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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเจตคติของสมาชิกแต่ละเจเนอเรชั่นของคริสตจักรท้องถิ่น
สังกัดคริสตจักรภาคที่ 14 สภาคริสตจักรในประเทศ ที่มีต่อการท าพันธกิจการนมัสการและเพ่ือหา
แนวทางการท าพันธกิจการนมัสการที่สามารถท าให้สมาชิกคริสตจักรที่มีทุกเจเนอเรชั่นมีส่วนร่ วมใน
การท าพันธกิจการนมัสการและนมัสการพระเจ้าร่วมกันได้ โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกคริสตจักร
ท้องถิ่นสังกัดคริสตจักรภาคที่ 14 สภาคริสตจักรในประเทศไทย จ านวน 20 คน โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบก าหนดโควตาจาก 5 คริสตจักรที่มีสมาชิกครบ 4 เจเนอเรชั่น 

การวิจัยพบว่า สมาชิกคริสตจักรที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์และเจเนอเรชั่นเอ็กซ์มี
เจตคติที่คล้ายคลึงกัน โดยส่วนมากจะมีแนวความคิดแบบอนุรักษ์นิยม คือไม่อยากให้มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของพันธกิจการนมัสการให้ต่างไปจากเดิม ส่วนกลุ่มเจเนอเรชั่นวายและเจเนอ
เรชั่นแซต ซึ่งเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี ท าให้มีการปรับตัว มีความรู้สามารถในใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ดีกว่า จึงอยากให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนมัสการให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน  

แนวทางหลักในการท าพันธกิจการนมัสการที่สามารถท าให้สมาชิกคริสตจักรที่มีทุก          
เจเนอเรชั่นมีส่วนร่วมในการท าพันธกิจการนมัสการและเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าร่วมกันได้นั้น
ประกอบไปด้วย การจัดให้มีการประชุมหรือวางแผนพันธกิจการนมัสการร่วมกันโดยมีสมาชิกจากทุก
เจนเนเรชั่น การจัดกลุ่มย่อยเพ่ือเยี่ยมเยียน หนุนใจและอธิษฐานเผื่อร่วมกัน โดยภายในกลุ่มควรมี
สมาชิกจากทุกเจเนอเรชั่นรวมอยู่ด้วยกัน การให้ทีมนมัสการหรือทีมนักดนตรีและคณะนักร้องของ
คริสตจักร มีสมาชิกจากทุกเจเนอเรชั่นรวมอยู่ด้วยกัน และการให้สมาชิกทุกคนและทุกวัยมีส่วนร่วม
ในการท าพันธกิจการนมัสการพระเจ้าร่วมกัน 
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ABSTRACT 
This research aims to study the attitude toward worship ministry of different 

generations in local churches belonging to the 14th district of the Church of Christ in 
Thailand and to find ways to enable church members from all generations to 
participate in worship ministry and to worship together. Samples are 20 members of 
local churches belonging to the 14th district of the Church of Christ in Thailand. They 
were selected by using quota sampling method from 5 churches that consist of all 4 
generations. 

It is found that church members belonging to Baby Boomers Generation and 
Generation X have similar attitudes. Most of them have conservative ideas. They 
prefer that the forms of worship ministry remain the same as in the past. For 
Generation Y and Generation Z, who grow up with technology and can better adapt 
to modern technology. They prefer that the forms of worship ministry should be 
adapted to suit the present day.  

The main things that local churches can do to enable members of all 
generations to participate in worship ministry and to worship together are as follows: 
organize meetings to plan worship ministry by including members from all 
generations, organize small groups for visitation, encouragement and prayers by 
including members from all generations, organize worship teams, musicians and 
choirs by including members from all generations, and let members from all 
generations serve together in worship ministry. 



ง 

สารบัญ 
 
บทที่ 1 บทนำ ................................................................................................................................... 1 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาวิจัย.................................................................... 1 

1.2 โจทย์หรือคำถามวิจัย ....................................................................................................... 2 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย ....................................................................................................... 2 

1.4 ขอบเขตการวิจัย .............................................................................................................. 3 

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย .......................................................................................... 3 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ ............................................................................................................ 3 

1.7 ข้อตกลงเบื้องต้น ............................................................................................................. 4 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ............................................................................................ 5 

2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตตคติ ..................................................................... 5 

2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเจเนอเรชั่น .............................................................. 10 

2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจการนมัสการ ................................................ 16 

2.4 คริสตจักรภาคที่ 14 ....................................................................................................... 25 

บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย .............................................................................................................. 30 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ............................................................................................ 30 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ....................................................................................... 30 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ................................................................................................... 31 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ........................................................................................................ 31 

3.5 อุปสรรคและข้อจำกัด .................................................................................................... 31 

บทที่ 4 ผลการศึกษา ....................................................................................................................... 32 



จ 

4.1 เจตคติของผู้ให้ข้อมูล ..................................................................................................... 32 

4.2 ข้อเสนอของแต่ละเจเนอเรชั่นต่อแนวทางการทำพันธกิจการนมัสการที่สามารถทำให้
สมาชิกคริสตจักรที่มีทุกเจเนอเรชั่นมีส่วนร่วมในการทำพันธกิจการนมัสการพระเจ้า
ร่วมกันได้ ...................................................................................................................... 53 

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ .................................................................................... 55 

5.1 สรุปผลการวิจัย ............................................................................................................. 55 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย ...................................................................................................... 58 

5.3 ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................. 60 

บรรณานุกรม ................................................................................................................................... 62 

ภาคผนวก........................................................................................................................................ 66 

ภาคผนวก ก .................................................................................................................................... 67 

ภาคผนวก ข .................................................................................................................................... 70 

ประวัติผู้จัดทำ ................................................................................................................................. 73 

 
  



ฉ 

สารบัญตาราง 
 
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบรูปแบบการนมัสการของอิสยาห์และสภาคริสตจักรในประเทศไทย ... 25 

 
 
 
 
  



ช 

สารบัญภาพ 
 
ภาพที่ 1 การแยกองค์ประกอบของเจตคติ ........................................................................................ 7 

 
 
  



 

1 

บทท่ี 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย 
คริสตจักรคือชุมชนของผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ที่มาอยู่ร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้าง บ่มเพาะ 

เลี้ยงดูชีวิตของผู้ เชื่อให้มีการเจริญเติบโตในทางขององค์พระผู้ เป็นเจ้า โดยภายในคริสตจักร
ประกอบด้วยผู้เชื่อที่มีหลากหลายวัย ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุ และมีหลากหลายกลุ่มคณะ เช่น 
กลุ่มคณะเด็กรวี กลุ่มคณะอนุชน คณะสตรี คณะบุรุษ หรือคริสตจักรบางแห่งก็แบ่งเป็นกลุ่มคณะ
มัคนายก และกลุ่มคณะผู้ปกครอง โดยการท าพันธกิจของคริสตจักรนั้นมีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน 
โดยขึ้นอยู่กับชุมชนของผู้เชื่อ วัฒนธรรมของชุมชนในคริสตจักร และเป้าหมายของคริสตจักร แต่การ
ท าพันธกิจคริสตจักรในแต่ละคณะ ส่วนใหญ่มักแยกกันท าพันธกิจของตัวเอง คริสตจักรบางแห่งมีการ
แยกการนมัสการระหว่างผู้ใหญ่ กับอนุชน การเรียนพระคัมภีร์ก็ ได้มีการแบ่งแยกกันตามวัย เช่น    
ชั้นเรียนรวีเด็ก อนุชน วัยท างาน และผู้สูงอายุ จนส่งผลให้มีช่องว่างระหว่างวัยได้ 

เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้เองปัญหาของความแตกต่างระหว่างวัย ได้กลายเป็นปัญหาส่วนหนึ่งทั้ง
ในสังคมไทย และสังคมโลก เนื่องจากคนในแต่ละเจเนอเรชั่น มีแนวความคิดหรือทัศนคติที่แตกต่าง
กัน หรือมีความสนใจที่ไม่เหมือนกันกับเจเนอเรชั่นอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นแนวทางในการท างาน การติดต่อ
ประสานงาน วิธีการเรียนรู้ รูปแบบการนมัสการพระเจ้าในคริสตจักร รวมไปถึงวิธีการท าพันธกิจของ
คริสตจักร โดยโครงการสุขภาพคนไทย (2559) กล่าวถึงคุณลักษณะและนิสัยของแต่ละเจเนอเรชั่นไว้
ดังนี้  กลุ่ม Generation Babyboomer เป็นกลุ่มคนที่ เกิดมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่  2 มี
ลักษณะนิสัยอุทิศให้กับการท างานเป็นอย่างมาก ไม่เปลี่ยนงานบ่อย มีความขยัน อดทน ชอบท างาน
ประจ าที่มีความมั่นคง มีความซื่อสัตย์ต่อหน่วยงานที่ท า กลุ่ม Generation X เป็นกลุ่มที่ไม่ชอบความ
เป็นทางการ มีชีวิตที่สมดุล มีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ชอบท างานประจ า อยากเป็นนายตัวเองมากกว่า
การท างานในองค์กรใหญ่ ชอบงานที่ท้าทายและได้ความรู้ใหม่ ๆ งานที่ใช้ทักษะหลากหลาย ชอบ
ช่วยเหลือสังคมด้วยการเป็นอาสาสมัครมากกว่าการท าหน้าที่พลเมือง กลุ่ม Generation Y เป็นกลุ่ม
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท าหลายสิ่งได้ในเวลาเดียวกัน มีคุ้นเคยกับเทคโนโลยีเป็นอย่างดี 
มุ่งมั่นแต่ไม่ค่อยมีความอดทน ท างานเป็นทีมเก่ง ชอบท างานที่ได้ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ กลุ่ม 
Generation Z เป็นรุ่นที่ต่อเนื่องจากเจเนอเรชั่นวาย โดยเด็กรุ่นนี้ เกิดและเติบโตมาพร้อมกับ
เทคโนโลยี คุ้นเคยกับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตตั้งแต่เด็ก ไม่รู้จักโลกที่ไม่มีอุปกรณ์เทคโนโลยี แต่
เกิดมาในช่วงเศรษฐกิจเริ่มถดถอย มีการก่อการร้าย มีการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมที่แย่ลง มี
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครัวเรือน และต้องเรียนมากขึ้น 
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เนื่องด้วยปัญหาความแตกต่างระหว่างวัยของแต่ละเจเนอเรชั่นนี้เอง จึงท าให้การท าพันธกิจ
ของคริสตจักรมีแนวโน้มที่ออกมาตามความคิดของผู้น าและประชากรที่มีเจเนอเรชั่นหมู่มากใน
คริสตจักรท าให้กลุ่มสมาชิกเจเนอเรชั่นที่เป็นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการท าพันธกิจของคริสตจักร
น้อยลงหรืออาจจะไม่มีส่วนร่วมในการท าพันธกิจ ซึ่งการท าพันธกิจคริสตจักรควรมีการจัดให้สมาชิก
คริสตจักรทุกคนและทุกเจเนอเรชั่นได้มีส่วนร่วมในการท าพันธกิจของคริสตจักรด้วยกัน เหมือนอย่าง
ที่พระคริสตธรรมคัมภีร์ พระธรรม เอเฟซัส 4:3-4 ได้กล่าวว่า “จงพยายามรักษาความเป็นน ้าหนึ่งใจ
เดียวกันที่มาจากพระวิญญาณนั้น โดยมีสันติภาพเป็นเครื่องผูกพัน มีกายเดียวและมีพระวิญญาณ 
องค์เดียว เหมือนอย่างท่ีท่านได้รับการทรงเรียกให้มาถึงความหวังเดียวในการทรงเรียกพวกท่านนั้น”  

พันธกิจการนมัสการ ถือได้ว่าเป็นพันธกิจที่ท าให้ชุมชนและสมาชิกคริสตจักรได้สรรเสริญ  
พระเจ้าร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการนมัสการพระเจ้าผ่านทางการประกอบศาสนพิธี การอธิษฐาน การร้อง
เพลงสรรเสริญพระเจ้า การฟังพระวจนะ การถวาย ทั้งในวันอาทิตย์และวันอ่ืน ๆ โดยพระเยซูคริสต์
ได้ตรัสวา “จงรักองค์พระผูเปนเจาของเจา ดวยสุดใจสุดจิตของเจา และดวยสิ้นสุดความคิดของเจา 
นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญและขอต้น” โดยพระมหาบัญญัติขอแรกชี้ใหเห็นวา ผูเชื่อเองตอง
แสดงออกถึงความรักของตนที่มีตอพระเจาในทุก ๆ ดานของชีวิต ซึ่งสิ่งนี้คือหัวใจของการนมัสการ
พระเจ้าในคริสตศาสนา แต่ในปัจจุบันนี้พันธกิจการนมัสการของคริสตจักรส่วนใหญ่ ไม่ได้ตอบโจทย์
ต่อผู้เชื่อในทุกเจเนอเรชั่น ท าให้คริสตจักรจ าเป็นต้องเพ่ิมรอบการนมัสการโดยมีรูปแบบการนมัสการ
พระเจ้าที่แตกต่างกัน เพ่ือให้ตอบโจทย์ของแต่ละเจเนอเรชั่น ซึ่งผู้ท าวิจัยมองเห็นว่าเป็นการท าให้เกิด
ช่องว่างระหว่างวัยของสมาชิกคริสตจักร โดยไม่ได้ช่วยให้สมาชิกมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ส ารวจเจตคติของแต่ละเจเนอเรชั่นที่มีต่อการท าพันธกิจ    
การนมัสการ โดยคาดหวังว่าคริสตจักรหรือหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ สามารถน าข้อมูลจากการวิจัยนี้
เพ่ือหาแนวทางในการท าพันธกิจการนมัสการ โดยสามารถท าให้สมาชิกคริสตจักรที่มีทุกเจเนอเรชั่นมี
ส่วนร่วมในการท าพันธกิจการนมัสการและเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าร่วมกันได้ และเพ่ือท าให้เกิดความ
เป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกันหรือความเป็นเอกภาพภายในคริสตจักรหรือองค์กรได้ตามพระทัยของพระเจ้า 

1.2 โจทย์หรือค าถามวิจัย 
เป็นการศึกษาวิเคราะห์เจตคติของแต่ละเจเนอเรชั่นที่มีต่อการท าพันธกิจการนมัสการ ของ

คริสตจักรท้องถิ่นที่อยู่ในสังกัดคริสตจักรภาคที่ 14 สภาคริสตจักรในประเทศไทย แล้วน าข้อมูลที่
ได้มาเป็นข้อเสนอแนวทางในการท าพันธกิจการนมัสการที่สามารถท าให้สมาชิกคริสตจักรที่มีทุก     
เจเนอเรชั่นมีส่วนร่วมในการท าพันธกิจการนมัสการและเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าร่วมกันได้ 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาเจตคติของแต่ละเจเนอเรชั่นที่มีต่อการท าพันธกิจการนมัสการ 
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2. เพ่ือเสนอแนวทางการท าพันธกิจการนมัสการที่สามารถท าให้สมาชิกคริสตจักรที่มีทุก    
เจเนอเรชั่นมีส่วนร่วมในการท าพันธกิจการนมัสการและเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าร่วมกัน
ได้ 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยภาคสนามเพ่ือศึกษาเจตคติของแต่ละเจเนอเรชั่นที่มีต่อการท า     

พันธกิจการนมัสการ กรณีศึกษาคริสตจักรท้องถิ่นสังกัดคริสตจักรภาคที่ 14 จ านวน 20 คน โดยมา
จาก 5 คริสตจักร คริสตจักรละ 4 คน แบ่งออกเป็นเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ 1 คน เจเนอเรชั่นเอ็กซ์  
1 คน เจเนอเรชั่นวาย 1 คน และเจเนอเรชั่นแซด 1 คน 

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
สิ่งที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ คือ เป็นข้อมูลให้กับคริสตจักรในการหาแนวทางการท าพันธกิจการ

นมัสการที่สามารถท าให้สมาชิกคริสตจักรที่มีทุกเจเนอเรชั่นมีส่วนร่วมในการท าพันธกิจการนมัสการ
และเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าร่วมกันได้ 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.6.1 เจตคติ 
 ความรู้สึก ความคิด หรือความเชื่อ เป็นปฏิกิริยาโต้ตอบการประมาณค่าว่า ชอบหรือไม่ชอบ 

โดยสามารถส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของบุคคลในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อบุคคล สิ่งของ และ
สถานการณ์ ภายในสภาวะแวดล้อมของบุคคลนั้น ๆ โดยที่เจตคตินี้ สามารถเรียนรู้หรือจัดการได้ด้วย
การใช้ประสบการณ์ มาตีความจากสิ่งที่พูดหรือจากพฤติกรรม ซึ่งการวัดเจตคติเป็นการวัดภาวะโน้ม
เอียงในการ จะแสดงออก เป็นความรู้สึกท่ีมีลักษณะอัตนัย 

1.6.2 พันธกิจการนมัสการ 
คือพันธกิจที่ช่วยให้สมาชิกคริสตจักรมีโอกาสได้สรรเสริญพระเจ้าผ่านการนมัสการพระเจ้าใน

วันอาทิตย์ โดยประกอบด้วย การฟังพระวจนะหรือค าเทศนา การอธิษฐาน การประกอบศาสนพิธี 
การร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า และการถวาย 

1.6.3 เจเนอเรชั่น 
กลุ่มคนที่ช่วงอายุใกล้เคียงกัน โดยแบ่งออกเป็น 4 เจเนอเรชั่นคือ 

1) เจเนอเรชั่นบีหรือเบบี้บูมเมอร์ (Generation Baby Boomer) คือกลุ่มคนที่เกิดช่วงปี  
พ.ศ. 2489 - 2507 โดยมีอายุระหว่าง 57-75 ปี 
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2) เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) คือกลุ่มคนที่เกิดช่วงปี พ.ศ. 2508 – 2522 โดยมี
อายุระหว่าง 42-56 ปี 

3) เจเนอเรชั่นวายหรือมิลเลนเนียล (Generation Y, Millenmial) คือกลุ่มคนที่เกิดช่วง
ปี พ.ศ. 2523 – 2540 โดยมีอายุระหว่าง 24-41 ปี  

4) เจเนอเรชั่นแซต (Generation Z) คือกลุ่มคนที่เกิดช่วงปี พ.ศ. 2541 – 2555 โดยมี
อายุระหว่าง 9-23 ปี 

1.6.4 คริสตจักรท้องถิ่นสังกัดคริสตจักรภาคที่ 14 
ชุมชนของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ สังกัด

คริสตจักรภาคที่ 14 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ที่รวมตัวกันเพ่ือท าพันธกิจของพระเจ้า  ซึ่ง
ประกอบด้วย 9 คริสตจักร 3 หมวดคริสเตียน คือ 
 คริสตจักรคานาอัน     ตั้งอยู่ที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
 คริสตจักรไตรสภาวคาม     ตั้งอยู่ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
 คริสตจักรธารพระพร    ตั้งอยู่ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
 คริสตจักรธาราทิพย์     ตั้งอยู่ที่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
 คริสตจักรพัฒนาธรรม    ตั้งอยู่ที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
 คริสตจักรเพชรไพฑูรย์     ตั้งอยู่ที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 คริสตจักรสันติธรรม     ตั้งอยู่ที่ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
 คริสตจักรสายสัมพันธ์ข่วงเปา   ตั้งอยู่ที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
 คริสตจักรแห่งความรักเชียงใหม่    ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 หมวดคริสเตียนธรรมเจริญ   ตั้งอยู่ที่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 
 หมวดคริสเตียนสันติสุข    ตั้งอยู่ที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
 หมวดคริสเตียนสายสัมพันธ์เชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

1.7 ข้อตกลงเบื้องต้น 
งานวิจัยเจตคติของแต่ละเจเนอเรชั่นที่มีต่อการท าพันธกิจการนมัสการ : กรณีศึกษา

คริสตจักรท้องถิ่นสังกัดคริสตจักรภาคที่ 14 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ใช้การอ้างอิงจากพระ
คัมภีร์ฉบับมาตรฐานเท่านั้น 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การค้นคว้าอิสระนี้เป็นการศึกษาเจตคติของแต่ละเจเนอเรชั่นที่มีต่อการท าพันธกิจการ

นมัสการ  โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตตคติ 
2.1.1 ความหมายของเจตคติ 
2.1.2 องค์ประกอบของเจตคติ 
2.1.3 การเกิดเจตคติ 

2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเจเนอเรชั่น 
2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับเจเนอเรชั่น 
2.2.2 การแบ่งเจเนอเรชั่น 

2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจการนมัสการ 
2.3.1 ความหมายของพันธกิจการนมัสการ 
2.3.2 องค์ประกอบพันธกิจการนมัสการ 

2.4 คริสตจักรภาคที่ 14 

2.1 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตตคติ 

2.1.1 ความหมายของเจตคติ 
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2556 ได้ให้ความหมายของ “เจตคติ” คือ 

“ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” โดยค าว่า เจตคติ (Attitude) เป็นค าศัพท์เทคนิคทาง
จิตวิทยาสังคม ซึ่งเป็นค ารากศัพท์จากภาษาละตินว่า Aptus หมายถึง ความพร้อมเพรียง หรือ 
แนวโน้มที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (พรนภา เตียสุทธิกุล, พัฒนา พรหมณี, จานนท์ ศรีเกตุ, นาวิน มีนะ
กรรณ และสุรุวุฒิ พงษ์วารินศาสตร์, 2561) และนอกจากนี้ การให้ค านิยามและการให้ความหมาย
ของค าว่า “เจตคติ” มีนักวิชาการและนักจิตวิทยาให้ค านิยามไว้ ดังนี้ 

Thurstone (1928) ได้ให้แนวคิดของเจตคติไว้ว่า ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ เช่น
บุคคล สิ่งของ ฯลฯ ซึ่งมีความรู้สึกทั้งในทางบวกหรือในทางลบก็ได้ 
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Allport (1935) ได้ให้แนวคิดของเจตคติไว้ว่า วิธีตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตาม
สภาวะทางด้านจิตใจของบุคคล ซึ่งเป็นผลกระทบที่เคยได้รับมาตั้งแต่อดีต  โดยเป็นแนวคิดที่
สอดคล้องกับเจตคติตามแนวคิดของ เชิดศักดิ์ โฆวาสินธุ์ (2549) ที่ได้ให้ความหมายของเจตคติไว้ว่า 
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต ที่ส่งผลให้
เกิดการแสดงพฤติกรรมหรือมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่ได้รับ ไปในทางใดทางหนึ่ง โดยจะเห็น
ด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ 
 Good (1973) ให้ความหมายของเจตคติไว้ว่า หมายถึง ความโน้มเอียงหรือแนวโน้มของ
บุคคลที่จะตอบสนองต่อสิ่งของ สถานการณ์หรือค่านิยม โดยปกติจะแสดงออกพร้อมความรู้สึกและ
อารมณ์ เจตคติไม่อาจสังเกตได้โดยตรง แต่อ้างอิงได้จากพฤติกรรมที่แสดงออก ทั้งที่เป็นพฤติกรรม
ทางภาษาและไม่ใช่ภาษา 
 Kagan (1990) ได้ให้ความหมายของเจตคติไว้ว่า เป็นความคิดและความรู้สึก ในแง่บวกหรือ
แง่ลบที่ฝังอยู่ภายในจิตใจ ที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจและอารมณ์ 
 ชูชีพ อ่อนโคกสูง (2518) ให้ความหมายของเจตคติไว้ว่า หมายถึง ความพร้อมที่จะแสดงหรือ
ตอบสนองความรู้สึกต่อวัตถุสิ่งของ คน ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งความรู้สึกหรือการตอบสนอง
ดังกล่าวอาจเป็นไปในทางชอบหรือไม่ชอบ 
 กนกรัตน์ สุขะตุงคะ (2013) ได้ให้ความหมายของเจตคติไว้ว่า เจตคติไม่ได้ติดตัวมาตั้งแต่เกิด
แต่เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ ที่ได้รับ หรือลอกเลียนแบบพฤติกรรมจากบุคคลต่าง ๆ โดยได้
แสดงออกมาทางวาจาหรือพฤติกรรม ทั้งในแง่บวกหรือแงล่บ 
 นพมาศ ธีรเวคิน (2538) ได้ให้ความหมายของเจตคติไว้ว่า เจตคติเป็นความเชื่อที่หยั่งลึกของ
บุคคลที่ได้มาเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเป็นการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มที่มีความเชื่อเดียวกัน และ
พัฒนาความเชื่อให้ยั่งยืนและเป็นระบบ 
 วิไลลักษณ์ พินิจบุญภากร (2546) ได้กล่าวว่า เจตคติหมายถึงความรู้สึกนึกคิดที่เกิดจากการ
รับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และก่อเกิดการแสดงพฤติกรรมตามความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้น    
ทั้งในทางบวกและทางลบ 
 เติมศักดิ์ คทวนิช (2546) ได้อธิบายความหมายของเจตคติ หมายถึง ความคิดความเข้าใจ 
ความรู้สึก และแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมในเชิงบวก หรือเชิงลบ ที่มีต่อบุคคล กลุ่มบุคคล       
วัตถุ สิ่งของ หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง 

จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า เจตคติหมายถึง ความคิด ความรู้สึก และความเชื่อ ที่อยู่
ภายในจิตใจของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่เคยได้รับมา จากได้ยิน การเรียนรู้ หรือมีประสบการณ์ที่เคย
เกิดข้ึนในอดีต และท าให้บุคคลนั้นมีแนวโน้มในการแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งนั้นทั้งในแง่บวกหรือ แง่ลบก็
ได ้
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2.1.2 องค์ประกอบของเจตคติ 
 คือการที่บุคคลหนึ่งมีเจตคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นความคิด บุคคล และสิ่งของ 
(จุฑารัตน์ เอ้ืออ านวย , 2553; Sears, Peplau and Taylor, 1991) กล่าวว่า เจตคติจ าเป็นต้องมี
องค์ประกอบที่ส าคัญอยู่  3 ประการ คือ การเรียนรู้ (cognitive) ความรู้สึก (affective) และการ
กระท า (behaviour) 
 1) องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ (Cognitive component) คือองค์ประกอบทางด้าน
ความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ อาจรวมไปถึงความเชื่อในสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่ง
จะเป็นด้านบวกหรือลบก็ได้ โดยองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการเรียนรู้นี้ ได้มีความส าคัญต่อทั้งในกรณี
ของการมีเจตคติ และการเปลี่ยนเจตคติ เพราะผู้ที่ ไม่มีองค์ความรู้นั้น ย่อมจะถูกเปลี่ยนความคิดได้
ง่ายกว่าผู้ที่มีความรู้ และความรู้ที่แต่ละบุคคลมี ก็เป็นฐานของความเชื่อของคนนั้นว่า ข้อมูลที่มีหรือที่
ได้รับนั้น “จริง” หรือ “เท็จ” อย่างไร หรือเชื่อว่าสิ่งนั้น “มีประโยชน์” หรือ “มีโทษ” อย่างไร 
 2) องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความชอบหรือความรู้สึกและอารมณ์ (Affective component) 
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของเจตคติ คือ ความรู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็น
การวัดค่าความรู้สึกหรืออารมณ์ทั้งแง่บวก และแง่ลบ ชอบหรือไม่ชอบ ความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นเองโดย
ทันทีเมื่อบุคคลได้มีความรู้เกี่ยวกับคุณหรือโทษของสิ่งนั้นแล้ว โดยองค์ประกอบนี้จะสอดคล้องกับอีก
สององค์ประกอบด้วย เช่น บุคคลที่มีความรู้สึกเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง ก็ย่อมมีความความรู้สึกชอบ
หรือรักต่อสิ่งนั้นด้วยเช่นกัน และอาจจะมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมออกมา 
 3. องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการกระท า (Behavioral component) ก็คือเมื่อ
บุคคลได้เรียนรู้ และมีความรู้สึกต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว ก็จะมีพฤติกรรม หรือการกระท าต่อสิ่งนั้น 
รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาเป็นการกระท าทั้งในแง่บวกหรือแง่ลบต่อสิ่งนั้น 
 

