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ABSTRACT 

This research aims to study a Christian theology of faithful church ministries 
and to study current ministries of Sanpasak Church. It begins by conducting literature 
review on a Christian theology of faithful church ministries. Then, it conducts field 
research on current ministries of Sanpasak Church to ways to develop faithful 
ministries.  

From studying biblical teachings, theological teachings and ministerial principles 
of Rick Warren found in The Purpose Driven Church, it is found that faithful church 
ministries consist of at least five major ministries: 1. Evangelism 2. Discipleship 3. 
Fellowship 4. Worship 5. Service.  

Sanpasak Church currently has these five major ministries. The most effective 
ministry of the church is worship because the church enables church members to 
participate in adoring, honoring, and praising God in worship services and in their daily 
lives. Ministry that the church should improve is discipleship because the schedule of 
Bible study classes are too flexible and the church lacks Bible study classes for children 
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and youth, Sunday school lessons, teachers for different age groups, appropriate 
teaching materials, and clear discipleship process. 
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บทที่ 1  

บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวิจัย 

คริสตจักรคือชุมชนของผู้ท่ีเช่ือวางใจในพระเจ้า (Grenz, 2000) ภาพลักษณ์ส าคัญท่ีถูกน ามา
เปรียบเทียบกับคริสตจักร ได้แก่ ประชากรของพระเจ้า พระกายของพระคริสต์ พระวิหารของ  
พระวิญญาณบริสุทธิ์ และครอบครัวของพระเจ้า คริสตจักรมีบทบาทให้ท าพันธกิจในโลก ซึ่งจะส าเร็จ
ก็ต่อเมื ่อคริสตจักรกระท าตามหน้าที่อย่างครบถ้วน โดยคริสตจักรมีหน้าที่หลักคือการประกาศ 
ข่าวประเสริฐ การสามัคคีธรรม การนมัสการ การสร้างสาวก และการรับใช้ช่วยเหลือชุมชน ซึ่งการท า
หน้าท่ีอย่างสมดุลเป็นส่ิงส าคัญต่อสุขภาพฝ่ายวิญญาณและการเติบโตของคริสตจักร  

ปัจจุบันคริสตจักรหลายแห่งมีความเข้าใจที่คลาดเคลื ่อนเกี่ยวกับหลักการท าพันธกิจ 
คริสตจักรอย่างสัตย์ซื่อ โดยไปมุ่งเน้นเฉพาะด้านท าให้ขาดสมดุลไม่ว่าจะเป็นการเน้นด้านใดด้านหนึ่ง 
เช่น เน้นการน าวิญญาณ เน้นการมีประสบการณ์กับพระเจ้า เน้นความสัมพันธ์ เน้นการเสริมสร้าง  
และเน้นการรับใช้สังคม หรือแม้กระท่ังเน้นข่าวประเสริฐแห่งความมั่งค่ังและรุ่งเรืองซึ่งเกิดจากการไม่
เข้าใจพระวจนะอย่างถูกต้องครบถ้วน ไม่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น
นี้สะท้อนให้เห็นว่าคริสตจักรหลายแห่งในปัจจุบันไม่ได้มีพระวจนะเป็นศูนย์กลาง  

จากหนังสือคริสตจักรที่มีพระวจนะเป็นศูนย์กลาง ของโจนาธาน ลีแมน (2563) ได้บอก
วิธีการที่พระวจนะของพระเจ้าน าชีวิตและการเติบโตมาสู่คนของพระเจ้า การท างานของพระวจนะ
ของพระเจ้านั้นมีจุดเริ่มต้นที่ค าเทศนาบนธรรมมาสน์ แต่หลังจากนนั้นควรจะเข้าไปส่งเสียงสะทอ้น
ก้องกังวานอยู่ในบทเพลงนมัสการ การอธิษฐาน และการด าเนินชีวิตของคริสตจักร ซึ่งเป็นไปตามหลัก
พระคัมภีร์และหลักศาสนศาสตร์และสามารถน าไปใช้จริง รากฐานเชิงศาสนศาสตร์ของพระวจนะ  
ของพระเจ้า พระเจ้าเปิดเผยพระองค์เองผ่านพระวจนะของพระองค์และท างานผ่านพระวจนะของ
พระองค์ด้วยเช่นกัน ผู้ประกาศและผู้สอนซึ่งเป็นบุคคลแรกท่ีกล่าวพระวจนะท่ีมีฤทธิ์อ านาจในการให้
ชีวิต พระวจนะส่งผลต่อหัวใจของผู้เชื่อเป็นการส่วนตัว การท างานของพระวจนะของพระเจ้าในการ
ร่วมคริสตจักรและการงานของคริสตจักรที่ท าการรวบรวมเพื่อพระวจนะของพระเจ้า เพราะฉะนั้น
คริสตจักรต้องมีพระวจนะเป็นศูนย์กลาง และท าพันธกิจโดยมีพระวจนะเป็นศูนย์กลาง   
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สาธนัญ บุณยเกียรติและคณะ (2555) ได้วิจัยเรื่องชีวิตและการท าพันธกิจของคริสตจักร
ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย น าเสนอไว้ว่า ชุมชนของผู้ท่ีเช่ือวางใจ
ในพระเจ ้าควรม ีค ุณล ักษณะสอดคล้องก ับค ุณล ักษณะคร ิสตจ ักรตามหลักค  าสอนของ 
พระคริสต์ธรรมคัมภีร์และหลักคริสต์ศาสนศาสตร์และด าเนินพันธกิจหลัก 5 ประการของคริสตจักร
อย่างครบถ้วน 

ปัจจุบันผู้วิจัยก าลังรับใช้เป็นศิษยาภิบาลในคริสตจักรสันป่าสักและอยากท าพันธกิจท่ี
สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้าตามหลักการท าพันธกิจคริสตจักรอย่างสัตย์ซื ่อ จึงจ าเป็นท่ี
จะต้องศึกษาเรื่องการท าพันธกิจคริสตจักรตามหลักคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องการท าพันธกิจคริสตจักร
ของริค วอร์เรน ในหนังสือคริสตจักรที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการท า  
พันธกิจต่อไป เพราะการพัฒนาการท าพันธกิจตามหลักการท าพันธกิจคริสตจักรอย่างสัตย์ซื่อเช่นนี้จะ
สามารถน าให้คร ิสตจักรเติบโตแบบธรรมชาติตามประสงค์ของพระเจ้าโดยการทรงน าของ  
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้วิจัยจึงประสงค์ที่จะท าการศึกษาหลักการท าพันธกิจคริสตจักรอย่างสัตยซ์ื่อ: 
กรณีศึกษาคริสตจักรสันป่าสัก ในครั้งนี้ 

