
 
 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 
คุณค่าและจุดมุ่งหมายของชีวิต 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 
 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่า  
 2.1.1  ความหมายของค าว่า คุณค่า 
 2.1.2  สิ่งมีค่านอกตัวกับสิ่งมีค่าในตัวเอง 
2.2  อุดมคติหรือจุดมุ่งหมายของชีวิต 
2.3  คุณค่าและจุดมุ่งหมายของชีวิตตามแนวคิดทางปรัชญา 
 2.3.1  แนวคิดสุขนิยม  : จงแสวงหาความสุขสบายทางกาย 
 2.3.2  แนวคิดวิมุตินิยม   : จงแสวงหาความสงบ 
 2.3.3  แนวคิดปัญญานิยม  : จงแสวงหาปัญญาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม 
 2.3.4  แนวคิดอัตถิภาวนิยม  : จงแสวงหาตัวเอง 
 2.3.5  มนุษยนิยม  : จงมองรอบด้าน 
2.4  คุณค่าและจุดหมายของชีวิตตามแนวคิดทางศาสนา 

 2.4.1  คุณค่าและจุดหมายของชีวิตตามแนวคิดทางพุทธศาสนา 
 2.4.2  คุณค่าและจุดหมายของชีวิตตามแนวคิดทางศาสนาคริสต์ 

 2.4.3  คุณค่าและจุดหมายของชีวิตตามแนวคิดทางศาสนาอิสลาม 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

 เมื่อศึกษาบทท่ี 2 จบแล้ว  นักศึกษาสามารถ 
 1.  บอกความหมายของค าศัพท์เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องคุณค่าและจุดมุ่งหมายของชีวิตได้ 
 2.  บอกหลักการส าคัญของแนวคิดทางปรัชญาและศาสนาเรื่องจุดมุ่งหมายของชีวิตได ้
 3.  วางเป้าหมายและวิเคราะห์เป้าหมายชีวิตของตนเองได้ 
 4.  อธิบายความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและจุดมุ่งหมายของชีวิตตาม
แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาได้ 
 5.  เปรียบเทียบคุณค่าและจุดมุ่งหมายของชีวิตตามแนวคิดทางปรัชญาและศาสนาได ้
               6.  วางแผนปฏิบัติการเพ่ือบรรลุเป้าหมายชีวิตของตนเองได้ 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. วิธีสอน 
  1.1 วิธีสอนแบบบรรยายประกอบสื่อ เริ่มจากการเสนอปัญหาหรือตั้ งค าถาม         
เพ่ือน าเข้าสู่การบรรยาย มีการตั้งค าถาม ตอบค าถามระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
  1.2 วิธีสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ (Cooperative Learning) ซึ่งมีขั้นตอนการเรียนรู้     
5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียม 2) ขั้นสอน 3) ขั้นปฏิบัติงานกลุ่ม 4) ขั้นตรวจสอบผลงาน และ 5) ขั้นสรุป
บทเรียนและประเมินผล 
 2. กิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.1 ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนเรียนรู้ 
   2.1.1 ตัวแทนนักศึกษาเช็คชื่อและตรวจสอบวินัยในชั้นเรียน 
   2.1.2 อาจารย์ให้นักศึกษานั่งสมาธิตามวีดิทัศน์สั้นการน านั่งสมาธิของดร.อาจอง ชุมสาย
ฯและบันทึกผลการนั่งสมาธิในแบบบันทึก 
   2.1.3 ระหว่างบันทึกผลการนั่งสมาธิฟังเพลงประจ ารายวิชาคือวีดิทัศน์สั้นเพลงสายลม
แห่งจริยธรรม เพลงคนค้นคน เพลงแผ่เมตตา เพลงความสุขเล็ก  ๆเพลงสบาย  ๆครั้งละหนึ่งเพลง 
  2.2 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
   2.2.1 อาจารย์ให้นักศึกษาอ่านใบความรู้เรื่อง “คนเราเกิดมาเพ่ืออะไร” 
   2.2.2 นักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันอภิปรายเรื่องคนเราเกิดเพ่ืออะไร ชีวิตที่มีค่าคืออะไร 
พร้อมชมวีดิทัศน์สั้นโฆษณาไทยประกันชีวิตชุดชีวิตที่มีคุณค่า (แม่ต้อย) วีดิทัศน์สั้นรายการโลกนักอ่านบ้านนักเขียน
ตอนเดินสู่อิสรภาพ 
   2.2.3  อาจารย์แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   2.2.4  อาจารย์ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
  2.3  ขั้นเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ 
   สอนด้วยวิธีร่วมแรงร่วมใจซึ่งมีข้ันตอนการสอน ดังนี้ 
   2.3.1 ขั้นเตรียม 
    อาจารย์ก าหนดเรื่องที่จะศึกษาออกเป็น 8 หัวข้อย่อย คือ  

1) สุขนิยม 2) วิมุตินิยม 3) ปัญญานิยม 4) อัตถิภาวะนิยม 5) มนุษยนิยม 
6) จุดหมายชีวิตแนวพุทธ 7) จุดหมายชีวิตแนวคริสต์ และ 8) จุดหมายชีวิตแนวอิสลาม 
   2.3.2 ขั้นสอน 
    อาจารย์แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 8 คน โดยแบ่งสมาชิกไว้ล่วงหน้าให้มี
ความสามารถคละกัน คือ เก่ง ปานกลาง (ค่อนข้างเก่ง) ปานกลาง (ค่อนข้างอ่อน) อ่อนเรียกว่ากลุ่มบ้าน (Home Group) 
ให้สมาชิกในกลุ่มเลือกหมายเลขประจ าตัวโดยการนับ  1 – 8 อาจารย์ชี้แจงกติกาการเรียนรู้ 
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    2.3.3 ขั้นปฏิบัติงานกลุ่ม 
    1) อาจารย์ให้นักศึกษาที่มีหมายเลขเดียวกันมารวมอยู่ด้วยกันแต่ไม่ควรเกิด
กลุ่มละ 6 – 7 คน  
    2) สมาชิกในกลุ่มใหม่ศึกษาความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่จับฉลากได้ในเอกสาร
ประกอบการสอนบทที่ 2 และช่วยกันท าใบงานที่ 1 และอภิปรายร่วมกันในหัวข้อของใบงานที่ศึกษาจน
ทุกคนมีความเข้าใจกระจ่างชัดเจนกลุ่มเหล่านี้เรียกว่ากลุ่มเชี่ยวชาญ (Expert Group) 
   กลุ่มหมายเลข 1  เรื่อง สุขนิยม และช่วยกันท าใบงานที่ 1 
   กลุ่มหมายเลข 2  เรื่อง วิมุตินิยมและช่วยกันท าใบงานที่  1 
   กลุ่มหมายเลข 3  เรื่อง ปัญญา และช่วยกันท าใบงานที่ 1 
   กลุ่มหมายเลข 4  เรื่อง อัตถิภาวะนิยม และช่วยกันท าใบงานที่ 1 
   กลุ่มหมายเลข 5  เรื่อง มนุษยนิยม และช่วยกันท าใบงานที่ 1 
   กลุ่มหมายเลข 6  เรื่อง คุณค่าและจุดมุ่งหมายของชีวิตแนวพุทธและช่วยกันท าใบงานที่ 1 
   กลุ่มหมายเลข 7 เรื่อง คุณค่าและจุดมุ่งหมายของชีวิตแนวคริสต์และช่วยกันท าใบงานที่ 1 
   กลุ่มหมายเลข 8  เรื่อง คุณค่าและจุดมุ่งหมายของชีวิตแนวพุทธและช่วยกันท าใบงานที่ 1 
  2.3.4 ขั้นตรวจสอบผลงาน 
   อาจารย์ให้สมาชิกกลุ่มเชี่ยวชาญกลับไปยังกลุ่มเดิมของตน และอธิบายความรู้ที่
ตนเองได้ศึกษามาพร้อมทั้งอธิบายหัวข้อตามใบงานที่ก าหนดไว้ โดยเริ่มจากหมายเลข 1 – 8  
  2.3.5  ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล 
   1)  อาจารย์ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเพ่ือประเมินความเข้าใจของกลุ่มจากใบงานที่ 2  
   2) อาจารย์ให้นักศึกษาก าหนดเป้าหมายชีวิตและวางแผนปฏิบัติการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายชีวิตของตนลงในใบงานที่ 3 แบบฟอร์มการก าหนดเป้าหมายในชีวิต 
   3)  อาจารย์ให้นักศึกษาทดสอบความรู้ตามเนื้อหาที่ศึกษาในเรื่องคุณค่าและจุดหมายของชีวิต
โดยการท าสอบกลุ่ม 
 

 2.4 ขั้นสรุป 
  อาจารย์บรรยายสรุปเนื้อหาประกอบสื่อพาวเวอร์พอยต์ และวีดิทัศน์สั้นตามแนวคิดทาง
ปรัชญาและศาสนา ซึ่งมีวีดิทัศน์สั้น ดังนี้ 1) วัตถุยังสูงค่ากว่าจิตใจ 2) ปฏิเสธความสุข 3) นักบวชศาสนาเชน    
4) การ์ตูนพุทธศาสดาตอนทรมานตนและตรัสรู้ 5) โฆษณากระทิงแดง(ชีวิตฉีกกรอบ) 6) โฆษณาความพอเพียง  
7) โฆษณากระทิงแดงเป้าหมายดี ๆ ในชีวิต 8) ความรักของแม่ไม่สิ้นสุด และ 9) ภาพยนตร์สั้นเกาหลีเรื่องเสียงกู่
จากครูใหญ่ 
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 2.5 การฝึกทักษะชีวิตประจ าบท 
  อาจารย์ให้นักศึกษาท าแบบฝึกทักษะชีวิตในแต่ละสัปดาห์โดยท าที่บ้านพักของ
นักศึกษาตามใบงานการฝึกทักษะชีวิตที่ 1 ประวัติความดีงามของตัวข้าพเจ้า และใบงานแบบฝึกทักษะ
ชีวิตที่ 2 ประทับไว้ในดวงจิต 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1.  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต 
 2.  วีดีทัศน์สั้นประกอบการนั่งสมาธิเรื่อง 1) น านั่งสมาธิของดร.อาจอง ชุมสายฯ 2) เพลงสายลม
แห่งจริยธรรม  3) เพลงคนค้นคน 4) เพลงแผ่เมตตา 5) เพลงความสุขเล็ก ๆ และ 6) เพลงสบาย สบาย 
 3.  วีดิทัศน์สั้นประกอบเนื้อหา 1) โฆษณาไทยประกันชีวิตชุดชีวิตที่มีคุณค่า (แม่ต้อย) 2) 
วัตถุยังสูงค่ากว่าจิตใจ 3) ปฏิเสธความสุข 4) นักบวชศาสนาเชน 5) การ์ตูนพุทธศาสดาตอนทรมานตน
และตรัสรู้ 6) โฆษณากระทิงแดง (ชีวิตฉีกกรอบ) 7) โฆษณาความพอเพียง 8) โฆษณากระทิงแดง
เป้าหมายดี ๆ ในชีวิต 9) ความรักของแม่ไม่สิ้นสุด 10) ภาพยนตร์สั้นเกาหลีเรื่องเสียงกู่จากครูใหญ่ และ 
11) เดินสู่อิสรภาพ ประมวล  เพ็งจันทร์ 
 4.  พาวเวอร์พอยต์สรุปเนื้อหาบทที ่2 
 5.  ใบความรู้กรณีตัวอย่างเรื่อง”คนเราเกิดมาเพ่ืออะไร” 
 6.  ใบงานที่ 1 สรุปแนวคิดเก่ียวกับคุณค่าและจุดมุงหมายของชีวิต 
     ใบงานที่ 2 วิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 
  ใบงานที่ 3 แบบฟอร์มการก าหนดเป้าหมายในชีวิต 

การวัดผลและการประเมินผล 
 1.  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
 2.  ใบงานและการประเมินผลใบงาน 
 3.  ใบสังเกตกิจกรรมกลุ่มและการประเมินผล 
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บทท่ี 2 

คุณค่าและจุดมุ่งหมายของชีวิต 
 
 การศึกษาเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์นอกจากการตั้งค าถามว่าชีวิตอะไร ชีวิตมาจากไหน อะไรเป็น
แก่นแท้หรือตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์ซึ่งมีแนวคิดที่แตกกัน ดังได้อธิบายมาในบทที่ 1 ในบทนี้จะ
พิจารณาค าถามเก่ียวกับชีวิตที่ส าคัญคือ มนุษย์เกิดมาเพ่ืออะไร ชีวิตที่มีคุณค่าเป็นอย่างไร อะไรคือสิ่งที่
ดีที่สุดที่มนุษย์ควรแสวงหาอันเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิต สิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตมีเพียงสิ่งเดียวหรือหลายสิ่ง  
ชีวิตที่ดี มีคุณค่าและชีวิตที่ประเสริฐเป็นอย่างไร ซึ่งในการตอบค าถามและอธิบายเหตุผลมีแนวความคิด
ที่แตกตา่งกันทั้งในทางปรัชญาและศาสนาเกี่ยวกับคุณและจุดมุ่งหมายของชีวิต 
 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าของชีวิต  
  

 ค าว่าคุณค่า เป็นค าที่มีความหมายหลายนัยด้วยกัน ค าว่าคุณค่ากับค าว่าสิ่งมีค่ามีความเชื่อมโยง
กัน สิ่งมีค่าเป็นการตั้งค าถามทางจริยศาสตร์ซึ่งมีประเด็นที่ควรท าความเข้าใจดังนี้ 
 

 2.1.1 ความหมายของค าว่า คุณค่า 
 

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556, หน้า 263) ได้ให้ความหมายของ
ค าว่า คุณค่า ไว้ว่า “สิ่งที่มีประโยชน์หรือมีมูลค่าสูง”  ส่วนวิทย์ วิศทเวทย์ (ม.ป.ป., หน้า 4) กล่าวว่า
“คุณค่านั้นคือ ลักษณะ “ที่พึงประสงค์” หรือลักษณะ “ที่ควรจะเป็น” หรือลักษณะที่ “น่าพึง
ปรารถนา””  ดังนั้น คุณค่า หมายถึง สิ่งที่พึงปรารถนามีประโยชน์ เป็นสิ่งที่บุคคลต้องการและคิดว่า
ควรจะเป็น ส่วนค าว่าคุณค่าของชีวิตหมายถึง การด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ของชีวิตโดยตั้งมั่นในคุณงามความดีตามเกณฑ์ของสังคม อันเป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่ตนเองและสังคม 
 

 2.1.2 สิ่งมีค่านอกตัวและสิ่งมีค่าในตัวเอง 
 

  สิ่งมีค่า คือ สิ่งที่มนุษย์ต้องการ อยากได้ อยากมี อยากเป็นและแสวงหา  สิ่งมีค่ามี 2 ประเภทคือ  
  2.1.2.1 สิ่งมีค่านอกตัว (Extrinsic value) คือ สิ่งที่มนุษย์ต้องการเพราะสิ่งนั้นเป็น
เครื่องมือหรือเป็นบันไดน าไปสู่สิ่งอ่ืนที่ต้องการได้อีก ไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นเพราะตัวมันเอง เช่น นักศึกษา
ต้องการเงินเพ่ือไปเรียนหนังสือ เรียนหนังสือเพ่ือหาความรู้ มีความรู้เพ่ือหางานท า ท างานเพ่ือให้ได้เงิน 
เป็นต้น  เงิน การศึกษา ความรู้หรือการท างานล้วนเป็นสิ่งมีค่านอกตัว  และเป็นเพียงเครื่องมือหรือ    
ทางน า (means) ไปสู่สิ่งอื่นเท่านั้น 
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  2.1.2.2 สิ่งมีค่าในตัวเอง (Intrinsic value) คือ สิ่งที่มนุษย์ต้องการมันเพราะตัวมันเอง 
ไม่ได้ต้องการเพราะเป็นทางน าไปสู่สิ่งอ่ืนที่อยากได้มากกว่า เช่น มนุษย์ท างานเพราะต้องการเงิน เงิน
น าไปเพ่ือหาความสุข และถ้าถามต่อไปว่าต้องการความสุขเพ่ืออะไร ถ้าตอบไม่ได้ว่าต้องการความสุข
เพ่ืออะไร หรือตอบว่าความสุขก็เพ่ือความสุข ความสุขเป็นสิ่งมีค่าในตัวเอง สิ่งอ่ืน ๆ เป็นสิ่งมีค่านอกตัว
เพราะเป็นเพียงเครื่องมือไว้หาความสุข หรือ ถ้ามนุษย์แสวงหาความรู้เพ่ือความรู้ ความรู้ก็จะเป็นสิ่งมีค่า
ในตัวเอง ทั้งความรู้และความสุขเป็นจุดหมายสุดท้ายที่มนุษย์ต้องการ (end) 
 ดังนั้น สิ่งมีค่าคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการและมนุษย์เป็นผู้ก าหนดค่าของสิ่งต่าง ๆ ตามที่มนุษย์
ปรารถนา สิ่งมีค่าจึงมี 2 ประเภทคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการเพ่ือเป็นเครื่องมือไปสู่สิ่งอ่ืนที่ต้องการมากกว่า
เรียกว่า สิ่งมีค่านอก และสิ่งที่มนุษย์ต้องการเป็นเป้าหมายสุดท้าย อันเป็นที่สุดของความต้องการ 
เรียกว่า สิ่งมีค่าในตัว สิ่งมีค่าในตัวเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต 
 