 
ภาพที่ 1 การแยกองค์ประกอบของเจตคติ 

เจตคติ

องค์ประกอบที่เก่ียวกับการเรียนรู้

- ความเชื่อ หรือ ความรู้

องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความชอบหรือรู้สึก

- ความรู้สึก

องค์ประกอบที่เก่ียวกับการกระท า

- แนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรม
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2.1.3 การเกิดเจตคติ 
 ธีระพร อุวรรณโณ (2554 อ้างใน ธีระพร อุวรรณโณ, 2561 ) ให้ความเห็นไว้ว่า การเกิด   
เจตคติสามารถเกิดจากการเรียนรู้ในระดับขั้นพ้ืนฐานอยู่ 3 ประเภทและทีเ่กิดจากความเชื่อ คือ 
 1) เจตคติที่เกิดจากการเรียนรู้เงื่อนไขดั้งเดิม (Classical conditioning) ซึ่งการเรียนรู้ใน
ประเภทนี้เกิดได้จากการเชื่อมโยงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์เข้าด้วยกัน เช่น วิธีการทดลองแบบดั้งเดิม
ของพาฟลอฟ (Pavlov, 1927 อ้างใน ธีระพร อุไรวรรณ, 2561) ได้ทดลองการใช้วิธีสั่นกระดิ่งแล้วฉีด
ผงเนื้อเข้าไปในกระพุ้งแก้มของสุนัข แล้วท าซ ้าหลาย ๆ รอบ จนกระทั่งเมื่อสั่นกระดิ่งเพียงอย่างเดียว 
ก็สามารถท าให้สุนัขหลั่งน ้าลายออกมา ซึ่งเป็นการตอบสนองอย่างอัตโนมัติได้ ในการเชื่อมโยง
ลักษณะนี้สามารถเกิดข้ึนได้กับสิ่งที่เป็นเชิงลบหรือเชิงบวกส าหรับมนุษย์ได้ เช่น บุคคลหนึ่งที่ก าลังปิด
หน้าต่าง เพราะฝนทีก่ าลังจะตก โดยในขณะนั้นมีฟ้าผ่าและมีเสียงฟ้าร้องเสียงดัง ส่งผลให้ฝูงนกพิราบ
ที่ก าลังเกาะอยู่บริเวณหน้าต่าง ได้กระพือปีกบินหนีออกไป เพราะนกพิราบรับรู้ถึงฟ้าผ่าและตกใจจาก
เสียงของฟ้าร้อง โดยเหตุการณ์นี้ได้ส่งผลให้บุคคลผู้นั้นกลัวเสียงนกกระพือปีกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา 
ความกลัวนี้เองก็ส่งผลให้บุคคลผู้นั้นมีเจตคติเชิงลบต่อเสียงของนกที่กระพือปีก แต่ในทางกลับกัน ผู้ที่
เป็นนักธุรกิจที่ก าลังเจรจาธุรกิจในอาหารมื้อค ่าอันแสนพิเศษ ได้ส่งผลให้คู่เจรจาธุรกิจมีความรู้สึกที่ดี
ต่ออาหารที่กิน ไปสู่ประเด็นการเจรจาธุรกิจ จนท าให้การเจรจาธุรกิจนั้นประสบผลส าเร็จ 
 2) เจตคติที่เกิดจากการเรียนรู้เงื่อนไขการกระท า  (Operant conditioning) การเรียนรู้
ประเภทนี้เกิดขึ้นได้ จากการที่บุคคลได้แสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่ง แล้วมีผลในทางเชิงบวกหรือเชิงลบ
เกิดขึ้นมาตามหลัง ถ้าเป็นผลในทางเชิงบวกก็จะท าให้บุคคลผู้นั้นมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมนั้นซ ้า
อีกในอนาคต หรือเมื่ออยู่ภายในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ในทางตรงข้ามถ้าเป็นผลในทางเชิงลบก็
จะท าให้บุคคลผู้นั้นมีแนวโน้มที่จะไม่แสดงพฤติกรรมนั้นซ ้าอีกในอนาคต หรือเมื่ออยู่ภายใน
สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน โดยตัวอย่างพฤติกรรมในทางเชิงบวก เช่น ครูถามค าถามแล้วให้นักเรียน
ตอบ เมื่อนักเรียนตอบเสร็จ ครูก็ชื่นชมนักเรียนว่า “เยี่ยมมาก” ก็จะท าให้นักเรียนมีแนวโน้มทีจ่ะตอบ
ค าถามของครูอีกในอนาคตและมเีจตคติในทางเชิงบวกต่อการถามค าถามของครู 
 3) เจตคติที่ เกิดจากการเรียนรู้จากการสังเกต (Observational learning) ซึ่งการเรียนรู้
ประเภทนี้เกิดขึ้นได้จากการที่บุคคลหนึ่งได้เห็นบุคคลอ่ืนแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา 
แล้วส่งผลให้บุคคลผู้นั้นสามารถที่จะแสดงหรือไม่แสดงพฤติกรรมนั้นได้ ถ้าหากพฤติกรรมนั้นเป็น
พฤติกรรมที่ท าได้ไม่ยากและผู้กระท าได้รับผลในเชิงบวกตามมา ก็จะท าให้ผู้ที่ได้พบเห็นมีแนวโน้มที่
จะท าตามได้มาก เช่น ถ้าหากนักเรียนคนหนึ่งเห็นนักเรียนคนอ่ืนตอบค าถามครูได้ แล้วครูชื่นชมว่า 
“เยี่ยมมาก” ก็จะท าให้นักเรียนที่เห็นนักเรียนคนอ่ืนตอบค าถามของครู มีเจตคติไปในทางเชิงบวกต่อ
การตอบค าถามของครูและมีแนวโน้มทีจ่ะขอตอบค าถามของครดู้วยในอนาคต 
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 4) เจตคติที่ เกิดจากความเชื่อ โดยความเชื่อหมายถึง การเชื่อมโยงโดยอัตนัยระหว่าง
เป้าประสงค์ของความเชื่อกับลักษณะบางสิ่งบางอย่าง (ธีระพร อุวรรณโณ,2546, 2554 อ้างใน ธีระ
พร อุวรรณโณ, 2561) ซึ่งเป้าประสงค์ของความเชื่อมีความหมายเหมือนกับเป้าประสงค์ของเจตคติ 
เช่น บุคคล กลุ่มคน สถาบัน สิ่งของ โดยลักษณะของเป้าประสงค์ หมายถึงลักษณะในทางกายภาพ 
คุณสมบัติ ลักษณะในตัวของเป้าประสงค์นั้น ๆ ถ้าหากว่าความเชื่อของบุคคลที่มีต่อเป้าประสงค์หนึ่ง 
ๆ เชื่อมโยงกับลักษณะที่มีความหมายในทางเชิงบวกส าหรับบุคคล จะท าให้บุคคลผู้นั้นมีเจตคติไป
ในทางเชิงบวกต่อเป้าประสงค์นั้น เช่น ความเชื่อที่บุคคลที่มีต่อหนังสือพิมพ์หนึ่งว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่
เสนอข่าวสารได้อย่างเป็นกลาง ให้ความรู้ที่ถูกต้องและมีความแม่นย า ท าให้บุคคลผู้นั้นมีเจตคติไป
ในทางเชิงบวกต่อหนังสือพิมพ์นั้น ส่วนเป้าประสงค์ที่เชื่อมโยงกับลักษณะที่มีความหมายไปในทางเชิง
ลบส าหรับบุคคลนั้น ก็ส่งผลให้บุคคลผู้นั้นมีเจตคติไปในทางเชิงลบต่อเป้าประสงค์นั้น Fishbein and 
Ajzen (1975) ไดท้ าการแบ่งความเชื่อออกเป็น 3 ประเภท คือ 

(4.1) ความเชื่อที่ เกิดจากการสังเกต (Descriptivebelief) หมายถึง ความเชื่อที่
เกิดขึ้นจากการที่บุคคลหนึ่งได้สังเกตต่อบางสิ่งบางอย่างด้วยตนเอง เช่น นักเรียนคนหนึ่งได้
สังเกตเห็นเพ่ือน ๆ ตอบค าถามของครู แล้วได้รับค ากล่าวชื่นชมจากครู จึงท าให้นักเรียนคน
นั้นมีเจตคติไปในทางเชิงบวกที่มีต่อการตอบค าถามของครู เจตคติที่เกิดจากการสังเกตนี้ มี
ความคล้ายคลึงกับเจตคติที่เกิดจากการเรียนรู้โดยการสังเกต แต่ต่างกันที่ไปที่มาของทาง
ทฤษฎี 

(4.2) ความเชื่อที่เกิดจากการรับข้อมูลข่าวสาร (Informational belief) หมายถึง 
ความเชื่อที่เกิดจากการที่บุคคลหนึ่งได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วท าให้บุคคลนั้นเชื่อตาม เช่น 
นักเรียนคนหนึ่งได้ทราบข่าวจากสื่อว่านักเรียนคนอ่ืนเก็บกระเป๋าเงินของผู้สูงอายุได้ แล้วน า
กระเป๋าเงินนั้นไปให้ต ารวจเพ่ือตามหาเจ้าของต่อไป จนเจ้าของกระเป๋าเงินได้รับกระเป๋าเงิน
คืน และท าให้นักเรียนผู้นั้นได้รับการชื่นชมจากสังคมในการท าความดีดังกล่าว ท าให้นักเรียน
ที่ได้ทราบข่าวมีเจตคติไปในทางเชิงบวกที่มีต่อการเก็บของผู้อ่ืนแล้วไปส่งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ด้วย 

(4.3) ความเชื่อที่เกิดจากการอนุมาน (Inferential belief) หมายถึง ความเชื่อที่เกิด
จากการที่บุคคลหนึ่งอนุมานจากความเชื่อใน 2 ประเภทแรกตั้งแต่ 2 ความเชื่อขึ้นไป 
ตัวอย่างเช่น นักเรียนคนหนึ่งที่ทราบข่าวเรื่องนักเรียนคนอ่ืนเก็บกระเป๋าเงินของผู้สูงอายุได้
และน ากระเป๋าเงินไปส่งคืนให้กับเจ้าของกระเป๋าเงิน จนได้รับการยกย่องและชื่นชมจากทาง
โรงเรียนด้วย ก็ท าให้นักเรียนผู้นั้นอนุมานได้ว่าการเก็บกระเป๋าเงินของผู้อ่ืนได้ แล้วน าไปคืน
ให้กับเจ้าของ จะท าให้ได้รับการยกย่องและชื่นชมจากผู้คนรอบด้าน ส่งผลให้นักเรียนคนนี้มี
เจตคติไปในทางเชิงบวกที่มตี่อการเก็บของผู้อื่นไปส่งคืนให้กับเจ้าของด้วย 
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2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเจเนอเรช่ัน 

2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเจเนอเรชั่น 
 เจเนอเรชั่น (Generation) หมายถึง กลุ่มผู้คนที่มีอายุอยู่ ในรุ่นใกล้เคียงกัน  เคยผ่าน
ประสบการณ์ หรือเผชิญสภาพแวดล้อมที่คล้าย ๆ กันในช่วงเวลาเดียวกัน และจากประสบการณ์
ดังกล่าวนั้นได้หล่อหลอมท าให้มีความเป็นตัวตน มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกันในช่วงกลุ่มคน
ที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันนั้น  ๆ  (The American Heritage Dictionary, 1992 อ้างใน เดชา    
เดชะวัฒนไพศาล, 2552) และนอกจากนี้  ได้มีนักวิชาการได้ให้แนวคิด ค านิยาม และการให้
ความหมายของค าว่า เจเนอเรชั่นไว้ดังนี้ 
 Mannheim (1952) ได้ใหแ้นวคิดของเจเนอเรชั่นไว้ว่า การน ากลุ่มคนมาแบ่งย่อยลง โดยการ
ดูจากปีเกิดรวมถึงเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของชีวิต โดยคนที่อยู่ในเจเนอเรชั่นเดียวกันจะ
มีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น ความเชื่อ ค่านิยม อุปนิสัย เป็นต้น ซึ่งในแต่ละเจเนอเรชั่นก็จะมี
ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป 
 Glass (2007) ได้ให้แนวคิดของเจเนอเรชั่นไว้ว่า เจนเนอเรชั่น คือ บุคคลที่มีประสบการณ์
จากเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกันในสังคมหนึ่ง ๆ โดยประสบการณ์ดังกล่าวอาจ
ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ในทัศนคติและพฤติกรรมร่วมกันในกลุ่มคนรุ่นราวคราวเดียวกัน 
 Schoch (2012) ได้ให้แนวคิดของเจเนอเรชั่นไว้ว่า ในแต่ละเจเนอเรชั่นที่มีความแตกต่างกัน
จะมีประสบการณ์ วิถกีารด าเนินชีวิต ค่านิยม ลักษณะการท างานรวมไปถึงแรงจูงใจที่แตกต่างกัน 
 ทัศนี ศรีกิตติศักดิ์ (2554) ได้ให้แนวคิดของเจเนอเรชั่นไว้ว่า เป็นกลุ่มบุคคลที่เกิดในรุ่นที่
ใกล้เคียงกัน ได้รับการเติบโตและมีประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมในสังคมที่คล้ายคลึงกัน จนท าให้
มีแนวคิด ทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตคล้ายคลึงกัน 
 ดังนั้นแล้วจากแนวคิดที่ได้กล่าวมาสรุปได้ว่า เจเนอเรชั่น คือ กลุ่มบุคคลที่เกิดหรือมีอายุ
ใกล้เคียงกัน ได้เติบโตและมีประสบการณ์ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในสังคมเดียวกัน ท าให้ ใน    
เจเนอเรชั่นเดียวกันมีเจตคติ ความเชื่อ ลักษณะนิสัย และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกัน 

2.2.2 การแบ่งเจเนอเรชั่น 
 นักวิจัยชาวตะวันตก ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เป็นผู้ริเริ่มในการน าแนวคิดเรื่องเจเนอเรชั่น
ได้แบ่งกลุ่มตามเกณฑ์ช่วงอายุ  (SHRM, 2004 อ้างใน เดชา เดชะวัฒนไพศาล , 2552) โดยการ
แบ่งกลุ่มท าให้เกิดการศึกษาวิเคราะห์ความแตกต่าง เจตคติ ความเชื่อ ลักษณะนิสัย และพฤติกรรมใน
การด าเนินชีวิต โดยที่ในแต่ละเจเนอเรชั่นจะมีรูปแบบในการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไป จึงเป็น
ทฤษฎีที่จะใช้อธิบายความแตกต่างของกลุ่มคนรุ่นต่างๆ โดยสามารถแบ่งเจนเนอเรชั่นตามช่วงปีเกิด 
ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ดังนี้ 
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1) เจเนอเรชั่นบีหรือเบบี้บูมเมอร์ (Generation Baby Boomer) คือ กลุ่มประชากรที่
เกิดช่วงปี พ.ศ. 2489-2507 โดยมีอายุระหว่าง 57-75 ปี เป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงที่จ านวนประชากรในโลกมีอัตราการเกิดเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นยุคของ
อุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินค้าประเภทกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ เพ่ิมขึ้น
มากมาย รวมไปถึงการพัฒนาสังคมด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น การท าถนน การผลิตไฟฟ้า 
และน ้าประปา เป็นต้น ส่วนในด้านการเมือง ถือเป็นยุคของสงครามเย็น โดยสิ่งที่ได้รับอิทธิพลจาก
สงครามเย็นคือการ โฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งอาจจะรุนแรงถึงระดับที่เรียกว่า การล้างสมอง ของคนทั่วทั้ง
ประเทศ ดังนั้นแล้วจึงท าให้คนที่เกิดในยุคนี้มีความคิด ลักษณะนิสัย ที่คล้ายคลึงกันมาก โดยคนกลุ่มนี้
มักจะถูกเรียกว่าเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยม (นิเวศน์ เหมวชิรวรากร, 2563) 

2) เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) เป็นกลุ่มประชากรที่เกิดช่วงปี พ.ศ. 2508 – 2522 
โดยมีอายุระหว่าง 41-56 ปี โดยจุดเด่นของกลุ่มประชากรในกลุ่มนี้คือ มีนิสัยที่ชอบความท้าทาย  
ชอบชีวิตอิสระ ชอบท าอะไรใหม่ ๆ ไม่ซ ้าซาก และเริ่มให้ความสนใจเรื่องเทคโนโลยีมากขึ้น สามารถ
ปรับตัวที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี โดยประชากรกลุ่มนี้ได้รับอิทธิพลมาจากรอยต่อระหว่าง
การเปลี่ยนแปลงในการใช้เทคโนโลยีในยุคสมัยใหม่อย่างมาก เช่น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจาก
ระบบแอนะล็อก (Analog) ไปสู่ เทคโนโลยีระบบดิจิทัล (Digital) ส่งผลให้ประชากรกลุ่มนี้ มี
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี แต่การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์
ต่าง ๆ คนในกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ จะไม่ชอบการรอคอย แต่จะวิ่งเข้าหาโอกาสด้วยตัวเอง เพราะคน
ในกลุ่มนี้มีความมั่นใจในตนเองว่าเขาสามารถท าทุกอย่างได้ดีกว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ของตัวเอง จึงท าให้
คนกลุ่มนี้กลายเป็นกลุ่มสังคมที่เริ่มต้นในการออกจากงานประจ าไปสู่การท าธุรกิจส่วนตัวมากขึ้นทั้ง
ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ส่งผลให้การบริการธุรกิจทางด้านการเงินมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยมีการจ่ายเงินผ่านทางบัตรเครดิตมากขึ้น ซึ่งบัตรเครดิตถือได้ว่ากลายเป็นสิ่งจ าเป็นของกลุ่ม
คนยุคนีอ้ย่างมาก (ศศิมา ตุ้มนิลกาล, 2560) 

3) เจเนอเรชั่นวายหรือมิลเลนเนียล (Generation Y, Millenmial) คือกลุ่มคนรุ่นใหม่
โดยเป็นกลุ่มประชากรที่เกิดช่วงปี พ.ศ. 2523 – 2540 โดยมีอายุระหว่าง 24-41 ปี โดยคนกลุ่ม     
เจเนอเรชั่นวาย เป็นกลุ่มของคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกของพ่อแม่ที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ ซึ่งคน
ในกลุ่มนี้ได้รับการดูแลเลี้ยงมาเป็นเป็นอย่างดี เพราะคนรุ่นพ่อและแม่จะถูกปลูกฝังให้ท างานหนัก มี
ความอดทนจนกระทั่งประสบผลส าเร็จในอาชีพการงาน จึงท าให้คนในเจเนอเรชั่นวาย ได้รับในในสิ่งที่    
พ่อแม่ไม่เคยได้ เช่น โอกาสในการศึกษาที่สูงขึ้น ท าให้คนในกลุ่มนี้มีความมั่นใจในตัวเอง มีความคิด
เป็นของตัวเองมากกว่าเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์และเอ็กซ์ คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความรู้รอบด้านและ  
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างมาก เป็นกลุ่มวัตถุนิยม เป็นกลุ่มที่ยอมรับฟังในความคิดเห็น
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ต่างของผู้อ่ืนได้มากกว่าคนในรุ่นก่อน ๆ (Mongkolsiri, 2005; Zemke, Raines, & Filipczak, 2000 
อ้างใน พัชสิรี ชมภูค า และ ณัฐธิดา จักรภีร์ศิริสุข, 2563)  

4) เจเนอเรชั่นแซต (Generation Z) คือกลุ่มประชากรที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2541 – 2555 
โดยมีอายุระหว่าง 9-23 ปี คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีอายุน้อยที่สุด เพราะเป็นวัยที่ก าลังอยู่ในช่วงวัยเรียน 
บางคนอาจจะก าลังย่างเข้าสู่วัยรุ่น โดยคนในเจเนอเรชั่นแซตเป็นกลุ่มคนที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย มีการติดต่อสื่อสารอยู่ตลอดเวลา และเชื่อมต่อได้ทั่วโลก โดยการสื่อสารของคนกลุ่มนี้จะ
ติดต่อสื่อสารกันผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่ และการเรียนรู้ของคนกลุ่มนี้ก็ไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้
ผ่านหนังสือหรือในห้องเรียนเสมอไป แต่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องที่เป็นสิ่งที่สนใจเป็นพิเศษ (Cross-Bystrom, 2010; Hatthasak, 2006; Renfro, 2012 อ้างใน 
พัชสิรี ชมภูค า และ ณัฐธิดา จักรภีร์ศิริสุข, 2563) 

2.2.3 พันธกิจระหว่างวัย  
เนื่องด้วยในช่วงหลาย 10 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ

ทางฝั่งตะวันตก ที่เมื่อแต่งงานแล้วก็ต้องแยกจากครอบครัวเดิมสู่ครอบครัวใหม่ มีการย้ายถิ่นฐานกัน
มากขึ้น   คนหนุ่มสาวเดินทางจากต่างจังหวัดเข้าสู่เมืองหลวงเพ่ือหน้าที่การงาน และการศึกษาของ
ลูก โดยคริสตจักรคือสถานที่เดียวที่สามารถมีการรวมกลุ่มของครอบครัว คนโสด คู่สามีภรรยา เด็ก 
วัยรุ่น ผู้สูงอายุได้ แต่กระแสสังคมในการแบ่งแยกอายุก็ได้เข้ามาอยู่ในคริสตจักรด้วย ท าให้คริสตจักร
มีแนวโน้มแบ่งแยกสมาชิกตามวัยต่าง ๆ ในการเรียนการสอน ในการนมัสการของคริสตจักร หรือการ
สามัคคีธรรม เช่นการแยกตามกลุ่มรวี กลุ่มอนุชน กลุ่มวัยท างาน บุรุษ สตรี ผู้สูงอายุ ด้วยเหตุนี้ท าให้
เด็กไม่ได้อยู่ร่วมกับวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ในบริบททางศาสนา (Allen, 2009) จึงท าให้เกิดพันธกิจระหว่าง
วัยขึ้น 

พันธกิจระหว่างวัย (Intergenerational Ministry) หมายถึง พันธกิจที่มุ่งเน้นในการเชื่อมโยง
คนหลาย ๆ เจเนอเรชั่นในการความสัมพันธ์ทางความเชื่อ โดยผ่านการนมัสการพระเจ้าในคริสตจักร 
การสร้างสาวก และการให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง (Embree, 2019) นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการ และ         
ศิษยาภิบาล ได้ให้ความหมาย แนวคิด การนิยามของค าว่าพันธกิจระหว่างวัยไว้ดังนี้ 

Cho (2011) ให้ความหมายของการนมัสการระหว่างวัยไว้ว่า การให้คนทุกเพศ ทุกวัย
สามารถนมัสการพระเจ้าร่วมกันได้ และยังสามารถครอบคลุมไปถึงความหลากหลายของกลุ่มคนในที่
ชุมชนของผู้เชื่อ 

Vanderwell (2008) ได้ให้ความหมายของพันธกิจการนมัสการระหว่างวัยว่า เป็นการ
นมัสการที่คนทุกวัยเข้าใจว่ามีความส าคัญเท่าเทียมกัน แต่ละเจเนอเรชั่นมีความส าคัญเหมือนกันต่อ
พักตร์พระเจ้าและในที่ประชุมการนมสัการ ทุกคนล้วนเป็นคริสตจักรในปัจจุบัน 
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James (1988) ให้นิยามของพันธกิจระหว่างวัยไว้ว่า กลุ่มเจเนอเรชั่นตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป
ของคริสตจักรได้ เรียนรู้ เติบโต ด าเนินชีวิตในความเชื่อร่วมกัน ผ่านประสบการณ์ร่วมกัน การเรียนรู้
ที่ขนานกัน การมีส่วนร่วมในโอกาสพิเศษร่วมกัน และมีการแบ่งปันโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน 

Harkness (2000) ได้ให้นิยามของพันธกิจระหว่างวัยว่า กลยุทธ์ระหว่างวัยโดยเจตนาคือ 
ส่วนหนึ่งของกระบวนการการเติบโตของผู้เชื่อ ที่ส่งเสริมให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในวัย  
ต่าง ๆ และส่งเสริมความรู้สึกและความเท่าเทียมกันในแต่ละเจเนอเรชั่นที่เข้าร่วม 

ดังนั้นแล้วการนิยามความหมายที่ได้กล่าวมา สรุปได้ว่า พันธกิจระหว่างวัย เป็นพันธกิจการ
นมัสการที่น าเอาคนทุกเจเนอเรชั่นที่อยู่ในคริสตจักร มานมัสการ เรียนรู้ แบ่งปัน ท ากิจกรรมร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัยร่วมกัน  

2.2.3.1 ความส าคัญของพันธกิจการนมัสการระหว่างวัย 
การเกิดระบบนมัสการระหว่างวัยได้นั้น คนทุกเจเนอเรชั่นต้องอยู่ด้วยกัน พวกเขา

ต้องรู้จักกัน และพวกเขาต้องมีประสบการณ์ชีวิตในพระกายของพระคริสต์ด้วยกัน (Allen & 
Ross, 2012) ก่อนที่พระเยซูจะถูกจับพระองค์ได้อธิษฐานต่อพระบิดาว่าขอให้ผู้เชื่อเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน (ยอห์น 17:21) ซึ่งการที่คนในแต่ละเจเนอเรชั่นนมัสการพระเจ้าด้วยกัน
ได้ เป็นการสะท้อนถึงจิตวิญญาณที่เป็นหนึ่งเดียวกันอย่างตั้งใจ (Lamm, 2014) 

นอกจากนี้จากพระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ ได้
บันทึกถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่แต่ละเจเนอเรชั่นควรอยู่ร่วมกันในเวลานมัสการหรือ
ท ากิจกรรมในที่ชุมนุมดังต่อไปนี้ 

พันธสัญญาเดิม 
เฉลยธรรมบัญญัติ 29:10-12 “ในวันนี้ท่านทั้งหลายทุกคนยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์

พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน คือบรรดาหัวหน้าเผ่า พวกผู้ใหญ่ของท่าน เจ้าหน้าที่ของท่าน 
และบรรดาผู้ชายของอิสราเอล เด็กๆ ของท่าน ภรรยาของท่าน และคนต่างด้าวที่อยู่ในค่าย
ของท่าน ทั้งคนที่ตัดฟืนให้ท่าน และคนที่ตักน ้าให้ท่าน เพ่ือท่านจะได้เข้ามาในพันธสัญญา
แห่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน คือในค าปฏิญาณของพระองค์ ซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของ
ท่านทรงท ากับท่านในวันนี้”  

เฉลยธรรมบัญญัติ 31:12-13 “จงเรียกประชาชนให้มาประชุมกันทั้งชาย หญิง และ
เด็ก ทั้งคนต่างด้าวในเมืองของท่าน เพ่ือให้เขาได้ยินและเรียนรู้ที่จะย าเกรงพระยาห์เวห์   
พระเจ้าของท่าน และระวังที่จะท าตามถ้อยค าทั้งสิ้นของธรรมบัญญัตินี้ และเพ่ือบุตรหลาน
ทั้งหลายของเขาผู้ยังไม่ทราบจะได้ยินและเรียนรู้ที่จะย าเกรงพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวก
ท่าน ตราบเท่าท่ีท่านมีชีวิตอยู่ในแผ่นดินซึ่งก าลังจะข้ามแม่น ้าจอร์แดนไปยึดครองนั้น” 
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โยชูวา 8:34-35 “หลังจากนั้นท่านจึงอ่านถ้อยค าในธรรมบัญญัติเป็นค าอวยพรและ
ค าแช่งสาป ตามที่มีจารึกไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติทุกประการ ไม่มีค าซึ่งโมเสสได้บัญชาไว้สัก
ค าเดียวที่โยชูวาไม่ได้อ่านต่อหน้าชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมด รวมทั้งผู้หญิงกับเด็กๆ และคน
ต่างด้าวที่อยู่ในหมู่พวกเขา” 

สดุดี 78:1-8 “ประชากรของข้าเอ๋ย จงเงี่ยหูฟังค าสอนของข้า จงเอียงหูฟังถ้อยค า
จากปากข้า ข้าจะอ้าปากกล่าวค าอุปมา ข้าจะกล่าวค าปริศนาของโบราณกาล ถึงสิ่งที่เราได้
ยินได้ทราบ ที่บรรพบุรุษของเราได้บอกเรา เราจะไม่ซ่อนไว้จากลูกหลานของพวกเขา แต่จะ
บอกแก่คนรุ่นหลัง ถึงพระราชกิจอันน่าสรรเสริญของพระยาห์เวห์ และฤทธานุภาพของ
พระองค์ และการอัศจรรย์ต่างๆ ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระท า เพราะพระองค์ทรงสถาปนา   
พระโอวาทไว้ในยาโคบ และทรงตั้งธรรมบัญญัติไว้ในอิสราเอล ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาแก่
บรรพบุรุษของเรา ว่าให้แจ้งเรื่องราวเหล่านั้นแก่ลูกหลานของพวกเขา เพ่ือคนรุ่นหลัง คือ
ลูกหลานที่จะเกิดมา จะทราบเรื่อง และจะลุกขึ้นบอกลูกหลานของพวกเขาต่อไปอีก เพ่ือ  
พวกเขาจะตั้งความหวังไว้ในพระเจ้า และไม่ลืมพระราชกิจของพระเจ้า แต่รักษาพระบัญญัติ
ของพระองค์ และเพ่ือพวกเขาจะมิได้เหมือนบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ที่ดื้อดึงและมักกบฏ 
ชาติพันธุ์ที่จิตใจไม่ม่ันคง ผู้ซึ่งจิตวิญญาณของเขาไม่ซื่อตรงต่อพระเจ้า” 

สดุดี 145:4,11-12 “คนรุ่นหนึ่งจะยกย่องพระราชกิจของพระองค์ ให้คนอีกรุ่นหนึ่ง
ฟัง และจะประกาศกิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์ ... เขาทั้งหลายจะกล่าวถึงพระสิริ
แห่งราชอาณาจักรของพระองค์ และเล่าถึงกิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์ เพ่ือให้
บรรดาบุตรของมนุษย์ทราบถึงกิจการอันทรงอานุภาพ  และศักดิ์ศรี อันยิ่ งใหญ่แห่ง
ราชอาณาจักรของพระองค”์ 

พันธสัญญาใหม่ 
โรม 12:4-5 “เพราะว่าในร่างกายเดียวนั้น เรามีอวัยวะหลายอย่าง และอวัยวะนั้น ๆ 

มีหน้าที่ต่างกันอย่างไร เราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายเดียวในพระคริสต์” 
1ทิโมธี 5:1-2 “อย่าต่อว่าผู้ชายอาวุโส แต่จงขอร้องเขาเป็นเหมือนบิดา จงถือว่าพวก

ชายหนุ่มเป็นเหมือนพี่หรือน้อง และบรรดาผู้หญิงอาวุโสเป็นเหมือนมารดา ส่วนพวกหญิงสาว
ก็เป็นเหมือนพี่สาวน้องสาว ด้วยความบริสุทธิ์ใจที่สุด” 

2.2.3.2 แนวทางท าพันธกิจการนมัสการที่มีหลากหลายวัย 
Manner (2021) ได้ให้แนวทางในการท าพันธกิจการนมัสการที่มีหลากหลากวัยไว้ 6 

ข้อ คือ  
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1) น ารุ่นต่าง ๆ มาอธิษฐานเผื่อและอยู่ร่วมกัน การอธิษฐานเผื่อกันและกันไม่ใช่แค่
การอธิษฐานให้คนรุ่นอ่ืนเปลี่ยนใจ การอธิษฐานเผื่อกันและกันต้องมีการสื่อสารที่ครอบคลุม
ทั้งความอ่อนแอ ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ ความแตกแยก และความเสียสละ 

2) ชักชวนให้พวกเขาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกัน  พระคัมภีร์ต้องเป็นรากฐานของ      
การนมัสการระหว่างวัย ไม่มีอะไรท าให้หัวใจของปู่ย่าตายายชื่นชมยินดีได้มากไปกว่าการได้
ยินว่าหลานชายของเขาอ่านพระวจนะของพระเจ้า 

