนเป็นอิสระของเด็ก

คือการปลีกตวัออกจากการเก่ียวพนัทางบ้าน รวมทัง้จะไมช่อบให้พอ่แมพ่ี่น้องมายุ่งเก่ียวกบัเร่ือง

สว่นตวัของเขา อิสรภาพท่ีเด็กวยัรุ่นต้องการ ได้แก่ อิสรภาพทางการแตง่กาย อิสรภาพทางการคบ

เพ่ือน อิสรภาพทางด้านการเท่ียวเตร่ 

                                      2.2.4.3  วยัรุ่นเป็นวยัท่ีรักความยตุธิรรมอยา่งรุนแรง พวกเขา

มกัจะทนไมไ่ด้และมีปฏิกิริยาทนัทีถ้าได้พบเห็นบคุคลไมไ่ด้รับความเป็นธรรม เดก็จะกระหาย

ต้องการจะเข้าชว่ยเหลือ 

                          2.2.4.4   วยัรุ่นรักและต้องการเพ่ือนมาก วยัรุ่นอยากอยู่กบัเพ่ือน

มากกวา่อยูท่ี่บ้าน มกัจะเช่ือเพ่ือนมากกวา่พอ่แม่ จะเลียนแบบซึง่กนัและกนัทางด้านการแตง่กาย  

การพดูจา การแสดงพฤติกรรมตา่ง ๆ เน่ืองจากต้องการให้เพ่ือนในกลุม่ยอมรับการเป็นสมาชิกของ

กลุม่20 ยิ่งไปกว่านัน้วยัรุ่นยงัต้องการความเป็นอิสระจากพอ่แม ่ดงันัน้จงึทําให้หนัมาหาเพ่ือนแทน  

และเพ่ือนก็มีอิทธิพลอยา่งมาก ชว่งวยัรุ่นตอนต้นหากไมมี่เพ่ือนหรือไมมี่ใครคบอาจทําให้เกิด

ปัญหาตา่ง ๆ เชน่พฤตกิรรมอนัธพาล เสพสิ่งเสพตดิ และการเศร้าซมึ เป็นต้น การคบเพ่ือนจะชว่ย

ลดความรู้สกึไมม่ัน่คงและกงัวลเก่ียวกบัตนเองลง ท่ีเป็นเชน่นีเ้พราะวยัรุ่นยงัขาดเอกลกัษณ์ ดงันัน้

จงึต้องการเพ่ือนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและเพ่ือเรียนรู้ทกัษะท่ีจําเป็นในการเข้าสงัคมจากเพ่ือน  

อีกทัง้ความเหงาทําให้วยัรุ่นต้องการเพ่ือน  โดยเฉพาะในยามท่ีพอ่แมไ่มมี่เวลาและเด็กเองก็ไมมี่

คนอ่ืน ๆ ท่ีจะพอคยุด้วยได้ ในกรณีเชน่นีเ้ดก็จะรู้สกึว่าตนเองถกูทิง้และเหงา เพ่ือนจงึเป็น

สิ่งจําเป็นมาก21  

                          2.2.4.5  วยัรุ่นเร่ิมให้ความสนใจในเพศตรงข้าม ธรรมชาตขิอง

วยัรุ่นทําให้มีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจเพศตรงข้ามในรูปแบบตา่ง ๆ เชน่การแตง่กายให้สะดดุ

ตา การแสดงความสนใจด้วยการให้ดอกไม้ ให้รูปถ่าย ให้สิ่งของตา่ง ๆ เป็นท่ีระลกึ หรือมีการเขียน

จดหมาย การพดูคยุทางโทรศพัท์ ในทางตรงกนัข้าม หากวยัรุ่นคนใดไมมี่ความสนใจในเพศตรง

                                                 

                            
20

  ผศ.ดร.พรพมิล เจียมนาครินทร์, พฒันาการวยัรุ่น, (กรุงเทพฯ: บริษทัตน้ออ้แกรมม่ี จ ากดั, 2539,  
หนา้  15.  

                            
21

 รศ.ดร.กญุชรี คา้ขาย, จิตวทิยาเดก็วยัรุ่น, (คณะคุรุศาสตร์:  สถาบนัราชภฎัสวนสุนนัทา ), 2542, หนา้ 
79-80 .  
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ข้าม และมีพฤตกิรรมดถูกูเหยียดหยาม หรือฝักใฝ่ในเพศเดียวกนัตลอดเวลานัน่แสดงความ

ผิดปกตขิองวยัรุ่น  ผู้ใหญ่ต้องหมัน่สงัเกตพฤติกรรมของเดก็และหาทางป้องกนัแก้ไขก่อนท่ีจะสาย

เกินไป 

                                      2.2.4.6  วยัรุ่นต้องการให้ผู้ใหญ่ยอมรับ พวกเขาจะพยายาม

เลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่เพ่ือแสดงให้เห็นวา่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว เชน่เดก็ชายจะเร่ิมสวม

กางเกงขายาว พิถีพิถนักบัทรงผม รูปร่างหน้าตามากขึน้ หดัสบูบหุร่ี ด่ืมเหล้า เท่ียวเตร่ยามวิกาล  

บางรายต้องการ ได้งานทําเพ่ือจะได้ไมต้่องขอเงินจากพ่อแม ่สว่นวยัรุ่นหญิงเร่ิมใช้เคร่ืองสําอาง 

สวมรองเท้าส้นสงู แตง่กายแบบผู้ใหญ่ เป็นต้น 

                          2.2.4.7  วยัรุ่นต้องการค้นพบความถนดัความสนใจของตนเอง

อยา่งแท้จริง ความเจริญเตบิโตทางสมองอยา่งเตม็ท่ีของเดก็ทําให้เด็กสามารถใช้ความคดิเป็นของ

ตนเอง แก้ปัญหาตา่ง ๆ ได้ด้วยตนเอง เชน่การตดัสินใจเลือกเรียนสายวิชาตา่ง ๆ ท่ีสอดคล้องกบั

อาชีพท่ีตนสนใจเพื่อการตดัสินใจท่ีแนน่อน ความเป็นตวัของตวัเองในระยะนีทํ้าให้บางครัง้ผู้ใหญ่

อาจเห็นเป็นความดือ้รัน้ ท้าทาย ทําให้เกิดความไมเ่ข้าใจกนั 

                           2.2.4.8  วยัรุ่นไมช่อบให้ผู้ใหญ่ปฏิบตัติอ่เขาอยา่งเดก็ ๆ และ

เขาต้องการให้ผู้ ใหญ่รับฟังความคิดเห็นของเขาด้วย รวมทัง้ไมช่อบสภาพท่ีผู้ใหญ่คิดว่าตนถกู

เสมอไป  

                           2.2.4.9  วยัรุ่นไมต้่องการเปิดเผยเร่ืองราวของตนให้พอ่แม่ รู้

ทัง้หมด เขาต้องการเก็บบางสิ่งบางอยา่งไว้เป็นความลบับ้าง ในขณะเดียวกนัก็ไมต้่องการให้ใคร ๆ 

ในบ้านมายุง่เก่ียวกบัเร่ืองสว่นตวัของเขา เชน่มารือ้ของ เปิดจดหมายส่วนตวัอา่น แอบฟังการพดู

โทรศพัท์ เป็นต้น 

                            2.2.4.10  วยัรุ่นไมช่อบให้พอ่แมท่ะเลาะกนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

การทะเลาะวิวาทนัน้มีสาเหตมุาจากตน เดก็จะเกิดความไมส่บายใจและหนีออกจากบ้านไปเพ่ือ

หาความสขุ และระบายอารมณ์ท่ีอ่ืน 
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                             2.2.4.11  วยัรุ่นไมช่อบให้ผู้ใหญ่เปรียบเทียบตนกบัคนอ่ืน    

ไมว่า่จะเป็นในด้านการเรียน รูปร่างหน้าตา หรือความประพฤตขิองตน การเปรียบเทียบไมช่่วยให้

เดก็ต้องการปรับตวัดีขึน้ แตย่ิ่งทําให้เด็กตอ่ต้าน และมีพฤตกิรรมท่ีไมดี่มากขึน้ 

                            2.2.4.12  วยัรุ่นชอบแสดงออกมีการแสดงออกหลาย ๆ 

ลกัษณะท่ีแสดงให้เห็นวา่เดก็อยากทําตวัเดน่ เพราะอยากเดน่ อยากดงั 

                                       2.2.5  ความสนใจของวยัรุ่น22    

                             ลกัษณะความสนใจของเดก็วยัรุ่นยงัคงมีขอบข่ายกว้างขวางสนใจ

หลาย ๆ อย่างและยงัไมล่กึซึง้มาก เพราะเดก็ยงัไมเ่ข้าใจตนเอง ยงัเป็นระยะลองถกูลองผิด วยั

เปล่ียนแปลงบทบาทของชีวิต ความสนใจของเดก็จะเป็นเชน่ไรยงัขึน้อยูก่บัองค์ประกอบอ่ืน ๆ อีก

หลายประการ เชน่ลกัษณะบคุลิกภาพ ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมรอบตวั บคุคลท่ี

เดก็ช่ืนชม ฯลฯ อยา่งไรก็ตาม ความสนใจร่วมของเดก็วยัรุ่นสว่นใหญ่ได้แก่ 

                          2.2.5.1  สนใจการศกึษา สภาพเศรษฐกิจสงัคมสมยัปัจจบุนั

กระตุ้นให้เดก็เข้าใจและเห็นความสําคญัของการศกึษา ซึ่งเก่ียวโยงกบัอาชีพ เก่ียวกบัฐานะทาง

เศรษฐกิจและสงัคม ความสนใจการศกึษามากน้อยเพียงใดขึน้กบัแตล่ะบคุคลและครอบครัว  

นอกจากนี ้เพศ ระดบัสติปัญญา และโอกาสก็เป็นสว่นชว่ยนําความสนใจด้วย 

                          2.2.5.2  สนใจชว่ยเหลือบคุคล เดก็วยัรุ่นมกัสนใจชว่ยเหลือ

บคุคลอ่ืนท่ีเขาเห็นวา่ได้รับความลําบากและไมไ่ด้รับความยตุธิรรม จะมีอารมณ์ร่วมเข้าถึงบคุคล

อ่ืนได้ง่าย 

                          2.2.5.3  สนใจกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมท่ีเป็นของใหมแ่ละมี

ประโยชน์ ชว่ยระบายความเคร่งเครียดของอารมณ์ เด็กวยัรุ่นมกัให้ความร่วมมือกิจกรรมทัง้แง่

สว่นตวัและแง่สงัคม 

                                                 

                         
22

  ศจ.ดร.ศรีเรือน แกว้กงัวาล, จิตวทิยาพฒันาการชีวติทุกช่วงวยั(วยัรุ่นถึงวยัสูงอาย)ุ เล่ม 2, (กรุงเทพฯ:

ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์), 2549, หนา้ 361-362. 
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                          2.2.5.4  สนใจวฒันธรรมประเพณี วยันีเ้ร่ิมสามารถเข้าใจและ

มองเห็นคณุคา่ของวฒันธรรมประเพณีวา่มีความสําคญัตอ่บคุคลและตอ่สงัคมสว่นรวมอยา่งไร       

การให้ความรู้ความเข้าใจ และชกัจงูเดก็ให้สนใจอยา่งถกูทาง จะสร้างให้เดก็เป็นบคุคลท่ีรู้จกัรัก

และสงวนวฒันธรรมประเพณี 

                          2.2.5.5  สนใจศาสนา ปรัชญา อดุมคต ิเดก็วยัรุ่นกําลงัเสาะ

แสวงหาหลกัการในการแก้ความทกุข์ร้อนทางจิตใจ และแนวทางการดําเนินชีวิตอย่างผู้ใหญ่ จงึ

เพง่เล็งให้ความสําคญักบัศาสนา ปรัชญา อดุมคต ิและคา่นิยมตา่ง ๆ แตจ่ะติดใจเด็กวยัรุ่นมาก

น้อยหรือไมน่ัน้ ขึน้อยู่กบัว่าศาสนา และปรัชญา อดุมคตินัน้ ๆ ให้ความกระจา่งแก่จิตใจอยา่ง

สมเหตสุมผลแก่เขาได้ดีเพียงใดบ้าง อีกทัง้สิ่งแวดล้อม กลุม่ และผู้ใหญ่ท่ีเด็กนิยม ได้มีอิทธิพลตอ่

ตวัเขาเก่ียวกบัเร่ืองนี ้เชน่ไรบ้าง  

                             ระยะวยัรุ่นตอนปลายจะมีการพฒันาทางด้านจิตใจมากกวา่ทาง

ร่างกายโดยเฉพาะอยา่งยิ่งทางด้านเก่ียวกบัความนกึคดิ ความเช่ือและปรัชญาชีวิตท่ีนา่พอใจ เดก็

วยัรุ่นจะถามเร่ืองราวท่ีตนอยากรู้อยา่งมีเหตผุลถ้าได้รับคําตอบท่ีไมพ่งึพอใจก็จะพยายามซกัถาม

จนกวา่จะได้คําตอบท่ีพอใจ โดยไมย่อมล้มเลิกความสงสยัง่าย ๆ ดงันัน้จงึเป็นหน้าท่ีของโรงเรียนท่ี

จะต้องสง่เสริมเดก็ให้สร้างปรัชญาชีวิตได้อย่างถกูต้องและเหมาะสมกบัสภาพของสงัคม และควร

รู้จกัวิธีการแนะแนวสว่นบคุคลด้วย เพ่ือชว่ยให้เดก็รู้จกัสร้างมาตรฐานของศีลธรรมให้แก่ตนเอง

ได้23   

               2.2.5.6  สนใจมีเพ่ือนสนิทตา่งเพศ สืบมาจากทางกายบรรลุ   

วฒุิภาวะทางเพศซึง่เร่ิมในวยัแรกรุ่น และความต้องการดําเนินชีวิตอย่างผู้ใหญ่ ขัน้ของพฒันาการ

ในด้านความสมัพนัธ์กบัคนตา่งเพศ ท่ีเลยความเป็นเพ่ือนไปอาจชัว่คราว หรือพฒันาความสมัพนัธ์

ยัง่ยืนไปจนถึงแตง่งาน ก็ได้   

                                                 

                            
23

 สุชา จนัทน์เอม, จิตวทิยาพฒันาการ, ( กรุงเทพฯ:บริษทัส านกัพมิพไ์ทยวฒันาพานิช จ ากดั ), 2542. 
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                                    ด้วยสาเหตท่ีุตอ่มตา่ง ๆ ภายในร่างกายวยัรุ่นกําลงัทํางานเตม็ท่ี

โดยเฉพาะตอ่มเพศท่ีผลิตฮอร์โมนออกมาเพ่ือควบคมุการถึงวฒุิภาวะทางเพศ ทําให้วยัรุ่น

พยายามหาทางออกเพ่ือผ่อนคลายอารมณ์ไมท่างใดก็ทางหนึง่24                  

                                   2.2.6  ปัญหาของวยัรุ่น  

            ปัญหาประจําวยัรุ่นมีมากมายหลายประการท่ีสําคญั ๆ เชน่การมีตวัตน  

อนัสบัสน การมีอารมณ์ไมม่ัน่คง ปัญหาความสมัพนัธ์กบัครอบครัว หรือคนรอบข้าง ปัญหา

ชอ่งวา่งระหวา่งวยั ปัญหาเก่ียวกบัพฒันาการด้านตา่ง ๆ สามารถแบง่กลา่วได้เป็น 4 ด้าน ดงันี ้

                          2.2.6.1  ปัญหาพฒันาการทางด้านร่างกาย ท่ีมีการเปล่ียนแปลง

เป็นไปอยา่งรวดเร็ว และเตบิโตไมส่มัพนัธ์กันจนรู้สกึเก้งก้างไมไ่ด้สดัสว่น เร่ิมมีสิวขึน้บนใบหน้า  

ตอ่มเหง่ือขบัเหง่ือออกมาเน่ืองจากรูขมุขนขยายจงึเร่ิมมีกลิ่นตวั มีการเปล่ียนแปลงของเสียงใน

เดก็ชายเกิดจากการกระตุ้นของฮอร์โมนเทสโตสเตอโรนท่ีกลอ่งเสียง เม่ือกลอ่งเสียงโตขึน้เสียงของ

เดก็ชายจะแตกและแหบพร่า โดยปกตเิสียงจะเปล่ียนเม่ืออายปุระมาณ 13-14  ปี และจะเริมแตก

ห้าวเม่ืออายปุระมาณ 16-18 ปีหลงัจากอาย ุ20 ปีไปแล้วเดก็จะเร่ิมบงัคบัเสียงได้ จะเร่ิมมีเสียง

นุม่นวลขึน้ อายเุฉล่ียของเสียงแตกพร่าในเดก็ชายท่ีสํารวจในปีค.ศ.1794 เกิดในราวอายปุระมาณ 

18 ปี และตอ่มาเปล่ียนเป็นอายปุระมาณ 13.5 ปี ในปัจจบุนั (Master and Johnson, Sex and  

Human Loving)25 การมีขนขึน้ตามร่างกาย ทัง้หนวดเครา หน้าอก รักแร้ อวยัวะเพศ การ

เปล่ียนแปลงของอวยัวะสืบพนัธุ์และระบบตา่ง ๆ ของทัง้เดก็หญิง และชายเพ่ือเตรียมพร้อมสูว่ยั

เจริญพนัธุ์ เป็นต้น เด็กวยัรุ่นควรได้รับการเสริมสร้างบคุลิกภาพท่ีดี ในการเดนิ นัง่ ยืน การวาง  

ทา่ทางในอิริยาบถตา่ง ๆ และควรสอนแนะนํา ทําความเข้าใจในการดแูลปฏิบตัิตนให้เหมาะสม 

เอาใจใสรั่กษาความสะอาดสว่นตา่ง ๆ ของร่างกายตนเองอยา่งถกูต้อง 

                          2.2.6.2  ปัญหาพฒันาการทางด้านอารมณ์ ความรู้สึกของเดก็

จะเป็นแบบตรงไปตรงมา เปิดเผย ไมส่ามารถเก็บความรู้สกึได้ บางครัง้มีพฤติกรรมตามใจตนเอง 

                                                 

                              
24  สุชา จนัทน์เอม, จิตวทิยาพฒันาการ, ( กรุงเทพฯ:บริษทัส านกัพมิพไ์ทยวฒันาพานิช จ ากดั ), 2542, 

หนา้ 155. 
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 น.พ.นพพร “เพศศึกษา”, แม่และเดก็, ปีท่ี 12 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2532, หนา้148. 
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เกิดสบัสน ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง ดงันัน้พ่อแม ่ผู้ปกครอง ตลอดจนครูอาจารย์ต้องให้

คําแนะนําสัง่สอนชีแ้นะสิ่งท่ีควรทํา และไมค่วรทํา ให้โอกาสเดก็ได้แสดงความคิดอิสระ ให้โอกาส

ปรับตวั สามารถลดความตงึเครียดท่ีเกิดขึน้ได้ 

                          2.2.6.3  ปัญหาพฒันาการทางด้านสงัคม วยัรุ่นต้องการอิสระ

ต้องการใช้เวลากบัเพ่ือนอยากพดูคยุกบัเพ่ือนมากกวา่การสนทนากบัสมาชิกในบ้าน ต้องการเป็น

ท่ียอมรับของเพ่ือน และพยายามหาเอกลกัษณ์ของตนเองให้ได้ (Ego Identity) เพ่ือจะมีความ

มัน่ใจในตนเอง และพร้อมท่ีจะก้าวสูว่ยัผู้ใหญ่ เม่ือวยัรุ่นพฒันามากขึน้ เขาจะสามารถพฒันา

ภาพพจน์ของตนเองอยา่งแท้จริงได้โดยไม่ต้องการเพ่ือนเพ่ือมาชดเชยในสิ่งท่ีเขาขาดอีกตอ่ไป  

และจะเร่ิมค้นหาเพ่ือนแท้ท่ีแสดงตวัเองอย่างแท้จริง และพร้อมท่ีจะปกป้องเพ่ือนด้วยกนั26 การ

ได้รับการยอมรับเป็นสมาชิกของหมูค่ณะตามคา่นิยมและความสนใจในสิ่งเดียวกนั เดก็จะเร่ิมเป็น

ตวัของตวัเอง เข้าใจในตวัเอง ต้องการเลือกกลุม่เพ่ือนเพ่ือให้มีความรู้สึกมัน่ใจและปลอดภยั  

สามารถถกปัญหากนัได้ จากการศกึษาของ Snively27 พบวา่เดก็ส่วนมากได้ประสบการณ์ และ

เรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองราวตา่ง ๆ จากการแสดงความคดิเห็น ความเช่ือ คา่นิยม ความรู้สึกของกลุม่

เพ่ือน ซึง่อาจมีทัง้ผลดี และผลเสียพอสรุปได้ดงันี ้ 

             ข้อดีของการเข้ากลุ่ม 28 : การมีกิจกรรมร่วมกนั เป็นการหลีกเล่ียงความรู้สึกเบื่อ อาการ

เซ็ง ความว้าเหว ่ความวิตกกงัวล ไมรู้่สกึถกูทอดทิง้ ชว่ยสร้างประสบการณ์การอยู่ร่วมสงัคมให้

สามารถปรับตวักบับคุคลในสงัคม รู้จกัการเสียสละ การเห็นแก่สว่นรวม การประนีประนอม การมี

เหตมีุผล อดทน ยอมรับเสียงสว่นใหญ่ ได้ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั มีการเรียนรู้บคุลิกภาพของคนใน

กลุม่ เรียนรู้การวางตวั เข้าใจบทบาททัง้ของตนเองและผู้ อ่ืน เพ่ือชว่ยลดความเพ้อฝันให้อยูก่บั

ความจริง ได้ผ่อนคลายความตงึเครียดด้วยสนัทนาการ และมีคนรับการระบายความในใจ มีอิสระ
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 ผศ.พรพมิล เจียมนาครินทร์, พฒันาการวยัรุ่น, (กรุงเทพฯ:บริษทัตน้ออ้แกรมม่ี จ ากดั), 2539, หนา้  74-

75. 
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 Snively,G,T.(1986).Sea of images:A Study of the relationships among students’ 

orientation,beliefs, and science  instruction. Unpublished  doctoral thesis, University of British  

Columbia, Vancouver,B.C.(p.20) 
                         

28
 Skipper,J.K.,Jr.,and Nass,G.(1986)Dating  behavior:A framework  for  analysis  and 

an illustration,Journal  of Marriage  and the Family,28,412-420. 
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จากทางบ้านไมอ่ยูใ่นสายตาผู้ใหญ่ ได้รู้จกัเพศตรงข้ามได้แสดงออกถึงสิ่งท่ีตนสนใจใฝ่รู้ในสิ่งท่ี

เก่ียวข้องกบัเพศตรงข้ามในทางท่ีสงัคมยอมรับ 

            ข้อเสียของการเข้ากลุ่ม : ต้องตามกฏเกณฑ์ระเบียบของกลุม่ ขาดความเป็นตวัของ

ตวัเอง บางคนจะสญูเสียความมัน่ใจความเช่ือมัน่ในตวัเองเพราะแรงบีบคัน้ของกลุม่ การใช้เวลา

กบักลุม่มากเกินไป ทําให้เสียด้านการเรียน การทํางานไม่มีสมาธิ ไมมี่เวลาสร้างสรรค์งานอ่ืนท่ีตน

พอใจตามลําพงั เม่ืองานไมเ่สร็จจงึกลายเป็นคนไมมี่ความรับผิดชอบ และอาจเกิดภาวะเครียดเม่ือ

หลกัการของกลุม่ขดัแย้งกบัวิถีชีวิตของตน ทําให้อึดอดัสบัสน แม้ไมเ่ห็นด้วยแตต้่องจําใจยอมรับ

ทําตามกลุม่เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับของกลุม่ และอาจมีปัจจยัอ่ืนท่ีสามารถขดัขวางพฒันาการทาง

สงัคมของเดก็วยัรุ่นได้ 

                                                 2.2.6.4  ปัญหาพฒันาการด้านสติปัญญา นกัจิตวิทยาหลายคน

พยายามศกึษาเก่ียวกบัพฒันาการทาสติปัญญาของมนษุย์ และมีความเห็นตรงกันว่า สติปัญญา

ของมนษุย์จะเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ ระหวา่งอาย ุ18-20 ปี และยงัพบวา่มีความสมัพนัธ์ระหว่างสตปัิญญา

ของเดก็กบัตวัแปรอ่ืนอีกหลายตวั เช่นความรัก ความผกูพนัการดแูลเอาใจใสข่องครอบครัวมีผล

ตอ่พฒันาการทางสตปัิญญาของเดก็ วฒันธรรมการอบรมสัง่สอนท่ีให้เช่ือฟังไมข่ดัแย้งไมแ่สดง

ความคดิเห็นเชน่เดก็ไทยจงึไม่คอ่ยมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมของ

ครอบครัว จากสถิตใินครอบครัวท่ีรายได้ต่ําการตายของเดก็ทารกสงู ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา 

และมีอตัราการก่ออาชญากรรมสงู29    

                           ในระยะวยัรุ่น เด็กจะมีความสามารถเพิ่มขึน้หลายอยา่ง มีความสนใจ

และมีเจตคตติอ่สิ่งตา่ง ๆ มากขึน้ สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ดี มีความกระตือรือร้น

สงู สามารถใช้ความคดิท่ีมีเหตผุล จากการเรียนรู้เร่ืองราวตา่ง ๆ ในสงัคมทําให้เดก็วยันีมี้ความ

พยายามท่ีจะปรับปรุงบคุลิกภาพของตวัเองเพ่ือสร้างความเช่ือถือกบัผู้ อ่ืน เรียกความสามารถทาง

สมองในชว่งอาย ุ11-15 ปีนีว้า่ขัน้ปฏิบตันิามธรรม (Formal  Operation) เป็นความสามารถในการ
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 ผศ.พรพมิล เจียมนาครินทร์, พฒันาการวยัรุ่น, (กรุงเทพฯ:บริษทัตน้ออ้แกรมม่ี จ ากดั), 2539, หนา้  
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ใช้เหตผุล เห็นคา่ตรงความเป็นจริง เห็นความสมัพนัธ์ของสิ่งตา่ง ๆ และสามารถใช้ความรู้ความ

เข้าใจในแก้ปัญหาตา่ง ๆ ด้วย 

                                  2.2.7  ลกัษณะการทําพนัธกิจกบัวยัรุ่น 

                                                 2.2.7.1  ตวัอยา่งการทําพนัธกิจของหลกัสตูรอลัฟาท่ีมีพืน้ฐาน

ความเข้าใจในพฒันาการของวยัรุ่นและพยายามจดักิจกรรมท่ีตอบสนองสอดคล้องตอ่วยัของพวก

เขา ดงับทความท่ีปรากฏตอ่ไปนี ้ 

                          บทความเยาวชนในยคุต้นศตวรรษท่ี 2130 เป็นข้อมลูเก่ียวกบัการทํางาน   

กบัอนชุน และการจดัหลกัสตูรอลัฟาอนชุนอยา่งมีประสิทธิภาพ จากภมูิภาคตา่ง ๆ ทัว่โลก เพ่ือ

เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีทํางานกบับรรดาอนชุน ซึง่จําเป็นท่ีจะต้องมีความเข้าใจวฒันธรรมของพวก

เขา และปรับวิธีการให้เข้ากบัความต้องการ คา่นิยมและรูปแบบการใช้ชีวิตของอนชุนท่ีเราจะเข้า

หา เชน่ 

                                     วฒันธรรมท่ีเป็นโลกาภิวฒัน์ วยัรุ่น วยัอนชุนทัว่โลกฟังเพลงเดียวกนั  

สวมเสือ้ผ้าย่ีห้อเดียวกนั ชมภาพยนตร์เร่ืองเดียวกนั และส่ือสารถึงกนัทนัที เป็นเพ่ือนกนัแม้อยู่คน

ละซีกโลก อีกทัง้การเพิ่มขึน้ของวฒันธรรมยอ่ย ๆ และเตม็ไปด้วยความสบัสน ฉะนัน้บรรดาวยัรุ่น

ซึง่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมากมายเกิดขึน้ในทกุ ๆ ด้าน หากเราให้เวลาชอ่งทาง และเสรีภาพให้

พวกเขาสามารถแสดงออกได้ ก็จะพบว่าพวกเขามีความรู้ความเข้าใจ และรับรู้ความรู้สกึตา่ง ๆ ได้

อยา่งเหลือเช่ือ พวกเขาเตม็ไปด้วยความกระตือรือร้น ความคดิสร้างสรรค์ ท่ีไมมี่ขอบเขต และมี

ความเมตตาท่ีลึกซึง้ มีความฉลาด ซ่ือสตัย์เปิดเผยอยา่งนา่ช่ืนชม  

                                    สตปัิญญา วยัรุ่นอยูใ่นชว่งการเปล่ียนแปลงจากวิธีคิดแบบ “รูปธรรม” 

ไปสูค่วามสามารถในการคดิแบบนามธรรม แนวความคิดในเร่ืองความบาป ความรอด และ

พระคณุได้ถ่ายทอดและสอนกนัในคริสตจกัรด้วยรูปแบบท่ีมีความจําเป็นต้องใช้ความสามารถใน

การคิดแบบนามธรรม การเน้นการเปิดโอกาสให้พดูคยุกนั และร่วมกนัค้นหานี ้จงึเป็นกญุแจ
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 นิกก้ี กมัเบล, คู่มือการจดัหลกัสูตรอลัฟาเพือ่การประกาศกบัอนุชน , สถาบนัคริสเตียนศึกษาและ
พฒันาการคริสตจกั, (กรุงเทพฯ:พมิพดี์การพมิพ)์, 2008, หนา้ 21-23 . 
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สําคญัของอลัฟา เป็นสิ่งสําคญัโดยเฉพาะตอ่วฒันธรรมของอนชุนในปัจจบุนั ซึง่ได้รับอิทธิพลจาก

แนวคิดตา่ง ๆ รูปแบบการส่ือสารของปัจจบุนั 

                                    อารมณ์และการเข้าสงัคม วยัรุ่นตา่งแสวงหาความเป็นตวัตน หรือ

เอกลกัษณ์ของตวัเอง พยายามค้นหาวา่ตวัเองเป็นใคร และต้องการพบความสามารถของตวัเอง  

การแสวงหาตวัตนนีร้วมไปถึงการทดลองสิ่งใหม่ ๆ ต้องการแบบอย่าง บางครัง้อารมณ์แปรปรวน  

