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สรุปรายงานการวจิยั 

เร่ือง 

สภาคริสตจักรในประเทศไทยกบัประสบการณ์และแนวทางการ
อบรมผู้น าฆราวาสของคริสตจกัรท้องถิ่น 

โดย ประสิทธ์ิ พงศ์อุดม 
ฝ่ายประวตัิศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย 

การวจิยัเร่ือง “สภาคริสตจักรในประเทศไทยกบัประสบการณ์และแนวทางการอบรมผู้น า
ฆราวาสของคริสตจักรท้องถิ่น” เป็นการศึกษาท่ีสนองต่อปัญหาเร่งด่วนของสภาคริสตจกัรฯ เร่ือง
คริสตจกัรขาดผูน้ า โดยมองยอ้นไปในอดีตเพื่อศึกษาแนวคิด วธีิการ และบทเรียนเก่ียวกบัการอบรม
ผูน้ าคริสตจกัรท่ีผา่นมา และศึกษากิจกรรมอบรมท่ีหน่วยงาน คริสตจกัรภาคและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งได้
จดัท าดว้ย มีวตัถุประสงคส์ าคญัคือใหส้ภาคริสตจกัรฯ คริสตจกัรภาค คริสตจกัรทอ้งถ่ิน และหน่วยงาน
สังกดัสภาคริสตจกัรฯ มีงานวจิยัท่ีเป็นแนวทางส าหรับจดัการโครงการอบรมผูน้ าอยา่งมีประสิทธิผล 
เพื่อการพฒันาและพลิกฟ้ืนคริสตจกัรทอ้งถ่ินต่อไป 

การวจิยัคร้ังน้ีใชว้ธีิวจิยัสองแบบคือ การวิจยัเชิงคุณภาพและมี การวจิยัเชิงปริมาณ เป็น
ส่วนประกอบท่ีแสดงถึงทศันคติของคริสตจกัรท่ีมีต่อเร่ืองการอบรมผูน้ าของตนเองดว้ย 

รายงานวจิยัมีทั้งหมด 155 หนา้ (รวมบรรณานุกรมและภาคผนวก) แบ่งเป็น 6 บทคือ  
บทท่ี 1 สภาคริสตจกัรในประเทศไทยกบัผูน้ าฆราวาสในคริสตจกันทอ้งถ่ิน 
บทท่ี 2 ผูน้ าและการอบรม 
บทท่ี 3 ประวติัศาสตร์การเตรียมและอบรมผูน้ าคริสตจกัรของสภาคริสตจกัรฯ 
บทท่ี 4 โครงการอบรมผูน้ าคริสตจกัรทอ้งถ่ิน : ศึกษาจากหน่วยงานสังกดัสภาคริสตจกัรฯ 
บทท่ี 5 เสียงสะทอ้นจากผูน้ าและสมาชิกคริสตจกัร 
บทท่ี 6 บทสรุป ขอ้สังเกต และขอ้เสนอแนะ 
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บทที ่1 

สภาคริสตจักรในประเทศไทยกบัผู้น าฆราวาสในคริสตจักรท้องถิ่น 

เป็นการเสนอให้เห็นถึงรากเหงา้ทางประวติัศาสตร์การเตรียมผูน้ าคริสตจกัรไทย นบัตั้งแต่การ
ตั้งงานอยา่งถาวรของมิชชนันารีคณะเพรสไบทีเรียนอเมริกนั เม่ือปี พ.ศ.1847 และต่อเน่ืองมาถึงการ
สถาปนาสภาคริสตจกัรในประเทศไทย (ค.ศ.1934) โดยมีความพยายามในการอบรมผูน้ าคริสตจกัรดว้ย
การส่งเสริมและการจดัโครงการท่ีส าคญั ไดแ้ก่ โครงการอบรมของแผนกชูชีพชนบท โครงการพฒันา
และฟ้ืนฟูคริสตจกัร (พฟค.) โครงการอบรมผูรั้บใชพ้ระเจา้แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย (ค.อ.ส.) 
รวมทั้งโครงการศูนยฝึ์กฝนและเพิ่มทวคูีณผูน้ าคริสตจกัรทอ้งถ่ิน แต่ถึงกระนั้นก็ดี ปัญหาน้ียงัคงมีอยู่
เร่ือยมา โดยในปี ค.ศ.2000 สภาคริสตจกัรฯ ยงัมีแผนปฏิบติัเพื่อตอบสนองปัญหาเร่งด่วน เร่ือง
คริสตจกัรทอ้งถ่ินขาดผูน้ าโดยมองถึง การขาดแคลนผูน้ า กบัปัญหาคุณภาพของผูน้ า เป็นประเด็นหลกั 