1.2 โจทย์หรือค าถามวิจัย 

สถานการณ์คริสตจักรในปัจจุบันหลายแห่งมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักการ  
ท าพันธกิจคริสตจักรอย่างสัตย์ซื ่อ โดยไปมุ่งเน้นเฉพาะด้านท าให้ขาดสมดุล หรือแม้กระท่ังไปเน้น 
ข่าวประเสริฐแห่งความมั่งค่ังและรุ่งเรื่อง ซึ่งเกิดจากการไม่เข้าใจพระวจนะอย่างถูกต้อง ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพฝ่ายวิญญาณและการเติบโตของคริสตจักร ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่ งเน้นศึกษาคริสต์ศาสนศาสตร์
เรื ่องหลักการท าพันธกิจคริสตจักรอย่างสัตย์ซื ่อ เข้าใจการท าพันธกิจของคริสตจักรสันป่าสัก 
ในปัจจุบัน และมีแนวทางพัฒนาการท าพันธกิจอย่างสัตย์ซื่อ 

 

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

การศึกษาหัวข้อ “หลักการท าพันธกิจคริสตจักรอย่างสัตย์ซื ่อ: กรณีศึกษาคริสตจักร 
สันป่าสัก” มีจุดประสงค์การศึกษาวิจัยดังนี้ 

1.3.1 เพื่อศึกษาคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องการท าพันธกิจคริสตจักรอย่างสัตย์ซื่อ 
1.3.2 เพื่อศึกษาการท าพันธกิจของคริสตจักรสันป่าสักในปัจจุบัน  
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 

1.4.1 ศึกษาคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องการท าพันธกิจคริสตจักรอย่างสัตย์ซื่อ 
 1.4.2 ศึกษาการท าพันธกิจของคริสตจักรสันป่าสักต้ังอยู่ท่ีบ้านเลขท่ี 63/1 หมู่ 6 ต าบลป่าสัก   
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 51000 ในปัจจุบันโดยประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยใน 
ครั้งนี้คือท่ีปรึกษา ทีมผู้อภิบาล คณะธรรมกิจ และสมาชิกคริสตจักรสันป่าสักจ านวน 12 คน 
 

 

1.5 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.5.1 เข้าใจคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องการท าพันธกิจคริสตจักรอย่างสัตย์ซื่อ 
1.5.2 เข้าใจการท าพันธกิจของคริสตจักรสันป่าสักในปัจจุบัน และได้แนวทางพัฒนาการท า 

พันธกิจคริสตจักรอย่างสัตย์ซื่อ 
 

 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.6.1 หลักการท าพันธกิจคริสตจักรอย่างสัตย์ซื ่อ หมายถึง หลักการท าพันธกิจคริสตจักร
อย่างสัตย์ซื่ออยู่บนพื้นฐานค าสอนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หลักคริสต์ศาสนศาสตร์และหลักการท า
พันธกิจคริสตจักรของริค วอร์เรน ในหนังสือคริสตจักรท่ีเคล่ือนไปด้วยวัตถุประสงค์  
 1.6.2 คริสตจักรสันป่าสัก หมายถึง คร ิสตจักรสันป่าสัก สังก ัดคร ิสตจักรภาคที ่  1  
แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 63/1 หมู่ 6 ต าบลป่าสัก อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน 51000



 
 

4 
 

 บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการท าพันธกิจคริสตจักรอย่างสัตย์ซื่ออยู่บนพื้นฐานค าสอน
ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ของท้ังภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่ หลักคริสต์ศาสนศาสตร์
และหลักการท าพันธกิจคริสตจักรของริค วอร์เรน ในหนังสือคริสตจักรที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ 
โดยผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาดังนี้ 

2.1 ความหมายของคริสตจักร 

2.2 หลักการท าพันธกิจอย่างสัตย์ซื่อ 

2.3 การท าพันธกิจคริสตจักรสันป่าสัก 

 

2.1  ความหมายของคริสตจักร 

คริสตจักรคือชุมชนของผู้ท่ีเช่ือวางใจในพระเจ้า (Grenz, 2000) ดังนั้น จึงไม่ใช่อาคารสถานท่ี 
หรือคณะนิกาย แต่หมายถึงชุมชนของผู้ท่ีเช่ือวางใจในพระเจ้าองค์ตรีเอกภาพ (สาธนัญและประสิทธิ์ 
แซ่ตั้ง, 2555)  

ทีเซ ่น (2005) ได้อธ ิบายไว้ในหนังสือ ศาสนศาสตร์ระบบ เพ ื ่อให้เข ้าใจมากขึ ้นว่า  
พระเยซูคริสต์ทรงรักคริสตจักรและประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร (เอเฟซัส 5:25) พระประสงค์
หลักของพระองค์ในยุคนี้ก็คือการสร้างคริสตจักร (มัทธิว 16:18, กิจการของอัครทูต 15:14) และใช้
คริสตจักรเป็นเครื่องมือใหม่ของพระองค์ในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าในโลกนี้ คริสตจักรเป็นส่วน
หนึ ่งของอาณาจักรของพระเจ้า คริสตจักรแท้มีเพียงหนึ ่งเดียว คือผู ้เชื ่อทุกคนที ่ได้รับการไถ่   
เร ซี. สเตดแมน (2010) ได้กล่าวเสริมถึงวัตถุประสงค์ของคริสตจักรเอาไว้ในหนังสือชีวิตพระกาย ว่า
คริสตจักรต้องสะท้อนความบริสุทธิ์ของพระเจ้า คือการสะท้อนสง่าราศรีของพระเจ้า ด ารงอยู่เพื่อเป็น
พยานเพื่อพระคริสต์ และเป็นคริสตจักรท่ีมีชีวิตชีวาท่ีออกไปหาคนในชุมชนด้วยความรักและเสียสละ 
อีริคสันซึ่งนักศาสนศาสตร์คริสเตียนก็ได้กล่าวสรุปไว้อย่างน่าสนใจเช่นกันว่า “คริสตจักรหมายถึง  
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องค์รวมของคนทั้งหลายที่ได้รับความรอดและคืนดีกับพระเจ้า และได้รับชีวิตใหม่โดยผ่านทางการ  

วายพระชนม์ของพระคริสต์ คริสตจักรหมายรวมคนเช่นนี้ไว้ ไม่ว่าจะในสวรรค์หรือบนโลกแม้ว่า
คริสตจักรจะมีลักษณะเป็นสากล แต่ก็ส าแดงตนในการรวมกลุ่มกันของผู้เช่ือในท้องถิ่นต่างๆท่ีแสดงให้
เห็นถึงคุณสมบัติเดียวกับท่ีมีอยู่ในพระกายของพระคริสต์ในองค์รวม” (อีริคสัน. 2009, น. 1144) 

"คริสตจักร" แปลมาจากค าว่า “Εκκλησία” (เอคเคลเซีย) ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
ต้นฉบับภาษากรีก ซึ่งหมายถึง “ชุมนุมชน การประชุม หรือ กลุ่มคน”(Grenz, 2000, p. 464-465)   
อีริคสัน (2009) และสาธนัญและประสิทธิ์ แซ่ตั้ง (2555) ช่วยให้เรามีความเข้าใจท่ีชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับ
ภาพเปรียบเทียบส าคัญ 4 ภาพของคริสตจักร คือ ประชากรของพระเจ้า พระกายของพระคริสต์   
พระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และครอบครัวของพระเจ้า  

2.1.1 คริสตจักร คือ ประชากรของพระเจ้า  

 คริสตจักร คือ ประชากรของพระเจ้า (เอเฟซัส 2:19, 1 เปโตร 2:9) ซึ่งพระเจ้า เป็นผู้ริเริ่ม