วยัรุ่นท่ีมาจากครอบครัวท่ีไมส่มบรูณ์ จะไมส่ามารถเข้าใจคนอ่ืนได้ง่าย ๆ มีแนวโน้มมีทศันะท่ี

ตอ่ต้านสงัคม โครงสร้างย่อยของกลุม่อลัฟาจะจดัให้มีส่วนท่ีให้วยัรุ่นสามารถผ่อนคลาย ได้รับการ

เอาใจใส ่และได้ฝึกฝนพฒันาอารมณ์ การเข้าสงัคมในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยั นัน่คือการให้

วยัรุ่นสามารถค้นพบตวัตนของเขาเอง เป็นท่ีท่ีพวกเขาจะได้รับการยอมรับ ได้รับความรักอย่างไมมี่

เง่ือนไข 

                                      ฝ่ายจิตวิญญาณ บรรดาวยัรุ่นท่ีมาจากภมูิหลงัท่ีไมไ่ด้เป็นคริสเตียน หรือ

ไมไ่ด้เข้าคริสตจกัรจะสร้างศาสนาของตนเองขึน้มา โดยเลือกสิ่งท่ีตนชอบท่ีสดุจากหลาย ๆ

ทางเลือกในโลกท่ีมีความเช่ือหลากหลายรอบตวัพวกเขา และมกัจะเคลือบแคลงสงสยักบัสิ่งท่ีมีคน

วา่เป็นความจริง และอาจจะมองวา่ความจริงเป็นเผดจ็การและเป็นไปไมไ่ด้ อยา่งไรก็ตามจากการ

สํารวจแทบทกุครัง้พบวา่ในขณะท่ีคนรุ่นใหมเ่หลา่นีไ้ด้ปฏิเสธศาสนาท่ีมีอยู ่ขณะเดียวกนัพวกเขาก็

หิวโหยตอ่ความจริงทางฝ่ายจิตวิญญาณและเปิดกว้างตอ่การพบพระเจ้า ดงันัน้ จดุประสงค์การ

อภิบาลศษิย์ของหลกัสตูรอลัฟา คือต้องการเห็นอนชุนทกุคนท่ีเข้ามาร่วมหลกัสตูรอลัฟาได้รับการ

ต้อนรับ ได้รับความรัก ความซาบซึง้ใจ และเหนือสิ่งอ่ืนใด คือต้องการเห็นพวกเขามารู้จกักบัพระ

เยซูคริสต์และต้องการท่ีจะมีการติดตามท่ีดีเพ่ือท่ีอนชุนเหลา่นีจ้ะได้สมัผสัความรักของพระเยซู

คริสต์ แบบอยา่งของพระเยซูคริสต์จากการท่ีได้เข้ากลุม่อลัฟา และมีสว่นร่วมในคริสตจกัร และ

เป็นคริสเตียนท่ีเติบโตตอ่ไป 

                                      จากหลกัสตูรอลัฟาซึง่เป็นการทํางานกบัวยัรุ่น ได้เห็นถึงแนวคดิ วิธีการ 

การประกาศพระกิตตคิณุกบัวยัรุ่นทัว่โลก และทําให้ได้เห็นแง่มมุตา่ง ๆ เพิ่มขึน้ได้เข้าใจวยัรุ่นมาก

ขึน้ อีกทัง้เป็นการยํา้เก่ียวกบัการทําพนัธกิจกบัวยัท่ีมีความสบัสน วยัของคนท่ีแสวงหา ผู้ ท่ีทํา   
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พนัธกิจกบัวยัรุ่นจงึต้องให้ความรัก ความเข้าใจ และการยอมรับ ให้โอกาสให้การพฒันาเสริมสร้าง

บรรดาเยาวชนหรือตนในวยัรุ่นอยา่งเหมาะสม 

                                                2.2.7.2  ตวัอย่างประสบการการทํางานกบัเยาวชน 

ประสบการณ์การสร้างสาวกในกลุม่เยาวชนไทย31 การสร้างสาวกในกลุม่เยาวชนไทยจะก้าวสู่

ความสําเร็จในระยะยาวได้ สิ่งสําคญัท่ีสดุไมใ่ชก่ารแสวงหารูปแบบหรือวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ

มากขึน้ แตเ่ป็นการแสวงหาความเข้าใจเก่ียวกบัพนัธกิจการสร้างสาวกในกลุม่เยาวชนไทยท่ี

เหมาะสมอยา่งแท้จริง กลา่วคือเป็นความเข้าใจท่ีมีพืน้ฐานอยู่บนพระวจนะของพระเจ้า ตอบสนอง

ปัญหาพืน้ฐานของเยาวชนไทยในปัจจบุนัและเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัวฒันธรรมไทย ความเข้าใจนี ้

เป็นปัจจยัสําคญัท่ีสดุประการหนึง่ท่ีจะชว่ยให้คริสตจกัร และองค์กรคริสเตียนท่ีทํางานกบัเยาวชน

ก้าวไปสูเ่ป้าหมายท่ีแท้จริงของการสร้างสาวกในกลุม่เยาวชนไทย สิ่งท่ีไมอ่าจละเลยหรือมองข้าม

ไปได้ คือลกัษณะพืน้ฐานของเยาวชนซึง่เป็นกลุม่คนเป้าหมายท่ีจะต้องเข้าไปทําพนัธกิจทา่มกลาง

พวกเขา หรือเรียกอีกอยา่งว่า “วยัรุ่น” จําเป็นท่ีจะต้องคํานงึถึงองค์ประกอบแวดล้อมท่ีสําคญั

เพ่ือท่ีจะเข้าใจพวกเขาว่าอะไรคือเป้าหมายท่ีแท้จริงของผู้ ท่ีอยูใ่นวยันีแ้ละสิ่งท่ีพวกเขาต้องการใน

การมุง่ไปสูเ่ป้าหมายนัน้ โดยเป้าหมายหลกัของผู้ ท่ีอยูใ่นวยัรุ่น คือ การแสวงหาลกัษณะเฉพาะของ

บคุคล (Individuation) เป็นชว่งเวลาท่ีเยาวชนคอ่ย ๆ ถอนจากการพึง่พาครอบครัว เพ่ือก้าวไปสู่

การเป็นสมาชิกของสงัคม สู่การเป็นผู้ใหญ่ซึง่เป็นกระบวนการท่ีเยาวชนหรือวยัรุ่นจะตัง้คําถาม

สําคญั 3 ข้อคือ 1. ฉันเป็นใคร ? วยัรุ่นต้องการค้นพบและเข้าใจลกัษณะเฉพาะของตนเองท่ีทําให้

เขาแตกตา่งจากคนอ่ืน ๆ 2. ฉนัสําคญัหรือไม ่? วยัรุ่นต้องการเป็นสมาชิกคนหนึง่ของสงัคมท่ีมี

ความเทา่เทียมกบัคนอ่ืน ๆ และหวงัวา่สิ่งท่ีตนทําจะเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 3 .ฉนัเก่ียวข้องกบัคน

อ่ืนอยา่งไร ? วยัรุ่นต้องการค้นพบตนเองและความสําคญัของตนเองในชมุชนท่ีตนเองอยู ่พวกเขา

ไมไ่ด้ต้องการแยกตวัเป็นอิสระ แตต้่องการเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ดงันัน้ สิ่งท่ีเยาวชนต้องการ

มากท่ีสดุ คือ การสนบัสนนุจากผู้ใหญ่ (โดยเฉพาะอย่ายิ่งจากพอ่แม่) ให้สามารถก้าวผ่าน

ความเครียด อปุสรรคปัญหา ต้องการความรู้สกึปลอดภยั ต้องการผู้ ชว่ย ต้องการความรัก การ

ยอมรับ วยัรุ่นท่ีมีความใกล้ชิดกบัพ่อแมม่ากเท่าไรจะยิ่งสามารถก้าวสูว่ยัผู้ใหญ่ได้อยา่งรวดเร็ว
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 สาธนญั – สิริกนัยา บุณยเกียรติ, สร้างสาวก ศิษยาภบิาล ศาสนทูต, พระคริสตธรรมเชียงใหม่, 2009, 

หนา้ 62-64. 
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และมีความมัน่ใจมากเทา่นัน้ แตส่ิ่งท่ีเราเห็นในสงัคมปัจจบุนัอิทธิพลจากเพ่ือน และสงัคมมากกวา่

พอ่แม ่เพราะพอ่แมห่รือผู้ใหญ่ในปัจจบุนัละเลยเยาวชนปลอ่ยพวกเขาตามลําพงั ปล่อยให้เป็น

หน้าท่ีของครูท่ีโรงเรียน  ปล่อยให้ลกูเรียนรู้เก่ียวกบัชีวิต จากโทรทศัน์ ภาพยนตร์ เพลง หรือ

อินเตอร์เน็ต ด้วยเหตนีุว้ยัรุ่นปัจจบุนัจงึขาดภมูิต้านทานในการเผชิญปัญหาการลอ่ลวงตา่ง ๆ ไม่

วา่เร่ืองความเครียด ความวิตกกงัวล เพศ สิ่งเสพติด ความรุนแรง พวกเขาจงึหนัไปหาเพ่ือน ๆ และ

สิ่งตา่ง ๆ ในโลกท่ีจะชว่ยให้พวกเขารู้สกึปลอดภยั นอกจากนัน้ยงัมีปรากฏการณ์ 2 ประการในชีวิต

วยัรุ่นท่ีน่าเป็นห่วง คือ การมีโลกใต้ดนิ (เยาวชนสร้างสงัคมขึน้มาเองเพื่อช่วยให้อบอุ่นปลอดภยั

พวกเขาจะสร้างกฎเกณฑ์ขึน้มาเอง พวกเขาจะยอมรับ ชว่ยเหลือและปกป้องกนัและกนัโดยไม่

สนใจวา่สิ่งท่ีทํานัน้ถกูหรือผิด และท่ีสําคญัพวกเขาจะเก็บเร่ืองราวตา่ง ๆ ของโลกใต้ดนิไว้เป็น

ความลบัสําหรับวยัรุ่นเทา่นัน้ แม้ในห้องเรียนหรือตอ่หน้าผู้ใหญ่วยัรุ่นอาจดเูรียบร้อยไมมี่ปัญหา) 

และ การมีหลายตัวตน (เยาวชนท่ีปรับตวัให้สอดคล้องกบัความคาดหวงัของผู้ใหญ่เพ่ือให้ได้รับ

การยอมรับ แตพ่ฤตกิรรมจะตา่งออกไปในสถานการณ์ท่ี ตา่งไปเป็นคนละคน ท่ีสําคญัท่ีสดุวยัรุ่น

ไมส่ามารถเช่ือมโยงตวัตนท่ีแตกตา่งกนัของเขาเข้าด้วยกนัได้และไมค่ดิว่าสิ่งท่ีทํานัน้ผิด แตโ่อน

ออ่นไปกบัสถานการณ์และไมเ่ห็นวา่การมีชีวิตท่ีขดัแย้งกนันีเ้ป็นสิ่งท่ีต้องแก้ไข ตวัอย่างเชน่ 

วยัรุ่นคริสเตียนหญิงท่ีเรียบร้อยเอาจริงเอาจงักบัพระเจ้าแตเ่ม่ืออยูก่บัเพ่ือนกลบัเป็นคนละคนท่ีมี

ลกัษณะตรงกนัข้าม) 

                           การทําพนัธกิจกบัเยาวชนในปัจจบุนัจงึมีความซบัซ้อนมากกวา่อดีต    

ในการสร้างเยาวชนวยัรุ่น ให้เป็นสาวกของพระเยซูจงึต้องคํานงึถึงการตอบสนองเป้าหมายและ

ปัญหาหลกัของเยาวชนปัจจบุนั และเข้าใจหลกัการของพระวจนะของพระเจ้า รวมทัง้เช่ือมโยง

ความจริงของพระเจ้าเข้ากบัสถานการณ์ปัจจบุนัของเยาวชนและวฒันธรรมด้วย 

                                                2.2.7.3  ตวัอย่างกระบวนการการสร้างสาวกขึน้ในโรงเรียน     

คริสเตียน โดยหนว่ยงานเยาวชนสภาคริสตจกัรในประเทศไทย32 หนว่ยงานมีวตัถปุระสงค์ของ

หนว่ยงาน คือเสริมสร้างเยาวชนคริสเตียนให้เป็นพยานถึงองค์พระเยซูคริสต์ จงึเกิดมีกระบวนการ

สร้างสาวกขึน้ในโรงเรียนคริสเตียน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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 ศจ.ถาวร ศรีบวัอา้ย, คศ.บุณยฤทธ์ิ พร้อมสุทธิพงศ ์และทีมงาน, ค าใหส้ัมภาษณ์ของคณะเจา้หนา้ท่ี
หน่วยงานเยาวชน แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย, สถานท่ีหน่วยงานเยาวชน, ศูนยพ์นัธกิจเชียงใหม่, 29 ม.ค. 2016. 
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                         ความเป็นมาของการทําพนัธกิจดงักลา่ว เกิดจากการท่ี ศจ. ถาวร         

ศรีบวัอ้าย เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกบัสถาบนัคริสเตียนนิเทศสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัพายพั และ

หนว่ยงานเผยแพร่พระกิตตคิณุ สภาคริสตจกัรในประเทศไทย เห็นวา่มีนกัเรียนท่ีเดนิออกมารับเช่ือ

ในองค์พระเยซูคริสต์จํานวนมากมายเม่ือมีการประกาศฟืน้ฟใูนโรงเรียนคริสเตียนทกุ ๆ ปี และตัง้

ข้อสงัเกต มีคําถามตอ่ไปว่านกัเรียนเหลา่นัน้หายไปไหน เม่ือทา่นมาทํางานอยูใ่นหน่วยงานอนชุน

จงึได้ทําโครงการสร้างสาวกขององค์พระเยซูคริสต์ขึน้ในโรงเรียนเร่ิมแรกคือโรงเรียนดาราวิทยาลยั 

และ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั และมีอาจารย์ สภุาภรณ์ ป่ินแก้ว เจ้าหน้าท่ีหนว่ยงาน

อนชุนเป็นผู้ดแูลและดําเนินงานตามโครงการ ประมาณ ค.ศ. 2008 มีการดําเนินงานอยู ่2 สว่นคือ  

1)  การประสานงานกบัทางโรงเรียน เพ่ืออธิบายทําความเข้าใจ แก่อนศุาสกฝ่ายศาสนกิจของ

โรงเรียน และผู้บริหารของโรงเรียน ถึงรายละเอียดของโครงการสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ใน

โรงเรียน 

2)  อาจารย์ สภุาภรณ์ ป่ินแก้ว เจ้าหน้าท่ีหนว่ยงานอนชุนได้ไปสร้างความสมัพนัธ์ เชิญชวนและทํา

ความเข้าใจกบันกัศกึษาคริสเตียนท่ีอยูใ่นสถาบนัตา่ง ๆ ในจงัหวดัเชียงใหม ่เชน่ มหาวิทยาลยั

พายพั มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม ่เป็นต้น โดยการอธิษฐาน การเชิญ

ชวน การหนนุใจทําความเข้าใจและจงึเกิดเป็นภาระใจของบรรดานกัศกึษาคริสเตียนเหลา่นัน้ได้

อทุิศตวัเสียสละเวลาเพ่ือเข้าร่วมพนัธกิจนี ้จากนัน้จงึมีการนดัหมายนกัเรียนของแตล่ะโรงเรียนซึง่

เร่ิมแรก คือโรงเรียนดาราวิทยาลยั กบั โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั ให้ได้พบปะกบัรุ่นพ่ีจาก

มหาวิทยาลยัของสถาบนัตา่ง ๆ เพ่ือแนะนําทําความรู้จกักนั และเพื่อทําการตกลงนดัหมายเวลาใน

การเรียนรู้พระวจนะในโอกาสตอ่ไปด้วย  

                           คูมื่อในการเรียนพระวจนะตอนเร่ิมแรกนัน้ได้นําบทเรียนมาจากท่ีตา่ง ๆ

หนว่ยงานอ่ืน ท่ีมีอยูแ่ล้ว และมีเนือ้หาเก่ียวกบัการอภิบาลผู้ รับเช่ือใหม ่ซึง่นํามาจากหลายแหลง่

ด้วยกนั แตก็่พบวา่สําหรับนกัเรียนท่ีรับเช่ือใหมน่ัน้พวกเขาใหมจ่ริง ๆ กบัความรู้ความเข้าใจในการ

ดําเนินชีวิตคริสเตียนและใหมสํ่าหรับความรู้เร่ืองราวของพระเจ้าจากพระคมัภีร์ คูมื่อบางเลม่มี

ข้อความท่ียากเกินความเข้าใจ บางเลม่เนือ้หาดีมากแตล่ึกเกินไปสําหรับนกัเรียนผู้ เช่ือใหม่ ดงันัน้

อาจารย์สภุาภรณ์ ป่ินแก้ว จึงได้จดัทําคูมื่อขึน้มาใหมมี่ 3 ชดุด้วยกนั 1.พืน้ฐานชีวิตคริสเตียน เป็น
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เร่ืองพืน้ฐานจริง ๆ ใช้คําท่ีง่ายเพ่ือผู้ เช่ือใหมจ่ะได้เข้าใจโดยท่ีมีหลกัการการเรียนตามคูมื่อเป็น

ลําดบัอยา่งเป็นขัน้ตอน มีการเตรียมความพร้อม และเนือ้หาท่ีจะนําพระวจนะให้ผู้ เรียนศกึษา  

ง่าย ๆ เข้าใจในหวัข้อนัน้ ๆ สดุท้ายมีการนําไปปฏิบตัใินท้ายสปัดาห์ และสปัดาห์ตอ่ไปก็มีการ

ประเมินผลจากบทเรียนท่ีได้เรียนรู้ไปและได้นําไปลงมือปฏิบตัผิลเป็นอยา่งไร และก็เรียนรู้บทเรียน

ตอ่ไปอีก แล้วก็กลบัมาประเมินผลวา่นกัเรียน มีความเช่ือ ความเข้าใจ และมัน่ใจเพียงใด หากไม่

มัน่ใจก็ต้องกลบัไปทบทวนบทเรียนอีกครัง้ เม่ือมีการเรียนรอบสองต้องมีการเพิ่มเตมิความรู้ ความ

เข้าใจลงไป พอมัน่ใจในเร่ืองความรอดของเลม่ท่ี 1 แล้ว ก็ตอ่เลม่ท่ี 2 เป็นเร่ืองของสาวก ชีวิตสาวก

ต้องเป็นแบบอย่าง และก็มีการประเมิน จากนัน้ก็เป็นเลม่ท่ี 3 เป็นเร่ืองของการประกาศ และการ

เป็นพยาน นกัเรียนจะมีความรู้และมีความเช่ือท่ีเติบโตอยา่งเป็นขัน้ตอน หลกัสตูรนีใ้ช้เวลา 1-3 ปี 

เน้นสําหรับนกัเรียนระดบัมธัยมปลายเพราะสามารถเรียนรู้เข้าใจได้ง่ายกวา่ แตร่ะยะเวลาสามารถ

ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมหากผู้ เรียนเรียนรู้ได้เร็วก็สามารถจบก่อนเวลาได้ หรือหากการเรียน

ตดิขดัไมส่ม่ําเสมอก็อาจใช้เวลามากกว่าท่ีกําหนด ปรากฏวา่ภายในสองปีพนัธกิจเกิดผลมาก จงึ

ขยายไปอีกสองโรงเรียน คือโรงเรียนเชียงใหมค่ริสเตียน และโรงเรียนสืบนทีธรรม น่ีคือการทําพนัธ

กิจในยคุแรกของหนว่ยงานเยาวชนสภาคริสตจกัรในประเทศไทย ซึง่ได้เน้นการเรียนรู้ก่อนท่ีจะรับ

บพัตศิมา เพราะเด็กในวยันกัเรียนอยูใ่นความควบคมุดแูลของพอ่แม ่แตห่ากครอบครัวใดนกัเรียน

ได้รับอนญุาตจากผู้ปกครองก็สามารถรับบพัตศิมาได้เลย แตท่างทีมงานจะไมบ่ีบบงัคบัหรือกดดนั  

เน้นท่ีกระบวนการเรียนรู้มากกวา่   

                            ในชว่งแรกก็มีปัญหาคือ ทางโรงเรียนเกิดข้อสงสยัเป็นหว่งนกัเรียนว่า

เดก็เติบโตจริงหรือไม ่มีการพบกนัท่ีไหน อยา่งไร กิจกรรมมีความแตกตา่งจากกลุม่อ่ืนอยา่งไร มี

ใครเข้ามาเก่ียวข้องหรือไม ่ความร่วมมือกบัคริสตจกัรท้องถ่ินไมช่ดัแจนนกัในตอนแรก เพราะทาง

คริสตจกัรไมเ่ข้าใจ และมีวิธีคดิตา่งออกไป เม่ือทางทีมงานสง่นกัเรียนท่ีรับเช่ือใหมไ่ปสูค่ริสตจกัรท่ี

ใกล้บ้านของนกัเรียน ปรากฏวา่นกัเรียนเหลา่นัน้หายไปไม่ได้ไปท่ีคริสตจกัรอีก เพราะคริสตจกัรไม่

มีกระบวนการสร้างสาวก ไม่ได้เตรียมต้อนรับและอธิบายวา่ท่ีคริสตจกัรเขาทําอะไร เพราะอะไร  

นกัเรียนผู้ เช่ือใหมไ่ปแล้วไมเ่ข้าใจและรู้สกึแปลกแยกจงึไมไ่ปคริสตจกัรอีกตอ่ไป น่ีจงึเป็นเหตผุลวา่

เม่ือมีนกัเรียนผู้ เช่ือใหมเ่กิดขึน้ท่ีโรงเรียนทางทีมงานจะยงัไมส่ง่ไปท่ีคริสตจกัรก่อนจนกวา่นกัเรียน

จะได้ทําความเข้าใจ ได้เรียนรู้และเตบิโต โดยจดัให้นกัเรียนได้เรียนพระคมัภีร์ประจําสปัดาห์ใน
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โรงเรียน และตัง้ Mini Church ในโรงเรียนใช้รูปแบบการนมสัการ ใช้แนวคิดของคริสตจกัร ให้มี

การอธิษฐาน นมสัการ ร้องเพลง ถวายทรัพย์ ทําคล้ายกบัคริสตจกัร เน้นท่ีโรงเรียนดาราวิทยาลยั 

เร่ิมต้นมี 10 กวา่คน เพราะเขาอยากมีบรรยากาศของคริสตจกัร แตเ่ขาไมส่ามารถไปท่ีคริสตจกัรได้  

แม้มีนกัเรียนท่ีรับเช่ือนบัร้อยคน แตป่ระมาณ 10 กวา่คนเร่ิมจดันมสัการวนัอาทิตย์ท่ีโรงเรียน เป็น  

Mini Church และมี Mini Church อีกกลุม่ด้วยนมสัการท่ีอาคารตกึ 75 ปีของสภาคริสตจกัรสาขา

เชียงใหม ่ตอ่มามีปัญหาไมส่ามารถใช้สถานท่ีได้ จงึไปใช้ท่ีอ่ืน แตใ่นท่ีสดุปัจจบุนัได้ใช้สถานท่ี

อาคารของหนว่ยงานอนชุน หวัมมุท่ีติดกบัคริสตจกัรท่ี 1 เชียงใหม่ เชิงสะพานนวรัฐเป็นท่ีนมสัการ

ทกุวนัอาทิตย์เรียกวา่จุดประกาศเอลี ขึน้กบัคริสตจกัรทุง่ต้อม สภาคริสตจกัรในประเทศไทย Mini  

Church เป็นผลมาจากการเรียนรู้พระคมัภีร์และจงึมีความต้องการปรารถนาการนมสัการ เม่ือไป

โบสถ์ไมไ่ด้ พ่อแมไ่มเ่ข้าใจ บางคนพอ่แม่ตอ่ต้าน จงึเกิดเป็น Mini Church ท่ีโรงเรียนดารา

วิทยาลยั และท่ีจดุประกาศเอลี  อีกทัง้ก็ไมไ่ด้มีเพียงแตก่ารนมสัการเพียงอยา่งเดียว ยงัมีกิจกรรม

อ่ืน ๆ อีกด้วยเพ่ือชว่ยให้นกัเรียนสามารถพฒันาตนเองไปพร้อม ๆ กบัเพิ่มพนูความเช่ือ และไมใ่ห้

เกิดแรงต้านจากพ่อแมผู่้ปกครอง จงึมีการตวิวิชาการ สอนภาษา เรียนดนตรี ตอนบา่ยก็สอน

การบ้าน ซึง่พ่ี ๆ นกัศกึษาคริสเตียนท่ีเรียนอยูใ่นมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ มาชว่ยสอนน้อง มีทัง้

อาสาสมคัรชาวตา่งประเทศมาชว่ยสอนภาษาองักฤษด้วย เป็นการพฒันากลุม่นกัเรียนผู้ เช่ือมา

เร่ือย ๆ จนปัจจบุนัคือจดุประกาศเอลี ท่ีมีนกัเรียนตัง้แตเ่ร่ิมต้นและยงัอยูจ่นถึงปัจจบุนัประมาณ  

30 คน เป็นนกัเรียนท่ีมาจากหลาย ๆ โรงเรียน และสว่นใหญ่ได้รับบพัติศมาเรียบร้อยแล้ว มีเพียง 

2-3 คน ท่ียงัไมไ่ด้รับ รวมเวลาจากเร่ิมต้นถึงปัจจบุนั 8-9 ปี กลุม่นกัเรียนและนกัศึกษาเหลา่นีจ้งึ

กลายเป็นกลุม่ผู้ นําและกลบัไปสูโ่รงเรียนเดมิของตนเอง ยกเว้น ส่วนท่ีไปเรียนท่ีอ่ืนไกล ๆ แต่

อยา่งไร ก็ดีพวกเขากลายเป็นผู้ นําของนกัศกึษาคริสเตียนในมหาวิทยาลยัเหล่านัน้ด้วย 

                          กิจกรรมท่ีจดัให้นกัเรียนมีมากมายเพ่ือดงึดดูให้นกัเรียนเข้ามา แตพ่บวา่

ไมใ่ชเ่พราะกิจกรรมท่ีเดก็อยู่กบัเราไมใ่ชปั่จจยัสําคญั แตเ่ป็นเพราะพระวจนะ ยืนยนัว่าเดก็เรียนรู้

เตบิโตในความเช่ือจากการพบปะกนัและเรียนรู้เร่ืองของพระเจ้า พระวจนะของพระองค์ ดงันัน้ 

ปัจจบุนัจงึลดกิจกรรมลง พระวจนะกบัการพบกนัเป็นประจําสม่ําเสมอตา่งหาก จงึกลายเป็นการ

พบปะกนัลกัษณะระบบพ่ีเลีย้งน้องเลีย้ง กิจกรรมเหลือเพียง การนมสัการเปิดภาคเรียนเพ่ือรวมตวั 

และเพ่ือท่ีจะจดัให้พ่ีเลีย้งพบปะรู้จกันดัหมายกบักลุม่น้องกลุม่ละไมเ่กิน 4 คน และกิจกรรมคา่ยผู้
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เช่ือใหม ่อบรมพ่ีเลีย้ง คริสต์มาส ซึง่ก็จดัในโรงเรียน จะไมนํ่านกัเรียนออกนอกโรงเรียนเพ่ือป้องกนั

ปัญหาเกิดขึน้ จงึเป็นคา่ยในลกัษณะ Day Camp ในโรงเรียน วนัวาเลนไทม์ วนัคริสต์มาส จะใช้

เวลาชว่งพกัเท่ียง 

                           พนัธกิจตา่ง ๆ ท่ีได้ทํา บางโรงเรียน หรือคณุครูหลายทา่นไมเ่ข้าใจ 

เพราะวา่โรงเรียนได้จดัให้มีการเรียนการสอนคริสเตียนศกึษาแล้ว การนมสัการทางโรงเรียนก็       

มีการสอน มีกิจกรรมทกุอยา่งแล้วทําไมต้องมีอีก แตน่ัน่เป็นการอภิบาลในวงกว้างครอบจกัรวาล  

สว่นงานพนัธกิจท่ีทีมงานของหนว่ยงานอนชุนทําเป็นงานเฉพาะกลุม่ เจาะจง ใช้เวลาเพียง 30-40 

นาที ในแตล่ะครัง้ นกัเรียนต้องเจียดเวลาจากการเรียน การพกัรับประทานอาหารกลางวนั ต้อง

รีบเร่งนกัเรียนต้องตัง้ใจและมุง่มัน่จริง ๆ สว่นพ่ีเลีย้งท่ีเป็นนกัศกึษาก็ต้องสละเวลาวา่งจากการ

เรียนมาให้ความรู้ด้านพระวจนะของพระเจ้าตามบทเรียน ต้องพยายามใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

สงูสดุเพราะสามารถพบปะกนัได้เพียงสปัดาห์ละครัง้เทา่นัน้ ปัญหาอีกประการหนึง่คือกิจกรรม

ของโรงเรียนมีมากมายทําให้ต้องแยง่ชิงเวลาของนกัเรียน  นอกจากนัน้หลายโรงเรียนไมมี่ผู้ ท่ีจะ

ชว่ยในการประสานงานจงึเกิดความลําบากเพราะพี่เลีย้งจากภายนอกไมส่ามารถเข้าไปตามน้อง

ถึงท่ีห้องเรียนได้การไมมี่บคุคลท่ีชว่ยประสานงานจงึทําให้การดําเนินงานติดขดัไมส่ะดวกเท่าท่ีควร 

                           ความจริงเม่ือครัง้เร่ิมแรกมีการประสานงานกบัศิษยาภิบาลคริสตจกัร

ท้องถ่ินให้มารับผิดชอบสอนนกัเรียนผู้ เช่ือใหมแ่ตก่ารดําเนินงานไมส่ม่ําเสมอจงึไมเ่กิดผล เพราะ

บรรดาศิษยาภิบาลมีหน้าท่ีประจํามี ภาระงานมากไมส่ามารถมาพบปะนกัเรียนตามเวลาท่ีนดั

หมายได้ การให้พ่ี ๆ นกัศกึษาคริสเตียนจากสถาบนัตา่ง ๆ มาเป็นพ่ีเลีย้งเกิดผลมากกวา่เพราะมี

วยั ท่ีใกล้เคียงกนั เข้าใจและพดูภาษาเดียวกนั ปัจจบุนักลุม่พี่เลีย้งประกอบด้วย นกัเรียนคริสเตียน

