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บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความเป็นมาและ
ความส�ำคัญของสัตตมหาสถาน 2) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมในสัตตมหาสถานและการผลิต
สื่อวีดีทัศน์แบบมีส่วนร่วมของเยาวชน 3) เพื่อวิเคราะห์การเรียนรู้หลักพุทธธรรมในสัตตม
หาสถานผ่านการผลิตสื่อแบบมีส่วนร่วมของเยาวชน เป็นงานเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 400 คน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง
เครือ่ งมือวิจยั คือ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลแล้วเขียน
บรรยายเชิงพรรณา
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความเป็นมาและความส�ำคัญของสัตตมหาสถาน เป็นเรื่อง
หลังการตรัสรู้ 7 สัปดาห์ เป็นสถานที่ยิ่งใหญ่ 7 แห่ง 2) หลักพุทธธรรมในสัตตมหาสถาน
และการผลิตสื่อวีดีทัศน์แบบมีส่วนร่วมของเยาวชน จ�ำแนกตามสถานที่แต่ละแห่งดังนี้
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โพธิบัลลังก์ อริยสัจ 4, อนิมิสเจดีย์ กตัญญูกตเวที, รัตนจงกรมเจดีย์ สติปัฏฐาน 4, รัตนฆร
เจดีย์ พระอภิธรรม, อชปาลนิโครธ บัว 4 เหล่า, สระมุจลินท์ ความสงัด ความสุข นิพพาน,
ราชายตนะ ทาน ศีล ภาวนา และ 3) วิเคราะห์การเรียนรู้หลักพุทธธรรมในสัตตมหาสถาน
ผ่านการผลิตสือ่ แบบมีสว่ นร่วมของเยาวชน (1) ด้านความคิดสร้างสรรค์ (2) ด้านเนือ้ หา (3) ด้าน
เทคนิคการเล่าเรือ่ ง (4) ด้านการใช้ภาษาและดนตรี (5) ด้านคุณภาพในการผลิต สรุป 5 ด้าน ค่าเฉลีย่
รวม 3.78 อยูใ่ นระดับมาก เป็นเครือ่ งยืนยันว่า การเรียนรูห้ ลักพุทธธรรมในสัตตมหาสถานผ่าน
การผลิตสื่อแบบมีส่วนร่วมของเยาวชน เป็นเทคนิคการสร้างความรู้ในเชิงลึกได้จริง

ค�ำส�ำคัญ : การเรียนรู้; หลักพุทธธรรมในสัตตมหาสถาน; การผลิตสื่อวีดีทัศน์
Abstract

This dissertation is of three objectives: 1) to study the background
and importance of the Sattamahãsathãn. 2) to learn the Buddha Dahamma in
the Sattamahãsathãn, and create the medias by the youth’s participation and
3) to analyze the learning Buddha Dhamma in Sattamahãsathãn based on the
youths’ Participatory Medias Creation. This work is done by the Participatory
Action Research-PAR with the Experimental Design.
The findings are that: 1) On the background and importance of
the Sattamahãsathãn, it is closely concerned with the situations in 7 weeks
after the Buddha enlightened known as the 7 Great Places. 2) The Buddha
Dahammas as found in the Sattamahãsathãn, and create the medias by
the youth’s participation are classified in each place such as, the Four
Noble Truth, in Bodhiballanga, the gratitude in Animissacetiya, the Four
Foundations of Mindfulness in Rattanacankamacetiya, the 7 Abhidhamma, in
Rattanagharacetiya, the four Kinds of Human Beings in Ajapalanigrodha, the
Calmness, Happiness and Nibbana in Muccalinda, and giving, morality and
mental development in Rajayatana. 3) On the analysis on learning Buddha
Dhamma in Sattamahãsathãn based on the youths’ Participatory Medias
Creation was evaluated into 5 aspects : 1) On the creativity, 2) On the
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creative content, . 3) On the story telling technique, 4) On the use of language
and music and 5) On the production quality, the average totally at 3.8 at the
high level. This ensures that the learning Buddha Dhamma in Sattamahãsathãn
based on the youths’ Participatory Medias Creation is the actually technique
to create in-depth knowledge.

keywords: Learning, Buddha Dhamma in Sattamahãsathãn, Video production
บทน�ำ

พระพุทธเจ้าแรกตรัสรู้ ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์ เรื่องทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท
สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า เมื่อแรกตรัสรู้ ประทับอยู่ ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์ (พระ
ไตรปิฎกภาษไทย เล่ม 25 ข้อ 1-4: 93-96) ใกล้ฝั่งแม่น�้ำเนรัญชรา เขตต�ำบลอุรุเวลา ครั้ง
นั้นพระผู้มีพระภาคได้ประทับนั่งโดยบัลลังก์เดียว (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 2 ข้อ 1:
108) เสวยวิมุตติสุขอยู่ ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์เป็นเวลา 7 วัน ที่นั้น พระผู้มีพระภาคทรงมนสิ
การปฏิจจสมุปบาท (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 3 ข้อ 1: 3) โดยอนุโลมและปฏิโลมตลอด
ปฐมยามแห่งราตรีวา่ (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 3 ข้อ 1: 3) อชปาลกถา ว่าด้วยเหตุการณ์
ขณะประทับอยู่ ณ ควงต้นอชปาลนิโครธ (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 3 ข้อ 4: 8) ทรงมี
พระด�ำริว่า เราบ�ำเพ็ญ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี จึงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ
อันยอดเยี่ยม หลังตรัสรู้ธรรมยังทรงปริวิตกว่าธรรมที่เราบรรลุแล้วนี้เป็นธรรมที่สุขุมลุ่ม
ลึก ยากที่จะเห็นและล่วงรู้ด้วยปัญญาที่จะน�ำมาพิจารณาเองได้ หากพระองค์ไม่ทรงแสดง
ธรรมที่ได้ตรัสรู้ ก็ผู้ใดเล่าจักเป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกได้ สัตว์ทั้งหลายจ�ำพวกที่มีธุลีน้อยยังมีอยู่