จากเหตุผลและความส าคญัของปัญหาดงักล่าวไดน้ ามาสู่การวจิยั มีขอบเขตการวิจยัเนน้เฉพาะ
เร่ืองการอบรมผูน้ าฆราวาสและก าหนดช่วงเวลาถึงปี ค.ศ.2000 โดยใชว้ธีิการวจิยัเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ 



 3 

บทที ่2 

ผู้น าและการอบรม 

ศึกษาถึงความเขา้ใจและความหมายเก่ียวกบัผูน้ าของสมาชิกและผูน้ าคริสตจกัร ความหมาย
ในทางวชิาการทัว่ไป และความหมายของผูน้ าตามพระคมัภีร์ ซ่ึงในประเด็นหลงัน้ีพบวา่มีความแตกต่าง
จากความหมายทัว่ไปอยูบ่า้งในแง่ของผูน้ าตามพระคมัภีร์แทจ้ริงคือผูรั้บใชท่ี้ไม่หวงัในอ านาจ หรือ
ช่ือเสียง แต่เป็นการรับใชผู้อ่ื้นเพื่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เป็นผูท้  างานผลกัดนัขา้งหลงัไม่ใช่น าหนา้ 

จากการศึกษายงัพบอีกวา่ คริสตชนส่วนใหญ่มกัจะมีวิธีคิดและมองผูน้ าบนฐานความคิดและ
ความเขา้ใจทางคริสตศ์าสนา แต่อยา่งไรก็ดี ผูน้  าท่ีกล่าวถึงไม่วา่จะเป็นแบบใดก็ตาม มกัมีคุณลกัษณะ
ทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา และดา้นจิตใจท่ีพิเศษออกไป 

อน่ึง ขณะท่ีคริสตชนกล่าวถึงผูน้ าคริสตจกัร โดยฐานคิดแบบคริสตศ์าสนาแต่เม่ือศึกษาเชิง
สังคมและวฒันธรรมไทยจะเห็นวา่มีอิทธิพลต่อความเขา้ใจของคริสตจกัรอยูไ่ม่นอ้ย ไดแ้ก่อิทธิพลเร่ือง
ของอ านาจทางสังคม ชนชั้นกบัระบบอุปถมัภ ์การนบัถืออาวโุส ยอมรับนบัถือผูมี้คุณวฒิุ ต าแหน่ง และ
ยศถาบรรดาศกัด์ิ เป็นตน้ 

ในบทน้ีไดก้ล่าวถึงการอบรม โดยการแกไ้ขปัญหาเร่ืองผูน้ าขององคก์รจะเห็นวา่ การฝึกอบรม
เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะท าใหอ้งคก์รมีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นก าลงัส าคญัท่ีท าใหอ้งคก์รนั้นด ารง
อยูแ่ละขบัเคล่ือนไปได ้ในการจดัฝึกอบรมจะตอ้งพิจารณาตามขั้นตอนต่าง ๆ อาทิ การเตรียมการอบรม 
การจดัหลกัสูตรของการอบรม การด าเนินการอบรมและการประเมินผลโดยการจดัฝึกอบรมท่ีมี
ประสิทธิภาพตอ้งมีการวางแผนและประเมินอยา่งรอบคอบ เพื่อใหก้ารจดันั้นคุม้ค่าเป็นประโยชน์ต่อ
องคก์ารและผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอยา่งแทจ้ริง 

การอบรมผูน้ ามีวธีิปฏิบติัท่ีส าคญั 2 แนวทางคือ การฝึกอบรมแบบพระเยซูคริสตห์รือตามแบบ
ในพระคมัภีร์ท่ีเนน้การฝึกฝนแบบเขม้ขน้กบัคนจ านวนนอ้ย กบัการอบรมตามแบบวชิาการท่ีกระท า
กบัหลุ่มเป้าหมายตั้งแต่จ านวนนอ้ยกระทัง่ถึงคนกลุ่มใหญ่ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเป้าหมายและความจ าเป็นของ
งานและขององคก์ร 

นอกจากน้ี จากการศึกษามีส่ิงท่ีควรพิจารณาคือ การอบรมโดยทัว่ไปมกัเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
บุคลากรท่ีปฏิบติังานอาชีพเป็นส าคญั ขณะท่ีการอบรมผูน้ าฆราวาสของคริสตจกัรจะเป็นการอบรม
เหล่าอาสาสมคัร ซ่ึงมีแรงจูงใจและบริบทท่ีแตกต่างไปจากการอบรมทางอาชีพอยา่งมาก 
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บทที ่3 