ในโรงเรียนท่ีผ่านการเตรียมและฝึกมาแล้ว นกัศกึษาคริสเตียน และครูคริสเตียนในโรงเรียน 

ปัจจบุนัพนัธกิจนีไ้ด้ขยายไปในโรงเรียนตา่ง ๆ 10 โรงเรียน คือ โรงเรียนดาราวิทยาลยั โรงเรียน

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั โรงเรียนเชียงใหมค่ริสเตียน โรงเรียนสืบนทีธรรม โรงเรียนรังสีวิทยา 

โรงเรียนเคนเน็ตแมคเคนซี โรงเรียนวิชชานนารี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม โรงเรียนนา่นคริสเตียน

ศกึษา โรงเรียนเจริญราษฏร์ และปรากฏวา่นกัเรียนท่ีตดัสินใจรับเช่ือใหมย่งัคงเช่ืออยูแ่ละร่วม

กิจกรรมกบัทีมงานถึง ประมาณ 60 %  
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                            การสร้างพี่เลีย้งต้องทํากลุ่มยอ่ยและสงัเกตพฒันาการของเดก็ ต้องมี

คณุลกัษณะท่ีมาเรียนสม่ําเสมอ มีภาระใจมีใจในการรับใช้ในการประกาศ มีความรู้ความเข้าใจใน

บทเรียนท่ีได้เรียนรู้เป็นอยา่งดี หากสามารถสร้างทีมงานพ่ีเลีย้งในโรงเรียนจากนกัเรียนเองได้จะ

เป็นประโยชน์ และเกิดผลมากเพราะพวกนกัเรียนอยูใ่กล้ชิดกนัมากกวา่พบปะกนัได้ง่ายกวา่ให้การ

ดแูล ใช้เวลาด้วยกนัได้เตม็ท่ี เชน่ รับประทานอาหารด้วยกนั กลบับ้านพร้อมกนั ส่ือสารกนัด้วย IT 

ได้ตลอดเวลาท่ีต้องการ ภายหลงัจากท่ีมีการอบรมพ่ีเลีย้งจะสามารถคดัเลือกผู้ ท่ีจะเป็นพ่ีเลีย้งได้

โดยดจูากความสนใจ ความสม่ําเสมอ ความเข้าใจในพระวจนะ มีความพร้อมมีใจ   

                          ท่ีโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั มีการเสนอให้มีใบประเมิน เป็นสมดุ

บนัทกึเพ่ือเป็นหลกัฐาน และเพ่ือการตดิตาม ประจําตวันกัเรียนคนละหนึง่เลม่ เก็บไว้ท่ีฝ่าย

ศาสนกิจ ตรวจสอบเช็คได้วา่ใครเป็นพ่ีเลีย้ง มีน้องเลีย้งก่ีคนใครบ้าง พบกนัท่ีไหน เวลาใด เรียน

บทเรียนอะไรถึงตอนไหน เป็นการทํางานท่ีเปิดเผยโปร่งใส และจะไมอ่นญุาตให้พ่ีเลีย้ง น้องเลีย้ง

ตา่งเพศกนั อนโุลมพ่ีเลีย้งผู้หญิง มีน้องเลีย้งผู้ชายได้ ปัจจบุนัมีการพฒันาโดยมีคูมื่อสําหรับพ่ีเลีย้ง

ด้วยมีวิธีการสอน วิธีฝึกฝนชีวิตของพี่เลีย้งเองด้วย   

                           ตวัอย่างของโรงเรียนท่ีมีการร่วมมือกนัระหวา่งโรงเรียนกบัคริสตจกัรใน    

การทําให้พนัธกิจการอภิบาล การตดิตามผลนกัเรียนท่ีรับเช่ือใหมไ่ด้ผลเป็นอย่างดีคือ โรงเรียน      

เจริญราษฏร์ จงัหวดัแพร่ มีการทํางานท่ีเอือ้ตอ่กนัในการดแูลนกัเรียนจนรับบพัติศมา มีชัว่โมงท่ีนํา

นกัเรียนไปโบสถ์ สามารถนดัเดก็มารวมกลุม่ ระหวา่งสปัดาห์มีการเรียนพระคมัภีร์โดยผู้ชว่ย           

ศษิยาภิบาลแยกเพ่ือสอนนกัเรียนเตรียมให้เป็นพ่ีเลีย้ง และทกุวนัศกุร์ให้พ่ีเลีย้งปฏิบตังิานสอน

น้องในกลุม่ของตนเองและภายใน 3 ปีก็เห็นผลการเติบโตในความเช่ือของนกัเรียนเป็นอยา่งดี บาง

โรงเรียนได้ขยายกลุม่นกัเรียนจากมธัยมปลาย เป็นมธัยมต้น และเป็นนกัเรียนระดบัประถมศกึษา

ด้วย ซึง่จะเห็นได้วา่พระกิตติคณุขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านัน้ไมส่ามารถจํากดัเฉพาะกลุม่ใดกลุม่

หนึง่ได้ 

                            ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ทีมงานหนว่ยงานอนชุน สภาคริสตจกัรใน

ประเทศไทยเก่ียวกบัการทําพนัธกิจกบัเยาวชนท่ีเป็นนกัเรียนในโรงเรียนคริสเตียน เช่นเดียวกบั

ผู้วิจยัทําให้ได้เห็นพฒันาการของการดําเนินงาน ปัญหาอปุสรรค และความสําเร็จ จงึนบัวา่เป็น
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ประโยชน์ได้รับทัง้แนวคิดและแนวทางในการอภิบาล การตดิตามดแูลนกัเรียนผู้ รับเช่ือใหมใ่ห้มี

การเรียนรู้และเตบิโตขึน้ในความเช่ือเป็นสาวกขององค์พระเยซูคริสต์แบบยัง่ยืนดงัผลปรากฏท่ี

ยงัคงอยู่ 

2.3  ลักษณะการสร้างสาวก 

                         2.3.1  การสร้างสาวกโดยครูผู้สร้างท่ีประกอบด้วยความจริง33  

หมายความวา่การท่ีจะเรียนรู้สิ่งใด ๆ ก็ตามควรจะเรียนจากผู้ ท่ีมีความรู้จริง ๆ ปฏิบตัิจริง ๆ ด้วย

ความเช่ืออย่างแท้จริง ความจริงท่ีปรากฏจะบงัเกิดมาจากความประพฤติของบคุคลเป็นความจริง

ของชีวิตเขาและฝ่าย จิตวิญญาณซึง่จะสามารถจงูใจคนอ่ืนให้ประพฤติตามได้ ดงัคําพดูท่ีวา่ “คํา

สอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสดุของฉนัคือความประพฤตขิองฉัน” ครูต้องมีความประพฤตท่ีิดี

เชน่เดียวกบัการสอนดี วิถีชีวิตของครูต้องดําเนินไปตามแนวชีวิตแหง่คําสอนของครูความเช่ือ

ศรัทธาของครู ครูจะเป็นท่ีรักและนบัถือของคนทัว่ไปได้ก็เพราะการกระทําท่ีดีของครูยิ่งกวา่สิ่งอ่ืน

ใด เชน่เดียวกบัองค์พระเยซูคริสต์ท่ีทรงเป็นความจริงท่ีมีชีวิต นัน่คือพระองค์ทรงประพฤตติาม

คําสัง่สอนทกุข้อท่ีพระองค์ทรงสอนไว้ เชน่การท่ีทรงตอ่สู้การทดลองจากมารและทรงมีชยัชนะจงึ

ทรงสามารถสอนการเผชิญกบัการทดลองได้และทรงเป็นแบบอยา่งการใช้พระวจนะในการตอ่สู้  

ทรงศกึษาพระวจนะโดยทรงไปธรรมศาลาเสมอทรงอ่านทรงจดจําและใช้จริงในการดําเนินชีวิตทรง

สามารถโต้ตอบไขข้อสงสยัให้กระจา่งได้ทกุเม่ือ จงึทรงเป็นผู้ มีความรู้อยา่งแท้จริงทรงเป็นบรมครู

แหง่ความจริง และพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของครูบาอาจารย์ทกุยคุทกุสมยั  

                               เม่ือบคุคลได้รับเอาความจริงของพระองค์มาเป็นส่วนหนึง่ของชีวิต     

ของเขา เขาก็จะเร่ิมมีการเปล่ียนแปลง และเม่ือนัน้แหละเขาก็จะเร่ิมมีอิทธิพลตอ่ชีวิตของผู้ อ่ืน34 

                         2.3.2  สาวกผู้ มีความปารถนามีหวัใจท่ีจะรับใช้ หมายถึงผู้สร้างสาวกหรือ   

ครูเองนอกจากมีความรู้เร่ืองพระคมัภีร์ พระวจนะของพระเจ้า รู้วิธีสอน และรู้จกันกัเรียนผู้ ท่ีกําลงั

ถกูเขาสอน เพียงเทา่นัน้ยงัไมพ่อ ความรักความปรารถนาท่ีจะปรนนิบตัรัิบใช้ศษิย์ท่ีเขาสร้างด้วย

                                                 

                           
33

 เจ เอม็ ไพรศ,์ สอนอยา่งพระเยซู, (กรุงเทพฯ: ศูนยที์รันนสั, 1999), หนา้ 7-9. 

                           
34

 ดร.ฮาเวร์ิด จี .เฮน็ดริ์คส์, การสอนท่ีมีอานุภาพเปลี่ยนชีวติ, (กรุงเทพฯ: กนกบรรณสาร,2000),        
หนา้ 33. 
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ความมุง่มัน่ทุม่เทเสียสละสดุกําลงั ผู้ เรียนยอ่มรู้สกึและสมัผสัได้ องค์พระเยซูคริสต์ทรงรักทรง

ปรนนิบตัทิัง้ลกูศษิย์ของพระองค์ตลอดจนประชาชนท่ีพระองค์ประทบัอยูด้่วย “พระเยซูทรงเพง่ดู

คนนัน้ ทรงรักเขา” (มก.10:21) พระองค์ทรงมีจิตใจเมตตาทรงเยียวยารักษาคนเจ็บป่วย ทรงเป็น

เพ่ือนกบัคนท่ีถกูเหยียดหยามถกูดหูมิ่น ทรงตรัสวา่ “เรามิได้มาเพื่อให้เขาปรนนิบตั ิแตเ่รามาเพื่อ

จะปรนนิบตัเิขา” (มธ. 20:28) พระองค์ทรงเห็นอกเห็นใจ ผู้ ท่ีขดัสน และทรงชว่ยเหลือ รักในการรับ

ใช้ รักผู้ ท่ีเรากําลงัปรนนิบตัิ ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีสร้างสาวก และสาวกขององค์พระเยซูคริสต์ในทกุยคุสมยั

จําเป็นต้องมีความปรารถนาอีกทัง้ มีหวัใจท่ีจะปรนนิบตัรัิบใช้อย่างพระองค์ 

   2.3.3  ทา่ทีในการสร้างสาวก องค์พระเยซูคริสต์ทรงมีสิทธิอํานาจท่ีจะ

ทรงกระทําการใดได้ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระบตุรสดุท่ีรักขององค์พระบิดาเจ้า แตอ่งค์พระเยซู

คริสต์ทรงพึง่พาทรงทลูอธิษฐานทรงอ้อนวอนตอ่พระบิดา และยอมจํานนยอมรับให้เป็นไปตามนํา้

พระทยัของพระเจ้าอีกทัง้ทรงวางพระทยั ซึง่ทา่ทีเชน่นีผู้้สร้างสาวก และสาวกของพระองค์ต้อง

เรียนรู้และดําเนินตามแบบอยา่งของพระองค์ โดยการกระทําทกุสิ่งตามพระประสงค์ตามนํา้

พระทยัของพระเจ้า พึง่พาการทรงนําจากพระเจ้าไมใ่ชค่วามรอบรู้ของตนเอง เรียนรู้ท่ีจะยอมจํานน

ตอ่พระเจ้าว่าตนเองเป็นเพียงผู้ รับใช้ เป็นเคร่ืองมือของพระเจ้าในการทําพนัธกิจให้พระองค์ทรง

กระทําพระราชกิจภายใน ยอมจํานนให้พระเจ้าทรงใช้ตวัเราใช้ชีวิตเรา เม่ือเราทําหน้าท่ีสดุกําลงั

ความรู้ความสามารถตามพระประสงค์แล้ว การเกิดผลเป็นหน้าท่ีของพระเจ้าต้องมีความเช่ือและ

ไว้วางใจในพระองค์  

                                     หน้าท่ีของมนษุย์คือสตัย์ซ่ือในการปรนนิบตัิหน้าท่ี ท่ีพระองค์ทรง

มอบหมายให้ผลท่ีได้คือ ความสําเร็จตามนํา้พระทยัของพระองค์35  

 

 

 

                                                 

                            
35

 ซี.บี.อีวยี ์(C.B.Eavey), หลกัการสอนส าหรับผูส้อนคริสเตียนศึกษา, แปลโดย พรรณี สุปรัชญาสกลุ, 
และรัตนา ฉตัรทินวฒัน์, (กรุงเทพฯ:ศูนยที์รันนสั,1999), หนา้ 11. 



 

36 

 

 

บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1  แหล่งข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

                                        ประชากร และกลุม่ตวัอย่าง หรือแหลง่ข้อมลู คือนกัเรียนของโรงเรียน    

ศรีธรรมราชศกึษาท่ีตดัสินใจรับบพัติศมาเป็นคริสเตียน ในปี พ.ศ.2550-2558 จํานวน 20 คน      

ซึง่ผู้วิจยัได้รับข้อมลูรายช่ือของนกัเรียนท่ีรับบพัติศมาในช่วง ปี พ.ศ.2550-2558 ดงักล่าว ปรากฏมี

รายช่ือของนกัเรียนท่ีปัจจบุนักําลงัศกึษาอยูใ่นสถาบนัต่าง ๆ ทัง้ระดบัโรงเรียน วิทยาลยั และระดบั

มหาวิทยาลยั ในภาคใต้ ได้แก่มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขต

สรุาษฏร์ธานี มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์จงัหวดันครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา  

วิทยาลยัอาชีวศกึษานครศรีธรรมราช วิทยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา

ภาคใต้จงัหวดันครศรีธรรมราช และโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา ในกรุงเทพมหานครได้แก่ 

มหาวิทยาลยัรังสิต มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง มหาวิทยาลยัราชภฎั   

สวนดสุิต มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัเกษม สถาบนักรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ และในภาคเหนือได้แก่

มหาวิทยาลยัพายพัเชียงใหม่   

3.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

                                     การศกึษาวิจยันีเ้ป็นการศกึษาวิจยัแบบเชิงคณุภาพซึง่วิธีการดําเนินการ

วิจยันัน้ใช้วิธีการสมัภาษณ์นกัเรียนของโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษาซึง่เดมิก่อนท่ีจะเข้ามาเรียนใน

โรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา ไมไ่ด้เป็นคริสเตียนมาก่อน แตเ่ม่ือเข้ามาเรียนในโรงเรียนแล้วได้เรียนรู้

เร่ืองราวของพระเจ้าได้ยินคําสอนของพระเจ้าเกิดมีพฒันาการทางความเช่ือศรัทธาจาก

กระบวนการตา่ง ๆ ท่ีทางโรงเรียนได้จดัให้กบันกัเรียนขึน้ในโรงเรียนตลอดเวลาท่ีนกัเรียนได้ศกึษา

อยูใ่นโรงเรียนโดยมีฝ่ายงานศาสนกิจของโรงเรียนเป็นผู้ รับผิดชอบงานโดยตรง ไมว่า่การเรียนการ

สอนคริสตจริยธรรมในชัน้เรียน กิจกรรมตา่ง ๆ ของฝ่ายงานศาสนกิจท่ีมุง่เน้นในการสอน พระ



 

37 

วจนะของพระเจ้า การประกาศพระกิตติคณุขององค์พระเยซูคริสต์ ผู้วิจยัจงึได้ศกึษาวิจยั จาก

ข้อมลูของนกัเรียนท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ีทางโรงเรียนได้จดัให้และศกึษาจากกลุม่ท่ีได้พฒันา

ความเช่ือศรัทธาตอ่องค์พระผู้ เป็นเจ้าจนกระทัง่นกัเรียนได้ตดัสินใจรับบพัติศมาเป็นคริสเตียน 

3.3  วิธีการรวบรวมข้อมูล 

                                      เม่ือได้รับข้อมลูท่ีอยู่ เบอร์โทรศพัท์ อีเมลของนกัเรียนกลุม่เป้าหมายจาก

ฝ่ายศาสนกิจของโรงเรียนแล้วผู้วิจยัจงึได้โทรศพัท์ตดิตอ่กบันกัเรียนตามรายช่ือเพ่ือแจ้ง

วตัถปุระสงค์ในการตดิตอ่และเพื่อนดัวนัเวลาสถานท่ีท่ีจะทําการสมัภาษณ์นกัเรียนลว่งหน้า

ประมาณเดือนตลุาคม –พฤศจิกายน พ.ศ.2558 จากนัน้ผู้วิจยัได้ใช้ชว่งเวลาปิดภาคเรียนท่ี 1 

ตลอดเดือนธนัวาคม พ.ศ.2558 เดนิทางไปพบกบันกัเรียนตามมหาวิทยาลยัของนกัเรียน (ปัจจุบนั

เป็นนกัศกึษาในมหาวิทยาลยั) หรือใช้สถานท่ีศนูย์การค้าท่ีนกัเรียนสะดวกสามารถเดินทางได้ง่าย

เพ่ือมาพบปะและให้สมัภาษณ์ สถานท่ีเชน่ศนูย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ศนูย์การค้าสยาม    

พารากอน คริสตจกัรราชเทวีกรุงเทพฯ เป็นสถานท่ีสําหรับหลายคนท่ีอยูท่ี่กรุงเทพฯ แตใ่นภาคใต้

ได้พบกบันกัเรียนท่ีบ้านของนกัเรียนท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช นดัพบท่ีโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา   

และท่ีคริสตจกัรเบธเลเฮ็มนครศรีธรรมราช ซึง่มีนกัเรียนคนหนึง่ประสบอบุตัเิหตรุถมอเตอร์ล้มต้อง

รักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาลมหาราชจงัหวดันครศรีธรรมราชไมส่ามารถเดนิทางไปพบผู้วิจยัตามท่ี

ได้นดัหมายกนัไว้ได้ ผู้วิจยัจงึเดนิทางไปเย่ียมท่ีโรงพยาบาลและทําการสมัภาษณ์ท่ีนัน่ ถึงอยา่งไรก็

นบัได้วา่เป็นชว่งเวลาท่ีเหมาะสมเพราะเป็นชว่งเวลาท่ีมีการปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ  

นกัเรียนกลุม่เป้าหมายก็ปิดภาคเรียนและกลบัมาท่ีภมูิลําเนาด้วย จงึถือวา่เป็นชว่งเวลาท่ี

เหมาะสมในการเก็บข้อมลูทีเดียว 

3.4  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

                                      การสมัภาษณ์ได้ใช้อปุกรณ์เคร่ืองมือบนัทกึเสียงไว้และทําการแกะคํา 

ให้สมัภาษณ์ทกุคําพดูและทําการวิเคราะห์การให้สมัภาษณ์ ซึง่ได้ใช้คําถามเหมือนกนั เชน่ข้อมลู

สว่นตวั ช่ือ อาย ุครอบครัว ได้ยินเร่ืองพระเจ้าครัง้แรกเม่ือไหร่ จากใคร คดิเห็นรู้สกึอยา่งไร เร่ิม

สนใจเม่ือใดเพราะอะไร ได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสง่เสริมความเช่ืออะไรบ้างในโรงเรียนหรือ กบัทาง

ฝ่ายศาสนกิจท่ีได้จดัขึน้ ใครหรืออะไรท่ีทําให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองราวของพระเจ้ามากขึน้  
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ประทบัใจใครหรือกิจกรรมใด หรือมีเหตกุารณ์อะไรท่ีทําให้เช่ือในพระเจ้า และอะไรทําให้ตดัสินใจ

แนว่แนม่ัง่คงท่ีจะเป็นคริสเตียน มีประสบการณ์สมัผสักบัพระเจ้าหรือไมอ่ยา่งไร เม่ือแกะคําให้

สมัภาษณ์ทกุคําพดูแล้วจงึทําการวิเคราะห์คําให้สมัภาษณ์ออกเป็นประเดน็ เป็นหมวดหมูใ่น

ลกัษณะความคิดเห็นท่ีอยูแ่นวเดียวกนั แยกข้อมลูสว่นตวัของแตล่ะคนออกไปเป็นข้อมลูเฉพาะ

ของแตล่ะคน สามารถรวบรวมประเดน็การเรียนรู้พฒันาความเช่ือความศรัทธาของนกัเรียนได้จาก

กระบวนการของการทํากิจกรรมสนัทนาการ และกิจกรรมเสริมสร้างจิตวิญญาณ อีกทัง้เกิดจาก

ความสมัพนัธ์ จากครู เพ่ือน ญาตมิิตรพ่ีน้องคนท่ีอยูใ่กล้ชิดกบันกัเรียน รวมทัง้การมีประสบการณ์

กบัพระเจ้าโดยตรง เชน่ได้รับคําตอบจากการอธิษฐาน ได้สมัผสักบัพระคณุความรักของพระเจ้า  

ได้เข้าใจพระวจนะมากขึน้ มีสิ่งแวดล้อมรอบตวันกัเรียนท่ีเอือ้อํานวยให้จนถึงขึน้ตดัสินใจรับ      

บพัตศิมาเป็นคริสเตียน ใช้ระยะเวลาในการสมัภาษณ์คนละ 30 นาที ถึง 1 ชัว่โมงรวมพดูคยุ

ทกัทายทัว่ ๆ ไปด้วย 

3.5  อุปสรรค และข้อผิดพลาด 

                                      อปุสรรคในการดําเนินการศกึษาวิจยัมีหลายประการด้วยกนั คือผู้วิจยั

เองท่ีเป็นผู้ ทําการวิจยัไมไ่ด้มีประสบการณ์ในการทํางานด้านนีม้าก่อนขาดความเช่ียวชาญอยา่ง

มืออาชีพ จงึอาจยงัศกึษาวิจยัได้ไม่ถึงแก่นแท้ หรือครบถ้วนสมบรูณ์ และช่วงระยะเวลาของ

กลุม่เป้าหมายเพียง 7-8 ปี (ปีการศกึษา  2550-2558) อีกประการหนึง่ข้อมลูของกลุม่ตวัอยา่ง    

ยงัแคบและน้อยเกินไป คือ 20 คน 

                                        ข้อผิดพลาดก็มีบ้างท่ีเกิดจากนกัเรียนในบางรายพดูไปเร่ืองอ่ืนไมเ่ข้าใจ

ประเดน็ความต้องการของผู้ วิจยัแล้วผู้วิจยัไมไ่ด้อดทนเพียงพอแตไ่ด้ใช้คําพดูชีนํ้า และในนกัเรียน

บางรายซึง่ผู้วิจยัต่ืนเต้นกบัชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงของเขา การท่ีมีชีวิตคริสเตียนท่ีเตบิโตและเกิดผล

ของนกัเรียนทําให้การแสดงออกของผู้วิจยัก็อาจเป็นสาเหตท่ีุทําให้ข้อมลูเอนเอียงไปได้             
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บทที่  4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

                                    ผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้มาจากการสมัภาษณ์นกัเรียนท่ีศกึษาหรือ   

เคยศกึษาระดบัมธัยมศกึษาของโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษาชว่งปี พ.ศ.2550-2558 ตดัสินใจเป็น 

คริสเตียนโดยรับบพัตศิมาจํานวน 20 คน โดยจดัแบง่ข้อมลูท่ีได้มาจากการสมัภาษณ์ตามลกัษณะ

การอภิบาลและกระบวนการตดิตามผลอนัได้แก่กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีโรงเรียนจดัขึน้เพ่ือส่งเสริม

สนบัสนนุให้นกัเรียนได้รับโอกาสเป็นการเอือ้อํานวยตอ่การเรียนรู้เร่ืองของพระเจ้า และ

กระบวนการตา่ง ๆ นัน้มีอิทธิพลสง่ผลตอ่ความเช่ือและการตดัสินใจเป็นคริสเตียนของนกัเรียนทํา

ให้นกัเรียนรับบพัตศิมา โดยจะไมเ่ปิดเผยช่ือท่ีอยูข่องนกัเรียนผู้ ท่ีให้สมัภาษณ์ในกระบวนการ

สมัภาษณ์ทัง้สิน้ ดงัจะนําเสนอตอ่ไปนี ้

4.1 กิจกรรม และรายการ   

                   4.1.1 กิจกรรมสนัทนาการ  

                                                 4.1.1.1  การแสดงละคร การแสดงละครของนกัเรียนโรงเรียน       

ศรีธรรมราชศกึษาได้จดัให้มีขึน้ทกุ ๆ ปี ในชว่งเวลาของเทศกาลคริสต์มาส โดยท่ีฝ่ายศาสนกิจของ

โรงเรียนเป็นผู้ ดําเนินการเร่ิมตัง้แตเ่ชิญชวนนกัเรียนให้มาเข้าร่วมกิจกรรม คดัเลือกผู้แสดง ทําการ

ฝึกซ้อม เลือกบทละครในแตล่ะปีแตกตา่งกนับ้าง คล้ายคลงึกนับ้าง เชน่ลกัษณะบทละครท่ีเป็น

ตํานานคริสต์มาส หรือบทละครประยกุต์ ซึง่ทกุ ๆ บทละคร ล้วนส่ือความหมายเพ่ือให้เข้าใจ

ความหมายท่ีแท้จริงของวนัคริสต์มาส การเสดจ็มาบงัเกิดขององค์พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้ชว่ย   

ให้รอด จํานวนนกัเรียนท่ีรับบทในการแสดงละครแตล่ะปีนัน้มีไมต่ํ่ากว่า 10 คน บางปีอาจมีจํานวน

ถึง 20-30 คน อีกทัง้ยงัมีนกัเรียนสว่นหนึง่ท่ีทําหน้าท่ีอยูเ่บือ้งหลงัในการจดัฉาก จดัเตรียมอปุกรณ์  

และชว่ยในการกํากบัอยูเ่บือ้งหลงัของการแสดงละคร ดงันัน้นกัเรียนเหลา่นีท่ี้ได้มีโอกาสทํา

กิจกรรมร่วมกนัในการจดัการแสดงละครคริสต์มาสของทกุ ๆ ปี จงึได้ใช้เวลานบัเดือนในการ
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จดัเตรียม ในการฝึกซ้อม ในการเรียนรู้ทําความเข้าใจบทละครอีกทัง้ยงัได้เรียนรู้พระวจนะของพระ

เจ้าในการทํางานตลอดจนการใช้ชีวิตอยูร่่วมกนั การหนนุใจให้กําลงัใจซึง่กนัและกนั และรวมถึงใน

การแก้ไขอปุสวรรคปัญหาร่วมกนั การพึง่พาองค์พระผู้ เป็นเจ้า ทา่ทีในการแสดงออกตามวิถี

ของคริสเตียนเชน่การอธิษฐาน การหนนุใจด้วยพระวจนะ การให้อภยักนั เป็นต้น ซึง่ในการทํา

กิจกรรมนัน้ต้องใช้เวลามากมายด้วยกนัไมเ่ว้นวนัหยดุราชการบางครัง้จําเป็นท่ีจะต้องนดัเวลา

พิเศษ สิ่งเหลา่นีจ้งึเป็นกระบวนการในการปลกูฝัง บม่เพาะและอภิบาลฟมูฟักนกัเรียนให้เกิดการ

เรียนรู้ในพระวจนะ ได้รับความรักความอบอุ่น การเอือ้อาทร การอทุิศตวัเสียสละยินดีรับใช้ถวาย

เกียรตแิดอ่งค์พระผู้ เป็นเจ้า มีความเป็นนํา้หนึง่ใจเดียวกนั ยอมรับซึง่กนัและกนั ทําให้เห็นคณุคา่

ทัง้ของตนเองและผู้ อ่ืน และทําให้เพิ่มพนูความเช่ือศรัทธาในองค์พระผู้ เป็นเจ้า และยงัชว่ยท้าทาย

ให้มีประสบการณ์สมัผสักบัองค์พระผู้ เป็นเจ้าได้เป็นอยา่งดี              

               การแสดงละครคริสต์มาสนอกจากจะแสดงในโรงเรียนในชว่งเวลาท่ีมี

การเฉลิมฉลองคริสต์มาส ซึง่ต้องแสดงหลายรอบเพราะมีการนมสัการของนกัเรียนระดบัชัน้ตา่ง ๆ

เชน่ ระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษาตอนปลาย และการนมสัการฉลอง

คริสต์มาสของบคุลากรของโรงเรียน นอกจากนัน้การแสดงละครคริสต์มาสของนกัเรียนนัน้ยงัมี

โอกาสเข้าไปมีสว่นร่วมในการเฉลิมฉลองคริสต์มาสร่วมกบัคริสตจกัรตา่ง ๆ ในภาค และบางครัง้

ได้ร่วมมือกบัหนว่ยราชการในการฉลองเทศกาลคริสต์มาสสวสัดีปีใหมท่ี่หน่วยงานราชการจดัให้

เป็นของขวญัแก่ประชาชนโดยจดังานร่ืนเริงในสถานท่ีสาธารณะและเชิญโรงเรียนให้มีสว่นร่วมอีก

ด้วย ถือได้วา่เป็นการสมัพนัธ์กบัชมุชนและเป็นการประกาศพระกิตติคณุอีกทางหนึง่ ดงันัน้

กิจกรรมการแสดงละครคริสต์มาสประจําปีของโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษาจงึเป็นกิจกรรมท่ีสําคญั

เป็นเอกลกัษณ์ของโรงเรียนและเป็นกิจกรรมท่ีมีอิทธิพลอนัเน่ืองด้วยกระบวนการอบรมบม่

เพาะปลกูฝังพระวจนะพระกิตติคณุขององค์พระเยซูคริสต์แก่นกัเรียนโดยเฉพาะกลุม่ท่ีมีสว่นร่วม

ในกิจกรรม และด้วยบรรยากาศท่ีเอือ้อํานวยตามวิถีทางของพระเจ้าบนพืน้ฐานพระวจนะธรรมคํา

สอนจากพระคมัภีร์ ในทกุขัน้ตอนของกระบวนการ จงึสง่ผลตอ่ความเช่ือความศรัทธาของนกัเรียน

ในการตดัสินใจเป็น คริสเตียนและรับบพัตศิมา  
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                ดงัตวัอย่างของคําให้สมัภาษณ์ของนกัเรียนคนหนึง่บอกวา่ “กิจกรรม

ชว่ยให้คนเรียนรู้เร่ืองพระเจ้าและบพัตศิมามากขึน้ มีสว่นคะ”  

               และนกัเรียนอีกคนหนึง่ท่ีได้รับบพัติศมาเป็นคริสเตียนแล้วจากการเข้า

ร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ของฝ่ายศาสนกิจโดยเฉพาะเขาได้ร่วมแสดงละครและได้ใช้เวลาตลอดท่ีเรียน

ในโรงเรียนเข้าร่วมทํากิจกรรมอยูใ่นฝ่ายการจดัการแสดงละครของโรงเรียนเป็นเวลาหลายปีตัง้แต่

ชัน้ประถมศกึษาจนถึงม. 6 ทัง้ได้เรียนรู้พระวจนะ เร่ืองราวของพระเจ้า ได้เรียนรู้พระคมัภีร์ใน

กิจกรรมท่ีร่วมแตล่ะครัง้ ซึง่สิ่งเหลา่นัน้ได้สง่ผลทําให้เขาตดัสินใจเป็นคริสเตียนอีกทัง้เม่ือเขากําลงั

จะจบหลกัสตูรชัน้สงูสดุของโรงเรียนคือชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 และกําลงัวางแผนเตรียมตวัท่ีจะเรียน

ระดบัมหาวิทยาลยั แตจ่ากการมีสว่นร่วมแสดงละครนัน้เป็นเหตใุห้เขาได้รับคําตอบทําให้เขา

ตดัสินใจ ถวายตวัท่ีจะรับใช้พระเจ้าทัง้ชีวิตโดยเขาได้ถวายตวัเพ่ือเข้าเรียนในสถาบนักรุงเทพคริสต์

ศาสนศาสตร์ (BIT) หรือโรงเรียนพระคริสต์ธรรมเพ่ือเตรียมตวัในการเป็นผู้ รับใช้พระเจ้าเตม็เวลา  

ซึง่ถือวา่มีคณุคา่มากย่ิงกวา่การตดัสินใจเป็นคริสเตียนท่ีเช่ือศรัทธาในองค์พระผู้ เป็นเจ้าองค์พระ

เยซูคริสต์ โดยเป็นการยอมทุ่มเทมอบอทุิศถวายทัง้ชีวิตในการฝึกฝนตนเองในการเรียนรู้

เตรียมพร้อมท่ีจะให้ทัง้ชีวิตเพ่ือการปรนนิบตัรัิบใช้พระเจ้า และน่ีคือตอนหนึง่ของคําพดูของเขาท่ี

ได้ให้สมัภาษณ์วา่ “วนัหนึง่ศิษยาภิบาลของคริสตจกัรมาท่ีบ้านเขาให้อ่านพระคมัภีร์สลบักบัอจ. 