2.2  อุดมคติของชีวิตหรือจุดมุ่งหมายของชีวิต 
 

 มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผล การกระท าของมนุษย์จึงเกิดจากการวางแผนเพ่ือหวังผลที่เกิดขึ้น ผลที่
มนุษย์คาดหวังคือจุดมุ่งหมาย ดังนั้นมนุษย์จึงด าเนินชีวิตอย่างมีจุดมุ่งหมาย ค าว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตในทาง
ปรัชญาเรียกว่า อุดมคติของชีวิต พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  (2556, หน้า 1422) ได้ให้
ความหมายของค าว่า อุดมคติ ไว้ว่า “จินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดี ความงาม และความ
จริง ทางใดทางหนึ่งที่มนุษย์ถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตของตน” พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา อังกฤษ-ไทย 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2540, หน้า 45) ได้ให้ความหมายของค าว่า อุดมคติ ไว้ว่า “จุดหมายสูงสุดที่
บุคคลหรือสังคมมุ่งบรรลุถึง” ค าว่าเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของชีวิตในที่นี้หมายถึงเป้าหมายสูงสุด ซึ่ง
เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดในชีวิต เมื่อได้สิ่งนี้แล้วไม่ต้องการสิ่งใดอีก 
 ส าหรับปัญหาว่า คนเราเกิดมาเพ่ืออะไร อะไรคืออุดมคติของชีวิต หรืออะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับ
มนุษย์ อะไรคือสิ่งที่น่าพึงปรารถนาที่สุดส าหรับชีวิต อะไรคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่มนุษย์ควรแสวงหา
(วิทย์ วิศทเวทย์, ม.ป.ป., หน้า 12) ปัญหาเหล่านี้มีค าตอบหลายลัทธิด้วยกันทั้งทางปรัชญาและศาสนา 
ซ่ึงแต่ละทัศนะก็มีเหตุผลท่ีแตกต่างกัน 
 

2.3  คุณค่าและจุดมุ่งหมายของชีวิตตามแนวคิดทางปรัชญา 
              

 มนุษย์มีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องสิ่งมีค่าที่สุดที่มนุษย์ควรแสวงหาโดยเฉพาะความคิดเห็น
เรื่องสิ่งมีค่าในตัวเองและสิ่งมีค่านอกตัว โดยที่บางกลุ่มเห็นว่า ความสุขเป็นสิ่งมีค่าในตัวเอง สิ่งอ่ืน ๆ 
เป็นสิ่งมีค่านอกตัว บางกลุ่มเห็นว่าความรู้ ความสงบ เสรีภาพต่างก็เป็นสิ่งมีค่าในตัวเอง บางกลุ่มเห็นว่า
สิ่งมีค่าในตัวเองมีได้หลายสิ่ง แนวความคิดที่แตกต่างกันเหล่านี้เรียกว่าแนวคิดทางปรัชญา ซึ่งแต่ละ
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แนวคิดก็มีเหตุผลที่แตกต่างกัน กล่าวโดยสรุปแนวคิดทางปรัชญาที่มีต่อค าถามว่า อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่
มนุษย์ควรแสวงหาซึ่งเป็นสิ่งมีค่าในตัวเอง มี 5 แนวคิด คือ 1) แนวคิดสุขนิยม 2) แนวคิดวิมุตินิยม     
3) แนวคิดปัญญานิยม 4) แนวคิดอัตถภิาวนิยม และ5) แนวคิดมนุษยนิยม ซึ่งจะอธิบายไปตามล าดับ 
 

 2.3.1 แนวคิดสุขนิยม : จงแสวงหาความสุขสบายทางกาย 
 

  สุขนิยมเป็นแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับความสุขทางกายและมีรากฐานมาจากแนวคิด    
สสารนิยมซึ่งเชื่อว่าชีวิตมนุษย์คือร่างกาย หากตั้งค าถามว่าร่างกายต้องการสิ่งใดมากที่สุด ค าตอบต่อ
ค าถามนี้เป็นที่มาของแนวคิดสุขนิยมซึ่งมีประเด็นส าคัญในการศึกษาแนวคิดนี้ ดังนี้ 
  2.3.1.1 ความหมายของสุขนิยม(Hedonism)   ค าว่ า  สุ ขนิ ยม  แปลมาจากค า
ภาษาอังกฤษว่า Hedonism ซึ่งมีผู้แปลเป็นภาษาไทยที่แตกต่างกันเช่น สุขารมณ์นิยม รตินิยม สุขนิยม 
พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2540, หน้า 42) ได้ให้ความหมายของ
ค าว่า สุขารมณ์นิยม,รตินิยม ไว้ว่า “ทรรศนะที่ถือว่า สุขารมณ์(pleasure)เป็นสิ่งประเสริฐที่สุด หรือเป็น
ความดีสูงสุดของชีวิต ทรรศนะนี้สอนให้บุคคลมุ่งแสวงหาความสุขทางผัสสะหรือความสุขสบายหรือ
โลกียสุขในชีวิตปัจจุบัน” แพททริค (2518, หน้า 355) กล่าวว่า “ค าว่า hedonism มาจากศัพท์ภาษา
กรีกแปลว่า ความพึงพอใจ รตินิยมในแบบสามัญที่สุดสอนว่า ความพึงพอใจเป็นสิ่งดีที่สุด ส่วนในแบบที่
พัฒนาอย่างรอบคอบจะสอนว่า ความสุขเป็นสิ่งดีที่สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขของคนจ านวนมาก
ที่สุด” วิทย์   วิศทเวทย์ (,ม.ป.ป.,หน้า 143) กล่าวว่า “สุขนิยม(Hedonism) คือ ลัทธิที่ถือว่าความสุข
เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต”  รุ่งธรรม  สุจิธรรมรักษ์ (อ้างในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525, หน้า 
330) กล่าวว่า  “ผู้ที่มีทรรศนะแบบสุขนิยมถือว่าความสุขสบายเป็นสิ่งเดียวที่มีค่าที่สุดในชีวิต เพราะ
ความสุขสบายเป็นสิ่งเดียวที่มีค่าในตัวเอง สิ่งมีค่าอ่ืน ๆ ที่เราต้องการ เช่น เงินทอง ความรู้ เสรีภาพ 
ฯลฯ ล้วนแต่เป็นสิ่งมีค่านอกตัว เราต้องการสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นเครื่องมือน าเราไปสู่ความสุขเท่านั้น 
ไม่ว่าคนเราจะท าอะไรก็ตาม ถ้าสืบสาวไปให้ถึงที่สุดแล้วจะพบว่าเขาท าสิ่งเหล่านั้นก็เพ่ือหลีกหนีจาก
ความทุกข์ยากไปสู่ความสุขสบาย ดังนั้น ความสุขสบายจึงเป็นจุดหมายปลายทางประการเดียวของชีวิต
มนุษย”์  
  2.3.1.2  ประเภทของสุขนิยม   มีผู้กล่าวโจมตีแนวคิดสุขนิยมว่า การเห็นแก่ความสุข
ส่วนตัวนั้นท าให้มนุษย์เห็นแก่ตัวจึงมีนักปรัชญาสุขนิยมเสนอว่าความสุของมนุษย์นั้นมี 2 ประเภทคือ
ความสุขส่วนตนและความสุขส่วนรวมท าให้เกิดแนวคิดเก่ียวกับสุขนิยม 2 ประเภท คือ 
   1) สุขนิยมส่วนบุคคล (Egoistic  Hedonism) แนวคิดนี้ถือว่าความสุขส่วนตนเป็น
สิ่งมีค่ามากท่ีสุด มนุษย์ควรหลีกเลี่ยงความทุกข์และแสวงหาความสุขให้แก่ตนเองให้มากที่สุดโดยไม่ต้อง
ค านึงถึงผู้อ่ืน การกระท าใด ๆ ก็ตามต่อบุคคลอ่ืนที่มนุษย์ควรกระท าเพียงเพราะมันน าความสุขมาให้ 
หากน ามาซึ่งความทุกข์ก็ไม่จ าเป็นต้องไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืน 
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   2)  สุขนิยมสากล (Universal Hedonism) แนวคิดนี้ถือว่า ความสุขของคนส่วน
ใหญ่มีค่ามากที่สุด   มนุษย์ควรท าสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขมากที่สุดแก่คนจ านวนมากที่สุด มนุษย์ควร
ท าแต่สิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขของทุก ๆ คนในสังคม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525, หน้า 330
และสุจิตตรา  รณรื่น, 2540, หน้า 69-73) 
  2.3.1.3  ความรู้กับความสุข นอกจากการแบ่งความสุขออกเป็นความสุขส่วนบุคคลและ
ความสุขของคนจ านวนมากแล้ว แนวคิดสุขนิยมยังแบ่งความสุขออกเป็น 2 ระยะคือ ความสุขเฉพาะ
หน้ากับความสุขระยะยาว ในการแสวงหาความสุขนั้นมนุษย์ควรแสวงหาความสุขด้วยสติปัญญา ความ
รอบคอบและมองการณ์ไกล ความรู้เป็นสิ่งไม่มีค่าในตัวเองเพราะความรู้เป็นเพียงเครื่องให้มนุษย์หลีกเลี่ยงความ
ทุกข์และแสวงหาความสุขได้มากขึ้น ความรู้ที่สุขนิยมชื่นชมยกย่องคือความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยเชื่อว่ายิ่ง
วิทยาศาสตร์เจริญขึ้นมนุษย์ก็ยิ่งสุขสบายมากขึ้น (วิทย์  วิศทเวทย์,  ม.ป.ป., หน้า 145) เพราะวิทยาศาสตร์
พัฒนาวิธีการตอบสนองความสุของมนุษย์ได้หลากหลายรูปแบบ ชาวสุขนิยมเชื่อว่าความรู้มีค่าก็เพราะมี
ประโยชน์ ความรู้ใดน ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตไม่ได้ความรู้นั้นเป็นสิ่งไม่มีค่า ไม่ควรศึกษาเล่าเรียน ตาม
แนวคิดนี้ความรู้เป็นสิ่งมีค่านอกตัวเพราะเป็นเครื่องมือไปสู่ความสุขซึ่งเป็นสิ่งมีค่าในตัว มีความสุขมีค่า
มากกว่าความรู้ 
  2.3.1.4 รากฐานของแนวคิดสุขนิยม สุขนิยม มีความเชื่อพ้ืนฐานมาจากแนวคิดทาง
ปรัชญาสสารนิยมที่เชื่อว่ามนุษย์มีแต่เพียงร่างกาย ไม่มีจิตวิญญาณ สิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นจิตวิญญาณ 
แท้จริงแล้วเป็นเพียงการท างานของสมอง แนวคิดแบบสสารนิยมให้ความส าคัญแก่โลกของวัตถุมากกว่า
จิตใจ เมื่อมนุษย์มีแต่ร่างกาย มนุษย์จึงควรตอบสนองความต้องการทางร่างกายเท่านั้นคือ การแสวงหา
ความสุขทางร่างกาย ดังตารางที ่2.1 
 

ตารางที่ 2.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดสสารนิยมกับแนวคิดสุขนิยม 

แนวคิดสสารนิยม 

(ชีวิตคืออะไร) 

แนวคิดสุขนิยม 

(อะไรคือจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต) 

สสารนิยมเชื่อว่าชีวิตเป็นเพียงร่างกาย สุขนิยมเชื่ อว่ าความสุขสบายทางกายเป็น

จุดหมายสูงสุดของชีวิต 
 

 2.3.1.5  สรุปคุณค่าและจุดมุ่งหมายของชีวิตตามแนวคิดสุขนิยม สุขนิยมถือว่า ความสุข
เป็นสิ่งมีค่าสูงสุดสิ่งเดียวที่มนุษย์ควรแสวงหา ความสุขเป็นสิ่งมีค่าในตัวเอง  สิ่งอ่ืน  ๆ มีค่าเพียงเป็น
เครื่องมือน าความสุขมาสู่มนุษย์ ความรู้ ศีลธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี กฎหมายเป็นสิ่ งที่ดีมีค่าก็
เพราะท าให้มนุษย์ได้รับความสุข สิ่งใดขัดขวางการแสวงหาความสุขของมนุษย์ควรยกเลิก ชีวิตที่มีคุณค่า
คือชีวิตที่มีเงินทอง และปัจจัยพรั่งพร้อมในการแสวงหาความสุข ค่าของคนวัดกันที่ความร่ ารวยและ
แสวงหาความสุขได้มาก “ส าหรับสุขนิยม “ดี” กับ “ความสุข” จึงเป็นสิ่งเดียวกัน ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มี
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ความสุข สังคมที่ดีคือสังคมที่คนในสังคมนั้นมีความสุข โลกที่ดีคือโลกที่คนทั้งหลายมีความสุขกันทั่ว
หน้า” (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525, หน้า 342) ค าว่าสุขในที่นี่หมายถึงความทางร่างกาย
หรือความเกี่ยวข้องกับร่างกายเท่านั้น ดังนั้น ชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่สั่งสมทรัพย์เงินทองไว้สนอง
ความสุขและจุดหมายของชีวิตคือสอนองความสุขให้มากท่ีสุด 
 2.3.1.6  ข้อโต้แย้งที่มีต่อแนวคิดสุขนิยม อย่างไรก็ตามมีแนวคิดที่ไม่ยอมรับความคิดแบบ  
สุขนิยมที่เสนอให้มนุษย์มุ่งแสวงหาแต่ความสุขโดยเชื่อความสุขไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรแสวงหาเพราะ 
  1) ถ้ามนุษย์แสวงหาแต่ความสุขสบายเพียงอย่างเดียว สังคมมนุษย์คงไม่เจริญเช่นทุกวันนี้  
  2) การกระท าอันน่าสรรเสริญจะเกิดขึ้นไม่ได้  ถ้ามนุษย์คิดแต่จะหาความสุขสบาย
เพียงอย่างเดียว 
  3) มนุษย์ไม่สามารถมีความสุขท่ีแท้จริงได้ เพราะความสุขเป็นเพียงมายาไม่มีอยู่จริง 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525, หน้า 338-341) 
 