ประวตัิศาสตร์การเตรียมและอบรมผู้น าคริสตจักรของสภาคริสตจักรฯ 

ศึกษาถึงการเตรียมผูน้ าคริสตจกัรในสมยัมิชชนันารี จะเห็นวา่มีการเตรียมในระบบการสอนศา
สนศาสตร์แบบชั้นเรียน กบัการปล่อยใหค้ริสเตียนคนพื้นเมืองไดรั้บผดิชอบคริสตจกัร และพนัธกิจ
บางอยา่งดว้ยตนเองโดยมิชชนันารีเป็นท่ีปรึกษา (ฝึกฝนการเป็นผูน้ าดว้ยตนเอง) และมีการเตรียมผูน้ า
คริสตจกัรอีกทางหน่ึงคือ การเตรียมโดยผา่นระบบโรงเรียน ซ่ึงหวงัวา่โรงเรียนของมิชชนันารีจะเป็น
แหล่งสร้างลูกหลานคริสเตียนใหมี้ความรู้ความสามารถ และกลบัไปเป็นผูน้ าในคริสตจกัร แต่ความคิด
และการคาดหวงัดงักล่าวไม่อาจเป็นไปได ้ เน่ืองจากระบบโรงเรียนของมิชชัน่ไดก้ลายเป็นผูแ้ข่งขนักบั
คริสตจกัร คือเป็นแหล่งดึงคนท่ีมีความรู้ความสามารถในคริสตจกัรออกมาแลว้ไม่ส่งกลบัคืน และ
โรงเรียนมิชชัน่ตอ้งด าเนินตามปัจจยัของระบบสังคมจึงไม่สามารถเตรียมผูน้ าคริสตจกัรไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มิชชัน่เพรสไบทีเรียนอเมริกนัและสภาคริสตจกัรฯ มีโครงการ
เตรียมและพฒันาผูน้ าคริสเตียนไทยเพื่อเขา้มารับผดิชอบในสถาบนั หน่วยงาน โดยใหทุ้นการศึกษา
และฝึกอบรมภายในประเทศ และมีแนวคิดในการจดัตั้งสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อผลิตผูน้ าคริสตจกัรท่ีมา
จากสถาบนัการศึกษาระดบัสูงของสภาคริสตจกัรฯ โดยตรงอีกดว้ย 

ช่วงปี ค.ศ. 1961-1990 สภาคริสตจกัรฯ มีประสบการณ์ในการจดัโครงการอบรมท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
แผนกชูชีพชนบท (ค.ศ.1961-1975) โครงการพฒันาและฟ้ืนฟูคริสตจกัร (พฟค.ระหวา่งปี ค.ศ.1975-
1998) และโครงการอบรมผูรั้บใชพ้ระเจา้แห่งสภาคริสตจกัรในประเทศไทย (ค.อ.ส. ระหวา่งปี ค.ศ. 
1983-1990) เป็นกระบวนการท่ีสภาคริสตจกัรฯ ไดใ้หค้วามใส่ใจต่อการสร้างเสริมผูน้ าคริสตจกัรระดบั
ฆราวาสท่ีมีความเขม้ขน้ข้ึนตามล าดบั โดยงานชูชีพชนบทเป็นการสนองต่ออุดมการณ์เล้ียงตนเองของ
สภาคริสตจกัรฯ ไดเ้นน้เร่ืองการอาชีพหรือเศรษฐกิจค่อนขา้งมาก ขณะท่ีงาน พฟค.ไดมุ้่งกระตุน้
คริสตจกัรทอ้งถ่ินเกิดการฟ้ืนฟูและมีความเขม้แขง็ดา้นจิตวญิญาณ เตรียมและส่งเสริมผูน้ าคริสตจกัรทั้ง
บรรพชิตและระดบัฆราวาส เป็นโครงการท่ีมีขอบข่ายการท างานอยา่งกวา้งขวาง โครงการ ค.อ.ส. ได้
เนน้การเสริมสร้างผูน้ าคริสตจกัรระดบัฆราวาสเป็นหลกัส าคญัเพียงอยา่งเดียว 

ในช่วงเวลา 30 ปี ของการจดัท าโครงการเพื่อเสริมสร้างผูน้ าฆราวาสในคริสตจกัร ไดใ้ห้
ประสบการณ์และบทเรียนท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

1.การมองปัญหาเร่ืองคริสตจกัรไทยขาดผูน้ าและการจดัการแกไ้ข เป็นวธีิคิดและการมอง
ปัญหาของฝ่ายน าท่ีเป็นกลุ่มอ านาจจากนอกชุมชน 
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2. ในการจดัท าโครงการจะเห็นวา่ งานชูชีพชนบทเป็นการริเร่ิมโดยมีการวิจยัเก็บขอ้มูล เพื่อ
จดัท าโครงการและถือเอาการส ารวจวจิยัเป็นงานส าคญัอยา่งหน่ึง แต่ภายหลงัมีการใหค้วามส าคญัของ
ส่วนน้ีนอ้ยลง การวจิยั เก็บขอ้มูล และน าการประเมินผลมาศึกษาวเิคราะห์จึงเป็นประสบการณ์ท่ี
ค่อนขา้งถูกละลเยหรือไม่ให้ความส าคญั 