“เราจะใช้ผู้ใดไป ใครจะไปแทนเรา” แล้วผมต้องอา่นตอ่ “ข้าพเจ้าอยูน่ี่โปรดใช้ข้าพระองค์” แตผ่ม

เงียบไมก่ล้าพดู อจ.ก็อา่นอีกครัง้หนึง่ และบอกว่า.....เก็บไว้นะ ประมาณอาทิตย์กว่าเสียงนัน้ก้อง

อยู ่ตอนนัน้เป็นช่วงคริสต์มาส ก็ไปแสดงละครผมไมรู้่วา่พระเจ้าจดัเตรียมไหมแตบ่ทละครท่ีผมได้

คือผมเป็นศิษยาภิบาล ผมตอบ พระเจ้าว่า ข้าพระองค์อยูน่ี่โปรดใช้ข้าพระองค์เถอะ ผมได้ยินอีก

เสียงหนึง่วา่ เราจะใช้เจ้าให้เป็น แสงสวา่งท่ีส่องบนโลกนี ้ผมบอกว่าถ้าพระเจ้าจะใช้ลกูจริง ๆ นะ

ลกูขอเป็นภาชนะท่ีใช้การได้ไมใ่ชภ่าชนะท่ีตัง้โชว์อยูบ่นตู้ ท่ีทกุคนเห็นวา่สวยลกูขอเป็นภาชนะท่ีใช้

จนชํารุด ก็ได้ท่ีใช้ยงัไงก็ได้ท่ีขา่วของพระองค์ไปได้ถึงท่ีสดุก็เลยมาเรียนท่ีน่ี” 

              การแสดงละครเป็นกิจกรรมหนึง่ท่ีชว่ยในการอบรมบม่เพาะพระวจนะ

ของพระเจ้าสอนเร่ืองราวของพระเจ้าจากพระคมัภีร์แก่นกัเรียนได้เป็นอย่างดีเป็นแรงบนัดาลใจใน
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ชีวิตของนกัเรียนทําให้มีผล มีอิทธิพลตอ่ความคิด ความเช่ือศรัทธาในพระเจ้า และมีผลตอ่การ

ตดัสินใจในเร่ืองสําคญั ๆ ของชีวิตของนกัเรียนเป็นอยา่งมากดงัตวัอยา่งข้างต้นนัน้ 

                                                 4.1.1.2 ชมุนมุคณะนกัร้องประสานเสียง ( AMC Chorus) 

โรงเรียนศรีธรรมราชศกึษาได้จดัให้มีชมุนมุคณะนกัร้องประสานเสียงขึน้ซึง่เป็นกิจกรรมเดน่ของ

โรงเรียนคริสเตียนโดยทัว่ไปหรือโรงเรียนในสงักดัมลูนิธิแหง่สภาคริสตจกัรในประเทศไทย และผู้ ท่ี

รับผิดชอบในการเป็นผู้ ฝึกสอนการร้องเพลงประสานเสียง เป็นท่ีปรึกษาของชมุนมุก็คือบคุลากร

ฝ่ายงานศาสนกิจซึง่มีความรู้ความสามารถในเร่ืองดนตรี การร้องเพลงประสานเสียง และในเร่ือง

ของพระคมัภีร์พระวจนะของพระเจ้า การดแูลอภิบาลการเอาใจใสน่กัเรียนผู้ เช่ือ ผู้สนใจในการ

เป็นคริสเตียนโดยผู้ รับผิดชอบกิจกรรมของชมุนมุซึง่จบการศกึษามาจากวิทยาลยัพระคริสต์ธรรม

แมคกิลวารี ดงันัน้ แนวทางวิธีการกระบวนการ และ เป้าหมาย ของกิจกรรมชมุนมุคณะนกัร้อง

ประสานเสียงจงึปรากฏดงันี ้ 

             เพลงท่ีใช้ฝึกร้องของคณะนกัร้องเพลงประสานเสียง เน้นบทเพลงท่ี

สรรเสริญพระเจ้า เพราะเม่ือทําการฝึกซ้อมการร้องเพลงประสานเสียงแล้วสิ่งท่ีนกัเรียนฝึกซ้อมนัน้

จะต้องมีโอกาสได้แสดงออก การแสดงผลงานหรือกิจกรรมท่ีชมุนมุคณะนกัร้องประสานเสียงมี

สว่นร่วมหรือมีโอกาสเข้าร่วมทัง้ในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียนสว่นใหญ่ล้วนเป็นเร่ืองของ  

ศาสนพิธี หรือเป็นการนมสัการพระเจ้า หรือการประกาศด้วยเสียงเพลง เม่ือนกัเรียนได้เข้าร่วม

กิจกรรมดงักล่าวแล้ว นกัเรียนได้สะท้อนให้เห็นสิ่งท่ีเกิดผลมีอิทธิพลอยา่งไรบ้างในชีวิตของ

นกัเรียนดงัคําให้สมัภาษณ์นี ้

               คําให้สมัภาษณ์ของนกัเรียนคนท่ี 1 “เหมือนหนหูนรู้องเพลงคอรัส   

ใชม่ัย๊คะหนก็ูรู้สกึวา่หนเูข้าถึงพระเจ้ามากขึน้เพราะหนรู้องเพลงของพระเจ้าในแตล่ะบทเพลงท่ีหนู

ได้ร้อง” และอีกตอนหนึง่ “อจ.ศาสนกิจท่ีประทบัใจก็ อจ....เพราะสอนร้องเพลงด้วย สอนใช้ชีวิต

ด้วยอาจจะใช้คําพดูแรง ๆ แตก็่คดิว่าเหมือนพ่อสอนลกู” 

                           นกัเรียนคนท่ี 2 ให้สมัภาษณ์เก่ียวกบัชมุนมุคณะนกัร้องประสานเสียงวา่ 

“กิจกรรมท่ีชอบมากท่ีสดุน่าจะเป็นร้องเพลงประสานเสียงเพราะวา่ได้เรียนรู้มาจากครู......ครู.....
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บอกวา่เราไมไ่ด้ร้องเพลงอย่างเดียวท่ีให้ทกุคนได้ฟังแตเ่ราร้องเพลงเพ่ือท่ีจะสรรเสริญพระเจ้า ก็

เลยมีความรู้สึกวา่มนั เป็นแบบวา่เราเป็นครอบครัวท่ีอบอุน่ น่ีเป็นกิจกรรมท่ีชอบ” 

               นกัเรียนคนท่ี 3 กลา่วว่า “คือได้มีโอกาสเข้าไปอยูใ่นคอรัสคือเราได้แบบ

ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึน้ได้รู้เร่ืองของพระเจ้ามากขึน้” 

               ดงันัน้สิ่งท่ีนกัเรียนในชมุนมุคณะนกัร้องประสานเสียงได้รับการปลกูฝัง

คือ การร้องเพลงเพ่ือการสรรเสริญพระเจ้า เรียนรู้จกัพระเจ้าผา่นการร้องเพลง ผา่นการอยูร่่วมกนั

ให้มีระเบียบวินยั ให้มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและหมู่คณะ โดยใช้เวลาในการฝึกซ้อมสม่ําเสมอ 

ในบรรยากาศท่ีเตม็ไปด้วยความรักความอบอุ่นแบบครอบครัว และจะฝึกเข้มข้นมากขึน้ก่อนถึง

งานท่ีจะต้องแสดง ในบางครัง้มีการเข้าคา่ยฝึกเป็นการเฉพาะอีกด้วยบางคราวใช้สถานท่ีใน

โรงเรียนลกัษณะคา่ยกลางวนั บางคราวออกไปนอกสถานท่ีเชน่สถานท่ีพกัตากอากาศชายทะเล

หรือนํา้ตก และในกระบวนการฝึกฝนทัง้หมดทัง้สิน้ก็มีแนวทางวิถีของคริสเตียนมีการวางพืน้ฐาน

การเรียนรู้ด้วยพระวจนะของพระเจ้าในการดําเนินชีวิต และด้วยการอธิษฐาน ปลกูฝังความเช่ือ

ศรัทธาในองค์พระผู้ เป็นเจ้าเสมอ จะเห็นได้ว่ากิจกรรมนีมี้สว่นในการเสริมสร้างนกัเรียนเป็น

กิจกรรมท่ีสง่ผลตอ่ชีวิตของนกัเรียนให้เตบิโตในความเช่ือเม่ือนกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจเตม็ท่ี 

ในพระวจนะเมื่อเขาพร้อมและโอกาสเหมาะสมนกัเรียนเหลา่นีจ้งึได้ตดัสินใจเป็นคริสเตียนโดย   

รับบพัติศมา   

                                                 4.1.1.3 กิจกรรมคา่ย โรงเรียนศรีธรรมราชศกึษาได้จดัให้มีคา่ยท่ี

เก่ียวข้องกบัพนัธกิจของศาสนกิจ หรือคา่ยท่ีเน้นเร่ืองกิจกรรม กิจการของคริสเตียนเฉพาะ เชน่ 

คา่ยชมุนมุคณะนกัร้องประสานเสียงเพื่อฝึกซ้อมร้องเพลงประสานเสียงแตมี่การเรียนการสอน    

พระวจนะของพระเจ้าอยู่ด้วย คา่ยนกัเรียนผู้สนใจเช่ือเป็นคา่ยท่ีจดัขึน้เพ่ืออภิบาลและตดิตามผล

นกัเรียนท่ีเดนิออกไปรับเช่ือในสปัดาห์ฟืน้ฟู (สปัดาห์พฒันาคณุภาพชีวิตโดยทีมงานสถาบนั     

คริสเตียนนิเทศน์สมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัพายพั CCI) อีกคา่ยหนึง่เป็นความร่วมมือกนัระหวา่ง

โรงเรียนคริสเตียน สองโรงเรียนในจงัหวดัภาคใต้ คือโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษาและโรงเรียน

ตรังคริสเตียนศกึษาเรียกคา่ยนีว้า่ คา่ยศรีวิชยั เป็นคา่ยนกัเรียนคริสเตียนของทัง้สองโรงเรียน และ

รวมถึงนกัเรียนท่ีสนใจเช่ือท่ีต้องการเรียนรู้มากขึน้ก็สามารถเข้าร่วมคา่ยนีไ้ด้ จะมีการจดัคา่ยขึน้
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ทกุปีแตจ่ะสลบักนัเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในการจดั และสลบัสถานท่ีจดัระหว่างจงัหวดัตรัง และ

จงัหวดันครศรีธรรมราชอีกด้วยผลจากการจดัคา่ยมีนกัเรียนได้สะท้อนให้เห็นว่าเกิดอะไรในชีวิตเขา

บ้าง เขาได้เรียนรู้เตบิโตขึน้ในความเช่ืออย่างไร  มีคําให้สมัภาษณ์ในเร่ืองนี ้คือ 

                นกัเรียนคนท่ี 1 กลา่วถึงกิจกรรมการเข้าคา่ยวา่ “หนชูอบเข้าคา่ย ก็หนวูา่

สนกุและอีกอย่างคืออย่างแรกคือมนัสนกุอยูแ่ล้วใชม่ัย๊คะเข้าคา่ย เหมือนคา่ยแบบเน่ียมนัแตกตา่ง

จากคา่ยอ่ืน คา่ยอ่ืนจะเป็น.... น่ีคา่ยความรักของพระเจ้า คา่ยความรักของพระองค์เด็กทกุคนเข้า

มาเขามาเพื่อแบบหาพระเจ้ามาเพื่อท่ีจะเรียนรู้เร่ืองของพระองค์มากขึน้ มนัได้ความรู้มากแล้วได้

ความรักของพระเจ้า สอนหนหูลาย ๆ อย่างด้วยคะใชส่อนในการเป็นผู้ นํา สอนในการใช้ชีวิตสอน

ในการท่ีจะเรียนรู้ไปกบัพระองค์”    

               นกัเรียนคนท่ี 2 ท่ีกลา่วถึงกิจกรรมการเข้าคา่ยด้วยวา่ “ผม.......นะครับ…

จริง ๆ เติบโตมากบั ท่ีโรงเรียน เรามีคา่ย …. คา่ยคริสเตียนจะสอนอะไรเราเยอะมาก จะสอนไมว่า่

การเป็นผู้ นํา การเป็นตวัอยา่งท่ีดี ….” 

                นกัเรียนคนท่ี 3 ให้สมัภาษณ์ถึงการได้มีโอกาสไปเข้าคา่ยและรับการ

ปลกูฝังระเบียบวินยัจนทําให้ชีวิตตนเองเกิดการเปล่ียนแปลงวา่ “แบบหนเูม่ือก่อนนอนท่ีนอนก็ไม่

เก็บอะไรประมาณเน่ีย ไมเ่รียบร้อยแล้วก็เหมือนกบั ไปคา่ยแตล่ะคา่ยสอนเรา เก็บท่ีนอนนะ          

ก็เลยติด ตดิแล้วก็ทําทกุวนัเลย ใชแ่มก็่เห็นจดุ จดุนี”้ 

                 นกัเรียนคนท่ี 4 ก็ได้พดูถึงการเข้าคา่ยวา่ “อย่างหนเูวลาไปคา่ยก็จะรู้สกึ

เหมือนเราได้รับการเตมิเชือ้เพลิงอยา่งสดุ ๆ เลยคะทําให้อยากแบบเลา่เร่ืองท่ีเราได้ไปรับมาอยาก

เลา่ให้คนอ่ืนฟังมาก ๆ หนไูปทกุคา่ยเลยคะตอนเรียนอยูท่ี่ ศรี’ ราชไปทกุคา่ยเลย” 

               และอีกคนหนึง่ กล่าววา่  “มีพืน้ฐานมากขึน้ในเร่ืองของพระเจ้าก็มีเข้า

คา่ยศรีวิชยั แล้วก็คา่ยฟมูฟักนะครับ(คา่ยสําหรับผู้ตดัสินใจเช่ือท่ีเดนิออกไปรับเช่ือในสปัดาห์

ฟืน้ฟ)ูใชค่รับเป็นประโยชน์มากครับ มีทัง้บทเรียน มีทัง้มิตรภาพให้กบัเดก็ ๆ ท่ีแบบกําลงัจะรู้จกักบั

พระเจ้าครับ ซึง่มนัทําให้เขาได้เห็นพระเจ้ามากขึน้” 
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               ดงันัน้การจดัคา่ยจงึเป็นโอกาสท่ีนกัเรียนจะได้รู้จกัสนิทสนมกบัเพ่ือน    

ในโรงเรียนได้ไปอยูใ่ช้ชีวิตอยู่ร่วมกนั ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้เสริมสร้างเพิ่มพนูความเช่ือเป็นพยาน

หนนุใจซึง่กนัและกนั ได้มีโอกาสศกึษาเรียนรู้พระคมัภีร์พระวจนะของพระเจ้ามากขึน้ ใน

บรรยากาศท่ีทกุคนตา่งมีความตัง้ใจ สนใจในสิ่งเดียวกนั และบรรยากาศของความรักความอบอุ่น

ความเป็น นํา้หนึง่ใจเดียวกนั โดยเฉพาะคา่ยศรีวิชยันกัเรียนยงัจะได้รู้จกัเพ่ือนตา่งโรงเรียนอีกด้วย   

จากข้อมลูท่ีได้มาจากการสมัภาษณ์นกัเรียนในประเดน็เร่ืองของคา่ยจะเห็นได้วา่การเข้าคา่ย

เปรียบเหมือนการดแูล รดนํา้ พรวนดนิ ใสปุ่๋ ย ให้กบัต้นพืชทําให้ต้นพืชเจริญเตบิโตงอกงาม  

เชน่เดียวกบันกัเรียนเป็นผู้ ท่ีต้องการรับการพฒันาเรียนรู้ การชีแ้นะการอบรมสัง่สอน เป็นวยัท่ี

อยากรู้อยากเห็น อยากลอง เป็นวยัท่ีแสวงหาคณุคา่ความหมายของชีวิต จงึต้องให้เวลาให้โอกาส

แก่พวกเขาอยา่งมากท่ีจะเพิ่มพนูการพฒันาการเรียนรู้อยา่งถกูต้อง อยูบ่นพืน้ฐานพระวจนะธรรม

คําสอนของพระเจ้า รวมทัง้เร่ืองของความเช่ือศรัทธา และการใช้ชีวิตประจําวนัระเบียบวินยัในการ

ดําเนินชีวิตความรับผิดชอบสว่นตวั การอยูร่่วมกนัในชมุชน ในสงัคมและเร่ืองอ่ืน ๆ ด้วยวิธีการท่ีมี

ความสขุสนกุสนานเหมาะกบัวยั และบรรยากาศท่ีมีความรักความอบอุน่และความเข้าใจ ดงัเชน่

คํากลา่ว ท่ีนกัเรียนได้สะท้อนถึงกิจกรรมการเข้าคา่ยท่ีนกัเรียนได้เรียนรู้ได้สมัผสั ได้พฒันาทกุ ๆ

ด้าน โดยเฉพาะเรียนรู้จกัพระเจ้ามากขึน้ ผา่นกิจกรรมนี ้สง่ผลมีสว่นทําให้นกัเรียนเหลา่นีไ้ด้

ตดัสินใจเป็นคริสเตียนและรับบพัติศมาในเวลาตอ่มา 

                                                  4.1.1.4 กิจกรรมวนัคริสต์มาส กิจกรรมเฉลิมฉลองคริสต์มาส     

เป็นอีกกิจกรรมหนึง่ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษาท่ีจดัให้มีขึน้ทกุ ๆ ปี นกัเรียน

แตล่ะระดบัชัน้จะมีการเตรียมการมีการวางแผนเพ่ือการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสด้วยความ

กระตือรือร้นด้วยความตื่นเต้น ดงัตวัอยา่งการให้สมัภาษณ์ของนกัเรียนคนหนึง่ท่ี กล่าววา่                  

“ประทบัใจน่าจะเป็นวนัคริสต์มาสเพราะทกุคนจะเอาของขวญัขึน้ไปวิสทุธิทานข้างบน จะเอา

ของขวญัมาให้ ๆ ๆ ๆ เหมือนวา่เป็นการให้แล้วก็ทกุคนก็ไมมี่หน้าตาท่ีแบบไมย่ิม้แย้ม ในวนั

คริสต์มาสทกุคนก็ยิม้แย้มแจ่มใส แล้วมีการแสดงเยอะแยะมากมาย แล้วก็ในห้องก็มีการสงัสรรค์     

การวิสทุธิทานนะครับก็เขาจะมีการนมสัการข้างบน (บางครัง้สถานท่ีจดังานกลางแจ้งท่ีลานเสาธง     

ซึง่ก็จะยกเวทีสงูจากพืน้ประมาณหนึง่เมตร บางครัง้ใช้สถานท่ีห้องประชมุนมสัการ) แล้วเขาจะให้

นกัเรียนนะครับขึน้ไปเป็นชัน้หรือในบางห้อง  เขาจะให้นําของขวญัห้องละสองชิน้แตถ้่าใครอยาก
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เอาไปให้มากกวา่นัน้ก็ได้ครับ เหมือนปีนีน้ะครับมีพ่ีม. 6 เขาเอาไปให้ทัง้ห้องเลย ของนีจ้ะเอาไปให้

คนท่ีเขาลําบากจริง ๆ เอาไปให้เขาคนท่ีไมมี่โอกาสแล้วก็จะเขารวม เงินกนัแล้วเอาใส่ไปด้วย”    

              เอกลกัษณ์ของโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษาซึง่เป็นโรงเรียนคริสเตียนจงึยก

ชกิูจกรรมวนัคริสต์มาส ให้นกัเรียนและบคุลากรได้เรียนรู้สมัผสัถึงความรักของพระเจ้า เรียนรู้

ความหมายท่ีแท้จริงของการเฉลิมฉลองคริสต์มาส โดยปลกูฝังการให้การแบง่ปัน การมีนํา้ใจ

ชว่ยเหลือเอือ้เฟือ้โดยเฉพาะแก่คนท่ีขดัสนคนท่ีด้อยโอกาสกว่า ตามท่ีมีสอนในพระวจนะของ    

พระเจ้าในพระคมัภีร์ ถือเป็นโอกาสอนัดีท่ีทกุคนจะได้แสดงออกร่วมกนัให้เห็นเป็นรูปธรรมอยา่ง

ชดัเจน ไมเ่พียงการสงัสรรค์สนกุสนานร่ืนเริงท่ีนา่ประทบัใจในบรรยากาศคริสต์มาสของโรงเรียน

เทา่นัน้ มีการกําหนด การรณรงค์เร่ืองการให้การแบง่ปันโดยให้นกัเรียนแตล่ะห้องเตรียมของขวญั 

(ท่ีเรียกวิสทุธิทานเพราะให้ด้วยใจยินดีใจบริสทุธ์ิและตัง้ใจให้ เตรียมไว้ก่อน แม้ไมรู้่วา่ของนัน้จะไป

ถึงใคร ผู้ใดจะเป็นคนรับไมรู้่จกัรู้เพียงสิ่งของนีฝ่้ายศาสนกิจจะนําไปแจกจา่ยแก่คนยากจนคนท่ี

ลําบาก แตน่กัเรียนก็ยินดีและเตม็ใจให้) กําหนดของขวญัห้องละสองชิน้ แตบ่างห้องเรียนได้มอบ

ของขวญัให้ทัง้ห้องหมายถึงหากมีนกัเรียนจํานวน 50 คน ก็เทา่กบัของขวญั 50 ชิน้คือทกุคนได้ให้ 

จะเห็นถึงนํา้ใจของนกัเรียน ท่ีมีเกินกวา่ท่ีขอหรือกําหนด ถือวา่ประสบความสําเร็จในการปลกูฝัง

พระวจนะธรรมคําสอนของพระเจ้าคณุธรรมจริยธรรมเร่ืองการให้ด้วยใจยินดีโดยใช้เทศกาล

คริสต์มาสเป็นส่ือ กิจกรรมนีเ้กิดผล ตอ่ความคิด ทศันคตขิองนกัเรียนในวงกว้างอยา่งเห็นได้ชดั

จากการให้สมัภาษณ์ดงักล่าว 

               4.1.1.5 สปัดาห์พฒันาคณุภาพชีวิต (การฟืน้ฟปูระจําปีของ

โรงเรียนโดยคณะ CCI = สถาบนัคริสเตียนนิเทศสมัพนัธ์ มหาวิทยาลยัพายพั) กิจกรรมท่ีคณะ 

CCI  ได้ทํา มีหลากหลายรูปแบบ และผา่นการเตรียมการวางแผนมาแล้วอยา่งดี อยา่งเป็นระบบ

ซึง่เป็นการประกาศพระกิตติคณุขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับเยาวชนด้วยเสียงเพลงและการ

แสดง เม่ือถึงชว่งเวลาตอนท้ายสดุของการจดังานจะมีการประกาศเชิญชวนให้นกัเรียนเดนิออกมา

รับเช่ือในองค์พระเยซูคริสต์ เป็นองค์พระผู้ชว่ยให้รอด เป็นพระเจ้าท่ีเช่ือศรัทธา จากสถิตขิองทกุ ๆ 

ปีมีนกัเรียนเดนิออกมาเป็นจํานวนมาก จํานวนหลายร้อยคน ดงันัน้การประกาศโดยคณะ CCI จงึ

สง่ผลไมน้่อยตอ่ความเช่ือและการตดัสินใจของนกัเรียน ดงัคําให้สมัภาษณ์ของนกัเรียน เชน่                                
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                                      นกัเรียนคนท่ี 1 ท่ีกลา่วถึงเร่ืองนีว้า่ “แล้วก็กบัซีซีไอด้วยคะสนกุหน ูก็

เหมือนรอพ่ี ซีซีไอมาทกุปีเลยอะไรอย่างนีท่ี้จะมาแสดงหนวูา่เขาแสดงได้เข้าถึงพระคณุของ พระ

เจ้ามาก ๆ เลยนะคะในแตล่ะบทละครท่ีเขาแสดงตลอดหกปีท่ีหนไูด้ดมูาหนชูอบทกุเร่ืองเลยนะไม่

มีเร่ืองไหนท่ีไมช่อบเป็นคําพยานท่ีดีมาก เห็นจากผู้ ท่ีสนใจจะรับเช่ือ ซีซีไอเป็นความสําเร็จของเขา

ก็ชอบ ๆ มาก ๆ ” 

               นอกจากนัน้ CCI ยงัเป็นแรงบนัดาลใจให้นกัเรียนสนใจแสวงหาท่ีจะรู้จกั

พระเจ้ามากย่ิงขึน้ ดงัเชน่ นกัเรียนคนท่ี 2 ท่ีกลา่วถึง CCI ให้สมัภาษณ์ วา่ “หนคูิดวา่การท่ีพ่ีซีซีไอ

มาแสดงละครในทกุ ๆ ปีนะคะท่ีหนไูด้ดเูน่ียหนรูู้สกึวา่มนัเหมือนมีบางอยา่งดลใจหนวูา่ทําไมหนู

ต้องมารู้จกัเพ่ือนท่ีเป็นคริสเตียนด้วยแล้วก็การท่ีหนดูหูนซูมึซบัถึงพระเจ้าวา่ความรักของพระเจ้า

เน่ียมีตอ่มนษุย์ทกุคนเน่ียมนัยิ่งใหญ่มากหนก็ูเลยอยากจะเข้าไปรู้จกักบัพระเจ้าให้มากกวา่นี ้

อยากจะไปลองอยากรู้วา่ คริสเตียนเขาต้องทําอะไรทํายงัไงบ้าง”    

                 จะเห็นได้วา่กิจกรรมสปัดาห์พฒันาคณุภาพชีวิตโดยคณะ CCI มีสว่น       

ไมน้่อยในการกระตุ้นความสนใจใคร่รู้เร่ืองของพระเจ้า ทําให้นกัเรียนต้องการอยากเรียนรู้เพิ่มเตมิ  

แสวงหาความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของพระเจ้ามากขึน้ ดงัจะเห็นได้จากจํานวนนกัเรียนท่ีเดนิ

ออกมารับเช่ือสว่นหนึง่ท่ียงัคงมีผลจากการเป็นเพียงผู้สนใจเช่ือและเม่ือเขาได้เรียนรู้มากขึน้ผา่น

กระบวนการดแูลฟมูฟักรับการสอนการเสริมสร้างจนมีความมัน่ใจในความเช่ือศรัทธา และเม่ือมี

ความพร้อมโอกาสอํานวยเขาจงึได้เป็นผู้ตดัสินใจเช่ือเป็นคริสเตียนโดยประกาศตวัและรับ           

บพัตศิมา จากตวัอยา่งการให้สมัภาษณ์ของนกัเรียนดงักลา่วข้างต้น ซึง่ต้องใช้เวลาหลาย ๆ ปี และ

ต้องใช้กิจกรรมอ่ืน ๆ ในการตดิตามฟมูฟักดแูลประกอบกนั ในลกัษณะหลากหลายรูปแบบเป็น

กระบวนการ เพราะไมมี่ปรากฏวา่จากกิจกรรมนีเ้พียงอย่างเดียวเทา่นัน้แล้วมีคนตดัสินใจเป็น   

คริสเตียนเลย แตท่ี่เห็นปรากฎชดัเจนคือกิจกรรมนีเ้ป็นเหมือนประตท่ีูนํานกัเรียนดงึดดูเชิญชวนให้

นกัเรียนเดนิเข้ามาเพ่ือจะได้เรียนรู้มากขึน้ และเม่ือได้เรียนรู้เตม็ท่ีมีความเช่ือมัน่ใจเพียงพอ  

นกัเรียนหลายตอ่หลายคนท่ีเป็นผู้สนใจเช่ือในกิจกรรมนีก็้ได้ตดัสินใจเช่ือเป็นคริสเตียนและ        