เมื่อไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อม ผู้รู้ถึงธรรมย่อมมี (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 1-2 ข้อ 32: 34
-159-160-130-131)
ชมพูทวีป คือ ดินแดนถิน่ ก�ำเนิดพระพุทธศาสนา มีสงั เวชนียสถาน 4 แห่ง ได้แก่
สถานทีป่ ระสูติ สถานทีต่ รัสรู้ สถานทีแ่ สดงปฐมเทศนา และ สถานทีป่ รินพิ พานของพระพุทธ
องค์ (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม10 ข้อ 202: 151-151) เป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมศรัทธา
ปสาทะของพุทธศาสนิกชนที่ไปนมัสการ สังเวชนียสถาน 4 แห่งนี้เป็นสถานที่ที่กุลบุตรผู้มี
ศรัทธาควรไปดู ซึ่งเมื่อไปดูด้วยจิตที่เลื่อมใสท�ำกาละลง ชนเหล่านั้นทั้งหมดจักเข้าถึงสุคติ
โลกสวรรค์
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โพธิมณฑล เป็นสถานที่แห่งหนึ่งในสังเวชนียสถาน 4 คือ เป็นสถานที่ที่พระ
มหาโพธิสัตว์สิทธัตถะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปัจจุบัน
นี้เรียกว่าพุทธคยา ซึ่งอยู่ในรัฐพิหารของประเทศอินเดีย ในกาลิงคโพธิชาดกมีเรื่องเล่าว่า
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ที่มณฑลสะดือแผ่นดิน ณ ชมพูทวีปนี้เท่านั้น ดังที่พระอรรถ
กถาจารย์กล่าวไว้ในคัมภีร์ อรรถกถาว่า “โพธิมณฑล คือภูมิภาคอันเป็นมณฑลสะดือแผ่น
ดิน หรือปฐวีนาภิมณฑล มีชยั บัลลังก์ของพระพุทธเจ้าทัง้ ปวง” (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม
60 ข้อ 255) และต้นพระศรีมหาโพธิ์ คือต้นโพธิ์ตรัสรู้ของพระพุทธจ้า ซึ่งเป็นต้นไม้ต่างชนิด
กัน ตามหลักฐานที่ปรากฏในพระสุตตันตปิฎกขุททกนิกาย พุทธวงศ์ กล่าวว่า พระพุทธเจ้า
ในอดีต ประทับนั่งตรัสรู้ที่ต้นไม้ใด ต้นนั้นก็ได้ชื่อว่า “ต้นโพธิ์” (อรรถกถาพระสุตตันตปิฏก
ภาษาบาลี เล่ม 73: 579) และต้นพระศรีมหาโพธิ์ยังเป็นสหชาติกับพระพุทธองค์ด้วย และ
พุทธเจ้าได้อาศัยประทับอยู่ ณโพธิมณฑลเป็นเวลา 49 วัน ขณะนั้นทรงเสวยวิมุตติสุขภาย
หลังตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
วัดเจ็ดยอดสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์องค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์มัง
รายทรงสดับพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงค์การปลูกต้นศรีมหาโพธิ์และโปรดฯให้น�ำต้นโพธิ์
มาจากลังกาปลูกไว้ในอรัญญิกของเมือง สร้างเป็นวัดโดยถ้อต้นมหาโพธิ์เป็นโพธิบัลลังก์ อัน
เป็นสัญญาลักษณ์ของการตรัสรูข้ องพุทธองค์และถือเป็นศูนย์กลางของวัด ดังนัน้ วัดเจ็ดยอด
จงมีชื่อเรียกว่า “วัดมหาโพธาราม หรือโพธารามมหาวิหาร” ครั้งนั้นได้โปรดสร้างสถานที่
ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ 7 แห่ง เรียกว่าสัตตมหาสถาน, (สมโชติ อ๋องสกุล, 2562:
78) นอกจากกรณีกระเช้าลอยฟ้าดอยสุเทพในปี 2529 แล้ว ยังพบว่า การขยายตัวของเมือง
เชียงใหม่อนั เนือ่ งจากความเป็นเมืองท่องเทีย่ วได้ทาให้เกิดการต่อต้านและการตืน่ ตัวเพือ่ การ
อนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมทีม่ ศี นู ย์กลาง ความเคลือ่ นไหวอยูท่ เี่ ชียงใหม่ เช่น การบูรณะพระธาตุ
วัดเจดีย์หลวง (2536- 2540) (วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, 2540: 156-158) การตัดถนนทางหลวง
คุกคามพื้นที่วัดเจ็ดยอด (2536-2537) (สมโชติ อ๋องสกุล, 2537: 77-88)
กระทรวงศึกษาธิการได้ตงั้ เป้าหมายให้ ประชาชนได้รบั การศึกษาและการเรียน
รู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลักคุณธรรม น�ำความรู้สร้างความตระหนัก ส�ำนึกใน
คุณค่า ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธีวิถีประชาธิปไตย โดยเน้น
การร่วมคิด ร่วม ท�ำ เชื่อมโยงและเสริมสร้างความเข้มแข็งใน ๓ สถาบันหลัก คือ สถาบัน
ครอบครัว สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดพลังในการ ขับเคลื่อนการ
ศึกษาทีใ่ ช้คณ
ุ ธรรมน�ำความรูโ้ ดย ก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายหลัก คือ นักเรียน นิสติ นักศึกษา ครู
คณาจารย์และบุคลากรทาง การศึกษาในสถานศึกษา ประมาณ 15 ล้านคน เพื่อขยายผลสู่
สังคมวงกว้าง ซึ่งรวมถึงประชาชนที่ อยู่ในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย
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โดยมียทุ ธศาสตร์การเสริมสร้างคุณธรรม ในระบบการศึกษาไทย ซึง่ องค์กรหลักในกระทรวง
ศึกษาธิการได้จดั ท�ำแผนงาน/โครงการรองรับ ทุกยุทธศาสตร์อย่างต่อเนือ่ ง (รายงานประจ�ำปี
2552 ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552: 56) วิชาพระพุทธศาสนามีความมุ่งหมาย
และเนื้อหาหลักเพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และมีการ
ปรับตัวให้เข้ากับนโยบายของรัฐบาลในสมัยต่าง ๆ การเรียนรูพ้ ระพุทธศาสนามีความจ�ำเป็น
อย่างยิง่ ส�ำหรับเยาวชน ได้เรียนรู้ จดจ�ำและน�ำไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันและสังคมได้เป็นอย่าง
ดี สอดคล้องกับการเรียนการเรียนรู้หลักพุทธธรรมในสัตตมหาสถาน ผ่านการผลิตสื่อแบบ
มีส่วนร่วมของเยาวชน ที่เรียกว่า “ธรรมะสัตตมหาสถาน” หลังจากการตรัสรู้ พระพุทธเจ้า
ทรงเสวยวิมุตติสุข หรือสมาธิอันบรมสุขที่เกิดขึ้นจากการหลุดพ้นจากวัฏสงสาร (วิมุตติ =
หลุดพ้น) การเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 สัปดาห์นั้น พระองค์ทรงท�ำสมาธิในอิริยาบถต่างๆ กัน
ทั้งประทับนั่ง ประทับยืนและด�ำเนิน “สัตตมหาสถาน” แปลว่า สถานที่ที่ยิ่งใหญ่เจ็ดแห่ง ที่
พระพุทธองค์เสวยวิมตุ สิ ขุ (สุขจากการหลุดพ้น) หลังจากการตรัสรูท้ พี่ ทุ ธคยา แต่ในพระวินยั
ปิฎกกล่าวไว้เพียง 4 แห่ง คือ สัปดาห์ที่ 1 เหตุการณ์แรกตรัสรู้ ณ ควงต้นโพธิพ์ ฤกษ์ สัปดาห์ที่
2 เหตุการณ์ขณะประทับอยู่ ณ ควงต้นอชปาลนิโครธ สัปดาห์ที่ 3 เหตุการณ์ขณะประทับอยู่