 2.3.2 แนวคิดวิมุตินิยม  : จงแสวงหาความสงบ 
 

  วิมุตินิยมเป็นปรัชญาที่ไม่เห็นด้วยกับสุขนิยมโดยเห็นว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิต 
แนวคิดนี้มาจากฐานคิดที่เชื่อว่าชีวิตมนุษย์คือจิตวิญญาณ หากตังค าว่าจิตวิญญาณต้องการสิ่งใดมาก
ที่สุดแนวคิดตอบว่าต้องความสงบของจิต มีประเด็นส าคัญในการศึกษาแนวคิดวิมตินิยม ดังนี้ 
  2.3.2.1 ความหมายของค าว่า วิมุตินิยม วิทย์  วิศทเวทย์ (ม.ป.ป., หน้า 51) กล่าวว่า วิมุตินิยม 
“เห็นว่าความสงบของจิตและการหลุดพ้นจากความต้องการเป็นสิ่งที่ดีที่สุด” รุ่งธรรม  สุจิธรรมรักษ์ (อ้างถึงใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525, หน้า 343) กล่าวว่า  “วิมุตินิยม มีทรรศนะว่าสิ่งที่มนุษย์ควรแสวงหาคือ
ความสงบของจิตใจที่ปราศจากทั้งความสุขและความทุกข์ ความสงบของจิตจะมีได้ก็ด้วยการระงับความอยากหรือ
กิเลส เมื่อไม่หวังอยากได้อะไรก็ไม่มีโอกาสเป็นสุขเพราะความสมหวังและไม่มีโอกาสเป็นทุกข์เพราะความผิดหวัง” 
แนวคิดนี้มีความเห็นว่าสิ่งมีค่าของชีวิตมิได้อยู่ที่ความสุขจากวัตถุภายนอก แต่อยู่ที่ความสงบของจิตและวิญญาณ
ภายใน คุณค่าชีวิตอยู่ที่การที่วิญญาณได้ลิ้มรสอะไรบางอย่าง มิใช่การที่ร่างกายได้สัมผัสรูปธรรมภายนอก        
ชาววิมุตินิยมเน้นเรื่องการดับความต้องการและการเอาชนะตนเอง (วิทย์  วิศทเวทย์, ม.ป.ป., หน้า 151) ดังนั้น     
ค าว่า วิมุตินิยม หมายถึงแนวคิดที่เชื่อความสงบของจิตเป็นสิ่งมีค่าที่สุดที่มนุษย์ควรแสวงหาและเป็นจุดหมาย
สูงสุดของชีวิต 
  2.3.2.2  แนวคิดวิมุตินิยมที่ส าคัญ 2 ลัทธิ มีนักปรัชญากรีกโบราณได้น าเสนอแนวคิดแบบ
วิมุตินิยมไว้ 2 ลัทธิคือ 
   1)  ลัทธิซีนิค (Cynicism)  ลัทธินี้เกิดขึ้นจากความไม่พอใจต่อสภาพชีวิตของตัวเอง 
ของสังคมและโลกที่เขาอาศัยอยู่ เช่น ภัยพิบัติจากสงคราม ความทุกข์ยาก ตลอดจนสภาพสังคมที่
ฟุ้งเฟ้อ นักปรัชญาในกลุ่มนี้จึงได้เสนอแนวทางในการด าเนินชีวิตด้วยการปลีกตนเองออกจากสภาพ
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สังคมดังกล่าว ไปด าเนินชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ต้องแสวงหาอะไร ตัดความต้องการในทุกสิ่งออกให้หมด 
พอใจในสิ่งที่มีอยู่ และมีความสุขไปวัน ๆ ไม่ต้องไปดิ้นรนแสวงหาในสิ่งที่สังคมต้องการ สิ่งเหล่านั้นไม่
สามารถให้ความสุขได้เนื่องจากจิตใจไม่สงบ เมื่อไม่ต้องการอะไรก็จะได้ไม่ต้องเสียใจเพราะสูญเสียอะไรไป 
และก็ไม่ต้องดีใจเพราะได้อะไรมา เมื่อไม่เสียใจไม่ดีใจจิตใจก็สงบ (สุจิตรา  รณรื่น, 2540, หน้า 76-77) ดังนั้น 
ลัทธินี้จึงให้ความส าคัญกับการดับความต้องการและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพอใจในสิ่งตนมี ไม่ต้องดิ้นรน
แสวงหา 
   2) ลัทธิสโตอิค (Stoicism) ลัทธินี้สอนคล้ายลัทธิซีนิคแต่เป็นระบบกว่าและมี
จุดมุ่งหมายค่อนข้างแน่นอนกว่า ลัทธิสโตอิคเชื่อว่า โลก ธรรมชาติ และเอกภพ ด ารงอยู่และด าเนินไป
ตามกฎเกณฑ์ที่ตายตัว กฎนี้เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติและเข้าใจได้ด้วยเหตุผล มนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของธรรมชาติและสามารถใช้สติปัญญาเข้าใจเหตุผลของธรรมชาติได้ แต่กระนั้นมนุษย์ก็ไมสามารถที่จะ
ควบคมุหรือเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มันจะเกิดข้ึนได้ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด ไม่มีใครห้ามมันได้ 
ถ้าเราไปฝืนธรรมชาติหรือพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติจะท าให้เราเป็นทุกข์ แต่ถ้าเราเข้าใจ
ธรรมชาติว่ามันต้องเป็นไปอย่างนั้นตามกฎเกณฑ์หรือระเบียบของมัน เราก็จะไม่เดือดร้อนหรือเป็นทุกข์
ตามความเป็นไปของมัน เราต้องวางเฉยต่อเหตุการณ์ภายนอกทั้งมวล คือ ไม่ดีใจหรือไม่เสียใจต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะเหตุการณ์ต่าง ๆ ในตัวมันเองไม่ดีไม่ชั่ว ความดีความชั่วอยู่ที่ตัวเราต่างหาก 
ผู้อื่นจะท าอะไรเราไม่ได้ถ้าเราวางเฉยต่อสิ่งเหล่านั้น (สุจิตรา  รณรื่น, 2540, หน้า 77) ลัทธิสโตอิคสอน
ว่า มนุษย์ควรเอาชนะใจตนเองถ้าท าได้แล้วมนุษย์ก็จะมีความสงบสุขท่ีแท้จริง 
 2.3.2.3 วิถีทางน าไปสู่ความสงบของจิต วิมุตินิยมถือว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์มีค่า
มากกว่าการมีความสุข ต้นเหตุของความทุกข์คือ การเกิดความอยากแล้วไม่ได้สมอยาก ความไม่สมอ
ยากคือความทุกข์ เช่น อยากกินอาหารอร่อยแล้วไม่ได้กินสมอยากก็เป็นทุกข์  อยากได้เสื้อผ้าที่สวยงาม
แล้วไม่ได้สมอยากก็เป็นทุกข์ ดังนั้นการที่ไม่ได้ในสิ่งหวังหรือต้องการจึงเป็นความทุกข์ วิธีป้องกันความ
ทุกข์คือ ป้องกันไม่ให้ความอยากเกิดขึ้น หรือป้องกันไม่ให้ความไม่สมอยากเกิดขึ้น การป้องกันไม่ให้เกิด
ความไม่สมอยากท าได้ 2 วิธี 1) ดิ้นรนแสวงหาสิ่งที่ตนอยากได้ มาสนองความอยากให้ครบถ้วน
เหมาะสมกับความอยากของตน 2) ขจัดความอยากให้หมดไปหรือลดให้เหลือน้อยที่สุด ชาววิมุตินิยม
เสนอว่าอย่าไปเที่ยวแสวงหาความสุขจากภายนอกให้มากเลย ยิ่งหาความสุขมากเท่าไรก็ยิ่งได้ความสุข
น้อยลงเท่านั้น ชาววิมุตินิยมเห็นว่า สิ่งมีค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ความสุขจากวัตถุภายนอกแต่อยู่ที่ความ
สงบของจิตวิญญาณภายใน  ความสุขกับความทุกข์เป็นของคู่กัน มนุษย์ไม่ควรแสวงหาความสุขเพราะจะ
ท าให้เกิดความทุกข์ตามมา สิ่งที่มนุษย์ควรแสวงหาคือ ความสงบของจิตใจที่ปราศจากทั้งความสุขและ
ความทุกข์ ความสงบของจิตใจจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการดับความอยาก ความต้องการและการเอาชนะใจ
ตนเอง วิมุตนิิยมจึงถือว่า การท าจิตใจให้สงบด้วยการดับความต้องการเป็นสิ่งมีค่าที่สุดส าหรับชีวิต 
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 2.3.2.4 รากฐานของแนวคิดวิมุตินิยม แนวคิดแบบวิมุตินิยมมาจากฐานคิดแบบจิตนิยมที่
เชื่อว่า จิตเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง และเป็นสิ่งส าคัญที่สุดของชีวิตและจิตมีความส าคัญกว่าร่างกาย จิตเป็นนาย
กายเป็นบ่าว  จิตวิญญาณไม่สูญสลายไปพร้อมร่างกาย แนวคิดแบบจิตนิยมให้ความส าคัญแก่จิตใจมาก
ว่าวัตถุ มนุษย์จึงควรมุ่งแสวงหาสิ่งที่มีค่าต่อจิตวิญญาณ คือความสงบของจิต ดังตารางที่ 2.2 แสดง
ความสัมพันธ์ของแนวคิดจิตนิยมกับแนวคิดวิมุตินิยม 
 

ตารางที ่2.2  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดจิตนิยมกับวิมุตินิยม 

แนวคิดจิตนิยม 

(ชีวิตคืออะไร) 

แนวคิดวิมุตินิยม 

(อะไรคือจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต) 

จิตนิยมเชื่อว่าตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์คือ     

จิตวิญญาณ 

วิมุตินิยมเชื่อว่าความสงบของจิตเป็นจุดมุ่งหมาย

สูงสุดของมนุษย์ 
 

 2.3.2.5 สรุปคุณค่าและจุดหมายของชีวิตตามแนวคิดวิมุตินิยม วิมุตินิยมถือว่า ความสงบ
ของจิตมีค่าเหนือกว่าความสุข ความสงบของจิตจะเกิดขึ้นได้ด้วยการดับความต้องการและชนะตนเอง 
ส าหรับชาววิมุตินิยมเศรษฐีไม่ใช่คนที่มีมากแต่คือคนที่ต้องการน้อย คนที่มีความสุขที่สุดมิใช่คนที่มีมาก
ที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด การท าตนให้เป็นอิสระจากความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็นเรื่อง
ส าคัญมาก เพราะจะท าให้มนุษย์เป็นอิสระจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิง ชีวิตที่ดีและมีคุณค่าตามแนวคิด  
วิมุตินิยมคือ ชีวิตที่วางเฉยต่อความเป็นไปที่เกิดขึ้นในโลกหรือในชีวิต ขจัดความอยากและความหลงผิด 
เมื่อท าได้เช่นนี้ชีวิตก็เป็นอิสระอย่างแท้จริง ดังนั้น ชาววิมุตินิยมจึงเสนอว่า สิ่งที่มนุษย์ควรแสวงหา คือ 
ความสงบของจิตที่ปราศจากท้ังความสุขและความทุกข์อันเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์ 
 

 2.3.3  แนวคิดปัญญานิยม : จงแสวงหาปัญญาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม 
 

 ปัญญานิยมจัดอยู่ในกลุ่มแนวคิดท่ีถือว่าความสุขไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตมนุษย์ มีสิ่งอ่ืนที่มี
ค่ามากกว่าความสุข การแสวงหาแต่ความสุขท าให้มนุษย์ไม่ต่างจากสัตว์ แนวคิดนี้เสนอว่า การแสวงหา
ปัญญาเพ่ือเข้าถึงสัจธรรมเป็นสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิต ปัญญาเป็นจุดหมายของชีวิตมนุษย์ซึ่งมีประเด็นส าคัญ
ในการศึกษา ดังนี้ 
 2.3.3.1 ความหมายของ ปัญญานิยม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
(2546, หน้า 687) ได้ให้ความหมายของค าว่า ปัญญา ไว้ว่า “ความรอบรู้ ความรู้ทั่ว ความฉลาดเกิดแต่
เรียนและคิด...” ปัญญาหมายถึงความสามารถในการใช้เหตุผลเพ่ือแสวงหาความจริง  ปัญญานิยม คือ 
ลัทธิที่ถือว่า ปัญญาหรือความรู้เป็นสิ่งที่ดีท่ีสุดและเป็นสิ่งมีค่าในตัวเอง ความสุขเป็นเพียงวิถีที่จะน าไปสู่
กิจกรรมทางปัญญาเท่านั้น (สุจิตรา  รณรื่น, 2540, หน้า 73) ปัญญานิยมคือทรรศนะที่ถือว่าการมี
ความรู้ เพ่ือเข้าถึงสัจธรรมเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต ปัญญาหรือความรู้ เป็ นสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์       
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(วิทย์  วิศทเวทย์, ม.ป.ป., หน้า 45) ดังนั้น ปัญญานิยมคือแนวคิดที่เชื่อว่าปัญญาเป็นจุดหมายสูงสุดที่
มนุษย์ควรเข้าถึง 
 2.3.3.2  ประเภทของความรู้  ปัญญานิยมและสุขนิยมมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องค่า
ของความสุขกับความรู้ โดยที่ชาวสุขนิยมเชื่อว่าความสุขเป็นสิ่งมีค่าในตัวเอง ความรู้เป็นสิ่งมีค่านอกตัว
และเป็นเพียงเครื่องมือในการแสวงหาความสุขของมนุษย์ ส่วนชาวปัญญานิยมเชื่อว่า ความรู้เป็นสิ่งมีค่า
ในตัวเอง ความสุขเป็นสิ่งมีค่านอกตัว ค่าของความสุขอยู่ที่ท าให้มนุษย์หาความรู้ได้ดีขึ้นเท่ านั้น ปัญญา
จึงมีค่ามากว่าความสุขโดยทีป่ัญญานิยมได้แบ่งความรู้ออกเป็น 2 แบบ คือ  
  1) ความรู้ที่ช่วยให้มนุษย์มีความสุขสบายมากขึ้นและตอบสนองความต้องการทาง
ร่างกายได้ดีขึ้น ความรู้แบบนี้หนีไม่พ้นจากร่างกาย ยังติดอยู่กับร่างกายและถือว่าร่างกายส าคัญที่สุด 
เช่นความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแสวงหาความรู้แบบนี้ก็คือหาวิธีการที่จะตอบสนองความ
ต้องการของร่างกาย  
  2) ความรู้บริสุทธิ์ เป็นสัจธรรมอมตะไม่เกี่ยวข้องกับการสนองความอยากของ
ร่างกาย ความรู้แบบนี้รู้แล้วไม่ได้ประโยชน์และไม่ท าให้มีความสุขสบายมากขึ้น แต่รู้แล้ วท าให้ค่าของ
ความเป็นคนสูงขึ้น ปัญญานิยมถือว่า การเข้าใจสัจจะของชีวิต โลกและจักรวาลท าให้ค่าของมนุษย์สูงขึ้น
และท าให้มนุษย์ต่างจากสัตว์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525, หน้า 353) ความรู้ที่ปัญญานิยม
ยกย่องคือ ความรู้บริสุทธิ์ ซึ่งท าให้มนุษย์มีค่าสูงกว่าสัตว์และเข้าสัจธรรมสูงสุดของชีวิตกลายเป็น        
ผู้ประเสริฐ 
 2.3.3.3 วิถีทางน าไปสู่ความรู้แจ้งสัจธรรม ชาวปัญญานิยมเชื่อว่าวิญญาณหรือจิตเป็นสิ่ง
ส าคัญของมนุษย์และในวิญญาณนั้นสิ่งส าคัญที่สุดคือปัญญา จิตของมนุษย์นั้นมีความสัมพันธ์กับกายคือ
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และเป็นผู้พิจารณาข้อมูลที่กายรู้จัก มนุษย์ควรแยกจิตของตนออกจากร่างกาย 
ไตร่ตรองหาความจริงด้วยปัญญา จิตวิญญาณมนุษย์มีสมรรถนะอย่างหนึ่งคือปัญญาหรือเหตุผล ถ้าจิต
ยึดมั่นกับสมรรถนะอันนี้ด้วยการท ากิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจิตคือการคิดและไตร่ตรองโดยไม่ต้อง
อาศัยประสาทสัมผัสมนุษย์จะได้ความจริงที่สมบูรณ์ 
  โสเครตีสนักปรัชญาชาวกรีกซึ่งเป็นตัวแทนของปัญญานิยม เชื่อว่า คนทุกคน
ต้องการท าความดี แต่เหตุผลที่เขาท าความชั่วเพราะเขาไม่รู้ คือไม่รู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี ความรู้จึ้งเป็นสิ่ง
ส าคัญ ความรู้ในที่นี้หมายถึง รู้ตัวเอง (known thyself) สิ่งที่มนุษย์ต้องการคือ การรู้จักตัวเองในฐานะที่
เป็นมนุษย์ ถ้าเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ที่แท้จริง ก็จะเข้าใจดีว่า ในฐานะที่เกิดเป็นมนุษย์ควรท าอะไร 
โสเครตีสมีทรรศนะเกี่ยวกับมนุษย์ว่า “มนุษย์คือวิญญาณที่ถูกขังอยู่ในร่างกาย เมื่อตายวิญญาณจะถูก
ปลดปล่อยให้เป็นอิสระ แต่ชะตากรรมของวิญญาณจะข้ึนอยู่กับว่ามันสามารถรักษาตัวเองให้บริสุทธิ์จาก
ความแปดเปื้อนทางกายได้มากน้อยเพียงไร ความแปดเปื้อนดังกล่าวเกิดจากอิทธิพลของกิเลสทางกาย 
และคนฉลาดจะพยายามท าให้ตัวเองเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ เขาจะมองชีวิตว่าเป็นการตระเตรียมเพ่ื อ
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จะพบกับความตาย ความรู้ที่เขาต้องการจึงเป็นความรู้เกี่ยวกับความเป็นอมตะ” (Huby : 1969 อ้างถึง
ใน สุจิตรา  รณรื่น, 2540, หน้า 74) 
 2.3.3.4 รากฐานของแนวคิดปัญญานิยม การที่ชาวปัญญานิยมเชื่อว่าวิญญาณหรือจิต
เป็นสิ่งส าคัญของมนุษย์และในวิญญาณนั้นสิ่งส าคัญที่สุดคือปัญญา ปัญญานิยมจึงตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความ
เชื่อแบบจิตนิยม ที่ถือว่าจิตหรือวิญญาณมีอยู่จริง มนุษย์ประกอบด้วยร่างกายและจิตวิญญาณและส่วนที่
เป็นจิตวิญญาณส าคัญกว่าร่างกาย ปัญญานิยมเชื่อว่า วิญญาณของมนุษย์เป็นอมตะ เมื่อตายวิญญาณไม่
แตกดับเหมือนร่างกาย ลัทธินี้จึงไม่สอนให้มนุษย์หมกมุ่นอยู่กับความสุขทางกาย แต่สอนให้ประกอบ
กิจกรรมทางปัญญาเพ่ือว่าเมื่อตายลงวิญญาณจะได้เข้าถึงโลกแห่งสัจธรรม ดังนั้น รากฐานความคิดของ
ปัญญานิยมจึงมาจากจิตนิยมโดยเชื่อในจิตวิญญาณมนุษย์มีปัญญาแฝงอยู่ จิตนิยมกับปัญญานิยมจึงมี
ความสัมพันธ์กันดังตารางที่ 2.3 
 

ตารางที่ 2.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดจิตนิยมกับปัญญานิยม 
 

แนวคิดจิตนิยม 

(ชีวิตคืออะไร) 

แนวคิดปัญญานิยม 

(อะไรคือจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต) 

จิตนิยมเชื่อว่าตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์คือ      

จิตวิญญาณ 

ปัญญานิยมเชื่อว่าการมีความรู้หรือการเข้าถึง 

สัจธรรมเป็นสิ่งมีค่าสูงสุดของมนุษย์ 
 

 2.3.3.5  สรุปคุณค่าและจุดมุ่งหมายของชีวิตตามแนวคิดปัญญานิยม ปัญญานิยมถือว่า
ศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์อยู่ที่การมีปัญญาความรู้ สาระของมนุษย์ที่ท าให้มนุษย์ต่างจากสัตว์คือ
ปัญญาหรือความสามารถในการใช้เหตุผลเพ่ือค้นหาความจริง ค่าของคนจึงอยู่ที่การเพ่ิมพูนสาระคือ
ปัญญาของตนให้มากขึ้น ไม่ใช่อยู่ที่การมีความสุขสบายมากขึ้น ชีวิตที่สมบูรณ์และมีค่ามิใช่ชีวิตที่
แสวงหาความพอใจให้แก่ร่างกาย แต่เป็นชีวิตที่หันเข้าสู่สาระหรือธาตุแท้ของตน นั่นคือ ชีวิตที่อยู่กับ
ปัญญา การอยู่กับปัญญาคือการแสวงหาความรู้และความจริง  ส าหรับชาวปัญญานิยมชีวิตที่สมบูรณ์มิได้
วัดด้วยความสุขทางรูปธรรมหรือทางร่างกาย การเป็นคนดีกับการมีความสุขสบายมิใช่สิ่งเดียวกัน คนดีคือคนที่
สาระของเขาอันได้แก่ปัญญาได้รับการเอาใจใส่อย่างพร้อมบริบูรณ์ (วิทย์  วิศทเวทย์, ม.ป.ป.,หน้า 149) 
จุดหมายของชีวิตมนุษย์คือการรู้จักตนเองและโลกด้วยปัญญา 
 