รับบพัติศมา 
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                                     4.1.2 กิจกรรมเสริมสร้างจิตวิญญาณ 

                                                 4.1.2.1 การนมสัการกลุ่มนกัเรียนท่ีสนใจเช่ือ (รวมทัง้นกัเรียน     

คริสเตียน) ในทกุเช้าวนัศกุร์ โรงเรียนศรีธรรมราชศกึษาได้จดัให้ทกุวนัศกุร์ตอนเช้าจะมีการ

นมสัการเฉพาะของนกัเรียนท่ีสนใจเช่ือและนกัเรียนคริสเตียนซึง่บางครัง้จะมีครูฝ่ายศาสนกิจ

ผลดัเปล่ียนกนัมาสอนพระคมัภีร์ แบง่ปันพระวจนะของพระเจ้า เป็นโอกาสเป็นเวลาท่ีคนท่ีมี  

ความเช่ือมีความสนใจตัง้ใจในเร่ืองเดียวกนัคือเร่ือง ท่ีอยากจะเข้าใกล้ชิดพระเจ้าอยากรู้จกั

พระองค์มากขึน้ อยากนมสัการพระองค์มาร่วมกนัใช้เวลาด้วยกนัให้การหนนุใจกนั มีการอธิษฐาน 

เลา่ประสบการณ์กบัพระเจ้าแก่กนัและกนั มีคํายืนยนัจากนกัเรียนวา่การนมสัการวนัศกุร์นัน้เป็น

กิจกรรมท่ีชว่ยสง่เสริมสนบัสนนุให้มีความเช่ือ และเตบิโตในความเช่ือและสง่ผลตอ่การตดัสินใจ

เป็นคริสเตียน รับบพัติศมาในท่ีสดุ ดงัเชน่การให้สมัภาษณ์ของ 

                                     นกัเรียนคนท่ี 1 ถึงเร่ืองนีว้า่ “ตดัสินใจเช่ือ ม. 2 ตอนต้นก่อนจะมีคา่ย

นกัเรียนคริสเตียน เป็นนกัเรียนสนใจเช่ือท่ีโรงเรียนจะจดัตอนวนัศกุร์ครับนกัเรียนสนใจเช่ือตอนนัน้

มีจํานวนประมาณร้อยกวา่ เขามีทัง้คา่ย ทัง้กิจกรรมในชว่งของวนัศกุร์ท่ีจะนมสัการพระเจ้า  

ตดัสินใจรับบพัตศิมาในชว่งของ ม. 4 เทอมหนึง่ ประมาณอีกสามปี ท่ีคริสตจกัรเบธเลเฮ็ม

นครศรีธรรมราช” 

             และคําให้สมัภาษณ์ของนกัเรียนคนท่ี 2 เก่ียวกบักิจกรรมการนมสัการใน 

วนัศกุร์วา่ “ชอบนมสัการของกลุม่สนใจเช่ือและตดัสินใจเช่ือทกุวนัศกุร์ ใชค่รับท่ีห้องประชมุเล็ก

ครับผม มนัรู้สกึวา่นกัเรียนกลุม่นีไ้ด้อะไรท่ีพิเศษจากพระเจ้าท่ีคนอ่ืนไมไ่ด้ ในโรงเรียนเดก็ ๆ เรามี

การนมสัการท่ีห้องประชมุใหญ่หลายคนคือเขาไมไ่ด้อยากเข้าไปมนัเป็นสิ่งท่ีเขาต้องเข้าไปแล้วบาง

คนเขาไมไ่ด้สนใจฟังอะไร แตอ่นันีท่ี้น่ีคือท่ี ๆ เราตดัสินใจจะเข้าไปและเรียนรู้เร่ืองราวของพระเจ้า

จริง ๆ ใชเ่ป็นกลุม่ท่ีตัง้ใจจริง ๆ เข้าไปเรียนรู้เร่ืองพระเจ้านมสัการพระเจ้าจริง ๆ ทกุวนัศกุร์ตอนเช้า

ประมาณชัว่โมงหนึง่ ก็คือไปประมาณชว่งท่ีเข้าแถวครับ”   
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             และจากนกัเรียนคนท่ี 3 ก็กล่าวไว้เชน่กนัถึงเร่ืองนีว้า่ “ชอบนมสัการทกุ

เช้าวนัศกุร์ ห้องประชมุเหมือนกบัยงักว้างไป (หมายถึงการนมสัการรวมของนกัเรียนแตล่ะระดบั

ชัน้ในหอประชมุ) แตม่นัจะมีนมสัการสําหรับเด็กสนใจเช่ือแล้วก็เราได้ใกล้ชิดมากกวา่ ครูได้พดูให้

ฟังมากกวา่ทกุวนัศกุร์ แล้วแตเ่วรวา่วนัศกุร์นีเ้วรของครูอะไร ๆ แล้วก็เราสามารถพดูกบัครูได้

มากกวา่ขึน้หอประชมุนัน่คือหนชูอบ” 

                         นกัเรียนคนท่ี 4 ก็ได้กลา่วอีกเชน่กนัในการให้สมัภาษณ์เก่ียวกบัการ

นมสัการทกุวนัศกุร์ของนกัเรียนคริสเตียนและนกัเรียนท่ีสนใจเช่ือวา่ “คะโรงเรียนพยายามให้มี

กิจกรรมร่วมกนัให้เรียนรู้เร่ืองเก่ียวกบัพระเจ้ามากขึน้ ท่ีโรงเรียนก็จะมีแคค่าบนมสัการคาบเดียว 

บางทีเด็กก็อาจจะได้ไมม่ากพอ (นมสัการรวมในหอประชมุสปัดาห์ละ 1 ครัง้) แบบบางคนเหมือน

สองสามปีท่ีผา่นมาก็จะมีของวนัศกุร์ประมาณวา่ อจ.ศาสนกิจก็จะ มีเด็กของเขาแตล่ะคน ๆ แล้วก็

ดแูลอธิบายเก่ียวกบัเร่ืองของพระเจ้า แตเ่ดี๋ยวนีม้นัห่างหายไปเยอะคะ รุ่นหนคืูอรุ่นสดุท้ายท่ีแบบ

นัน้ มนัหายไปคะเพราะว่าพอจบเด็กมนัก็เร่ิมหายถ้าเกิด ม. 3 จบ รุ่นหนจูบศาสนกิจก็จะเงียบมาก

เลย ใชค่ะ กิจกรรมชว่ยให้คนเรียนรู้เร่ืองพระเจ้าและบพัตศิมามากขึน้มีสว่นคะเพราะวา่ เราอยูแ่ค่

ข้างบน (การนมสัการรวมในหอประชมุ) เดก็บางคนไมเ่ข้าใจวา่บางที อจ.ขึน้ไปอธิษฐาน เทศน์ให้

ฟังเก่ียวกบัเร่ืองพระเจ้าแตเ่ด็กก็ยงัไมเ่ข้าใจวา่เร่ืองท่ีเทศน์เพ่ืออะไร แตถ้่าเกิดมีการทําเหมือน

เม่ือก่อนเม่ือสองสามปีก่อนท่ีผา่นมาจะมีเดก็เข้าใจและสนใจมากขึน้ ใช่ปกตเิหมือน อจ.บางคนก็

จะนดั วนัศกุร์ตอนเช้าก่อนเคารพธงชาตนิัง่พดูคยุกนั เหมือนใครเจออะไรมา อจ. .....ก็จะอธิษฐาน

เผ่ือเราได้ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึน้เข้าใจมากขึน้ ตอนนีไ้มมี่คะมนัหายไป”           

                นกัเรียนท่ีได้ตดัสินใจเป็นคริสเตียน และรับบพัตศิมาหลายคนพดูถึง

ประโยชน์ท่ีเขาได้รับจากการท่ีได้เรียนรู้เร่ืองของพระเจ้าได้รับการดแูลอบรมสัง่สอนพระวจนะเชิง

ลกึ ได้รับการเอาใจใสฟ่มูฟักจากการท่ีมีการจดัรวมตวักนัของนกัเรียนคริสเตียน และนักเรียนท่ี

สนใจเช่ือทกุ ๆ วนัศกุร์ เขายืนยนัอยา่งจริงจงัวา่เป็นเวลาโอกาสท่ีดีมากเหมาะสม มีประโยชน์มี

คณุคา่อย่างยิ่งการประชมุนมสัการทกุวนัศกุร์โดยเฉพาะชว่งตอนเช้าเวลาเข้าแถวเคารพธงชาตซิึง่

นกัเรียนกลุม่นี ้แยกเข้ามานมสัการพระเจ้าในห้องประชมุเล็ก ใช้เวลาหนึง่ชัว่โมงมีการนมสัการ

และมีกิจกรรมซึง่มีสว่นในการพฒันาพวกเขาให้เจริญเตบิโตในความเช่ือและรู้จกัเข้าใจพระวจนะ
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มากขึน้ สามารถพดูคยุสนทนาซกัถามเร่ืองตา่ง ๆ จากครูได้ มีโอกาสในการอธิษฐานหนนุใจ มีการ

ให้คําปรึกษาปัญหาซึง่กนัและกนั  มีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดทัง้กบัเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ น้องนกัเรียนท่ีเข้ามา

ในกลุม่ซึง่มีความสนใจสอดคล้องกนั และมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัคณุครูอีกด้วย กิจกรรมนีทํ้าให้

นกัเรียนได้รับการพฒันาได้รับการเรียนรู้ในพระวจนะได้รับการเสริมสร้างให้เติบโตทางความเช่ือ

ความศรัทธาในองค์พระผู้ เป็นเจ้าเป็นอยา่งมากทําให้นกัเรียนมีพืน้ฐานท่ีเข้มแข็งแน่นในพระวจนะ

มีความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องตามแนวทางพระคมัภีร์ จนเม่ือนกัเรียนมีความพร้อมนกัเรียนเหลา่นี ้

จงึได้พฒันาจากผู้สนใจเช่ือมาเป็นผู้ตดัสินใจเช่ือและรับบพัตศิมาเป็นคริสเตียน แตจ่ากการ

สมัภาษณ์นกัเรียน ทราบวา่กิจกรรมนีปั้จจบุนัถกูยกเลิกไป เพราะทางโรงเรียนปรับใช้เวลาเพ่ือทํา

สิ่งอ่ืนแทน 

                                                4.1.2.2 การเรียนการสอนคริสตจริยธรรม (C E = Christian  

Education หรือ Christian Ethics) เน่ืองจากโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษาเป็นโรงเรียนคริสเตียน     

เป็นโรงเรียนท่ีสงักดัอยูใ่นมลูนิธิแหง่สภาคริสตจกัรในประเทศไทย  ซึง่มีนโยบายหลกัของการก่อตัง้

สถาบนัการศกึษามีอดุมการณ์ตอ่เน่ืองมาแตย่คุสมยัของมิชชนันารีท่ีเข้ามาประกาศเผยแพร่      

พระกิตติคณุขององค์พระเยซูคริสต์ในประเทศไทยเพ่ือให้คนไทยสามารถอ่านออกเขียนได้ เพ่ือจะ

ได้อา่นและเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าจากหนงัสือพระคมัภีร์ และการก่อตัง้สถาบนัการศกึษาก็

เพ่ือให้การศกึษาแก่กลุบตุร กลุธิดา เยาวชนคนไทย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งลกูหลานคริสเตียนจะได้

เรียนรู้วิถีทางของพระเจ้าวิถีปฏิบตัขิองชีวิตคริสตชนในชีวิตประจําวนัตลอดจนพระธรรมคําสอน

ขององค์พระผู้ เป็นเจ้า และเตบิโตเป็นพนัธกรรับใช้พระองค์ตอ่ไปในพนัธกิจด้านตา่ง ๆ ดงันัน้ทาง

โรงเรียนจงึได้จดั ให้มีการเรียนการสอนคริสเตียนศกึษา หรือท่ีเรียกวา่ ชัว่โมงคริสตจริยธรรม          

(C E) ตามหลกัสตูรท่ีมีบทเรียนจากพนัธกิจคริสเตียนศกึษา แหง่สภาคริสตจกัรในประเทศไทยเป็น

ผู้ผลิต ให้นกัเรียนทกุระดบัชัน้ได้เรียนโดยจดัให้อยู่ในตารางเรียนตารางสอนสปัดาห์ละ 1 คาบ

เรียน มีผู้สอนท่ีเป็นครูคริสเตียนรับผิดชอบในการสอน แม้มีตําราจากพนัธกิจการศกึษาเป็นคูมื่อใน

การเรียนการสอน แตค่รูผู้สอนสามารถยืดหยุน่การสอนได้ตามความเหมาะสม ตามสถานการณ์

เพ่ือการเรียนการสอนให้บรรลผุลมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสงูสดุ นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ และ

เข้าใจในพระคําของพระเจ้าและทําให้สง่ผลตอ่ความเช่ือของนกัเรียนให้ได้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะ

สามารถทําได้ และแม้วา่การจดัการศกึษาของโรงเรียนซึง่เป็นสถาบนัการศกึษาของมลูนิธิแหง่สภา
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คริสตจกัรในประเทศไทยหลาย ๆ แหง่จะเปล่ียนแปลงไปจากเดมิจากยคุของมิชชนันารีมีการ

เปล่ียนไปอยา่งมากในปัจจบุนั แตห่ลกัการในการประกาศขา่วประเสริฐพระกิตติคณุของ         

องค์พระเยซูคริสต์ยงัคงไมเ่ปล่ียนแปลงโดยเฉพาะท่ีโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา ดงัจะสะท้อนจาก

การให้สมัภาษณ์ของนกัเรียน ดงัเชน่ 

     นกัเรียนคนท่ี 1 ท่ีได้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัการเรียนการสอน CE กลา่ววา่           

“ชัว่โมงเรียนคริสตจริยธรรม CE ทําให้ได้ยินเร่ืองพระเจ้าครัง้แรก และรับการท้าทายในการ

อธิษฐานว่าพระเจ้าทรงชว่ยได้ทกุปัญหา เม่ือมีปัญหาให้อธิษฐานตอ่พระเจ้า ชัว่โมง CE         

คริสตจริยธรรมมีประโยชน์มากได้รับการท้าทายเร่ืองการอธิษฐานก็จากชัว่โมงเรียนนี”้ 

     และจากการให้สมัภาษณ์ในเร่ืองการเรียนการสอน CE ของนกัเรียนคนท่ี 

2 บอกว่า “ชอบเรียน CE กบัครู......เพราะครู.....จะเลา่ประวตัศิาสตร์ด้วยเหมือนกบัอธิบาย

ประวตัิศาสตร์กบัความเช่ือในพระเจ้าเช่ือมโยงให้เข้าใจเป็นความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของพระเจ้า” 

“ชัว่โมง คริสตจริยธรรม เราสามารถเรียนรู้เร่ืองของพระเจ้าได้มากกวา่ พดูคยุเร่ืองพระเจ้ากบัครูได้    

ในห้องเรียน และยงัสนกุอบอุน่ได้ด้วยเพลงด้วยเกมด้วย” 

       นกัเรียนคนท่ี 3 กลา่วถึงชัว่โมงคริสตจริยธรรมวา่ “เรียน CE เหมือนกบั

เราได้พดูคยุความคิดแลกเปล่ียนกนัอยา่งเน่ียคะเหมือนกบัอจ. เลา่เร่ืองของพระเยซูแล้วก็ถามเรา

วา่เข้าใจมัย๊ ไมเ่ข้าใจตรงไหนแบบมนัมีเหตกุารณ์อะไรเกิดขึน้มัง่ มนัทําให้เราเรียนรู้ กบั

แลกเปล่ียนกนัคะ” 

       และนกัเรียนคนท่ี 4 ให้สมัภาษณ์ในเร่ืองนีว้่า “ชอบการเรียนวิชา     

คริสตจริยธรรมในชัน้เรียนเพราะวา่เป็นการศกึษาท่ีแบบเราได้เรียนรู้ร่วมกบัเพ่ือน ๆ บางครัง้ก็ได้

เป็นตวัอย่างให้กบัเพ่ือน ๆ เป็นพยานให้กบัเพ่ือน ๆ ครับซึง่เรากบัเพ่ือน ๆ จะได้เตบิโตไปพร้อม ๆ 

กนัครับ”  

      และเชน่เดียวกบั นกัเรียนคนท่ี 5 ท่ีกลา่วเพียงสัน้ ๆ เก่ียวกบัการเรียน 

CE  แตมี่ความหมายวา่ “ชอบร้องเพลง แล้วก็เรียนวิชา CE หนก็ูชอบมนัคือชีวิตของหน”ู  
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             จากคํากลา่วของนกัเรียนท่ีได้ให้สมัภาษณ์นกัเรียนหลาย ๆ คนได้บอกว่า

การท่ีได้เรียนวิชาคริสตจริยธรรมในชัน้เรียนมีประโยชน์ทําให้ได้เรียนรู้เข้าใจเร่ืองราวของพระเจ้า 

ได้มาก ได้สนทนาพดูคยุซกัถามครูอยา่งเป็นกนัเองและทัว่ถึง เรียนรู้อยา่งใกล้ชิดและอบอุน่ไป

พร้อม ๆ กบัเพ่ือน ๆ ในห้องเป็นการพฒันาความเช่ือความศรัทธาได้เป็นอยา่งดี                             

และเป็นความเช่ือท่ีมีพืน้ฐานมัน่คงเพราะมีความเข้าใจมากขึน้ ชว่ยแก้ไขข้อคบัข้องใจข้อสงสยั    

ในเร่ืองตา่ง ๆ ได้ เรียนรู้วิถีของคริสเตียนอนัจะพฒันาผู้ เช่ือให้มาถึงการตดัสินใจรับบพัตสิมาเป็น   

คริสเตียนอยา่งสมบรูณ์ยัง่ยืนมัน่คง และสามารถเจริญเตบิโตในความเช่ือตอ่ไปได้อีก 

4.2 ความสัมพันธ์ 

                        จากการสมัภาษณ์นกัเรียนของโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษาท่ีตดัสินใจเช่ือ

และรับบพัติศมา เป็นคริสเตียน จํานวน 20 คน ในระหว่างชว่งเวลาปี พ.ศ.2550-2558 นัน้อิทธิพล

ท่ีมาจากความสมัพนัธ์ ความสนิทสนมใกล้ชิดกบับคุคลใดบคุคลหนึง่ซึง่มีผลตอ่การตดัสินใจเป็น 

คริสเตียนของนกัเรียน มีผลตอ่ความเช่ือท่ีเจริญเตบิโตมากขึน้ของนกัเรียนอีกด้วย ความสมัพนัธ์

ท่ีมสง่ผลดงักลา่วผา่นทางบคุคลหลายฝ่ายเชน่ 

                                    4.2.1 ครู 

                                    คณุครูหลายทา่นท่ีนกัเรียนกลา่วถึง ท่ีนกัเรียนรัก และช่ืนชม ซึง่เป็นบคุคล     

ท่ีปฏิบตังิานทําหน้าท่ีอยูใ่นช่วงเวลาท่ีกําหนดคือ ปีพ.ศ.2550-2558 คณุครูเหลา่นีมี้โอกาสได้

สมัผสั สมัพนัธ์กบันกัเรียน มีทัง้ท่ีเป็นอาจารย์ฝ่ายศาสนกิจ และอาจารย์อ่ืน ๆ ท่ีสอนวิชาทัว่ไปด้วย  

ซึง่การมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียนสง่ผลตอ่ความประพฤตขิองนกัเรียนความคิด ความเช่ือของ

นกัเรียน และครูท่ีสอนพระวจนะ ครูฝ่ายศาสนกิจนัน้ยิ่งมีสว่นสําคญัมากย่ิงกวา่เพราะสามารถ

สง่ผลกระทบมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเช่ือศรัทธาในองค์พระผู้ เป็นเจ้ายอมรับพระองค์เป็นพระเจ้า

สงูสดุองค์เดียว พระผู้ชว่ยให้รอดในชีวิตของเขา ตลอดจนการตดัสินใจท่ีจะประกาศตวัเป็น        

คริสเตียน อีกทัง้การรับบพัติศมาของนกัเรียน ดงัมีตวัอย่างการให้สมัภาษณ์ของนกัเรียนตอ่ไปนี ้
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                          นกัเรียนคนท่ี 1 ท่ีกล่าวถึงและให้สมัภาษณ์ในประเดน็เร่ืองของครูผู้สอน   

วา่ “ประทบัใจ ครู..... เพราะสอนเด็กได้ดีและพดูส่ือสารเข้าใจง่าย อจ.เข้าใจวยัเด็กอารมณ์เดก็ให้

คําปรึกษาได้ดี รู้วา่เดก็ต้องการอะไร” 

                          นกัเรียนคนท่ี 2 ท่ีกล่าวถึงครู เขากล่าววา่ “ครูท่ีอยูใ่กล้ชิดแวดล้อมผมทํา

ให้มีโอกาสเรียนรู้เร่ืองของพระเจ้าจนเข้าใจและยอมรับ ยอมเช่ือในพระเจ้า”  “ครู...จะเลา่

ประวตัิศาสตร์ด้วยเหมือนกบัอธิบายประวตัศิาสตร์กบัความเช่ือในพระเจ้าเช่ือมโยงให้เข้าใจเป็น

ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของพระเจ้า” “คําสอนของครู ของอจ.นอกจากเนือ้หาความรู้ ยงั

สอดแทรกเนือ้หาของชีวิต เป็นสิ่งท่ี สําหรับตวัผมมองวา่มนัมีคา่มาก (เขาได้กลา่วถึงอจ.อีกหลาย

ทา่นท่ีเขารักและประทบัใจ) นอกจากคําสอน ความสมัพนัธ์ก็เป็นสิ่งสําคญัระหวา่งครูกบันกัเรียน” 

“ครูกบันกัเรียนต้องรู้จกักนั มีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั เพราะถ้าเดก็ไมเ่ข้าใจเนือ้หาและ ไมรู้่จกั

คุ้นเคยกบัครูเขาก็จะไมรู้่วา่ควรจะพดูอย่างไรถามอยา่งไร” 

                          นกัเรียนคนท่ี 3 กลา่วถึงครูว่า “การได้เข้าร่วมกิจกรรมกบัครูฝ่าย

ศาสนกิจทําให้ซมึซบัและรู้เร่ืองของพระเจ้า…ครูคนแรกท่ีทําให้ได้ฟังเร่ืองราวพระเจ้าตอนอนบุาล

คือครู..... ครู.....ท่ีนําให้เข้ามาร่วมกิจกรรมงานศาสนกิจ ทําให้ได้มารู้จกัพระเจ้าจริงจงัและครู.....ท่ี

สามารถชว่ยตอบข้อสงสยัได้” 

                          นกัเรียนคนท่ี 4 กลา่วถึงครูว่า “อจ....... ชอบเรียกหนไูปใช้งานด้าน

เอกสารบอ่ย ๆ และสอนหนเูร่ืองของพระเจ้าเร่ือย ๆ มากมาย อจ.สอนเยอะมาก ชวนหนไูปโบสถ์

ไปบ้านไปอา่นพระคมัภีร์ก็เลยได้รู้จกัพระเจ้ามากขึน้ ตอนม.ต้นก็มีเพ่ือนท่ีสนใจกลุม่หนึง่เข้ากลุม่

เซลด้วยกนัท่ีบ้านอจ.” “อจ.ศาสนกิจท่ีประทบัใจก็อจ.....เพราะสอนร้องเพลงด้วย สอนใช้ชีวิตด้วย

อาจจะใช้คําพดูแรง ๆ แตก็่คิดวา่เหมือนพอ่สอนลกู” 

                          นกัเรียนคนท่ี 5 บอกวา่ “หนเูดนิเข้ามาเข้าคอรัส มารู้จกัอจ.ทกุคนในฝ่าย

ศาสนกิจ เขาดีกบัหนมูาก รักหนเูหมือนหนเูป็นลกู” 

                           นกัเรียนคนท่ี 6 บอกวา่ “จริง ๆ ก็ประทบัใจทกุคนนะครับแตคื่อครูท่ีอยู่

มากท่ีสดุก็จะเป็นครู...... ใช่ก็เพราะวา่เราอยูเ่หมือนพอ่ลกูเง่ียอยูก่นัสนิทกนัมากครับ” 
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                           นกัเรียนคนท่ี 7 บอกวา่ “หนไูว้ใจมากท่ีสดุก็คือ อจ....... เขาให้ความ

ชว่ยเหลือหนไูด้ทกุอย่างหนวู่าหนเูติบโตเร่ืองนีไ้ด้กบัอจ........คะคอยชว่ยหนอูยูค่ะ” 

                           นกัเรียนคนท่ี 8 พดูถึงครูวา่ “ประทบัใจ อจ......... เวลาท่ีอจ.พดูหนรูู้สึก

วา่อจ.พดูนา่ฟังแบบไมรู้่สกึง่วงคะนา่ฟัง ใชบ่คุลิกของอจ.ก็ดีนา่ฟัง” 

                            นกัเรียนคนท่ี 9 พดูว่า “เหมือนหนมีูปัญหาอะไรอจ. ...ก็จะให้คําปรึกษา   

ทกุอย่าง ก็จะสอนในทกุเร่ืองหนก็ูจะชอบอยู่กบัอจ. ....” 

                             นกัเรียนคนท่ี 10 กล่าววา่ “ประทบัใจอจ.  ...... ครับเพราะวา่เวลาทา่น

เข้าไปสอนมนัไมใ่ชว่า่เน้นแบบพระคมัภีร์จา๋ ไมใ่ชเ่น้นพระคมัภีร์อยา่งเดียว นะครับแตว่า่ทา่นสอน 

ให้เดก็เอาเร่ืองพระคมัภีร์มาเอาเร่ืองสงัคมปัจจบุนัเอาเร่ืองปัญหาวยัรุ่นหรือวา่เร่ืองตา่ง ๆ มากมาย

นะครับ บนโลกของเรามาประยกุต์ใช้ในการสอนครับซึง่ทําให้เราเห็นภาพและเราก็เกิดความเข้าใจ

มนัทําให้เรารู้สึกอยากเรียนครับ อยากเรียนอยากฟังอยากจะศกึษากบัท่านครับ” 

                            นกัเรียนคนท่ี 11 บอกวา่ “อจ.....อยูก่บัหนตูัง้แตม่.1 ( จนถึงม. 6 ) และ

แบบอจ.ทําให้หนเูช่ือ รู้จกัพระเจ้ามากขึน้คะ” 

                             นกัเรียนคนท่ี 12 กล่าววา่ “ต้องขอบคณุครู....ด้วยจะสนิทกบัครู....มาก    

ครู.....ก็จะสอน ครู.....เป็นเพ่ือน เป็นพ่ีให้ความสนิทสนม เรารู้สกึวา่เป็นหนึง่คนท่ีเรากล้าบอกทกุ

อยา่งวา่เราไมส่บายใจเร่ืองอะไรไมจํ่าเป็นต้องปิดกบัครู.....  คําพดูของครู....จะคอยเตือนสตเิรา              

คอยเข้าใจเราบางครัง้เรารู้สึกวา่ไมมี่ทางออก” 

                           นกัเรียนคนท่ี 13 บอกวา่ “เข้าไปคยุกบัอจ....  แล้วก็รู้สกึชอบอจ.ท่ีห้อง

ศาสนกิจ  อจ.....  ครับ รู้สกึว่าอจ.แกคยุเก่งแล้วก็แกเผยแพร่ดี  แล้วก็เลยลองถามแกเร่ืองความ

เป็นมาในสิ่งตา่ง ๆ ท่ี  แกก็เลา่ให้ฟังวา่ เป็นอย่างงี ้มาอยา่งงีน้ะแล้วเราเช่ือ” 

                           จากการให้สมัภาษณ์ของนกัเรียนท่ีกลา่วถึงครูท่ีนกัเรียนมีความสมัพนัธ์

ใกล้ชิดสนิทสนมด้วยและมีส่วนมีอิทธิพลตอ่ชีวิตของนกัเรียน ท่ีนกัเรียนประทบัใจ ท่ีนกัเรียนรักเช่ือ

ฟังและครูท่ีได้ให้สิ่งดี ๆ โดยเฉพาะเป็นผู้ ท่ีนํานกัเรียนให้เรียนรู้ รู้จกั รักเช่ือศรัทธาในองค์พระผู้   

เป็นเจ้า ในประเดน็ส่วนของครูนัน้นกัเรียนได้พดูถึงกล่าวถึงมากท่ีสดุ ทัง้หมดในบรรดาสิ่งตา่ง ๆ ท่ี
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มีอิทธิพล ท่ีมีสว่นอยา่งมากตอ่ชีวิตของนกัเรียน ซึง่สง่ผลตอ่ความคดิ การกระทํา ความเช่ือศรัทธา 

ของนกัเรียน ด้วยเหตท่ีุครูเป็นมิตรให้ความสนิทสนมให้เวลาให้ความรักความอบอุน่ให้คําปรึกษา  

บางทา่นดสุอนใช้คําพดูแรง ๆ แตมี่ความจริงใจท่ีนกัเรียนสมัผสัได้ ครูบางทา่นชีแ้นะสัง่สอนดีให้

ความกระจ่างความเข้าใจได้ชดัเจน ครูบางท่านเป็นท่ีปรึกษาชว่ยเหลือชว่ยแก้ไขปัญหาให้นกัเรียน  

บางทา่นมีความเข้าใจเข้าถึงความคดิความรู้สึกอารมณ์ของนกัเรียน บางท่านอดทนเสียสละเวลา

ให้ความเป็นกนัเองใกล้ชิด รวมความแล้วคณุลกัษณะของครูท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบันกัเรียน  

สง่ผลมีอิทธิพลตอ่นกัเรียนเป็นอยา่งมากเป็นผู้ชกันํา ผู้ ท้าทาย และสร้างแรงบนัดาลใจอยา่งใด

อยา่งหนึง่ แม้กระทัง่ความเช่ือความศรัทธาตอ่องค์พระเป็นเจ้า ทําให้นกัเรียนเรียนรู้เจริญเตบิโตใน

ความเช่ือจนกระทัง่ตดัสินใจเช่ือและรับบพัติศมาเป็นคริสเตียน คณุครูจงึเป็นบคุคลผู้ ท่ีมีอิทธิพล

สงูสดุ มีบทบาทอยา่งมากตอ่ชีวิตของนกัเรียน 

                                     4.2.2 เพ่ือน 

                         ความสมัพนัธ์ระหว่างเพื่อนมีแนวโน้มในการชกันํา ในการชีแ้นะให้เพ่ือน

นกัเรียนกลุม่หนึง่ได้มีโอกาสรับความเช่ือตดัสินใจเป็นคริสเตียน โดยรับบพัติศมา ดงัมีตวัอยา่งจาก