3. การมองปัญหาของสภาคริสตจกัรฯ ท่ีเป็น “ปัญหาเร่งด่วน” เป็นการสร้างเง่ือนไขท่ีท าให้
ตอ้งเร่งการปฏิบติัตามโครงการจึงค่อนขา้งเร่งร้อนและเร่งเร้ากิจกรรมต่าง ๆ ท าใหข้าดความรอบคอบ
ในหลาย ๆ ดา้น 

4. ในการตั้งโครงการท่ีผา่นมามีสมมติฐานหลกัคือ คริสตจกัรขาดผูน้ า และพยายามจดัการ
แกไ้ขโดยใชข้อ้มูลเชิงทศันคติต่อคริสตจกัรทอ้งถ่ินแบบตายตวั โดยการมองปัญหาในระยะหลงัขาด
การพิจารณาพลวตัรทางสังคมและบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั ไม่มีการศึกษาถึงปัจจยัและ
สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งจริงจงั 

5. การจดัอบรมเพื่อสร้างเสริมผูน้ าระดบัฆราวาสโดยการจดัระบบและวธีิการแบบสถาบนัศา
สนศาสตร์ ท่ีประกอบดว้ยหลกัการ ลกัษณะหลกัสูตร แนวทางท่ีเป็นวชิาการ และผูจ้บหลกัสูตรไดรั้บ
วฒิุบตัรรับรองการผา่นอบรมนั้น ไม่ค่อยประสบผลในทางปฏิบติั 

6. โครงการอบรมสร้างผูน้ าคริสตจกัรระดบัฆราวาสแต่ละโครงการมีอิทธิพลทางโครงสร้าง
ของสภาคริสตจกัรฯ เขา้มาเก่ียวขอ้งไม่นอ้ย วธีิคิดและการปฏิบติัมกัเป็นไปตามนโยบาย และมกัจบลง
ตามวาระสมยัของชุดเจา้หนา้ท่ีสภาคริสตจกัรฯ แต่ละชุดอีกทั้งปัญหาเชิงโครงการสร้างท าใหก้ารปฏิบติั
โครงการตอ้งติดอยูก่บัระบบพิจารณาตามระบบโครงสร้างอีกค่อนขา้งนาน 
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บทที ่4 

โครงการอบรมผู้น าคริสตจักรท้องถิ่น : ศึกษาจากหน่วยงานสังกดัสภาคริสตจักรฯ 

ศึกษาตวัอยา่งการอบรมผูน้ าคริสตจกัรของหน่วยงานในสังกดัสภาคริสตจกัรฯ ไดแ้ก่ 
1. หน่วยงานอภิบาลและศาสนศาสตร์ศึกษา 
2. ฝ่ายเผยแพร่พระกิตติคุณ 
3. ฝ่ายคริสเตียนศึกษา 
4. ฝ่ายสตรีคริสเตียน 
5. ฝ่ายเยาวชน 
6. ฝ่ายบา้นและครอบครัวคริสเตียน 
7. หน่วยงานพฒันาและบริการสังคม 
8. ฝ่ายประวติัศาสตร์คริสตจกัร 
9. พนัธกิจการศึกษา 
และไดศึ้กษาโครงการอบรมผูน้ าคริสตจกัรของคริสตจกัรภาคท่ี 1 มาเป็นขอ้มูลในการพิจารณา

ดว้ย 
การอบรมผูน้ าฆราวาสในคริสตจกัรโดยการปฏิบติัของหน่วยงานต่าง ๆ และประสบการณ์ของ

คริสตจกัรภาคท่ี 1 เชียงใหม่ล าพนู แบ่งลกัษณะของการอบรมเป็นคู่ปฏิบติั ดงัน้ี 
1. การอบรมอยา่งมีระบบหลกัสูตรกบัการอบรมท่ีไม่มีหลกัสูตรแน่นอน ซ่ึงการอบรมแบบมี

หลกัสูตรโดยส่วนใหญ่จะใชร้ะยะเวลาแต่ละคร้ังหลายวนั มีระยะส่ืบเน่ืองยาวนานพอสมควรขณะท่ีการ
อบรมแบบไม่มีหลกัสูตรแน่นอนมกัเป็นการอบรมระยะสั้น ๆ และไม่มีการสืบเน่ืองยาวนาน 