 2.3.4  แนวคิดอัตถิภาวนิยม  : จงแสวงหาเสรีภาพ 
 

 แนวคิดอัตถิภาวนิยม แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า existentialism ซึ่งเป็นแนวคิดที่มี
อิทธิพลอย่างกว้างขวางในโลกปัจจุบันโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่ก าลังตื่นตัวขอเสรีภาพและความเป็น
ธรรมโดยเรียกร้องให้ทบทวนหลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้กันอยู่ในสังคม แนวคิดนี้มีรากฐานมา
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จากแนวคิดจิตนิยม เน้นให้มนุษย์แสวงหาเสรีภาพอันเป็นธาตุแท้ของมนุษย์ มีประเด็นส าคัญใน
การศึกษา ดังนี้ 
 2.3.4.1 ความหมายของค าว่า อัตถิภาวนิยม ค าว่า อัตถิภาวะ มาจากภาษาบาลี คือ อัตถิ 
แปลว่าเป็นอยู่ ภาวะ แปลว่า สภาพ ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า existence  แปลว่าความเป็นอยู่   
(กีรติ  บุญเจือ, 2522, หน้า3) พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน       
(2540, หน้า 35) ได้ให้ความหมายของค าว่า อัตถิภาวนิยม ไว้ว่า “ทรรศนะทางปรัชญาที่ให้ความส าคัญ
แก่ปัจเจกภาพมากกว่าสากลภาพ เสรีภาพมากกว่าระเบียบกฎเกณฑ์ เน้นการสร้างสรรค์มากกว่าการ
อนุรักษ์ระเบียบแบบแผน ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล และให้ความส าคัญแก่ความรู้เชิงอัตนัย...เช่น 
ความรู้ที่เกิดจากการประสบด้วยตนเอง มากกว่าความรู้เชิงปรนัย...เช่น ความรู้ที่เกิดจากเหตุผล...”  
 แนวคิดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากต้องการกระตุ้นให้มนุษย์ตระหนักในสถานภาพบทบาทหน้าที่ของ
มนุษย์และเน้นให้ตระหนักในความเป็นตัวของตัวเองมากที่สุด โดยย้ าเรื่อง ความมีอยู่  (existence) การ
มีอยู่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการมีชีวิตอยู่ พืชและสัตว์ก็มีชีวิตอยู่ พวกมันมีอยู่ แต่ไม่จ าเป็นต้องมาขบคิดว่า 
การมีอยู่นี้มีความหมายว่าอย่างไร มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวที่ตระหนักถึงการมีอยู่ของตน การมีอยู่
ของมนุษย์มีความส าคัญกว่าการที่เขาเป็นอะไร “การมีอยู่ของฉันส าคัญกว่าสิ่งที่ฉันเป็น” การมีอยู่มีมา
ก่อนสาระ ค าว่าสาระหมายถึง สิ่งซึ่งเป็นองค์ประกอบของสรรพสิ่ง หมายถึงธรรมชาติหรือตัวตน มนุษย์
ไม่มีธรรมชาติที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ดังนั้นมนุษย์จึงต้องสร้างสรรค์ตัวของเขาเองขึ้นมา  เขาต้องสร้าง
ธรรมชาติหรือสาระของเขา เพราะสิ่งนี้ไม่ได้ถูกก าหนดไว้ล่วงหน้า มนุษย์ไม่มีธรรมชาติที่เป็นนิรันดร์ 
มนุษย์ถูกสาปให้ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อย ๆ ดังนั้น มนุษย์ต้องตัดสินใจเองว่าจะมีชีวิตอย่างไร   
(กอร์เดอร์, 2540, หน้า 476-477)    
 ธีรพงษ์  มีไธสง (2551, หน้า 208) กล่าวถึงแนวคิดอัตถิภาวนิยมว่าเป็น”กลุ่มแนวคิดที่เสนอให้
มนุษย์กลับมาหาตัวเอง และท าตามเสรีภาพอย่างแท้จริง แต่การกระท าตามเสรีภาพของมนุษย์ต้องมีความ
รับผิดชอบควบคู่กันเสมอ หรืออาจกล่าวได้ง่าย ๆ ว่า เสรีภาพจะต้องมาคู่กับความรับผิดชอบเสมอ” 
 2.3.4.2   แนวคิดอัตถิภาวนิยมแบ่งเป็น 2 ฝ่าย เนื่องจากอัตถิภาวนิยมเริ่มต้นจากความ
ไม่พอใจระบบแนวคิดเก่า ที่พยายามตีกรอบความคิดด้วยวิธีการและเหตุผลต่าง  ๆ ผนวกกับสูตรส าเร็จ
เฉพาะตนที่ไม่อาจใช้กับคนอ่ืนได้ การแก้ปัญหาชีวิตและสังคมนั้นจะต้องมีพ้ืนฐานอยู่บนความจริงแห่ง
การมีอยู่ของตนในสิ่งแวดล้อมจริงที่ก าหนดให้ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน แนวคิดทั่วไปของอัตถิภาวนิยม
แบ่งเป็น 2 ฝ่ายคือ  
  1)  ฝ่ายที่เห็นว่าศาสนามีความส าคัญที่จะกล่อมเกลา ควบคุมสัญชาตญาณมนุษย์
ที่มักปกป้องตนให้ปลอดภัยด้วยการรุกรานฝ่ายตรงข้ามเสมอ ดังนั้นศาสนาจึงช่วยให้มนุษย์มีกรอบแห่ง
ความรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือควบคุมกิเลสแห่งความเป็นปุถุชนให้อยู่ในกรอบหรือขอบเขตที่ดีงาม      
(พระมหาแสวง  ปัญญาวุฒิ, 2544, หน้า 83) 
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  2)  ฝ่ายที่เห็นว่าศาสนาไม่ส าคัญ โดยให้เหตุผลว่ามนุษย์สามารถแก้ปัญหาได้โดย
ไม่ต้องอาศัยศาสนา ยิ่งกว่านั้น การนับถือศาสนาอาจเปิดโอกาสให้คนฉลาดเอาเปรียบคนโง่โดยเสนอ
อุดมคติให้หลงใหล จนท าให้ผู้นับถือใช้เป็นข้อแก้ตัว เพ่ือหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบที่จะต้องเผชิญหน้า
กับปัญหาด้วยตนเองและขบคิดหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง (กีรติ  บุญเจือ, 2522, หน้า 117) 
 2.3.4.3 วิถีทางไปสู่เสรีภาพและการค้นพบตนเอง  ชาวอัตถิภาวนิยมเห็นว่ามนุษย์ในสมัย
ปัจจุบันได้สูญเสียตัวเองไปในสังคมอันสลับซับซ้อน  คนปัจจุบันต้องแสดงหลายบทบาท บทบาทเหล่านี้
คือหัวโขนที่ต้องสวม ทั้งทั้งที่ไม่อยากท าแต่ก็จ าเป็นต้องท า อะไรคือ ตัวเขาที่แท้จริง  เกือบทุกสิ่งที่ท า
เพราะคนอ่ืน มีบ้างไหมที่เขาท าอะไรโดยที่เกิดจากตัวเขาเองจริง ๆ ไม่ใช่เ พียงฐานะที่เป็นนั่นหรือเป็นนี่ 
ชาวอัตถิภาวนิยมตอบว่า ในสังคมปัจจุบันแทบจะไม่มีใครเลยที่ไม่ถูกบีรัดโดยบทบาทต่าง  ๆ             
คนสมัยใหม่ไม่มีเวลาที่จะมาพิจารณาดูตัวเอง ว่าตัวเองรู้สึกอะไรหรืออยากท าอะไร ที่เขาท าอะไรต่อ
อะไรอยู่ทุกวันนั้นก็เพราะเขาต้องท า หัวโขนมันบงการเช่นนั้น การกระท าที่เกิดจากความรู้สึกจริง ๆ ว่า
อยากท านั้นไม่มีอีกต่อไป 
 ความสลับซับซ้อนของสังคมสมัยใหม่และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้ดึงมนุษย์ออก
จากตัวเองเสียแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้คนเราควรท าอย่างไร ชาวอัตถิภาวนิยมบอกว่า ขอให้มนุษย์กลับมาหา
ตัวเอง การกลับมาสู่ตัวเองก็คือการตระหนักถึงเสรีภาพอันเป็นธาตุแท้ของมนุษย์ ความเป็นอิสระที่จะ
เลือกกระท าสิ่งต่าง ๆ นั้นเป็นสิ่งที่แยกไม่ออกจากมนุษย์ ไม่มีครั้งใดเลยที่จะพูดได้ว่า มนุษย์ไม่มีเสรี 
และไม่มีสถานการณ์ใดเลยที่จะกล่าวได้ว่าในสภาพอย่างนั้นมนุษย์ถูกบังคับ ธรรมชาติที่แท้จริงของ
มนุษย์คือ เสรีภาพ การบอกว่า มนุษย์แต่ละคนถูกบังคับจากสิ่งอ่ืนนั้นไม่เป็นความจริง ความจริงคือ 
มนุษย์แต่ละคนเลือกทางเดินชีวิตต่างกันออกไป ชีวิตเมื่อมีอยู่แล้ว ย่อมต้องมีการเลือกเสมอ และการ
เลือกทุกครั้งต้องอยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง ดังนั้น มนุษย์ต้องมีความตั้งใจในการเลือกว่าจะเอา
อย่างไรกับชีวิตของตนดี แนวคิดนี้จึงเน้นให้มนุษย์เลือกวิถีด าเนินชีวิตด้วยตนเองเพราะมีเครื่องมือที่
ส าคัญในการด าเนินชีวิตคือเสรีภาพ 
 2.3.4.4 รากฐานของแนวคิดอัตถิภาวนิยม แนวคิดอัตถิภาวนิยมมากจากรากฐาน
ความคิดที่ว่า แก่นแท้หรือสารัตถะของมนุษย์คือ เสรีภาพ  จิตมนุษย์เป็นความว่างและอิสระ เพราะ
ความว่างเปล่านี้ท าให้มนุษย์มีเสรีภาพที่จะเลือก การเลือกของมนุษย์จึงเป็นอิสระ ดังนั้น เสรีภาพจึงเป็น
ธาตุแท้ของมนุษย์ มนุษย์ถูกสาปให้มีเสรีภาพ  เมื่ออิสระเขาควรท าในสิ่งที่เขาอยากท าและรับผิดชอบ
การกระท าของตน แนวคิดอัตถิภาวนิยมสอนว่าจงเลือกและรับผิดชอบ ดังนั้นแนวคิดอัตถิภาวนิยมจึงมี
รากฐานมาจากแนวคิดจิตนิยมโดยเชื่อว่ามนุษย์จิตและจิตมนุษย์เดิมนั้นว่างเปล่า ดังตารางที่ 2.4 
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 ตารางที ่2.4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดจิตนิยมกับอัตถิภาวนิยม 
 

แนวคิดจิตนิยม 

(ชีวิตคืออะไร) 

แนวคิดอัตถิภาวนิยม 

(อะไรคือจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต) 

อัตถิภาวนิยมเชื่อว่าตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์คือ

จิต จิตมนุษย์ว่างเปล่าและอิสระ แก่นแท้ของ

มนุษย์คือเสรีภาพ 

อัตถิภาวนิยมสอนว่าการค้นพบตนเองคือเสรีภาพ

เป็นจุดหมายของชีวิต 

 

 2.3.4.5 สรุปคุณค่าและจุดหมายของชีวิตตามแนวคิดอัตถิภาวนิยม จากการที่แนวคิด
อัตถิภาวนิยมเชื่อว่า แก่นแท้ของความเป็นมนุษย์คือ เสรีภาพ   เสรีภาพคือการมีอิสระที่จะเลือกกระท า
สิ่งต่าง ๆ ได้ตามความต้องการหรือความรู้สึกของตนเองโดยปราศจากการบีบบังคับจากสิ่งต่าง  ๆ การ
กระท าตามความรู้สึกที่แท้จริงเป็นการแสดงออกถึงความจริงใจ มนุษย์จะกลับมาสู่ตัวเองได้ก็ต่อเมื่อมี
ความจริงใจ ถ้าเลือกกระท าสิ่งได้ด้วยความจริงใจแล้ว นั่นแสดงว่าได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
  แนวคิดอัตถิภาวนิยมกระตุ้นให้มนุษย์เห็นคุณค่าแห่งความเป็นตัวของตัวเอง พ่ึงพา
อาศัยตนเอง พัฒนาตนเอง ฝึกตนเองให้มีสมรรถภาพ ประสิทธิภาพพร้อมให้คุณค่าแก่ตนเองด้วยตนเอง 
ด้วยเกณฑ์หรือมาตรฐานวัดประเมินผลด้วยตนเอง  ที่ส าคัญที่สุด ภาวการณ์ที่มนุษย์จะบอกได้ว่า      
ตนเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดมีค่าที่สุดก็ต่อเมื่อ มนุษย์ได้ตัดสินใจเลือกเองในสิ่ งที่ตนประสบพบเห็น 
เผชิญหน้าอยู่นั้น โดยมิได้มีใครบังคับขู่เข็ญชี้น าหรือปราศจากอิทธิพลใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น คุณค่าสูงสุด
ของมนุษย์คือการเข้าถึงเสรีภาพอันเป็นธาตุแท้ของตน เลือกกระท าด้วยตนเองและรับผิดชอบด้วยตนเอง 
 

 2.3.5  มนุษยนิยม : จงมองรอบด้าน 
 

   แนวคิดมนุษยนิยมเป็นแนวคิดที่เห็นข้อบกพร่องของแนวคิดทั้งสี่ที่กล่าวมาข้างต้นโดยเห็น
ว่าจุดหมายของชีวิตของมนุษย์ไม่ได้มีสิ่งเดียว แต่มนุษย์สามารถมีจุดหมายของชีวิตได้หลายอย่าง 
แนวคิดนี้จึงเสนอให้มองรอบด้านด้วยเหตุที่แนวคิดท้ังสี่นั้นมองมนุษย์สุดไปด้านเดียว แนวคิดมนุษยนิยม
มีรากฐานความคิดมาจากแนวคิดธรรมชาตินิยมที่เชื่อว่ามนุษย์เป็นทั้งร่างกายและจิต ร่างกายและจิตมี
ความส าคัญเท่าเทียมกัน จุดหมายของชีวิตมนุษย์จึงมีหลายด้าน มีประเด็นส าคัญในการศึกษาเกี่ยวกับ
แนวคิดมนุษยนิยม ดังนี้ 
   2.3.5.1  ความหมายของค าว่า มนุษยนิยม พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา อังกฤษ-ไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน (2540, หน้า 44) ได้ให้ความหมายของค าว่า มนุษยนิยม ไว้ว่า “ทรรศนะที่ถือว่า 
มนุษย์เป็นสิ่งหนึ่งในธรรมชาติ มีศักดิ์ศรี มีค่า และมีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองโดยอาศัยเหตุผล
และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต้องอาศัยอ านาจเหนือธรรมชาติแต่อย่างใด...”  รุ่งธรรม  สุจิธรรมรักษ์
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(อ้างถึงใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525, หน้า 356) กล่าวถึงแนวคิดมนุษย์นิยมว่า        
“มนุษยนิยมมีความเห็นว่า ทั้งความสุขทางกาย ความสงบของจิตใจ การมีปัญญาความรู้และสิ่งอ่ืน ๆ ที่
มนุษย์สามารถชื่นชมได้ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งมีค่าในตัวเอง ไม่มีอะไรมีค่าสูงสุด จุดหมายชีวิตมนุษย์คือ
การได้ลิ้มรสสิ่งมีค่าเหล่านี้อย่างทั่วถึงและประสมกลมกลืนกัน” ดังนั้น แนวคิดมนุษยนิยมจึงหมายถึง
แนวคิดที่เชื่อว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์มีหลายด้านทั้งความสุข ความสงบ ปัญญาและเสรีภาพ
ล้วนเป็นสิ่งมีค่าที่มนุษย์ควรแสวงหา 
   2.3.5.2  มุมมองมนุษยนิยมต่อทรรศนะทั้ง 4 แนวคิดมนุษยนิยมเห็นว่าทรรศนะทั้ง 4 ที่
กล่าวมาคือ สุขนิยม วิมุตินิยม ปัญญานิยมและอัตถิภาวนิยม แต่ละทรรศนะมีส่วนถูกในแง่ของตน แต่
มนุษย์นิยมมองว่าทรรศนะเหล่านี้มองชีวิตแคบไป อัตถิภาวนิยมนั้นสอนให้มนุษย์ท าทุกอย่างจากใจจริง 
เน้นเสรีภาพ รู้สึกอย่างไรก็ท าอย่างนั้นโดยไม่ต้องค านึงถึงแบบแผนกฎเกณฑ์ใด ดังนั้นถ้ามนุษย์รู้สึก
อยากจะฆ่าใครก็ไปฆ่าอย่างนั้นหรือ อัตถิภาวนิยมต้องการให้มนุษย์เป็นตัวเอง นั่นเป็นสิ่งสมควร แต่ทั้งนี้
ต้องมีขอบเขต ชีวิตที่เกิดมาโดยไม่เคยเป็นตัวของตัวเองเลยนั้นเป็นชีวิตที่น่าสงสาร แต่ชีวิตที่เอาแต่
ความรู้สึกของตนเองเป็นใหญ่นั้นจะอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างไร (วิทย  วิศทเวทย์,  ม.ป.ป.,หน้า 155) 
แนวคิดสุขนิยมนั้นให้ความส าคัญแก่กร่างกายมากเกินไปส่วนแนวคิดวิมุตินิยมและปัญญานิยมนั้นให้
ความส าคัญกับจิตวิญญาณมากกเกินไป มนุษยนิยมเห็นว่าร่างกายและจิตใจมีความส าคัญเท่าเทียมกัน 
ความสุขสบายเป็นอาหารทางกายฉันใด ความสงบของจิตและปัญญาความรู้ก็เป็นอาหารทางใจฉันนั้น
(สุจิตรา  รณรื่น, 2540, หน้า 78) 
   2.3.5.3 วิถีทางจุด มุ่งหมายของชี วิตอย่างรอบด้าน มนุษยนิยมถือว่า มนุษย์ได้
วิวัฒนาการมาจนต่างจากสัตว์แล้ว สิ่งมีค่าส าหรับมนุษย์จึงไม่ควรจ ากัดอยู่เพียงแต่ความสุขทางกาย
เท่านั้น และมนุษย์ก็ไม่ใช่เทพเจ้าที่จะตัดขาดความสุขทางเนื้อหนังมังสาได้หมดสิ้น สิ่งมีค่าของชีวิตตาม
ทรรศนะของมนุษยนิยมจึงไม่ได้จ ากัดอยู่แต่เพียงการได้สนองความต้องการทางด้านร่างกายหรือจิตใจ
อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว มนุษยนิยมเห็นว่าทั้งความสุขทางกาย ความสงบของจิตใจ การมี
ปัญญาความรู้ และสิ่งอ่ืน ๆ ที่มนุษย์สามารถชื่นชมได้ เช่น การมีเสรีภาพ ความภูมิใจที่ท างานได้ส าเร็จ 
ความอ่ิมใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน การได้ชื่นชมกับความงามในศิลปะ ฯลฯ  ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งมีค่าใน
ตัวเอง ไม่มีอะไรมีค่าสูงสุด (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525, หน้า 356)  ดังนั้น มนุษย์นิยมเห็น
ว่า มนุษย์ไม่ควรถือเอาอย่างใดอย่างหนึ่งส าคัญท่ีสุด เพราะถ้ามนุษย์ดิ้นรนหาแต่เงินทองเพ่ือซื้อความสุข
สบาย มนุษย์ก็อาจต้องหาตลอดชีวิตโดยมิได้มีเวลาที่จะเสพสุขเลย ถ้ามนุษย์หันเข้าหาแต่ความสงบ
มนุษย์ก็จะขาดบางอย่างที่มนุษย์พึงมี ถ้ามนุษย์ถือเอาแต่ความรู้สึกของตนเองเป็นใหญ่ก็จะอยู่ร่วมกับคน
อ่ืนไม่ได้ ดังนั้นส าหรับมนุษยนิยมทางที่ดีที่สุดก็คือ การรอมชอมระหว่างสิ่งส าคัญ 4 อย่างคือ ความสุข 
ความสงบ ปัญญาความรู้และเสรีภาพเข้าด้วยกัน 