3) น าพวกเขามาเข้าร่วมพันธกิจด้วยกัน พันธกิจที่ท าร่วมกันต้องการ ความเสียสละ 
ความอ่อนน้อมถ่อมตน การลงทุนเวลาและความไว้วางใจ การรับใช้ผู้อ่ืนร่วมกันจะส่งเสริม
และสร้างความสามัคคีที่บางครั้งดนตรีของเราท าไม่ได้ 

4) น าพวกเขามาเล่นด้วยกัน ความสัมพันธ์เหล่านั้นเป็นแบบอย่างของคริสตจักรใน
กิจการบทที่ 2 ในเรื่องการใช้เวลาร่วมกัน มีทุกอย่างที่เหมือนกัน กินขนมปังในบ้านของพวก
เขา และการรับประทานอาหารร่วมกันด้วยใจยินดีและจริงใจมักเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างไป
จากรุ่นของเรา 

5) น าพวกเขาไปที่โต๊ะอาหารด้วยกัน พยายามสร้างความสามัคคีที่มีอยู่แล้วที่      
โต๊ะอาหารร่วมกัน ความสามัคคีก าลังรอคนทุกรุ่นอยู่ที่นั่น 

6) น าพวกเขามาร้องเพลงด้วยกัน หากความสามัคคีเป็นพ้ืนฐานของการนมัสการ
ระหว่างวัยในระหว่างสัปดาห์ ความสามัคคีก็จะท าให้เกิดการนมัสการระหว่างวัยใน         
วันอาทิตย์ด้วยเช่นกัน 

นอกจากนี้ สิริกันยา บุณยเกียรติ (2565) ได้กล่าวถึงแนวทางก้าวไปสู่การเป็น
คริสตจักรหลากวัยไว้ว่า คริสตจักรควรจัดให้มีโอกาสที่คนทุกวัยจะได้พบปะสังสรรค์ และมี
ส่วนในพันธกิจ มีส่วนในชีวิตกับคนวัยอ่ืนด้วย เช่น การนมัสการพระเจ้าด้วยกัน การมีส่วน
ในช่วงการนมัสการ ให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน ท าด้วยกัน คิดแก้ปัญหาด้วยกัน และเติบโตไป
ด้วยกัน หรือออกไปประกาศด้วยกัน การออกมิชชั่นทริป ที่เสริมสร้างการเติบโตฝ่ายวิญญาณ
ต่อกันและกัน และคริสตจักรควรจะมีการรวมคนหลากหลายประเภทเข้าร่วมด้วย เช่น ผู้ใหญ่
ที่เป็นโสด คนที่เคยติดยาเสพติด คนเป็นหม้าย พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว วัยรุ่นที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับพ่อ
แม่ ให้เขาเข้าสู่ครอบครัวในคริสตจักร ให้คริสตจักรเป็นที่ปลอดภัย ให้คริสตจักรเป็นที่
เสริมสร้างเขาให้เติบโตขึ้นสู่พระฉายาของพระเจ้าให้มากที่สุด 
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2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพันธกจิการนมสัการ 

2.3.1 ความหมายของการนมัสการ 
 ความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง “การแสดงความ
อ่อนน้อมด้วยการกราบไหว้” และความหมายของการนมัสการในพันธสัญญาใหม่ โดยในภาษากรีก
การนมัสการใช้ค าว่า “พรอสคูนีโอ” (proskuneo, Προσκυνέω) ซึ่งมาจากรากศัพท์ 2 ค า คือค าว่า 
พรอส (pros, Προσ) หมายถึง “ไปยัง” ส่วนค าว่า คูนีโอ (kuneo, κυνέω) หมายถึง “จูบ” และ
เมื่อน าค าทั้งสองมารวมกันก็จะได้ความหมายของการนมัสการหมายถึง การหมอบกราบ การแสดง
ความเคารพด้วยความย าเกรง (ไกรสร แฮตุง, 2562) 
 มานิตย์ มณีวงค์ (2563) ไดท้ฤษฎีและความหมายไว้ในเอกสารวิชาศาสนพิธีและการนมัสการ
ว่า รากศัพท์ของ “Worship” ในภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนามาจากค าว่า “Weorthscipe” ซึ่งใน
ภาษา Anglo-Saxon ค าว่า “Weorth” หมายถึง การให้เกียรติ (Honor) ให้คุณค่า (Value) หรือ
ศักดิ์ศรีเกียรติยศ (Dignity) หรือราคา (Price) ของตัวบุคคลหรือบางสิ่งบางอย่าง (Cabrol, 1912 อ้าง
ใน มานิตย์ มณีวงค์, 2563) และค าว่า “Scipe (ship)” มีความหมายคล้ายกับค าว่า “Cultus” ใน
ภาษาลาตินที่หมายถึง การเอาใจใส่ (Care) หรือ การยกย่องเคารพบูชา (Adoration) ตามระบบของ
ความเชื่อทางศาสนา หรือทางพิธีกรรม ในภาษาฝรั่งเศสและภาษาสเปน ค าว่า “Cult หรือ Culto” มี
ความหมายเดียวกันกับค าว่า การนมัสการ หรือ วิธีการปฏิบัติในทางศาสนาร่วมกัน ในเวลาต่อมาค านี้
ไดย้่อให้สั้นลงกลายเป็น “Worthship” และไดพั้ฒนากลายเป็น “Worship” ในที่สุด  

เห็นได้ว่าจากค ารากศัพท์ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ให้ความหมายไปในลักษณะที่เป็น
นามธรรม (Abstract) แต่ในภาษาฮีบรูและในภาษากรีกเป็นลักษณะภาษาที่เป็นรูปธรรม (Concrete) 
จึงท าให้เห็นได้ว่า เมื่อมนุษย์ได้ยกย่องบูชา หรือถวายเกียรติแก่บางสิ่งบางอย่างแล้วจะไม่ได้มีเพียง
การแสดงออกที่เป็นท่าทีแต่จะมีท่าทางแสดงออกมาด้วย โดยในภาษาฮีบรูการยกย่องคือแสดงออก
ด้วยการคุกเข่าหรือหมอบกราบลงแนบพ้ืน และในภาษากรีกก็ได้ให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือ   
ผู้นมัสการจะต้องมีการสัมผัสและมีความสัมพันธ์สนิทใกล้ชิดกับบุคคลที่เราก าลังนมัสการอยู่ โดยจาก
รากศัพท์ในพระคัมภีร์ได้ช่วยชี้ให้เห็นว่าการนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าของบรรดาผู้เชื่อนั้นจะต้อง
ประกอบไปด้วยการแสดงท่าทีและท่าทางที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างผู้ เชื่อกับ       
องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอ 

สาธนัญ บุณยเกียรติ (2012) ได้ให้ความหมายของการนมัสการตามแบบอย่างในพระคัมภีร์ 
ซึ่งมีความหมายอยู่ 2 อย่างคือ ความหมายแบบเฉพาะเจาะจง คือ การที่ผู้เชื่อได้ยกย่องสรรเสริญ 
องค์พระผู้เป็นเจ้าที่แสดงออกมาเป็นการกระท าในลักษณะต่าง ๆ โดยตัวอย่างจากพระธรรม สดุดี 
95:6  ที่บอกว่า “มาเถิด ให้เรานมัสการและกราบลง ให้เราคุกเข่าลงเฉพาะพระพักตร์ของพระยาห์
เวห์ผู้ทรงสร้างเรา” ฉะนั้นแล้ว การร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า การอธิษฐาน การฟังเทศนา         
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การมอบถวาย และการกระท าสิ่งอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการยกย่องสรรเสริญพระเจ้า ในตอนเช้าของวัน
อาทิตย์หรือในโอกาส  ต่าง ๆ ถือได้ว่าเป็นการนมัสการในความหมายแบบเฉพาะเจาะจง ตามที่    
คริสเตียนส่วนใหญ่เข้าใจกัน และอีกความหมายก็คือ การนมัสการความหมายโดยรวม คือ การที่ผู้เชื่อ
ได้มอบถวายชีวิตของตนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า จากพระธรรม โรม 12:1 ได้บอกว่า “ดังนั้น พ่ีน้อง
ทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัว     
ของท่านแด่พระองค์ เพ่ือเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็น    
การนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่าน” ฉะนั้นแล้วการนมัสการจึงไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ผู้เชื่อกระท าเพ่ือ
สรรเสริญพระเจ้าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่เป็นการที่ผู้เชื่อได้มอบถวายชีวิตของตนให้กับองค์พระผู้
เป็นเจ้าอย่างแท้จริง เพ่ือให้พระองค์ได้รับเกียรติผ่านการด าเนินชีวิตของผู้เชื่อในทุกช่วงเวลา 

2.3.2 คริสต์ศาสนศาสตร์ของการนมัสการ 
 จากพระธรรมยอห์น 4:23-24 “แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว คือเมื่อคนที่
นมัสการอย่างแท้จริงจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะว่าพระบิดาทรง
แสวงหาคนเช่นนั้นมานมัสการพระองค์ พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ และคนที่นมัสการพระองค์จะต้อง
นมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง” สาธนัญ บุณยเกียรติ (2012) ได้กล่าวว่า จากพระคัมภีร์ใน
พระธรรมยอห์นนี้ ท าให้พบความจริงทีส่ าคัญอยู่ 2 ประการทีเ่กีย่วกับการนมัสการ คือ 

 1. ผู้เชื่อจ าเป็นต้องนมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้แต่เพียงองค์เดียวเท่านั้น ในขณะที่สังคมไทย
มักจะกราบไหว้นมัสการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ หลาย ๆ แห่งเพราะคนเหล่านั้นต้องการอยากได้รับ
การ อวยพรหรือการช่วยเหลือจากสิ่ งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น หรือบางคนไม่นมัสการบูชาสิ่งใดๆ แต่
นมัสการตนเอง (พ่ึงพาตัวเอง) เพราะว่าเขามั่นใจในความรู้และความสามารถของตัวเอง แต่พระเจ้า
ทรงประสงค์คริสตชนชาวไทยนมัสการพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ดังที่พระเยซูได้ตรัสไว้ว่า “ผู้ที่
นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดา...” ไมใ่ช่การนมัสการผู้คนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
 โดยพระคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มท าให้เห็นได้ว่า พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้แต่เพียงองค์
เดียว พระองค์ทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่สูงสุด พระองค์ทรงบริสุทธิ์ เป็นผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยพระปัญญา 
พระคุณ ความรัก และทรงความเมตตา พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้าง พระผู้ช่วยให้รอด และเป็นพระผู้
เลี้ยงที่ดีที่สุด พระองค์จึงทรงเป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สมควรได้รับการสรรเสริญ การนมัสการจากทุก
สิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างมาโดยพระองค์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากบรรดาผู้เชื่อทุกคนที่เรียก
ได้ว่าเป็นลูกของพระองค์ ด้วยเหตุนี้เอง คริสตชนชาวไทยจึงควรท าตามแบบอย่างของบรรดาผู้เชื่อใน
อดีต ที่ถึงแม้ว่าคนอ่ืน ๆ รวมไปถึงที่คนรอบข้างจะหันไปนมัสการพระอ่ืน ๆ แต่พวกเขาเลือกที่จะ
ตัดสินใจในการนมัสการพระเจ้าองค์เที่ยงแท้แต่เพียงองค์เดียวเท่านั้น ดังที่โยชูวาได้กล่าวว่า “และถ้า
ท่านไม่เต็มใจที่จะปรนนิบัติพระเจ้า ท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ ว่าท่านจะปรนนิบัติผู้ ใด          
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จะปรนนิบัติพระซึ่ง บรรพบุรุษของท่านปรนนิบัติอยู่ใน ท้องถิ่นฟากตะวันออกของแม่น ้ายูเฟรติส หรือ
ของคนอาโมไรต์ในแผ่นดินซึ่ งท่านอาศัยอยู่ แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า เราจะ
ปรนนิบัติพระเจ้า” (โยชูวา 24:15) 

 2. ผู้เชื่อจ าเป็นต้องนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง คือเป็นการนมัสการ     
องค์พระผู้เป็นเจ้าที่ออกมาจากวิญญาณ และเป็นการนมัสการด้วยความจริงใจ ซึ่งเมื่อได้คิดถึง
ความหมายที่เฉพาะเจาะจงของการนมัสการ ผู้เชื่อจ าเป็นที่จะต้องมั่นใจว่า ทุกสิ่งที่ผู้เชื่อได้แสดง
ออกมาในช่วงการนมัสการ มันไม่ได้เป็นเพียงการท าตามพิธีหรือวัฒนธรรมของคริสตจักรที่เคยท าตาม
กันมาด้วยความเคยชินหรือยึดติดกับความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เป็นสิ่งที่แสดงออกมาเพราะ     
จิตวิญญาณของผู้เชื่อนั้นมีความปรารถนาที่จะยกย่องสรรเสริญพระเจ้าจริง ๆ ทุกค าที่ผู้เชื่ออธิษฐาน
วิงวอนต่อพระเจ้า ในทุก ๆ บทเพลงที่ผู้เชื่อร้องสรรเสริญ (ไม่ว่าจะเป็นเพลงสั้น บทเพลงไทยนมัสการ 
บทเพลงชีวิตคริสเตียน หรือเพลงนมัสการใหม่ ๆ) ทุกอริยบทของผู้เชื่อทุกคน และทุกโน้ตเพลงที่ได้
เล่นบรรเลง (ส าหรับผู้ที่เป็นนักดนตรี) จะมีเป้าหมายเดียวกันคือ เพ่ือถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าที่
แท้จริง มากไปกว่านั้น ผู้เชื่อจ าเป็นที่จะต้องนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงใน
ความหมายโดยรวมด้วย คือการมอบชีวิตทั้งหมดของตนให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง หรือ
เรียกว่า “การนมัสการด้วยชีวิต” การนมัสการของผู้เชื่อนั้นจะไม่มีการ “เสร็จสิ้น” ในเช้าวันอาทิตย์
เท่านั้น แต่จะนมัสการพระเจ้าในทุก ๆ วันเวลา โดยการมอบถวายตัวแด่พระเจ้าเพ่ือจะเป็นเครื่องบูชา
ที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยของพระองค์ (โรม 12:1) ซึ่งสามารถแสดงออกมาโดยการยึด
พระวจนะของพระเจ้าเป็นมาตรฐานในการด าเนินชีวิต ปฏิเสธในการท าความบาป ไม่ท าบางสิ่ง
บางอย่างเพ่ือตอบสนองตัวเองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการยึดเอาตัวเองเป็นที่ต้ัง แต่พ่ึงพาในพระ
เจ้าและท าในสิ่งทีส่อดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์ 
 ถึงแม้ว่าพระเจ้าได้ทรงมอบหมายให้ผู้เชื่อแต่ละคนมีบทบาทในหน้าที่ที่แตกต่างกัน แต่
พระองค์ได้ทรงมีพระประสงค์ให้กับผู้เชื่อทุกคนได้นมัสการพระองค์ในการด าเนินชีวิตในแต่ละวัน 
เปาโลได้แนะน าวิธีที่จะท าให้ผู้เชื่อสามารถนมัสการพระเจ้าด้วยชีวิตได้ คือ “ไม่ว่าท่านจะท าสิ่งใด ก็
จงท าด้วยความเต็มใจ เหมือนกระท าถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกระท าแก่มนุษย์” (โคโลสี 
3:23) ถ้าหากเราสามารถท าทุกอย่างได้เหมือนกระท าถวายแด่พระเจ้า จะท าให้สิ่งที่ เราท านั้น
กลายเป็นการนมัสการพระเจ้า สถานที่ ๆ ผู้เชื่ออยู่ก็จะกลายเป็นสถานนมัสการพระเจ้าด้วย ซ่ึงเป็นที่ 
ๆ ผู้เชื่อสามารถถวายค าสรรเสริญแด่พระเจ้าได้ และเมื่อคนอ่ืน ๆ ได้มองเห็นชีวิตของผู้เชื่อ จะท าให้
พวกเขาได้เห็นพระคุณและความรักขององค์พระเจ้าผ่านทางชีวิตของผู้เชื่อทุกคน และจะท าให้พวก
เขาอดไม่ได้ที่จะขอบพระคุณพระเจ้าและร่วมสรรเสริญพระองค์ด้วยกันกับผู้เชื่อทุกคน 



 

19 

2.3.3 ดนตรีที่ใช้ในคริสตจักรแต่ละยุค  
 ณรุทธ์ มุทธจิตต์ (2547) ได้กล่าวว่า ดนตรีนับได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่เกิดมาพร้อมกันกับ
เผ่าพันธุ์มนุษย์ และสันติภาพ วิริโยทัย (2561) ได้กล่าวว่า ดนตรีถือเป็นส่วนหนึ่งของที่ชุมชน      
คริสเตียนหรือเรียกว่าคริสตจักรตั้งแต่ต้น เพราะดนตรีเป็นเครื่องมือที่มีพลัง จึงท าให้คริสตจักรใช้
ดนตรีเพ่ือสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ในการมาชุมนุมนมัสการพระเจ้าได้ โดย สุภัทรา อินต๊ะเทพ
และ สันติภาพ วิริโยทัย (2562) ได้ท าการเรียบเรียงถึงพัฒนาการของดนตรีที่ใช้ในสมัยของพระคัมภีร์
ภาคพันธสัญญาเดิมไว้ 3 ยุค คือ 
 ยุคก่อนมีกษัตริย์  ในที่ชุมนุมของผู้เชื่อจะร้องเพลงออกมาทันทีโดยออกมาจากความคิด 
ความรู้สึก โดยที่ไม่ได้มีการจัดการหรือวางแผนมาก่อน โดยที่ไม่ต้องมี เครื่องดนตรีประกอบ เช่น    
บทเพลงของโมเสสและมีเรียม (อพยพ 5) บทเพลงของนางฮันนาห์ (1ซามูเอล 2:1 -10) บทเพลงของ    
เดโบราห์ (ผู้วินิจฉัย 5:1-31) ส่วนผู้ร้องเพลงโดยมีเครื่องดนตรีประกอบด้วยเป็นคนแรก คือยูบาล 
(ปฐมกาล 4:21) 
 ยุคสมัยที่มีกษัตริย์  ในสมัยนี้ดนตรีที่ใช้เพ่ือการนมัสการพระเจ้าจะได้รับการจัดการและถูก
เรียบเรียงมากข้ึน โดยมีบทเพลงตามวันและตามเทศกาลต่าง ๆ และจะบันทึกบทเพลงไว้เพียงเนื้อร้อง
เท่านั้น แต่ไม่มีหลักฐานการบันทึกโน้ตดนตรี โดยบทเพลงในพระธรรมสดุดี จะใช้วิธีการร้องแบบ 
Parallelism คือการร้องเพลงแบบเสียงโทนเดียว การร้องแบบเสลาห์ หรือการแห่ขึ้น และในสมัย
กษัตริย์ดาวิด ที่เมื่อเริ่มสร้างเตรียมที่จะสร้างพระวิหารของพระเจ้า ดาวิดได้ให้มีคณะนักร้อง          
มีนักดนตรีประจ าพระวิหาร โดยคณะนักร้องจะมี 12 คน โดยพวกเขาจะต้องผ่านการฝึกฝนเรียนรู้เป็น
เวลา 5 ปี โดยทั้งคณะนักร้องและนักดนตรีจะบรรเลงเพลงขณะที่มีพิธีการถวายเครื่องบูชาเท่านั้น 
 ยุคสมัยเป็นเชลยศึก คนยิวที่ได้กระจัดกระจายออกไปยังที่ต่าง ๆ พวกเขาได้มีการสร้างธรรม
ศาลาขึ้น เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถนมัสการพระเจ้าในพระวิหารได้ โดยในธรรมศาลาของคนยิวจะ
มีการอ่านพระวจนะของพระเจ้า การอธิษฐาน การสั่งสอน การร้องเพลงพระธรรมสดุดี แต่จะไม่มีการ
ใช้เครื่องดนตรี 
 สันติภาพ วิริโยทัย (2561) ยังได้กล่าวถึง ดนตรีคริสตจักรในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ 
ไว้ว่า เนื่องด้วยสาเหตุจากการก าเนิดของคริสตจักรที่อยู่ในยุคของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่    
จึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเอกสารและการบันทึกต่าง ๆ ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่นั้น ได้เป็น
รากฐานและแบบแผนที่ส าคัญทั้งในด้านของหลักข้อเชื่อ หลักค าสอน พิธีกรรม รวมไปถึงธรรมเนียม
วิธีปฏิบัติและประเพณีต่าง ๆ ให้กับคริสตจักรในปัจจุบัน แม้ว่าจะมีความแตกต่างของยุคสมัยและการ
มีวัฒนธรรมท้องถิ่นจะมีผลท าให้รายละเอียดในการประยุกต์การใช้เครื่องดนตรีในคริสตจักรนั้นก็มี
ความแตกต่างกันออกไป แต่ปรัชญาและวิธีการสามารถที่กลั่นกรองออกมาจากพระคัมภีร์นั้นควรจะ
เป็นหลักการที่ทั้งคริสตจักรสากลและคริสตจักรท้องถิ่นจ าเป็นที่จะต้องยึดถือปฏิบัติ โดยเครื่องดนตรี
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ในคริสตจักรที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ เพียง 2 ตอนเท่านั้นก็คือ ในพระธรรม  
เอเฟซัส และพระธรรมโคโลสี ความว่า “จงประกอบด้วยพระวิญญาณและอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะท า
ให้เสียคน แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการและเพลง   
ฝ่ายจิตวิญญาณ คือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า” “จงให้พระ
วาทะของพระคริสต์ด ารงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วย
เพลงสดุดี เพลงสรรเสริญและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณด้วย จงร้องเพลงด้วยพระคุณจากใจของ  ท่าน
ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า”  
 ด้วยเหตุนี้เองจึงสังเกตได้ว่ากิจกรรมทางด้านการเล่นดนตรีเพียงอย่างเดียวที่ถูกบันทึกไว้ว่ามี
การใช้กันในคริสตจักรยุคแรกก็คือ การร้องเพลงสรรเสริญในที่ชุมนุมการนมัสการของคริสตจักร 
(Congregational singing) อีกทั้งยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อ่ืน ๆ ที่กล่าวถึงการร้องเพลงของ
คริสตชนไว้ เช่น ในการบันทึกของพลินนี  คนน้อง (Pliny the younger, ค.ศ.61-113 อ้างใน 
สันติภาพ วิริโยทัย 2561) ผู้ปกครองของรัฐบิทีลเนีย (Bithynia) ในช่วงปลายศตวรรษที่ 1 และ     
ต้นศตวรรษที่ 2 ได้กล่าวถึงการจับกุมหญิงสาวที่เป็นคริสตชน 2 คน ซึ่งได้ร้องเพลงที่เกี่ยวกับความ
เป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ในเช้าวันแรกของสัปดาห์ สิ่งนี้ท าให้เห็นได้ว่าการร้องเพลงในที่ชุมนุม
การนมัสการของคริสตจักรได้ถูกยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี และยังถือได้ว่าการร้อง
เพลงในที่ชุมชนการนมัสการนั้นเป็นกิจกรรมหลักที่คริสตจักรได้ยึดถือปฏิบัติเพ่ือมาชุมนุมพบเจอกัน 
แตม่ีสิ่งที่น่าสนใจว่าในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่และหลักฐานที่บันทึกไว้ในทางประวัติศาสตร์เล่ม
อ่ืน ๆ ไม่ได้มีการบันทึกที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านการเล่นเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ ในคริสตจักร ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้เครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ (Instrumental Music) หรือการมีคณะนักร้อง (Choir) ซึ่งเป็น
กิจกรรมทางด้านการเล่นดนตรีในคริสตจักรที่ท ากันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ ซึ่งด้วยหลักฐาน
ดังกล่าวจึงสามารถกล่าวได้ว่าการร้องเพลงนมัสการพระเจ้าในที่ชุมนุมการนมัสการของคริสตจักรได้
เป็นกิจกรรมทางด้านดนตรีคริสตจักรที่ขาดไปไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะมีในบางช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ที่
การร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในที่ชุมนุมการนมัสการจะถูกจ ากัดไว้เพียงแค่ให้กับคนบางกลุ่ม คือ
เหล่าบรรดาบาทหลวงผู้ที่ประกอบพิธีการนมัสการพระเจ้าและคณะนักร้องเท่านั้น โดยผู้ที่มาร่วมการ
นมัสการพระเจ้าที่เป็นคนธรรมดาไม่สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการร้องเพลงนมัสการพระเจ้าได้ แต่ใน
เวลาต่อมาคณะผู้น ากลุ่มปฏิรูปคริสต์ศาสนา ของนิกายโปรเตสแตนต์ในศตวรรษที่ 16 ท าให้เห็นถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นของการนมัสการในที่ชุมนุมชนของคริสตจักรได้มีส่วนร่วมในการร้อง
เพลงสรรเสริญพระเจ้า จึงได้มีการฟ้ืนฟูการร้องเพลงนมัสการพระเจ้าในที่ชุมนุมการนมัสการของ
คริสตจักรขึ้นมาใหม่โดยเป็นไปตามแบบแผนของพระคัมภีร์และตามแบบของคริสตจักรในยุคแรก ท า
ให้หลังจากนั้นการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าโดยให้คริสตชนของคริสตจักรทุกคนได้มีส่วนร่วม และได้
ถูกน ากลับมาใช้และท าให้ได้รับการยอมรับอีกครั้งในนิกายโรมันคาทอลิกที่น ามาใช้ในการประชุมแห่ง



 

21 

นครวาติกันครั้งที่ 2 (Vatican II) ซึ่งเป็นการประชุมสังคายนาครั้งใหญ่ของกลุ่มนิกายโรมันคาทอลิก 
ในปี ค.ศ. 1962 และด้วยเหตุนี้เอง คริสตจักรจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจถึงความส าคัญ
และบทบาทหน้าที่ของการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในที่ชุมนุมการนมัสการ เพ่ือให้การใช้เครื่อง
ดนตรีในคริสตจักรนั้นตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักการความเชื่อของคริสเตียน 
และท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ เครื่องดนตรีในการชุมนุมการนมัสการพระเจ้าของ
คริสตจักร 

2.3.4 องค์ประกอบพันธกิจการนมัสการ 
  ไกรสร แฮตุง (2562) ได้แบ่งองค์ประกอบพันธกิจการนมัสการไว้ 5 ด้าน คือ การฟัง
พระวจนะหรือค าเทศนา การอธิษฐาน ศาสนพิธี การร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า  และ      
การถวาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.3.4.1 การฟังพระวจนะหรือค าเทศนา 
  ผู้ที่ฟังพระวจนะของพระเจ้าจะต้องยอมรับพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจที่เปิด ใน
พระคัมภีร์พระธรรม มัทธิว 13:19-23 ช่วยให้ผู้เชื่อเห็นว่า การรับฟังพระวจนะของพระเจ้า
จะเป็นตัวก าหนดว่าพระวจนะของพระเจ้าจะฝังรากอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อ และจะเกิดผลหรือไม่
นั้น พระเยซูทรงอุปมาเรื่องเมล็ดพืชที่ตกลงในดิน ซึ่งเป็นการระบุถึงท่าทีที่ไม่เปิดรับพระ
วจนะอยู่สามประเภทคือ ใจที่ปิด (เมล็ดที่ตกลงบนริมทาง) ใจที่คิดผิวเผิน (เมล็ดที่ตกลงบน
ดินที่มีหินปกคลุม) และใจที่วอกแวก (เมล็ดที่ตกลงบนดินที่มีหนามปกคลุม) เพราะเมื่อใดก็
ตามที่ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้อะไรจากการฟังพระวจนะหรือจากค าเทศนาของครูที่สอนพระคัมภีร์ 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เชื่อควรจะตรวจสอบท่าทีของตนเอง เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะ
เกิดข้ึนได้กต็่อเมื่อผู้เชื่อรับฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยท่าทีที่ถ่อมใจ 

2.3.4.2 การอธิษฐาน 
การอธิษฐาน หมายถึง การแสดงถึงความเชื่อของคริสเตียนที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า 

ซ่ึงเป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนม ท าให้เห็นว่าองคพ์ระผู้เป็นเจ้าพระองค์
ทรงท างานอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อ และเป็นการน าผู้ที่อธิษฐานไปสู่พระเจ้าโดยการสนทนากับ
พระองค์ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้อธิษฐานได้ทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบ
ของการอธิษฐานส าหรับการขอบพระคุณ การขอการช าระความผิดบาป การขอการทรงน า
จากพระเจ้าหรือแม้แต่ขอในสิ่งที่ตัวเองก าลังมีความต้องการบางสิ่งบางอย่างอยู่ เพ่ือให้
เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นการนมัสการในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็น
การสามัคคีธรรมและสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า 
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2.3.4.3 ศาสนพิธี 
สภาคริสตจักรในประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นคริสตจักรโปรเตสแตนต์ มีพิธีพันธสัญญา

หรือพิธีเข้าพันธสัญญาอยู่ 2 พิธี คือ 
1) พิธีบัพติศมาหรือพิธีเข้าพันธสัญญา 
การรับบัพติศมาถือได้ว่าเป็นการเข้าพันธสัญญากับพระเจ้า เป็นการประกาศตนด้วย

ความเชื่อว่าความบาปของตนได้รับการอภัยจากพระเยซูคริสต์แล้ว และโดยพระองค์ได้ทรง
ตายแทนบาปของมนุษย์ และผู้ที่เชื่อเท่านั้นจึงได้รับการสร้างใหม่ให้เข้าสู่ครอบครัวของ   
พระเจ้าคือคริสตจักร ซึ่งในพิธีนี้ได้ใช้น ้าเป็นสัญลักษณ์เพ่ือให้เห็นว่าน ้ามีคุณลักษณะพิเศษที่
ไดอ้ธิบายถึงความหมายของพิธีนี้ได้คือ น ้ามีคุณสมบัติในการช าระล้างให้สะอาดได้ โดยในที่นี้
เป็นการเล็งถึงการช าระล้างให้สะอาดจากมลทิน และความผิดบาป โดยอีกประการหนึ่งเป็น
การที่ผู้เชื่อได้รับชีวิตใหม่ ซึ่งช่วยให้เล็งถึงชีวิตใหม่ที่ผู้เชื่อได้รับจากพระเจ้า โดยพิธีนี้มีทั้ง
รูปแบบจุ่มและแบบพรม และยังมีพิธีบัพติศมาเด็กอีกด้วย 