2. การอบรมเพื่อผลิตและเสริมสร้างผูน้ าโดยตรงและการหวงัผลโดยออ้ม ซ่ึงส่วนใหญ่จะสอด
รับกบัการแบ่งลกัษณะการอบรมในขอ้ท่ี 1 นัน่คือการอบรมแบบมีหลกัสูตรจะเนน้ถึงผูมี้ความตั้งใจท่ี
จะเขา้รับการอบรมตามแนวทางของหน่วยงานนั้น ๆ และของคริสเตียนจกัรภาค ขณะท่ีการอบรมท่ีไม่มี
หลกัสูตรแน่นอนมกัจะเป็นการจดัอบรมระยะสั้นและการประมุขสัมมนา 

3. การอบรมแบบใหก้ารศึกษา (ใหค้วามรู้) กบัการอบรมแบบฝึกฝน ซ่ึงการอบรมผูน้ าฆราวาส
ในคริสตจกัรโดยหน่วยงานของสภาคริสตจกัรฯ เฉพาะอยา่งยิง่การอบรมระยะสั้นจะเห็นวา่ส่วนใหญ่
เป็นการใหก้ารศึกษามากกวา่การฝึกอบรม 
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4. การอบรมกบัคนกลุ่มใหญ่และการอบรมเฉพาะกลุ่มเล็กการอบรมของหน่วยงานสภา
คริสตจกัรฯ ส่วนมากจะเนน้การจดักบักลุ่มใหญ่ ขณะท่ีกิจกรรมส่วนหน่ึงเป็นการอบรมเฉพาะกลุ่มเด็ก 
เก่ียวขอ้งเป้าหมายและการหวงัผลใหก้ลุ่มท่ีเขา้อบรมน้ีมีทกัษะความสามารถเฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึง 

5. การอบรมโดยดึงคนมาเขา้รับการอบรมกบัการลงไปอบรมในพื้นท่ี หน่วยงานส่วนใหญ่จะ
ลงไปใหก้ารอบรมในคริสตจกัรภาคเหนือหรือในพื้นท่ี หรือบางหน่วยงานจะมีเจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีเป็นพี่
เล้ียงอยูป่ระจ า ขณะท่ีประสบการณ์ของคริสตจกัรภาคมีทั้งการลงไปอบรมในพื้นท่ี และการดึงคนเขา้
มาอบรมในส่วนกลางซ่ึงจะเป็นระบบหลกัสูตรแบบสถาบนัพระคริสตธรรม 

การอบรมและฝึกฝนผูน้ าคริสตจกัรภาคและสถาบนั ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงแนวคิดและรูปแบบ
วธีิการจดัอบรมท่ีต่างกนัคือ 

1.การจดัอบรมของสถาบนัการศึกษา มีกลุ่มเป้าหมายกรอบความรู้ ความมุ่งหวงั กลุ่มผูเ้ขา้รับ
การอบรมและแรงจูงใจท่ีชดัเจน เป็นการอบรมในวชิาชีพท่ีปฏิบติัประจ า รวมทั้งมีวธีิการอบรมท่ีใชใ้น
กลุ่มอาชีพโดยเฉพาะ ขณะท่ีการอบรมของคริสตจกัรภาคมีความแตกต่างจากสถาบนัอยา่งมากและมี
วธีิการอบรมยงัเป็นแบบชั้นเรียน 

2. การอบรมของสถาบนัเน่ืองมาจากความตอ้งการและความจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันาบุคลากรไป
ตามนโยบายและแนวทางท่ีวางไว ้ เป็นการสนองความจ าเป็นจากภายใน ขณะท่ีการอบรมของ
คริสตจกัรภาคส่วนหน่ึงเป็นแรงปัจจยัจากภายนอกท่ีกระตุน้ใหท้  า 

3. วธีิการอบรมมีความแตกต่างในแง่คิดและวธีิการ กล่าวคือการอบรมของสถาบนัเป็นการ
อบรมในงานและเรียนรู้โดยการปฏิบติั ขณะท่ีการอบรมของคริสตจกัรเป็นแบบชั้นเรียน ในบทน้ีได้
ศึกษาตวัอยา่งการอบรมขององคก์รนอกสภาคริสตจกัรฯ ไดแ้ก่การจดัระบบอบรมของพระศาสนจกัร
คาทอลิก ศึกษาการตั้งศูนยว์จิยัและฝึกอบรมศาสนา และวฒันธรรมชุมชน และโครงการสมมันาผูน้ า
คริสตจกัรของมูลนิธิพฒันาและสงเคราะห์เด็ก (ประเทศไทย) 

จากการศึกษาตวัอยา่งดงักล่าวมีแง่คิดและประสบการณ์ คือ 
1. ศูนยว์จิยัและฝึกอบรมศาสนาและวฒันธรรมชุมชนเกิดข้ึนจากการศึกษาวจิยัและวพิากษ์

ตนเองเพื่อหาแนวทางในการท างานท่ีลงลึกถึงแก่นทางสังคมวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
2. การสร้างหลกัสูตรในการอบรมของคาทอลิกมาจากประสบการณ์ของฝ่ายบรรพชิต กลุ่ม