การให้สมัภาษณ์ตอ่ไปนี ้ 

                       นกัเรียนคนท่ี 1 ซึง่มีเพ่ือนท่ีมีอิทธิพลตอ่เขาโดยท่ีแรกเร่ิมท่ีเข้ามาเรียนท่ี

โรงเรียนศรีธรรมราชศกึษาตัง้แตช่ัน้ ม. 1 ได้เรียน CE  กบัอจ.......ในตอนแรกนัน้ก็ไมไ่ด้เช่ือแต่

อยา่งใด พอขึน้ม. 4 มีเพ่ือนท่ีเข้ามาเรียนใหม ่คือ ..........มีความสนใจใคร่รู้เร่ืองของพระเจ้า จงึพา

เพ่ือนใหมท่ี่สนใจ ไปหา อจ...... และได้พดูคยุเร่ืองของพระเจ้าจนเพ่ือนคนนัน้มีความเช่ือ ตอ่มา

กลุม่นกัเรียน สายวิทย์ ในชัน้เรียนทัง้เพ่ือนร่วมห้อง เพื่อนตา่งห้อง และรุ่นน้อง นดัตวิกนัโดย ใครท่ี

เก่งวิชาไหนให้ติววิชานัน้ให้กบัเพ่ือนทกุคน และเพ่ือนคนท่ีได้เรียนรู้เร่ืองพระเจ้ามาจากครูมีข้อแม้

วา่ทกุคนต้องฟังเร่ืองพระเจ้าจากเขาท่ีได้เรียนรู้มาจากครู.... ด้วย  และนัน่ก็ทําให้มีคนตดัสินใจเช่ือ 

มิหนําซํา้เพ่ือน ๆ ในกลุม่ก็ชกัชวนกนัไปโบสถ์ยิ่งทําให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึน้ กระทัง่มีโอกาส

รับบพัติศมา เขาเลา่วา่ “มาอยูศ่รีธรรมราชศกึษาตอนม.1 แรกทีเดียวก็ไมเ่ช่ือเพราะเช่ือหลกัการ

เหตผุลแนววิชาการจนถึงม. 4 เม่ือ....เข้ามาเรียนทีโรงเรียนเขาอยากรู้จกั พระเจ้าผมเคยเรียนกบั

ครู.....มาก่อนตอนม.1 พอถึง ม. 4 มีโอกาสได้เรียนกบัครู.....อีกครัง้ก็สนิทคุ้นเคยกบัครูจงึพา.....ไป
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หาครู.....และในชัน้เรียนเพ่ือน ๆ เขาตกลงกนัให้คนท่ีถนดัวิชาอะไรก็ตวิให้เพ่ือนมีรุ่นน้องด้วยแชร์

กนัผมถนดัคณิตก็ตวิคณิต  เพ่ือน.......เขามี ภาคบงัคบัด้วยวา่จะต้องฟังเร่ืองพระเจ้าจากเขาด้วย

ซึง่เขาก็เรียนมาจากครู......อีกที  ผมมีกลุม่เพ่ือน ๆ ท่ีรักการเรียนสง่เสริมสนบัสนนุกนัและกนัใน

เร่ืองการเรียน ท่ีสร้างสรรค์และครูท่ีอยูใ่กล้ชิดแวดล้อม ทําให้มีโอกาสเรียนรู้เร่ืองของพระเจ้าจน

เข้าใจและยอมรับ ยอมเช่ือในพระเจ้า และเพ่ือนยงันําผมไปโบสถ์ขณะท่ีเป็นนกัเรียนนัน้ ท่ี

ตดัสินใจรับเช่ือเพราะเช่ือความจริงของพระเจ้าพิสจูน์ได้ ในพระคมัภีร์พระเจ้ามีเหตแุละผลมัน่ใจ

ในพระองค์” 

                         นกัเรียนคนท่ี 2 ท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบัเพ่ือน ซึ่งมีสว่นทําให้เขาได้

เป็นคริสเตียน เธอมีเพ่ือนท่ีเป็นคริสเตียนซึง่ก็คือลกูสาวของอจ.ฝ่ายศาสนกิจ ซึง่รู้ว่าเพ่ือนเป็นคน  

ท่ีชอบร้องเพลงจงึได้ชกัชวนเข้ามาร่วมในชมุนมุคณะนกัร้องประสานเสียง เข้ามาคลกุคลีในกิจการ

งานตา่ง ๆ ในฝ่ายศาสนกิจได้รับความรักความอบอุน่เหมือนลกูคนหนึง่ได้ไปร่วมกิจกรรมอนชุนท่ี

โบสถ์มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัพ่ี ๆ น้อง ๆ และคนท่ีโบสถ์จึงทําให้มีความสขุเกิดความประทบัใจได้

เรียนรู้เร่ือง พระเจ้าและความเช่ือเตบิโต และน่ีคือคําพดูของเธอ “หนมีูเพ่ือนท่ีเป็น คริสเตียน พอ

หนไูด้อยูร่่วมกบัเขาทํางานร่วมกบัเขาหนรูู้สกึว่าความคิดของเขาในการทํางานแล้วแบบความ

ชว่ยเหลือท่ีเขาได้ชว่ยหนแูล้วก็แบบคือมนัให้ความรู้สึกว่าหนรูู้สกึดีกบัเพ่ือนคนนี ้เพ่ือนคนนีเ้ขา

เป็นคริสเตียนเขาเป็นแบบนีน้ะเหมือนเขามีความคดิแปลกไปแปลกกวา่ท่ีวา่หนเูคยดําเนินชีวิตของ

ตวัเอง และเพ่ือนท่ีเป็นคริสเตียนเน่ียเขาก็รู้วา่หนชูอบร้องเพลงก็ชวนให้หนเูข้าคอรัส และพอหนเูข้า

คอรัสแล้วหนก็ูเจออจ...... ก็เป็นคริสเตียนเหมือนกนั แล้วหนก็ูรู้สกึแบบมนัดีรู้สกึสบายใจ…..   หนู

เข้ามาท่ีคริสตจกัรเบธเลเฮ็มคะแล้วหนมูาโบสถ์ท่ีน่ีเป็นประจําจะมาเกือบทกุอาทิตย์แล้วก็รู้จกัสนิท

กบัพ่ี ๆ ท่ีโบสถ์ แล้วก็มีเพ่ือน ๆ หลายคนก็เหมือนกบัไปเท่ียวด้วยกนัคยุกนัเหมือนหนมีูอะไรไม่

สบายใจเร่ืองเพ่ือนหรือเร่ืองครอบครัว หนก็ูจะไปพดูให้พ่ีเขาฟังคะและเหมือนพ่ีเขา เหมือน

พยายามท่ีจะให้หนอูธิษฐานกบัพระเจ้าคือให้สิ่งดี ๆ กบัหน ูตอบกลบัมาให้หนรูู้สกึว่าหนไูมไ่ด้อยู่

คนเดียว...” 

                             นกัเรียนคนท่ี 3 เป็นนกัเรียนอีกคนหนึง่ท่ีเพ่ือนได้ชกัชวนให้เข้ามาร่วม

กิจกรรมในฝ่ายศาสนกิจ จนได้เรียนรู้และรับเช่ือ รับบพัติศมาเลา่วา่ “แรก ๆ เพ่ือนเป็นคนแบบ
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เหมือนกบัชกัจงูคะใช่คะให้ไป เพราะวา่เขาเข้าไปรับเช่ือตัง้แตม่.1 คะเขาก็แบบได้ไปคา่ยอะไร    

เขาก็ชกัชวนให้ไปแล้วก็สนใจมาก” 

                           นกัเรียนคนท่ี 4 ท่ีมีเพ่ือนนํามาให้สนใจบอกวา่ “ได้ยินถึงเร่ืองพระเจ้า ก็

รู้สกึประทบัใจ รู้สกึแปลก ๆ ตอนแรก มีเพ่ือนสนใจเช่ือก็เลยสนใจเช่ือกบัเพ่ือนด้วยคะ” 

                         เชน่เดียวกบั นกัเรียนคนท่ี  5  เลา่ว่า “ตอนประถมเคยมีเพ่ือนเป็น       

คริสเตียนเคยเห็นพระคมัภีร์ของเพ่ือน  เพ่ือนเลา่ให้ฟังบ้าง เร่ิมสนใจตอนม. 2 คะก็ตอนม. 2 ก็เร่ิม

รับเช่ือก่อน.....ตอนท่ีลกุขึน้เดนิออกไปเพราะอยากรู้จกัพระเจ้า มีเพ่ือนในกลุม่ทัง้ส่ีคนก็เดนิออกไป

หมดเลย บพัติศมารวมทัง้หนสูองคนคะ  อีกสองคนพ่อแม่เขายงั แตเ่ขาก็ร่วมกิจกรรมปกติ”  

                          จะเห็นได้วา่นกัเรียนท่ีอยูใ่นวยัรุ่น เพ่ือนมีอิทธิพลในการชกันําให้สนใจ  

หรือชกัชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมหนึง่กิจกรรมใดได้ง่าย หมายรวมถึงการชกัชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม

ทางศาสนาท่ีเก่ียวกบัความเช่ือศรัทธา และความประพฤตท่ีิเป็นแบบอย่างของเพื่อนก็ทําให้เพ่ือน

ยอมรับคล้อยตามสนใจอยากเรียนรู้ด้วย ซึง่สงัเกตได้ว่าการมีเพ่ือนท่ีชกันําให้มีพฤติกรรมในทางที

ดีสร้างสรรค์ก็จะสง่ผลให้นกัเรียนมีความประพฤตพิฒันาไปในทางท่ีดีท่ีสร้างสรรค์ ดงัท่ีนกัเรียนได้

เลา่ในคําให้สมัภาษณ์นัน้ ในทางตรงกนัข้ามทําให้ต้องระมดัระวงันกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงไป

ในทางท่ีไมดี่ย่อมจะสง่ผลตอ่เพ่ือนนกัเรียนด้วยกนั  เชน่เดียวกนัจงึเป็นข้อควรระมดัระวงัสําหรับครู

อาจารย์ ผู้ปกครองท่ีจะต้องคอยสอดสอ่งดแูล แตจ่ากการให้สมัภาษณ์เพ่ือนมีอิทธิพลสง่ผลมีสว่น

ชกันําให้นกัเรียนมีโอกาสในการเรียนรู้เร่ืองของพระเจ้าเรียนรู้พระวจนะธรรมคําสอนจาก พระ

คมัภีร์รับคําแนะนําจากครูท่ีใกล้ชิดสนิทสนมด้วยการเข้ากลุม่ หรือไปโบสถ์ กระบวนการการเรียนรู้

เหลา่นีทํ้าให้พฒันาเป็นความเช่ือความศรัทธา และทําให้มีประสบการณ์สว่นตวักบัพระเจ้า และ

เตบิโตในความเช่ือจนในท่ีสดุยอมรับเช่ือในองค์พระผู้ เป็นเจ้าตดัสินใจรับบพัติศมาเป็นคริสเตียน 

แตก็่มีนกัเรียนบางคนท่ีมีความเช่ือแตมี่อปุสรรคจากทางบ้านท่ีไมย่อมรับจงึไมส่ามารถรับ          

บพัตศิมาเป็นคริสเตียนได้แม้จะร่วมกิจกรรมและมีความเช่ือแล้วก็ตาม ซึง่ต้องรอคอยโอกาสท่ีเปิด

ให้ในอนาคตด้วยเวลาท่ีเหมาะสม และจะต้องอดทนรักษาความเช่ือไว้ให้มัน่คงตอ่ไป 

                                     4.2.3 ญาต ิมิตร พ่ีน้อง คนท่ีใกล้ชิด 
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                           ปัจจยัท่ีสําคญัอีกประการหนึง่ท่ีพบจากการท่ีได้สมัภาษณ์นกัเรียนท่ี

ตดัสินใจรับเช่ือและรับบพัติศมาเป็นคริสเตียนนัน้ บคุคลท่ีเป็นญาต ิมิตร พ่ีน้อง คนท่ีใกล้ชิดก็มี

บทบาทมีสว่นด้วยเชน่กนั เช่น 

                           นกัเรียนคนที 1 ท่ีมีคณุยา่ชกัชวนให้ไปโบสถ์ และสมัผสักบัความรัก

ความอบอุน่จากบรรยากาศท่ีโบสถ์ เขาเลา่ว่า “ยา่ของผมเป็นคริสเตียนก่อนยา่พดูเร่ืองพระเจ้าให้

ฟังแตไ่มเ่ข้าใจ เม่ือยา่ชวนไปโบสถ์ก็ไปรู้สกึเหมือนบ้านได้รับความอบอุน่ไมใ่ชท่ี่ประกอบกิจ

ศาสนา แตไ่มก่ล้าพดูกบัพอ่แมจ่ากนัน้ มีโอกาสไปโบสถ์อยูอี่กสองสามเดือน แล้วก็ชวนแมไ่ป และ

แมก็่เหมือนกบัรับการเตมิเต็มจงึบพัตสิมา” 

                          นกัเรียนคนท่ี 2 ซึง่เป็นลกูพ่ีลกูน้องกบั นกัเรียนคนท่ี 1 ในหวัข้อนี ้ซึง่พอ่

แมเ่สียชีวิต แตมี่อาผู้หญิงรับเป็นบตุรบญุธรรม ได้รับอิทธิพลการชกันําจากอา และคณุยา่ จงึได้รับ

เช่ือ และรับบพัติศมา ดงัคําบอกเล่าท่ีวา่ “ได้ยินเร่ืองของพระเจ้าตอนป. 3 ได้ยินจากยา่คะ” 

                       นกัเรียนคนท่ี 3 เป็นอีกคนหนึง่ท่ีมีพ่ีสาวเรียนอยูท่ี่โรงเรียนศรีธรรมราช

ศกึษาและพี่สาวรับเช่ือและรับบพัติศมาเป็นคริสเตียน พอ่แมใ่ห้การยอมรับและสนบัสนนุเพราะ

เห็นวา่พ่ีสาวมีความประพฤตดีิ มีการเรียนท่ีดีไมเ่หลวไหลเม่ือพ่ีสาวชกันําน้องชายมาโบสถ์พอ่แม่

จงึยินดีและสง่เสริมดงัคํากล่าวของเขาท่ีเล่าวา่ “พ่ีสาวเป็นศษิย์เก่าศรีธรรมราชใช่ครับ รู้จกัเร่ือง

ของพระเจ้าจากพ่ี ใชค่รับพ่ีพาผมไปโบสถ์ครับไปครัง้แรกก็คือไปเบธเลเฮ็มครับตอนนัน้เป็นปีใหม่

ครับพ่ีก็เลยฉวยโอกาสพาผมไปด้วย พอ่แมก็่ยินดีด้วยนะครับเพราะว่าทา่นเห็นวา่เดก็ ๆ ท่ีมาอยู่

กบัคริสเตียนเน่ียเป็นเดก็ท่ีมีวินยัได้รับการสัง่สอนให้เป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคณุภาพนะครับ ไมอ่อกจากเออ  

ใชค่รับ ไมอ่อกนอกลูน่อกทางครับ ใช่ครับทา่นเห็นจากพ่ีมาก่อนครับ ครับไมไ่ด้ตอ่ต้าน ใชค่รับ

สง่เสริมเลยครับ” 

                         นกัเรียนคนท่ี 4 เป็นเดก็ท่ีถกูสง่ไปอยูท่ี่ประเทศจีนกบัพ่ีชาย จงึได้เรียน

ระดบัประถมท่ีนัน่ ตอ่มาย้ายมาเรียนระดบัมธัยมศกึษาท่ีประเทศไทย โดยท่ีพ่ีชายของเขามีเพ่ือน

เป็น คริสเตียนได้พดูเร่ืองพระเจ้าให้พ่ีชายฟังและพี่ชายก็รับเช่ือจากนัน้พ่ีชายก็ได้เลา่เร่ืองพระเยซู

ให้เขาฟังเขากลบั มาอยูเ่มืองไทยและรู้วา่มีโรงเรียนคริสเตียนจงึขอแมเ่ข้ามาเรียนท่ีโรงเรียน        

ศรีธรรมราชศกึษา ได้มีโอกาสเรียนรู้เร่ืองพระเจ้ามากขึน้เขาเลา่วา่ “พึง่มาเรียนรู้เร่ืองพระเจ้าก็ตอน
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ท่ีมาประเทศไทย พ่ีแนะนําครับพ่ีแท้ ๆ พ่ีก็รู้จกัมาจากเพ่ือนของพี่คนหนึง่ท่ีเป็นคริสเตียน พ่ีก็รู้จาก

เพ่ือนแล้วทีนีพ่ี้ก็แนะนําผม.... กลบัมาก็รู้ว่ามีโรงเรียนคริสต์ก็ขอแมเ่ข้าโรงเรียนนีเ้ลยครับ....อา่! ก็

ชอบตอนท่ีเขาพดูเก่ียวกบัพระเจ้าครับคือ พอมาเรียนโรงเรียนนีก็้รู้วา่พระเจ้าเป็นยงัไงเป็นมายงัไง

ได้มีคนท่ีเหมือนผมประสบการณ์เหมือนผมก็แบบดีใจครับท่ีได้รู้เร่ืองพระเจ้า ครับผมเข้าใจมากขึน้

รู้เร่ืองมากขึน้ใช่ครับ” 

                          บคุคลรอบข้างนกัเรียน ญาต ิมิตร พ่ีน้อง คนท่ีใกล้ชิดมีสว่นแนะนํา

เร่ืองราวของพระเจ้าชกัชวนให้มีโอกาสได้เรียนรู้เร่ืองของพระเจ้าทําให้นกัเรียนได้เช่ือในพระเจ้า 

และตดัสินใจรับบพัตศิมาเป็นคริสเตียนดงัคําท่ีนกัเรียนให้สมัภาษณ์ได้บอกเลา่นัน้ ในทํานอง

เดียวกนัญาต ิมิตร พ่ีน้อง ครอบครัวก็มีสว่นเป็นอปุสรรคท่ีทําให้นกัเรียนไมส่ามารถเป็นคริสเตียน

รับบพัติศมาได้ด้วย เชน่ท่ีนกัเรียนได้บอกเลา่นีว้า่ “ตอนท่ีลกุขึน้เดนิออกไปเพราะอยากรู้จกัพระเจ้า 

มีเพ่ือนในกลุม่ทัง้ส่ีคนก็เดินออกไปหมดเลยบพัติศมารวมทัง้หนสูองคนคะ อีกสองคนพอ่แมเ่ขายงั 

แตเ่ขาก็ร่วมกิจกรรมปกติ” แสดงวา่นกัเรียนท่ีเลา่นีรั้บเช่ือรับบพัติศมาได้ แตเ่พ่ือนไมส่ามารถทําได้

เพราะพอ่แมไ่มอ่นญุาต จงึกลา่วได้วา่ญาติ มิตร พ่ีน้อง คนรอบข้างมีอิทธิพลสง่ผลตอ่การตดัสินใจ

ของนกัเรียนท่ีจะเป็นหรือไมเ่ป็นคริสเตียน ท่ีจะรับหรือไมรั่บบพัติศมาด้วยนอกจากการมีสว่น

แนะนําชกัชวนให้รู้จกัเร่ืองราวของพระเจ้าให้มาเรียนรู้และรับเช่ือในพระเจ้า ญาติ มิตร พ่ีน้อง คนท่ี

ใกล้ชิดจงึมีอิทธิพลทัง้สองด้าน 

4.3 ประสบการณ์กับพระเจ้า 

                                      ประสบการณ์กบัพระเจ้าเป็นเร่ืองสว่นตวัเกิดขึน้เฉพาะบคุคลแตล่ะคน       

ในมิตขิองจิตใจ จิตวิญญาณซึง่บคุคลนัน้ ๆ จะเข้าใจและรับรู้ รู้สึกได้ด้วยตนเองสามารถเป็นพยาน

ยืนยนัได้ถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้กบัตนเองถือเป็นประสบการณ์กบัพระเจ้าท่ีทําให้มัน่ใจ มีความเช่ือ

ศรัทธามากย่ิงขึน้ และเหตกุารณ์ รูปแบบของประสบการณ์ก็มีความแตกตา่งกนัไป หรืออาจมี

ความคล้ายคลงึกนับ้าง สอดคล้องกนัได้ ดงัคําบอกเลา่ท่ีนกัเรียนมีประสบการณ์ เก่ียวกบั 

   4.3.1 พระเจ้าตอบคําอธิษฐาน นกัเรียนสว่นใหญ่ท่ีได้สมัภาษณ์ตา่งมี

ประสบการณ์ท่ีได้รับการตอบสนองเม่ือได้อธิษฐานตอ่พระเจ้า แล้วพระเจ้าทรงตอบคําร้องทลูขอ     

ของเขาการภาวนาอธิษฐานของเขา เชน่ 
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                                     นกัเรียนคนท่ี 1 ท่ีมีประสบการณ์กบัพระเจ้าเลา่วา่ “เม่ือก่อนจะได้ยิน 

ใคร ๆ บอกวา่ทําไมโง่อย่างนีคื้อเรียนไมเ่ข้าใจไมรู้่เร่ืองคือบอกได้วา่โง่ยงัไงก็โง่อยา่งนัน้เม่ือมาอยูท่ี่

ศรีธรรมราชศกึษาได้ยินครู....บอกวา่เม่ือมีปัญหาให้อธิษฐานตอ่พระเจ้าจงึลองดู….พระเจ้าตอบ

คําอธิษฐานเร่ืองการเรียนดีขึน้และได้รับการยอมรับจากเพ่ือน จากคณุครูและทกุคน พระเจ้า

เปล่ียนภาพลกัษณ์ซึง่รู้ว่าไมใ่ชต่นเองแตพ่ระเจ้าทรงชว่ย รวมทัง้การสอบเข้ามหาวิทยาลยัในคณะ

เภสชัถึงสองรอบ จงึเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า….ซึง่เพ่ือน ๆ ท่ีเรียนเก่งหลายคนก็สอบไมไ่ด้จงึ

ได้ตดัสินใจเป็นคริสเตียนตดิตามพระเจ้าอย่างแท้จริงตัง้ใจวา่อะไรท่ีคนท่ีเช่ือพระเจ้าสมควรทําจะ

ทําทัง้หมด” 

               นกัเรียนคนท่ี 2 ผู้ มีประสบการณ์กบัพระเจ้าเลา่วา่ “คะ ก็เหมือนกบัแบบ

มี พระคมัภีร์อยูข้่อหนึง่ จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ ใชเ่ราต้องขอคําอธิษฐานนัน้ เหมือนกบั

หนก็ูเคยขอให้พระเจ้ารักษาแมห่น ูพระเจ้าก็ทรงให้แมห่นหูายจากการท่ีเป็นโรคมะเร็ง แม้แตเ่ร่ือง

เล็ก ๆ น้อย ๆ หนเูคยขอผ้าห่มจากพระเจ้าในวนัคริสต์มาสท่ีเขาจดัแคร์กลุม่แคร์ของราชภฏักบั 

มอ.หนแูคเ่ร่ืองเล็ก ๆ น้อย ๆ คะพระเจ้าก็ให้หนอูะ ใชพ่ระเจ้าดีตอ่เรามากเลยพระเจ้าทรงนา่รัก

มาก” 

                           นกัเรียนคนท่ี 3 เป็นนกัเรียนอีกคนหนึง่ท่ีมีประสบการณ์ในการอธิษฐาน

ตอ่พระเจ้าและได้รับการตอบสนอง เพราะถ้าไมไ่ด้สง่งานท่ีแก้ หรืองานท่ีค้างสง่ในวนัรุ่งขึน้ก็จะ

หมดสิทธ์ิในการเรียนตอ่ชัน้ม. 4 แตใ่นท่ีสดุเขาได้เรียนตอ่จนปัจจบุนัอยู่ชัน้ม. 6  “ตอนท่ีรับเช่ือ 

ใหม ่ๆ มนัก็มีเร่ืองมากมาย เพราะก็เป็นคนเรียนไมค่อ่ยเก่งด้วยแล้วตอนนัน้อะ ก็ลองถามวา่ถ้า

อยากให้ลกูอยู่ตอ่โรงเรียนศรีธรรมราชมัย๊ถ้าอยากให้ลกูอยูต่อ่ให้ลกูเสร็จงานในวนันัน้เพราะวนั

ตอ่ไปต้องไปสง่งานแก้ถ้าไม่สง่งานวนันัน้ก็ไมไ่ด้ตอ่ศรี’ราชแล้ว ก็เลยงานค้างก็ยงัเยอะมากตอนนัน้

ก็เลยอธิษฐานดนูัง่ทําไปทัง้นํา้ตาเลย แล้วก็ขอพระเจ้า พระเจ้าชว่ยลกูหน่อย ช่วยเป็นกําลงัให้ลกู

หนอ่ย ก็อธิษฐานไปทําไปทัง้ร้องทัง้นํา้ตาแล้วก็ในท่ีสดุก็เสร็จ ตัง้แตทํ่าตัง้แตต่อนเย็นครับตอนหลงั

เลิกเรียน แล้วก็เสร็จประมาณตอนเกือบจะเช้าอีกวนัหนึ่งเลย นัง่ทําอยู ่ไมไ่ด้นอนเลย” 

                          นกัเรียนคนท่ี 4 เขามีประสบการณ์กบัพระเจ้าเล่าวา่ “ปกตผิมเป็นภมูิแพ้   

ไมส่บายบอ่ยเม่ืออธิษฐาน พระเจ้าก็รักษา” 
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                                     เชน่เดียวกบันกัเรียนคนท่ี  5  ท่ีมีประสบการณ์กบัพระเจ้าบอกวา่ “หนู

ลองอธิษฐานดเูพราะวา่ อจ...... บอกวา่ลองดถู้าเกิดวา่พระเจ้ามีจริงก็ลองอธิษฐานดพูระเจ้าเป็น

คําตอบสําหรับ ทกุอย่างให้เราลองอธิษฐานแล้วหนก็ูได้คําตอบ แล้วก็พระเจ้าตอบคําอธิษฐาน 

ตอบเยอะมากคะหลาย ๆ เร่ือง หนก็ูเลยเช่ือ” 

                         จะเห็นวา่จากคําบอกเลา่ของนกัเรียนท่ีเคยมีประสบการณ์กบัพระเจ้า ซึง่

เป็นเร่ืองสว่นตวัของแตล่ะคน ท่ีสามารถรับรู้เข้าใจได้ด้วยตนเอง เชน่พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐาน

ทลูขอของเขา พระเจ้าทรงชว่ยในการเยียวยารักษาโรค พระเจ้าทรงเสริมกําลงัให้ผา่นพ้นวิกฤติ

ปัญหาเป็นต้น จงึบงัเกิดเป็นความซาบซึง้ท่ีได้สมัผสัความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและสมัผสัถึงการ

ทรงพระชนม์อยูดํ่ารงอยูข่องพระองค์ เกิดเป็นความเช่ือศรัทธายิ่งมีประสบเหตกุารณ์หลายครัง้ยิ่ง

เกิดความมัน่ใจและเป็นเหตใุห้ตดัสินใจเช่ือ รับบพัตศิมา  ยอมจํานนตอ่องค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ท่ีเขา

สมัผสัด้วยประสบการณ์ตนเอง ได้รับการตอบคําอธิษฐาน 

                                     4.3.2 สมัผสักบัพระเจ้า เห็นถึงความรัก และพระคณุของพระเจ้า ซึง่จาก

สิ่งท่ีได้สมัภาษณ์นกัเรียน นกัเรียนได้พดูถึงสิ่งเหลา่นี ้ดงัเชน่   

                                    นกัเรียนคนท่ี 1 ท่ีได้รับพระคณุความรักจากพระเจ้าท่ีทรงชว่ยอยา่ง

เหมาะเจาะทนัเวลา “มีประสบการณ์ท่ีครัง้หนึง่อา่นหนงัสือถึงตีสาม และต้องสอบเก้าโมงคร่ึง ตอน

เช้าก็เข้ามาห้องสมดุเผลอหลบัไปสะดุ้งตื่นเก้าโมงย่ีสิบก็รีบว่ิงไปสอบและข้อสอบก็ทําได้ไมย่าก

เหมือนท่ีกงัวล รู้วา่พระเจ้าปลกุ และข้อสอบก็ไมใ่ชส่ิ่งท่ีกงัวล ขอบคณุพระเจ้าท่ีก็ทําได้ พระเจ้าให้

งีบพกัก่อนและปลกุให้ต่ืนทนัเวลา” 

                           นกัเรียนคนท่ี 2 ได้รับพระคณุความรักของพระเจ้าผา่นมาทางบคุคลรอบ

ข้าง และเหตกุารณ์รอบตวั เขาเลา่ถึงแผนการของพระเจ้าไมใ่ชเ่ร่ืองบงัเอิญคือในช่วงท่ีขึน้ชัน้ม. 4 

เขาต้องการเรียนในสายคณิต-ภาษา แตช่ื่อของเขาปรากฏอยูท่ี่สายศลิป์-ภาษาเขาจงึให้แมซ่ึง่

ทํางานเป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพยายาลของโรงเรียนไปพดูกบัอาจารย์ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือปรับเปล่ียน

(ขณะนัน้แมย่งัไมเ่ป็นคริสเตียน) “เม่ือขึน้ม. 4  อยากเรียนแผนสองคณิตภาษา แตช่ื่อไปอยูแ่ผน

สาม แมบ่อกวา่จะไปถามกบัอจ.ให้แตแ่มไ่ปหาอจ. 5 ครัง้ไมเ่จอแตเ่จอข้อความท่ีตดิอยูท่ี่ฝาผนงัวา่ 

“แผนการของพระเจ้าเพ่ือความสขุไมใ่ชค่วามทกุข์” แมก็่กลบัมาโดยไมไ่ด้พบครูแม่บอกวา่เช่ือเถอะ
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แมว่างใจในพระเจ้า พระเจ้าทรงมีแผนการท่ีดีสําหรับลกู” และเม่ือเขาเรียนจบชัน้มธัยม ได้

ตดัสินใจเข้ามาเรียนท่ี BIT เขาก็ได้สมัผสัพระคณุความรักของพระเจ้าอีก คือ “เม่ือมาเรียนท่ี BIT  

ก็อธิษฐานวา่อยา่ให้แมต้่องออกตงัค์เยอะสงสารท่ีบ้าน ตอนแรกท่ีมาสอบน้าให้ตงัค์มาคา่