2) พิธีมหาสนิท 
เป็นพิธีที่พระเยซูคริสต์ทรงสถาปนาขึ้นโดยอาศัยรูปแบบเดิมมาจากพิธีปัสกาของ

ชาวอิสราเอล แต่พระองค์ได้ให้ความหมายใหม่แทนที่จะเป็นการระลึกถึงการที่พระเจ้าทรง
ช่วยอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์ กลายมาเป็นการระลึกถึงพระเยซูคริสต์ที่
พระองค์ได้ทรงสละทั้งชีวิตเลือดเนื้อของตัวเอง เพ่ือช่วยคนบาปทั้งโลกให้พ้นจากความพินาศ
ได้ โดยสภาคริสตจักรในประเทศไทย ยังได้จ าแนกความหมายของพิธีมหาสนิทไว้ 3 ประการ
ดังต่อไปนี้คือ 

ประการที่ 1 คือ เป็นการระลึกถึงพระกายของพระเยซูคริสต์ ที่ทรงได้ยอมทนทุกข์
ทรมานด้วยความรักและการเสียสละ เพ่ือน าผู้เชื่อกลับมาเป็นหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าคืน
ดีกันกับเพ่ือนบ้านและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในคริสตจักร หมายถึงการยอมรับว่าผู้เชื่อต่าง
เป็นส่วนหนึ่งของพระกายของพระคริสต์ คือคริสตจักรและยอมจ านนที่จะท าตามพระบัญชา
ของพระองค ์

ประการที่ 2 คือ พระโลหิตที่พระเยซูคริสต์ประทานเป็นค่าไถ่ผู้เชื่อให้พ้นจากความ  
ผิดบาป และกลับมาคืนดีกับพระเจ้า พระบิดาของผู้เชื่อทุกคน เพราะฉะนั้นโดยพระเยซู
คริสต์ความบาปทั้งสิ้นได้ถูกลบล้างจากผู้เชื่อแล้ว พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ทรงมีชีวิตอยู่ในผู้เชื่อ
ทุกคน 

ประการที่ 3 คือ เมื่อพระเยซูคริสต์ตรัสว่า “จงกระท าอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเรา” 
ให้ผู้เชื่อทั้งหลาย ระลึกถึงความรัก การเสียสละ การทรงไถ่ การคืนดีที่พระองค์ได้ทรงกระท า
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เพ่ือผู้เชื่อทุกคน พิธีนี่เป็นพันธสัญญามั่นคงท่ีพระเจ้าทรงมีต่อผู้เชื่อ และฝ่ายผู้เชื่อเองก็สัญญา
ว่า จะเชื่อฟังพระองค์ตลอดไป 

2.3.4.4 รูปแบบการนมัสการและการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า 
การร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของคริสตชนเป็นการถวายค าสรรเสริญแด่พระเจ้า 

เป็นการกระท าของผู้ เชื่อที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระองค์  ซึ่งได้แสดงออกมาเป็น        
การกระท า ไม่ใช่ด้วยเพียงการใช้ค าพูดเท่านั้น จึงท าให้ในช่วงเวลานมัสการจะมีการเปล่ง
เสียงออกมาซึ่งเป็นเสียงที่ เกิดมาจากความชื่นชมยินดี  หรือความโศกเศร้า ด้วยการ
ขอบพระคุณหรือการกลับใจใหม่ โดยเป็นการแสดงออกของอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดจาก
ส่วนที่ลึกที่สุดของหัวใจ โดยมีเครื่องดนตรีเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนการนมัสการ 
การใช้บทเพลงสดุดีและเครื่องดนตรีหลากหลายชนิดในช่วงการนมัสการสรรเสริญแด่พระเจ้า 

2.3.4.5 การถวาย 
การมอบถวายทรัพย์สิ่งของ เป็นการถวายได้ถูกเริ่มในการนมัสการของคริสตจักรใน

ยุคแรก โดยมีการถวายทรัพย์และสิ่งของอ่ืน ๆ มาเป็นของกลาง ใครที่มีทรัพย์สิ่งของซึ่งเป็น
ของตนก็น ามาถวายเป็นของกลางเพ่ือจะขายแล้วน าเงินนั้นมาเป็นของกลางไว้ โดยการ
กระท าเช่นนี้ไม่ได้เกิดจากการบังคับขืนใจ แต่เกิดจากการส านึกในพระคุณของพระเจ้า เมื่อ
คริสตจักรเติบโตขึ้นการถวายทรัพย์ก็ท ากันมากขึ้น เพ่ือน าเงินที่ได้นั้นไปใช้ในการท าพันธกิจ
ของคริสตจักร ดังนั้นแล้วการมอบถวายจึงเป็นเรื่องของการตอบแทนพระคุณที่พระเจ้าทรง
อวยพรในชีวิตของผู้เชื่อ ที่ทรงเลี้ยงดูด้วยสิ่งที่ดีและที่ทรงเป็นผู้ประทานชีวิตให้ และในพระ
คัมภีร์ พระธรรม มาลาคี 3:10 บอกว่า “พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงอวยพระพรอย่าง
มากมายสู่ชีวิตของผู้นั้นที่ถวายทั้งชีวิตและทรัพย์สิ่งของแด่พระองค์” 

 

2.3.5 รูปแบบพันธกิจการนมัสการสภาริสตจักรในประเทศไทย 
 คู่มือศาสนพิธี สภาคริสตจักรในประเทศไทย (2014) ได้กล่าวว่า การนมัสการของสภา
คริสตจักรในประเทศไทย เป็นรูปแบการนมัสการที่มาจากพระวจนะของพระเจ้า จากนิมิตส่วนตัวของ
ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์เมื่อเข้าไปนมัสการพระเจ้าในพระวิหาร โดยมาจากพระธรรม อิสยาห์ 6 :1-13 
ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้ดังนี้ 
 

อิสยาห์ 6:1-13 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 

1. “ข้าพเจ้าเห็น...” (1) 
เห็นและสัมผัสการสถิตและประทับของพระผู้
เป็นเจ้าท่ามกลางประชากรในพระวิหาร 

1. เพลงเตรียมใจ (Prelude) 
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2. “…บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระผู้เป็นเจ้าจอม
โยธา…” (2-4) 
ยอพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ/สรรเสริญ พระ
ผู้เป็นเจ้า 

2. อารัมภบทธรรม (Call to Worship) 
- สดุดีเก่าและบทใหม่ 
- เพลงเทิดพระเกียรติ (Hymn of Praise) 

3. “…วิบัติแก่แก่ข้าพเจ้า…ข้าพเจ้าพินาศแล้ว ...
ข้าพเจ้าเป็นคนริม ฝีปากไม่สะอาด” (5) 
การสารภาพ 

3. อธิษฐานสรรเสริญ สารภาพตามแบบพระเยซู
คริสต์ตรัสสอน(Prayer of Adoration, 
Confessionand Lord’s Prayer) 

4. “ดูเถิดสิ่งนี้ถูกต้องปากข้าฯ…”(6-7) 
การช าระและอภัยโทษบาป 

4. การประกาศการอภัยบาป  (Declaration of 
Pardon, Forgiveness) 
- ตอบสนองด้วยเพลง “อาเมน” (Response 

“Amen”) 
- ยืนยันความเชื่อตามหลักข้อเชื่ออัครธรรมทูต

หรือหลักข้อเชื่อไนเซีย (Apostles’ Creed 
or Nicene Creed) 

5. “ข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็น
เจ้า..เราจะใช้ผู้ใดไปผู้ใดจะไปแทนเรา…” (8) 
พระวจนะ/มอบหมายพันธกิจ 

5. การรับพระวจนะ (The Word of God) 
- บทภาวนาจากจุณณียบท (Scripture 

Collection) 
- เพลง “สาธุการ”(Gloria) 
- อัญเชิญพระวจนธรรม 
- เพลงนมัสการ (สอดคล้องกับค าเทศนา) 
- เทศนา (Sermon) 
- ประกาศพันธกิจ (Announcement) 

6. “แล้วข้าฯทูลว่าข้าฯพระองค์นี่พระผู้เป็นเจ้าข้า 
ขอใช้ข้าพระองค์ไปเถิด” (8) 
การตอบสนองด้วยการอุทิศถวาย 

6. การอุทิศถวายตนเพ่ือท าพันธกิจ (Dedication 
and Offering) 
- อธิษฐานเพื่อคริสตจักร ชุมชน (Prayer of 

Intercession)  
- ถวายตัว (Dedication)  
- บัพติศมา(Baptism)  พิธีสถาปนา/แต่งตั้ง 

(Ordination/Commissioning) 
- ถวายทรัพย์ (Offertory) 
- เพลงสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าผู้ อ านวยพร
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(Doxology) 
- อธิษฐานมอบถวาย (Prayer of 

Dedication) 

7. “พระองค์ตรัสว่าไปเถอะ…ตอของมันเป็นพันธุ์
บริสุทธิ์” (9–13) 
การอวยพระพรด้วยพันธสัญญา (Promise of 
Covernant blessing) 

7. การอวยพระพร (Benediction) 
- มหาสนิท (Holy Communion) 
- การอวยพรหรือประทานพร (Blessing) 
- บทตอบสนองเมื่อน้อมรับพระพร 

(Response) 
(เอกสารประกอบการเรียนวิชาศาสนพิธีและการนมัสการ) 
ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบรูปแบบการนมัสการของอิสยาห์และสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

2.4 คริสตจักรภาคที่ 14 
2.4.1 ประวัติศาสตร์คริสตจักรภาคที่ 14 

  คณะกรรมการจัดท าหนังสือคริสตจักรภาคที่ 14 วาระครบรอบ 40 ปี (2017) กล่าวถึง
ประวัติคริสตจักรภาคที่ 14 ไว้ว่า คริสตจักรในภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นเมื่อ ศาสนาจารย์ 
ดร.แดเนียล แมคกิลวารี และคณะเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี ค.ศ. 1867 ต่อมานายแพทย์
เจมส์ ดับบลิว แมคเคน เดินทางมาถึงประเทศไทยในปี ค.ศ. 1889 และรับผิดชอบงานการแพทย์ที่
โรงพยาบาลมิชชั่นที่เชียงใหม่ (โรงพยาบาลแมคคอร์มิค) ในปี ค.ศ. 1890 

ความเป็นมาคริสตจักรผู้ป่วยโรคเรื้อน 
 คริสตจักรของผู้ป่วยโรคเรื้อนเริ่มต้นจากการที่นายแพทย์ เจมส์ ดับบลิว แมคเคน (James 
W. Mckean) มิชชั่นนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน ได้เข้ามาท างานในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1890 โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านการแพทย์ ของสถานีมิชชั่นเชียงใหม่ ท่านวางระบบและ
พัฒนาโรงพยาบาลมิชชั่นที่เชียงใหม่ ในขณะเดียวกันก็ท าพันธกิจการประกาศพระกิตติคุณควบคู่กัน
ไป ในเวลานั้นท่านได้พบปัญหาของผู้ป่วยโรคเรื้อนในเชียงใหม่ที่ไม่มีทางรักษาและถูกสังคมรังเกียจ 
จนกระทั่งนายแพทย์เจมส์ ดับบลิว แมคเคน ได้ขอที่ดินร้างบริเวณเกาะกลางจากเจ้าอินทวโรรส    
เจ้าเมืองเชียงใหม่ในเวลานั้น เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยโรคเรื้อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ในปี     
ค.ศ. 1908 จึงได้น าผู้ป่วยโรคเรื้อนกลุ่มแรกจ านวน 9 คน เข้าไปอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว ภายหลังมี
ผู้ป่วยโรคเรื้อนจากที่ต่าง ๆ อพยพมาอยู่อาศัยเพ่ิมขึ้น เมื่อมีผู้ป่วยที่เข้ามาอาศัยและรับการรักษา   
มากขึ้น จึงได้เปิดเป็นศูนย์รักษาโรคเรื้อน เรียกว่า “นิคมโรคเรื้อนเชียงใหม่” โดยมีพระยาสุรสีห์ เป็น
ผู้ท าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ. 1913  
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 ต่อมานิคมโรคเรื้อนเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น โรงพยาบาลโรคเรื้อนแมคเคน หรือเรียก
สั้น ๆ ว่าโรงพยาบาลแมคเคน ซึ่งมีพันธกิจการรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนการประกาศพระกิตติคุณของ 
พระเจ้า การสร้างผู้น าคริสตจักรและผู้รับใช้พระเจ้า การสนับสนุนตั้งชุมชน (นิคม) ของผู้ป่วย       
โรคเรื้อน 
 การส่งเสริมการประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าและการตั้งคริสตจักร รวมถึงชุมชนผู้ป่วย
โรคเรื้อน เป็นรากฐานและที่มาตามล าดับเวลาโดยสังเขป ดังนี้ 

คริสตจักรสันติธรรม 
 ในปี ค.ศ. 1909 นายแพทย์เจมส์ ดับบลิว แมคเคน และพ่อเลี้ยงจันตา อินทราวุธ ผู้ร่วมงาน
คนไทยได้ประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้ากับผู้ป่วยโรคเรื้ อนและจัดการนมัสการพระเจ้าขึ้น       
โดยสร้างสถานที่ส าหรับนมัสการพระเจ้าด้วยไม้ไผ่ขึ้น 1 หลัง 
 ต่อมา ผู้ป่วยโรคเรื้อนเหล่านี้ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดโดยมีผู้ป่วย      
โรคเรื้อนกลุ่มแรกที่รับเชื่อ จ านวน 85 คน และได้มีพิธีบัพติศมาครั้งแรกของกลุ่มผู้เชื่อพระเจ้าที่เป็น
ผู้ป่วยโรคเรื้อน ในวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1910  
 ในปี ค.ศ. 1911 ได้มีการตั้งศาลาธรรมและสร้างอาคารเพ่ือการนมัสการพระเจ้าขึ้น เมื่อถึง
วันอีสเตอร์ในปีเดียวกันนั้น มีผู้ตัดสินใจรับเชื่อและรับบัพติศมาอีกครั้งหนึ่ง 
 ในวันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 1913 ได้มีพิธีสถาปนาและตั้ง “คริสตจักรเกาะกลาง” ขึ้น ในวัน
ดังกล่าว มีผู้ตัดสินใจรับบัพติศมา ประกอบด้วย บัพติศมาผู้ใหญ่ 26 คน บัพติศมาเด็ก 2 คน รวม
สมาชิกเริ่มต้นท้ังหมดของคริสตจักรเกาะกลาง จ านวน 101 คน 
 ในระยะแรก (ค.ศ. 1909-1915) ของการก่อตั้งคริสตจักรของผู้ป่วยโรคเรื้อน (คริสตจักร  
เกาะกลาง) นายแพทย์เจมส์ ดับบลิว แมคเคน ท าหน้าที่เป็นผู้อภิบาลดูแลคริสตจักร ต่อมาจึงเชิญ
ผู้รับใช้พระเจ้าคนไทยมาเป็นศิษยาภิบาล 
 ในปี ค.ศ. 1964 คริสตจักรเกาะกลางได้เปลี่ยนชื่อเป็นคริสตจักรสันติธรรมและมีพิธี เปิดป้าย
คริสตจักร ในวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1964 คน 

คริสตจักรเพชรไพฑูรย์ 
 ประมาณปี ค.ศ. 1931 ในหมู่บ้านแม่สูนน้อยมีผู้ป่วยโรคเรื้อนประมาณ 3 ครอบครัว 
หลังจากที่ลุงหนานเสนได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแมคเคน เมื่อหายแล้วจึงกลับมายังหมู่บ้าน โดยได้
เล่าถึงการรักษาตัวที่ตนได้รับ ท าให้ชาวบ้านมีความต้องการให้แพทย์มารักษาที่หมู่บ้าน 
 โรงพยาบาลแมคเคนจึงได้ส่งพ่อเลี้ยงส่างค ามารักษาผู้ป่วยที่หมู่บ้านแม่สูนน้อย และในปี ค.ศ. 
1958 กองประกาศของคริสตจักรเกาะกลาง มาเยี่ยมเยียนและประกาศเรื่องราวของพระเจ้าแก่ผู้ป่วย
โรคเรื้อนท่ีอยู่ในหมู่บ้าน ในที่สุดได้ตั้งเป็นหมวดคริสเตียนแม่สูนน้อย 
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 ต่อมา หมวดคริสเตียนแม่สูนน้อยได้รับการสถาปนาเป็นคริสตจักร โดยใช้ชื่อว่า “คริสตจักร
เพชรไพฑูรย์” และเป็นชื่อหมู่บ้านของสมาชิกที่คริสตจักรตั้งอยู่ “หมู่บ้านเพชรไพฑูรย์” ซึ่งชื่อนี้     
ตั้งโดยคริสตจักรเกาะกลางและโรงพยาบาลแมคเคน 

คริสตจักรข่วงเปา (สายสัมพันธ์ข่วงเปา) 
 ประมาณปี ค.ศ. 1949 นายก๋อง แสนพิชัย ได้มารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแมคเคน 
ในขณะที่รักษาตัว ท่านได้รับเชื่อและประกาศตนเป็นคริสเตียนเมื่ออาการของโรคได้รับการรักษาหาย
แล้ว ท่านได้กลับมาอาศัยอยู่ที่บ้านซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านข่วงเปา ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ท่านได้ประกาศข่าวดีเรื่องของพระเยซูคริสต์ที่ช่วยรักษาตนเองให้หายจากโรคเรื้อน จากการ
ประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าครั้งนี้ ได้มีผู้ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ ช่วยให้รอด 
กลุ่มแรกจ านวน 5 – 6 ครอบครัว จากนั้นจึงได้จัดตั้งเป็น “หมวดคริสเตียนข่วงเปา” 
 ในปี ค.ศ. 1954 หมวดคริสเตียนข่วงเปา มีสมาชิกจ านวน 50 คน ผู้ปกครอง  บุญมา       
กองบุปผา ได้ขอให้มีการสถาปนาตั้งเป็นคริสตจักรขึ้นจึงได้มีพิธีสถาปนาตั้งคริสตจักรและนมัสการ
พระเจ้าส าหรับ “คริสตจักรข่วงเปา” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 ต่อมาในปี ค.ศ. 
2009 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คริสตจักรสายสัมพันธ์ข่วงเปา” 

หมวดคริสเตียนสันติสุข (ห้วยอ่ีลิง) 
 โรงพยาบาลแมคเคน ได้ซื้อที่ดิน เพ่ือจัดที่พักอาศัยแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อนที่หมู่บ้านห้วยอ่ีลิง หมู่ที่ 
6 ต าบลสบเตี๊ยะ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รวม 1 ไร่ 1 งาน จนเกิดชุมชนคริสเตียนที่บ้านพัก
ห้วยอ้ีลิง ต่อมาปี ค.ศ. 1957 หมวดคริสเตียนห้วยอ่ีลิง มีสมาชิกจ านวน 25 ครอบครัวหรือประมาณ 
60 คน แต่ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ประกอบกับการจัดสรรที่พักอาศัยและที่ดินท ากินแห่งใหม่           
ที่โครงการคานาอัน ต าบลห้วยโจ้ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ท าให้สมาชิกย้ายออกไปจนเหลือ
ประมาณ 4 ครอบครัว ต่อมาในปี ค.ศ. 1982 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น หมวดคริสเตียนสันติสุข 

หมวดคริสเตียนธรรมเจริญ (ปากทางเจริญ) 
 ปี ค.ศ. 1957 ผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลแมคเคน ได้รับการช่วยเหลือ
ให้มีที่พักอาศัยและที่ดินท ากิน ที่บ้านปากทางเจริญอ าเภอจอมทอง (ต่อมาเปลี่ยนเป็นดอยหล่อ) 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนที่มีจ านวนคริสเตียนอยู่ประมาณ 6-7 ครอบครัว หมวดคริสเตียน       
ปากทางเจริญ มีศาลาธรรมชั่วคราวส าหรับการนมัสการพระเจ้า 1 หลัง ต่อมาในปี ค.ศ. 1993 ได้เริ่ม
ก่อสร้างอาคารส าหรับนมัสการพระเจ้าหลังใหม่ และได้มีการนมัสการพระเจ้ามอบถวายอาคาร      
ในวันที่  12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1995 และหมวดคริสเตียนปากทางเจริญได้เปลี่ยนชื่อเป็น หมวด      
คริสเตียนธรรมเจริญ 
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คริสตจักรพัฒนาธรรม 
 ในปี ค.ศ. 1953 คณะกรรมการ ประกาศคริสตจักรเกาะกลาง (คริสตจักรสันติธรรม) ที่ท า
พันธกิจร่วมกับโรงพยาบาลแมคเคน ได้มาประกาศในพ้ืนที่ต าบลบ้านแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ได้มีผู้ที่กลับใจใหม่และต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดจ านวน 3 ครอบครัว 
โดยในระยะแรกผู้เชื่อ 3 ครอบครัวนี้ได้เดินทาง ไปร่วมนมัสการพระเจ้าที่โหมดคริสเตียนห้วยอ่ีลิง 
(หมวดคริสเตียนสันติสุข) ที่มีระยะห่างออกไปประมาณ 11 กิโลเมตร ทางโรงพยาบาลแมคเคนจึงได้
จัดหาที่ดินเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เพ่ือเป็น ที่ตั้งของอาคารโบสถ์และที่อยู่อาศัยของสมาชิกที่ต้องการ
มาอยู่ที่บ้านแม่สอย โดยในปี ค.ศ. 1964 จึงได้ก่อตั้งเป็น หมวดคริสเตียนประสาทสอย ต่อมามูลนิธิ
กันเดเกอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ถวายเงินเพ่ือสร้างอาคารโบสถ์หลังใหม่ ซึ่งแล้วเสร็จประมาณปี 
ค.ศ. 1967 จึงได้สถาปนาเป็น คริสตจักรพัฒนาธรรม 

คริสตจักรไตรสภาวคาม 
 ในปี ค.ศ. 1955 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อนบ้านห้วยไส้ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มต้น
ขึ้นโดน โรเบิร์ต เอ็ม วูลฟ์ (Robert M. Wiff) ซึ่งเข้ามาเป็นอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ สอนเพลง
และน าเพลงสรรเสริญพระเจ้าที่โรงพยาบาลแมคเคน และท่านได้ติดต่อขอรับการถวายงบประมาณ
จากคริสตจักรทรินิตี้ (Trinity Church) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนที่หายแล้ว 
และซื้อที่ดินบริเวณบ้านห้วยไส้ประมาณ 40 ไร่ แล้วได้ท าการเชิญชวนผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ได้รับการ
รักษาหายแล้วมาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว ในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านว่า “หมู่บ้านไตรสภาว
คาม” ที่มีความหมายว่าสภาพของพระเจ้า 3 ประการคือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1964 คริสตจักรไตรสภาวคาม ได้ท าการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ และได้เข้า
มาสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

คริสตจักรธาราทิพย์ 
 ในปี ค.ศ. 1955 โรงพยาบาลแมคเคนได้ เปิดสาขาเพ่ิมที่บ้านร่องน ้า ต าบลมะขามหลวง 
อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และมีการตั้งจุดประกาศโดยมีคณะผู้ปกครองจากคริสตจักร     
สันติธรรมมาประกาศทุกสัปดาห์ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1959 มีผู้เชื่ออยู่ 6 ครอบครัว  และได้ตั้งเป็น 
หมวด คริสเตียนบ้านน ้าร่อง ต่อมาโรงพยาบาลแมคเคนได้จัดซื้อที่ดินประมาณ 11 ไร่ เพ่ือเป็นที่อยู่
อาศัยและที่ท ากินแก่ผู้ป่วยที่หายแล้ว จนมีผู้เชื่อและบัพติศมาเพ่ิมขึ้น จนในปี ค.ศ. 1974 ได้สถาปนา
เป็นคริสตจักรธาราทิพย์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1974 

คริสตจักรคานาอัน 
 ประมาณปี ค.ศ. 1970 กลุ่มคริสเตียนกองลอย อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้ป่วย
โรคเรื้อน มีความต้องการที่จะย้ายที่อยู่ใหม่ เนื่องจากสถานที่เดิมอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล และการ



 

29 

คมนาคมไม่สะดวก โดยโรงพยาบาลได้รับการถวายจากคริสตจักรเพรสไบทีเรียนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อซื้อที่ดินและจัดสรรที่ดินท ากินแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อนที่รับการรักษาหายแล้วในโครงการ
คานาอัน จนกระทั่งปี ค.ศ. 1972 ได้ตั้งหมวดคริสเตียนคานาอันและสถาปนาเป็นคริสตจักรคานาอัน 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ. 1975 

คริสตจักรธารพระพร 
 มีผู้เชื่อพระเยซูคริสต์ที่ได้รับการรักษาจากโรคเรื้อนแล้วกลับไปยังภูมิล าเนาที่บ้านป่าบงเก่า 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทีมประกาศคริสตจักรสันติธรรม จนมีผู้เชื่อรวม 12 คน และ
ได้รับบัพติศมาในปี ค.ศ. 1984 ต่อมาในปี ค.ศ. 1986 มีผู้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เพ่ิมอีก 34 คน จึงได้
จัดตั้งเป็นหมวดคริสเตียนป่าบงเก่า ในปี ค.ศ. 2009 และสถาปนาเป็นคริสตจักรธารพระพร ในวันที่ 7 
พฤศจิกายน ค.ศ. 2009 

คริสตจักรแห่งความรักเชียงใหม่ 
 ในปี ค.ศ. 2004 มิชชั่นารีจากประเทศเกาหลีใต้ได้มาท าการประกาศในตัวเมืองเชียงใหม่ 
และได้ท าการประกาศกับนักศึกษา จนในปี ค.ศ. 2006 ได้มีผู้เชื่อพระเยซูคริสต์และบัพติศมา จ านวน 
12 คน ต่อมาในปี 2007 ได้สถาปนาเป็นคริสตจักรแห่งความรักเชียงใหม่ และในปี ค.ศ. 2008 
คริสตจักรแห่งความรักเชียงใหม่ได้ขอเข้าร่วมสังกัดคริสตจักรภาคท่ี 14 สภาคริสตจักรในประเทศไทย
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บทท่ี 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเจตคติของแต่ละเจเนอเรชั่นที่มีต่อการท าพันธกิจ    

การนมัสการและหาแนวทางการท าพันธกิจการนมัสการที่สามารถหลอมรวมสมาชิกคริสตจักรที่มีทุก     
เจเนอเรชั่น โดยในบทที่ผ่านมาได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเจตคติ เจเนอเรชั่น และการท า
พันธกิจการนมัสการ และในส่วนของบทนี้ทางผู้ท าวิจัยจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการวิจัย 
ดังต่อไปนี้  

3.1 กลุ่มประชากร  
3.2 เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล  
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
3.5 อุปสรรคและข้อจ ากัด 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ที่ให้ข้อมูลในการวิจัยนี้ คือ ผู้ที่มีอายุ 18 – 59 ปี ที่เป็นสมาชิกคริสตจักรท้องถิ่นสังกัด

คริสตจักรภาคที่ 14 จ านวน 20 คน โดยเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกแบบ
ก าหนดโควตา (Quota Sampling) ที่ เป็นสมาชิกคริสตจักรท้องถิ่นที่อยู่ ในกลุ่ม เจเนอเรชั่น          
เบบี้บูมเมอร์ อยู่ระหว่าง อายุ 57-59 ปี เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ อยู่ระหว่าง อายุ 42-56 ปี เจเนอเรชั่นวาย
หรือมิลเลนเนียล อยู่ระหว่าง อายุ 24-41 ปี และเจเนอเรชั่นแซต อยู่ระหว่าง อายุ 18-23 ปี โดยเก็บ
ตัวอย่างกลุ่มละ 5 คน จาก 5 คริสตจักรที่มีครบ 4 เจเนอเรชั่น 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการ

สัมภาษณ์เจตคติต่อการท าพันธกิจการนมัสการกับผู้ที่มีอายุ 18 – 59 ปี ที่เป็นสมาชิกคริสตจักร
ท้องถิ่นสังกัดคริสตจักรภาคท่ี 14 โดยสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล โดยคัดเลือกจากสมาชิกคริสตจักรที่อยู่
ในกลุ่มทั้ง 4 เจเนอเรชั่น คือ เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เจเนอเรชั่นวายหรือ         
มิลเลนเนียล และเจเนอเรชั่นแซต 
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ติดต่อประสานงาน ขออนุญาตเก็บข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างของแต่ละ  

เจเนอเรชั่นจากทางศิษยาภิบาลและคณะธรรมกิจของคริสตจักรท้องถิ่นสังกัดคริสตจักรภาคท่ี 14 โดย
วิธีการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล เมื่อผู้ท าวิจัยได้รับอนุญาตแล้วจึงได้นัดหมายวัน เวลา และสถานที่ใน
การเก็บข้อมูล ในการสัมภาษณ์ใช้เวลาครั้งละประมาณ 30 - 45 นาที โดยสถานที่และเวลาที่ใช้ในการ
สัมภาษณ์ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ให้สัมภาษณ์ ระหว่างสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้จดบันทึกพร้อมกับใช้
เครื่องบันทึกเสียงในการบันทึกข้อมูลในการสัมภาษณ์ โดยได้รับการอนุญาตจากผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคน 
และข้อมูลที่ได้จากการบันทึกทั้งสองรูปแบบเป็นข้อมูลหลักที่จะน าไปวิเคราะห์ด้วยการใส่รหัสจัด
หมวดหมู่ในขั้นตอนต่อไป 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้ข้อมูลเจตคติของแต่ละเจเนอเรชั่นที่ได้จากการสัมภาษณ์แล้ว ผู้ท าวิจัยได้ท าการถอด
ค าสัมภาษณ์จากเครื่องบันทึกเสียงและน าข้อมูลเหล่านั้นมาท าการวิเคราะห์ โดยท าการแยกประเด็น
ต่าง ๆ ตามข้อมูลที่มีค าตอบตามเจตคติไปในทิศทางเดียวกัน และผมที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะ
น าเสนอในต่อไป 