56 
 
   2.3.5.4  รากฐานของแนวคิดมนุษยนิยม มนุษยนิยม มีความเชื่อพ้ืนฐานมาจากลัทธิ
ธรรมชาตินิยม ที่ถือว่า มนุษย์มีทั้งร่างกายและจิต แต่จิตไม่ใช่สิ่งที่เป็นอิสระแยกออกจากร่างกายได้    
จิตเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์เหมือนกับที่ร่างกายเป็น และแตกดับไปพร้อมกับร่างกายเมื่อ     
คนตายไป ธรรมชาตินิยมจึงถือว่าร่างกายและจิตใจมีความส าคัญเท่ากัน ดังนั้นมนุษย์จึงควรสนองความ
ต้องการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้มีความสมดุลกัน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525, หน้า 
361) จากการที่มนุษยนิยมมาจากความเชื่อพ้ืนฐานแบบลัทธิธรรมชาตินิยมที่เห็นร่างกายและจิตมีความส าคัญ
เท่าเทียมกันจุดหมายของชีวิตจึงรอมชอมระหว่างความสุข ความสงบ ปัญญา และเสรีภาพ ดังตารางที่ 2.5  
 

ตารางที่ 2.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดธรรมชาตินิยมกับมนุษยนิยม 
 

แนวคิดธรรมชาตินิยม 

(ชีวิตคืออะไร) 

แนวคิดมนุษยนิยม 

(อะไรคือจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต) 

ธรรมชาตินิยมเชื่อว่าตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์คือ

ร่างกายและจิตวิญญาณ 

มนุษยนิยมเชื่อว่าความสุขทางกาย ความสงบของ

จิต ปัญญาเข้าถึงสัจธรรมและเสรีภาพเป็นสิ่งมี

ค่าสูงสุดของมนุษย์เท่าเทียมกัน 
 

 2.3.5.5 สรุปคุณค่าและจุดหมายของชีวิตตามแนวคิดมนุษยนิยม การที่มนุษย์มีจุดหมาย
ของชีวิตแตกต่างกัน ท าให้มีความคิดเห็นและความประพฤติปฏิบัติแตกต่างกันไปด้วย เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็
เพราะทรรศนะท่ีว่าอะไรเป็นจุดหมายของชีวิตเป็นทรรศนะพ้ืนฐานที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดทรรศนะใน
เรื่องอ่ืน ๆ ของชีวิต (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525, หน้า 356) ดังนั้น ส าหรับมนุษยนิยม    
คนที่มีชีวิตอย่างสมบูรณ์คือคนที่มีความพอใจในสิ่งต่าง ๆ อย่างประสานกลมกลืนกัน ไม่มีความขัดแย้ง
หรือถ้ามีก็น้อยทีสุ่ด สังคมท่ีสมบูรณ์คือสังคมท่ีสนองความต้องการทางร่างกายของมนุษย์ได้ทั่วหน้า แล้ว
เปิดโอกาสให้มนุษย์แสวงหาความชื่นชมกับสิ่งต่าง ๆ ได้ตามที่แต่ละคนพอใจ ในทรรศนะมนุษยนิยม 
จุดหมายของชีวิตมนุษย์ คือการได้ลิ้มรสสิ่งมีค่าต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและประสมกลมกลืนกัน ไม่ลุ่มหลงไป
ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนละเลยสิ่งมีค่าอ่ืน ๆ ที่ควรได้ลิ้มรสด้วย ดังนั้น ชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตมีความสมดุล
หรือเดินทางสายกลางไม่ลุ่มหลงด้านใดด้านหนึ่งมากเกิน ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีดุลยภาพ  
 

2.4  คุณค่าและจุดหมายของชีวิตตามแนวคิดทางศาสนา 
 

 สมภาร  พรมทา (2546, หน้า 44) กล่าวว่า “ศาสนาทุกศาสนาจะสอนตรงกันว่าชีวิตเป็นเรื่องที่
เราจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวของเราเอง แม้ศาสนาแบบนับถือพระเจ้าก็สอนเพียงว่าพระเจ้าทรงเป็นได้
เพียงแค่ก าลังใจแก่เราเท่านั้น  ส่วนความส าเร็จหรือความล้มเหลวในชีวิตเป็นเรื่องเราโดยแท้ ไม่เกี่ยวกับ
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พระเจ้าอย่างใดทั้งสิ้น ศาสนาที่ไม่สอนเรื่องพระเจ้าอย่างเช่นพุทธศาสนายิ่งสอนชัดว่าตัวเรานั่นเองคือผู้
จะบันดาลให้ชีวิตของเราเป็นอย่างนี้อย่างนั้น” จากค ากล่าวนี้ชี้ให้เห็นว่าศาสนาทุกศาสนาสอนว่ามนุษย์
ทุกคนเกิดมาย่อมมีเป้าหมายของชีวิตและชีวิตจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อท าเป้าหมายของชีวิตให้ส าเร็จ ในที่นี้
จะศึกษาคุณค่าและจุดหมายของชีวิตตามแนวคิดทางพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม 
 

 2.4.1  คุณค่าและจุดหมายของชีวิตตามแนวคิดทางพุทธศาสนา 
 

  พุทธศาสนาสอนเรื่องความจริงของชีวิตและสอนให้มนุษย์เข้าใจและเข้าถึงความจริง 4 
ประการที่เรียกว่าอริยสัจ โดยที่พุทธศาสนามองว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมประสบกับความทุกข์อย่างหนี
ไม่พ้น แม้คนส่วนใหญ่จะบอกว่าชีวิตเกิดมาเพ่ือแสวงหาความสุข แต่ความสุขที่คนทั่วไปเข้าใจว่า เป็น
ความสุขล้วนแต่เป็นความทุกข์หรือไม่ก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์ ความสุขที่แท้จริงในมุมมองพุทธศาสนา
คือความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงที่เรียกว่าภาวะแห่งนิพพาน ดังนั้นจุดหมายของชีวิตขั้นสูงสุด คือ ความพ้นทุกข์
และช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์พร้อมทั้งสรรพชีวิตให้หลุดพ้นจากความทุกข์ (คูณ โทขันธ์, 2537, หน้า 164)        
พุทธศาสนาได้แสดงจุดหมายชีวิตของมนุษย์ไว้หลายระดับตามการพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล 
  2.4.1.1  จุดหมายของชีวิต 3 ระดับ อย่างไรก็ตามแม้ว่าพุทธศาสนาถือว่าความหลุด
พ้นจากความทุกข์เป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิตแต่พุทธศาสนาก็ได้จัดประเภทของเป้าหมายชีวิตไว้หลาย
ระดับดังในค าสอนเรื่อง อัตถะ 3 ค า “อัตถะ” หรือ “อรรถ” แปลว่าประโยชน์ ผลที่มุ่งหมายหรือ
จุดหมาย ดังนั้น จุดหมายของชีวิตตามแนวคิดทางพุทธศาสนา คือการด าเนินชีวิตให้บรรลุโยชน์ 3 คือ 
(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  ปยุตฺโต), 2555, หน้า 17-19) 
   1) ทิฎฐธัมมิกัตถะ คือ ประโยชน์ปัจจุบันซึ่งเป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน
อันเป็นการสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ทั้งทางด้านร่างกายและสถานภาพทางสังคมที่
เรียกว่า ทรัพย์ภายนอก อันได้แก่ การมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ไร้โรค อายุยืน มีเงินมีงาน มีอาชีพ
สุจริต พ่ึงตนเองได้ทางเศรษฐกิจ มีสถานภาพดี เป็นที่ยอมรับนับถือในสังคม มีครอบครัวผาสุก ท าวงศ์
ตระกูลให้เป็นที่ยอมรับนับถือ  สิ่งเหล่านี้ต้องได้มาด้วยก าลังความเพียร และสติปัญญาของตนโดยชอบ
ธรรม และรู้จักใช้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อ่ืน 
   2) สัมปรายิกัตถะ คือ ประโยชน์เบื้องหน้า ซึ่งเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคุณค่าของชีวิต
ทางด้านจิตใจหรือจิตวิญญาณ อันเกิดจากการสั่งสมความดีงามและการพัฒนาคุณภาพของจิตใจให้งอก
งามด้วยคุณธรรม ด ารงตนอยู่ในศีลธรรมใช้ทรัพย์ภายนอกคือทรัพย์สินเงินทองต่าง  ๆ มาสั่งสมเป็น
ทรัพย์ภายในคือ คุณงามความดี ซึ่งจะต้องน าไปใช้ในโลกหน้าหลังจากสิ้นชีวิตลง 
   3) ปรมัตถะ คือ ประโยชน์สูงสุด หรือประโยชน์ที่เป็นสาระแท้จริงของชีวิต อันเป็น
จุดหมายสูงสุดที่ชีวิตควรเข้าถึง คือการรู้แจ้งสภาวะทั้งหลายตามความเป็นจริง ไม่ตกเป็นทาสของโลก
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และชีวิต มีจิตเป็นอิสระปลอดโปร่ง ผ่องใส สะอาด สว่าง สงบ หลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์อย่าง
สิ้นเชิงคือ การบรรลุนิพพาน 
   นอกจากการด าเนินชีวิตให้บรรลุประโยชน์ทั้ง 3 ระดับดังที่กล่าวมา พุทธศาสนายัง
ได้กล่าวถึงการด าเนินชีวิตให้บรรลุประโยชน์อีก 3 ด้าน ดังนี้ 
   1) อัตตัตถะ คือ ประโยชน์เพ่ือตน หมายถึงการสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองทั้ง 3 
ระดับ คือ ประโยชน์ปัจจุบัน อันเกี่ยวข้องกับร่างกายและสถานภาพทางสังคมที่เรียกว่าสั่งสมทรัพย์
ภายนอก ประโยชน์เบื้องหน้าอันเกี่ยวข้องกับจิตใจเป็นการสร้างคุณงามความดีสั่งสมไว้เป็นทรัพย์ภายใน 
ประโยชน์สูงสุดคือท าตนให้หลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ที่เรียกว่าบรรลุนิพพาน 
   2) ปรัตถะ  คือ  ประโยชน์เพ่ือผู้อ่ืน หมายถึงการสร้างประโยชน์สุขให้แก่บุคคลอ่ืน
ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ การช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ 
   3) อุภยัตถะ  คือ ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย หมายถึงการสร้างประโยชน์ให้กับ
ส่วนรวมและสังคม การสร้างประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมเป็นจุดเน้นที่ส าคัญของจุดหมายชีวิตใน  
พุทธศาสนา ดังปรากฏในพุทธโอวาทที่พระพุทธเจ้าประทานแก่พระอรหันต์  60  รูปในการไปประกาศ
พระศาสนาเป็นครั้งแรกว่า “ภิกษุทั้งหลาย ! เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป เพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุข
แก่ชนเป็นอันมาก เพ่ือความเอ็นดูแก่โลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือความสุขแก่เทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย”   (วิ. มหา. 4/32/ 40 อ้างถึงใน พุทธทาสภิกขุ, 2515, หน้า 187) 
   ในด าเนินชีวิตให้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่โลกนั้นพระพุทธเจ้าได้ด าเนินชี วิต
เป็นแบบอย่างดังปรากฏใน พุทธจริยา 3 พุทธจริยา 3 ประการหมายถึงจริยาวัตรที่พระพุทธองค์ทรง
บ าเพ็ญภายหลังตรัสรู้แล้ว ดังที่กล่าวแล้วว่า มนุษย์เรามีหน้าที่และจุดหมายที่ส าคัญ 3 ประการคือ 
หน้าที่ต่อตนเอง เรียกว่าประโยชน์ตน หน้าที่ต่อคนอื่นเรียกว่า ประโยชน์ผู้อ่ืน หน้าที่ต่อส่วนรวมเรียกว่า 
ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย  ด้านหน้าที่ต่อตนเองนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงบ าเพ็ญเสร็จสิ้นในวันตรัสรู้ ส่วนพุทธ
จริยาทั้ง 3 ประการ ที่ทรงบ าเพ็ญภายหลังตรัสรู้แล้วเป็นการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ความสังเขปแห่ง
พุทธจริยามี ดังนี้ (ทองพูล  บุณยมาลิก และคณะ, 2544, หน้า 128) 
   1)  ญาตัตถจริยา การบ าเพ็ญประโยชน์แก่พระญาติ การสงเคราะห์ญาติ มนุษย์เกิด
มาย่อมมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันโดยสายเลือด ผู้เป็นญาติกันย่อมจะต้องเคยสงเคราะห์อนุเคราะห์กัน
ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเรียกว่าบุพพการี ผู้ที่เคยมีพระคุณต่อเรา หรือมีความรู้สึกผูกพันกันรักใคร่ต่อ
กัน ดังนั้น เมื่อประสบความส าเร็จหรือมีความมั่นคง มนุษย์จะต้องไม่ลืมญาติของตน ดังที่พระพุทธองค์
ได้ทรงท าให้เห็นเป็นแบบอย่างซึ่งปรากฏในพุทธประวัติว่า ภายหลังตรัสรู้แล้วไม่นานพระพุทธองค์ได้
เสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ เทศนาโปรดพระพุทธบิดาและพระประยูรญาติให้ส าเร็จมรรคผลนิพพานเป็น
จ านวนมาก 
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   2) โลกัตถจริยา การบ าเพ็ญประโยชน์แก่โลก การสงเคราะห์โลก ค าว่าโลก ในที่นี้ 
หมายถึงหมู่สัตว์ทั้งหลาย โดยเฉพาะมนุษย์ทุกคน ภายหลังการตรัสรู้ พระพุทธองค์ได้เสด็จจาริกเที่ยวสั่ง
สอนประชนทุกหมู่เหล่าให้พ้นจากความทุกข์ ไม่จ ากัดเพศ วัย ไม่จ ากัดฐานะ เชื้อชาติ ศาสนาและไม่
จ ากัดจ านวน การสงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้อ่ืนนั้นอาจเริ่มจากผู้ใกล้ชิด เช่นญาติเป็นต้น แล้วขยายออกไป
เป็นสังคม ประเทศชาติและโลก พระพุทธเจ้าได้ทรงโปรดชาวโลกก่อนที่จะเสด็จโปรดพระญาติ 
   3) พุทธัตถจริยา การบ าเพ็ญประโยชน์โดยฐานะเป็นพระพุทธเจ้า การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ในฐานะของพระบรมครู คือการประดิษฐานพุทธศาสนา สั่งสอนพุทธบริษัท 4 คือ ภิกษุ 
ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ทรงท าหน้าที่ของครู คือ สั่งสอนคนจวบจนวาระสุดท้าย พระพุทธองค์มี
จุดมุ่งหมายเดียวคือช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ 

2.4.1.2 คุณค่าของชีวิต ดังที่กล่าวมาแล้วว่าชีวิตตามแนวคิดทางพุทธศาสนาเป็นชีวิต
ที่มีเป้าหมายคือการบ าเพ็ญประโยชน์แก่ตนเอง ผู้อ่ืนและส่วนรวม ชีวิตมนุษย์แม้จะมีคุณค่าแห่งความ
เป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน แต่ชีวิตมนุษย์แต่ละคนก็มีคุณค่าแตกต่างกัน เพราะในมุมมองของพุทธศาสนา
ชีวิตที่มีคุณค่าสูงสุดคือชีวิตที่พัฒนาตนจนสมบูรณ์คือบรรลุประโยชน์ 3 ดังนั้นชีวิตที่มีคุณค่ามากคือชีวิต
ที่บ าเพ็ญประโยชน์ไว้มากที่สุดทั้งประโยชน์ตนเอง ประโยชน์ผู้อ่ืนและประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมนั่นเอง 

2.4.1.3  การปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายของชีวิต  ตามหลักค าสอนในทางพุทธศาสนา
เมื่อก าหนดจุดหมายของชีวิตไว้ ก็จะก าหนดวิถีทางหรือวิธีการเข้าสู่เป้าหมายไว้ด้วยดังนี้ 