ณ ควงต้นมุจลินท์ สัปดาห์ที่ 4 เหตุการณ์ขณะประทับอยู่ ณ ควงต้นราชายตนะ และสัปดาห์
ที่ 5 ทรงเสด็จกลับมาประทับที่ควงต้นอชปาลนิโครธ ท้าวสหัมบดีพรหมอาราธนาให้ทรง
แสดงธรรม (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 4 ข้อ 67: 131) การเสวยวิมตุ ติสขุ ในแต่ละสัปดาห์
ล้วนแต่มีชื่อภาษาบาลีก�ำหนด ซึ่งชื่อที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในบรรดาผู้นับถือพุทธศาสนา
เถรวาทในเอเชียอาคเนย์ หลังพุทธศตวรรษที่ 19 ลงมานั้น ล้วนเป็นชื่อที่ได้รับการระบุไว้ใน
คัมภีร์ สมันตปาสาทิกาและนิทานกถา ในบทน�ำของอรรถกถาชาดกซึง่ แต่งขึน้ ในศรีลงั กาสมัย
อนุราธปุระราวพุทธศตวรรษที่ (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2555: 13)
การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมด�ำเนินกิจกรรม
ตั้งแต่การศึกษาปัญหา การวางแผนด�ำเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการ
ประเมินร่วมกัน เพือ่ ขับเคลือ่ นให้กจิ กรรมนัน้ ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการ
มีส่วนร่วม คือ หลักร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ (ธนสาร บัลลังก์ปัทมา,
2551: 30) สื่อวีดีทัศน์แบบเสมือนจริงมีความเหมาะสมที่จะน�ำมาใช้ประกอบการเรียนการ
สอนในวิชาจริยศึกษาและประวัตศิ าสตร์ทางพระพุทธศาสนา เนือ่ งจากสือ่ ประเภทนีส้ ามารถ
สร้างจินตนาการของผู้เรียนให้เป็นรูปธรรมได้ดีกว่าสื่อประเภทอื่นๆ อีกทั้งภาพและเสียงยัง
มีความใกล้เคียงกับประสบการณ์ของผู้เรียน จึงท�ำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้สูงสุด เมื่อ
เทียบกับสือ่ อืน่ ๆ แต่มขี อ้ ด้อยในเรือ่ งขัน้ ตอนในการผลิตทีซ่ บั ซ้อนและต้องใช้งบประมาณสูง
ส่วนสือ่ วีดที ศั น์แบบสัญลักษณ์นนั้ ให้ผลดีมากในการใช้อธิบายขัน้ ตอนและล�ำดับเนือ้ หาของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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บทเรียนอีกทั้งยังสามารถผลิตได้ง่ายและรวดเร็ว
งานวิจัยนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่าการเรียนรู้หลักพุทธธรรมในสัตตมหาสถาน ผ่านการผลิต
สื่อแบบมีส่วนร่วมของเยาวชน มีความน่าสนใจที่จะศึกษาในประเด็นส�ำคัญๆ คือ ประเด็น
ความเป็นมาและความส�ำคัญของสัตตมหาสถาน และประเด็นหลักพุทธธรรมในสัตตมหาส
ถานและการผลิตสือ่ วีดที ศั น์แบบมีสว่ นร่วมของเยาวชน ซึง่ เป็นปัญหาทีค่ วรค่าแก่การศึกษา
วิจยั เพราะเป็นหลักธรรมค�ำสอนทีส่ ำ� คัญของพระพุทธเจ้าทีส่ อนมนุษย์และสัตว์ให้เห็นความ
จริงอันประเสริฐ เห็นในอริยสัจ 4 และหาวิธีแก้ปัญหาในเชิงวิชาการต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส�ำคัญของสัตตมหาสถาน
2. เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมในสัตตมหาสถานและการผลิตสื่อวีดีทัศน์แบบมีส่วน
ร่วมของเยาวชน
3. เพื่อวิเคราะห์การเรียนรู้หลักพุทธธรรมในสัตตมหาสถาน ผ่านการผลิตสื่อแบบ
มีส่วนร่วมของเยาวชน

ระเบียบวิธีวิจัย
1. รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research-PAR)
ประเด็นวิจัย ได้แก่ แนวคิด หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้หลัก
พุทธธรรม
ในสัตตมหาสถาน ผ่านการผลิตสื่อแบบมีส่วนร่วมของเยาวชน เป็นการเรียนรู้แล้ว
ลงมือปฏิบัติและวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ ตามแผนงาน/โครงการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ของวิจัย
2. ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory
Action Research-PAR) มีรายละเอียดการด�ำเนินงาน ดังนี้
1) แผนงาน/โครงการเรียนรู้หลักพุทธธรรมในสัตตมหาสถาน ผ่านการผลิต
สื่อแบบมีส่วนร่วมของเยาวชน ตามวัตถุประสงค์ของวิจัย
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน จ�ำนวน 1 ชุด 3 ตอน
จ�ำนวน 60 ข้อ
3) แบบสังเกตการณ์พฤติกรรมการเรียนรู้หลักพุทธธรรมในสัตตมหาสถาน
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus
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ผ่านการผลิตสื่อแบบมีส่วนร่วมของเยาวชน มีหลักเกณฑ์ในการสังเกตพฤติกรรมตั้งแต่
เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจนถึงสิ้นสุดการเข้าร่วมกิจกรรม โดยสังเกตจาก
(1) การสังเกตพฤติกรรมด้านกาย
(2) การสังเกตพฤติกรรมด้านวาจา
(3) และการสังเกตพฤติกรรมด้านใจ
4) แบบอภิปรายกลุ่มเรียนรู้หลักพุทธธรรมในสัตตมหาสถาน ผ่านการผลิต
สื่อแบบมีส่วนร่วมของเยาวชน
ก�ำหนดโครงสร้างแบบอภิปราย จ�ำนวน 2 ตอน 7 กลุ่ม เยาวชน จ�ำนวน 200
คน เป็นแบบอภิปราย ปลายเปิด
5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อกิจกรรมอบรมโครงการเรียนรู้หลักพุทธ
ธรรมในสัตตมหาสถาน
ก�ำหนดโครงสร้างแบบสอบถาม จ�ำนวน 5 ตอน จ�ำนวน 18 ข้อ ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับการ
ศึกษา
ตอนที่ 2 ความเป็นมาและความส�ำคัญของสัตตมหาสาน เป็นอย่างไร
จ�ำนวน 5 ข้อ
ตอนที่ 3 ความเป็นการเรียนรูห้ ลักพุทธธรรมในสัตตมหาสถาน จ�ำนวน 8 ข้อ
ตอนที่ 4 ด้านการผลิตสื่อแบบมีส่วนร่วมของเยาวชน จ�ำนวน 5 ข้อ
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
6) แบบสอบถามการประเมินการผลิตสื่อวีดีทัศน์หลักพุทธธรรมในสัตตม
หาสถาน จ�ำนวน 1 ชุด 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 หัวข้อการประเมิน
1) ความคิดสร้างสรรค์
2) เนื้อหา
3) เทคนิคการเล่าเรื่อง
4) การใช้ภาษาและดนตรี
5) คุณภาพในการผลิต

ผลการวิจัย

1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของสัตตมหาสถาน เป็นเหตุการณ์แรกตรัสรู้ ณ