3.5 อุปสรรคและข้อจ ากัด 
 การค้นคว้าอิสระนี้เป็นการวิจัยโดยการสัมภาษณ์ และระหว่างการเก็บข้อมูลก็ได้พบกับ
อุปสรรคและข้อจ ากัดต่าง ๆ เช่น เรื่องการเดินทาง เนื่องจากต้องเดินทางไปยังคริสตจักรที่อยู่รอบ
นอกเมืองเชียงใหม่และเนื่องจากเป็นเวลาท างานปกติ (8.00 – 17.00) การเก็บข้อมูลจะได้บางแห่ง 
ไม่สามารถเก็บข้อมูลครบถูกเจเนอเรชั่นได้ โดยเฉพาะเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งเป็นวัย
ที่ต้องท างานประจ าโดยส่วนใหญ่ จึงต้องท าการนัดเพ่ือขอสัมภาษณ์กับสมาชิกคริสตจักรท้องถิ่นใน
สังกัดคริสตจักรภาคที่ 14 ที่มีไม่ครบทุกเจเนอเรชั่นแต่สมาชิกในเจเนอเรชั่นที่ตัวอย่างประชากรยังไม่
ครบและมีความสะดวกในการให้ข้อมูล ผู้ท าวิจัยจึงใช้ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ด้วย และการเก็บ
ข้อมูลที่มาจากคริสตจักรท้องถิ่นในสังกัดคริสตจักรภาคที่ 14 คริสตจักรบางแห่งไม่สามารถให้น ามา
เก็บเป็นข้อมูลได้ เนื่องจากรูปแบบพันธกิจการนมัสการในวันอาทิตย์มีความแตกต่างจากคริสตจักรอื่น
มากเกินไป  
 อุปสรรคต่อมา เนื่องด้วยในช่วงเวลาสัมภาษณ์เป็นช่วงของเทศกาลคริสต์มาสและหยุดวันปี
ใหม่ รวมทั้งอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID–19 และได้มีการพัฒนาสาย
พันธ์อย่างต่อเนื่อง ท าให้ช่วงเวลาที่นัดหมายไว้แล้วมีการเลื่อนเวลาขอสัมภาษณ์ออกไป หรือต้องท า
การเปลี่ยนตัวขอผู้ให้สัมภาษณ์ออกไป  
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาวิจัยในหัวข้อเจตคติของแต่ละเจเนอเรชั่นที่มีต่อการท าพันธกิจการนมัสการ: 

กรณีศึกษาคริสตจักรท้องถิ่นสังกัดคริสตจักรภาคท่ี 14 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ท าการ
เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างจากหัวข้อที่ผ่านมา แล้วน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้น ามา
วิเคราะห์ โดยผลที่ได้จากการศึกษาได้ดังนี้  

1. ความพึงพอใจของแต่ละเจเนอเรชั่นที่มีต่อการท าพันธกิจการนมัสการของคริสตจักร 
2. เจตคติของผู้ให้ข้อมูล 
3. ข้อเสนอของแต่ละเจเนอเรชั่นต่อแนวทางการท าพันธกิจการนมัสการที่สามารถท าให้

สมาชิกคริสตจักรที่มีทุกเจเนอเรชั่นมีส่วนร่วมในการท าพันธกิจการนมัสการและเข้าร่วมนมัสการ  
พระเจ้าร่วมกันได ้

4.1 เจตคติของผู้ให้ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเจตคติของแต่ละเจเนอเรชั่นที่มีต่อพันธกิจการนมัสการ ของสมาชิก
คริสตจักรท้องถิ่นสังกัดคริสตจักรภาคที่ 14 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งพันธกิจการนมัสการมี
องค์ประกอบอยู่  5 ด้านด้วยกันคือ ด้านการฟังพระวจนะหรือค าเทศนา ด้านการอธิษฐาน           
ด้านศาสนพิธี ด้านการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า และด้านการถวาย 

4.1.1 เจเนอเรชั่นบีหรือเบบี้บูมเมอร์ 
 1) ด้านการฟังพระวจนะหรือค าเทศนา 
 การจากสัมภาษณ์พบว่า สมาชิกที่อยู่เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ มีความรู้สึก พึงพอใจในการ   
ฟังพระวจนะหรือค าเทศนาในช่วงการนมัสการวันอาทิตย์ของคริสตจักรทุกคน เพราะพระวจนะของ
พระเจ้านั้นมีประโยชน์ มีข้อคิดในการด าเนินชีวิต ช่วยให้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของตนกับสมาชิกคนอ่ืน 
ๆ นั้นเติบโตไปด้วยกัน และเหมาะสมกับทุกวัย โดยผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงช่วงการฟังพระ
วจนะหรือค าเทศนาของคริสตจักรว่า 

 “แม่รู้สึกพึงพอใจเป็นกับการเทศนาของอาจารย์อย่างมากเลย เพราะว่าค าเทศนาที่อาจารย์
เทศน์นั้นมีประโยชน์และมีข้อคิดหลายอย่าง ซึ่งช่วยให้เราด าเนินชีวิตในทางของพระเจ้าได้อย่าง
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ถูกต้อง แล้วก็ช่วยให้จิตวิญญาณของแม่นั้นเติบโตขึ้น แล้วอาจารย์ก็เทศน์ใช้ค าที่ง่าย ไม่ซับซ้อน โดย
อาจารย์จะเทศน์ใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที ซ่ึงแม่ก็คิดว่าพอดีแล้วนะ ไม่รู้สึกเบื่อเพราะมันฟังเพลิน
และคิดว่ารูปแบบที่โบสถ์ใช้อยู่ตอนนี้ก็เหมาะกับทุกคนและทุกวัยนะ เพราะอาจารย์เขาเทศนาใช้
ภาษาท่ีกลาง ๆ บ้าน ๆ ไม่ว่าจะเด็กและผู้ใหญ่ก็สามารถเข้าใจได้” 

 ในท านองเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงการฟังพระวจนะหรือค าเทศนาในช่วง
การนมัสการวันอาทิตย์ของคริสตจักร ท าให้รู้สึกสบายใจ และมีความเหมาะสมกับทุกวัย ตามข้อมูล
กล่าวไว้ว่า 

 “แม่ชอบตอนเวลาที่ได้ฟังเทศนามาก เพราะในทุกอาทิตย์เวลาที่แม่ได้ฟังค าเทศนาแล้วมันท า
ให้แม่รู้สึกสบายใจมาก ๆ ว่าพระเจ้าอวยพรเราอย่างไร ต้องด าเนินชีวิตอย่างไรถ้าเกิดปัญหาในชีวิต ที่
โดยที่โบสถ์นี้อาจารย์เขาจะเทศนาใช้เวลาประมาณ 30 นาที แต่ในใจของแม่ก็อยากให้มีการเทศนา
นานขึ้นกว่านี้อีกหน่อย เป็น 40-45 นาทีก็ดีนะ เพราะเพียง 30 นาที รู้สึกมันไม่ค่อยเต็มอ่ิมสักเท่าไหร่ 
และแม่คิดว่าที่อาจารย์เทศน์ที่โบสถ์ตอนนี้ก็มีความเหมาะสมกับทุกวัยนะไม่ว่าจะเป็นอนุชนหรือ
ผู้สูงอายุ ทุกคนที่ได้ฟังก็ได้รับประโยชน์เหมือนกัน” 

 ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งให้ทัศนะที่ต่างออกไป โดยเวลาที่เหมาะสมในการใช้เทศนา
คือประมาณ 25-30 นาที แต่โดยรวมแล้วยังมีความพึงพอใจกับการฟังพระวจนะหรือค าเทศนาในช่วง
การนมัสการวันอาทิตย์ของคริสตจักรและมีรูปแบบที่คริสตจักรใช้มีความเหมาะสมกับทุกวัย โดยตาม
ข้อมูลกล่าวว่า 

 “พ่อมีความพึงพอใจกับรูปแบบการเทศนาที่ใช้อยู่นะ โดยอาจารย์เขาจะเทศน์ใช้เวลา
ประมาณ 25-30 นาที ซึ่งพ่อว่าแค่นี้พอแล้ว เพราะถ้านานกว่านี้จะเริ่มรับไม่ไหวแล้ว เริ่มไม่ค่อย
อยากจะฟังแล้ว ในทุกอาทิตย์ที่ได้มาฟังการเทศนาพ่อก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้า เพราะท าให้เข้าใจน ้า
พระทัยของพระเจ้ามากขึ้น พ่อคิดว่าถ้าเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้น เราก็จะสามารถเป็นพระพรให้กับคน
อ่ืนได้มากขึ้นด้วย เช่นเวลาเราไปหนุนใจผู้อ่ืน หรือเมื่อเจอสถานการณ์ต่าง ๆ กับตัวเองเราก็สามารถ
น าเอาพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้ฟังมาไปแบ่งปันให้กับคนอ่ืน แล้วพ่อก็คิดว่ารูปแบบที่โบสถ์นี้ใช้
อยู่ก็ดีและเหมาะสมกับคนทุกวัยนะ เพราะอาจารย์เขายังเป็นคนหนุ่ม ค าที่ใช้ก็ไม่ได้ลึกเกินไป ฟัง
เข้าใจง่ายดี" 

 จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อพันธกิจการนมัสการด้านการฟังพระวจนะหรือค าเทศนา
ของกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์พบว่า คนเจเนอเรชั่นนี้ให้ความส าคัญกับการฟังพระวจนะของ    
พระเจ้าหรือค าเทศนามาก เพราะเมื่อฟังพระวจนะหรือค าเทศนาแล้วรู้สึกได้รับพระพร มีความ   
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สบายใจ และรู้ว่าควรด าเนินชีวิตอย่างไรให้ถูกต้องตามพระประสงค์ของพระเจ้า เพ่ือน ามาใช้ทั้งกับ
ตนเองและน าไปแบ่งปันให้กับผู้อื่น 

 2) ด้านการอธิษฐาน 
 การจากสัมภาษณ์พบว่า สมาชิกที่อยู่เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ มีความรู้สึกพึงพอใจต่อ     
พันธกิจการนมัสการด้านการอธิษฐานที่คริสตจักรท าอยู่ทุกคน และได้ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน
ทุกคน โดยผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งกล่าวว่า  

 “แม่รู้สึกพึงพอใจนะ เพราะในช่วงที่อธิษฐานเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้มีโอกาสได้อธิษฐานต่อ
พระเจ้า ท าให้เราได้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น และแม่จะขอพระเจ้าให้แม่เติบกับพระเจ้ามากข้ึนในทุก 
ๆ วัน ซึ่งที่โบสถ์ก็จะใช้รูปแบบตามของสภานั้นแหละ ซึ่งโดยรวมแล้วใช้เวลาอธิษฐานประมาณ 15 
นาที ไม่ว่าจะอธิษฐานเตรียมใจ สารภาพบาป ถวายทรัพย์ และขอพระพร ซึ่งก็อยู่ที่ว่าใครเป็นน า
อธิษฐาน ถ้ามีอายุหน่อยก็จะอธิษฐานนาน แต่ถ้าเป็นมัคนายกที่อายุน้อย ๆ ประมาณ 30 กว่าก็จะ
อธิษฐานน้อยหน่อย แต่ก็ไม่เป็นไรดีแล้วที่เพราะโบสถ์ก็อยากเสริมสร้างชีวิตเขาให้เติบโตขึ้นด้วย และ
แม่ก็คิดว่ารูปแบบที่ใช้อยู่นี้ก็เหมาะสมกับทุกวัยอยู่นะ มันเป็นการอธิษฐานเนอะ มันไม่มีถูกมีผิด
หรอก” 

ในท านองเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงพันธกิจการนมัสการด้านการอธิษฐาน
ว่ารู้สึกพึงพอใจเหมาะดีอยู่แล้ว ตามข้อมูลกล่าวว่า 

“แม่มีความพึงพอใจต่อค าอธิษฐานของที่โบสถ์นี้นะ และแม่คิดว่าแบบนี้มันก็เหมาะสมกับทุก
เพศทุกวัยดี” 

ในท านองเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงพันธกิจการนมัสการด้านการอธิษฐาน
ว่ารู้สึกพึงพอใจและช่วยให้ได้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากข้ึนด้วยตามข้อมูลกล่าวว่า 

“พ่อมีความพึงพอใจของการอธิษฐานนะ เพราะว่าการอธิษฐานท าให้เราได้ใกล้ชิดกับพระเจ้า
มากขึ้น” 

จากข้อมูลของผู้ ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อพันธกิจการนมัสการด้านการอธิษฐานพบว่า คนใน       
เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ชอบให้มีการอธิษฐานเยอะ ๆ เพราะท าให้รู้สึกได้เข้าใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น 
และการได้เปิดโอกาสให้คนที่อายุน้อย ได้น าอธิษฐานถือเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้ผู้ที่อธิษฐานนั้นเติบโต
กับพระเจ้าด้วย 
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3) ด้านศาสนพิธี 
 การจากสัมภาษณ์พบว่า สมาชิกที่อยู่เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ มีความรู้สึกพึงพอใจต่อ     
พันธกิจการนมัสการด้านศาสนพิธีทุกคน เนื่องจากเคยเห็นรูปแบบการประกอบศาสนพิธีมาตั้งแต่
เริ่มต้นแล้ว โดยผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งกล่าวว่า 

 “แม่รู้สึกมีความพึงพอใจ โดยคริสตจักรจะมีพิธีมหาสนิท 3 เดือนต่อครั้ง โดยใช้รูปแบบตาม
แบบสภาคริสตจักรคือ อาจารย์ท าพิธี และให้ผู้ปกครองเป็นน าเอาขนมปังกับน ้าองุ่นไปให้สมาชิก ซึ่ง
คนหนึ่งคือประธานโบสถ์ส่วนอีกคนก็สลับกันไป ซึ่งเป็นการรับแบบเพรชไบทีเรียนนี้แหละ ส่วนการรับ
บัพติศมา คริสตจักรก็จะใช้รูปแบบพรม ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลย โดยคริสตจักรไม่เคยให้บัพติศมาแบบ
จุ่ม แต่แม่เคยเห็นคนอ่ืนที่เป็นญาติกันกับแม่เขารับบัพติศมาแบบจุ่มจากคริสตจักรที่อ่ืนอยู่นะ และแม่
ก็คิดว่าการรับแบบพรมนี้เหมาะสมกับสมาชิกทุกคนและทุกวัยดีนะ เพราะมันง่ายดี” 

 ในท านองเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงพันธกิจการนมัสการด้านศาสนพิธีไว้ว่า 
เคยรับศีลมหาสนิทและเห็นบัพตศิมาของคริสต์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามข้อมูลกล่าวไว้ว่า 

 “พ่อมีความพึงพอใจกับรูปแบบศาสนพิธีที่โบสถ์ท าอยู่นะ เพราะตั้งแต่พ่อเกิดมา พ่อก็เคย
เห็นที่ท าอยู่เพียงรูปแบบเดียว ไม่เคยเห็นรูปแบบอ่ืนเลย เลยคิดว่าสิ่งที่โบสถ์ท าอยู่นี้ก็ดีอยู่แล้ว ทั้ง 
บัพติศมาและมหาสนิท และรูปแบบที่จัดก็พ่อก็คิดว่าเหมาะสมกับทุกคนทุกวัยอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้อง
ท ารูปแบบอ่ืนก็ได้ เพราะเราคุ้นเคยกับการท าแบบนี้” 

 ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่ง ไม่ได้รู้ว่าศาสนพิธีควรจัดอย่างไรถึงจะเหมาะสมที่สุด 
เนื่องจากท่ีผ่านมาคริสตจักรไม่เคยเปลี่ยนรูปแบบเลย โดยตามข้อมูลกล่าวว่า 

 “แม่คิดว่าพึงพอใจนะคะ โดยที่โบสถ์นี้จะมีการจัดพิธีศีลมหาสนิท 3 เดือนต่อครั้ง แต่โดย
ส่วนตัวแม่เองก็ไม่รู้หรอกนะว่าพิธีนี้ควรจะจัดห่างกันมากน้อยขนาดไหน เพราะโบสถ์นี้ก็จัดแบบนี้มา
โดยตลอด ส่วนพิธีบัพติศมาก็คิดว่าแบบที่ท าอยู่นี้ก็เหมาะสมอยู่แล้ว แม่ไม่อยากจุ่มเพราะกลัวหนาว 
ซึ่งศาสนพิธีที่โบสถ์ท าอยู่ก็เหมาะสมกับทุกวัยดี เพราะเราก็ท ารูปแบบอย่างนี้มาตั้งแต่เริ่มเปิดเป็นจุด
ประกาศแล้วนะ” 

 จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีมีต่อพันธกิจการนมัสการด้านศาสนพิธีพบว่า คนในเจเนอเรชั่น
เบบี้บูมเมอร์มีความคุ้นเคยกับรูปแบบศาสนพิธีที่คริสตจักรจัดมาแต่เดิมมานานแล้ว และไม่มีความคิด
ที่จะเปลี่ยนรูปแบบหรือลองท าศาสนพิธีในรูปแบบอ่ืน ๆ และคิดว่าเจเนอเรชั่นอ่ืนก็มีความคิดเหมือน
ตนเช่นกัน 
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4) ด้านการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า 
 การจากสัมภาษณ์พบว่า สมาชิกที่อยู่เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ มีความรู้สึกพึงพอใจต่อ      
พันธกิจการนมัสการด้านการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าทุกคน โดยผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งกล่าวว่า 

 “แม่พึงพอใจมาก โดยคริสตจักรที่นี้จะมีการร้องเพลงนมัสการอยู่ 2 ช่วงคือ ช่วงก่อน
นมัสการ จะใช้เพลงเพลงสั้น น าโดยทีมของอนุชน ซึ่งเครื่องดนตรีที่ใช้ก็จะมีกีต้าร์ เบส กลอง ใครเล่น
อันไหนได้ก็เล่น และช่วงนมัสการปกติที่ใช้หนังสือเพลงไทยนมัสการเล่มแดงก็จะใช้เครื่องดนตรี
เหมือนกันและทีมเดียวกัน ซึ่งเมื่อแม่ได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าและแม่รู้สึกได้ว่า ได้ใกล้ชิดพระเจ้า 
ได้เห็นถึงความรักของพระเจ้า และรูปแบบโบสถ์ที่ใช้นมัสการอยู่นี้แม่ก็คิดว่ามีความเหมาะสมกับทุก
วัย เพราะว่ามีนมัสการ 2 ช่วง โดยอนุชนก็ร้องได้ ผู้สูงอายุก็ร้องตามได้” 

 ในท านองเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงพันธกิจการนมัสการด้านการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าว่า ชอบการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าช่วงอนุชนมากกว่า โดยตามข้อมูลกล่าวว่า 

 “แม่ความชอบมาก เพราะรู้สึกสนุกเมื่อได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า และแม่ก็ชอบช่วงเวลา
ที่อนุชนน าเพลงก่อนที่จะเริ่มนมัสการพระเจ้าซะอีก เพราะเพลงมันสนุกสนานดี เครื่องดนตรีก็มีเยอะ
ดี อนุชนก็ร้องเพลงเพราะดีนะแม่ว่า แม้ว่าการนมัสการช่วงอนุชนคนสูงอายุคนอ่ืนจะไม่ค่อยเข้ามาก็
ตาม แต่ส าหรับแม่ชอบมาก และแม่ก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับทุกวัยดีนะ เพราะใครชอบช่วงไหนก็มา
เวลานั้น บางคนก็ไม่ชอบช่วงอนุชนก็มี เพราะว่าร้องตามไม่ได้บ้าง บางคนก็ไม่ชอบเสียงดังบ้าง” 

 ในท านองเดียวผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงพันธกิจการนมัสการด้านการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าว่า ชอบการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ามาก เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขท่ีสุดเมื่อได้ร้อง
เพลง โดยตามข้อมูลกล่าวไว้ว่า 

 “พ่อพึงพอใจมาก โดยทีมนมัสการของโบสถ์ที่นี้มีนักดนตรีผสมกันแต่ตั้งวัยอนุชนถึงวัย
ประมาณ 40 กว่า ๆ ไม่ใช่อะไรหรอก อนุชนที่เล่นดนตรีได้มีไม่เยอะ มัคนายกเลยต้องไปช่วยเล่นบ่อย 
ๆ และพ่อเองก็ชอบการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ามาก เพราะมันเป็นช่วงที่พ่อมีความสุขที่สุดละ อยู่
บ้านพ่อก็ชอบเพลงนมัสการพระเจ้า แล้วก็ร้องตามไปด้วย และพ่อก็คิดว่ามันก็เหมาะสมกับคนทุกวัย
นะ ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันได้ เว้นแต่ว่าเพลงมันจะใหม่ไปจริง ๆ 
แต่ถ้าพ่อได้ฟังได้ร้องตามสัก 3-4 รอบพ่อก็ร้องตามได้ละ” 

 จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีมีต่อพันธกิจการนมัสการด้านศาสนพิธีพบว่า คนในเจเนอเรชั่น
เบบี้บูมเมอร์มีความพึงพอใจและชอบการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ามาก ไม่เพียงเฉพาะช่วงนมัสการ
พระเจ้าในวันอาทิตย์เพียงเท่านั้น ซึ่งทุกคริสตจักรเองก็มีการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า 2 ช่วงคือช่วง



 

37 

ก่อนเริ่มนมัสการพระเจ้า จะเป็นของทีมอนุชนโดยใช้เพลงสั้น และช่วงนมัสการพระเจ้าปกติจะใช้
เพลงไทยนมัสการเล่มสีแดง 

5) ด้านการถวาย  
 การจากสัมภาษณ์พบว่า สมาชิกที่อยู่เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ มีความรู้สึกพึงพอใจต่อ     
พันธกิจการนมัสการด้านการถวายทุกคน โดยผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งกล่าวว่า 

 “พึงพอใจค่ะ โดยการถวายของคริสตจักรนี้จะมีหลายรูปแบบทั้งการถวายแบบใส่ซอง และไม่
ใส่ซอง โดยแบบใส่ซอง บางคนจะเขียนหรือไม่เขียนชื่อก็ได้ ซึ่งจะถวายผ่านช่วงเดินถุงถวาย และยังมี
การถวายผ่านกองทุนต่าง ๆ โดยคริสตจักรจะเตรียมกล่องโดยเขียนชื่อกองทุนแต่ละอย่างไว้เช่น ถวาย
ส าหรับช่วยนักศึกษาฝึกงาน ถวายส าหรับค่าเดินทาง ถวายส าหรับค่าอาหาร ส าหรับพัฒนาต่าง ๆ ซึ่ง
อยู่ที่ว่าช่วงเวลานั้นมีอะไรที่คริสตจักรต้องซ่อมแซมบ้าง และการถวายที่ท าอยู่นี้ คิดว่าก็เหมาะสมกับ
ทุกคนทุกวัยเพราะว่าคริสตจักรไม่ได้บังคับใคร แต่อาจารย์จะหนุนใจให้ทุกคนช่วยกันถวายตามก าลัง
ของตนม”ี 

 ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงพันธกิจการนมัสการ
ด้านการถวายว่า มีการถวายผ่านกองทุนหรือถวายพิเศษแต่ไม่ได้ถวายผ่านกล่อง แต่จะรวมในช่วงการ
ถวายทรัพย์ทั้งหมด ซึ่งจะมีการเตรียมซองถวายส าหรับกองทุนไว้ให้ โดยตามข้อมูลกล่าวไว้ว่า 

“มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการถวายของโบสถ์ โดยโบสถ์ที่นี้มีการถวายแบบใส่ซอง โดยคน
ถวายจะใส่ซองหรือไม่ใส่ก็ได้ แล้วแต่เลย โดยจะมีซองแยกไว้เป็นถวายปกติวันอาทิตย์ ถวายสิบลด 
หรือถวายพิเศษ และแม่ก็คิดว่าการถวายที่ท าอยู่เวลานี้ก็ดีที่สุดแล้วนะ เพราะเราก็ปรับใช้เรื่อย ๆ จาก
ตั้งแต่ตั้งกล่องไว้ที่หน้าห้องนมัสการ จนถึงที่ท าอยู่นี้แหละ และแม่คิดว่าก็เหมาะสมกับทุกคนทุกวัยดี 
โดยเท่าที่สังเกต เด็กจะไม่ถวายแบบไม่ใส่ซองกัน ผู้ใหญ่ก็มีแต่ไม่เยอะ ส่วนมากก็จะใส่ซองถวายกัน” 

ในท านองเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงพันธกิจการนมัสการด้านการถวายว่า 
เหรัญญิกของคริสตจักรจะแจ้งยอดการรับ-จ่ายของคริสตจักรลงในสูจิบัตร เพ่ือให้มีความโปร่งใสแก่
สมาชิกมากท่ีสุด โดยตามข้อมูลกล่าวไว้ว่า 

 “มีความพึงพอใจครับ โดยโบสถ์ที่นี้มีการถวายผ่านการเดินถุงถาย โดยจะถวายเป็นเงินสด 
แต่ถ้ามีถวายพิเศษสมาชิกก็จะใส่ซองเพ่ือระบุสิ่งที่ต้องการถวายและเหรัญญิกมีความโปร่งใสเป็นอย่าง
มาก โดยเขาจะแจ้งยอดถวายรวม และค่าใช้จ่ายในทุก ๆ อาทิตย์ให้ทุกคนทราบ ซึ่งก็คิดว่าเหมาะสม
กับทุกวัย” 
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 จากข้อมูลของผู้ ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อพันธกิจการนมัสการด้านการถวายพบว่า คนใน           
เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ให้ความส าคัญกับการถวายทรัพย์ และต้องมีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบการ
ถวายทรัพย์ของสมาชิกคริสตจักรได้ว่าคณะธรรมกิจของคริสตจักรน าเงินถวายทรัพย์ไปใช้ในพันธกิจ
อะไรบ้าง ในแต่ละอาทิตย์ เพ่ือความโปร่งใส และให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า 

4.1.2 เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
 1) ด้านการฟังพระวจนะหรือค าเทศนา 
 การจากสัมภาษณ์พบว่า สมาชิกท่ีอยู่เจเนอเรชั่นเอ็กซ์มีความพึงพอใจต่อพันธกิจการนมัสการ
ด้านการฟังพระวจนะหรือค าเทศนาทุกคน แต่ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งก็มีข้อสังเกตเล็กน้อย โดยจาก
ข้อมูลกล่าวว่า 

 “พ่ีมีความพึงพอใจที่อาจารย์เขาเทศน์ให้ฟังนะ และสามารถเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์เทศน์ได้อยู่ 
แต่บางครั้งอาจารย์ก็เทศน์พาไปไกลเกินไปจนบางทีก็พากลับมาไม่ค่อยได้ หรือว่าพ่ีตามไม่ทันแล้วก็ไม่
รู้ แต่โดยรวมก็พึงพอใจ ส าหรับพ่ีคิดว่ารูปแบบที่เทศนาอยู่ก็เหมาะสมกับทุกวัยดี เพราะอาจารย์เขาใช้
ค าเทศน์ที่ฟังง่าย ไม่ได้ใช้ค าราชาศัพท์เยอะ ซึ่งมันก็ท าทั้งเด็กและคนแก่เข้าใจได้อยู่” 

ในท านองเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงพันธกิจการนมัสการด้านการฟัง   
พระวจนะหรือค าเทศนาในเรื่องความแตกต่างของผู้เทศนาระหว่างอาจารย์กับผู้ปกครอง ตามข้อมูล
กล่าวว่า 
 “ผมรู้สึกพึงพอใจนะ แต่การเทศนาของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไป เช่นคนที่จบสถาบัน 
ศาสนศาสตร์มาก็จะเทศนาช่วยให้เราได้เข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้น แต่คนไม่จบก็จะเน้นประสบการณ์
ส่วนตัวมากกว่า โดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้คิดมาก ดูสมดุลดี และรู้สึกว่ารูปแบบการเทศนาที่ใช้อยู่ก็
เหมาะสมกับทุกวัยอยู่ แต่ถ้าผู้ปกครองเทศนาบ่อยไปก็ไม่ดีนะ” 

ในท านองเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงพันธกิจการนมัสการด้านการฟังพระ
วจนะหรือค าเทศนาว่าชอบการเทศนาแบบหัวข้อมากกว่า ตามข้อมูลกล่าวว่า 

 “พ่ีพึงพอใจค่ะ และส่วนตัวชอบฟังการเทศนาแบบหัวข้อ เพราะต้องการที่จะน ามาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตมากกว่าแบบอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นอธิบายหรือแบบเล่าเรื่อง โดยผู้เทศนาที่นี้ก็เทศนาแบบหัวข้อ
มากกว่า แต่ในบางครั้งก็มีอธิบายมากเกินไปหน่อย โดยเฉลี่ยแล้วผู้เทศนาจะใช้เวลาประมาณ 30-40 
นาที ซึ่งก็ดูเหมาะสมแล้ว เพราะถ้ามากกว่าจะคนฟังเริ่มเหนื่อยหรือเริ่มเบื่อแล้ว และคิดว่ารูปแบบ
การเทศนาที่คริสตจักรใช้อยู่เวลานี้ก็ มีความเหมาะสมกับทุกวัยนะ เพราะเมื่อพ่ีได้ลองไปถามเด็ก ๆ 
หรืออนุชน ว่าวันนี้อาจารย์เทศนาเรื่องอะไร เด็ก ๆ เขาก็จะจ าไดว้่าวันนี้อาจารย์เทศนาเรื่องอะไร” 
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จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อพันธกิจการนมัสการด้านการฟังพระวจนะหรือค าเทศนา
ของกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์พบว่า สิ่งที่คนในกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ต้องการจากการฟังพระวจนะหรือค า
เทศนาคือ เนื้อหาของค าเทศนามากกว่าตัวอย่างจากประสบการณ์ส่วนตัว 