การเลือกสรรประชากรของพระองค์ เช่นในพระคัมภีร์เดิมพระองค์ทรงเลือกอับราฮัมเพื่อสร้างชนชาติ

อิสราเอล ในพระคัมภีร์ใหม่ ได้ขยายกว้างขึ้นโดยรวมเอาทั้งยิวและต่างชาติเข้าไว้ในคริสตจักร          

(อีริคสัน, 2009) สาธนัญและประสิทธิ์ แซ่ตั ้ง กล่าวเสริมว่า คนอิสราเอลได้รับการเลือกให้เป็น

ประชากรของพระเจ้าผ่านทางการสืบเช้ือสายของฮับราฮัม ส่วนผู้เช่ือในปัจจุบันได้รับการทรงเลือกให้

เป็นประชากรของพระเจ้าผ่านทางการเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์ ดังนั้น ความเชื่อในพระเยซู

คริสต์จึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของส่วนรวมที่ต้องรับผิดชอบต่อพันธกิจต่างๆของ

คริสตจักร (สาธนัญและประสิทธิ์ แซ่ตั้ง, 2555) ทัศนะท่ีเช่ือว่าอิสราเอลและคริสตจักรเป็นประชากร

ของพระเจ้านั้นเพราะว่า พระเจ้าทรงรัก ห่วงใยและจะทรงปกป้องประชากรของพระองค์ไว้ “ดังแก้ว

พระเนตรของพระองค์” (เฉลยธรรมบัญญัติ 32:10TNCV) และพระองค์คาดหวังให้ประชากรของ

พระองค์รักและย าเกรงพระองค์ และความบริสุทธ์เป็นสิ่งที ่พระองค์ทรงคาดหวังในตัวประชากร     

ของพระเจ้า (อีริคสัน, 2009) 

2.1.2 คริสตจักร คือ พระกายของพระคริสต์  

คริสตจักร คือ พระกายของพระคริสต์ (เอเฟซัส 1:22-23, 1 โครินธ์ 12:12-31) พระองค์   
ทรงกระท าพันธกิจผ่านพระกายของพระองค์ในโลกนี้ หมายถึงท้ังคริสตจักรท่ีเป็นสากลและคริสตจักร
ท้องถิ ่น เป็นการเน้นย ้าถึงความสัมพันธ์เป็นหนึ ่งเดียวกันระหว่างพระคริสต์กับชุมชนผู ้เช่ือ            
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และคริสตจักรมีพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะ ซึ่งมีผู้เช่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระกายท่ีต้องพึ่งพาอาศัยกัน 
และทุกคนได้รับของประทานจากพระเจ้าเพื่อใช้เสริมสร้างพระกายนี้ กล่าวคือต้องหนุนใจและ
เสริมสร้างซึ่งกันและกันขึ้น มีการสามัคคีธรรมกันเพื่อสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมกัน เห็นอกเห็นใจกัน 
ท้ังร่วมทุกข์ร่วมสุขกันและกัน ซึ่งการเข้าสู่พระกายนี้ผ่านทางการรับบัพติศมา และในฐานะพระกาย
ของพระคริสต์ก็ต้องขยายแผ่นดินของพระเจ้าออกไป (อีริคสัน, 2009) 

สาธนัญและประสิทธิ์ แซ่ตั้ง ได้อธิบายความให้เข้าใจมากขึ้นว่า พระกายของพระคริสต์เป็น
ภาพความสัมพันธ์ของผู ้ เ ช่ือกับพระคริสต์ ซ ึ ่งมีพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศีรษะของพระกายนี้  
(โคโลสี 1:18) และผู ้เช่ือทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของพระกายนี ้ ที ่จะต้องมีความสัมพันธ์ที ่ใกล้ชิด  
พึ่งพาอาศัยและช่วยเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันท าพันธกิจรับใช้ตามของประทานเพื่อ
เสริมสร้างพระกายด้วยความเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน (สาธนัญและประสิทธิ์ แซ่ตั้ง, 2555) 

 2.1.3 คริสตจักร คือ พระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์  

คริสตจักร คือ พระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์  (1โครินธ์ 3:16-17; 6:19-20, เอเฟซัส 
2:19-22) เป็นทัศนะท่ีเปาโลมองคริสตจักรผ่านองค์ตรีเอกภาพ ซึ่งพระวิญญาณทรงสรา้งคริสตจักรขึ้น
ในวันเพ็นเตคอสต์ผ่านการบัพติศมา และพระองค์ก็ทรงน าคนมาเพิ่มเรื่อย ๆ (1 โครินธ์ 12 : 13) และ
พระองค์ทรงสถิตอยู่กับคริสตจักรและมอบชีวิตของพระองค์เองแก่คริสตจักร ท าให้คริสตจักรสามารถ
เกิดผลฝ่ายวิญญาณได้ และทรงประทานสิทธิอ านาจให้แก่คริสตจักรในการท าพันธกิจให้ส าเร็จโดย
พึ่งพาพระองค์ และพระองค์จะท าทุกอย่างเพื่อให้โลกรู ้ถึงความผิดบาป ความชอบธรรม และ  
การพิพากษา และช่วยให้ผู้เชื่อเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน น าผู้เชื่อในชีวิตประจ าวันช่วยให้สาวกเข้าใจ 
พระประสงค์ของพระเจ้า และท่ีส าคัญยิ่งคือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช าระผู้เชื่อให้บริสุทธิ์เพราะ
พวกสาวกนั้นคือพระวิหารของพระเจ้า (อีริคสัน, 2009) 

สาธนัญและประสิทธิ ์ แซ่ตั ้ง กล่าวอธิบายว่า ผู ้เชื ่อทุกคนควรจะต้องเป็นผู ้ที ่พ ึ ่งพา 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และต้องท าพันธกิจของพระเยซูคริสต์ต่อไปในโลกนี้
โดยพึ่งพาฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน (สาธนัญและประสิทธิ์ แซ่ต้ัง, 2555) 

 2.1.4 คริสตจักร คือ ครอบครัวของพระเจ้า  

คริสตจักร คือ ครอบครัวของพระเจ้า (1เปโตร 4:17) ท่ีอยู่รวมกันด้วยความรัก ความห่วงใย 
สนิทสนม และเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน เปาโลยืนยันความจริงนี้ในจดหมายฝากของท่านด้วย (1โครินธ์ 
4:14 กาลาเทีย 4:19) สมาชิกในครอบครัวจะต้องเกื้อกูลกันและกัน ให้แต่ละคนมีชีวิตที่เจริญเติบโต
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ขึ้นตามอย่างพระเยชูคริสต์มากขึ้นทุกวันโดยอาศัยพระคุณของพระเจ้า และมีชีวิตท่ีเกิดผลตาม 
พระประสงค์ของพระเจ้าด้วย (สาธนัญและประสิทธิ์ แซ่ต้ัง, 2555) 

จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า คริสตจักรคือ ชุมชนของผู้ที ่เชื ่อวางใจในพระเจ้าองค์  
ตร ี เอกภาพ และพระเยซ ูทรงใ ช้คร ิสตจ ักร เพ ื ่ อการขยายแผ ่นด ินของพระเจ ้ าในโลกนี้   
คริสตจักรที ่แท้จริงต้องสะท้อนความบริสุทธิ ์ของพระเจ้า คือการสะท้อนสง่าราศีของพระเจ้า  
อยู่เพื่อเป็นพยานเพื่อพระคริสต์ และเป็นคริสตจักรที่มีชีวิตชีวาที่ออกไปหาคนในชุมชนด้วยความรัก
และเสียสละ และสะท้อนภาพของการเป็นประชากรของพระเจ้า พระกายของพระคริสต์  
พระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และครอบครัวของพระเจ้า 

2.2 หลักการท าพันธกิจอย่างสัตย์ซื่อ 

หลักการท าพันธกิจอย่างสัตย์ซื่อมาจากหลักการท าพันธกิจคริสตจักรอย่างสัตย์ซื่ออยู ่บน
พื ้นฐานค าสอนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ของทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่  
หลักคริสต์ศาสนศาสตร์และหลักการท าพันธกิจคริสตจักรของริค วอร์เรน ในหนังสือคริสตจักร  
ที ่เคลื ่อนไปด้วยว ัตถุประสงค์ จากแบบอย่างการท าพันธกิจของพระเยซู คริสตจักรยุคแรก  
หลักการของเปาโล และหลักค าสอนของผู้เช่ือคนอื่นๆ ดังนี้ 

 2.2.1 พันธกิจการประกาศข่าวประเสริฐแก่ผู้ท่ียังไม่เช่ือ  

ริค วอร์เรน ช้ีให้เห็นว่าพันธกิจการประกาศข่าวประเสริฐแก่ผู้ท่ียังไม่เช่ือพบได้ในตอนต้นของ
พระมหาบัญชา พระเยซูตรัสว่า "เจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา"  
(มัทธิว 28:19)  

คริสตจักรต้องอย ู ่ เพ ื ่อประกาศข่าวประเสร ิฐแก ่ผ ู ้ท ี ่ย ังไม ่ เช ื ่อ  ผู ้ เช ื ่อเป็นทูตของ 
พระคริสต์ ภารกิจที ่ต ้องท าคือการออกไปประกาศข่าวประเสริฐ ซึ ่งค ากริยาว ่า “ออกไป”  
ในพระมหาบัญชานี้ ในภาษากรีกหมายความว่า “เมื่อท่านออกไป” พระองค์บัญชาแก่เราถึงห้าครั้งถึง
เรื่องนี้ ซึ่งปรากฏในพระกิตติคุณแต่ละเล่มและในกิจการ เป็นการเน้นย ้าว่าเป็นเรื่องส าคัญเร่งดว่นท่ี
จะต้องออกไปประกาศเรื ่องราวแห่งความรอด เป็นสิทธิพิเศษที่เราได้รับเชิญให้เป็นส่วนหนึ่งของ
ภารกิจนี้ นี ้คือค าสั ่งของพระเยซูและวิธีการเพื่อการเติบโตของคริสตจักรด้วย (วอร์เรน, 2006)  
ริค วอร์เรน กล่าวอธิบายเพิ่มเติมในหนังสือชีวิตท่ีเคล่ือนไปด้วยวัตถุประสงค์ว่า เราถูกสร้างมาเพื่อท า
ภารกิจในโลกนี้ในฐานะตัวแทนของพระคริสต์ในการน าคนมาถึงพระเจ้า เป็นสิทธิพิเศษจากพระเจ้า  
ท่ีพระองค์ทรงใช้ชีวิตเราในการเป็นพยานแห่งข่าวประเสริฐของพระเจ้า การประกาศจนสุดปลาย
แผ่นดินโลกนั้นไม่ง่ายต้องร่วมกันในคริสตจักรและร่วมมือกับพระเจ้าด้วยการพึ่งพาพระวิญญาณ
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บริสุทธิ์เสมอ วันนี้พระเจ้าเรียกเราให้ท างานอย่างเดียวกันให้ด าเนินตามพระประสงค์ของพระองค์ 
และน าคนอื่นให้เข้ามาสู่การครอบครองของพระเจ้า สร้างเขาและส่งเขาออกไป เป็นวิธีเดียวท่ีจะมี
ชีวิตท่ีสอดคล้องตามพระทัยของพระเจ้าในโลกนี้ (วอร์เรน, 2020) 

- ค าว่า “ภารกิจ” ในภาษาออังกฤษ (mission) มาจากค าภาษาลาตินที่แปลว่า“การส่ง” 
เราถูกส่งมาในโลกนี้ในการน าคนมารู้จักกับพระเจ้า คืนดีกับพระองค์ เป็นเรื่องท่ีส าคัญใน
การด าเนินชีวิตท่ีถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วย (วอร์เรน, 2020) 

- ภารกิจนี้คืองานท่ีสืบสานต่อจากพระคริสต์ในการเสด็จมาในโลกนี้ พระมหาบัญชาท่ีทรง
ประทานให้กับผู้ติดตามพระเยซูทุกคน ท่ีต้องรับผิดชอบจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา
ครั้งท่ีสองเพื่อรับเราหรือจนกว่าเราจะจากโลกนี้ไปอยู่กับพระองค์ (วอร์เรน, 2020) 

- โดยผ่านการเป็นพยานชีวิตท่ีได้เริ่มต้นมีความสัมพันธ์กับพระเยซู เล่าเรื่องราวท่ีพระองค์
ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิต บทเรียนที่ได้การสอนจากพระองค์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ปัญหา 
การทดลอง ด้านอื่นๆของชีวิตและเรื ่องราวของความรอดด้วยความกระตือรือร้นเพื่อ
ขยายอาณาจักรของพระเจ้า วอร์เรนได้ช้ีให้เห็น พันธกิจการประกาศสามารถพบได้จาก
การท าพันธกิจของพระเยซู การท าพันธกิจของเปาโล และพันธกิจของคริสตจักรยุคแรก 
(วอร์เรน, 2020) 