อาจารยม์หาวทิยาลยั และผูรั้บการอบรมท่ีลงไปท างานในพื้นท่ี เป็นการสร้างหลกัสูตรจาก
ประสบการณ์จริงโดยตรง 

3. ในการอบรมของคาทอลิกจากตวัอยา่งท่ีศึกษาเนน้ผูเ้ขา้อบรมจ านวนนอ้ยเพื่อในการอบรมมี
ประสิทธิภาพและสามารถสร้างผูน้ าท่ีจะเขา้ไปปฏิบติังานในชุมชนไดจ้ริง 
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4. ลกัษณะการอบรมเป็นการผสมผสานระหวา่งการอบรมในศูนยห์รือดึงผูรั้บการอบรมเขา้สู่
ส่วนกลางแต่ขณะเดียวกนัก็มีการฝึกปฏิบติัโดยลงไปอยูใ่นพื้นท่ี สัมผสักบัชีวติและความเป็นจริงของ
ชุมชน เป็นการสร้างความรู้ภายในไม่ใช่น าความรู้จากภายนอกเขา้ไปครอบง า 

5. การปฏิบติังานของโครงการอบรมตามแนวบทเรียนของนิมิตและการขยายพนัธกิจของ
คริสตจกัรสู่ปี 2000 ค่อนขา้งเป็นอิสระข้ึนอยูก่บัการเรียกร้องตอ้งการของคริสตจกัร ท าใหส้ามารถ
ก าหนดรูปแบบของตนเองได ้และแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีศึกษาจากประสบการณ์ภายนอกมาใชใ้หเ้กิดผล 
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บทที ่5 

เสียงสะท้อนจากผู้น าและสมาชิกคริสตจักร 

เป็นการศึกษาถึงความเขา้ใจ ความจ าเป็น และความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอบรมผูน้ า
ฆราวาสโดยการสัมภาษณ์แบบเปิดและเก็บขอ้มูลแบบสอบถามปิด 

จากการประมวลขอ้มูลสัมภาษณ์และขอ้มูลแบบสอบถามจะเห็นวา่ การสะทอ้นความเห็นและ
ความตอ้งการของสมาชิกและผูน้ าคริสตจกัร โดยส่วนใหญ่เป็นแนวคิดท่ีติดอยูก่บัปัญหาและขอ้เสนอ
เดิม ๆ และขอ้เสนอส่วนใหญ่ก็เป็นเร่ืองท่ีโครงการของสภาคริสตจกัรฯ หน่วยงานในสังกดัไดจ้ดัท า
มาแลว้ แต่อาจเป็นไดว้า่การปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ยงัไม่ทัว่ถึง ไม่เขม้ขน้ หรือยงัไม่ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของคริสตจกัรทอ้งถ่ินในสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปไดดี้พอ จึงท าใหมี้
ปัญหาเดิม ๆ และความตอ้งการท่ีไม่ค่อยเปล่ียนแปลงไปจากท่ีเคยมีมากนกั 

ขอ้มูลจากแบบสอบถามไดส้ะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหา ความเขา้ใจและความสนใจต่อประเด็น
ปัญหาเร่ืองผูน้ าฆราวาสของคริสตจกัรทอ้งถ่ินท่ีต่างไปจากมุมมองและความเขา้ใจของผูมี้บทบาทความ
รับผดิชอบในการบริหารของสภาคริสตจกัรฯอยูบ่า้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาการ
ขาดผูน้ า และผูน้ าท่ีมีอยูข่าดศกัยภาพ ซ่ึงปัญหาดงักล่าวน้ีไม่ไดร้้ายแรงหรือเป็นวกิฤติเร่งด่วน 
นอกจากน้ีแลว้ยงัมีขอ้คิดเห็นท่ีพิจารณา เช่น การให้โอกาสกบัคริสตจกัรในการเตรียมและการอบรม
ผูน้ าคริสตจกัรดว้ยตนเอง ลกัษณะเน้ือหาท่ีตอ้งการเนน้เชิงทกัษะท่ีสามารถปฏิบติัใชใ้นการด าเนินชีวิต
คริสตจกัร อีกทั้งยงัมีขอ้คิดเก่ียวกบัรูปแบบวธีิการ ระยะเวลา และสถานท่ีในการจดักิจกรรมอบรม เป็น
ตน้ 

มีขอ้คิดเห็นท่ีแตกต่างออกไปขอขอ้คิดเห็นเดิมท่ีผา่นมาคือใหต้ระหนกัถึงการเตรียมและอบรม
ผูน้ าอยา่งเป็นระบบ โดยเนน้ตั้งแต่วยัเด็กและเยาวชน การใหค้วามส าคญักบัปัญหาและความตอ้งการ
ของคริสตจกัรทอ้งถ่ิน ให้คริสตจกัรทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมคิดร่วมท า รวมถึงการติดตามประเมินผลการ
อบรมของสภาคริสตจกัรทั้งระบบอยา่งจริงจงั 
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บทที ่6 