เคร่ืองบินไปกลบั และตอนซมัเมอร์น้าอีกคนก็ให้คา่เคร่ืองบนิไปกลบั และก็ตงัค์เน่ียดเูหมือนจะ   

ไมมี่ ดเูหมือนจา่ยเยอะกวา่ท่ีแมกํ่าหนดไว้แตเ่งินพิเศษมาจากไหนไมรู้่มาเร่ือย ๆ รู้อยา่งเดียววา่น่ี

แหละคือพระคณุของพระเจ้า น่ีแหละคือท่ีพระเจ้าทรงสญัญา เท่ียงตรงตอ่คําสญัญาและพระองค์

ไมเ่คยผิดคําสญัญา”            

                          นกัเรียนคนท่ี 3 ท่ีได้รับพระคณุความรักของพระเจ้ากลา่วว่า “นา่จะเป็น

ความรักหรือความอบอุน่แบบวา่เราสมัผสัได้ เฮ้ยพระเจ้าอยูก่บัเรานะแล้วแบบเราก็ตดัสินใจเช่ือ

ทางนีเ้ลย…ได้ยินเร่ืองของพระเจ้าได้ฟังคําอธิษฐานรู้สกึว่ามีความอบอุน่มีความใกล้ชิดแล้วก็มนั

เหมือนกบัวา่ความใกล้ชิดชนิดหนึง่ท่ีมนัอยูร่อบตวัเรามนัอบอุน่มากก็เลยมีความรู้สกึวา่รักสนใจ

ศกึษาแล้วลองอา่นพระคมัภีร์”                

                           ผู้ ท่ีได้รับในสิ่งท่ีเกินความคาดหมายย่อมรู้สกึและสํานกึในพระคณุของ    

พระเจ้า และผู้ ท่ีเช่ือในพระเจ้าจะไมค่ดิวา่เป็นเร่ืองบงัเอิญ ดงันัน้ทกุสิ่งล้วนมีจดุประสงค์ และ       

พระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับผู้ ท่ีเช่ือผู้ ท่ีรักพระองค์นัน้ยอ่มเป็นสิ่งท่ีดี และทําให้เกิดสนัตสิขุใน

จิตใจดงัการให้สมัภาษณ์ของบรรดานกัเรียนท่ีสมัผสักบัพระคณุความรักของพระเจ้าท่ีผา่นมาถึง

ชีวิตของเขาแตล่ะคนท่ีมีในหลายรูปแบบเหมาะสมกบัชว่งเวลาความจําเป็นของแตล่ะคน จงึเป็น

พร เป็นพระคณุความรัก เป็นประสบการณ์ของนกัเรียนท่ีได้รับทําให้มีความเช่ือศรัทธาในพระเจ้า

มากยิ่งขึน้ 

                                      4.3.3 เข้าใจพระวจนะมากขึน้ ซึง่นกัเรียนท่ีชว่งแรกอาจเป็นเพียงแค่

แสวงหาสนใจอยากรู้ อยากลองแตเ่ม่ือได้เรียนรู้เข้าใจพระวจนะมากขึน้จงึเกิดเป็นความเช่ือศรัทธา

ในองค์พระผู้ เป็นเจ้า ดงัเชน่ การให้สมัภาษณ์ของนกัเรียนตอ่ไปนี  ้

                            นกัเรียนคนท่ี 1 ท่ีได้เรียนรู้และเข้าใจพระวจนะมากขึน้เขากล่าววา่       

“การท่ีมีโอกาสได้เรียนรู้มาขึน้วา่การเป็นคริสเตียนต้องทําอยา่งไร ก็ทําให้เข้าใจมากขึน้ยิ่งมัน่ใจ

และเช่ือมัน่ใจในพระองค์วา่ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เหนือสิ่งอ่ืนใดรู้วา่สิ่งอ่ืน ๆ ชว่ยไมไ่ด้และทกุ
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ครัง้ท่ีมีปัญหาก็จะทลูขอพระเจ้า การท่ีได้เข้ามาเรียนรู้มากขึน้ยิ่งเช่ือมัน่ใจพระเจ้าผู้ทรงประทาน  

ความรอดนิรันดร์ในการท่ีจะถวายชีวิตทัง้หมดกบัพระองค์ไมใ่ชเ่พียงเพราะได้รับพระพรหรือสิ่งของ

โลกนี…้” 

                           และนกัเรียนคนท่ี 2 ท่ีมีโอกาสเรียนรู้มากขึน้เขาพดูถึงความเข้าใจชีวิต

เม่ือได้เรียนรู้ใน พระคํา ความคดิทศันคตจิงึเปล่ียนแปลงไปด้วยความเข้าใจมากขึน้ว่า “ปัจจบุนัมี

ความคดิมีทศันคติ ชีวิตเปล่ียนแปลงจากเดมิท่ีแสวงหาความสขุหรือสิ่งตา่ง ๆ ตามกระแสตาม

คา่นิยม แตเ่ด๋ียวนีรู้้วา่มีอะไรท่ีมีคา่มากกวา่มองโลกในแง่มมุท่ีกว้างกวา่อะไรท่ีเป็นสิ่งของในโลก 

เม่ือรู้จกัพระเจ้าต้องให้พระเจ้านําชีวิตและไมเ่ดนิทางชีวิตเพียงแคใ่นโลก หรือใช้ชีวิตแคป่ระโยชน์

ตวัเองครอบครัวแตเ่พ่ือให้ชีวิตเราเป็นพระพรสําหรับคนอ่ืนรักเพ่ือนบ้านเหมือนรักตนเอง”  

                             นกัเรียนคนท่ี 3 ท่ีต้องการเรียนรู้เพ่ือจะความเข้าใจในพระวจนะมากขึน้

เลา่วา่ “ม. 5 เดนิออกไปเลยครับตอนนัน้มนัยงัไงท่ีตดัสินใจคือไมรู้่แหละคือมนัด้วยความท่ีเรารู้สกึ

วา่เราอยากรู้แล้วอะ แล้วเราตดัสินใจ คืออนันีต้อนท่ีตดัสินใจตอนนัน้ไม่ใชว่า่เราเช่ือร้อยเปอร์เซ็น 

แตเ่ราตดัสินใจออกไปเพ่ือท่ี...เราจะได้รู้มากขึน้...คือเขาเรียกวา่อะไรอะ จะมีโอกาสเรียนรู้มากขึน้

นะครับเพราะว่าออกไปปุ๊ บแล้วเขาก็นําเราไป เพ่ือท่ีวา่เออทําไมถึงออกไปอะไรอย่างเน่ียครับ....ใช้

เวลาปีหนึง่เรียนและรับบพัติศมาท่ีคจ.เบธเลเฮ็มนครศรีธรรมราชครับ” 

                         นกัเรียนคนท่ี 4 ได้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจท่ีเกิดขึน้ จากคําให้

สมัภาษณ์วา่ “แล้วพอหลงั ๆ มาหนก็ูรู้วา่การมาเช่ือพระเจ้าไมใ่ชว่า่เราต้องได้ทกุอยา่ง แตว่า่มนัคือ

การเปล่ียนแปลงในชีวิตตวัเองซึง่เปล่ียนแปลงนีท่ี้หนเูห็นง่าย ๆ คือจิตใจหนเูย็นขึน้มากก็คือหนู

เป็นคนท่ี ใจร้อนมากโมโหร้ายอะไรเน่ีย แตว่่าหลงั ๆ ก็เพลา ๆ ลงแล้วก็แบบสามารถเป็นต้นแบบ

ให้เพ่ือนดไูด้ หนสูามารถยืนยนักบัตวัเองได้วา่หนสูามารถเป็นต้นแบบให้เพ่ือนดไูด้นะพอมาเช่ือ

พระเยซูคริสต์เน่ียแบบการเปล่ียนแปลงเราดีขึน้ ๆ แตก็่ไมใ่ชว่า่จะไมมี่สิ่งไมดี่นะคะมารก็คอยแบบ

ทดลองเราอยูแ่บบ พระเจ้าก็ไมใ่ห้เราจะทนไมไ่ด้ใชม่ัย๊มนัเคยมีข้อพระคมัภีร์อยูข้่อหนึง่วา่ จะไมใ่ห้

เราจะทนไมไ่ด้อะ พระเจ้ายงัรองรับอยูแ่ล้ว”  

                            นกัเรียนคนท่ี 5 พดูถึงความเข้าใจเม่ือได้เรียนรู้มากขึน้วา่ “ก่อนท่ีจะมา

เรียนท่ีน่ีมีแตค่นเขาบอกว่ามาเรียนท่ีน่ีเหมือนล้างสมองให้เราเปล่ียนคนอยา่งเน่ียคะแบบคนท่ีเขา
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อยูช่มุชนแถวบ้านนะคะเขาบอกไมอ่ยากให้มาเรียนแตด้่วยความท่ีท่ีบ้านบอกวา่มนัเป็นอะไรท่ีท่ี

ดีกวา่การไปเรียนเออ โรงเรียนรัฐบาลท่ีอยูน่อก ๆ ไปก็เลยครอบครัวเลยให้มาเรียนท่ีน่ี พอมาเรียน

ท่ีน่ีจริง ๆ มนัไมไ่ด้เกิดอยา่งท่ีเขาวา่เลยคะมนัเกิดจากการท่ีเรามาอยูแ่ล้วเราได้ศกึษาได้เรียนรู้ว่า

พระเจ้าเป็นยงัไงมากกวา่ แตพ่อเรามาอยูท่ี่น่ีจริง ๆ มนัไมใ่ชก่ารล้างสมอง เหมือนเราได้เรียนรู้

ความจริง” 

                          การท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองราวของพระเจ้า ในพระวจนะ ต้อง

อาศยัเวลาและต้องศกึษาเรียนรู้จากหลากหลายวิธีการหลาย ๆ ทาง ดงัเชน่คํากล่าวของนกัเรียนท่ี

มีความรู้ความเข้าใจมากขึน้ในเร่ืองของพระเจ้าจนได้รับเช่ือเป็นคริสเตียนโดยรับบพัตศิมานัน้ ใช้

เวลาในการเรียนรู้ทัง้เข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ ของทางโรงเรียนท่ีได้จดัการอบรมบม่เพาะพระธรรม   

คําสอนของพระเจ้าอย่างมากมายหลายกิจกรรมหลายรูปแบบ ให้นกัเรียนได้เรียนรู้พระวจนะโดยมี

โอกาสพดูคยุสนทนาซกัถามจากครู สนทนาหนนุใจกนัระหวา่งเพื่อน และมีคณุครูท่ีแนะนําให้

คําปรึกษาปัญหาชีวิต ได้มีโอกาสไปนมสัการพระเจ้าทัง้ท่ีโรงเรียนทัง้ท่ีโบสถ์ สนบัสนนุให้นกัเรียน 

มีประสบการณ์สว่นตวักบัพระเจ้าและมีชีวิตท่ีมีการเปล่ียนแปลง ความคิด อปุนิสยั และอารมณ์ 

เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีเป็นท่ียอมรับ สงัเกตได้ เหล่านีเ้ป็นกระบวนการในการเรียนรู้พฒันาท่ี

จําเป็นต้องใช้เวลาจงึจะเกิดผล ก่อให้เกิดเป็นความเช่ือความศรัทธาซึง่เกิดขึน้จากความรู้ความ

เข้าใจจะเป็นสิ่งท่ีมัน่คงและยัง่ยืน  

 4.4 สิ่งแวดล้อม  

                                     สิ่งแวดล้อม บรรยากาศและโอกาสท่ีเอือ้อํานวย ก็เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีทําให้

นกัเรียนสนใจ ใคร่รู้และดงึดดู เป็นโอกาสท่ีเปิดให้นกัเรียนได้เข้ามาเรียนรู้เร่ืองราวของพระเจ้า   

จนเกิดความเข้าใจและมีความเช่ือศรัทธาในท่ีสดุ ซึง่นกัเรียนท่ีได้ให้สมัภาษณ์ได้กลา่วถึงเร่ือง  

ของสิ่งแวดล้อมท่ีสง่ผล มีอิทธิพลตอ่นกัเรียนทําให้นกัเรียนตดัสินใจเป็นคริสเตียน เชน่  

                          นกัเรียนคนท่ี 1 ท่ีได้กลา่วถึงประเดน็ของสิ่งแวดล้อมวา่ “ท่ีโรงเรียน            

มีบรรยากาศท่ีเอือ้อํานวยตอ่การเรียนรู้พฒันาความเช่ือ” 
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                        นกัเรียนคนท่ี 2 ได้กลา่วถึงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนท่ีสร้างสรรค์

เอือ้อํานวยสง่ผลตอ่จิตวิญญาณของนกัเรียนเขา บอกวา่ “โรงเรียนศรีธรรมราชศกึษาไมไ่ด้ให้

เฉพาะวิชาการ และกฎระเบียบอยา่งเดียว ให้ทัง้ความรัก จิตวิญญาณกบัลกูศิษย์ด้วย”   

                         นกัเรียนคนท่ี 3 พดูถึงบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่ีทําให้รู้สึกถึง   

ความรักความอบอุน่และเกิดความเช่ือวา่ “เดนิออกไปรับเช่ือปี 2552 เพราะ รู้สึกอบอุน่ในใจรู้สกึ

วา่พระเจ้าเป็นความรักอีกประมาณสองปีก็บพัติศมา ปี 2554  เพราะเช่ือวา่พระเจ้าทรงดํารงอยู่

และทรงกระทําได้ทกุสิ่ง”  

                         นกัเรียนคนท่ี 4 บอกถึงสภาพแวดล้อมว่า “ตลอดเวลาสามปีท่ีอธิษฐาน      

ท่ีศกึษาอ่านพระคมัภีร์กระทํากิจกรรมนูน่ น่ี นัน่ เน่ียครับก็รู้สกึวา่พระเจ้าเปล่ียนแปลงเราได้ จนท่ี

บ้านเข้าใจครับก็เลยตดัสินใจรับบพัติศมา ท่ีบ้านไมมี่การตอ่ต้านนัน่นะครับมนัเป็นความรู้สกึวา่

พระเจ้าแบบมีแผนการให้เราทกุอย่าง” 

                          นกัเรียนคนท่ี 5 ท่ีพดูถึงสิ่งแวดล้อมซึง่มีผลตอ่ความอยากรู้อยากเห็น

กระตุ้นความสนใจแก่เขาว่า “มีความอยากรู้เร่ืองพระเจ้าอยูก่่อนแล้วครับเพราะวา่มีรุ่นน้องท่ี

โรงเรียนเก่าครับ เขาเป็นคริสเตียนเหมือนกนัแล้วเขาเคยคยุให้ฟังมนัทําให้เราอยากรู้ แล้วเข้ามา 

ศรีธรรมราชวนัแรกท่ีเข้ามาสอบเข้ามาปุ๊ บก็คือมาถึงมีการอธิษฐานหน้าเสาธง เราคือมีความ

ต้องการท่ีอยากท่ีอยากเช่ือตอนนัน้เลยครับ เคยได้ยินเก่ียวกบัคริสเตียน น้องเขาบอกน้องเป็น

คริสต์ น้องทําอย่างนี ้ไปโบสถ์อยา่งงี ้เราก็มีความอยากรู้ตัง้แตต่อนนัน้แล้วครับ แล้วก็ได้มาเรียน ท่ี

โรงเรียนก็มนัรู้สึกเหมือนวา่เราได้เข้ามาใกล้เร่ือย ๆ ครับใกล้กวา่เดมิ”  

                         นกัเรียนคนท่ี 6 เล่าถึงการท่ีได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังเร่ืองพระเจ้าและได้       

เข้าร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ อีกทัง้มีครอบครัวท่ีไมไ่ด้ตอ่ต้านหรือคดัค้านจงึเป็นโอกาสเป็นการ

เอือ้อํานวยสง่เสริมให้ได้รับเช่ือและรับบพัติศมาเป็นคริสเตียนได้ “ได้ฟังจากท่ีเขาประกาศจาก

ท่ีอจ.เขามาบอกก็ได้เร่ิมเข้าแล้วก็รู้สกึว่าอยากท่ีจะเช่ืออยากท่ีจะลองเข้าไปลองสมัผสักบัความรัก

ของพระเจ้าวา่เป็นเชน่ไรคะ ก็เลยได้เข้ารับเช่ือ ท่ีบ้านท่ีเขาไมว่า่ อาจจะเป็นเพราะวา่หนปูระพฤติดี

มาตลอดแล้วหนไูมทํ่า ให้เส่ือมเสียคะและ ถ้าหนมูาโบสถ์หนก็ูบอกเขาตรง ๆ หนไูมโ่กหกหนไูม่

อะไรเลย หนวู่าเขาก็ยินดีด้วย” 
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                         กล่าวได้วา่สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตวัของนกัเรียนไมว่่าครอบครัวท่ีเปิดกว้าง

ให้อิสระในการตดัสินใจ หรือ คนท่ีอยูใ่กล้ชิดจดุประกายให้อยากรู้อยากแสวงหากระตุ้นความ

สนใจ หรือสภาพแวดล้อมในโรงเรียนท่ีมีความรักความอบอุน่ มีบรรยากาศท่ีเอือ้อํานวยสามารถ

เรียนรู้ทําความเข้าใจเร่ืองของพระเจ้าพฒันาความเช่ือความศรัทธาได้ ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย

ให้ได้เรียนรู้ ให้ได้สมัผสัให้โอกาสเข้าใกล้เข้าหาเพ่ือจะค้นพบเข้าถึง และการท่ีนกัเรียนเองมี

ประสบการณ์กบัพระเจ้าเป็นการสว่นตวั สิ่งเหลา่นีล้้วนมีอิทธิพลสง่ผลตอ่นกัเรียนให้คิด และให้

ตดัสินใจในการเป็นคริสเตียนอยา่งแน่นอนเห็นได้จากสิ่งท่ีนกัเรียนสะท้อนบอกเล่าออกมา    

                          กระบวนการมีส่วนหลอ่หลอมปลกูฝังความเช่ือศรัทธาท่ีมีตอ่                     

องค์พระผู้ เป็นเจ้าองค์พระเยซูคริสต์ กิจกรรมพนัธกิจตา่ง ๆ ท่ีนกัเรียนได้มีโอกาสได้สมัผสัเรียนรู้ได้

ใช้เวลาอยู่ทา่มกลางบรรยากาศท่ีเอือ้อํานวย ทา่มกลางครูอาจารย์ท่ีรักเอาใจใส ่เพ่ือน ๆ ท่ีมีโอกาส

ร่วมกิจกรรมด้วยและผา่นการทํากิจกรรมมากมาย กระบวนการดงักลา่ว รวมทัง้ประสบการณ์

สว่นตวัท่ีนกัเรียนมีประสบการณ์สมัผสัพระคณุความรักของพระเจ้า และสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตวั

นกัเรียนก็มีส่วนมีอิทธิพลสง่ผลตอ่นกัเรียนทําให้นกัเรียนตดัสินใจเช่ือเป็นคริสเตียน และรับ       

บพัตศิมาในท่ีสดุ 
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บทที่  5 

สรุปผลการค้นคว้าอิสระ และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

                                 การค้นคว้าอิสระครัง้นีเ้ป็นการศกึษาลกัษณะการอภิบาลและกระบวนการ

ตดิตามผลท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเป็นคริสเตียนของนกัเรียนโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา เพ่ือ

ทราบถึงสาเหตปัุจจยั หรือกระบวนการท่ีสง่ผลตอ่นกัเรียนในการตดัสินใจรับบพัตศิมาเป็นคริส

เตียนของนกัเรียนโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา โดยการสมัภาษณ์นกัเรียนในชว่งเวลาระหวา่งปีพ.ศ.

2550 -2558 ท่ีได้รับบพัติศมาเป็น คริสเตียนแล้วจํานวน 20 คน ซึง่ผู้ เขียนได้เก็บรวมรวมข้อมลู

จากการสมัภาษณ์ และสรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมลู ผลการศกึษาแสดงให้เห็นวา่มีปัจจยัท่ี

เกือ้หนนุประกอบกนัหลายอยา่งท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจของนกัเรียนดงันี ้ 

                                    5.1.1 กิจกรรม และรายการ          

                                                5.1.1.1 กิจกรรมและสนัทนาการ 

                                                กิจกรรมและสนัทนาการ อนัได้แก่ การแสดงละคร ชมุนมุคณะ

นกัร้องประสานเสียง กิจกรรมการเข้าคา่ยตา่ง ๆ กิจกรรมวนัคริสต์มาส และกิจกรรมพฒันา

คณุภาพชีวิตโดยคณะคริสเตียนนิเทศน์สมัพนัธ์ (CCI) กิจกรรมเหลา่นีเ้ป็นเสมือนเคร่ืองมือท่ีดงึดดู

ให้นกัเรียนสนใจและเป็นโอกาสท่ีทําให้นกัเรียนได้เข้ามาร่วมกิจกรรม นอกจากการได้ร่วมปฏิบตัิ

กิจกรรมตามลกัษณะของกิจกรรมนัน้ ๆ แล้ว นกัเรียนยงัได้รับการอบรมปลกูฝังบม่เพาะพระวจนะ

คําสอนของพระเจ้าจากพระคมัภีร์ และการดําเนินชีวิตตามวิถีของคริสเตียน เชน่เรียนรู้เร่ืองราว

การบงัเกิดของพระเยซูในเทศกาลคริสต์มาส หรือ การร้องประสานเสียงด้วยบทเพลงท่ีสรรเสริญ

พระเจ้า หรือในการอธิษฐาน ขอพระพรขอการทรงนําในการปฏิบตักิิจกรรมทกุกิจกรรม กิจกรรม

ตา่ง ๆ ทกุกิจกรรมนัน้ชว่ยฝึกฝนให้นกัเรียนเป็นผู้ นํา กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตวัเองและ
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พึง่พาในพระเจ้า อีกทัง้การท่ีนกัเรียนมีความสนใจสิ่งเดียวกนัคือเร่ืองราวของพระเจ้ายิ่งทําให้เกิด

เป็นพลงัขบัเคล่ือนให้แสวงหาไฝ่เรียนรู้ร่วมกนัจงึยิ่งชว่ยให้นกัเรียนได้รับการเพิ่มพนูเติมเตม็และทํา

ให้นกัเรียนเตบิโตทกุ ๆ ด้านโดยเฉพาะด้านความเช่ือ 

                                                 5.1.1.2  กิจกรรมเสริมสร้างจิตวิญญาณ 

                                                 ทางโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษาได้จดัให้มีกิจกรรมท่ีเป็นการ

เสริมสร้างจิตวิญญาณให้แก่นกัเรียนขึน้เพ่ือเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้สมัผสัเรียนรู้เร่ืองของพระเจ้า

ซึง่มีหลายอยา่งด้วยกนั เชน่จดัให้มีการนมสัการนกัเรียนผู้สนใจเช่ือ ร่วมกบันกัเรียนคริสเตียนใน

ตอนเช้าทกุ ๆ วนัศกุร์ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง และการจดัให้นกัเรียนทกุระดบัชัน้ได้เรียนคริสต

จริยธรรม (CE = Christian Education หรือ Christian Ethics) สปัดาห์ละ 1 คาบเรียน กิจกรรมท่ี

เสริมสร้างจิตวิญญาณเชน่นีมี้อิทธิพลตอ่นกัเรียน กิจกรรมดงักลา่วประกอบด้วยกระบวนการท่ีเปิด

ให้นกัเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้พระวจนะ จากพระคมัภีร์ เปิดโอกาสซกัถามข้อสงสยัข้อข้องใจ ได้รับ

การท้าทายให้มีประสบการณ์สว่นตวักบัพระเจ้า ได้รับแรงบนัดาลใจตา่ง ๆ นกัเรียนจงึมีโอกาสได้

ทําความเข้าใจแบบเข้มข้นเจาะจงในบรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเปิดรับประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณ 

                                     5,1.2 ความสมัพนัธ์ 

                                      5.1,2.1 ครู  

                                                 ประการท่ี 1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน จากการ

วิเคราะห์การให้สมัภาษณ์ของนกัเรียนมีข้อมลูพบวา่ความสมัพนัธ์ท่ีครูได้ใกล้ชิดใช้เวลากบั

นกัเรียนในการทํากิจกรรมตา่ง ๆ หรือความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นกนัเองในการเรียนการสอนทําให้

นกัเรียนรู้สึกอบอุน่สบายใจและกล้าท่ีจะพดูคยุซกัถามครูปรึกษาเร่ืองตา่ง ๆ ในชีวิตของนกัเรียนได้ 

หรือในเวลาทัว่ ๆไปตวัอย่างเชน่การเรียกนกัเรียนให้มาชว่ยงานอย่างใดอยา่งหนึง่ แล้วใช้โอกาส

นัน้ในการแสดงความรักหว่งใยเอือ้อาทร ให้ความสนิทสนมสร้างความอบอุน่แก่นกัเรียน สอนงาน 

ให้คําปรึกษาทัง้เร่ืองการเรียนเร่ืองสว่นตวั ตลอดจนสอนการใช้ชีวิตสอนเร่ืองราวของพระเจ้าและ

คําสอนของพระองค์ ความสมัพนัธ์ใกล้ชิดการร่วมทกุข์ร่วมสขุระหวา่งครูและนกัเรียนสง่ผลตอ่
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ความคดิ ความประพฤต ิและมีอิทธิพลตอ่ความเช่ือศรัทธา การเตบิโตในพระเจ้าของนกัเรียนและ

ยงัมีสว่นทําให้นกัเรียนรับบพัตศิมาเป็นคริสเตียนอีกด้วย 

                                                ประการท่ี 2 ตวัอยา่งจากชีวิตจริงของครู จากข้อมลูท่ีได้พบวา่

นกัเรียนเรียนรู้และเติบโตพฒันาความเช่ือศรัทธาในพระเจ้าซมึซบัพระวจนะคําสอนของพระเจ้า

โดยมีตวัอยา่งจากครู ในการสอน ในการทํากิจกรรม ในการอยูร่่วมกนัให้พระเจ้าเป็นศนูย์กลาง

ชีวิต เชน่การอธิษฐานให้พระเจ้ามีสว่นทกุขัน้ตอนของชีวิตในการทํางาน การทํากิจกรรม  การ

เดนิทาง การเยียวยารักษาสขุภาพร่างกาย ฯลฯ นกัเรียนจงึได้รับการซมึซบัและการท้าทายให้มี

ประสบการณ์กบัพระเจ้าเป็นการสว่นตวัซึง่นกัเรียนสว่นมากท่ีได้ให้ สมัภาษณ์ได้รับการพฒันา

ความเช่ือศรัทธาในพระเจ้าเตบิโตขึน้จากตวัอยา่งชีวิตของครูในทกุ ๆ ด้าน ทัง้ความคิด คําพดูการ

อบรมสัง่สอน การทํากิจกรรม การทํางานทกุอยา่งเป็นปัจจยัสง่ผลตอ่ความเช่ือของนกัเรียนมี

อิทธิพลมีสว่นทําให้นกัเรียนรับบพัติศมาเป็นคริสเตียน            

                                                 ประการท่ี 3 ทกัษะความรู้ในการสอนของครู นอกจากครูมีเข้าใจ

พฒันาการเก่ียวกบัวยัและความต้องการของนกัเรียนแล้ว เทคนิควิธีการสอนท่ีทําให้นกัเรียนเข้าใจ  

ดงึดดูความสนใจให้นกัเรียนตดิตามเร่ืองราวในสิ่งท่ีครูสอน ทําให้นกัเรียนตระหนกัถึงความสําคญั

และความจําเป็นถึงเร่ืองของพระเจ้าและคําสอนของพระองค์นํามาเช่ือมโยงสมัพนัธ์ใน

ชีวิตประจําวนัการประยกุต์ใช้พระวจนะซึง่เป็นทกัษะท่ีสําคญัเพราะทําให้นกัเรียนสามารถนําสิ่งท่ี

เรียนรู้ไปใช้ได้เป็นเร่ืองใกล้ ๆ ตวั เป็นสจัจะธรรมและเป็นรูปธรรม ครูท่ีมีทกัษะความรู้ในการ

ถ่ายทอดจงึมีอิทธิพลตอ่นกัเรียนมากและมีสว่นทําให้นกัเรียนมีความเช่ือมัน่ใจในพระเจ้ากระทัง่

ตดัสินใจรับบพัตศิมาเป็นคริสเตียน 

                                                 5.1.2.2 เพ่ือน   

                                                 จากการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้มาจากการสมัภาษณ์นกัเรียน พบว่า

นกัเรียนท่ีรับบพัตศิมาเป็นคริสเตียนนัน้หลายคนมีเพ่ือนเป็นส่ือกลาง เพ่ือนมีสว่นในการสง่เสริม

สนบัสนนุชกันําทําให้นกัเรียนมีโอกาสได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกบัทางฝ่ายศาสนกิจ ซึ่งมีหลากหลาย 

เชน่ การแสดงละคร ชมุนมุคณะนกัร้องประสานเสียง การเข้าคา่ยตา่ง ๆ กิจกรรมในลกัษณะเชน่นี ้

เม่ือนกัเรียนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมทําให้นกัเรียนได้เรียนรู้เร่ืองราวของพระเจ้าเรียนรู้พระวจนะคํา
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สอนของพระเจ้าจากพระคมัภีร์ ได้ทําความเข้าใจและ เม่ือมีข้อสงสยัข้อข้องใจก็สามารถซกัถาม

เพ่ือน และครูจงึได้รับคําตอบ นกัเรียนได้อยูใ่นกลุม่ของนกัเรียนท่ีมีความรักความเป็นนํา้หนึง่ใจ

เดียวกนัเตม็ไปด้วยบรรยากาศของความอบอุน่เอือ้อาทรทําให้ซมึซบัและพฒันาความเช่ือศรัทธา

ในพระเจ้าสม่ําเสมอ เม่ือถึงจดุหนึง่ท่ีนกัเรียนมีความพร้อมจงึทําให้นกัเรียนตดัสินใจรับบพัติศมา

เป็นคริสเตียน 

                                                 5.1.2.3 ญาต ิมิตร พ่ีน้อง คนท่ีใกล้ชิด  

                                                จากการสมัภาษณ์นกัเรียนทัง้ 20 คน มีนกัเรียนส่วนหนึง่ท่ีได้รับ

อิทธิพลจากบคุคลใกล้ชิดท่ีมีสว่นทําให้นกัเรียนมีความเช่ือเกิดความศรัทธาในองค์พระผู้ เป็นเจ้า