 2) ด้านการอธิษฐาน 
 การจากสัมภาษณ์พบว่า สมาชิกที่อยู่เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ มีความรู้สึกพึงพอใจต่อพันธกิจการ
นมัสการด้านการอธิษฐานทุกคน ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้รับการหนุนใจในช่วงอธิษฐาน โดยกล่าวว่า 

 “มีความพึงพอใจค่ะ เพราะในช่วงที่อธิษฐานกับพระเจ้า เหมือนได้รับค าหนุนใจผ่านทางการ
อธิษฐาน แล้วพ่ีก็คิดว่ารูปแบบที่อธิษฐานอยู่ก็น่าจะเหมาะกับคนทุกวัยอยู่ค่ะ เพราะการอธิษฐานมันก็
ไม่มีอะไรตายตัว เพราะเป็นสิ่งที่เราอธิษฐานต่อพระเจ้า ขอให้พระเจ้าอวยพรเรา ขอให้ช่วยเรา ส่วน
ใครจะใช้ค าแบบไหน จะสั้นจะยาวก็ไม่เป็นไรค่ะ” 

ในท านองเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงพันธกิจการนมัสการด้านการอธิษฐาน
ว่าสิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมคืออยากให้คริสตจักรมีการอธิษฐานร่วมกัน ตามข้อมูลกล่าวว่า 

 “มีความพึงพอใจครับ แต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วย เพราะบางคนก็อธิษฐานยาว บางคนก็
อธิษฐานสั้นไปก็ไม่ดี ยาวไปก็ไม่ดี และการอธิษฐานที่คริสตจักรใช้อยู่ในปัจจุบันก็มีความเหมาะสมกับ
ทุกคนทุกวัยนะ แต่โดยส่วนตัวจริง ๆ แล้ว ชอบแบบอธิษฐานร่วมกันหลายคนมากกว่าเพราะมันท าให้
มีพลังมากกว่า” 

 ในท านองเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงพันธกิจการนมัสการด้านการอธิษฐาน
ของคริสตจักร ว่าคริสตจักรมีการอธิษฐานเผื่อร่วมกันเพิ่มเติมข้ึนมาจากปกต ิโดยตามข้อมูลกล่าวว่า 

 “พึงพอใจที่คริสตจักรท าอยู่ค่ะ นอกจากที่อธิษฐานในช่วงนมัสการแล้ว คริสตจักรมีการ
เพ่ิมเติมในเรื่องของการอธิษฐานหลังจากที่นมัสการเสร็จด้วย โดยเราจะมีหัวข้ออธิษฐานเผื่อซึ่งกัน
และกัน อธิษฐานเผื่อคนเจ็บป่วย อธิษฐานเผื่อการประกาศ คนที่เราได้ประกาศด้วย อธิษฐานเรื่อง
งบประมาณต่าง ๆ ด้วยกัน ส่วนเรื่องของการอธิษฐานบางคนไม่กล้าอธิษฐานเราก็ต้องค่อย ๆ ฝึกเขา
ไปเรื่อย ๆ จึงคิดว่าการอธิษฐานที่ท าอยู่นี้ก็เหมาะสมกับทุกวัยนะคะ เพราะเด็ก ๆ ก็จะได้รู้ว่าทุกคนใน
คริสตจักรก็อธิษฐานเผื่อการเรียนการสอบของพวกเขา คนวัยอ่ืน ๆ ก็รับรู้ได้เช่นกันค่ะ” 

 จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อพันธกิจการนมัสการด้านการอธิษฐานพบว่า คนในเจเนอ
เรชั่นเอ็กซ์ไม่สนใจระเบียบแบบแผนในการอธิษฐาน ผู้ที่น าอธิษฐานจะอธิษฐานอย่างไรก็ได้แล้วแต่
บุคคล รวมทั้งเห็นคุณค่าในการอธิษฐานรวมกันเยอะ ๆ มากกว่าการอธิษฐานคนเดียว 
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3) ด้านศาสนพิธี 
 การจากสัมภาษณ์พบว่า สมาชิกที่อยู่ เจเนอเรชั่น เอ็กซ์มีความรู้สึกพึงพอใจต่อพันธกิจ      
การนมัสการด้านศาสนพิธีทุกคน โดยผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งกล่าวว่าเคยรูปแบบของศาสนพิธีที่ใช้ใน
คริสตจักรท ามาเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่เคยเห็นการประกอบพิธีรูปแบบอ่ืนเลย โดยตาม
ข้อมูลกล่าวว่า 

 “ก็พึงพอใจนะ เพราะว่าตั้งแต่ที่ผมเกิดมาก็เคยเห็นแต่รูปแบบที่โบสถใ์ช้อยู่ในปัจจุบันและคิด
ว่าแบบนี้ก็ดีอยู่แล้ว” 

 และผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งก็มีความคิดเห็นในท านองเดียวกัน โดยกล่าวว่า 

 “ที่นี้มีจัดมหาสนิท 3 เดือนต่อครั้ง แต่คิดว่าถ้าท าบ่อยขึ้นกว่าก็น่าจะดีขึ้นก็ได้ แต่ก็ไม่เคย
บ่อยขึ้นมีแต่เลื่อนออกไปเรื่อย ๆ มากกว่า ส่วนบัพติศมาก็ใช้แบบพรม ไม่เคยเห็นแบบอ่ืน แต่คิดว่า
แบบนี้ก็ดีอยู่แล้ว เหมาะสมกับทุกวัย จะเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ก็เข้าร่วมได้หมด” 

 ในขณะที่ ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงว่าคริสตจักรที่นมัสการอยู่มีการจัดพิธีศีลมหา
สนิท เดือนละครั้ง และพิธีบัพติศมาก็ยืนยันที่ใช้แบบวิธีการพรมเท่านั้น โดยตามข้อมูลกล่าวว่า 

 “เราจะจัดพิธีมหาสนิทตามรูปแบบในหนังสือคู่มือศาสนพิธีเท่านั้น โดยโบสถ์จะจัดเดือนละ 1 
ครั้ง เพ่ือให้สมาชิกได้ระลึกถึงพระเยซูคริสต์บ่อย ๆ  และเรื่องพิธีบัพติศมาของที่นี้เราจะใช้แบบพรม
เท่านั้น และคิดว่ารูปแบบที่ใช้อยู่ก็เหมาะสมกับทุกคนอยู่แล้ว” 

จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีมีต่อพันธกิจการนมัสการด้านศาสนพิธีพบว่า คนในเจเนอเรชั่น
เอ็กซ์มีความคุ้นเคยกับรูปแบบศาสนพิธีที่คริสตจักรใช้อยู่ คือตามคู่มือศาสนพิธี  สภาคริสตจักรใน
ประเทศไทย ส่วนเรื่องการจัดพิธีมหาสนิทอยู่ที่ตามมติของคณะธรรมกิจคริสตจักรก าหนดว่าจะจัดพิธี
มหาสนิทบ่อยมากน้อยเพียงใด ซึ่งคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์พร้อมเข้าร่วมและให้ความร่วมมือ 

 4) ด้านการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า 
 การจากสัมภาษณ์พบว่า สมาชิกที่อยู่เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ มีความรู้สึกพึงพอใจต่อพันธกิจ     
การนมัสการด้านการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าทุกคน โดยผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งมีความลังเลว่าจะมี
ความพึงพอใจต่อการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของคริสตจักรหรือไม่ โดยกล่าวว่า 

 “พ่ีมีความพึงพอใจอยู่นะคะ แต่ช่วงร้องเพลงของอนุชน พ่ีว่าเพลงมันเร็วเกินไป บางทีก็ร้อง
ไม่ทัน หรือร้องไม่ได้บ้าง แต่คนอ่ืนก็ไม่มีปัญหานะ ซึ่งการจัดแบบนี้พ่ีว่ามันก็เหมาะสมกับคนทุกวัยดี 
โดยเพลงของอนุชนก็เร้าใจดี แต่พ่ีชอบร้องตามเล่มแดงมากกว่า เพราะคุ้นเคยมากกว่า” 
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 ในท านองเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงพันธกิจการนมัสการด้านการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าว่าท าให้จดจ่อกับพระเจ้าได้ และมีความชอบการร้องเพลงนมัสการของอนุชน
มากกว่าการร้องเพลงไทยนมัสการ ตามข้อมูลกล่าวว่า 

 “โดยรวมก็มีความพึงพอใจ เพราะช่วงที่เราได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ามันสามารถท าให้เรา
นิ่งอยู่กับพระเจ้าและสามารถจดจ่ออยู่กับพระองค์ได้ และมีความชื่นชอบการนมัสการแบบเพลงสั้น
ของอนุชนมากกว่า เพราะมันต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ แต่ช่วงนมัสการเพลงไทยนมัสการร้องเพลงหนึ่ง
เสร็จก็ต้องนั่ง และรออธิษฐานก่อน และค่อยร้องอีกเพลง รู้สึกมันไม่ค่อยต่อเนื่อง เลยคิดว่ารูปแบบนี้ก็
เหมาะกับทุกวัยดีนะ ท าให้ดูสมดุลกันดี” 

 ในท านองเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงพันธกิจการนมัสการด้านการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าว่าเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในชีวิต จากข้อมูลกล่าวว่า 

 “พ่ีมีความพึงพอใจค่ะ เพราะคิดว่าการนมัสการพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในชีวิตเลย 
และเหนือสิ่งอ่ืนใดเพลงที่ใช้ร้องสรรเสริญพระเจ้าจะต้องเป็นเพลงที่เราร้องได้ แม้ว่าจะซ ้ากันทุก
สัปดาห์บ้างก็ไม่เป็นไร ขอให้ร้องได้ไว้ก่อน” 

จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อพันธกิจการนมัสการด้านการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
พบว่า คนในเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ต้องการร้องบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าที่คุ้นเคยมากกว่าที่จะใช้บทเพลง
ใหม่ ๆ แต่ถึงกระนั้นคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ได้ให้ความส าคัญกับการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า เพราะท า
ให้รู้สึกว่าได้ใกล้ชิดพระเจ้า ได้จดจ่อในพระเจ้ามากกว่าด้านอ่ืน  

 5) ด้านการถวาย 
การจากสัมภาษณ์พบว่า สมาชิกที่อยู่เจเนอเรชั่น เอ็กซ์มีความรู้สึกพึงพอใจต่อพันธกิจการ

นมัสการด้านการถวายทุกคน โดยผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึง เด็ก ๆ อาจจะยังไม่มีความเข้าใจ
ในการทรัพย์ แต่พ่อแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการถวายให้ลูกได้เห็น โดยข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า  

“มีความพึงพอใจในรูปแบบที่โบสถ์ท าอยู่ แต่คิดว่าเด็กอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องการ
ถวายทรัพย์มากเท่าไหร่ เพราะคนที่เป็นพ่อแม่จะเอาซองให้ลูกตัวเองเป็นคนยื่นซองถวายทรัพย์เข้าไป
ในถุงรับถวาย ซึ่งโดยรวมแล้วก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับคนทุกวัยได้ครับ แต่อยากให้พ่อแม่ท าตัวเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กมากกว่ายื่นซองให้เด็กเป็นคนถวายทรัพย์” 

ในท านองเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงพันธกิจการนมัสการด้านการถวายว่า 
การถวายในรูปแบบใส่ซองนั้นเหมาะสมกับคริสตจักรแล้ว โดยตามข้อมูลกล่าวไว้ว่า 
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“มีความพึงพอใจค่ะ และรูปแบบที่คริสตจักรท าอยู่ที่เป็นการถวายแบบใส่ซอง และคิดว่าการ
ถวายแบบใส่ซองดีและเหมาะสมกับทุกคนดีแล้วค่ะ” 

ในท านองเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงพันธกิจการนมัสการด้านการถวายว่า
พอใจกับรูปแบบในการใส่ซองถวาย แต่จะต้องไม่เปิดเผยรายชื่อให้ทราบ โดยตามข้อมูลกล่าวไว้ว่า 

“มีความพึงพอใจ กับรูปแบบที่ใช้แบบการเดินถุงถวายโดยจะถวายทรัพย์ใส่ในซองถวายและ
มีการระบุชื่อทุกคนไว้ แต่เราจะไม่เปิดเผยว่าแต่ละคนถวายเท่าไหร่” 

จากข้อมูลของผู้ ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อพันธกิจการนมัสการด้านการถวายพบว่า คนใน           
เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ให้ความร่วมมือในการถวายทรัพย์เป็นอย่างดี ถึงแม้จะมีผู้ให้สัมภาษณ์บางคนได้ตั้ง
ข้อสังเกตถึงการถวายทรัพย์บ้างว่าเหมาะสมหรือไม่ เพราะส าหรับคนเจเนอเรชั่นนี้ให้ความส าคัญต่อ
การถวายทรัพย์มาก 

4.1.3 เจเนอเรชั่นวายหรือมิลเลนเนียล 
 1) ด้านการฟังพระวจนะหรือค าเทศนา 
 การจากสัมภาษณ์พบว่า สมาชิกที่อยู่เจเนอเรชั่นวายโดยส่วนมากมีความพึงพอใจต่อพันธ
กิจการนมัสการด้านการฟังพระวจนะหรือค าเทศนาที่คริสตจักร โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึง
การเทศนาที่คริสตจักรตอบโจทย์กลุ่มคนเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์และเจเนอเรชั่นเอ็กซ์มากกว่า โดย
จากข้อมูลกล่าวว่า 

 “โดยรวมมีความพึงพอใจนะคะ แตก็่อยากให้อาจารย์เทศนาไม่ให้ใช้เวลามากเกินไป และทาง
ผู้เทศนาเองก็ควรใช้น ้าเสียงที่ชวนฟังมากกว่านี้อีกหน่อย เพราะเสียงอาจารย์เป็นโมโนโทนไปสัก
หน่อย หนคูิดว่าควรใช้เวลาเทศนาประมาณ 25-30 นาทกี็พอแล้วค่ะ แล้วการเทศนาหนูก็คิดว่าก็ไม่ได้
เหมาะกับคนทุกเจน ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วหนูคิดว่าค าเทศนาตอนนี้มันเหมาะส าหรับคนเจนเอ็กซ์ และเบ
บีบู้มเมอร์มากกว่าแต่ไม่ได้ตอบสนองคนเจนวายกับเจนแซตเลย” 

ในท านองเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงพันธกิจการนมัสการด้านการฟังพระ
วจนะหรือค าเทศนาโดยกล่าวถึงผู้เทศนาที่ระหว่างอาจารย์กับผู้ปกครองมีความแตกต่างกัน และ
หัวข้อในการเทศนาในแต่ละอาทิตย์ โดยจากข้อมูลกล่าวว่า 

 “รู้สึกพอใจอยู่ค่ะ แต่ว่าตัวของผู้เทศนาก็อาจจะมีความแตกต่างกัน เพราะผู้ปกครองอาจจะ
ไม่ค่อยรู้เรื่องศาสนศาสตร์มากเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นอาจารย์ที่จบพระคัมภีร์มาก็จะสามารถช่วยให้เรามี
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ความเข้าใจพระคัมภีร์ได้มากข้ึนด้วย ส่วนเหมาะสมกับคนทุกวัยไหม หนูว่าขึ้นอยู่กับหัวข้อที่เทศนาค่ะ 
บางหัวข้อเหมาะกับคนเจนนี้ อีกอาทิตย์มาก็อาจจะเหมาะกับคนอีกเจนค่ะ” 

ในขณะที่ ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงพันธกิจการนมัสการด้านการฟังพระวจนะหรือ
ค าเทศนาว่าไม่ได้รู้สึกพึงพอใจเพราะรู้สึกว่าค าเทศนาไม่ได้ตอบโจทย์กับคนทุกเจเนอเรชั่น โดยจาก
ข้อมูลกล่าวว่า 

 “ผมรู้สึกเฉย ๆ นะ เพราะการเทศนาในแต่ละครั้งเนี่ยบางครั้งก็มีประโยชน์ บางครั้งก็ไม่มี
ประโยชน์ บางครั้งค าเทศนาก็ไม่สอดคล้องกับบริบทของสมาชิก หรือก็ไม่ได้อัพเดตข่าวสารตาม
ปัจจุบันว่าโลกมันไปถึงไหนแล้ว มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้แล้วเราควรจะตอบสนองกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอย่างไร แต่มันก็ไม่มี และผมก็คิดว่าการเทศนาของที่นี้ไม่ได้เหมาะสมกับทุกเจน 
โดยค าเทศนาจะเป็นแนวยุคเก่ามากกว่า ไม่ได้สอดคล้องกับทุกเจน โดยเฉพาะกับกลุ่มวัยรุ่นหรือคนที่
เพ่ิงมีครอบครัว ทุกวันนี้เหมือนค าเทศนามันหว่านแหมากเกินไปหน่อย” 

 จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อพันธกิจการนมัสการด้านการฟังพระวจนะหรือค าเทศนา
ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายพบว่าคนในเจเนอเรชั่นนี้ให้ความส าคัญกับเนื้อหาของค าเทศนา ว่าสามารถ
ตอบโจทย์กับชีวิตของเขาได้หรือไม่ โดยไม่ได้มองเป็นภาพรวม แต่ขึ้นอยู่กับแต่ละอาทิตย์ว่าผู้เทศนา
นั้นสามารถน าพระวจนะของเจ้ามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของสมาชิกไดม้ากน้อยเพียงใด  

 2) ด้านการอธิษฐาน 
 การจากสัมภาษณ์พบว่า สมาชิกที่อยู่ เจเนอเรชั่น วายมีความรู้สึกพึงพอใจต่อพันธกิจ       
การนมัสการด้านการอธิษฐานทุกคน ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงพันธกิจการนมัสการด้าน     
การอธิษฐานว่าสามารถน าไปใช้อธิษฐานในชีวิตประจ าวันได้ และสามารถน าไปอธิษฐานหนุนใจคนอื่น
ได้ โดยจากข้อมูลกล่าวว่า 

 “มีความพึงพอใจกับรูปแบบอธิษฐานที่โบสถ์นี้ใช้อยู่ค่ะ เพราะจะได้น าเอาค าอธิษฐานไป
อธิษฐานเองส่วนแต่ละวันได้ค่ะ และเรายังสามารถอธิษฐานหนุนใจคนอ่ืนได้ด้วย ซึ่งคิดว่าเหมาะสม
กับทุกวัยนะคะ เพราะใครก็สามารถน าไปอธิษฐานได้ค่ะ” 

 ท านองเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงพันธกิจการนมัสการด้านการอธิษฐานว่า
รูแบบการอธิษฐานของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย และแซต ไม่ได้ใช้ค าราชาศัพท์ หรือเป็นพิธีการมาก แต่จะ
เป็นค าอธิษฐานที่ออกมาจากใจ จากข้อมูลกล่าวว่า 
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 “ผมมีความพึงพอใจและชอบมากครับ เพราะค าอธิษฐานส่วนมาก ผู้ที่น าอธิษฐานจะใช้ค า
อธิษฐานที่ออกมาจากใจซึ่งไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัว แต่ก็คิดว่าท าให้ไม่ได้ตอบโจทย์กับทุกเจน เพราะ
ถ้าเป็นค าอธิษฐานของคนเจนวาย เจนแซต จะไม่ได้ใช้ค าราชาศัพท์มากมาย เพราะทุกค าอธิษฐานมัน
ออกมาจากใจจริง ๆ แต่ผู้ใหญ่บางคนก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่รุ่นของผมใช้ค าที่เป็นเหมือนเพ่ือน
กับพระเจ้ามากเกินไป” 

 ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงพันธกิจการนมัสการด้านการอธิษฐานว่ารูปแบบ
ที่คริสตจักรใช้นั้นเป็นเหมือนประเพณี ได้ฟังมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ รูปแบบการ
อธิษฐานก็ยังคงเป็นแบบเดิม โดยจากข้อมูลกล่าวว่า 

 “รู้สึกปกติครับ ผมมีความรู้สึกว่ารูปแบบหรือค าที่โบสถ์ใช้อธิษฐานมันเป็นเหมือนประเพณี
มากกว่า เคยฟังมาตอนเด็กอย่างไร ผ่านมา10-20 ปีกย็ังเหมือนเดิม แต่คิดว่าการอธิษฐานแบบนี้น่าจะ
มีความเหมาะสมกับทุกคนนะครับ เพราะเป็นการอธิษฐานแบบรวม ๆ” 

 จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อพันธกิจการนมัสการด้านการอธิษฐานพบว่า คนใน       
เจเนอเรชั่นวายไม่ได้ใช้ค าอธิษฐานแบบเป็นทางการ โดยอยากให้ค าอธิษฐานเป็นการอธิษฐานที่
ออกมาจากใจ แม้เข้าใจว่าช่วงการอธิษฐานจะเป็นช่วงของการนมัสการพระเจ้า แต่คนรุ่นนี้เคย
อธิษฐานกับพระเจ้าอย่างไรก็จะอธิษฐานกับพระเจ้าในช่วงนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่คริสตจักร
เช่นเดียวกัน และมีความคิดว่าค าอธิษฐานบางทีไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันทุก ๆ สัปดาห์  

 3) ด้านศาสนพิธี 
 การจากสัมภาษณ์พบว่า สมาชิกที่อยู่เจเนอเรชั่นวายส่วนมาก มีความรู้สึกพึงพอใจต่อ    
พันธกิจการนมัสการด้านศาสนพิธี โดยผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่ง กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อพันธกิจ       
การนมัสการด้านศาสนพิธีว่าสมาชิกในคริสตจักรไม่ได้ให้ความส าคัญต่อศาสนพิธีเท่าที่ควร และ
สมาชิกควรมีสิทธิ์เลือกวิธีการรับบัพติศมาว่าต้องรับแบบพรมหรือแบบจุ่ม โดยจากข้อมูลกล่าวไว้ว่า 

 “โดยส่วนตัวผมรู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจนะ ไม่รู้เพราะคิดว่ารูปแบบความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีมันมี
น้อยไปหน่อย หรือการให้ความส าคัญของพิธีมหาสนิทของสมาชิกมีน้อยไปหน่อย โดยจะคิดว่าเป็นพิธี
ที่ต้องท าทุก ๆ 3 เดือนเมื่อถึงเวลา แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่รู้สึกว่าพิธีนี้มันส าคัญต่อชีวิตของเขามากขนาด
ไหน เหมือนท าพิธีให้มันผ่าน ๆ ไปเท่านั้น ซึ้งผมคิดว่าพิธีนี้ควรจัดเดือนละ 1 ครั้ง เพราะการจัด 3 
เดือนต่อครั้งมันรู้สึกห่างมากเกินไป และสามารถท าให้สมาชิกให้ความส าคัญต่อพิธีนี้ได้อย่างเหมาะสม
ด้วย เช่น ถ้าจัดสัปดาห์แรกของเดือน สมาชิกก็จะรู้แล้วว่า สัปดาห์แรกของทุกเดือนโบสถ์จะมีพิธีศีล
มหาสนิท จะได้เตรียมตัวชีวิตได้ ต่อให้ไปเรียนหรือท างานที่อ่ืน กลับมาช่วงสัปดาห์แรกของเดือน
สมาชิกก็จะยังจ าได้เสมอว่าที่คริสตจักรจะมีพิธีนี้  แต่ถ้าจัด 3 เดือนต่อครั้ง เราก็จะลืมไปเลยว่า
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อาทิตย์นี้มีการจัดศีลมหาสนิทหรือบางคนกลับมา ก็รู้สึกงงว่าอาทิตย์นี้มีศีลมหาสนิทเหรอ เลยไม่ได้
เตรียมชีวิตมาก่อน ส่วนการรับบัพติศมาผมคิดว่า เราควรมีความเข้มข้นในการเตรียมความพร้อม
มากกว่านี้ เพราะหลัง ๆ มานี้ใครก็จะรับบัพติศมาก็ได้ และเห็นว่าพอรับง่ายก็หลงง่ายด้วยเช่นกัน 
ส่วนการเลือกว่าวิธีการรับบัพติศมา สมาชิกควรมีสิทธิ์เลือกว่าจะเลือกแบบพรมหรือแบบจุ่ม ไม่ใช่มี
เพียงรูปแบบเดียว” 

 ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งกล่าวถึงพันธกิจการนมัสการด้านศาสนพิธีไว้ว่ารูปแบบที่
คริสตจักรท าอยู่เหมาะสมแล้ว และต้องการให้พิธีบัพติศมาเป็นพิธีที่น่าจดจ าและน่าประทับใจมากกว่า
ที่เป็นอยู่โดยเปรียบเทียบกับพิธีแต่งงาน โดยจากข้อมูลกล่าวว่า 

 “โบสถ์ที่นี้มีการท าพิธีมหาสนิทตามแบบสภาปกติ และคิดว่าไม่มีอะไรที่จะต้องปรับปรุง 
เพราะพิธีนี้เราท ามากันตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์ใหม่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไร เพราะว่าการ
ท าพิธีนี้เป็นการระลึกถึงความรักของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อชีวิตของเรา และให้เราได้ส านึกความบาปที่
เคยท าไป ซึ่งก็เหมาะสมกับที่นี้อยู่แล้ว และถ้าเป็นไปได้อยากให้พิธีบัพติศมา ควรมีความส าคัญต่อ
สมาชิกมากกว่านี้ เพราะเป็นพิธีนี้เรามีโอกาสท าเพียงครั้งเดียว สิ่งที่ผมอยากเห็นคือ อยากให้สมาชิก
ทุกคนในภาค ทุกคริสตจักรมาอยู่ร่วมกันและมีการรับบัพติสมาพร้อมกัน จะเอาช่วงประชุมธรรมกิจ
ภาคก็ได้ หรือวันไหนก็ได้แล้วแต่จะตกลงกัน และทุกคนได้เป็นสักขีพยานร่วมกัน ให้มันเปรียบเสมือน
ว่าเป็นงานแต่งงานของเรากับพระเยซูคริสต์ ซึ่งถ้าเราท าแบบนี้ได้แล้วก็น่าจะท าให้สมาชิกที่รับ      
บัพตศิมามีความประทับใจและน่าจดจ ามากกว่าทีเ่ราท าอยู่” 

 ท านองเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงพันธกิจการนมัสการด้านศาสนพิธีว่า
ต้องการให้ใช้ขนมปังไร้เชื้อกับเหล้าองุ่นจริง ๆ เพ่ือจะได้ระถึงช่วงเวลาที่พระเยซูคริสต์เริ่มท าพิธี     
มหาสนิทจริง ๆ จากข้อมูลกล่าวเอาไว้ว่า 

 “มีความพึงพอใจค่ะ และคิดว่าการจัดพิธีมหาสนิท 3 เดือนต่อครั้งแบบนี้ก็ดีอยู่แล้ว แต่ก็
อยากให้คริสตจักรลองมีการเตรียมขนมปังเป็นแบบขนมปังไร้เชื้อและใช้เหล้าองุ่นจริง ๆ เพราะ
ปัจจุบันนี้ใช้ขนมปังทั่วไปกับน ้าองุ่นธรรมดาที่ซื้อในร้านสะดวกซื้อ คือเพ่ือที่เราจะได้รู้ซึ้งถึงช่วงเวลาที่
พระเยซูคริสต์เริ่มต้นท าพิธีมหาสนิทจริง ๆ ส่วนพิธีบัพติศมาคิดว่าแบบพรมที่ใช้อยู่ก็ดีอยุ่แล้ว เพราะ
สะดวกดี แต่ถ้าจะรับแบบจุ่มคิดว่าค่อนข้างล าบากเพราะต้องไปหาแหล่งน ้าเพ่ือท าพิธี และต้อง
เสียเวลาเดินทางอีกหลายอย่าง” 

 จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีมีต่อพันธกิจการนมัสการด้านศาสนพิธีพบว่า คนในเจเนอเรชั่น
วายต้องการให้สมาชิกใครคริสตจักรเห็นความส าคัญและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดศาสนพิธี
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อย่างชัดเจน ส่วนรูปแบบของการท าศาสนพิธีคนในเจเนอเรชั่นวายนั้นไม่ได้มีกฎตายตัวว่าต้องท าเพียง
รูปแบบที่ท าอยู่นี้เท่านั้น   

 4) ด้านการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า 
 การจากสัมภาษณ์พบว่า สมาชิกที่อยู่เจเนอเรชั่นวายส่วนใหญ่มีความรู้สึกพึงพอใจต่อ      
พันธกิจการนมัสการด้านการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า โดยผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่ง กล่าวถึงความรู้สึก
ที่มีต่อพันธกิจการนมัสการด้านการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าว่า ช่วงการร้องเพลงนมัสการของอนุชน
ได้ความสนุกสนาน แต่ช่วงการร้องเพลงไทยนมัสการช่วยให้ได้รับการชูใจและรู้เรื่องของพระเจ้า    
มากขึ้น จากข้อมูลกล่าวว่า 

 “มีความพึงพอใจค่ะ โดยเนื้อเพลงในช่วงของอนุชนก็ช่วยเราเข้าใจได้ง่ายขึ้นและมีความ
สนุกสนาน ส่วนตอนที่ร้องเพลงไทยนมัสการ เนื้อหาในเพลงก็ช่วยชูจิตชูใจของเราได้ และช่วยให้รู้
เรื่องพระเจ้าเยอะขึ้น โดยทั้ง 2 อย่างก็มีประโยชน์คนละด้าน และเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย” 

 ในขณะที่ ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้ให้ความเห็นถึงพันธกิจการนมัสการด้านการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าว่า ในเจเนอเรชั่นอื่นมีความเข้าใจว่า เมื่อคริสตจักรตีระฆังหมายความว่าก าลังจะเริ่ม
นมัสการพระเจ้า โดยในความเป็นจริง การนมัสการพระเจ้าไดเ้ริ่มตั้งแต่การร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
ในช่วงของอนุชนแล้ว จากข้อมูลกล่าวว่า  