บทสรุป ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 

กล่าวถึงประสบการณ์ของสภาคริสตจกัรฯ ในการอบรมผูน้ าฆราวาสของคริสตจกัรทอ้งถ่ิน
และพิจารณาถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ ท่ีสะทอ้นถึงประสบการณ์ท่ีผา่นมา ไดแ้ก่ 

1. คริสตจกัรทอ้งถ่ินท่ีเขา้ใจวา่ หน่วยงานเป็นฝ่ายท่ีตอ้งจดักิจกรรมหรือท ากิจกรรมให้ ดงันั้น
คริสตจกัรทอ้งถ่ินจึงเป็นฝ่ายรองรับมากกวา่จะด้ินรนจดักิจกรรมดว้ยตนเอง 

2. แนวทางและวธีิการของหน่วยงานในการอบรมผูน้ าคริสตจกัร มีความซ ้ าซอ้นเน่ืองจาก
ปัญหาการท างานของหน่วยงานของสภาคริสตจกัรฯ ท่ียงัแยกส่วนอยูใ่นเขตของตนเอง ขณะท่ีวถีิชีวติ
คริสตจกัรเป็นภาพรวม ดงันั้นการอบรมจึงไม่สอดคลอ้งกลมกลืนกบัวถีิชีวติของคริสตจกัร 

3. ไม่มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมอบรมแบบวิชาชีพหรือใชมื้ออาชีพจริง ๆ 
4. ปัญหาการน าเสนอและการประสานงานจากคริสตจกัรภาคไม่รู้วธีิน าการอบรมลงสู่

คริสตจกัร 
5. ก าลงัของหน่วยงานบางหน่วยงานไม่เพียงพอ ขณะท่ีตอ้งรับผิดชอบท าพนัธกิจทัว่ประเทศ 
6. ลกัษณะการจดักิจกรรมอบรมมกัดึงคนออกจากชุมชนท าแบบระบบรวมศูนย ์ ซ่ึงการอบรม

โดยดึงคนออกมาจากชุมชนและส่งกลบัคืนไปใหชุ้มชนนั้นเห็นแลว้วา่ไม่ค่อยเกิดผล 
7. ผูม้าเขา้รับการอบรมจะเป็นคนเดิม ๆ และยงัไม่มีการพิจารณาถึงศกัยภาพในการน าและ

ถ่ายทอดต่อไปในคริสตจกัรดว้ยวา่สามารถท าไดห้รือไม่ และมากนอ้ยเพียงใด 

ข้อเสนอแนะในการคดิรูปแบบใหม่การอบรม 

1. ควรมีการสร้างคนเป็นแกนน า ท าใหเ้ขา้ใจตนเองและเขา้ใจงานของคริสตจกัรท่ีจะท าใหเ้กิด
ความเป็นผูน้ าจากการเรียนรู้และมีประสบการณ์ดว้ยตนเอง เนน้สร้างผูน้ าคริสตจกัรโดยเนน้การสร้าง
กิจกรรมภายในชุมชน 

2. ในการเตรียมผูน้ านั้นตอ้งระวงัอยา่ใชแ้นวคิดและวธีิการจากส่วนกลางไปครอบง าทอ้งถ่ิน
และการสร้างผูน้ าตอ้งสร้างจากขา้งในไม่ใช่เอาต าราจากภายนอกเขา้ไปยดัเยยีดให้ 

3. การจดักิจกรรมการอบรมควรเขา้ใจถึงวถีิชีวิตของคริสตจกัรทอ้งถ่ินแบบองคร์วม ไม่ใช่มอง
แบบแยกส่วน ภาพของชุมชนคริสตจกัรมีวถีิชีวติท่ีเช่ือมโยงประสานกนัเหมือนใยแมงมุมท่ีตอ้งมีการ
มองแบบเช่ือมโยงไม่ใช่ท ากิจกรรมแบบตดัตอน 
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4. การอบรมตอ้งเป็นการตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ไม่ใช่ตอบสนองความตอ้งการ
ของหน่วยงานหรือของผูน้ าจากภายนอก ทอ้งถ่ินควรเป็นหลกัในการอบรม ตอ้งให้เกียรติและยอมรับ
ในภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินในการอบรมผูน้ า 