สง่ผลทําให้นกัเรียนตดัสินใจรับบพัตสิมาเป็นคริสเตียน ตวัอยา่งเชน่นกัเรียนคนหนึง่ท่ีมีพ่ีสาวเป็น

ศษิย์เก่าของโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา พ่ีสาวได้รับบพัติศมาเป็นคริสเตียนแล้วและพี่สาวมีความ

ประพฤติดีการเรียนดีพอ่และแมเ่ห็นแบบอย่างจากพ่ีสาวจึงยอมรับเม่ือพ่ีสาวนําเขาไปโบสถ์ พอ่แม่

ก็สนบัสนนุ และเม่ือเขาตดัสินใจรับบพัติศมาเป็นคริสเตียน พอ่แมก็่ยินดี จงึถือได้วา่ความสมัพนัธ์

ท่ีเกิดจากบคุคลท่ีใกล้ชิดของนกัเรียนสามารถเป็นแบบอย่างเป็นแรงผลกัดนั และยงัมีส่วนสง่เสริม

มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจรับบพัตศิมาเป็นคริสเตียนของนกัเรียนด้วยเชน่กนั 

                                    5.1.3  ประสบการณ์กบัพระเจ้า 

                                            5.1.3.1 โดยพระเจ้าตอบคําอธิษฐาน นกัเรียนท่ีตดัสินใจเช่ือใน

องคพ์ระผู้ เป็นเจ้าล้วนมีประสบการณ์เม่ือได้อธิษฐานตอ่พระเจ้าอยา่งใดอย่างหนึง่ ซึ่งตวัของ

นกัเรียนเป็นผู้อธิษฐานจงึยอ่มรู้ดีเม่ือคําทลูอธิษฐานเกิดผล นกัเรียนจงึรู้ว่าพระเจ้าทรงตอบคํา

อธิษฐานของเขา ประสบการณ์เชน่นีเ้ป็นเร่ืองสว่นบคุคลท่ีถือเป็นประสบการณ์กบัพระเจ้าเป็น

สาเหตท่ีุทําให้เกิดความเช่ือศรัทธามีความมัน่ใจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือได้รับคําตอบหลาย ๆ ครัง้ 

จงึเกิดเป็นความเช่ือศรัทธาอยา่งมัน่ใจ ในท่ีสดุเม่ือได้เรียนรู้เตม็ท่ีและพร้อมนกัเรียนจึงรับ          

บพัตศิมาประกาศตวัเป็นคริสเตียน 

                                                 5.1.3.2 โดยนกัเรียนได้รับความรัก และพระคณุของพระเจ้าผา่น

ทางเหตกุารณ์ในชีวิตของนกัเรียนซึง่พระเจ้าทรงชว่ยให้อปุสรรคปัญหาในชีวิตของนกัเรียน
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คล่ีคลายไป เม่ือมีปัญหาและพบทางออกทําให้นกัเรียนเห็นถึงพระคณุความรักการช่วยเหลือจาก

พระเจ้า 

                                                5.1.3.3 โดยนกัเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้และมีความเข้าใจพระ

วจนะมากขึน้จงึทําให้เกิดความเช่ือศรัทธามีความมัน่ใจ เม่ือได้เรียนรู้พระวจนะและเข้าใจทําให้

นกัเรียนหลายคนเติบโตในความเช่ือทําให้นกัเรียนตดัสินใจเป็นคริสเตียนและรับบพัติสมา 

                                    5.1.4  สิ่งแวดล้อม 

                             สิง่แวดล้อม บรรยากาศท่ีเอือ้อํานวยก็เป็นปัจจยัท่ีสําคญัเป็นการเปิด

โอกาสแก่นกัเรียนให้ได้เรียนรู้เร่ืองราวของพระเจ้า และรับการอบรมบม่เพาะสม่ําเสมอ อีกทัง้เป็น

การหลอ่หลอมนกัเรียนในวิถีทางของพระเจ้า เม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสมนกัเรียนท่ีได้รับการซมึซบัพระ

วจนะของพระเจ้ามาอยา่งดีก็จะเกิดผล ยอมรับ ตดัสินใจเป็นคริสเตียนโดยรับบพัติศมา 

                                    สรุปผลท่ีได้จากการศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูการให้สมัภาษณ์ของนกัเรียนท่ี

ตดัสินใจรับบพัตศิมาเป็นคริสเตียนพบวา่ กิจกรรมทกุอย่าง สิ่งแวดล้อมบรรยากาศรอบตวัของ

นกัเรียน ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลตา่ง ๆ ท่ีใกล้ชิดสนิทสนมกบันกัเรียน อีกทัง้การท่ีแตล่ะคนมี

ประสบการณ์สว่นตวักบัพระเจ้าล้วนเป็นปัจจยัท่ีสง่เสริมเกือ้หนนุให้นกัเรียนมีความเช่ือพฒันา

ความศรัทธาในองค์พระผู้ เป็นเจ้า ทกุ ๆ สิ่งท่ีประกอบกนัเป็นกระบวนการชว่ยหล่อหลอมชีวิตของ

นกัเรียน ซึง่ใช้เวลาในการเรียนรู้และพฒันาความเช่ือเจริญเตบิโตอยา่งสมํ่าเสมอจากกระบวนการ

ท่ีทางโรงเรียนจดัขึน้จนในท่ีสดุสง่ผลถึงขัน้ท่ีทําให้นกัเรียนได้ตดัสินใจรับบพัติศมาเป็นคริสเตียน 

5.2  ข้อเสนอแนะ 

                                    ข้อเสนอแนะจากการศกึษาซึง่ได้พบวา่การทําพนัธกิจของโรงเรียน               

ศรีธรรมราชศกึษาในฝ่ายงานศาสนกิจได้ตอบสนองเจตนารมณ์ของการเร่ิมต้นก่อตัง้สถาบนั

โรงเรียนศรีธรรมราชศกึษาขึน้มา และแนวนโยบายของพนัธกิจการศกึษา มลูนิธิแหง่สภาคริสตจกัร                

ในประเทศไทย ในแง่มมุหนึง่ท่ีได้จากการศกึษาลกัษณะการอภิบาลและการตดิตามผลท่ีมีอิทธิพล

ตอ่นกัเรียนของโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา ท่ีตดัสินใจเป็นคริสเตียนโดยรับบพัตศิมา                    
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มีข้อเสนอแนะตอ่ ครูท่ีสอนวิชาทัว่ไปในโรงเรียน ครูฝ่ายศาสนกิจ / ครูคริสเตียน  โรงเรียน และ

ผู้บริหาร ดงันี ้

                                     5.2.1 สําหรับครูท่ีสอนวิชาทัว่ไปในโรงเรียน 

                                    จากการศกึษาพบวา่ ครูท่ีสอนวิชาทัว่ไปในโรงเรียนบางครัง้ก็เป็นอปุสรรค

ปัญหาท่ีทําให้นกัเรียนไมส่ามารถเข้าร่วมกิจกรรมกบัทางฝ่ายศาสนกิจได้ นกัเรียนไมไ่ด้รับความ

สะดวก เพราะครูไมอ่นญุาต บางครัง้ก็ตอ่วา่นกัเรียนทําให้นกัเรียนไมส่บายใจไมส่ะดวกใจในการ     

เข้าไปร่วมกิจกรรมท่ีฝ่ายศาสนกิจจดัขึน้ หรือเม่ือเวลากลบัจากการร่วมกิจกรรมนัน้แล้วก็จะมี

ปัญหาเกิดขึน้ถกูครูตอ่วา่ ตําหนิ รวมถึงการเรียนการทํากิจกรรมการสอบของวิชานัน้ ๆ เป็นต้น  

ดงันัน้จงึมีข้อเสนอแนะสําหรับครูท่ีสอนวิชาทัว่ไปในโรงเรียน ท่ีควรยอมรับ เข้าใจ และให้การ

สนบัสนนุนกัเรียน และพร้อมท่ีจะชว่ยเหลือเอือ้เฟือ้ชีแ้นะเพิ่มเตมิหากนกัเรียนกลุม่นีข้าดไป ไมไ่ด้

เรียน ไมไ่ด้ร่วมทํากิจกรรมในชัน้เรียนอยา่งใดอยา่งหนึง่ หรือการออกจากห้องเร็ว หรือการเข้า

ห้องเรียนสายด้วยสาเหตท่ีุไปมีสว่นร่วมกิจกรรมกบัทางฝ่ายศาสนกิจ ครูท่ีสอนวิชาทัว่ไปใน

โรงเรียนควรเข้าใจและตระหนกัถึงแนวนโยบายในการทําพนัธกิจของโรงเรียนผ่านทางกิจกรรมของ

ฝ่ายศาสนกิจ ควรมีความเห็นใจ เข้าใจนกัเรียน และพร้อมสนบัสนนุ 

                                     5.2.2 สําหรับครูฝ่ายศาสนกิจ รวมทัง้ครูคริสเตียนในโรงเรียน 

                           ครูฝ่ายศาสนกิจควรมีท่ีมาจากกระบวนการคดัสรรเพื่อให้มีคณุลกัษณะ    

ของครูท่ีทําพนัธกิจในฝ่ายงานศาสนกิจท่ีเหมาะสม จากการศกึษามีข้อเสนอแนะสําหรับกลุม่ครู

ฝ่ายศาสนกิจควรมีการทํางานท่ีประสานร่วมมือกนัอย่างดีโดยมีการวางแผนงานแบง่หน้าท่ี มีแนว

ปฏิบตัสิอดคล้องร่วมกนั ตรงกนัเพ่ือเป็นการสง่เสริมเกือ้กลูกนัอนัจะนํามาซึง่เป้าหมายเดียวกนัคือ

การดแูลเอาใจใส่ อบรมปลกูฝังพระวจนะของพระเจ้า เพ่ือให้นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจและ

เตบิโตขึน้มีความเช่ือศรัทธาในองค์พระผู้ เป็นเจ้า กระทัง่ไปถึงรับบพัติศมาเป็นคริสเตียน   

                                   จากการศกึษาพบวา่นกัเรียนในโรงเรียนอีกมากท่ีต้องการเข้าร่วมกิจกรรม   

กบัฝ่ายศาสนกิจ แตไ่มท่ราบข้อมลูขา่วสาร มีเพียงกลุม่นกัเรียนท่ีใกล้ชิดอยูก่บัฝ่ายศาสนกิจ ท่ีฝ่าย

ศาสนกิจดแูลอยูเ่ทา่นัน้ท่ีทราบข้อมลูเก่ียวกบักิจกรรม ดงันัน้ ครูฝ่ายศาสนกิจจงึต้องมีการส่ือสาร
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มีการประชาสมัพนัธ์ท่ีดีมีประสิทธิภาพและกว้างขวางทัว่ถึง  เพ่ือนกัเรียนในโรงเรียนอีกมากมายท่ี

สนใจแตไ่มไ่ด้รับขา่วสารจากฝ่ายศาสนกิจวา่ได้จดักิจกรรมอะไร เวลาไหน มีรายละเอียดอยา่งไร 

เพ่ือเชิญชวน เปิดกว้างให้โอกาสแก่นกัเรียนทกุคนให้ได้เข้าร่วมมากย่ิงขึน้ และรวมถึงผู้ปกครอง

ของนกัเรียนก็จําเป็นต้องรับรู้กิจกรรมรายละเอียดของการทํากิจกรรมอะไร ท่ีไหนเวลาใด กิจกรรม

เป็นอย่างไร เพ่ือให้เข้าใจทางโรงเรียนอย่างถกูต้อง และผู้ปกครองของนกัเรียนจะได้ให้ความ

ร่วมมือสนบัสนนุบตุรหลานให้เข้าร่วมด้วยความยินดีและเตม็ใจอีกด้วย 

                                    การส่ือสารการประชาสมัพนัธ์ยงัจําเป็นสําหรับการแสวงหาความร่วมมือ

กบัครูคริสเตียนในโรงเรียนเพ่ือท่ีจะให้ครูคริสเตียนมีสว่นร่วมในการทําพนัธกิจร่วมกบัฝ่าย

ศาสนกิจของโรงเรียน ซึง่ครูคริสเตียนสามารถท่ีจะสนบัสนนุเป็นกําลงัเสริมให้กบัฝ่ายศาสนกิจได้

เป็นอย่างด ีดงันัน้ฝ่ายศาสนกิจควรสร้างความสมัพนัธ์มีการส่ือสารท่ีดีระหวา่งครูคริสเตียนซึง่

สามารถเป็นพลงั เป็นผู้ ท่ีจะสนบัสนนุทัง้แรงกายและทรัพยากรอ่ืนท่ีจําเป็นแก่ฝ่ายศาสนกิจได้  

ฝ่ายศาสนกิจควรตระหนกัและมองเห็นความสําคญัของความร่วมมือจากครูคริสเตียนในโรงเรียน 

เพ่ือพนัธกิจของฝ่ายศาสนกิจจะมีพลงัและประสบความสําเร็จมากย่ิงขึน้ 

                                     การส่ือสาร การประชาสมัพนัธ์ท่ีฝ่ายศาสนกิจต้องมีไปถึงบคุลากรฝ่าย

ตา่ง ๆ เชน่ ครูอ่ืน ๆ ในโรงเรียนให้รับทราบถึงสิ่งท่ีฝ่ายศานสนกิจได้ทํา อาจเป็นการประกาศ

ประชาสมัพนัธ์ทัว่ ๆ ไป เชน่ ท่ีหน้าแถว หน้าเสาธงเพ่ือให้รับรู้โดยทัว่กนั หรือมีบนัทกึเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรไปถึงผู้ เก่ียวข้อง เพื่อให้รับทราบรับรู้ และเพื่อจะได้อนญุาต ไมเ่กิดปัญหาตอ่นกัเรียน

ท่ีร่วมกิจกรรม 

                                     การประสานตดิตอ่ โดยฝ่ายศาสนกิจของโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา       

มีสายสมัพนัธ์กบัหน่วยงานพนัธกิจคริสเตียนในมหาวิทยาลยั หรือหน่วยงานคริสเตียนท่ีตัง้อยู่

บริเวณใกล้กบัมหาวิทยาลยั  หรือคริสตจกัรท่ีอยูใ่กล้กบัสถาบนัท่ีนกัเรียนได้ไปศกึษาตอ่ในระดบั  

สงูขึน้ หรือใกล้ท่ีอยูใ่หมข่องนกัเรียน เพ่ือเป็นการประสานสง่ตอ่ให้มีผู้ดแูลเลีย้งดใูห้นกัเรียนเติบโต

ในความเช่ือ ได้รับการเสริมสร้างพฒันาเป็นสาวกขององค์พระเยซูคริสต์ท่ีเกิดผลในการดําเนินชีวิต  

อีกทัง้ยงัเป็นการป้องกนัไมใ่ห้ความเช่ือของนกัเรียนสญูหายไปกบักาลเวลาและสิ่งแวดล้อมตาม

สงัคมโลก เพราะในความเป็นจริงวยันกัศกึษาตลอดถึงวยัเร่ิมต้นทํางานเป็นวยัท่ีมีพลงัและมี
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ศกัยภาพสงูมาก หากได้รับการสนบัสนนุให้เจริญเติบโตในความเช่ือจะสามารถเป็นพนัธกร

ปรนนิบตัรัิบใช้พระเจ้าในกิจการตา่ง ๆ ได้อยา่งมากมาย ดงันัน้การสง่ตอ่เพ่ือการดแูลนกัเรียนจงึ

เป็นสิ่งจําเป็น ซึง่ฝ่ายศาสนกิจของโรงเรียนก็ได้เก็บรวบรวมข้อมลูของนกัเรียนไว้เป็นเบือ้งอยูแ่ล้ว  

หากมีการประสานสง่ตอ่เพ่ือการดแูลเพิ่ม จะชว่ยการอภิบาลการติดตามนกัเรียนให้เกิดผล

สมบรูณ์ยิ่งขึน้                                   

                                  ข้อเสนอแนะสําหรับฝ่ายงานศาสนกิจอีกประการหนึง่คือ จากการศกึษา 

อิทธิพลท่ีเป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งเพื่อน ซึง่เพ่ือนสามารถทําหน้าท่ีเป็นส่ือกลางชกัชวนให้นกัเรียน   

เข้ามาสูก่ระบวนการตา่ง ๆ ท่ีเป็นกิจกรรมท่ีทางฝ่ายศาสนกิจจดัขึน้เพ่ือนได้มีสว่นอย่างมาก ดงันัน้

ฝ่ายศาสนกิจควรพิจารณาในการสร้างกิจกรรมท่ีให้นกัเรียนมีบทบาทมากยิ่งขึน้ เชน่ การฝึกให้มีพ่ี

เลีย้ง น้องเลีย้ง การให้เดก็ประกาศกบัเด็ก หรือให้นกัเรียนจดักลุม่เซลเพ่ือแบง่ปันพระวจนะ หนนุ

ใจดแูลชว่ยเหลือกนัและกนั หรือกิจกรรมในลกัษณะนี ้เป็นต้น   

                                  ครูคริสเตียนแม้วา่จะไมอ่ยูใ่นฝ่ายศาสนกิจของโรงเรียนก็ตาม จาก

การศกึษาพบวา่หากครูคริสเตียนในโรงเรียนมีภาระใจตระหนกัถึงบทบาทหน้าท่ีได้สําแดงความรัก 

การเอาใจใสด่แูลนกัเรียน รวมทัง้มีหวัใจในการประกาศบอกเลา่เร่ืองราวของพระเจ้า สอนพระ

วจนะของพระเจ้าโดยใช้ทกุโอกาส ท่ีมีสอนนกัเรียน ปลกูฝังความเช่ือความศรัทธาแก่นกัเรียน  

สนบัสนนุให้นกัเรียนเข้ามาสู่กระบวนการ ฟมูฟัก ซึง่หมายถึงกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีฝ่ายศาสนกิจได้ทํา

เพ่ือพฒันาให้นกัเรียนได้เรียนรู้ ได้เข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าและเจริญเตบิโตในความเช่ือ  

ครูคริสเตียนควรตระหนกัถึงบทบาทของตนและมีภาระใจทุม่เทเสียสละอีกทัง้แสดงความรักความ

เมตตาเอือ้อารีให้นกัเรียนได้สมัผสัความรักความอบอุน่เพ่ือสิ่งตา่ง ๆ เหล่านีจ้ะนํานกัเรียน ดงึดดู

นกัเรียนให้เข้ามาสมัผสัเรียนรู้พฒันาเตบิโตขึน้ในพระวจนะในความเช่ือความศรัทธา และมีสว่น

ร่วมเป็นสว่นหนึง่ในกระบวนการท่ีทําให้นกัเรียนตดัสินใจรับบพัติศมาเป็นคริสเตียนในท่ีสดุ 

                                     5.2.3  สําหรับโรงเรียนและผู้บริหาร   

                                     ประการท่ี 1 โรงเรียนและผู้บริหารควรให้การสนบัสนนุสง่เสริมกิจกรรม  

กิจการของทางฝ่ายศาสนกิจในสว่นของกิจกรรม ท่ีกระทําตอ่กลุม่ยอ่ย ๆ เฉพาะนกัเรียนท่ีมีความ

สนใจตัง้ใจต้องการอยากท่ีจะรู้จกัเร่ืองราวของพระเจ้าให้มากขึน้ ต้องการท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจ
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ในพระวจนะของพระเจ้า เช่นการนมสัการของนกัเรียนท่ีสนใจเช่ือร่วมกบันกัเรียนคริสเตียนในทกุ

เช้าวนัศกุร์ การเข้าคา่ยฟมูฟัก (คา่ยนกัเรียนท่ีเดนิออกมารับเช่ือในสปัดาห์พฒันาคณุภาพชีวิต)           

คา่ยศรีวิชยั การแสดงละครคริสต์มาส และ ชมุนมุคณะนกัร้องประสานเสียง เพราะจากการศกึษา

กิจกรรมเหลา่นีมี้สว่นทําให้เดก็นกัเรียนได้รับการพฒันาเตมิเตม็ความรู้ในเร่ืองราวของพระเจ้า 

นกัเรียนได้รับการสง่เสริมด้านพระวจนะของพระเจ้าจากพระคมัภีร์ และนกัเรียนมีการพฒันา

เจริญเตบิโต ทางความเช่ือจากกระบวนการดงักลา่วเหล่านีจ้นกระทัง่นกัเรียนตดัสินใจรับบพัติศมา

เป็นคริสเตียน ดงันัน้ทางโรงเรียนและคณะผู้บริหารควรให้ความสําคญัในกระบวนการ ซึง่ก็คือ

กิจกรรมตา่ง ๆ ในกลุม่ยอ่ยท่ีมีลกัษณะกิจกรรมเฉพาะดงักลา่วนัน้  นอกจากเห็นความสําคญัแล้ว  

ควรให้การสนบัสนนุให้มีการปฏิบตัิกิจกรรมบอ่ย ๆ เทา่ท่ีจะสามารถทําได้เพราะเป็นโอกาสในการ

ท่ีจะพฒันานกัเรียนได้เป็นอยา่งมาก รวมทัง้สนบัสนนุงบประมาณ และเอือ้อํานวยทัง้เวลา สถานท่ี 

บคุลากร ทรัพยากรสิ่งอํานวยความสะดวกในการจดักิจกรรมให้ประสบผลสําเร็จสงูสดุ             

                                   แตจ่ากข้อมลูท่ีได้รับประการหนึง่ผู้ เขียนใคร่ท่ีจะเสนอเพ่ือให้ทางโรงเรียน   

และผู้บริหารได้โปรดพิจารณาทบทวนเก่ียวกบัการย้ายเวลาการนมสัการของนกัเรียนท่ีสนใจเช่ือ

ร่วมกบันกัเรียนคริสเตียนจากเช้าวนัศกุร์ ไปเป็นตอนบา่ยของวนัศกุร์ทําให้นกัเรียนไมส่ะดวก       

ในการเข้าร่วมและการนมสัการนีภ้ายหลงัได้หายไป อีกทัง้ปัจจบุนัถกูแทนท่ีด้วยกิจกรรมอ่ืน ซึง่

จากการศกึษากิจกรรมนีส้ง่ผลและมีอิทธิพลมากท่ีทําให้นกัเรียนได้รับการเรียนรู้เร่ืองของพระเจ้า

ได้รับการพฒันาความรู้ความเข้าใจในพระวจนะทําให้เติบโตในความเช่ือศรัทธาในพระเจ้ามีสว่น

ทําให้นกัเรียนสว่นใหญ่ตดัสินใจรับบพัตศิมาเป็นคริสเตียนในท่ีสดุ 

                                  ประการท่ี 2 ชัว่โมงคริสตจริยธรรมของแตล่ะห้องเรียน (CE = Christian 

Education หรือ Christian Ethics) ท่ีมีกําหนดไว้ในตารางเรียน ตารางสอน ซึง่นกัเรียนจะมีโอกาส

ได้เรียนเพียงสปัดาห์ละหนึง่ครัง้จากข้อมลูท่ีได้รับนกัเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้เร่ืองของพระเจ้า และ

ประยกุต์พระวจนะธรรมคําสอนจากพระคมัภีร์ให้เข้ากบัการดําเนินชีวิตประจําวนัของนกัเรียนใน

เร่ืองทัว่ ๆ ไป ทําให้นกัเรียนนอกจากได้เรียนรู้วิชาการจากชัว่โมงอ่ืน ๆ แล้ว นกัเรียนได้เรียนรู้วิชา

ชีวิตจากชัว่โมงคริสตจริยธรรมนีซ้ึง่เป็นประโยชน์ตอ่การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัและในอนาคต    

ตอ่ ๆ ไปของนกัเรียนด้วย ดงันัน้ทางโรงเรียนจงึควรให้นกัเรียนได้เรียนเตม็ท่ีเพราะเป็นสิ่งสําคญั
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และจําเป็นตอ่นกัเรียนจากการศกึษาพบว่าทางโรงเรียนได้นําชัว่โมงเรียนนีไ้ปเพ่ือเรียนในวิชาอ่ืนท่ี

เห็นวา่สําคญักว่า ทําให้นกัเรียนไมไ่ด้เรียนอยา่งเตม็เม็ดเตม็หนว่ย อีกทัง้ต้องหาวิธีการท่ีจะทําให้

การเข้าห้องเรียนของนกัเรียนในชัว่โมงนี ้เชน่มีแต้มหรือคะแนนสะสมอยา่งใดอย่างหนึง่ เป็น

คะแนนจิตพิสยั เพ่ือเป็นแรงจงูใจให้นกัเรียนตระหนกัถึงความสําคญัในการเข้าเรียนด้วย และอาจ

ต้องจดัห้องท่ีมีเคร่ืองมือทนัสมยัเพ่ือเอือ้อํานวยตอ่การสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมยัใหมเ่ป็นการเสริม

ศกัยภาพในการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุตอ่การปลกูฝังความเช่ือศรัทธาแก่

นกัเรียนให้ได้เตม็ประสิทธิภาพ 

                                   ประการท่ี 3 การคดัสรรบคุลากรฝ่ายศาสนกิจจําเป็นต้องมีวิธีการ

ขัน้ตอน ท่ีพิถีพิถนักวา่บคุลากรด้านอ่ืนเพราะเก่ียวข้องกบัเยาวชน และเก่ียวข้องด้วยเร่ืองของชีวิต 

จิตวิญญาณ ท่ีนกัเรียนเหลา่นีจ้ะมีเส้นทางชีวิตตอ่ไปในฝ่ายจิตวิญญาณซึง่หมายถึงความเช่ือ

ศรัทธาท่ีรวมเอาความคดิทศันคติวิถีการดําเนินชีวิตทัง้หมดให้อยูบ่นพืน้ฐานของความเช่ือศรัทธา

ในองค์พระผู้ เป็นเจ้าดงันัน้จงึถือวา่เป็นหวัใจในการเลือกสรรครูผู้ ท่ีต้องรับผิดชอบพนัธกิจสําคญั  

ซึง่ครูต้องมีคณุลกัษณะ ท่ีเหมาะสมสอดคล้องตอ่การทําพนัธกิจ พร้อมทัง้สนบัสนนุให้ครูมีโอกาส

ได้เข้าอบรมเพิ่มพนูความรู้ความสามารถเทคนิควิธีการดแูลเอาใจใส่อภิบาลนกัเรียนท่ีเป็นเยาวชน  

ซึง่ในปัจจบุนัสิ่งแวดล้อมรอบตวัของนกัเรียนเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วอยูต่ลอดเวลา ดงันัน้ครูจงึ

ควรมีลกัษณะท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบับทบาทและสถานการณ์ ให้ครูมีโอกาสได้แลกเปล่ียน

เรียนรู้กบันกัวิชาการผู้ ท่ีมีประสบการณ์ความรู้เช่ียวชาญ หรือเพ่ือนครูจากตา่งโรงเรียนด้วยการ

อบรมสมัมนา เป็นต้น 

                                      ผลการศกึษานีซ้ึง่เก่ียวกบัลกัษณะการอภิบาล และกระบวนการ    

ตดิตามผลท่ีมีอิทธิพลตอ่นกัเรียนท่ีตดัสินใจเป็นคริสเตียนของโรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา ผลจาก

การศกึษาแสดงวา่พนัธกิจในฝ่ายศาสนกิจทกุ ๆ สว่น บรรยากาศสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

สิ่งแวดล้อมรอบตวันกัเรียน ล้วนรวมเป็นกระบวนการท่ีมีสว่นเกือ้หนนุมีอิทธิพลสง่ผลทําให้

นกัเรียนท่ีสนใจเช่ือตดัสินใจรับบพัติศมาเป็นคริสเตียน ดงันัน้ทางโรงเรียนและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องจงึ

จําเป็นต้องตระหนกัอีกทัง้ให้ความสําคญัและสง่เสริมสนบัสนนุ ตามท่ีได้เสนอแนะไปแล้วนัน้หรือมี

แนวทางอ่ืนท่ีจะสามารถเป็นประโยชน์และเอือ้มากกว่า และหากทกุสว่นทกุฝ่ายในโรงเรียนมีความ
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ร่วมมือประสานการทํางาน โดยมีความเข้าใจในพนัธกิจการประกาศพระกิตติคณุ และการสร้าง

สาวกในโรงเรียน ซึง่คือกระบวนการทัง้สิน้รวมทัง้การอภิบาลและการตดิตามผลนกัเรียนท่ีสนใจ

เช่ือ พร้อมทัง้ตระหนกัถึงความสําคญัถึงเจตนารมณ์หลกัในการทําพนัธกิจของสถาบนัโรงเรียน 

คริสเตียน และให้การสง่เสริมสนบัสนนุ เอือ้อํานวยการทําพนัธกิจให้ดําเนินไปได้อยา่งดี โดยทกุ

ฝ่ายมีการเกือ้หนนุกนัดจุฟันเฟืองสง่พลงัขบัเคล่ือนแก่กนัและกนั ภายในโรงเรียนโดยไมมี่การผลกั

ภาระให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ แตท่กุฝ่ายมีสว่นร่วมมือกนั เห็นความสําคญัและผลกัดนัพนัธกิจการ

นําคน (นกัเรียน) มาถึงองค์พระเยซูคริสต์ด้วยความพร้อมเพรียงเป็นหนึง่เดียวกนั 

                       การศกึษาค้นคว้าวิจยัอิสระนีห้ากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้วิจยัขอกราบอภยัและ

ขอน้อมรับผิด ผู้วิจยัเห็นวา่หากโรงเรียนตา่งๆท่ีสงักดัอยูใ่นมลูนิธิแหง่สภา คริสตจกัรในประเทศ

ไทยซึง่เป็นโรงเรียนคริสเตียนได้ทําการวิจยัในเร่ืองเชน่เดียวกนันีแ้ละรวมสถิติการรับบพัตศิมาของ

นกัเรียน รวมเหตผุลท่ีตดัสินใจรับบพัติศมาและนําผลมาเผยแพร่แบง่ปันเพ่ือจะทําให้ได้เห็นข้อมลู

แง่มมุหลากหลายและอาจเป็นประโยชน์ท่ีสามารถเอือ้ตอ่กนัของโรงเรียนในเครือเพ่ือการนําไป

ปรับใช้พฒันางานด้านพนัธกิจศาสนกิจของโรงเรียนตอ่ไป เพ่ือเพิ่มพนูจํานวนนกัเรียนท่ีรับ           

บพัตศิมาเป็นคริสเตียนให้มากท่ีสดุสมดงัเจตนารมณ์ของมิชชนันารีและการก่อตัง้โรงเรียนท่ีมี

ตัง้แตแ่รกเร่ิมเดมิมา 
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