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ควงต้นโพธิพฤกษ์ เรื่องทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า เมื่อ
แรกตรัสรู้ ประทับอยู่ ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์ (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 25 ข้อ 1-4: 93-96)
ใกล้ฝั่งแม่น�้ำเนรัญชรา เขตต�ำบลอุรุเวลา ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ประทับนั่งโดยบัลลังก์
เดียว (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 2 ข้อ 1: 108) เสวยวิมตุ ติสขุ อยู่ ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์เป็น
เวลา 7 วัน ทีนั้น พระผู้มีพระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม
3 ข้อ 1: 3) โดยอนุโลมและปฏิโลมตลอดปฐมยามแห่งราตรีเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ภาย
หลังการตรัสรู้ เป็นช่วงระยะที่พระพุทธองค์ทรงเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 สัปดาห์ ในอิริยาบถ
ต่าง ๆ กัน ทั้งประทับนั่ง ประทับยืน และด�ำเนิน ต�ำแหน่งของการเสวยวิมุตติสุขทั้งเจ็ดแห่ง
เรียกว่า สัตตมหาสถาน แปลว่า สถานที่อันยิ่งใหญ่ 7 แห่ง ใน 7 สัปดาห์ ได้แก่ สัปดาห์ที่ 1
โพธิบัลลังก์ สัปดาห์ที่ 2 อนิมิสเจดีย์ สัปดาห์ที่ 3 รัตนจงกรมเจดีย์ สัปดาห์ที่ 4 รัตนฆรเจดีย์
สัปดาห์ที่ 5 อชปาลนิโครธ สัปดาห์ที่ 6 สระมุจลินท์ และสัปดาห์ที่ 7 ราชายตนะ ส่วนในพระ
พระวินัยปิฎก มหาวรรค มหาขันธกะของเถรวาทนั้นมีเพียง 4 สัปดาห์ ได้แก่ 1) โพธิกถา 2)
อชปาลกถา 3) มุจลินทกถา 4) ราชายตนกถา เป็นการเสวยวิมตุ ติสขุ สุขจากการหลุดพ้นหลัง
ตรัสรูธ้ รรม ณ ควงต้นไม้โพธิ และทรงพิจารณาทบทวนธรรมทีต่ รัสรู้ “ปฎิจจสมุปบาท” ส่วน
ในอรรถกถา ได้อธิบายขยายความสัตตมหาสถานจากพระวินัยปิฎก มหาวรรค ขันธกะ เพิ่ม
3 ต�ำบล คือ อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ และรัตนฆรเจดีย์ อีก 3 สัปดาห์ เป็น 7 สัปดาห์
(พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 3 ข้อ 4-6: 8-12) ความส�ำคัญของสัตตมหาสถาน ส�ำหรับผู้ที่
นับถือพระพุทธศาสนา คงจะคุ้นเคยกับพุทธประวัติของพระพุทธองค์ นับตั้งแต่ตอนประสูติ
เป็นเจ้าชายสิทธิตถะ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา จนถึงเสด็จปรินพิ พาน ทัง้ นีเ้ รือ่ งราวการตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้านับว่าเป็นพุทธประวัตสิ ำ� คัญตอนหนึง่ แต่เรือ่ งราวการเสวยวิมตุ ติสขุ ตลอด
7 สัปดาห์หลังทีท่ รงตรัสรูน้ นั้ กลับไม่เป็นทีแ่ พร่หลายมากนัก ซึง่ ทัง้ ทีม่ เี รือ่ งราวบันทึกไว้คมั ภีร์
หลายเล่ม และถ่ายทอดออกมรในรูปแบบงานศิลปกรรม ทัง้ ในงานจิตรกรรม ประติมากรรม
และสถาปัตยกรรม ตั้งแต่สมัยหลังพุทธกาลในดินแดนพุทธภูมิอย่างประเทศอินเดีย และส่ง
ต่อคติความเชื่อนี้มาสู่หลายดินแดนในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้มาจนถึงปัจจุบันนี้
2. หลักพุทธธรรมในสัตตมหาสถานหลักพุทธธรรม ในสัตตมหาสถานได้พบหลัก
พุทธธรรมที่ปรากฏในสัตตมหาสถาน หลายหมวดจ�ำแนกได้ ดังนี้
โพธิบัลลังก์ คือ ปฏิจจสมุปบาท พระวินัยปิฎก มหาวรรค มหาขันธกะ โพธิกถา
ว่าด้วยเหตุการณ์แรกตรัสรู้ ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์ เรื่องทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท สมัยนั้น
พระผูม้ พี ระภาคพุทธเจ้า เมือ่ แรกตรัสรู้ ประทับอยู่ ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์ (พระไตรปิฎกภาษา
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ไทย เล่ม 25 ข้อ 1-4: 93-96) ใกล้ฝั่งแม่น�้ำเนรัญชรา เขตต�ำบลอุรุเวลา ครั้งนั้นพระผู้มีพระ
ภาคได้ประทับนั่งโดยบัลลังก์เดียว เสวยวิมุตติสุขอยู่ ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์เป็นเวลา 7 วัน ที่
นั้น พระผู้มีพระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท โดยอนุโลมและปฏิโลมตลอดปฐมยาม
แห่งราตรีว่า
อนิมสิ เจดีย์ คือ กตัญญูกตเวที ในพระไตรปิฎกได้ยกย่องคนกตัญญูไว้ดงั นี้ 1) เป็น
สัตบุรษุ ได้แก่ คนดี มีคณ
ุ ธรรม เป็นบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนา เพราะความกตัญญูกตเวที
เป็นภูมขิ องสัตบุรษุ 2) เป็นบุคคลทีห่ าได้ยากเพราะบุคคลทีม่ คี วามกตัญญูกตเวที ต้องฝึกฝน
ตนมา ดี สามารถยกจิตใจของตนให้สูงส่งได้ ซึ่งมิใช่จะเกิดขึ้นกับคนทุกคนได้ 3) ประสบแต่
ความสุข (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 21 ข้อ 33: 77) เนื่องจากประพฤติตนถูกต้อง ชีวิตจึง
มีแต่ความเจริญ และยังน�ำความสุขมาให้แก่บคุ คลอืน่ ๆ ด้วย 4) ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ
เพราะเป็นผู้มีจิตใจสูงส่ง ประกอบด้วย คุณธรรมอันดี และเป็นแบบอย่างแก่คนอื่นๆ ได้ จึง
สมควรได้รับการยกย่องชมเชย 5) ประพฤติสิ่งที่เป็นอุดมมงคลแก่ชีวิต เพราะความกตัญญู
เป็นข้อปฏิบัติที่ ก่อให้เกิดสวัสดิมงคลแก่ชีวิต เป็นอุดมมงคลในชีวิต
รัตนจงกรมเจดีย์ คือ สติปัฏฐาน 4 หมายถึง การตั้งสติก�ำหนดพิจารณาสิ่งทั้ง
หลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริง ซึ่งก็คือ หลักการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา เป็นหนทางเดียว
เท่านั้นที่เป็นทางด�ำเนินไปสู่จุดหมายคือพระนิพพาน ผู้สูงวัย พึงรู้จักพิจารณาและปฏิบัติ
ตามวิปัสสนาที่ส�ำคัญในพระพุทธศาสนา เพื่อให้จิตใจรู้จักปล่อยวางภาระต่างๆ อันเป็น
หน้าที่ทางสังคมของมนุษย์ทั่วไป และหันมาสนใจต่อภาระที่ตนพึงปฏิบัติในแต่ละวัน เพื่อ
ให้จิตมีสภาพที่บริสุทธิ์ปรอดโปร่ง ผ่องใส ไม่เศร้าหมอง และเป็นแนวทางไปสู่การพ้นจาก
สภาวะแห่งทุกข์ทงั้ ปวง แบ่งเป็นการปฏิบตั ิ ออกเป็น 4 อย่างได้แก่ 1) กายานุปสั สนาสติปฏั