ถ้าพิจารณางานรับใช้ของพระเยชู พันธกิจการประกาศข่าวประเสริฐแก่ผู ้ที ่ยังไม่เช่ือ  
ก็พบในพระราชกิจของพระองค์ เช่น พระเยซูจึงทรงด าเนินไปตามเมืองและหมู ่บ้านโดยรอบ  
ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขาทั้งหลาย ทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื ่องแผ่นดินของพระเจ้า  
ทรงรักษาโรคและความเจ็บป่วยทุกอย่างให้หาย และเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรฝูงชนก็ทรงสงสารเขา
ทั้งหลาย เพราะพวกเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยง  แล้วพระองค์ตรัสกับสาวก
ท้ังหลายของพระองค์ว่า “ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา แต่คนงานยังน้อยอยู่ เพราะฉะนั้นท่านจง
อ้อนวอนพระองค์ผ ู ้ทรงเป็นเจ้าของนา ให้ทรงส่งคนงานมาเก ็บเก ี ่ยวพืชผลของพระองค์”   
(ม ัทธ ิว 9:35-38) เป็นพันธกิจที ่ส  าคัญที ่ปรากฏในพระกิตติค ุณทุกเล่ม (ม ัทธ ิว 28 :19-20,  
มาระโก 16:15, ลูกา 24:47-49, ยอห์น 20:21) อัครทูตเปาโลไม่เพียงแต่ท าให้วัตถุประสงค์นี้ส าเร็จใน
งานรับใช้ของท่านเท่านั้น ท่านยังอธิบายวัตถุประสงค์นี้ในเอเฟซัส 4 :1-16 ด้วยว่าพระเจ้าเรียกผู้เช่ือ
และเตร ียมผ ู ้ เช ื ่อส  าหร ับการประกาศ แต ่ต ัวอย ่างท ี ่ช ัดเจนที ่ส ุดของว ัตถุประสงค์นี้  คือ  
คริสตจักรแห่งแรกในเยรูซาเล็มพวกเขาประกาศเรื ่องราวของพระเยซูคริสต์ด้วย ซึ่งบันทึกไว้ ใน 
กิจการ 2:47 ว่า “คนทั้งหลายที่ก าลังจะรอดมาเข้ากับพวกสาวกทุกวัน ๆ” วอร์เรน ได้ยกตัวอย่าง 
ไว้ดังนี้ คือ เริ่มต้นโดยการน าคนในชุมชนที่ยังไม่เป็นคริสเตียนเข้ามา ไม่ต้องรอให้สมาชิกทั้งหมด
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เติบโต อาจจะเริ่มจากการไปตามบ้าน ฟังคนท่ีไม่เป็นคริสเตียน และส ารวจความต้องการของพวกเขา
เหล่านั้น สร้างความสัมพันธ์ และสร้างสะพานแห่งมิตรภาพให้มากที่สุด คริสตจักรเล็กๆควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรู้จัก และอาจมีโครงการพิเศษส าหรับชุมชน เพื่อหาโอกาสบอกเล่าข่าว
ประเสริฐของพระเยซูคริสต์ (วอร์เรน, 2006) และหลักค าสอนของผู้เชื่อคนอื่นๆก็ได้น าเสนอไว้อยา่ง
น่าสนใจ ให้ความเข้าใจยิ่งขึ้น 

ผู้ที่จะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ได้ต้องเชื่อวางใจในพระองค์ก่อน เรย์ ออร์ตลันด์ (2019) 
กล่าวว่า พระคุณผ่านทางความรอดในข่าวประเสริฐนี้สามารถจ าเริญขึ้นท่ามกลางเรา เพื่อที่พระสิริ
ของพระองค์จะทอแสงท่ามกลางพวกเรา มาร์ค เดเวอร์ (2005) กล่าวเสริมว่า ข่าวประเสริฐไม่ใช่เพียง
เรื่องที่ว่าเราเองรับการรับรองว่าดีแล้ว ไม่ใช่เพียงพระเจ้าเป็นความรัก พระเยซูต้องการเป็นเพื่ อน 
กับเรา เราควรจะด าเนินชีวิตท่ีถูกต้องเท่านั้น แต่เป็นเรื่องความเข้าใจในพระกิตติคุณ กล่าวคือก่อนอื่น
สมาชิกของคริสตจักรต้องเข้าใจพระกิตติคุณ หรือข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์ ซึ ่งถือว่าเป็น  
แก่นแท้ของคริสต์ศาสนา คือความจริง 4 ประการที่ว่า (1) โลกนี้มีพระเจ้าผู้ทรงรักเมตตามนุษย์  
(2) ความบาปท าให้มนุษย์ถูกแยกจากพระเจ้า (3) พระเยซูคริสต์ทรงช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากอ านาจ
ความบาปและความทุกข์ และ(4) มนุษย์ต้องเชื ่อวางใจในพระเยซูคริสต์ หลังจากที่สมาชิกของ
คริสตจักรมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับพระกิตติคุณแล้ว พวกเขาต้องประกาศความจริงนี้ให้กับ  
คนอื่นๆ ด้วยความกระตือรือร้นและทุ่มเท คริสเตียน เอ. สวาร์ซ (1996) กล่าวสนับสนุนในประเด็นนี้
ด้วยว่า สมาชิกต้องมีจิตวิญญาณที่กระตือรือร้นทั้งในชีวิตส่วนตัวและคริสตจักร ถึงจะส่งผลต่อการ
เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติ และควรผลักดันให้ทุกคนประกาศในรูปแบบที่แต่ละคนมีของประทาน 
ส่งเสร ิมให้สมาช ิกได้ ใช ้ช ่องทางความสัมพ ันธ ์ที ่ตนมีอย ู ่ เพ ื ่อก ่อให ้เก ิดการประกาศ ด ้วย  
และควรมีการประกาศท่ีมุ่งเน้นท่ีความต้องการส่วนตัวจึงจะเกิดผล มาร์ค เดเวอร์ กล่าวยืนยันอีกด้วย
ว่า สัญลักษณ์ของคริสตจักรที่เข้มแข็งอย่างหนึ่งคือความเข้าใจการประกาศตามหลักพระคัมภีร์          
ผู้ประกาศควรบอกด้วยความจริงว่าถ้ากลับใจและเช่ือวางใจในพระเจ้าก็จะได้รับความรอด และควรมี
ท่าทีที่เหมาะสม ไม่ยัดเยียด ไม่ใช่ข้อปฏิบัติทางสังคมหรือให้เกี ่ยวพันกับการเมือง เราทุกคนต้อง
ประกาศเพราะนี่คือการเช่ือฟังพระมหาบัญชา และแสดงออกถึงความรักต่อผู้หลงหายและแสดงออก
ถึงความรักท่ีมีต่อพระเจ้า (มาร์ค เดเวอร์, 2005) 

จากข้อมูลข้างต้นจึงสรุปได้ว่า พันธกิจการประกาศเป็นพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ 
เป็นภารกิจท่ีพระองค์ให้เราสานต่อในโลกนี้ ในฐานะตัวแทนท่ีพระองค์ส่งออกไป เป็นภารกิจเร่งด่วน 
ที่เราต้องรับผิดชอบจนกว่าเราจะไปอยู่กับพระองค์หรือจนกว่าพระองค์จะเสด็จก ลับมาครั้งที่สอง   
เพื่อรับเรา ต้องประกาศโดยการเป็นพยานชีวิตและผ่านกิจกรรมต่างๆ ด้วยความกระตือรือร้น    
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ทุ่มเททั้งในชีวิตส่วนตัวและคริสตจักร ผ่านของประทาน สายสัมพันธ์ด้วยท่าทีแห่งความรักที ่มีต่อ   
พระเจ้าและผู้ท่ียังไม่เช่ือ 

2.2.2 พันธกิจการสร้างสาวก หรือ การพัฒนาคุณลักษณะชีวิตสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์  

 ริค วอร์เรน กล่าวว่า พันธกิจการสร้างสาวก สามารถพบได้ในพระมหาบัญชา ท่ีพระเยซู 
ตรัสว่า "สอนพวกเขาให้ถือรักษาส่ิงสารพัด" (มัทธิว 28:20) 