5. ในการพิจารณาเป้าหมายของการอบรม แต่ละชุมชนหรือคริสตจกัรมีเอกลกัษณ์ของตนเอง มี
ความหลากหลาย การอบรมจึงตอ้งจดัตามบริบทไม่ใช่จดัแบบเดียวกนัทุกแห่ง ตอ้งพิจารณาความ
ตอ้งการของตลาดหรือผูน้ าคริสตจกัรวา่ตอ้งการอะไร อยา่งไร จึงค่อยจดัโครงการท่ีสนองต่อความ
ตอ้งการนั้น และมีระบบส่งเสริมศกัยภาพของผูน้ าท่ีมีอยูใ่หเ้ขม้แขง็ยิง่ข้ึน 

6. ควรศึกษาแนวทางในการอบรมตามแบบพระคมัภีร์ โดยพิจารณาแบบพระเยซูคริสตท์รงตาม
หาคน ไม่ใช่เรียกคนเขา้มาอบรมในโครงการ ในศูนยก์ลาง หรือในสถาบนั และพระเยซูคริสตท์  างาน
กบัคนกลุ่มเล็กท่ีคดัสรรแลว้ ไม่ใช่มุ่งกบัคนกลุ่มใหญ่เป็นหลกั 

7. การอบรมตอ้งเป็นลกัษณะของการฝึกฝนให้ผูรั้บการอบรมเป็นผูท่ี้จะถ่ายทอดหรือใหก้าร
ฝึกอบรมต่อไปได ้ ซ่ึงตอ้งมีกระบวนการท่ีชดัเจนและมีการจดัการอยา่งเหมาะสมกบัลกัษณะบริบทของ
คริสตจกัรไทย 

8. การอบรมสร้างผูน้ าคริสตจกัรอยา่งเป็นระบบนั้นตอ้งมีการปลูกฝังและเตรียมสภาพแวดลอ้ม
ท่ีดีส าหรับลูกหลานคริสเตียนตั้งแต่วยัเด็ก พิจารณาระบบการอบรมเพื่อสร้างผูน้ าคริสตจกัรศึกษาท่ี
สอดคลอ้งครอบคลุมอยา่งจริงจงัและเป็นระบบ 

9. จากประสบการณ์ท่ีผา่นมาสรุปไดว้า่ สภาคริสตจกัรมุ่งอยูก่บัยทุธวถีิโดยยงัไม่มียทุธศาสตร์
และเป้าหมายท่ีชดัเจน ดงันั้น สภาคริสตจกัรฯ คงตอ้งสนใจและคิดถึงปัญหาทางยทุธศาสตร์อยา่งจริงจงั
เพื่อก าหนดยทุธวธีิท่ีสอดคลอ้งกนั ตอ้งเรียนรู้อดีตในเร่ืองน้ีของตนเอง เรียนรู้ปัญหาของคริสตจกัร
ทอ้งถ่ินทั้งในอดีตและปัจจุบนั เรียนรู้ธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน เรียนรู้ศกัยภาพของ
คริสตจกัรทอ้งถ่ิน รู้ถึงกระแสของโลกและกระแสทางสังคมทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และเรียนรู้จุดหมาย
ปลายทางหรือพระประสงคข์องพระเป็นเจา้ในการสร้างคริสตจกัรในสังคมไทยเพื่อวา่การอบรม 
จดัเตรียม หรือสร้างผูน้ าคริสตจกัรจะไดเ้ป็นพลงัแห่งเคร่ืองมือของพระเป็นเจา้ในสังคมไทยและในโลก
น้ีอยา่งแทจ้ริง 

อน่ึง การสรุปรายงานน้ีเนน้ส่วนสาระท่ีส าคญัเท่านั้นซ่ึงแทท่ี้จริงมีรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งในทาง
ประวติัศาสตร์และขอ้มูลท่ีจ  าเป็นส าหรับสภาคริสตจกัรฯ คริสตจกัรภาค คริสตจกัรทอ้งถ่ิน หน่วยงาน
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรจะไดศึ้กษา โดยฝ่ายประวติัศาสตร์ฯ ไดจ้ดัส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ (ซ่ึงจดัท าเสร็จ
ในเดือนพฤษภาคม 2003) ไปยงัผูบ้ริหารสภาคริสตจกัรฯ กรรมการด าเนินงานสภาคริสตจกัรฯ ประธาน
คริสตจกัรภาค ประธานพนัธกิจทั้ง 6 พนัธกิจและผูอ้  านวยการหน่วยงานฯ ดงันั้น ท่านท่ีสนใจสามารถ
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หาอ่านหรือศึกษาจากท่านเหล่าน้ีได ้ หรือติดต่อขอท าส าเนารายงานท่ีฝ่ายประวติัศาสตร์ สภาคริสตจกัร
ฯ 

(ตู ้ปณ.73 เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศพัทแ์ละโทรสาร 053-249-052). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : ข่าวคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศไทย, ปีท่ี 72 ฉบบัท่ี 638 สิงหาคม 2003, หนา้ 41-45. 