ฐาน การตั้งสติก�ำหนดพิจารณากายให้รู้เห็นตามเป็นจริง ว่า เป็นเพียงกาย ไม่ใช่สัตว์บุคคล
ตัวตนเราเขา ท่านจ�ำแนกปฏิบัติไว้หลายอย่าง คือ 2) เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน การตั้งสติ
ก�ำหนดพิจารณาเวทนา ให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงเวทนา ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตน
เราเขา คือ มีสติรู้ชัดเวทนาอันเป็นสุขก็ดี ทุกข์ก็ดี เฉยๆ ก็ดี ทั้งที่เป็นสามิส และเป็นนิรามิส
ตามทีเ่ ป็นไปอยูใ่ นขณะนัน้ ๆ 3) จิตตานุปสั สนาสติปฏั ฐาน การตัง้ สติกำ� หนดพิจารณาจิต ให้
รูเ้ ห็นตามเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงจิต ไม่ใช่สตั ว์บคุ คลตัวตนเราเขา คือ มีสติรชู้ ดั จิตของตนที่
มีราคะ ไม่มีราคะ มีโทสะ ไม่มีโทสะ มีโมหะ ไม่มีโมหะ เศร้าหมองหรือผ่องแผ้ว ฟุ้งซ่านหรือ
เป็นสมาธิ เป็นต้น อย่างไรๆ ตามทีเ่ ป็นไปอยูใ่ นขณะนัน้ ๆ 4) ธัมมานุปสั สนาสติปฏั ฐาน การ
ตัง้ สติกำ� หนดพิจารณาธรรม ให้รเู้ ห็นตามเป็นจริงว่า เป็นแต่เพียงธรรม ไม่ใช่สตั ว์บคุ คลตัวตน
เราเขา คือ มีสติรู้ชัดธรรมทั้งหลาย ได้แก่ นิวรณ์ 5 ขันธ์ 5 อายตนะ 12 โพชฌงค์ 7 อริยสัจ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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4 ว่าคืออะไร เป็นอย่างไร มีในตนหรือไม่ เกิดขึน้ เจริญบริบรู ณ์ และดับไปได้อย่างไร เป็นต้น
ตามที่เป็นจริงของมันอย่างนั้นๆ
รัตนฆรเจดีย์ คือ พระอภิธรรม 7 คัมภีร์ หรือเรียกสั้นๆ ว่า พระอภิธรรม เป็น
หมวดที่ประมวลพุทธพจน์อันเกี่ยวกับหลักธรรมที่เป็นวิชาการว่าด้วยเรื่องของปรมัตถธรรม
(มี 4 ประการ อันได้แก่ จิต เจตสิก รูป และนิพพาน) (สภาวธรรม) ล้วนๆ ยกตัวอย่าง เช่นเมือ่
กล่าวถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทางพระอภิธรรมถือว่าบุคคลนั้นไม่มี มีแต่สิ่งซึ่งเป็นที่ประชุม
รวมกันของ จิต เจตสิก รูป เท่านัน้ ส่วนทีเ่ รียกชือ่ ว่า นาย ก นาย ข นัน้ เรียกโดยสมมุตโิ วหาร
เท่านั้น ดังนั้น ธรรมะในหมวดนี้จึงไม่มีเรื่องราวของบุคคล เหตุการณ์ หรือสถานที่ซ่ึงเป็นสิ่ง
สมมุตเิ ข้ามาเกีย่ วข้องด้วยเลย พระอภิธรรมปิฎกมีอยูท่ งั้ สิน้ 42,000 พระธรรมขันธ์ แบ่งออก
เป็น 7 คัมภีร์ เรียกโดยย่อว่า สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ (หัวใจพระอภิธรรม)
อชปาลนิโครธ คือ บัวสี่เหล่า 4 เหล่า คือ 1) อุคฆฏิตัญญู ดอกบัวที่ยังอยู่พ้นน�้ำ
คือ บุคคลผู้รู้เข้าใจได้ฉับพลัน เพียงแต่พอยกหัวข้อขึ้นแสดงเท่านั้น เรียกว่า “อุคฆฏิตัญญู”
เทียบกับบัวพ้นน�้ำแต่พอรับสัมผัสรัศมีตะวันก็จะบาน ณ วันนั้น 2) วิปจิตัญญู ดอกบัวที่ยัง
อยู่ปริ่มน�้ำ คือ บุคคลผู้สามารถรู้เข้าใจได้ ต่อเมื่อท่านอธิบายความพิสดารออกไป เรียกว่า
“วิปจิตัญญู” เทียบกับบัวปริ่มน�้ำจักบานต่อวันรุ่งขึ้น 3) เนยยะ ดอกบัวที่ยังอยู่เสมอน�้ำ คือ
บุคคลผูพ้ อจะหาทางคอยชีแ้ จงแนะน�ำใช้วธิ กี ารยักเยือ้ งให้เข้าใจได้ตอ่ ๆ ไป เรียกว่า “เนยยะ”
เทียบกับบัวงามใต้พนื้ น�ำ้ จักบานในวันต่อๆ ไป 4) ปทปรมะ ดอกบัวทีอ่ ยูใ่ ต้นำ�้ คือ บุคคลผูอ้ บั
ปัญญามีดวงตามืดมิด ยังไม่อาจให้บรรลุคุณวิเศษได้ในชาตินี้เรียกว่า “ปทปรมะ” เทียบกับ
บัวจมใต้น�้ำจักเป็นภักษาแห่งปลาและเต่า
สระมุจลินท์ คือ ฆราวาสธรรม 4 หมายถึง ธรรมส�ำหรับฆราวาสธรรมส�ำหรับ
การครองเรือน หลักการครองชีวติ ของคฤหัสถ์ประกอบด้วย (1) สัจจะ ความซือ่ สัตย์ ซือ่ ตรง
พูดจริง ท�ำจริง จริงใจต่อกัน เป็นหลักส�ำคัญที่จะให้เกิด ความไว้วางใจและไมตรีจิตสนิทต่อ
กันขาดสัจจะเมื่อใดย่อมเป็นเหตุให้เกิดความระแวงแคลงใจกัน เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความร้าว
ฉาน ซึง่ ยากนักทีจ่ ะประสานให้คนื ดีได้ดงั เดิม (2) ทมะ การฝึกฝน การข่มใจ ฝึกนิสยั ปรับตัว
ฝึกหัดดัดนิสยั ปรับปรุงตนให้ เจริญก้าวหน้าด้วยสติปญ
ั ญา การรูจ้ กั บังคับควบคุมอารมณ์ ข่ม
ใจระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่อง ของกันและกัน รู้จักฝึกฝนปรับปรุงตน แก้ไขข้อบกพร่อง
ปรับนิสัยและอัธยาศัยให้กลมกลืน ประสานเข้าหากันได้ ไม่เป็นคนดื้อด้านเอาแต่ใจและ
อารมณ์ของตน คนทีข่ าดธรรมข้อนี้ ย่อม ปล่อยให้ขอ้ แตกต่างปลีกย่อยทางอุปนิสยั และการ
อบรม กลายเป็นเหตุแตกแยกสามัคคีใหญ่โต จนไม่สามารถแก้ไขได้ (3) ขันติ ความอดทน
อดกลั่น ต่อความหนักและความร้ายแรงทั้งหลาย ตั้งหน้าท�ำ หน้าที่การงานด้วยความขยัน
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หมัน่ เพียร เข้มเเข็ง ทนทาน ไม่หวัน่ ไหว มัน่ ในจุดหมาย ไม่ทอ้ ถอย นอกจากมีขอ้ แตกต่างขัด
แย้งทางอุปนิสัย การอบรม และยังจะต้องมีความอดทนต่อความลาบากตรากตร�ำ และเรื่อง
หนักใจต่างๆ ในการประกอบการงานอาชีพเป็นต้น มีสติอดกลัน้ คิดอุบายใช้ ปัญญาหาทาง
แก้ไขเหตุการณ์ให้ลลุ ว่ งไปด้วยดี (4) จาคะ ความเสียสละ สละกิเลส สละความสุขสบายและ
ผลประโยชน์สว่ นตนให้ใจ กว้างพร้อมทีจ่ ะรับฟังความทุกข์ ความคิดเห็น และความต้องการ
ของผู้อื่น พร้อมที่จะร่วมมือ ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจตัว
ความเผื่อแผ่ แบ่งปัน ตลอดถึง ความมีน้าใจเอื้อเฟื้อต่อกัน จะต้องรู้จักความเป็นผู้ให้ด้วย
และยังหมายถึงการให้นา้ ใจแก่กนั การ แสดงน�ำ้ ใจเอือ้ เฟือ้ ต่อกัน ตลอดจนการเสียสละความ
พอใจและความสุขส่วนตัวได้
ราชายตนะ คือ พุทธานุสสติ (การระลึกถึงพระพุทธเจ้า) ธรรมอันเป็นเอกนีแ้ ลที่
บุคคลเจริญท�ำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุด เพื่อคลายก�ำหนัด เพื่อ
ดับ เพือ่ สงบระงับ เพือ่ รูย้ งิ่ เพือ่ ตรัสรู้ เพือ่ นิพพาน ธรรมอันเป็นเอกทีบ่ คุ คลเจริญท�ำให้มาก
แล้วย่อมเป็นไปเพือ่ ความเบือ่ หน่ายอย่างทีส่ ดุ เพือ่ คลายก�ำหนัด เพือ่ ดับ เพือ่ สงบระงับ เพือ่