คร ิสตจ ักรต ้องอย ู ่ เพ ื ่ อการสร ้ างสาวก เสร ิมสร ้ างหร ือส ั ่ งสอนคนของพระเจ้า  
ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้สมาชิกเป็นเหมือนพระคริสต์มากยิ่งขึ้น ในด้านความคิด ความรู้สึก 
และการกระท า ซึ่งเป็นกระบวนการเติบโตตลอดชีวิต เพื่อให้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ (โคโลสี 1:28) 
คริสตจักรมีความรับผิดชอบในการสร้างคนให้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ ซึ่งเป็นพระทัยพระเจ้าส าหรับผู้
เชื ่อทุกคน (วอร์เรน, 2006) ริค วอร์เรน กล่าวอธิบายเพิ่มเติมในหนังสือ ชีวิตที่เคลื ่อนไปด้วย
วัตถุประสงค์ว่า เราถูกสร้างให้เป็นเหมือนพระคริสต์ (โรม 8:29) “ให้เราสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของ
พระเจ้า” (ปฐมกาล1:26) เรามีจิตวิญญาณอันเป็นอมตะ มีสติปัญญา สามารถคิด ใช้เหตุผลและ
แก้ปัญหา เราสามารถมีความสัมพันธ์ เราสามารถให้และรับความรัก  เรามีจิตส านึกทางศีลธรรม 
สามารถแยกแยะถูกและผิด การเป็นเหมือนพระคริสต์นั ้นคือการเปลี ่ยนแปลงลักษณะนิ สัย          
ไม่ใช่เปลี่ยนบุคลิกภาพ (มัทธิว4:1-12,กาลาเทีย5:22-23) และพระวิญญาณทรงเป็นผู้ช่วยเสริมสร้าง
เราด้วยในเรื่องนี้ การเป็นเหมือนพระคริสต์ไม่ใช่เกิดจากการเรียนแบบ แต่เกิดจากการท่ีพระเจ้าทรง
สถิตอยู่ภายในและผู้นั้นมีชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณซึ่งเกิดจากชีวิตที่ยอมจ านน และการเติบโต
ฝ่ายวิญญาณไม่ได้เกิดขึ้นเอง ต้องตั้งใจอุทิศตัว ต้องเกิดจากความต้องการอยากเติบโต ตัดสินใจท่ี 
จะเติบโต ออกแรงเพื่อการเติบโต เพียรพยายามที ่จะเติบโตโดยพึ ่งพาพระวิญญาณบริส ุทธิ์   
(วอร์เรน, 2020) 

- การคิดถึงคนอื่นก็คือหัวใจของการเป็นเหมือนพระคริสต์ เป็นรากฐานที่ชัดเจนที่สุดของ
การเติบโตฝ่ายวิญญาณ เราไม่สามารถอยู่ได้ถ้าปราศจากพระวจนะและอย่ามองข้าม
คุณค่าของพระวจนะ ควรถือว่าส าคัญต่อชีวิตเหมือนอาหารที่ขาดไม่ได้ ให้เรายึดมั่นใน
พระวจนะของพระเจ้า ในการด าเนินชีวิตวันต่อวัน โดยยอมรับสิทธิอ านาจของพระวจนะ 
เติมพระวจนะลงในความคิดให้ฝังรากในชีวิตโดยการรับ อ่าน ค้นคว้า จดจ า ใคร่ครวญ 
และปฏิบัติตามพระวจนะ (วอร์เรน, 2020)  

- นอกจากนั้นพระองค์ก็ยังใช้สถานการณ์ต่างๆเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยของเรา สร้างเราให้
เป็นเหมือนพระคริสต์ พระเยซูเตือนเราด้วยว่าในโลกนี้จะประสบปัญหา พระองค์ใช้
ปัญหาเพื่อดึงคุณให้เข้ามาใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น ระหว่างความทุกข์ยากนี้เองเรา
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เรียนรู้ท่ีจะอธิษฐานท่ีแท้จริงออกมาจากใจ ปัญหาต่างๆจะบังคับให้เรามองท่ีพระเจ้าและ
พึ่งพาพระองค์แทนท่ีจะพึ่งพาตัวเอง (วอร์เรน, 2020) 

- ไม่มีปัญหาใดเกิดขึ้นกับผู้เช่ือโดยท่ีพระเจ้าไม่ได้อนุญาต แม้ซาตานและคนอื่นๆอาจหวัง
ร้ายกับเราแต่พระเจ้าของเราทรงควบคุมทุกอย่างโดยสิทธิ์ขาดของพระองค์ เราควร
ตอบสนองโดยการจ าไว้ว่าแผนการของพระเจ้านั้นดี ชื ่นชมยินดีและขอบพระคุณใน 
ทุกกรณีเพราะพระองค์อยู่กับเรา จงอย่ายอมแพ้ ให้อดทนและบากบั่นต่อไปสู่การเป็น
ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ (วอร์เรน, 2020) 

- พระเจ้าก็ทรงให้เราเติบโตผ่านการทดลองด้วยเช่นกัน (ยากอบ 1:12) ขณะท่ีการทดลอง
เป็นอาวุธของซาตานที ่จะท าร้ายเรา แต่พระเจ้าต้องการใช้มันเพื ่อเสริมสร้างเรา  
(วอร์เรน, 2020) 

- และอย่าลืมว่าการเติบโตเป็นเหมือนพระคริสต์นั ้นต้องใช้เวลา (ปัญญาจารย์ 3:1, 
ฟีลิปปี 1:6) การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณต้องใช้เวลาหลายปี (วอร์เรน, 2020) 

- วิธีที่จะร่วมมือกับพระเจ้าคือ 1.จงเชื่อว่าพระเจ้าก าลังท างานในชีวิตของเรา แม้แต่ใน
เวลาท่ีเราไม่รู้สึก 2.จดบันทึกบทเรียนที่ได้เรียนรู้ 3.จงอดทนกับพระเจ้าและตัวเราเอง  
4.อย่าท้อใจเพราะส่ิงเหล่านี้จะเกิดขึ้นแน่ ขอให้จ าไว้ว่าเรามาไกลแค่ไหนแล้ว ไม่ใช่สนใจ
ว่าเราต้องไปไกลอีกแค่ไหน ดังนั้น จงเดินหน้าต่อไป แม้หอยทากก็ไปถึงเรือโนอาห์ได้  
ด้วยความเพียร วอร์เรนได้ชี ้ให้เห็นพันธกิจการสร้างสาวกสามารถพบได้จากการท า  
พันธกิจของพระเยซู การท าพันธกิจของเปาโล และพันธกิจของคริสตจักรยุคแรก  
(วอร์เรน, 2020) 