 “ส าหรับผมยังไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่ครับ เพราะว่าคริสตจักรมีการนมัสการ 2 ช่วงคือ
ช่วงแรกเป็นเพลงสั้นของอนุชน แต่ความเข้าใจของเจนอื่นเขาคิดว่าการนมัสการของอนุชนมันเป็นการ 
intro ที่จะบอกว่าคริสตจักรจะเริ่มนมัสการแล้วนะ และพอหลังจากการร้องเพลงนมัสการของอนุชน
เสร็จคริสตจักรก็จะท าการตีระฆัง โดยสมาชิกส่วนมากที่เป็นเจนเอ็กซ์กับเจนเบบี้บูมเมอร์ ก็จะคิดว่า
เมื่อระฆังดังนั่นคือสัญญาณว่าคริสตจักรก าลังจะเริ่มนมัสการพระเจ้าแล้ว ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการ
ร้องเพลงนมัสการของอนุชน ก็เป็นการเริ่มต้นน าสมาชิกได้นมัสการพระเจ้าแล้ว” 

 ส่วนผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้ให้ความคิดเห็นต่อพันธกิจการนมัสการด้านการร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าเอาไว้ว่า แนวเพลงที่คริสตจักรใช้ขึ้นอยู่กับอนุชนที่เล่นดนตรี หากอนุชนย้ายออกไป
คริสตจักรก็จะใช้เพลงเก่า ๆ ยิ่งท าให้อนุชนเข้าไม่ถึงเนื้อเพลงและพระเจ้ามากข้ึน จากข้อมูลกล่าวว่า 

 “มีความพึงพอใจในระดับหนึ่งครับ ซึ่งแนวเพลงที่คริสตจักรใช้ขึ้นอยู่กับอนุชนว่ามีมากหรือมี
น้อย ซึ่งตอนช่วงที่มีอนุชนอยู่มาก เพลงที่ใช้ก็จะมีความเป็นสากล มีความเป็นสมัยใหม่ แต่พออนุชน
เริ่มแยกย้ายไปเรียนที่อ่ืนหรือไปท างาน แนวเพลงที่ใช้ก็จะใช้เพลงเก่า ๆ โบราณมากหน่อย แล้วพอมา
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ท าแบบนี้ก็ท าให้ไม่เหมาะกับคนทุกเจน เพราะพอคริสตจักรใช้เพลงเก่า ๆ เด็ก ๆ หรืออนุชนก็จะเริ่ม
เข้าไม่ถึง และไม่เข้าใจเพลงที่ร้องอยู่” 

จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อพันธกิจการนมัสการด้านการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
พบว่า คนในเจเนอเรชั่นวายให้ความส าคัญต่อการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ามาก ไม่ว่าจะเป็นแนว
ดนตรี การร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าทั้งเพลงสั้นและเพลงไทยนมัสการ อีกท้ังยังให้ความส าคัญต่อผู้ที่
เล่นดนตรีสรรเสริญพระเจ้าโดยจ าเป็นต้องมีทักษะในการเล่นดนตรี ท านองเดียวกันคนในเจเนอเรชั่น
วายได้มีความคิดเห็นว่าการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านั้นมีความส าคัญเทียบเท่ากับการฟังพระวจนะ
ของพระเจ้าหรือการประกอบศาสนพิธี 

 5) ด้านการถวาย 
การจากสัมภาษณ์พบว่า สมาชิกที่อยู่ เจเนอเรชั่นวาย มีความรู้สึกพึงพอใจต่อพันธกิจ      

การนมัสการด้านการถวายทุกคน โดยผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้มีแสดงความคิดเห็นต่อพันธกิจ       
การนมัสการด้านการถวายของคริสตจักรไว้ว่าช่วงที่สมาชิกสามารถถวายทรัพย์ไม่ได้ถึงแค่ตอนที่ถุง
ถวายทรัพย์อยู่ตรงหน้า แท้จริงแล้วสามารถถวายทรัพย์ช่วงเวลาไหนก็ได้ โดยผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า 

 “มีความพึงพอใจอยู่ครับ แต่ที่คริสตจักรนี้สมาชิกส่วนใหญ่มีความคิดว่า ถ้าใส่ซองถวาย นั่น
คือการสิบลดหรือการมอบถวายพิเศษ แต่ถ้าเงินไม่ได้อยู่ในซองถวาย นั่นคือการมอบถวายปกติ และ
สมาชิกบางส่วนก็คิดว่าช่วงเวลาแห่งการมอบถวายคือช่วงเวลาที่ถุงถวายอยู่ตรงหน้าท่านแล้วเท่านั้น 
ซึ่งบางที คนที่มาสายหรือมาไม่ทันช่วงเวลามอบถวายทรัพย์ ก็จะไม่ได้ถวายทรัพย์ หรือคนที่มา
นมัสการพระเจ้าแต่ช่วงถวายทรัพย์ไปเข้าห้องน ้ามา ก็ไม่มีโอกาสถวายทรัพย์แล้ว เพราะคิดว่าไม่มี
โอกาสได้มอบถวายทรัพย์แล้ว” 

 ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้แสดงความรู้สึกต่อพันธกิจการนมัสการด้านการถวายว่า 
เนื่องจากเป็นข้อตกลงร่วมกันทั้งผู้น าคริสตจักรและสมาชิกคริสตจักรจึงรู้สึกพึงพอใจและมีเหมาะสม
กับทุกวัย โดยผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า 

 “ผมรู้สึกเฉย ๆ เพราะเรื่องวิธีที่เราจะถวายเป็นสิ่งที่เราตกลงกันแล้วตั้งแต่เริ่มต้นและทุกคน
ในคริสตจักรก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร จึงคิดว่าก็น่าจะเหมาะสมกับทุกคนนะครับ” 

 ในท านองเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงพันธกิจการนมัสการด้านการถวายว่า 
พอใจกับรูปแบบที่คริสตจักรใช้อยู่ เนื่องจากบริหารจัดการได้ง่าย โดยตามข้อมูลได้กล่าวไว้ว่า 

 “มีความพึงพอใจกับรูปแบบที่ท าอยู่ค่ะ  เพราะคิดว่ามนัสามารถจัดการได้ง่ายดี” 
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จากข้อมูลของผู้ ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อพันธกิจการนมัสการด้านการถวายพบว่า คนใน            
เจเนอเรชั่นวายให้ความส าคัญต่อการถวายทรัพย์อย่างสัตย์ซื่อมากกว่ารูปแบบของการถวายทรัพย์ 
และพยายามไม่แตะต้องถึงรูปแบบที่คริสตจักรปฏิบัติกันมา 

4.1.4 เจเนอเรชั่นแซต 
 1) ด้านการฟังพระวจนะหรือค าเทศนา 
 การจากสัมภาษณ์พบว่า สมาชิกที่อยู่ เจเนอเรชั่ นแซตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อใน      
พันธกิจการนมัสการด้านการฟังพระวจนะหรือค าเทศนา ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้กล่าวถึงความรู้สึกที่
มีต่อการเทศนาไว้ว่าผู้เทศนาใช้เวลานานเกินไป บางครั้งก็พูดเรื่องส่วนตัวมากเกินไป จากข้อมูลกล่าว
ไว้ว่า  

 “รู้มีความพึงพอใจอยู่ค่ะ ซึ่งช่วงนี้ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนนิดหนึ่งค่ะ เพราะว่าเมื่อก่อนผู้เทศนาจะ
เทศนานานมาก ท าให้รู้สึกง่วงนอนบ้างในบางครั้งค่ะ แต่หลัง ๆ มานี้ผู้เทศนาใช้เวลาเทศน์น้อยลง หนู
เลยสามารถนั่งฟังค าเทศนาได้ทั้งหมดได้โดยไม่รู้สึกง่วงนอนค่ะ ที่โบสถ์นี้จะมีผู้เทศนาอยู่ประมาณ 3 
คน ถ้าเป็นผู้ปกครองเทศนา เขาก็จะพูดเรื่องส่วนตัวมากหน่อยและเนื้อหาเองก็จะเป็นผู้ใหญ่ แต่ถ้า
เป็นอาจารย์เทศน์ อาจารย์ก็จะใช้ศัพท์ที่วัยรุ่นหน่อย จึงช่วยให้อยากฟังมากกว่า โดยเวลาที่ใช้ก็ใช้
ประมาณ 30 นาที คิดว่าพอดีแล้วค่ะ และคิดว่ากเ็หมาะกับทุกคนทุกวัยด้วยค่ะ” 

ในท านองเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงพันธกิจการนมัสการด้านการฟัง    
พระวจนะหรือค าเทศนาของคริสตจักรเนื่องจากคริสตจักรได้รับศิษยาภิบาลเข้ามาใหม่ จึงยังมี
ความรู้สึกสดใหม่อยู่ โดยจากข้อมูลกล่าวว่า 

 “ส าหรับหนูแล้วมีความพึงพอใจกับรูปแบบที่คริสตจักรท าอยู่ในตอนนี้ค่ะ ก็คือตอนเทศนาใช้
เวลาไม่มากเกินไป ท าให้ไม่ได้รู้สึกน่าเบื่อเท่าไหร่ แต่คิดว่ายังไม่ค่อยตอบโจทย์กับทุกเจนค่ะ ซึ่ง
ผู้สูงอายุอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ เพราะโบสถ์เพ่ิงจะมีศิษยาภิบาลคนใหม่ที่อายุยังไม่เยอะ ซึ่งก่อน
หน้านี้โบสถ์มีศิษยาภิบาลที่มีอายุเยอะ แล้วอาจารย์คนใหม่นี้ช่วงที่เทศนาก็มักจะใช้ค าศัพท์ใหม่ ๆ 
หรือวัยรุ่นมากเกินไป ท าให้คนแก่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจ แต่ถ้ารุ่นหนูก็เข้าใจค่ะ” 

ท านองเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์ อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงพันธกิจการนมัสการด้านการฟัง       
พระวจนะหรือค าเทศนาถึงประเด็นรูปแบบการเทศนามีการอธิบายมากเกินไป จนท าให้อนุชนต้องขอ
แยกกลุ่มออกไปเพื่อจัดการนมัสการของกลุ่มอนุชนกันเอง โดยจากข้อมูลกล่าวว่า 

 “หนูพึงพอใจค่ะ แต่บางครั้งผู้เทศนาก็มีการอธิบายที่มากเกินไป และรูปแบบการเทศนาที่ใช้
อยู่ตอนนี้หนูก็คิดว่าไม่ได้ตอบโจทย์ต่อทุกเจน ด้วยความท่ีคริสตจักรที่หนูอยู่มีผู้ใหญ่มากกว่า ซึ่งก่อนที่
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จะมีโควิด กลุ่มอนุชนจะแยกออกไปฟังเทศนาของกลุ่มอนุชนด้วยกันเอง ก็รู้สึกว่าจะมีความสบายใจ
มากกว่า และก็ไม่น่าเบื่อด้วย ปกติคริสตจักรจะใช้เวลาช่วงเทศนาอยู่ที่ 40 นาที – 1 ชั่วโมง โดย
ส่วนตัวคิดว่าเวลาที่ใช้ในการเทศนาไมค่วรเกิน 45 นาทีน่าจะเป็นเวลาที่ใช้เทศนาที่ดีค่ะ” 

 จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อพันธกิจการนมัสการด้านการฟังพระวจนะหรือค าเทศนา
ของกลุ่มเจเนอเรชั่นแซตพบว่าผู้ที่อยู่ในเจเนอเรชั่นแซตนี้ให้ความส าคัญกับเนื้อหาและระยะเวลาใน
การเทศนา ซึ่งถ้าผู้เทศนายาวเกินไปหรือเนื้อหาไม่ได้ดึงดูดพวกเขาเท่าไหร่ เขาก็จะปิดใจไม่รับฟังเลย 
เช่น เล่นโทรศัพท์ นอนหลับ หรือขอแยกกลุ่มการนมัสการจากท่ีประชุมใหญ่ โดยสิ่งที่คนวัยนี้ต้องการ
คือ เนื้อหาที่ตอบโจทย์กับความสนใจที่คนวัยนี้ก าลังเผชิญอยู่ และมีเนื้อหาที่กระชับ 

 2) ด้านการอธิษฐาน 
 การจากสัมภาษณ์พบว่า สมาชิกที่อยู่เจเนอเรชั่นแซตมีความรู้สึกพึงพอใจต่อพันธกิจการ
นมัสการด้านการอธิษฐานทุกคน โดยผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่ง ได้กล่าวถึงพันธกิจการนมัสการด้านการ
อธิษฐานว่าเหมือนได้รับการอวยพรจากผู้ใหญ่และจากพระเจ้า ช่วยให้มีก าลังใจในการด าเนินชีวิต
ต่อไปได้ จากข้อมูลกล่าวไว้ว่า 

 “มีความพึงพอใจค่ะ ในช่วงที่เราก าลังฟังการอธิษฐานเหมือนได้รับการอวยพรจากผู้ใหญ่และ
จากพระเจ้าอยู่ และหนูก็ชอบช่วงที่อธิษฐานตามแบบค าสอนของพระเยซูคริสต์ เพราะว่าทุกคนได้
อธิษฐานพร้อมกัน และการที่ได้มาฟังค าอธิษฐานเผื่อที่คริสตจักรท าให้หนูรู้สึกมีก าลังใจในการด าเนิน
ชีวิตต่อไป และก็คิดว่าสิ่งที่ท าอยู่ก็มีความเหมาะสมกับทุกวัยค่ะ เพราะทุกคนคุ้นชินกับการอธิษฐาน
แบบนี้แล้ว” 

 ท านองเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงพันธกิจการนมัสการด้านการอธิษฐาน
ของคริสตจักรว่า ในบางครั้งผู้น าอธิษฐานใช้ระยะเวลาในการอธิษฐานมากเกินไป จากข้อมูลกล่าวว่า 

 “ผมมีความพึงพอใจครับ แต่ว่ารูปแบบเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอะไรได้ แต่ในบางครั้งก็มี
ความรู้สึกว่าบางคนก็อธิษฐานยาวเกินไป จนท าให้รู้สึกเคลิ้มหลับไปบ้างก็มีครับ ซึ่งผมคิดว่าน่าจะ
เหมาะกับทุกวัยนะครับ แต่ไม่ต้องยาวมากก็ได้ครับ” 

 ท านองเดียวกันให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงพันธกิจการนมัสการด้านการอธิษฐานของ
คริสตจักรว่าคริสตจักรมีการอธิษฐานเผื่อที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม จากข้อมูลกล่าวว่า  
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 “การอธิษฐานก็จะรู้สึกค่อนข้างกลาง ๆ แต่ไปด้านพึงพอใจมากกว่า ส่วนด้านที่ชอบก็คือผู้
อธิษฐานมีความใส่ใจในทุก ๆ กลุ่มและจะอธิษฐานครอบคลุมคนทุกกลุ่มเท่า ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นอนุชน 
คนท างาน ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ จึงท าให้คิดว่ารูปแบบนี้ก็เหมาะกับคนทุกวัยค่ะ” 

จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อพันธกิจการนมัสการด้านการอธิษฐานพบว่า คนใน       
เจเนอเรชั่นแซตมีความต้องการให้ช่วงการอธิษฐานเป็นการอธิษฐานด้วยกัน รวมไปถึงครอบคลุมถึง
ทุก ๆ กลุ่ม ทุกคณะอย่างเท่าเทียมกันและยังมีความคิดว่าการอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้ากับอธิษฐาน
ในช่วงนมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ก็มีความคล้ายคลึงกัน 

 3) ด้านศาสนพิธี 
 การจากสัมภาษณ์พบว่า สมาชิกที่อยู่เจเนอเรชั่นแซตโดยส่วนมากมีความรู้สึกพึงพอใจต่อ
พันธกิจการนมัสการด้านศาสนพิธี โดยผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่ง กล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อพันธกิจการ
นมัสการด้านศาสนพิธีว่า รูปแบบที่คริสตจักรท าศาสนพิธีอยู่ในปัจจุบันเหมาะสมอยู่แล้ว จากข้อมูล
กล่าวว่า 

 “มีความพึงพอใจค่ะ เพราะคิดว่าการที่คริสตจักรจัดพิธีมหาสนิท 3 เดือนครั้งนั้นก าลังดี 
เพราะถ้าจัดบ่อยเกินไป เราก็จะต้องเตรียมของบ่อยขึ้น และอาจจะท าให้สมาชิกไม่ได้ให้ความส าคัญ
กับพิธีนี้ ส่วนพิธีบัพติศมาโดยส่วนตัวชอบหนูแบบพรมอยู่แล้วค่ะ เพราะไม่อยากเอาตัวไปจุ่มน ้า และ
คิดว่ามีความเหมาะสมกับทุกวัยค่ะ 

 ท านองเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงพันธกิจการนมัสการด้านศาสนพิธีว่า
ต้องการให้มีการจัดพิธีมหาสนิททุกอาทิตย์เนื่องจากชอบกินน ้าองุ่น จากข้อมูลกล่าวว่า 

 “มีความพึงพอใจค่ะ และหนูก็อยากให้จัดพิธีมหาสนิททุกสัปดาห์เลย เพราะหนูชอบกินน ้า
องุ่นมาก ส่วนเรื่องพิธีบัพติศมา หนูไม่รู้สิ ยังไงก็ได้ค่ะ” 

 ขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้กล่าวถึงพันธกิจการนมัสการด้านศาสนพิธีว่า การท าพิธี
มหาสนิทในวันอาทิตย์จะท าให้การนมัสการพระเจ้าล่าช้าออกไปเนื่องด้วยจ านวนสมาชิก จากข้อมูล
กล่าวว่า 

 “ก็มีความพึงพอใจอยู่ค่ะ หนูคิดว่ามหาสนิทจัดเดือนละครั้งน่าจะดีแล้วค่ะ เพราะถ้าท าบ่อย
เกินไปก็ท าให้ใช้เวลาในวันอาทิตย์มากเกินไปเนื่องด้วยมีสมาชิกที่ มีจ านวนเยอะ ส่วนพิธีบัพติศมาไม่
ขอออกความเห็นแล้วกันค่ะ แต่คิดว่าปัจจุบันก็น่าจะดีและเหมาะสมอยู่แล้ว” 
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 จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีมีต่อพันธกิจการนมัสการด้านศาสนพิธีพบว่า คนในเจเนอเรชั่น
แซตยังไม่มีความเข้าใจศาสนพิธี ว่าแต่ละพิธีมีความส าคัญในด้านชีวิตจิตวิญญาณของเขาเพียงใด แต่
คนในเจเนอเรชั่นแซตพร้อมเข้าร่วมศาสนพิธีอย่างส ารวมเช่นกัน  

 4) ด้านการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า 
 การจากสัมภาษณ์พบว่า สมาชิกที่อยู่เจเนอเรชั่นแซตส่วนใหญ่มีความรู้สึกพึงพอใจต่อ    
พันธกิจการนมัสการด้านการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า โดยผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่ง กล่าวถึงความ
คิดเห็นที่มีต่อพันธกิจการนมัสการด้านการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าว่าสามารถร่วมร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าได้ทั้งช่วงเพลงสั้นและเพลงไทยนมัสการ รวมทั้งถ้ามีเพลงใหม่ทีมนักร้องจะสอนให้
สมาชิกร้องเพลงด้วยกันก่อน โดยผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า 

“มีความพึงพอใจค่ะ เพราะว่าหนูชอบการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นช่วง
นมัสการพระเจ้าของอนุชนและการใช้เพลงไทยนมัสการ แต่ถ้าให้เลือกว่าชอบแบบไหนมากกว่ากัน 
หนกู็ชอบช่วงอนุชนที่ก่อนเริ่มนมัสการค่ะ เพราะว่าเป็นเพลงทีส่ามารถเข้าถึงได้ และมีเหมาะสมกับวัย
มากกว่า เลยคิดว่ามีความเหมาะสมกับทุกวัยค่ะ เพราะเวลาเลือกเพลงก็จะเลือกเพลงที่ทุกคนร้องได้
อยู่แล้วแม้ว่าจะเป็นเพลงเก่าก็ตาม แต่ถ้าเป็นเพลงใหม่ทีมนมัสการก็จะมีการสอนสมาชิกให้ร้อง
ด้วยกันก่อนค่ะ” 

ในท านองเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นต่อพันธกิจการนมัสการด้าน
การร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าว่า ในช่วงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอยากให้มีเครื่องดนตรีที่ครบทั้งวง 
และมีความรู้สึกว่าการร้องเพลงไทยนมัสการมีท านองที่ช้าแล้วเก่าเกินไป ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า 

 “ช่วงเช้าที่โบสถ์ผมจะร้องเพลงนมัสการเพลงสั้นประมาณ 2-3 เพลง เพ่ือเป็นการเตรียมใจให้
คนเริ่มเข้ามาในคริสตจักร แต่โดยรวมแล้วผมรู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่นะครับ เนื่องด้วยช่วงนี้
คริสตจักรขาดผู้ร่วมรับใช้ในทีมนมัสการ หรือบางครั้งก็ไม่มีนักดนตรีเลย ก็ร้องเพลงสด ๆ ไปเลยครับ 
มันท าให้รู้สึกว่าการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเหมือนมันขาดอะไรไป แม้จะรู้ว่าเครื่องดนตรีจะเป็น
เพียงตัวประกอบของการนมัสการก็ตาม แต่เนื่องจากคนในวัยของผมต้องการอยากให้มีเสียงดนตรีที่
เร้าใจ ซึ่งพอไม่มีเครื่องดนตรีบางครั้งก็รู้สึกแปลก ๆ ครับ และพอถึงช่วงการใช้เพลงไทยนมัสการ ผม
รู้สึกว่าเพลงมันช้าและค่อนข้างเก่ามากเกินไป” 

 ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นต่อพันธกิจการนมัสการด้านการ    
ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าว่าไม่อยากร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า เนื่องจากถูกบังคับให้ร้อง และเพลง
ที่ใช้ร้องก็เป็นเพลงเก่า ไม่สามารถหาฟังจากสื่อออนไลน์ได้ โดยกล่าวว่า 
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 “หนูไม่มีความพึงพอใจเลยค่ะ เพราะบางครั้งไม่มีความอยากร้องเพลง แต่ผู้ใหญ่ก็จะบังคับให้
ไปร้องเพลงนมัสการโดยไม่ได้เตรียมกันมาก่อน และเพลงที่ใช้หนูก็ร้องไม่ได้เลยค่ะ เพราะว่ามันเป็น
เพลงที่เก่ามาก หาฟังแบบออริจินอลฟังไม่ได้เลย หาฟังใน Youtube ก็ไม่ได้” 

จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อพันธกิจการนมัสการด้านการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
พบว่า คนในเจเนอเรชั่นแซตนั้นสามารถร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในรูปแบบของเพลงสั้นได้มากกว่า
การร้องเพลงไทยนมัสการ เพราะเป็นเพลงที่อยู่ ในยุคสมัยของคนเจเนอเรชั่นนี้ ที่เข้าถึงได้อย่างง่าย
กว่า ทั้งดนตรี และแนวเพลงก็ตอบโจทย์คนในเจเนอเรชั่นแซตมากกว่า 

 5) ด้านการถวาย 
การจากสัมภาษณ์พบว่า สมาชิกที่อยู่เจเนอเรชั่นแซตมีความรู้สึกพึงพอใจต่อพันธกิจการ

นมัสการด้านการถวายทุกคน โดยผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งได้มีแสดงความคิดเห็นต่อพันธกิจการนมัสการ
ด้านการถวายของคริสตจักรเอาไว้ว่าการถวายทรัพย์จะถวายอย่างไรก็ได้โดยปัจจุบันคริสตจักรมีการ
ให้โอนเงินถวายทรัพย์เข้าบัญชีธนาคารของคริสตจักรได้โดยตรง โดยผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวว่า 

 “คริสตจักรใช้การเดินถุงถวาย แล้วสมาชิกก็จะถวายผ่านถุงเลยค่ะ แม้คริสตจักรจะมีซองให้
แต่ก็ไม่ค่อยมีใครถวายผ่านซองเท่าไหร่ และยิ่งช่วงนี้โบสถ์ต้องนมัสการพระเจ้าแบบออนไลน์
คริสตจักรก็เลยต้องเพ่ิมช่องทางการถวายทรัพย์โดยวิธีการโอนออนไลน์ไว้ด้วยค่ะ” 

 ท านองเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นต่อพันธกิจการนมัสการด้าน
การถวายว่า ปัญหาที่แท้จริงคือสมาชิกไม่ถวายทรัพย์ และไม่มีวิธีการถวายทรัพย์ด้วยวิธีกา รโอน
ออนไลน์ จากข้อมูลกล่าวว่า 

 “ผมพึงพอใจอยู่แล้วครับ ผมคิดว่ารูปแบบการถวายทรัพย์มันไม่ได้มีปัญหาหรอก แต่ปัญหา
คือคนเราไม่ค่อยถวายเฉย ๆ และผมก็คิดว่ารูปแบบที่ใช้อยู่นี้ก็ไม่ค่อยเหมาะกับทุกเจนโดยเฉพาะเจน
แซดแบบพวกผมเนื่องจากไม่มี QR code” 

 ท านองเดียวกันผู้ให้สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นต่อพันธกิจการนมัสการด้าน
การถวายว่าคริสตจักรมีการถวายผ่านการเดินถุงถวายเท่านั้น จากข้อมูลกล่าวว่า 

 “ทีค่ริสตจักรจะมีการถวายทรัพย์ผ่านการเดินถุงอย่างเดียวค่ะ ไม่มีซอง ไม่มีกล่องอะไรเลย” 

 จากข้อมูลของผู้ ให้สัมภาษณ์ที่มีต่อพันธกิจการนมัสการด้านการถวายพบว่า คนใน           
เจเนอเรชั่นแซตต้องการให้มีการถวายทรัพย์ในรูปแบบอ่ืน ๆ จากที่มีอยู่ เช่นการถวายทรัพย์ผ่านการ
โอนเงินเข้าบัญชีคริสตจักร เพราะคนในเจเนอเรชั่นแซตสะดวกรูปแบบการโอนเงินออนไลน์มากกว่า 
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4.2 ข้อเสนอของแต่ละเจเนอเรชั่นต่อแนวทางการท าพันธกิจการนมัสการที่สามารถ
ท าให้สมาชิกคริสตจักรที่มีทุกเจเนอเรชั่นมีส่วนร่วมในการท าพันธกิจการ
นมัสการพระเจ้าร่วมกันได้ 

 ผู้ให้สัมภาษณ์ของแต่ละเจเนอเรชั่นได้แนะน าแนวทางการท าพันธกิจการนมัสการที่สามารถ
ท าให้สมาชิกคริสตจักรที่มีทุกเจเนอเรชั่นมีส่วนร่วมในการท าพันธกิจการนมัสการพระเจ้าร่วมกันได้
โดยยกตัวอย่างจาก 10 ค าตอบดังต่อไปนี้ 

 “ผมอยากให้สมาชิกทุกคน ผู้น าคริสตจักร รวมทั้งอาจารย์ทุกคนมารวมตัวกันทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่มาประชุมหรือคุยกันว่าคริสตจักรของเรามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไร เพ่ือให้เด็กรุ่นใหม่
รู้ว่า คริสตจักรของเราเริ่มต้นอย่างไร และมาถึงได้อย่างไร บริบทของเราเป็นอย่างไร และอนาคตเรา
จะวางแผนท าพันธกิจอะไรด้วยกัน ใน 1 ปี 5 ปี 10 ปีข้างหน้า และเอาสิ่งที่ได้วางแผนมาใช้เป็นค า
เทศนามาประกอบกับนิมิตของคริสตจักร เพราะทุกวันนี้เรามีเป้าหมายที่สั้นเกินไป เมื่อเราวางแผน
ระยะยาว เด็ก ๆ อนุชนก็จะสามารถรู้ว่าอนาคตของเขาและคริสตจักรจะเป็นอย่างไร และเขาจะ
สามารถท าหรือรับใช้คริสตจักรอะไรได้บ้าง” 

 “คริสตจักรควรเปิดโอกาสให้แต่ละคนมีส่วนร่วมรับใช้ในกลุ่มเล็ก ๆ ก่อน และต่อไปก็ชวนให้
เข้ามาร่วมรับใช้ด้วยกันในพันธกิจการนมัสการในวันอาทิตย์ด้วยกัน” 

 “พยายามดึงน้อง ๆ หรือคนใหม่ ๆ ที่ยังไม่มีโอกาสได้รับใช้แต่มีของประทานในด้านใดก็ได้ 
ให้มีโอกาสขึ้นมารับใช้พระเจ้าร่วมกัน เพ่ือเป็นการฝึกและเตรียมเขาให้รับใช้ต่อไปในอนาคต” 

 “อยากให้อาจารย์และผู้น ามีการเยี่ยมเยียนกันอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือหนุนใจกันและอธิษฐาน
เผื่อกัน เพ่ือที่จะช่วยให้สมาชิกมีความเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกันมากข้ึน เพราะถ้าไม่ไปเยี่ยมเยียนสมาชิก 
สมาชิกก็จะต่างคนต่างอยู่และไม่มีจิตใจร่วมรับใช้” 

 “เราต้องหาความสมดุลกันให้ได้ เพราะบางอย่างผู้ใหญ่ก็ชอบอย่าง วัยรุ่นก็ชอบแบบอีกอย่าง 
แต่เราต้องมาดวู่าจุดไหนคือจุดที่เหมาะสมที่สุดส าหรับทุกฝ่าย และมีการร่วมไม้ร่วมมือกันทุกฝ่าย” 

 “เปิดโอกาสให้แต่ละคนมีส่วนร่วมรับใช้ในกลุ่มเล็ก ๆ ด้วยกันและต่อไปก็ให้เข้ามาร่วมรับใช้
ด้วยกันในพันธกิจการนมัสการในวันอาทิตย์ด้วยกัน” 