รูย้ งิ่ เพือ่ ตรัสรู้ เพือ่ นิพพาน (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 20 ข้อ 296-297: 37) พระคุณของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีเป็นเอนกประการ สุดที่จะพรรณนา แต่เมื่อรวบรัด
กล่าวโดยย่อแล้วก็มี 9 ประการ คือ (1) อรหํ เป็นผู้ไกลจากข้าศึก คือ กิเลส อีกนัยหนึ่งว่า
เป็นผู้ที่ไม่มีที่รโหฐาน หมายความว่า แม้แต่ในที่ลับก็ไม่กระท�ำบาป (2) สมฺมาสมฺพุทฺโธ เป็น
ผูท้ ตี่ รัสรูโ้ ดยชอบด้วยพระองค์เอง (พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 29 ข้อ 103: 320) (3) วิชชฺ า
จรณสมฺปนฺโน เป็นผูท้ ถี่ งึ พร้อมด้วยวิชาและจรณะ (4) สุคโต แปลว่า ทรงไปแล้วด้วยดี ซึง่ ใน
ที่นี้มีความหมายถึง 4 นัย คือ (5) โลกวิทู พระพุทธองค์ทรงรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งด้วยประการ
ทั้งปวง คือ ทรงรู้จักโลก รู้จักเหตุเกิดของโลก รู้จักธรรมที่ดับของโลก และรู้จักทางปฏิบัติ
ให้ถึงธรรมที่ดับของโลก (6) อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ ทรงสามารถฝึกอบรมสั่งสอนแนะน�ำ
ผู้ที่สมควรฝึกได้เป็นอย่างเลิศไม่มีใครเสมอเหมือน ทั้งนี้เพราะทรงทราบอัธยาศัยของสัตว์
นั้นๆ (7) สตฺถา เทวมนุสฺสานํ ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ซึ่งไม่มีศาสดา
ใดจะเทียมเท่า เพราะทรงน�ำสัตว์ทงั้ หลายให้พน้ จากกองทุกข์ได้ (8) พุทโฺ ธ ทรงเห็นทุกอย่าง
(สพฺพทสฺสาวี), ทรงรูท้ กุ สิง่ (สพฺพญฺญ)ู ทรงตืน่ ทรงเบิกบานด้วยธรรม (9) ภควา ทรงเป็นผูท้ ี่
มีบญ
ุ ทีป่ ระเสริฐสุด ทรงสามารถจ�ำแนกธรรมสัง่ สอนสัตว์ตามควรแก่อตั ตภาพของสัตว์นนั้ ๆ
3. การวิเคราะห์การเรียนรู้หลักพุทธธรรมในสัตตมหาสถานผ่านการผลิตสื่อ
แบบมีส่วนร่วมของเยาวชน พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียน 20.85 คะแนน และคะแนน
หลังเรียน 40.08 คะแนน ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ก่อนเรียน 5.48 และหลังเรียน 5.70 คะแนน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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เมื่อเปรียบเทียบค่า D. 6.38 และค่า t. 52.61 ผลคะแนนสอบหลังเรียนของเยาวชนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 Six
ด้านความเป็นมาและหลักพุทธธรรมในสัตตมหาสถาน ก่อนเรียนหลังเรียน
(pre-test -post-test) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลป์
ศาสตร์หลักสูตรการบัญชี ชั้นปีที่ 1 (กลุ่มเรียนรู้ที่ 1) โดยใช้กิจกรรมเรียนรู้ พบว่า คะแนน
ทดสอบก่อนเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย 28.46 คิดเป็นร้อยละ 49.65 คะแนน และ คะแนนหลัง
เรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย 49.65 คิดเป็นร้อยละ 56.33 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน
1) ผลสัมฤทธิข์ องการอภิปรายกลุม่ ระหว่างเรียนรูก้ ารเรียนรูห้ ลักพุทธธรรมใน
สัตตมหาสถานของเยาวชนหลักสูตรการบัญชี ชั้นปีที่ 1 (กลุ่มเรียนรู้ที่ 1) แบ่งกลุ่มอภิปราย
7 กลุม่ พบว่าผลสัมฤทธิข์ องการอภิปรายกลุม่ เรียนรูห้ ลักพุทธธรรมในสัตตมหาสถาน 7 กลุม่
เรียนรู้ของเยาวชนกลุ่มควบคุม พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2) ผลวิเ คราะห์การสังเกตพฤติกรรมของเยาวชนระหว่ างร่วมกิ จกรรม
หลักสูตรการบัญชี ชัน้ ปีที่ 1 (กลุม่ เรียนรูท้ ี่ 1) โดยวิธใี ช้สงั เกตพฤติกรรมเยาวชนทีเ่ ข้าเข้าร่วม
กิจกรรมโครงการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ สังเกตพฤติกรรมด้านกาย สังเกตพฤติกรรมด้านวาจา
และ สังเกตพฤติกรรมด้านจิตใจ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
มีพฤติกรรมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ ทัง้ 3 ด้าน ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรูต้ งั้ แต่
เริ่มกิจกรรมจนถึงสิ้นสุดกิจกรรม เยาวชนมีพฤติกรรมในทางบวกทั้ง 3 ด้าน
3) ผลวิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ หลักพุทธ
ธรรมในสัตตมหาสถานมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมาก
4) ผลสัมฤทธิ์ของการประเมินการผลิตสื่อวีดีทัศน์หลักพุทธธรรมในสัตตม
หาสถาน ผ่านการผลิตสื่อแบบมีส่วนร่วมของเยาวชนกลุ่มทดลอง โดยเกณฑ์การประเมิน 5
ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความคิดสร้างสรรค์ 2. ด้านเนือ้ หา 3. ด้านเทคนิคการเล่าเรือ่ ง 4. ด้านการ
ใช้ภาษาและดนตรี 5. ด้านคุณภาพในการผลิตจากกลุ่มทดลองทั้ง 7 กลุ่ม ดังนี้
แสดงผลโดยรวมผลสัมฤทธิ์ของการประเมินการผลิตสื่อวีดีทัศน์หลักพุทธ
ธรรมในสัตตมหาสถาน กลุ่มเรียนรู้ที่ 2 ตามเกณฑ์การประเมินสื่อทั้ง 5 ด้านดังนี้ 1. ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ ค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.76 และค่า SD ที่ 0.71 อยู่ในระดับมาก 2. ด้านเนื้อหา
ด้านความคิดสร้างสรรค์ ค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.76 และ ค่า SD ที่ 0.68 อยู่ในระดับมาก 3. ด้าน
เทคนิคการเล่าเรื่อง ค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.82 และค่า SD ที่ 0.71 อยู่ในระดับมาก 4. ด้านการใช้
ภาษาและดนตรี ค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.76 และค่า SD ที่ 0.73 อยู่ในระดับมาก 5 ด้านคุณภาพ
ในการผลิต ค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.79 และค่า SD ที่ 0.71อยู่ในระดับมาก ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน
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ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 3.78 ค่า SD ที่ 0.71 ในระดับมาก