1) โอวาทปาฏิโมกข์  เป็นค าสอนที่สรุปใจความส าคัญของพุทธศาสนาที่ชาว
พุทธทุกคนต้องน าไปปฏิบัติเพ่ือเข้าสู่จุดหมายของชีวิตและบอกสอนผู้อ่ืน ค าว่า โอวาทปาฏิโมกข์ แปลว่า 
หลักค าสอนส าคัญของพระพุทธศาสนาหรือค าสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา (พระพรหมคุณาภรณ์         
(ป.อ.  ปยุตตโต), 2551, หน้า 579) มี 3 ประการคือ (1) ละเว้นความชั่ว อะไรก็ตามที่ท าไปทางกาย พูดทางวาจา หรือ
คิดทางใจแล้วจะยังผลชั่ว คือ  ท าให้ตนเองเดือดร้อน ท าให้คนอ่ืนเดือดร้อน ท าให้ทั้งตนเองและผู้อ่ืน
เดือดร้อนไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน สิ่งเหล่านี้จัดว่าเป็นความชั่ว จะต้องงด ลด ละ สละ เว้น 
หลีกเลี่ยง ห่างไกลให้ได้ (2) หลักประพฤติความดี อะไรก็ตามที่ท าไปทางกาย พูดทางวาจา หรือคิดทาง
ใจแล้วจะยังผลดี คือ ไม่ท าให้ตนเองเดือดร้อน ไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนไม่ท าให้ทั้งตนเองและผู้อ่ืน
เดือดร้อน เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน สิ่งนั้นจัดว่าเป็นความดี ใครปฏิบัติเข้าก็เรียกว่าประพฤติดี 
ทุกคนควรประพฤติแต่ความดี และ(3) หลักช าระจิตใจให้สะอาด อะไรก็ตามที่ท าให้สิ่งที่ท า ค าที่พูด 
อารมณ์ที่คิด  แล้วท าให้จิตใจสะอาด ประณีตสูงส่งด้วยคุณธรรม มโนธรรม เช่น ทาน สันโดษ เมตตา
กรุณา ปัญญา ซึ่งเป็นเครื่องขจัดความโลภ ความโกรธ และความหลง อันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจให้
บรรเทาเบาบาง จางหาย สูญสิ้นไปจากจิตใจ  วิธีการมีหลายวิธี เช่น  ด้วยการรักษาศีล เจริญเมตตา
ภาวนา ฝึกสมาธิ สมถภาวนา และวิปัสสนาภาวนา เป็นต้น อย่าลืมว่าจิตใจเป็นใหญ่ส าคัญกว่าอ่ืนใด
ทั้งสิ้น หลักการช าระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จึงเป็นหลักการที่ส าคัญที่สุด เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็น



60 
 
พระพุทธเจ้า ก็เพราะสามารถช าระจิตใจให้สะอาดประณีตถึงขั้นสูงสุด คือ หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้า
หมองทั้งมวล เป็นภาวะที่จิตบริสุทธิ์โดยแท้ (คูณ   โทขันธ์, 2537, หน้า 106-107) 

 2) บุญกิริยาวัตถุ 10 หมายถึง สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการท าบุญ เรื่องที่จัดเป็นการ
ท าบุญหรือหลักการท าความดี ในทางพุทธศาสนาการที่จะบรรลุจุดหมายของชีวิตนั้นพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์
หมั่นสร้างสมความดีที่เรียกว่าการท าบุญ การท าบุญนั้นท าได้หลายทาง พุทธศาสนาได้สรุปทางแห่งการสร้างบุญไว้ 
10 ประการใหญ่ ๆ  เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ คือ (1) ท าบุญด้วยการให้ (2) ท าบุญด้วยการรักษาศีลและ
ประพฤตติดี (3) ท าบุญด้วยการเจริญจิตภาวนาท าจิตใจให้สงบและบริสุทธิ์ (4) ท าบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม
ถ่อมตน (5) ท าบุญด้วยการขวนขวายรับใช้ (6) ท าบุญด้วยการเฉลี่ยส่วนความดีให้ผู้อ่ืน (7) ท าบุญด้วยความยินดี
ต่อความดีของผู้อ่ืน (8) ท าบุญด้วยการฟังธรรม (9) ท าบุญด้วยการสั่งสอนธรรม และ(10) ท าบุญด้วยการท า
ความเห็นให้ถูกต้อง (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  ปยุตฺตโต), 2551, หน้า 183) การบ าเพ็ญบุญทั้ง 10 ประการ 
หากสรุปเพ่ือการพัฒนามนุษย์เพื่อเข้าสู่จุดหมายของชีวิตคือ ทาน การเสียสละเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือกันเป็น
การฝึกฝนตนเองเพ่ือลดความเห็นแก่ตัว ศีล การไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืนเคารพในกฎกติกาของ
สังคม ภาวนา การฝึกฝนพัฒนาจิตใจและปัญญาให้มีทั้งคุณธรรมและเข้าถึงปัญญาเพ่ือเข้าใจความจริง
ของชีวิตและโลก  
    3) ไตรสิกขาเพ่ือการพัฒนาตนให้พ้นจากความทุกข์  การปฏิบัติความดีเพ่ือมุ่ง
พ้นทุกข์ในทางพระพุทธศาสนานั้นมีระดับต่าง ๆ กัน อย่างไรก็ตามเมื่อสรุปโดยรวมแล้ว คือ มรรคมีองค์ 
8 แต่เมื่อสรุปย่อท่ีสุดเหลือ 3 เรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งก็มีระดับขั้นต่ าสูงเช่นเดียวกับ
การปฏิบัติ มรรคมีองค์ 8 และธรรมอ่ืน ๆ ในพุทธศาสนา ไตรสิกขาคือการฝึกฝนอบรมพัฒนาตนสาม
ด้านคือ (1) ศีล  เป็นธรรมข้อแรกในไตรสิกขาที่มนุษย์ควรพัฒนาให้มีในตนเอง ศีลในพุทธศาสนามีหลาย
ความหมายตั้งแต่หยาบไปถึงละเอียดลึกซึ้ง ความหมายของศีลอย่างทั่วไปคือ การควบคุมกายและวาจา
ไม่ให้สร้างความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อ่ืน ความหมายอย่างละเอียดลึกซึ้ งคือ การที่มนุษย์สามารถ
พัฒนากาย วาจา และใจให้มีคุณธรรมจนไม่สามารถเบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืนและตนเอง
โดยเจตนาได้ (2) สมาธิ  ความหมายของสมาธิมีตั้งแต่หยาบไปจนถึงละเอียดลึกซึ้งเช่นเดียวกับศีล สมาธิ
ในความหมายทั่วไปได้แก่ การควบคุมจิตให้แน่วแน่อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ส่วนสมาธิ
ในความหมายที่ระเอียดลึกซึ้งได้แก่ ภาวะจิตที่นิ่งสงบและปลอดโปร่งเบาสบาย มนุษย์ต้องหมั่นฝึกใจ
ของตนให้สงบแน่วแน่มั่นคงและอ่อนโยนบริสุทธิ์ และ(3) ปัญญา  สิ่งสุดท้ายที่พุทธศาสนาสอนให้มนุษย์
ฝึกฝนเพ่ือให้เกิดมีขึ้นในตนคือ ปัญญา ปัญญาในทัศนะของพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงความเฉลียวฉลาด
ซึ่งเป็นคุณสมบัติของสมอง หากแต่หมายถึง ความรู้เท่าทันความเป็นจริงของโลกและชีวิต ปัญญานี้
มนุษย์ทุกคนสามารถฝึกฝนให้เกิดมีในตนเองได้เท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะฉลาด สติปัญญาปานกลาง 
หรือว่าเป็นคนสมองค่อนข้างช้าก็ตาม เพราะการฝึกปัญญาเป็นเรื่องทางจิต การฝึกปัญญาต้องอาศัยฐาน
คือ ศีลและสมาธิ (ปรีชา  ช้างขวัญยืน และสมภาร   พรมทา, 2543, หน้า 192-193) ดังนั้น หากมนุษย์
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คนใดปฏิบัติศีล สมาธิและปัญญาได้อย่างบริบูรณ์ก็จะเข้าสู่จุดหมายสูงสุดของชีวิต คือ  นิพพาน        
เมื่อบรรลุนิพพาน ทุกข์ทั้งหลายที่เคยรุมเร้าชีวิตก็จะพลันสลายไปอย่างสิ้นเชิง ชีวิตต่อแต่นั้นก็จะมีแต่
ความสงบเย็นและสว่างไสวตราบนานเท่านาน ไม่หวนไปเกิดทุกข์ใด ๆ อีกต่อไป 
 

 2.4.2  คุณค่าและจุดหมายของชีวิตตามแนวคิดทางศาสนาคริสต์ 
 

  จากการที่คริสตชนเชื่อว่าศาสนาคริสต์มิได้เริ่มต้นที่พระเยซู แต่เริ่มต้นมาตั้งแต่มนุษย์คน
แรกเริ่มท าบาปและตัดความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับพระเจ้าทิ้งไป “บาป” คือการพูดค าว่าไม่กับ  
พระเจ้า เมื่อพระองค์ถามว่ารักพระองค์หรือไม่ การไม่รักพระเจ้าส าหรับคริสตชนหมายถึงการปฏิเสธความดี
งามทุกอย่างในชีวิต รวมทั้งการปฏิเสธการมีชีวิตนิรันดรกับพระเจ้าด้วย และเมื่อปฏิเสธการมีชีวิตบรมสุขนรันดร
กับพระเจ้านั่นคือมนุษย์ต้องพบกับความตายไม่ได้อยู่กับพระเจ้าอีก (พงศ์  ประมวล, 1991, หน้า 19) แต่อย่างไรก็
ตามพระเจ้าต้องการให้มนุษย์ที่ท าบาปหรือเป็นคนบาปได้รับความรอด ความรอดหมายถึงการรอดพ้นจากการ
พิพากษาซึ่งพระเจ้าจะพิพากษาโทษมนุษย์ในวันพิพากษาโลก ผู้ประพฤติชั่วหรือคนบาปจะถูกทิ้งลงไปในบึงไฟนรก 
หากมนุษย์ที่ท าบาปกลับใจมาเชื่อฟังพระเจ้าและประพฤติดีตามที่พระเจ้าต้องการก็จะได้รับความรอด ดังนั้น
ศาสนาคริสต์เชื่อว่ามนุษย์เกิดมาในโลกนี้อย่างมีจุดมุ่งหมายและจุดหมายของชีวิตมีสองระดับ 
  2.4.2.1 จุดหมายของชีวิต 2 ระดับ ศาสนาคริสต์ได้แบ่งเป้าหมายชีวิตออกเป็น 2 
ระดับคือ 
   ระดับที่ 1 เป้าหมายของชีวิตในโลกนี้ หมายถึง เป้าหมายที่ต้องการให้ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมมีความสุขกาย สุขใจ และสันติภาพอันยั่งยืนในโลกนี้ 
   ระดับที่  2 เป้าหมายในโลกหน้า หมายถึง  จุดหมายปลายทางของชีวิตที่เป็น
ความสุขนิรันดร คือ สวรรค์ อันเป็นอาณาจักรของพระเจ้า คริสต์ศาสนิกชนที่ประพฤติปฏิบัติได้ดี
สมบูรณ์ที่สุดตามพระบัญญัติจะได้มีจุดหมายปลายทางของชีวิตคือ สวรรค์อันเป็นการได้อยู่กับพระเจ้า
ในสรวงสวรรค์ (คูณ   โทขันธ์, 2537, หน้า 164)  
   ศาสนาคริสต์เรียกเป้าหมายในโลกหน้าว่า อาณาจักรของพระเจ้า ชาวคาทอลิกถือ
ว่า ผู้อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าเท่านั้นจึงจะบรรลุถึงความรอดได้ แม้จะไม่เป็นสมาชิกของคริสตจักร
คาทอลิกก็ตาม ดังนั้น อาจสรุปได้ว่าจุดมุ่งหมายในการด าเนินชีวิตของมนุษย์คือการกลับคืนสู่
ความสัมพันธ์กับพระเจ้าดังเดิม   
 2.4.2.2 คุณค่าของชีวิต ตามแนวคิดของศาสนาคริสต์ คุณค่าของชีวิต คือ ชีวิตที่
ประพฤติตนเพ่ือให้บรรลุจุดหมายทั้งสองระดับ เป็นชีวิตที่มีความสัมพันธ์อย่างถูกต้องกับพระเจ้าและกับ
เพ่ือนมนุษย์ เป็นชีวิตที่อุทิศตนเพ่ือรับใช้พระเจ้าและรับใช้เพ่ือนมนุษย์ด้วยความรัก ดังที่พระเยซูได้ทรง
ด าเนินชีวิตเป็นแบบอย่าง ซึ่งวิชัย  โชควิวัฒน์ กล่าวว่า “พระเยซูมาเป็นมนุษย์เพ่ือด าเนินชีวิตเป็น
แบบอย่างให้มนุษย์ได้เห็นชัดเจน พระองค์ทรงสั่งสอนด้วยการปฏิบัติ ทรงกินอยู่กับพวกเขา เพ่ือให้
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มนุษย์รู้ว่าควรจะด าเนินชีวิตอย่างไร วิถีของพระเยซูคือ การรักมนุษย์ทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไข           
รักแม้กระทั่งศัตรู พระองค์สอนให้มนุษย์รู้จักรักอย่างที่พระเจ้าทรงรัก” (อ้างถึงใน ศรีสุรางค์  พูนทรัพย์
,บรรณาธิการ, 2550, หน้า 12) ดังนั้น ชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักอย่างบริสุทธิ์ต่อ
พระเจ้าและเพ่ือนมนุษย ์
 2.4.2.3  การปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายของชีวิต เมื่อคริสตชนเชื่อว่า แม้มนุษย์จะท าบาป
แต่พระเจ้าก็ไม่ทรงทอดทิ้ง มีเงื่อนไขอยู่ว่ามนุษย์จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ มนุษย์จะต้องต่อสู้
เอาชนะความบาปที่มีอยู่ในตัวให้ได้ ใจของมนุษย์คือที่มาของความบาป (เสรี   พงศ์พิศ, 2545, หน้า 155) 
เพ่ือให้มนุษย์ได้ด าเนินชีวิตไปสู่ทางแห่งความดี พระเจ้าได้ประทานบัญญัติส าหรับเป็นข้อปฏิบัติและส่งศาสดา
มาสอนมนุษย์ให้กลับใจจากบาปไปสู่การประพฤติดีตามที่พระเจ้าประสงค์ โดยที่พระเจ้าได้ประทานบัญญัติ 10 
การแก่ศาสดาโมเสสมาประกาศให้ชาวยิวปฏิบัติตามและพระเจ้าได้ส่งพระบุตรคือพระเยซูมาไถ่บาปให้แก่มวล
มนุษย์ พระเยซูเน้นค าสอนเรื่องความรักโดยเฉพาะความรักพระเจ้าและรักเพ่ือนมนุษย์ เพ่ือให้คริสตชนด าเนิน
ชีวิตไปสู่สันติสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ชาวคริสต์มีข้อปฏิบัติที่ส าคัญในชีวิต ดังนี้ (ธีระพงษ์   มีไธสง, 2551, 
หน้า 68-69) 
  1)  การมนัสการ  ตริสตชนจะต้องนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณเพ่ือเป็นการ
แสดงออกถึงความศรัทธาต่อพระเจ้า ตามพระวจนะของพระองค์ท่ีปรากฏในพระคัมภีร์ เพ่ือให้ คริสตชน
ได้ใกล้ชิดต่อพระเจ้า 
  2)  ปฏิบัติธรรมบัญญัติ  คือ ท าตามหลักค าสอนที่พระเยซูได้บัญญัติไว้ เช่น ชาย
หนุ่มคนหนึ่งถามพระเยซูว่า “ท าอย่างไรจึงจะได้ไปสวรรค์” พระองค์ตอบว่า “...อย่าฆ่าคน อย่าผิด
ประเวณี อย่าขโมย อย่าโกหก (ใส่ความนินทา) จงเคารพบิดามารดา ของตนและรักเพ่ือนมนุษย์เหมือน
รักตนเอง” ดังนั้นคริสตชนที่ต้องการไปสู่สวรรค์ต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมดังกล่าว นอกจากนั้นพระ
เยซูยังได้วางบัญญัติหลักค าสอนแก่คริสตชนไว้อีกมากมาย แต่จะขอยกมากล่าวเพียงบางส่วน คือ      
(1) การรักพระเจ้า  พระเจ้าได้บัญญัติไว้ว่า “จงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดความคิด” “การรักพระจ้า
นี้รวมถึงการรักพระเยซูด้วย เพราะว่าผู้ที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขา และเราจะรักเขาและ
จะส าแดงตัวให้ปรากฏแก่เขา” การรักพระเจ้าจะท าให้คริสตชนใกล้ชิดกับพระองค์ และไม่ท าบาป ผู้ใด
บังเกิดจากพระเจ้าผู้นั้นไม่กระท าบาป เพราะสภาพของพระเจ้าด ารงอยู่กับผู้นั้นและเขากระท าบาปไม่ได้ 
เพราะเขาเกิดจากพระเจ้า (2) การรักตนเอง หมายถึง การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าตามแบบอย่างที่  
พระเยซูสอนไว้ เช่น ผู้มีจิตใจอ่อนโยนก็เป็นสุข ผู้ที่กระหายความชอบธรรมก็เป็นสุข ผู้ที่ได้แสดงความ
เมตตาก็เป็นสุข ผู้ที่มีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข ผู้ที่สร้างสันติก็เป็นสุข แม้แต่ผู้ที่เบียดเบียนขมเหงใส่ร้ายเพราะ
ท่านเป็นศิษย์ของเราก็เป็นสุข เพราะรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก นี่เป็นจริยธรรมพ้ืนฐานที่จะ
ช่วยมนุษย์ให้แสดงความรักต่อผู้อ่ืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ด้อยโอกาส คนยากจน คนหิวโหย และคน
ระทมทุกข ์และ(3) การรักเพ่ือนบ้าน ดังพระวจนะที่ว่า “พระเจ้าทรงสั่งให้เรารักผู้อ่ืนเหมือนรักตนเอง”  
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“จงรักแม้แต่คนที่เป็นศัตรู และจงอวยพระให้แก่คนที่ท าร้ายท่าน” อย่าโลภทรัพย์สินเพ่ือนบ้าน รวมถึง
การอย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน เป็นต้น 