 “อยากให้มีการเสริมทักษะของประทานที่จะใช้ในพันธกิจการนมัสการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การร้องเพลงนมัสการพระเจ้า การเล่นดนตรี การอธิษฐาน การจัดดอกไม้” 
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 “คริสตจักรจะต้องฟังสมาชิกและพยายามจัดหมวดหมู่ให้ได้ว่าสมาชิกต้องการอะไร” 

 “อยากให้มีศิษยาภิบาลที่อยู่กับคริสตจักรนาน ๆ หน่อย มี Power ที่สามารถพูดให้ผู้ใหญ่เชื่อ
ได้ และคอยรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนจริง ๆ ไม่ใช่เฉพาะฟังแต่ธรรมกิจหรือผู้ใหญ่เพียง
อย่างเดียว” 

 “เนื่องจากคริสตจักรเป็นคริสตจักรที่ค่อนข้างเล็ก ทุกคนรู้จักกันหมด คิดว่าคริสตจักรควรมี
ระบบพ่ีเลี้ยงที่ชัดเจน เพราะถ้าระบบพ่ีเลี้ยงแข็งแรง ก็จะท าให้ความสัมพันธ์ในคริสตจักรมีมากขึ้น
ด้วย” 

 จากข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางในการท าพันธกิจการนมัสการที่สามารถท าให้สมาชิก
คริสตจักรที่มีทุกเจเนอเรชั่นมีส่วนร่วมในการท าพันธกิจการนมัสการพระเจ้าร่วมกันได้  โดยสามารถ
แบ่งออกมาได้ 7 แนวทางคือ  

1) การชักจูง หนุนใจ สมาชิกทุกวัยให้เข้ามาร่วมรับใช้ด้วยกัน  
2) ให้ผู้น าไปเยี่ยมเยียนสมาชิกและไปอธิษฐานเผื่อและเชิญชวนมาร่วมรับใจด้วยกัน  
3) จัดให้มีการอบรมและเสริมทักษะในด้านการรับใช้ในพันธกิจการนมัสการแก่สมาชิกทุกวัย 
เพ่ือเตรียมให้สมาชิกสามารถร่วมรับใช้ด้วยกันได้  
4) ให้มีการประชุม พูดคุย ปรึกษาหารือซึ่งกันและกันร่วมกันทุกวัย ถึงแนวทางในการรับใช้
พระเจ้าด้วยกัน  
5) มีการแบ่งหน้าที่ในการรับใช้ไว้อย่างชัดเจน  
6) มีระบบพี่เลี้ยง น้องเลี้ยงที่เข้มแข็ง  
7) มีการรับฟังและยอมรับความคิดเห็นข้อเสนอจากทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในการศึกษาวิจัยในหัวข้อเจตคติของแต่ละเจเนอเรชั่นที่มีต่อการท าพันธกิจการนมัสการ : 

กรณีศึกษาคริสตจักรท้องถิ่นสังกัดคริสตจักรภาคที่ 14 สภาคริสตจักรในประเทศไทย  เพ่ือหาแนว
ทางการทำพันธกิจการนมัสการที่สามารถทำให้สมาชิกคริสตจักรที่มีทุกเจเนอเรชั่นมีส่วนร่วมในการ
ทำพันธกิจการนมัสการและเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าร่วมกันได้  ผู้วิจัยเสนอสรุปผลการวิจัย อภิปราย
ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาเจตคติของแต่ละเจเนอเรชั่นที่มีต่อการทำพันธกิจการนมัสการ : กรณีศึกษา

คริสตจักรท้องถิ่นสังกัดคริสตจักรภาคที่ 14 สภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยปัญหาของการวิจัยคือ 
เพ่ือต้องการศึกษาเจตคติของแต่ละเจเนอเรชั่นที่มีต่อการท าพันธกิจการนมัสการ ของคริสตจักร
ท้องถิ่นที่อยู่ในสังกัดคริสตจักรภาคที่ 14 สภาคริสตจักรในประเทศไทย แล้วน าข้อมูลที่ได้มาเป็น
ข้อเสนอแนวทางในการท าพันธกิจการนมัสการที่สามารถท าให้สมาชิกคริสตจักรที่มีทุกเจเนอเรชั่นมี
ส่วนร่วมในการท าพันธกิจการนมัสการและเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าร่วมกันได้ โดยเลือกประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) ที่เป็นสมาชิกคริสตจักร
ท้องถิ่นที่อยู่ในกลุ่ม เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ อยู่ระหว่าง อายุ 57-59 ปี เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ อยู่ระหว่าง 
อายุ 42-56 ปี เจเนอเรชั่นวายหรือมิลเลนเนียล อยู่ระหว่าง อายุ 24-41 ปี และเจเนอเรชั่นแซต อยู่
ระหว่าง อายุ 18-23 ปี โดยเก็บตัวอย่างกลุ่มละ 5 คน จาก 5 คริสตจักรที่มีครบทั้ง 4 เจเนอเรชั่น 
โดยสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

5.1.1  เจตคติของเจเนอเรชั่นบีหรือเบบี้บูมเมอร์ที่มีต่อการท าพันธกิจการนมัสการ  
1) ด้านการฟังพระวจนะหรือค าเทศนา คนเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ให้ความส าคัญ

กับการฟังพระวจนะของพระเจ้าหรือค าเทศนามาก เพราะเมื่อฟังพระวจนะหรือค าเทศนา
แล้วรู้สึกได้รับพระพร มีความสบายใจ และรู้ว่าควรด าเนินชีวิตอย่างไรให้ถูกต้องตาม      
พระประสงค์ของพระเจ้า เพ่ือน ามาใช้ทั้งกับตนเองและน าไปแบ่งปันให้กับผู้อ่ืน 
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2) ด้านการอธิษฐาน คนในเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ชอบให้มีการอธิษฐานเยอะ ๆ 
เพราะท าให้รู้สึกได้เข้าใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น และการได้เปิดโอกาสให้คนที่อายุน้อย ได้น า
อธิษฐานถือเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้ผู้ที่อธิษฐานนั้นเติบโตกับพระเจ้าได้ด้วย 

3) ด้านศาสนพิธี คนในเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์มีความคุ้นเคยกับรูปแบบศาสนพิธีที่
คริสตจักรจัดมาแต่เดิมมานานแล้ว และไม่มีความคิดที่จะเปลี่ยนรูปแบบหรือลองท าศาสนพิธี
ในรูปแบบอื่น ๆ และคิดว่าเจเนอเรชั่นอื่นก็มีความคิดเหมือนตนเช่นกัน 

4) ด้านการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า คนในเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์มีความพึง
พอใจและชอบการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ามาก ไม่เพียงเฉพาะช่วงนมัสการพระเจ้าในวัน
อาทิตย์เพียงเท่านั้น ซึ่งทุกคริสตจักรเองก็มีการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า 2 ช่วง คือ ช่วง
ก่อนเริ่มนมัสการพระเจ้า จะเป็นของทีมอนุชนโดยใช้เพลงสั้น และช่วงนมัสการพระเจ้าปกติ
จะใช้เพลงไทยนมัสการเล่มสีแดง 

5) ด้านการถวาย คนในเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ให้ความส าคัญกับการถวายทรัพย์ 
และต้องมีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบการถวายทรัพย์ของสมาชิกคริสตจักรได้ว่าคณะธรรมกิจ
ของคริสตจักรน าเงินถวายทรัพย์ไปใช้ในพันธกิจอะไรบ้างในแต่ละอาทิตย์ เพ่ือความโปร่งใส 
และให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า 

5.1.2  เจตคติของเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ที่มีต่อการท าพันธกิจการนมัสการ 
1) ด้านการฟังพระวจนะหรือค าเทศนา สิ่งที่คนในกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ต้องการ

จากการฟังพระวจนะหรือค าเทศนาคือ การมีเนื้อหาของค าเทศนามากกว่าตัวอย่างจาก
ประสบการณ์ส่วนตัว 

2) ด้านการอธิษฐาน คนในเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ไม่สนใจระเบียบแบบแผนในการ
อธิษฐาน ผู้ที่น าอธิษฐานจะอธิษฐานอย่างไรก็ได้ แล้วแต่บุคคล รวมทั้งยังเห็นคุณค่าในการ
อธิษฐานรวมกันเยอะ ๆ มากกว่าการอธิษฐานคนเดียว 

3) ด้านศาสนพิธี คนในเจเนอเรชั่นเอ็กซ์มีความคุ้นเคยกับรูปแบบศาสนพิธีที่
คริสตจักรใช้อยู่ คือใช้ตามคู่มือศาสนพิธี สภาคริสตจักรในประเทศไทย ส่วนเรื่องการจัดพิธี
มหาสนิทอยู่ที่ตามมติของคณะธรรมกิจคริสตจักรก าหนดว่าจะจัดพิธีมหาสนิทบ่อยมากน้อย
เพียงใด ซึ่งคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์พร้อมเข้าร่วมและให้ความร่วมมือ 
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4) ด้านการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า คนในเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ต้องการร้องบทเพลง
สรรเสริญพระเจ้าที่คุ้นเคยมากกว่าที่จะใช้บทเพลงใหม่ ๆ แต่ถึงกระนั้นคนเจเนอเรชั่นเอ็กซ์
ได้ให้ความส าคัญกับการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า เพราะท าให้รู้สึกว่าได้ใกล้ชิดพระเจ้า ได้
จดจ่อในพระเจ้ามากกว่าด้านอ่ืน 

5) ด้านการถวาย คนในเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ให้ความร่วมมือในการถวายทรัพย์เป็น
อย่างดี ถึงแม้จะมีผู้ให้สัมภาษณ์บางคนได้ตั้งข้อสังเกตถึงการถวายทรัพย์บ้างว่าเหมาะสม
หรือไม่ เพราะส าหรับคนเจเนอเรชั่นนี้ให้ความส าคัญต่อการถวายทรัพย์มาก 

5.1.3  เจตคติของเจเนอเรชั่นวายหรือมิลเลนเนียลมีที่มีต่อการท าพันธกิจการนมัสการ 
1) ด้านการฟังพระวจนะหรือค าเทศนา คนในเจเนอเรชั่นนี้ให้ความส าคัญกับ

เนื้อหาของค าเทศนาว่าสามารถตอบโจทย์กับชีวิตของเขาได้หรือไม่ โดยไม่ได้มองเป็น
ภาพรวม แต่ขึ้นอยู่กับแต่ละอาทิตย์ว่าผู้เทศนานั้นสามารถน าพระวจนะของเจ้ามาประยุกต์ใช้
กับสถานการณ์ของสมาชิกมากน้อยเพียงใด 

2) ด้านการอธิษฐาน คนในเจเนอเรชั่นวายไม่ได้ใช้ค าอธิษฐานแบบเป็นทางการ 
โดยอยากให้ค าอธิษฐานเป็นการอธิษฐานที่ออกมาจากใจ แม้เข้าใจว่าช่วงการอธิษฐานจะเป็น
ช่วงของการนมัสการพระเจ้า แต่คนรุ่นนี้เคยอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างไรก็จะอธิษฐานกับพระ
เจ้าในช่วงนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่คริสตจักรแบบเดียวกัน และมีความคิดว่าค า
อธิษฐานบางทีไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันทุก ๆ สัปดาห์ 

3) ด้านศาสนพิธี คนในเจเนอเรชั่นวายต้องการให้สมาชิกใครคริสตจักรเห็น
ความส าคัญและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการจัดศาสนพิธีอย่างชัดเจน ส่วนรูปแบบของการ
ท าศาสนพิธีคนในเจเนอเรชั่นวายนั้นไม่ได้มีกฎตายตัวว่าต้องท าเพียงรูปแบบที่ท าอยู่เท่านั้น   

4) ด้านการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า คนในเจเนอเรชั่นวายให้ความส าคัญต่อการ
ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ามาก ไม่ว่าจะเป็นแนวดนตรี การร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าทั้ง
เพลงสั้นและเพลงไทยนมัสการ อีกท้ังยังให้ความส าคัญต่อผู้ที่เล่นดนตรีสรรเสริญพระเจ้าโดย
จ าเป็นต้องมีทักษะในการเล่นดนตรีด้วย ท านองเดียวกันคนในเจเนอเรชั่นวายได้มีความ
คิดเห็นว่าการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านั้นมีความส าคัญเทียบเท่ากับการฟังพระวจนะของ
พระเจ้าหรือการประกอบศาสนพิธี 
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5) ด้านการถวาย คนในเจเนอเรชั่นวายให้ความส าคัญต่อการถวายทรัพย์อย่างสัตย์
ซื่อมากกว่ารูปแบบของการถวายทรัพย์ และพยายามไม่แตะต้องถึงรูปแบบที่คริสตจักรปฏิบัติ
กันมา 

5.1.4  เจตคติของเจเนอเรชั่นแซตที่มีต่อการท าพันธกิจการนมัสการ 
1) ด้านการฟังพระวจนะหรือค าเทศนา ผู้ที่อยู่ในเจเนอเรชั่นแซตนี้ให้ความส าคัญ

กับเนื้อหาและระยะเวลาในการเทศนา ซึ่งถ้าผู้เทศนายาวเกินไปหรือเนื้อหาไม่ได้ดึงดูดพวก
เขาเท่าที่ควร เขาก็จะปิดใจไม่รับฟังอย่างทันที เช่น เล่นโทรศัพท์ นอนหลับ หรือขอแยกกลุ่ม
การนมัสการจากที่ประชุมใหญ่ โดยสิ่งทีค่นวัยนี้ต้องการคือ เนื้อหาที่ตอบโจทย์กับความสนใจ
ที่คนวัยนี้ก าลังเผชิญอยู่ และมีเนื้อหาที่กระชับ 

2) ด้านการอธิษฐาน คนในเจเนอเรชั่นแซตมีความต้องการให้ช่วงการอธิษฐานเป็น
การอธิษฐานด้วยกัน รวมไปถึงครอบคลุมในทุก ๆ กลุ่ม ทุกคณะอย่างเท่าเทียมกันและยังมี
ความคิดว่าการอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้ากับอธิษฐานในช่วงนมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์ก็มี
ความคล้ายคลึงกัน 

3) ด้านศาสนพิธี คนในเจเนอเรชั่นแซตยังไม่มีความเข้าใจศาสนพิธี ว่าแต่ละพิธีมี
ความส าคัญในด้านชีวิตจิตวิญญาณของเขาเพียงใด แต่คนในเจเนอเรชั่นแซตพร้อมเข้าร่วม 
ศาสนพิธีอย่างส ารวมเช่นกัน 

4) ด้านการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า คนในเจเนอเรชั่นแซตนั้นสามารถร้องเพลง
สรรเสริญพระเจ้าในรูปแบบเพลงสั้นได้มากกว่าการร้องเพลงไทยนมัสการ เพราะเป็นเพลง
ที่อยุ่ในยุคสมัยของคนเจเนอเรชั่นนี้  และเข้าถึงได้อย่างง่ายกว่า ทั้งดนตรี แนวเพลงก็ตอบ
โจทย์คนในเจเนอเรชั่นแซตมากกว่า 

5) ด้านการถวาย คนในเจเนอเรชั่นแซตต้องการให้มีการถวายทรัพย์ในรูปแบบอ่ืน 
ๆ จากที่มีอยู่ เช่นการถวายทรัพย์ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีคริสตจักร เพราะคนในเจเนอเรชั่น
แซตสะดวกรูปแบบการโอนเงินออนไลน์มากกว่า 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย  
จากการเก็บข้อมูลงานวิจัยหัวข้อเจตคติของแต่ละเจเนอเรชั่นที่มีต่อการท าพันธกิจการ

นมัสการ : กรณีศึกษาคริสตจักรท้องถิ่นสังกัดคริสตจักรภาคที่ 14 สภาคริสตจักรในประเทศไทย และ
เพ่ือหาข้อเสนอแนวทางในการท าพันธกิจการนมัสการที่สามารถท าให้สมาชิกคริสตจักรที่มีทุก        
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เจเนอเรชั่นมีส่วนร่วมในการท าพันธกิจการนมัสการและเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าร่วมกันได้  ผู้วิจัย    
จึงขอน าเสนอการอภิปรายผลโดยสรุปดังนี้ 

5.2.1 เจตคติของแต่ละเจเนอเรชั่นที่มีต่อการท าพันธการนมัสการ 
 โดยเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์กับเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวายกับเจเนอเรชั่นแซด มี
เจตคติที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยแต่ละคริสตจักรแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้เคียงกัน แต่มีบริบทที่คล้ายคลึง
กัน และมีคริสตจักรแม่จากที่เดียวกันคือคริสตจักรสันติธรรม (โรงพยาบาลแมคเคน) และผู้บุกเบิกก็
เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ได้รับการรักษาที่หายแล้วได้เดินกลับไปภูมิล าเนาเดิมเพ่ือท าพันธกิจการประกาศ
พระกิตติคุณของพระเจ้าและจนก่อเกิดกลายเป็นชุมชนคริเตียนและท าการก่อตั้งคริสตจักรขึ้นเพ่ือ
สรรเสริญพระเจ้าร่วมกัน  
 กลุ่มสมาชิกคริสตจักรที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์และเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เป็นลูกหลาน
ของสมาชิกที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งคริสตจักร ท าให้พวกเขาเคยเห็นรูปแบบพันธกิจการนมัสการที่สืบทอด 
ต่อ ๆ กันมา และยังไม่เคยมีโอกาสไปร่วมการนมัสการคริสตจักรอ่ืน ๆ ที่อยู่ต่างภาค หรือต่างคณะ จึง
มีความคิดว่าพันธกิจการนมัสการพระเจ้าที่ท าอยู่นั่นดีอยู่แล้วและเหมาะสมที่สุดแล้ ว และถ้า
คริสตจักรจะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม ก็จะมีการเสนอจากคณะธรรมกิจคริสตจักร ที่
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ที่อยู่ในเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์และเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ โดยกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย และ
เจเนอเรชั่นแซตไม่มีส่วนในการวางแผนพันธกิจใด ๆ ของคริสตจักร จึงมีความสอดคล้องกับ 2.2.2 ที่
กลุ่ม    เจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ จะมีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยม คือไม่อยากให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของพันธกิจการนมัสการให้ต่างไปจากเดิม 

ส่วนกลุ่มเจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นแซต ก็ได้สอดคล้องกับ 2.2.2 ที่คน 2 กลุ่มนี้เติบโต
มาพร้อมกับเทคโนโลยี ท าให้มีการปรับตัว มีความรู้สามารถในใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ดีกว่า จึงอยาก
ให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนมัสการให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน มากกว่ากลุ่มเจเนอเรชั่น          
เบบี้บูมเมอร์และเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ เนื่องจากกลุ่มเจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นแซตมีการย้ายถิ่น
เพราะการศึกษาหรือการท างาน จึงท าให้ได้ไปเห็นพันธกิจการนมัสการของคริสตจักรอ่ืน ๆ ที่อยู่ต่าง
ภาค หรือต่างคณะ ส่งผลให้กลุ่มเจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นแซตมีเจตคติที่น ามาเปรียบเทียบก็
พันธกิจการนมัสการในคริสตจักรของตนได้มากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ที่คริสตจักร   
หลาย ๆ แห่ง มีการนมัสการพระเจ้าในรูปแบบออนไลน์ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า COVID-19 ท าให้สมาชิกคริสตจักรไม่สามารถรวมตัวเพ่ือนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรได้ 
เนื่องจากค าสั่งจากหน่วยงานของรัฐ ที่จ ากัดคนในการรวมกลุ่มกันเพ่ือท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ไม่เกิน
จ านวนคนตามที่ก าหนดไว้ แต่กลุ่มเจเนอเรชั่นวายและเจเนอเรชั่นแซดนี้เอง ทีส่ามารถขับเคลื่อนพันธ
กิจการนมัสการพระเจ้าต่อไปได้ โดยจัดระบบพันธกิจการนมัสการพระเจ้าในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้ง
ยังสามารถเข้าร่วมพันธกิจการนมัสการพระเจ้าของคริสตจักรอ่ืน ผ่านรูปแบบออนไลน์ได้ด้วยเช่นกัน 
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5.2.2 แนวทางการท าพันธกิจการนมัสการที่สามารถท าให้สมาชิกคริสตจักรที่มีทุกเจเนอ
เรชั่นมีส่วนร่วมในการท าพันธกิจการนมัสการและเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าร่วมกันได้ 
 จากการเก็บข้อมูลของผู้วิจัยพบว่า แนวทางที่สมาชิกคริสตจักรท้องถิ่น สังกัดคริสตจักรภาคท่ี
14 สภาคริสตจักรในประเทศไทยที่ได้เสนอมานั้น เป็นประโยชน์อย่างมากให้กับทางคริสตจักรท้องถิ่น
ในสังกัดคริสตจักรภาคที่ 14 สภาคริสตจักรในประเทศไทย และคริสตจักรอ่ืน ๆ ที่มีบริบทที่ใกล้เคียง
กัน เพราะเป็นแนวทางที่จะก่อให้เกิดการเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกันขึ้นได้ในคริสตจักร สามารถปฏิบัติได้
ดังนี้ 
 1) จัดให้มีการประชุมหรือวางแผนพันธกิจการนมัสการร่วมกันโดยมีสมาชิกจากทุกเจเนเรชั่น
เข้าร่วมด้วย เพ่ือให้เด็ก ๆ และวัยรุ่นได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการท างานจากผู้ใหญ่ และสามารถเสนอ
แนวทางเพ่ือให้พันธกิจการนมัสการและพันธกิจอ่ืน ๆ ที่ตอบโจทย์กับทุกเจเนอเรชั่น โดยสอดคล้อง
กับ 4.2 ข้อ 3, 4, 6 และแนวคิดของ Manner (2021) ข้อ 3 
 2) มีการจัดกลุ่มย่อยเพ่ือเยี่ยมเยียน หนุนใจ และอธิษฐานเผื่อร่วมกัน โดยภายในกลุ่มจะต้อง
มีสมาชิกจากทุกเจเนอเรชั่นรวมอยู่ด้วยกันเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ การทราบถึงความต้องการ สิ่งทีก่ าลัง
เผชิญของแต่ละเจเนอเรชั่น และมีการช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน าแนวทางในการด าเนินชีวิต
ให้อยู่ในทางของพระเจ้าร่วมกันได้ซึ่งเป็นการแบกภาระซึ่งกันและกัน โดยสอดคล้องกับ 4.2 ข้อ 1, 5, 
6 สอดคล้องกับแนวคิดของ James (1988) และแนวคิดของ Manner (2021) ข้อ 1 
 3) ให้สมาชิกในทีมนมัสการหรือทีมนักดนตรีและคณะนักร้องของคริสตจักร มีสมาชิกจากทุก          
เจเนอเรชั่นรวมอยู่ด้วยกัน เพื่อที่ผู้ใหญ่จะสามารถเล่นดนตรีและร้องเพลงสั้นตามอนุชนได้ และอนุชน
ก็สามารถเรียนรู้การร้องเพลงไทยนมัสการจากผู้ใหญ่ได้ โดยสอดคล้องกับ 4.2 ข้อ 2, 4 และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Manner (2021) ข้อ 3, 6 
 4) คริสตจักรไม่ควรมีการแยกกลุ่มการท าพันธกิจการนมัสการระหว่างผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่วัย
ท างาน และอนุชนออกจากกัน รวมทั้งไม่ควรแบ่งกลุ่มเพ่ือรับใช้ในพันธกิจการนมัสการ เช่น ให้อนุชน
เล่นดนตรี คณะสตรีท าอาหาร และร้องเพลง คณะเด็กรวีหรือคณะบุรุษ ถวายเพลงพิเศษ แต่ให้
สมาชิกทุกคนและทุกเจเนเรชั่นได้มีส่วนร่วมในการท าพันธกิจการนมัสการพระเจ้าทุกด้านร่วมกันโดย
ไม่แบ่งแยก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Vanderwell (2008) และตามแนวคิดของ Manner (2021) 
ข้อ 3 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเจตคติของแต่ละเจเนอเรชั่นที่มีต่อการท าพันธกิจการนมัสการ : กรณีศึกษา
คริสตจักรท้องถิ่นสังกัดคริสตจักรภาคที่ 14 สภาคริสตจักรในประเทศไทย  มีข้อเสนอแนะต่อ
คริสตจักรท้องถิ่น และข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 
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5.3.1 ข้อเสนอแนะต่อคริสตจักรท้องถิ่น 
 คณะธรรมกิจคริสตจักรสามารถน าข้อเสนอแนะจากการวิจัยนี้ ไปวางแผนร่วมกันต่อไปได้ 
โดยจะไม่ได้เป็นการวางแผนเพียงจากคณะธรรมกิจของคริสตจักรเท่านั้น แต่มีการวางแผนกับทุกคณะ 
ทุกฝ่ายในคริสตจักร เพื่อหาแนวทางในการจัดรูปแบบการนมัสการพระเจ้าร่วมกันและวางแผนในการ
สร้างผู้รับใช้รุ่นใหม่เพ่ือให้คริสตจักรสามารถสืบทอดต่อได้อีกหลายช่วงอายุคน และจัดให้มีพันธ
กิจการนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ เพ่ือให้สมาชิกคริสตจักรทุกคน ทุกวัย ทุกเจเนอเรชั่นได้นมัสการ
พระเจ้าร่วมกัน และร่วมรับใช้ซึ่งกันและกัน โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องแยกกลุ่มต่าง ๆ ออกไปในช่วงเวลา
นมัสการพระเจ้าเวลาปกติ และเมื่อหลังจากการนมัสการพระเจ้าเสร็จสิ้นแล้ว แต่ละกลุ่มสามารถแยก
กลุ่มย่อยออกไปเพื่อสามัคคีธรรมและเสริมสร้างซึ่งกันและกันต่อไปอีกได้ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ถ้ามีการวิจัยครั้งถัดไป ผู้วิจัยขอเสนอในท าการศึกษาหัวข้อที่ เกี่ยวข้องต่อไป คือให้มี
การศึกษาเจตคติของแต่ละเจเนอเรชั่นที่มีต่อพันธกิจในด้านอ่ืน ๆ  และหาแนวทางการท าพันธกิจ
คริสตจักรที่สามารถท าให้สมาชิกคริสตจักรที่มีทุกเจเนอเรชั่นมีส่วนร่วมในการท าพันธกิจการ
คริสตจักรร่วมกันได้เช่น พันธกิจการประกาศ พันธกิจการสร้างสาวก พันธกิจการสามัคคีธรรมและ
พันธกิจการรับใช้สังคม หรือแนวทางการท าพันธกิจการนมัสการหลังยุคโควิด เพ่ือให้ได้แนวทางการ
ท าพันธกิจครอบคลุมมากยิ่งขึ้นต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
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เครื่องมือวิจัย 
เจตคติของแต่ละเจเนอเรชั่นที่มีต่อการท าพันธกิจการนมัสการ 

: กรณีศึกษาคริสตจักรท้องถิ่นสังกัดคริสตจักรภาคที่ 14 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 

(1) พันธกิจการนมัสการด้านการฟังพระวจนะหรือค าเทศนา 
1.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อพันธกิจการนมัสการด้านการฟังพระวจนะหรือค าเทศนาใน

คริสตจักรของท่านหรือไม่ เพราะเหตุใด 
1.2 ท่านคิดว่ารูปแบบการเทศนาในคริสตจักรของท่านในปัจจุบันเหมาะสมกับสมาชิกทุกเจ

เนอเรชั่นหรือไม่ อย่างไร 
(2) พันธกิจการนมัสการด้านการอธิษฐาน 

2.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อพันธกิจการนมัสการด้านการอธิษฐานในคริสตจักรของท่าน
หรือไม่ เพราะเหตุใด 

2.2 ท่านคิดว่ารูปแบบการอธิษฐานในคริสตจักรของท่านในปัจจุบันเหมาะสมกับสมาชิกทุกเจ
เนอเรชั่นหรือไม่ อย่างไร 

(3) พันธกิจการนมัสการด้านศาสนพิธี 
3.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อพันธกิจการนมัสการด้านศาสนพิธีในคริสตจักรของท่านหรือไม่ 

เพราะเหตุใด 
3.2 ท่านคิดว่ารูปแบบศาสนพิธีในคริสตจักรของท่านในปัจจุบันเหมาะสมกับสมาชิกทุกเจเนอ

เรชั่นหรือไม่ อย่างไร 
(4) พันธกิจการนมัสการด้านการร้องเพลงสรรเสริญ 

4.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อพันธกิจการนมัสการด้านการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าใน
คริสตจักรของท่านหรือไม่ เพราะเหตุใด 

4.2 ท่านคิดว่ารูปแบบการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในคริสตจักรของท่านในปัจจุบัน
เหมาะสมกับสมาชิกทุกเจเนอเรชั่นหรือไม่ อย่างไร 

(5) พันธกิจการนมัสการด้านการถวาย 
5.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อพันธกิจการนมัสการด้านการถวายในคริสตจักรของท่านหรือไม่ 

เพราะเหตุใด 
.2 ท่านคิดว่ารูปแบบการถวายในคริสตจักรของท่านในปัจจุบันเหมาะสมกับสมาชิกทุกเจเนอ

เรชั่นหรือไม่ อย่างไร 
(6) ท่านเคยรับใช้หรือก าลังรับใช้ในพันธกิจการนมัสการในคริสตจักรของท่านหรือไม่ อย่างไร 
(7) ท่านคิดว่าพันธกิจการนมัสการในคริสตจักรของท่านด้านใดควรได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดี
ขึ้น และด้านใดที่ชอบที่สุดหรือควรคงไว้ เพราะเหตุใด 
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(8) ท่านคิดว่าอายุของสมาชิกคริสตจักรเป็นอุปสรรคต่อการรับใช้ในพันธกิจการนมัสการหรือไม่ 
อย่างไร 
(9) ท่านคิดว่าคริสตจักรควรท าอย่างไรบ้าง เพื่อให้สมาชิกทุกเจเนอเรชั่นมีส่วนร่วมพันธกิจการ
นมัสการในคริสตจักรของท่าน
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ภาคผนวก ข 
เอกสารรับรองการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย
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