โดยแยกแสดงผลรวมทั้ง 5 ด้าน ของความเป็นมาและความส�ำคัญของสัตตม
หาสถาน 7 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานเรียนรู้สัตตมหาสถาน สัปดาห์ที่ 1 โพธิบัลลังก์ มีค่าเฉลี่ย
3.89 ฐานเรียนรู้สัตตมหาสถาน สัปดาห์ที่ 2 อนิมิสเจดีย์ มีค่าเฉลี่ย 3.97 ฐานเรียนรู้สัตตม
หาสถาน สัปดาห์ที่ 3 รัตตนจงกรมเจดีย์ มีค่าเฉลี่ย 4.43 ฐานเรียนรู้สัตตมหาสถาน สัปดาห์
ที่ 4 รัตนฆรเจดีย์ มีคา่ เฉลีย่ 3.61 ฐานเรียนรูส้ ตั ตมหาสถาน สัปดาห์ที่ 5 อชปาลนิโคธร มีคา่
เฉลีย่ 3.48 ฐานเรียนรูส้ ตั ตมหาสถาน สัปดาห์ที่ 6 มุจลินท์ มีคา่ เฉลีย่ 3.54 ฐานเรียนรูส้ ตั ตม
หาสถาน สัปดาห์ที่ 7 ราชายตนะ มีค่าเฉลี่ย 3.5

อภิปรายผล

ในการศึกษาวิจัยประเด็นความเป็นมาและความส�ำคัญของสัตตมหาสถาน เป็น
เหตุการณ์แรกตรัสรู้ ณ ควงต้นโพธิพฤกษ์ เรือ่ งทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท สอดคล้องกับงาน
วิจยั ของวิชาภรณ์ ชานิกาจร เรือ่ งการออกแบบผังบริเวณสัตมหาสถาน และสังเวชนียสถาน 4
ต�ำบล ณ วัดวังปลาโด อ�ำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า มีแนวคิดในการออกแบบมา
จากคติพุทธตามแบบฉบับพุทธคยา ได้น�ำเอาการสมมุติสัตตมหาสถาน และสังเวชนียสถาน
4 แห่ง มาจัดวางผังบริเวณในพื้นที่วัด โดยมีการสัตตมหาสถานทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ โพธิบัลลังก์
อนิมิสเจดีย์ รตันจงกรม รัตนฆรเจดีย์ อัชปาลนิโคธเจดีย์ มุจลินท์เจดีย์ ราชายตนเจดีย์ ซึ่งมี
การจัดวาง รายล้อมพระพุทธเมตตามหาเจดีย์ ซึง่ ถือเป็นศูนย์กลางของสัตมหาสถาน การวาง
สถานทีเ่ สวยวิมตุ สิ ขุ ของพระพุทธเจ้าเป็นแบบสีเ่ หลีย่ มรายล้อมรอบศูนย์กลาง โดยมีการวาง
ผังตามข้อจ�ำกัดของพื้นที่ โดยมีการน�ำต้นโพธิ์มา ปลูกเพิ่มบริเวณโพธิบัลลังก์ทางทิศตะวัน
ตกของพุทธคยาและยังคงสระน�้ำดั้งเดิมไว้ด้านทิศตะวันตกตามคติพุทธ ส่วนอาคารหลัง
อื่นๆ ในพื้นที่วัดยังคงไว้ใช้สอยตามหน้าที่เดิม ด้านการออกแบบสังเวชนียสถาน 4 แห่งนั้น
ได้สมมุตอิ าคารทางด้านทิศเหนือเป็นอาคารซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกับการตรัสรูเ้ รียกว่า ศาลากัปปวน
สูตรและจากลงเป็นพื้นที่ประสูติเป็นอาคารด้านทิศตะวันออก โดยอยู่ใกล้เคียงกัน รวมทั้ง
การวางผังบริเวณกุสนิ าราเพือ่ เป็นสถานทีป่ รินพิ านไว้ทางด้านทิศตะวันตกของเจดีย์ ซึง่ การ
วางผังนัน้ มีขอ้ จ�ำกัดเรือ่ งขนาดของพืน้ ทีม่ ขี นาดเล็ก ผลของการศึกษา พบว่า ผูว้ จิ ยั เสนอให้วดั
วังปลาได้ขยายพืน้ ทีว่ ดั ออกไปทางด้านทิศตะวันตกเนือ่ งจากเป็นทีโ่ ล่งว่างไม่มกี ารเพาะปลูก
เหมาะกับการวางผัง เพื่อเชื่อมต่อกับพื้นที่สัตมหาสถานและสังเวชนียสถานในอนาคตด้าน
ข้อเสนอแนะ พบว่า ควรเพิ่มกระบวนการมีส่วนร่วมในทุกครั้ง ที่มีการประชุมเพื่อเป็นการ
พัฒนาด้านสังคม วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่พุทธบูชาและเสริมสร้างให้ชุมชนเข้ม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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แข่งในอนาคต (วิชาภรณ์ ช�ำนิก�ำจร, 2556: บทคัดย่อ)
จากการศึกษาการเรียนรู้หลักพุทธธรรมในสัตตมหาสถานผ่านการผลิตสื่อแบบ
มีส่วนร่วมของเยาวชน ซึ่งเยาวชนที่เรียนรู้จากแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเรียนรู้หลัก
พุทธธรรมในสัตตมหาสถาน ผ่านการผลิตสื่อแบบมีส่วนร่วมของเยาวชน สอดคล้องกับงาน
วิจัยของศรีไพร จันทร์เขียว เรื่องการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาโดยพุทธวิธีบูรณาการ
พบว่า 1. ผลการหาประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้เรื่องหลักธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตด้วย
แนวคิดตะวันตกกับพุทธวิธี พบว่า ประสิทธิภาพของหน่วยการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ E1/
E2 เท่ากับ 90.91/87.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้คือ 80/80 2. ผลการเปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการเรียนโดยวิธีสอนพุทธวิธีบูรณาการกับวิธีสอนแบบปกติพบ
ว่านักเรียนกลุม่ ทดลองทีเ่ รียนโดยวิธสี อนพุทธวิธบี รู ณาการ มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกว่า
กลุ่มควบคุมที่เรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน พบว่านักเรียนกลุ่ม
ทดลองมีความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ การเรียนรูว้ ชิ าพระพุทธศาสนาโดยวิธสี อนพุทธวิธบี รู ณาการใน
ภาพรวมอยูท่ รี่ ะดับเห็นด้วยอย่างยิง่ ( มีคา่ เท่ากับ 4.57) ในเรือ่ งการใช้นทิ านชาดกประกอบ
การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้พุทธวิธีบูรณาการ ท�ำให้เกิดการคิดอย่างมีเหตุผลและหลัก
ธรรมทางพระพุทธศาสนาน�ำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตและสังคมได้ (ศรีไพร จันทร์เขียว, 2559:
บทคัดย่อ)
และสอคล้องกับงานวิจัยของฐิติรัตน์ วสิษฐ์พลพงศ์ เรื่องผลการใช้รูปแบบการ
เรียนรูอ้ ย่างมีความสุขเชิงพุทธบูรณาการในการสอนนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า แนวคิดและหลักการส�ำคัญของการเรียน
รู้อย่างมีความสุข สอดคล้องตรงกับหลักสิกขา 3 ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้ และหลักภาวนา 4
หมายถึง การพัฒนา ซึง่ หลักการเรียนรูต้ ามหลักไตรสิกขา 3 และหลักภาวนา 4 นัน้ เป็นกระ
บวนการเดียวกัน สามารถ สังเคราะห์เข้าด้วยกันได้ เป็นกายภาวนา และสีลภาวนา จัดเข้าใน
อธิสลี สิกขา ส่วนจิตภาวนาจัดเข้าใน อธิจติ สิกขา และปัญญาภาวนาจัดเข้าในอธิปญ
ั ญาสิกขา
จากผลการใช้รปู แบบการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุขเชิงพุทธบูรณาการ ประกอบด้วย หน่วย การ