ถ้าพิจารณางานรับใช้ของพระเยชู พันธกิจการสร้างสาวกก็พบในพระราชกิจของพระองค์ 
เช่น พระองค์ทรงเรียกสาวกให้มาเรียนรู้กับพระองค์ เพื่อเข้าใจพระประสงค์ที่ชัดเจน และมีชีวิต   
อย่างพระองค์ (มาระโก 3:13-19) อัครทูตเปาโลไม่เพียงแต่ท าให้วัตถุประสงค์นี้ส าเร็จในงานรับใช้ของ
ท่านเท่านั้น ท่านยังอธิบายวัตถุประสงค์นี้ใน เอเฟซัส 4:12-13 กล่าวว่า “เพื่อเตรียมธรรมิกชนส าหรับ
การปรนน ิบ ัต ิและการเสร ิมสร ้ างพระกายของพระคร ิสต ์  จนกว ่าเราท ุกคนจะบรรล ุถึ ง  
ความเป็นน  ้าหนึ ่งใจเดียวกันในความเชื ่อและในความร ู ้ถ ึงพระบุตรของพระเจ้า บรรลุถึง  
ความเป็นผู้ใหญ่ คือโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์” แต่ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของ
วัตถุประสงค์นี้ คือ คริสตจักรแห่งแรกในเยรูซาเล็มพวกเขาสร้างสาวก ซึ่งบันทึกไว้ในกิจการ 2:42 ว่า 
“เขาท้ังหลายได้ขะมักเขม้นฟังค าสอนของจ าพวกอัครทูต” ท่านได้ยกตัวอย่างไว้ดังนี้ คริสตจักรควรมี
การศึกษาพระคัมภีร์ สัมมนา การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ การมีพี่เลี้ยง มีการประชุมกลุ่มผู้น า มีหลักสูตร  
คริสเตียนศึกษาเสริมสร้างสมาชิกให้เติบโตสู่ภารกิจของพระเจ้า เริ่มตั้งแต่ผู้สนใจ จนถึงกลุ่มผู้น า     
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ในการรับใช้ เป้าหมายเพื่อสร้างคนให้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ (วอร์เรน, 2006) และหลักค าสอนของ 
ผู้เช่ือคนอื่นๆก็ได้น าเสนอไว้อย่างน่าสนใจ ให้ความเข้าใจยิ่งขึ้น 

ฮาโรลด์ เทเลอร์  (ม.ป.ป.) กล่าวเสร ิมว ่า พระเยซูได้ทรงใช้ภาพผู ้ เล ี ้ยงซึ ่งเอาใจใส่  
ดูแลฝูงแพะแกะของตนเพื่อบรรยายถึงความสัมพันธ์ที่พระองค์ทรงมีต่อสาวกและผู้ที่เชื่อศรัทธาใน
พระองค์ พันธกิจการสร้างสาวกนี้ต่อเนื่องจากพันธกิจแรก และเป็นใจความส าคัญของพระมหาบัญชา
ของพระเยซูคริสต์ คริสตจักรไม่เพียงแต่ได้รับมอบหมายให้ ประกาศพระกิตติคุณแก่ผู ้ที ่ยังไม่เช่ือ
เท่านั้น แต่ต้องพัฒนาชีวิตของผู้ที่เชื่อแล้วให้มีคุณลักษณะของสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์มากยิ่งๆ  
ขึ ้นไปด้วย ดังนั้น คริสตจักรต้องจัดกิจกรรมต่างๆที่ตอบสนองต่อพันธกิจนี้ เช่น การจัดชั้นเรียน    
พระคัมภีร์ส าหรับสมาชิกคริสตจักรในวัยต่างๆการจัดการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะ         
ที ่พ ึงประสงค์ของคริสเตียน และส่งเสริมให้สมาชิกเลี ้ยงดูฟูมฟักผู ้เชื ่อใหม่และเลี ้ยงดูฟูมฟัก 
ซึ่งกันและกัน มาร์ค เดเวอร์ (2005) ก็ได้ยืนยันด้วยว่า คริสตจักรท่ีเข้มแข็งมีลักษณะพิเศษเฉพาะของ
ความสนใจอย่างจริงจังกับเรื ่องการเติบโตของสมาชิก ในคริสตจักรที่เข้มแข็ง สมาชิกจะต้องการ
ติดตามพระเยซูได้ดียิ ่งกว่าเดิม เช่น มาร่วมประชุมนมัสการเป็นประจ า ร่วมพิธีศี ลมหาสนิท  
พบปะกันในการประชุมสมาช ิก อธ ิษฐานอย่างสม ่าเสมอและการถวายทรัพย์ เป็นประจ  า   
คริสเตียน เอ. สวาร์ซ (1996) กล่าวสนับสนุนด้วยว่าผู้น าต้องส่งเสริมให้คนรอบข้างเติบโตสู่การรับใช้ 
ผู้น าที่ดีต้องมีภาวะผู้น าของพระเจ้า มีการวางแผน ท างานเป็นทีม พยายามดึงศักยภาพของสมาชิก 
ที่มีอยู่ออกมาสู่การรับใช้ คริสตจักรจะเจริญเติบโตและมีคุณภาพเมื่อสมาชิกได้รับใช้ตามทักษะและ
ความถนัดของตนเอง  

จากข้อมูลข้างต้นจึงสรุปได้ว่า พันธกิจการสร้างสาวกเป็นพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์
ส าหรับผู้เชื่อทุกคน ที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการสร้างให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากยิ่งขึ้น โดยการติด
สนิทกับพระเจ้าเสมอซึ่งเป็นกระบวนการตลอดชีวิต ในการพัฒนาลักษณะนิสัย โดยต้องต้ังใจอุทิศตัว 
เอาใจใส่ เอาจริงเอาจังในการร่วมพันธกิจคริสตจักร โดยพึ่งพาฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธ์ 
พระองค์สามารถใช้ทุกอย่างตามท่ีพระองค์ประสงค์เพื่อเสริมสร้างเราไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคปัญหา การ
ทดลอง ส่ิงส าคัญท่ีสุดคือพระคัมภีร์ซึ่งเป็นฤทธิ์เดชของพระองค์ และผู้น าต้องมีภาวะผู้น าของพระเจ้า 
เพราะเขามีบทบาทส าคัญในการวางแผน เสริมสร้างการท างานเป็นทีม 