 3)  ไปโบสถ์ในวันพระเจ้า คือวันอาทิตย์ เพ่ือร่วมใจกับพ่ีน้องคริสตชน ถวายมิสซา
ระลึกถึงพระเยซูและรับการไถ่บาปจากพระองค์ มีการภาวนาและสรรเสริญพระเจ้า ฟังเทศน์ ท าบุญ  
รับศีล รับพร จัดเป็นกิจวัตรของคริสตชนที่ถือปฏิบัติทั่วไป 

 4)  สวดภาวนาทุกวัน  หรือทุกครั้งที่มีเวลา อาจเป็นช่วงก่อนนอน เมื่อตื่นนอน 
ก่อนท างาน หรืออกเดินทาง เพ่ือให้จิตใจได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้า มีสติ ไม่ละเมิดบาป การได้อยู่ไกล้ชิด
กับพระเจ้าจะท าให้ไม่หลงผิดหรือเผลอสติไปท าบาป ด าเนินชีวิตไปตามแนวทางที่พระเจ้าได้ทรง
ประทานไว้ ท าให้เป็นคริสตชนที่ดี 

 เมื่อคริสตชนปฏิบัติตามบัญญัติและค าสอนของพระเจ้าที่ประทานผ่านมาพระ
ศาสดาและโดยเฉพาะพระเยซูซึ่งเป็นทั้งพระบุตรและพระเจ้าอย่างสมบูรณ์อุทิศชีวิตรับใช้พระเจ้าและ
เพ่ือนมนุษย์ เมื่อสิ้นชีวิตลงก็จะเข้าสู่อาณาจักแห่งพระเจ้าซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในศาสนาคริสต์ 
 

 2.4.3  คุณค่าและจุดหมายของชีวิตตามแนวคิดทางศาสนาอิสลาม 
 

  ตามแนวคิดของศาสนาอิสลามชีวิตมนุษย์ถูกสร้างขึ้นจากพระอัลเลาะฮ์อย่างมี
จุดมุ่งหมายคือ การมาเป็นตัวแทนของพระองค์บนหน้าแผ่นดินโลกนั่นคือการช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกั น  
เพ่ือที่มนุษย์จะได้สร้างความเจริญขึ้นบนหน้าแผ่นดิน และเพ่ือมนุษย์จะได้เคารพภักดีต่อพระองค์   
มนุษย์ถูกส่งมามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นการชั่วคราว แม้ชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้จะแตกต่างกันทั้งในด้าน
ความรู้ ความสามารถ ชัยชนะและโอกาส แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่มนุษย์ จะได้รับเหมือนกันคือ การ
ทดสอบจากพระอัลเลาะฮ์ตลอดทั้งชีวิตว่ามนุษย์จะนึกถึงและศรัทธาต่อพระองค์หรือไม่ การทดสอบนี้จะ
มีตั้งแต่ ความกลัว ความหิว การสูญเสียทรัพย์สิน ชีวิต พืชผลและอ่ืน ๆ ในขณะที่มนุษย์บางคนจะถูก
ทดสอบด้วยความมั่งคั่งร่ ารวย อ านาจวาสนา บารมีจนถึงวาระสุดท้าย ทุกชีวิตก็จะถูกพระอัลเลาะฮ์
เรียกกลับไปฟังค าตัดสินในวันแห่งการตัดสิน (บรรจง  บินการซัน , 2546, หน้า 67 - 80) ดังนั้นตาม
ทัศนะของศาสนาอิสลามจึงเชื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์มาอย่างมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งจุดมุ่งหมายของชีวิตมี ดังนี้ 
  2.4.3.1  จุดหมายของชีวิต ความเชื่อในเรื่องการคิดบัญชีความดีความชั่วถือเป็น
รากฐานแนวคิดที่ส าคัญที่สุดของหลักการอิสลาม บุคคลผู้ซึ่งด าเนินชีวิตในโลกนี้ด้วยพฤติกรรมอันเลว
ทรามต่ าช้า ไร้ศีลธรรมหลอกลวงและกดขี่ เมื่อตายไปจิตวิญญาณของเขาก็หลอมเข้ากับคุณลักษณะ
ดังกล่าวนั้นและจิตวิญญาณอันต่ าทรามและชั่วร้ายนั้นก็จะลุกเป็นไฟโชติช่วงเผาผลาญเขานั้นเอง ส่วน
บุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างผู้มีจิตใจใสสะอาด มีสัตย์จริงประกอบคุณธรรมความดีและช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ 
เขาก็จะมีชีวิตอย่างผาสุกและได้รับการสรรเสริญ คุณลักษณะที่ดีงามเหล่านี้เป็นผลมาจากพฤติกรรมอัน
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ดีงามและการกระท าของเขานั้นเอง (ฮุจญะตุ้ลอิสลาม ชะฮีด, 2544, หน้า 48) ดังนั้นเราอาจสรุป
จุดมุ่งหมายของชีวิตตามแนวคิดของศาสนาอิสลามออกได้เป็น 2 ระดับคือ  
   ระดับท่ี 1 จุดมุ่งหมายในโลกนี้ เป็นเป้าหมายเพ่ือให้ตนเอง ครอบครัวมีความสุขทั้ง
ทางกายและทางใจ หมดความทุกข์ความหวาดกลัว และเพ่ือให้สังคมมีความเป็นอยู่อย่างสันติสุข 
   ระดับที่ 2 จุดมุ่งหมายในโลกหน้า คือ การพ้นจากการถูกลงโทษ และได้เข้าสู่
สวรรค์ไปอยู่ร่วมกับพระอัลเลาะฮ์ 
   จุดมุ่งหมายทั้ง 2 ระดับนั้นมนุษย์จะต้องให้ความส าคัญอย่างสมดุลกันสมดังค าตรัส
ของพระศาสดานบีมุฮัมหมัดที่ว่า “คนดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือ ผู้ที่ไม่ทิ้งโลกหน้าของตัวเอง เพ่ือมายึด
ติดโลกนี้ และไม่วางมือจากโลกนี้เพ่ือเข้าหาโลกหน้าเพียงด้านเดียว อีกทั้งไม่ท าตัวเป็นภาระของเพ่ือน
มนุษย์ด้วย” (มับรูก, 2545, หน้า 28) 
  2.4.3.2  คุณค่าของชีวิตตามแนวคิดของศาสนาอิสลาม สิ่งส าคัญยิ่งส าหรับมนุษย์ที่เป็น
เหตุให้ประสบความส าเร็จในชีวิตคือ “การรู้จักหน้าที่ของตนเอง”  ซึ่งการให้ความส าคัญต่อหน้าที่ก็
เท่ากับเป็นการให้ความส าคัญต่อการเป็นมนุษย์ของตนเอง การที่มนุษย์ได้ทุ่มเทและขวนขวายทุกอย่าง
มิใช่เพียงเพ่ือความส าเร็จและความสุขของชีวิตเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีเจตนาเพ่ือยกระดับคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ให้สูงขึ้นด้วย คุณค่าของความเป็นมนุษย์ตามแนวคิดของศาสนาอิสลามคือ การท าหน้าที่
ของตนให้สมบูรณ์ ศาสนาอิสลามได้ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของมนุษย์ในการด าเนินชีวิตทั้งในโลกนี้
และโลกหน้าภายหลังจากตายไว้อย่างกว้าง ๆ 3 ประการด้วยกันคือ  
   1) หน้าที่ของมนุษย์กับพระอัลเลาะฮ์ ในฐานะที่พระองค์เป็นผู้สร้างและประทาน
ปัจจัยยังชีพแก่มนุษย์ ดังนั้นการรู้จักพระอัลเลาะฮ์จึงเป็นความจ าเป็นเหนือความจ าเป็นทั้งหลาย 
   2)  หน้าที่ของมนุษย์เกี่ยวกับตัวเอง  การรู้จักตนเองเป็นสิ่งจ าเป็น การมีชีวิตอยู่ของ
มนุษย์ประกอบขึ้นด้วยร่างกายและจิตวิญญาณ จึงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องปกป้องรักษาให้ทั้งสอง
สมบูรณ์แข็งแรงตลอดเวลา 
   3)  หน้าที่ของมนุษย์กับผู้อ่ืนหรือกับสังคมส่วนรวมที่อาศัยอยู่ซึ่งในแต่ละสังคมนั้น
ต้องมีความสัมพันธ์ร่วมมือกัน 

ดังนั้นชีวิตที่มีคุณค่าตามแนวคิดของศาสนาอิสลามคือชีวิตที่ท าหน้าที่ได้สมบูรณ์ทั้ง
หน้าที่ต่อพระเจ้า หน้าที่ต่อตนเองและหน้าที่ต่อสังคมส่วนรวม 
 2.4.3.3 การปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายของชีวิต ตามแนวคิดของศาสนาอิสลามการ
ปฏิบัติเพ่ือเข้าสู่จุดมุ่งหมายของชีวิตนั้นจะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาจิตเพราะธรรมชาติของมนุษย์อัน
เป็นสิ่งที่พระอัลเลาะฮ์ทรงสร้างมานั้นจิตเป็นส่วนส าคัญที่สุดเป็นต้นเหตุที่จะน ามนุษย์ไปสู่ความดีและ
ความชั่ว  ดังนั้น การที่มนุษย์จะบรรลุจุดหมายของชีวิตก็ด้วยการที่มีความนอบน้อมยอมจ านนต่อ
พระอัลเลาะฮ์ มีความเชื่อความศรัทธาต่อพระอัลเลาะฮ์ มีความไว้วางใจต่อพระอัลเลาะฮ์ว่าทรงเป็น
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ผู้สร้าง ผู้อภิบาลสากลโลกและมนุษย์จะสมประสงค์เว้นแต่ที่พระอัลเลาะฮ์พระผู้อภิบาลสากลโลกทรงประสงค์   
ด าเนินชีวิตในโลกปัจจุบันด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพ่ือพระอัลเลาะฮ์ พระศาสดา   
มุฮัมหมัดกล่าวว่า “จงท างานเพ่ือชีวิตในโลกนี้ของท่านเสมือนหนึ่งท่านจะมีชีวิตอยู่ตลอดเวลา และ
ท างานเพ่ือชีวิตในโลกหน้าของท่านเสมือนหนึ่งท่านจะตายพรุ่งนี้” ในอัลกุรอานมีข้อความบัญญัติว่า 
“ชีวิตแห่งโลกนี้มิใช่อ่ืนใด นอกจากการละเล่นและการบันเทิงและแน่นอนสถานในปรโลกนั้นดีกว่า
ส าหรับผู้ส ารวมตนจากความชั่ว  ชีวิตของมนุษย์ความเป็นความตายเป็นไปตามพระประสงค์ของ  
พระอัลเลาะฮ์ “ไม่มีชีวิตใดจะตายลงเว้นแต่จะด้วยอนุมัติของพระอัลเลาะฮ์  มีบันทึกก าหนดเวลา
เอาไว้” และการประสบความทุกข์ยากทรมานต่าง ๆ ของชีวิตในโลกนี้เป็นการทดลองของพระองค์ที่
มนุษย์จะได้รับการตอบแทนจากพระองค์ (สิวลี  ศิริไล, 2551, หน้า 145-147) 
  ศาสนาอิสลามได้ก าหนดหลักการปฏิบัติความศรัทธาเพ่ือเข้าสู่จุดหมายของชีวิตคือ ความสุขในโลก
นี้และโลกหน้า เรียกว่า หลักปฏิบัติ 5 อันได้แก่  การปฏิญาณตน การนมาซ การถือศีลอด  การจ่ายทาน  (ซะกาซ) และ 
การประกอบพิธีฮัจญ์  วิธีการของการปฏิบัติทั้ง 5 นี้พระอัลเลาะฮ์ได้ก าหนดไว้ให้เพ่ือรับใช้วัตถุประสงค์ทางด้านจิตใจ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์เองทั้งสิ้น  การนมาซ (ละหมาด) ถูกก าหนดให้ปฏิบัติทุกวัน  ๆละห้าครั้ง      
การถือศีลอดถูกก าหนดหนึ่งปีให้ปฏิบัติหนึ่งเดือน การจ่ายทาน (ซะกาซ) ถูกก าหนดให้ปฏิบัติหนึ่งปีต้องจ่ายหนึ่งครั้ง 
การประกอบพิธีฮัจญ์ถูกก าหนดให้ปฏิบัติอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต การปฏิบัติทั้งนี้ท าให้วิถีชีวิตทั้งหมดของ       
ชาวมุสลิมได้รับการสัมผัสกับพระอัลเลาะฮ์ (อับดะละตี,  ม.ป.ป., หน้า 149-150) ในศาสนาอิสลามคุณค่าทุกอย่าง
ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับอัลเลาะฮ์ ความสุขของมนุษย์ขึ้นอยู่กับการอุทิศตนให้แก่พระองค์ด้วยความสมัครใจ 
  

 2.4.4  เปรียบเทียบคุณค่าและจุดมุ่งหมายของชีวิตตามแนวคิดทางศาสนา 
 

  คุณค่าและจุดมุ่งหมายของชีวิตตามแนวคิดทางศาสนาทั้งสามที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้
ว่ามีความเหมือนกันและแตกต่างกัน กล่าวคือ จุดมุ่งหมายของชีวิตในโลกนี้ของศาสนาคริสต์และศาสนา
อิสลามมีความคล้ายคลึงกับประโยชน์ปัจจุบันของศาสนาพุทธ ส่วนจุดหมายในโลกหน้าของศาสนาคริสต์
และอิสลามนั้นมีความคล้ายคลึงกับประโยชน์เบื้องหน้าของศาสนาพุทธ แต่อย่างไรก็ตามเราจะเข้าความ
คล้ายและความต่างของศาสนาทั้งสามได้จากตารางท่ี  2.6 
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ตารางที่ 2.6 แสดงการเปรียบเทียบคุณค่าและจุดมุ่งหมายของชีวิตตามแนวคิดทางศาสนา 
  

ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ์ ศาสนาอิสลาม 

จุดมุ่งหมายของชีวิต คือสงบเย็น

และเป็นประโยชน์ จุดหมายของ

ชีวิตมี 3 ระดับคือ ประโยชน์

ปัจจุบัน ประโยชน์ เบื้องหน้า 

ประ โยชน์ สู งสุ ดคื อนิพพาน 

ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้ อ่ืน 

ประโยชน์ส่วนรวม 

จุดมุ่งหมายของชีวิตคือรอดพ้น

จากบาป จุดหมายของชีวิตมี 2 

ระดับคือ เป้ าหมายในโลกนี้ 

และเป้าหมายในโลกหน้ าคือ

เข้าถึงอาณาจักรพระเจ้า 

จุดมุ่ งหมายของชีวิตคือเข้าสู่

สวรรค์ ไปอยู่ ร่ วมกับพระเจ้ า 

จุดมุ่งหมายของชีวิตมี 2 ระดับ 

คือ เป้าหมายของชีวิตในโลกนี้

และเป้าหมายชีวิตในโลกหน้า 

วิธีปฏิบัติเพ่ือเข้าสู่จุดมุ่งหมาคือ

ปฏิบัติตามหลักโอวาทปาติโมกข์ 

บ า เพ็ญบุญด้วยทาน ศีลและ

ภาวนาด า เนินชีวิ ตตามหลัก

ไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปัญญา 

วิธีปฏิบัติเพ่ือเข้าสู่จุดมุ่งหมาย

คือ ปฏิบัติตามหลักบัญญัติ 10 

ประการ ด าเนินชีวิตด้วยความ

รักคือรักพระเจ้าอย่างสุดจิตใจ

และรักเพ่ือบ้านเหมือนรักตนเอง 

วิธีปฏิบัติเพ่ือเข้าสู่จุดมุ่งหมาย

ของชี วิ ตคื อปฏิบั ติ ต ามหลั ก

ป ฏิ บั ติ  5 คื อ ป ฏิ ญ า ณ ต น 

ละหมาด  ถื อศีลอด  บริ จาค     

ซะกาซและประกอบพิธี ฮัจญ์ 

พ ร้ อ ม ทั้ ง ยึ ด มั่ น ใ น ข้ อ ห้ า ม      

( ฮ ะ ร อ ม ) แ ล ะ ข้ อ อ นุ ญ า ต       

(ฮะลาล) ของพระเจ้า  

ชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่บ าเพ็ญ

ป ร ะ โ ย ช น์ ไ ว้ ม า ก ที่ สุ ด คื อ

ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้ อ่ืน

และประโยชน์ส่วนรวม 

ชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่เต็มเปี่ยม

ไปด้วยความรักอย่างบริสุทธิ์ รัก

พระเจ้าและรักเพ่ือนมนุษย์ อุทิศ

ตนเพ่ือรับใช้พระเจ้าและเพ่ือน

มนุษย ์

ชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่ท าหน้าที่

ของตนอย่างสมบูรณ์ทั้งหน้าที่

ต่อพระเจ้า หน้าที่ต่อตนเองและ

หน้าที่ต่อเพ่ือนมนุษย์ 

  