เรียนรู้ 6 หน่วย 10 แผนการเรียนรู้ ใช้เวลาในการทดลอง จ�ำนวน 22 ชั่วโมง ภายในเวลา 11
สัปดาห์ มีกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุขเชิงพุทธบูรณาการ 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ
ที่ 1 กระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุขตามหลักอิทธิบาท 4รูปแบบที่ 2 กระบวนการเรียน
รูอ้ ย่างมี ความสุขตามหลักวุฑฒิธรรม 4และรูปแบบที่ 3 กระบวนการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข
ตามหลักอริยสัจจ์ 4 กระบวนการเรียนรูเ้ หล่านีเ้ มือ่ ศึกษาสังเคราะห์และประยุกต์เข้ากับการ
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พัฒนาผูเ้ รียน ท าให้ได้ กระบวนการเรียนรู้ 6 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ ที่ 1 ปลุกใจใฝ่รขู้ นั้ ที่ 2 เพียร
รู้บากบั่นขั้นที่ 3 ตั้งมั่นใส่ใจขั้น ที่ 4 ใช้ดุลยพินิจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขั้นที่ 5 เน้นลงมือ
ปฏิบัติ และขั้นที่ 6 วัดผลประเมินงาน ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุข
เชิงพุทธบูรณาการทีใ่ ช้กบั นักเรียน กลุม่ ทดลอง พบว่า มีประสิทธิภาพ 86.25/82.08 สูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และจากผล การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของกลุ่ม
ทดลองหลังเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ น ระดับมาก ( =̅ 4.33) และจากผลการศึกษาความ
พึงพอใจของผูเ้ รียนของกลุม่ ทดลองหลังเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( =̅ 4.43)
และจากผลการจัดกิจกรรมนอกชัน้ เรียนในชือ่ ว่า “โครงการหอมคุณธรรมวิถพี ทุ ธ วิถพี อเพียง
วิถีเวียงสวนดอก” ได้น�ำไปสู่การจัดส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4 - ป.
6 ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 1 ของโรงเรียนใน 17
จังหวัดภาคเหนือ และเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ
เหรียญทอง อันดับ 1 ของประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครัง้ ที่ 64 ประจ�ำปี
การศึกษา 2557 จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อน
กับหลังการใช้รูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขเชิงพุทธบูรณาการของกลุ่มทดลอง พบว่า
นักเรียนมีคะแนนสอบ ครั้งสุดท้ายสูงกว่าครั้งแรกโดยมีคะแนนเฉลี่ยครั้งแรกร้อยละ 50.97
และคะแนนเฉลีย่ ครัง้ สุดท้าย ร้อยละ 82.08 คะแนนเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 31.11 แสดงให้เห็น
ว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจากผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนของกลุม่ ควบคุมทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 แสดงว่า หลังการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขเชิงพุทธบูรณาการของกลุ่ม ทดลองมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม (ฐิติรัตน์ วสิษฐ์พลพงศ์, 2559: บทค้ดย่อ)

สรุป
การศึกษาวิจยั นีเ้ ยาวชนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรูแ้ ละมีความเข้าใจ ความเป็น
มาและหลักพุทธธรรมในสัตตมหาสถาน สามารถน�ำความรู้มาผลิตสื่อหลักพุทธธรรมในสัต
ตมหาสถานผ่านการมีส่วนร่วมของเยาวชนได้ วิเคราะห์เยาวชนมีความเข้าใจได้จาก แบบ
วัดความรู้ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสอบถาม และแบบอภิปรายกลุ่มเรียนรู้แบบประเมิน
การผลิตสือ่ วีดที ศั น์ในครัง้ นี้ ซึง่ พบว่า เยาวชนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ได้รบั ความรูแ้ ละ
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มีความเข้าใจในหลักธรรมค�ำสอนทีเ่ กีย่ วกับหลักพุทธธรรมในสัตตมหาสถาน เพิม่ ขึน้ ทุกด้าน
ในส่วนของกระบวนการผลิตสื่อวีดีทัศน์ พบว่า เยาวชนสามารถเรียนรู้หลักพุทธธรรมในสัต
ตมหาสถาน และสามารถน�ำหลักธรรมมาผลิตสื่อวีดีทัศน์แบบมีส่วนร่วมของเยาวชนได้เป็น
อย่างดี จะเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์เยาวชนผลิตสื่อวีดีทัศน์หลักพุทธธรรมในสัตตมหาสถาน 7
แห่ง เพื่อเป็นสื่อวีดีทัศน์หลักพุทธธรรมสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อสังคม และสามารถ
น�ำมาเป็นเป็นสือ่ การเรียนรูก้ ารสอนทางพระพุทธศาสนาได้ ดังนัน้ การเรียนรูห้ ลักพุทธธรรม
ในสัตตมหาสถานผ่านการผลิตสือ่ แบบมีสว่ นร่วมของเยาวชน โดยใช้กิจกรรมโครงการฯ หรือ
กิจกรรมเป็นฐานเรียนรู้นั้น ท�ำให้เยาวชนมีความรู้ เกิดความเข้าใจในหลักพุทธธรรมในสัต
ตมหาสถานได้ง่ายขึ้นกว่าการเรียนรู้ในชั้นเรียน และที่ส�ำคัญเยาวชนได้มีส่วนร่วมเรียนรู้ทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบตั ิ ณ แหล่งเรียนรูท้ างวัฒนธรรมทีเ่ รียกว่า “สัตตมหาสถาน”ทีเ่ ป็นศูนย์กลาง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่ส�ำคัญของเยาวชน ที่ส�ำคัญเยาวชนได้ถอดหลักธรรมจากหลักฐานที่
ปรากฏตัง้ อยูเ่ ป็นนามธรรม และถอดหลักธรรมออกมาเป็นรูปธรรมผ่านช่องทางการผลิตสือ่
อย่างสร้างสรรค์สงั คม ถือว่าเป็นการสร้างนวัตกรรมการเรียนรูห้ ลักพุทธธรรมแบบมีสว่ นร่วม
ของเยาวชนทีส่ ร้างสรรค์ เกิดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรู้ เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคมได้
ด้วย และท�ำให้เยาวชนเกิดความรักและหวงแหนวัฒนธรรม เกิดจิตเลือ่ มใสศรัทธาหลักธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า น�ำไปสู่การปฏิบัติบูชาสืบต่อไปและเกิดความภูมิใจที่สามารถผลิต
สื่อสร้างสรรค์ได้
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