2.5 บทสรุป 
 

 แนวคิดเรื่องคุณค่าและจุดมุ่งหมายของชีวิตนั้น มนุษย์มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ฐานคิดเรื่องสิ่งมีค่า สิ่งมีค่ามี 2 อย่างคือสิ่งมีค่านอกตัว และสิ่งมีค่าในตัวเอง แนวคิดทางปรัชญาถือว่าสิ่ง
มีค่าในตัวเองอันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตมี 5 แนวคิดคือ สุขนิยมถือว่าความสุขทางกายดีที่สุด     
วิมุติยม ถือว่าความสงบของจิตดีที่สุด ปัญญานิยม ถือว่าความรู้ที่เข้าถึงสัจธรรมดีที่สุด อัตถิภาวนิยมถือ
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ว่าเสรีภาพอันเป็นธาตุแท้ของมนุษย์ดีที่สุด มนุษย์นิยม ถือว่าสิ่งมีค่ามีได้หลายสิ่งและมีค่าเท่าเทียมกัน  
ส่วนแนวคิดในทางศาสนานั้น พุทธศาสนาถือว่าความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์อย่างสิ้นเชิงที่
เรียกว่าเข้าสู่นิพพานดีที่สุด ศาสนาคริสต์ถือว่าการรอดพ้นจากบาปและเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าคือ
สวรรค์ดีที่สุด ศาสนาอิสลามถือว่าการรอดพ้นจากการถูกพิพากษาโทษและเข้าสู่สวรรค์ ได้อยู่ร่วมกับ
พระอัลเลาะฮ์ดีที่สุด แนวคิดเรื่องสิ่งที่ดีสุดอันเป็นจุดหมายสูงสุดของมนุษย์ที่มีความแตกต่างกันนั้น
เนื่องมาจากฐานคิดเรื่องแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์แตกต่างกัน ทั้งนี้ด้วยเหตุว่า บางกลุ่มเชื่อว่ามนุษย์
คือร่างกาย บางกลุ่มเชื่อว่ามนุษย์คือจิตวิญญาณ บางกลุ่มเชื่อว่ามนุษย์คือร่างกายและจิตวิญญาณ บาง
กลุ่มเชื่อว่ามนุษย์คือสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้น บางกลุ่มเชื่อว่ามนุษย์ไม่ใช่สิ่งสร้างของพระเจ้า คุณค่าของชีวิต
ขึ้นอยู่กับการบรรลุจุดหมายของชีวิตมากน้อยเพียงใด 
 

2.6 ค าถามทบทวน 
 

 ค าสั่ง : ให้นักศึกษาตอบค าถามและอธิบายให้ชัดเจนครบทุกประเด็น 
 1.  สิ่งมีค่านอกตัวกับสิ่งมีค่าในตัวเองแตกต่างกันอย่างไร  
 2.  ค าว่า คุณค่าของชีวิต สุขนิยม วิมุตินิยม ปัญญานิยม อัตถิภาวะนิยมและมนุษยนิยม มี
ความหมายว่าอย่างไร  
 3.  เพราะเหตุใดสุขนิยมจึงถือว่าความสุขทางกายดีท่ีสุด  
 4.  เพราะเหตใุดวิมุตินิยมจึงถือว่าความสงบของจิตมีค่ามากว่าความสุขทางกาย  
 5.  ความรู้ในทัศนะของสุขนิยมและปัญญานิยมแตกต่างกันอย่างไร  
 6.  เพราะเหตุใดอัตถิภาวนิยมจึงถือว่า เสรีภาพของมนุษย์เป็นสิ่งมีค่าสูงสุดของชีวิต  
 7.  เพราะเหตุใดมนุษย์นิยมจึงไม่เห็นด้วยกับแนวสุขนิยม ปัญญานิยม วิมุตินิยม อัตถิภาวนิยม ใน
เรื่องสิง่ที่ดีท่ีสุดที่มนุษย์ควรแสวงหา  
 8.  ท าไมแนวคิดสุขนิยม วิมุตินิยม ปัญญานิยม อัตถิภาวนิยมและมนุษยนิยมจึงมีแนวคิดเกี่ยวกับ
จุดมุ่งหมายของชีวิตแตกต่างกัน 
 9.  คุณค่าและจุดหมายของชีวิตตามแนวคิดทางพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม
เหมือนกันและต่างกันอย่างไร  
 10.นักศึกษาสามารถน าแนวคิดเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและคุณค่าของชีวิตไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
อย่างไรบ้าง 
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ใบความรู้ที่ 1 

คนเราเกิดมาเพื่ออะไร 
 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 3 คนคุยกันขณะนั่งดูหนังสืออยู่ด้วยกันในเวลาเย็น
หลังจากเลิกเรียนแล้ว 
ประนอม   - คุณว่าคนเราเกิดมาเพ่ืออะไร เรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรกันนะ 
สุข           - ก็เกิดมาเพ่ือหาความสุขนะซี ใคร ๆ ก็อยากมีความสุขสบายด้วยกันทั้งนั้น คุณไม่อยาก

สุขสบายดอกหรือ 
ส ารวม       - ไม่จริงหรอ ถ้าความสบายเป็นสิ่งเดียวที่ทุกคนต้องการ ท าไมเลิกเรียนแล้วพวกเราถึงไม่ไป

พักผ่อนหรือเทีย่วหาความสุขสนุกสนานกันละ ท าไมต้องมาทนล าบากดูหนังสืออย่างนี้ละ 
สุข           - ก็เพ่ือความสุขสบายยิ่งขึ้นในวันข้างหน้าไงล่ะ ที่ผมยอมล าบากเรียนหนังสือก็เพราะหวัง

จะได้ปริญญากับเขาบา้ง มีปริญญาแล้วผมก็คงจะได้งานที่ดีกว่านี้ หาเงินได้มากกว่านี้ ได้มี
โอกาสดี ๆ เหมือนกับคนอ่ืน ๆ ที่จบปริญญาเขามีกัน แหม.....ถึงตอนนั้นผมคงมีความสุข
มากทีเดียว คอยดูนะ ผมจะ....................... 

ส ารวม       - เดี๋ยวก่อน อย่าเพ่ิงฝันกลางวัน ที่คุณมาเรียนก็เพราะอยากได้ปริญญาอย่างเดียวน่ะหรือ 
คุณไม่อยากได้ความรู้หรอกหรือ 

สุข          - โธ่ ก็ก่อนที่เราจะได้ปริญญาก็ต้องมีความรู้ก่อนน่ะซี แต่เราจะต้องการความรู้ไปท าไมนะ 
ถ้ามันไม่ช่วยให้เราได้งานดี ๆ หรือเอาความรู้ไปท ามาหากินไม่ได้ เพราะอย่างนี้สิ ผมจึง
เลือกเรียนวิทยาศาสตร์แทนที่จะเรียนสังคมศาสตร์อย่างคุณ 

ส ารวม     - ถ้าคุณคิดว่าความรู้มีค่าเพียงเพราะว่ามันท าให้เราสุขสบายมากขึ้นละก็ผมไม่เห็นด้วย ผม
ว่าความรู้บางอย่างก็มีค่าในตัวเองนะ อย่างเช่น การรู้ว่าพ่อขุนรามค าแหงเป็นผู้ประดิษฐ์
อักษรไทยเป็นคนแรก หรือรู้ว่าโลกกลมและหมุนรอบตัวเอง ความรู้เหล่านี้ไม่ท าให้เรามี
ความสุขสบายมากขึ้น แต่การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเราและ
การเข้าใจในธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่มีค่าควรรู้ไม่ใช่หรือ การที่ผมมาเรียนก็เพราะผมอยากรู้
อยากเข้าใจโลกและมนุษย์มากขึ้น ปริญญานะเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น ถึงเรียนแล้ว
เขาไม่ให้ปริญญาผมก็จะเรียน การมีความรู้มากขึ้นมันดีในตัวมันเองอยู่แล้ว ไม่ว่ารู้แล้วจะ
เกิดประโยชน์อะไรหรือไม่ก็ตาม 

สุข        - บ้านะซี่ มีความรู้แล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้จะรู้ไปท าไม เรียนแล้วไม่ได้ปริญญาจะเสียเวลา
เรียนไปท าไม อย่างนี้สู้เอาเวลาไปเที่ยวคาราโอเกะไม่ดีกว่ารึ ใช่ไหมประนอม 
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ประนอม   - ไอ้เรื่องเรียนไปเพ่ืออะไรน่ะ พักไว้ก่อนดีกว่า ผมยังสนใจที่คุณบอกว่าคนเราเกิดมาเพ่ือ
หาความสุขสบาย คุณอ้างว่าใคร ๆ ก็แสวงหาความสุขสบายด้วยกันทั้งนั้น ใช่ไหม 

สุข           - ถูกต้อง 
ประนอม   - แล้วท าไมถึงมีคนไปบวชเป็นพระล่ะ พระสอนว่าความสงบของจิตใจดีกว่าความสุขที่เกิด

จากการกินดื่มเท่ียวเล่นไม่ใช่หรือ 
ส ารวม      - ใช่ประนอมพูดถูก 
สุข           - พวกคนขี้แพ้น่ะซี คนบางคนผิดหวังจากการหาความสุขเพียงครั้งสองครั้งก็ยอมแพ้หนีไป

บวชเสียแล้ว คนเราต้องสู้กับชีวิตสิ ผิดหวังบ้าง สมหวังบ้าง ทุกข์บ้าง สุขบ้าง เป็นของ
ธรรมดา ผมว่าพวกพระนะหลงผิดที่คิดว่ามีสิ่งอ่ืนที่มีค่ามากกว่าความสุข ศาสนาเหมาะ
ส าหรับคนอ่อนแอไม่กล้าสู้กับชีวิต เราจะให้ค าสอนของคนพวกนี้มาก าหนดชีวิตของเรา
ไม่ได้หรอก 

ส ารวม    - เฮ้ยพูดแบบนี้คอมมูนิสต์นี่หว่า เลิกพูดดีกว่า 
สุข         - ? 
ประนอม  – เดี๋ยว ส ารวม กลับมาก่อน ว้า ....ก าลังสนุกเชียว....ไปซะแล้ว 
 นักศึกษาได้ฟังคนทั้งสามคุยกันแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง นักศึกษาเคยคุยกับเพ่ือนหรือเคยถาม
ตัวเองด้วยเรื่องท านองนี้บ้างไหมว่า การที่เราต้องท าอะไรหลาย ๆ อย่าง เราท าไปเพ่ืออะไร เราเรียน
หนังสือไปเพ่ืออะไร เราท างานไปท าไม คนบางคนอาจไม่รู้ตัวเองท าสิ่งเหล่านี้ไปท าไม ที่ท าก็เพราะท า
ตามคนอ่ืน ๆ เห็นใคร ๆ ท าอย่างนี้กันทั้งนั้นก็เลยท าตามเขาบ้าง หรือบางทีก็ท าเพราะพ่อแม่ ญาติพ่ี
น้อง ครูบาอาจารย์บอกให้ท า แต่บางคนก็เข้าใจดีว่าที่ตัวเองท าอย่างนี้อยู่นั้นเพราะต้องการอะไร การที่
เรารู้จุดหมายของตัวเราเองย่อมดีกว่าไม่รู้ จริงไหม 
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แบบบันทึกผลการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญก่อนเรียนรู้ 

ค าชี้แจง : ให้นักศึกษาท าจิตใจให้สงบผ่อนคลายสังเกตจิตใจตนเองและบันทึกผล 

 

ครั้งที่ 1 

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

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

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

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

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

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

..........…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ครั้งที่ 2 

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ...................................... 
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ใบงานที่ 1 

สรุปแนวคิดเกี่ยวกับคุณค่าและจุดมุ่งหมายของชีวิต 

ค าชี้แจง : ให้นักศึกษาใช้เวลากลุ่มละ15 นาที ตอบค าถามในหัวข้อต่อไปนี้ 

1. แนวคิดท่ีศึกษาคือ............................................................................................................ .......... 

2. ความหมายของแนวคิดคือ.........................................................................................................  

3. รากฐานของแนวคิดคือ........................................................................................................... ... 

4. คุณค่าของชีวิตตามแนวคิดคือ................................................................................................... 

5. สรุปวิจารณ์จุดมุ่งหมายของชีวิตตามแนวคิด.............................................................................  
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ใบงานที่ 2 

แบบฟอร์มการก าหนดเป้าหมายในชีวิต 

1. ให้นักศึกษาก าหนดเป้าหมายชีวิตของตนเอง 

ชีวิตด้าน เป้าหมายที่ต้องการ 
(สามารถวัดความส าเร็จได้) 

ระยะเวลา 
(ภายในกี่ปีหรืออายุไม่เกินก่ีปี) 

การศึกษา   

   

   
การท างาน   

   
   

การเงิน   

   
   

สุขภาพ   

   
   

ครอบครัว   

   
   

สังคม   
   

   

 
2. บอกวิธีการปฏิบัติเพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายของชีวิต 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ให้นักศึกษาน าค าตอบในข้อ 1 มาจัดท าเป็นเส้นกราฟชีวิต 
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ใบงานที่ 3 
วิเคราะห์กรณีตัวอย่าง 

 

ค าชี้แจง : อ่านกรณีตัวอย่างแล้วอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ 
1. การด าเนินชีวิตของนายก้าวสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง จุดหมายสูงสุดของชีวิตตามแนว

ปรัชญาแนวคิดใด (สุขนิยม วิมุตินิยม ปัญญานิยม อัตถิภาวนิยม และมนุษยนิยม) มากที่สุด เลือกเพียง
แนวคิดเดียว อธิบายเหตุผลและข้ออ้างอิงประกอบ 

2. นักศึกษาเห็นด้วยกับการด าเนินชีวิตของนายก้าวหรือไม่เพราะเหตุใด  
นายก้าว 
 นายก้าวเป็นนักเขียน วิถีชีวิตของเขามีบางอย่างคล้ายครูสงบและบางอย่างคล้ายนาย
ส าราญ เขามีพ้ืนเพมาจากชนชั้นกลาง การเติบโตในสังคมชนชั้นกลางท าให้เขาเห็นสิ่งต่าง ๆ  หลายแง่
หลายมุม การที่เขาได้คุ้นเคยกับครอบครัวเศรษฐีบางคนนั้น ท าให้เขาทราบว่าเงินไม่ได้ให้ทุกอย่างแก่
มนุษย์ ตรงข้ามบางทีเงินมันก็ท าลายความเป็นมนุษย์ของเจ้าของ และการที่เขาคลุกคลีกับคนจน ๆ 
หลายคนท าให้เขารู้ว่าเงินนั้นมันมีความหมายมากส าหรับชีวิต ขาดมันเสียแล้วความอดอยากและความ
อัตคัดท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจท าให้มนุษย์กลายเป็นสัตว์ได้ เขาเกิดมาพร้อมกับความรู้สึกว่าเงินนั้นมีความส าคัญ
แต่ค่าของมันมีของเขต 
 เขาเห็นด้วยกับนายส าราญตรงที่ว่าวิทยาศาสตร์เป็นผลิตผลชิ้นส าคัญของมนุษยชาติ มันท า
ให้มนุษย์สะดวกสบายและหลุดพ้นจากความเป็นสัตว์ แต่วิทยาศาสตร์ก็สร้างปัญหาให้แก่มนุษย์มากมาย 
มันมีทั้งส่วนดีและส่วนเสีย เราต้องหาทางที่จะท าให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์มากที่สุด เขารู้สึกว่าความ
เจริญก้าวหน้าของสังคมมนุษย์นั้นจะเป็นไปได้ ถ้ามนุษย์รู้จักประนีประนอมความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง ตัวอย่างเช่น วิทยาศาสตร์มันให้ทั้งความเจริญและความเสื่อมแก่มนุษย์ นายส าราญมองมัน
ส่วนแรก ครูสงบมองมันส่วนหลัง แต่นายก้าวพยายามมองมันทั้งสองด้านเพ่ือจะให้คนเราเจริญก้าวหน้า
ต่อไป 
 เขาคิดว่าถ้าทุกคนคิดแบบครูสงบ มนุษย์เราคงไม่มีความเป็นอยู่สะดวกสบายอย่างใน
ปัจจุบันและถ้าทุกคนคิดแบบนายส าราญคนเราก็คงแตกต่างจากสัตว์ไม่มากนัก ความสุขสบายนั้นเป็น
หลักพ้ืนฐานของชีวิตก็จริงอยู่ แต่มนุษย์ได้วิวัฒนาการมาจนกระทั่งสามารถชื่นชมกับสิ่งอ่ืน ๆ นอกจาก
ความสุขสบายได้ เช่น ความอ่ิมใจที่ได้ท าความดี หรือความตรึงใจที่ได้จากการสัมผัสกับปัญญาความรู้ 
เป็นต้น 
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ใบงานแบบฝึกทักษะชีวิตที่ 1 
ประวัติความดีงามของข้าพเจ้า 

 

ค าชี้แจง : ให้นักศึกษาเขียนประวัติความดีงามของตนเองลงในกรอบท่ีก าหนดให้ 
 
 ชื่อ.............................................................นามสกุล............................. ....................... 
หมู่เรียน.................ชั้นปีที่............โปรแกรมวิชา................................................เข้ามาเป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเม่ือ ปี พ.ศ. ..................เคยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า
........................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. .......................... 
 
เคยอุทิศตัวเองให้เป็นประโยชน์แก่โรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือสังคม คือ
............................................................................................................................. .......................................
........................................................................ ............................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. ....................... 
งานที่ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้ท าคือ
............................................................................ ........................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
................................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................... 
 
     ลงชื่อ.............................................................................. 
     (.....................................................................................)  
ข้อคิดหรือประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ 
............................................................................................................................. .......................................
..................................................................... ...............................................................................................
....................................................................................................................... ............................... 
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ใบงานแบบฝึกทักษะชีวิตที ่2 
 

ค าชี้แจง : ให้นักศึกษาทบทวนเหตุการณ์ในอดีตแล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
1. นักศึกษาบรรยายถึงสิ่งที่ประทับใจในอดีตที่ไม่อาจลืมได้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
 2.1 ผู้อยู่เบื้องหลังความประทับใจในอดีต 
............................................................................................................................. .......................................
......................................................................................................................................... ...........................
............................................................... .................................................................................. 
 2.2 การกระท าของผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่ท าให้นักเรียนรู้สึกประทับใจ 
.......................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. .......................................
.........................................................................................................................................  
 
 2.3 ความส าคัญของผู้ที่อยู่เบื้องหลังของนักศึกษา 
...................................................................................................... ..............................................................
............................................................................................................................. ........... 
 
 2.4 ความรู้สึกประทับใจในอดีตส่งผลต่อนักศึกษาในเวลาต่อมา ดังนี้ 
............................................................................................................................. .......................................
.................................................................................... .................................................... 
 ข้อคิดหรือประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้
............................................................................................................................. .......................................
...................................................................................................... .......................................................
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