 2.2.3 พันธกิจการสามัคคีธรรมหรือการเอาใจใส่ดูแลและเสริมสร้างชีวิตของกันและกัน  

 ร ิค วอร ์เรน กล่าวว ่า พ ันธกิจการสามัคคีธรรม สามารถพบในพระมหาบัญชาของ 
พระเยซ ูคร ิสต ์ม ีข ้อความว่า " . . . ให ้ร ับบ ัพต ิศมาในพระนามแห่งพระบ ิดา พระบ ุตร และ  
พระวิญญาณบริสุทธิ์" (มัทธิว 28:19)  
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คริสเตียนได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักร เป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัวของพระเจ้า และเป็นอวัยวะในพระกายของพระองค์ การรับบัพติศมาคือการแสดงตัว    
เป็นส่วนหนึ ่งของพระกายของพระคริสต์ พิธ ีบัพติศมาเป็นพิธีที ่ผู ้เช ื ่อได้เข้าส่วนในการตาย  
และการเป ็นข ึ ้นมาจากความตายของพระเยซ ูคร ิสต ์  ได ้ประกาศความเช ื ่อของตนเองต่อ 
สาธารณชน ในขณะเด ียวก ันก็ ได ้ เข ้ ามาเป ็นส ่วนหน ึ ่ งของช ุมชนแห ่งความเช่ื อร ่ วมกับ 
คริสเตียนคนอื่นๆ (วอร์เรน, 2006) ริค วอร์เรน กล่าวอธิบายเพิ่มเติมในหนังสือชีวิตที่เคลื่อนไปดว้ย
ว ัตถ ุประสงค์ว ่า  เราถ ูกสร ้ างมาเพ ื ่อครอบคร ัวของพระเจ ้า  (ฮ ีบร ู  2 :10 ,1ยอห์น 3 :1)  
พระเจ้าสร้างเราให้เป็นส่วนหนึ ่งของครอบครัวที ่มีความสัมพันธ์แห่งรัก  โดยผ่านความเชื่อใน 
พระเยซูคริสต์ พระเจ้ากลายเป็นพระบิดา เราเป็นบุตรของพระองค์ ผู ้เชื ่อคนอื ่นๆกลายเป็น 
พี่น้องของเรา คริสตจักรกลายเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณของเรา บัพติศมาเป็นการแสดงออกถึงความ
ภูมิใจด้วยท่ีได้เป็นครอบครัวของพระเจ้า การได้เข้าร่วมในครอบครัวของพระเจ้านี้คือเกียรติสูงสุดและ
สิทธิพิเศษอันยิ่งใหญ่ท่ีได้รับจากพระเจ้า (วอร์เรน, 2020) 

- ในครอบคร ัวนี้ ความร ักค ือส ิ ่ งส  าค ัญท ี ่ ส ุด (1 โคร ินธ ์13:13 , 2 ยอห ์น 1:6 )  
เมื่อเราแสดงออกถึงความรัก เราต้องรักคนอื่นๆในครอบครัวของพระเจ้า พระเยซูตรัสว่า
ความรักของเราต่อกันและกัน เป็นค าพยานชีวิตที่ดีที่สุดในโลก พระเจ้าต้องการให้เรา
สามัคคีธรรมใกล้ชิดกับพี่น้องผู้เช่ืออย่างสม ่าเสมอเพื่อเราจะสามารถฝึกทักษะของการรัก
คนอื่น ถ้าปราศจากความรักก็ไม่มีค่าอะไรเลย และเราจะถูกประเมินโดยพระเจ้าจาก
ความร ักของเราเช ่นก ันว ่าเราจะปฏิบ ัต ิก ับผ ู ้อ ื ่นอย ่างไร โดยเฉพาะผู ้ข ัดสน  
พระเยซูตรัสว่า วิธีที ่จะรักพระองค์คือรักครอบครัวของพระองค์และเอาใจใส่ความ
ต้องการในชีวิตของพวกเขา การให้เป็นการแสดงออกถึงความรักได้ดีที ่สุด เวลาเป็น
ของขวัญที่มีค่าที่สุดที่จะให้ใครสักคน และเดี๋ยวนี้คือเวลาที่ดีที่สุดเพราะเราไม่ทราบว่า
เราจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าเมื่อไหร่ (วอร์เรน, 2020)  

- ทุกคนคือส่วนหนึ่งของครอบครัวท่ีขาดไม่ได้ (เอเฟซัส 2:19,1 ทิโมธี 3:15) กล่าวคือการ
ติดตามพระคริสต์ไม่ใช่แค่การรับเชื ่อเป็นคริสเตียนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการเป็น 
ส่วนหนึ่งของพระกายของพระคริสต์ด้วย เราคืออวัยวะในพระกายที่ต้องเชื ่อมต่อ 
เข้าด้วยกันกับร่างกายนี้ คริสตจักรคือแผนการของพระเจ้าในโลกนี้ ซึ่งไม่มีวันถูกท าลาย
และจะด ารงอยู่ชั่วนิรันดร์ คริสตจักรมีความส าคัญมากเพราะว่าพระเยซูได้สิ้นพระชนม์
บนไม้กางเขนเพื่อจะมีคริสตจักรเกิดขึ้น และพระเจ้าบัญชาให้รักคริสตจักรมากเท่ากับ 
ท่ีพระองค ์ทรงร ัก คร ิสเต ียนที ่ไม ่ม ีคร ิสตจ ักรก ็เหม ือนอวัยวะที ่ ไม ่ม ีร ่างกาย  
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เหมือนแกะหลงฝูง เป็นเหมือนคริสเตียนกระต่ายท่ีกระโดดไปมาขาดการอุทิศตัว  
ไม่มีความรับผิดชอบ (วอร์เรน, 2020) 

- เหตุที ่ต้องไปคริสตจักรเพราะเป็นสิ่งที ่บ่งบอกว่า เราคือผู้เชื ่อแท้ พร้อมที่จะเรียนรู้ 
ความเป็นน  ้าหนึ ่งใจเดียวกันในครอบครัว ไม ่เห ็นแก่ต ัวและอุทิศตัวเพ ื ่อผู ้อื่น   
คริสตจักรจะช่วยให้เรามีพลังฝ่ายวิญญาณ เสริมสร้างกันให้เติบโตขึ ้นในความเช่ือ  
ในพระคริสต์ บทบาทของครอบครัวของพระเจ้าคือการท าพันธกิจ ซึ ่งเราต้องพัฒนา  
ใช้ของประทานเพื ่อพระองค์จะสร้างคริสตจักรของพระองค์ผ่านเรา  ที ่ส าคัญคือ 
เพื่อท่ีเราจะไม่หลงหาย (วอร์เรน, 2020) 

- ครอบครัวต้องเผชิญชีวิตร่วมกัน (โคโลสี 3:15 ,สดุดี 133:1) ชีวิตที่พระเจ้าให้เรานี้  
มีไว้เพื่อร่วมกับผู้อื ่น เพราะพระเจ้าต้องการให้เรามีประสบการณ์ร่วมกันอย่างลึกซึ้ง  
ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีจ านวนมากยิ่งน้อยยิ่งดี พระเยซูใช้สาวก 12 คนเป็นกลุ่มเล็กเช่นกัน 
พระกายของพระคริสต์เป็นการรวมกลุ่มเชลล์จ านวนมากๆ ดังนั้นคริสเตียนทุกคนต้อง
เข้าร่วมกลุ่มย่อยตามบ้าน กลุ่มรวี หรือกลุ่มคณะต่างๆ ในการสามัคคีธรรมแท้ผู ้คน 
จะพูดคุยกันอย่างจริงใจ จากใจถึงใจซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริง  
เกิดการพึ่งพาอาศัยกันซึ่งแสดงออกมาด้วยการแบ่งเบาภาระกัน ช่วยเหลือกัน หนุนใจ 
รับใช้ ให้เกียรติกันและกัน มีความเห็นอกเห็นใจกันคือมีส่วนเข้าไปในความเจ็บปวด 
เข ้าใจในส ิ ่ งท ี ่พ ี ่น ้องก  าล ัง เผช ิญ และม ีความเมตตาต ่อก ันในการช ่วย เห ลือ  
ให้ล ุกขึ ้นใหม ่อ ีกคร ั ้งอาจหมายถ ึงการยกโทษแก่ก ันเม ื ่อท าผิดด ้วยโดยส านึก 
ในพระคุณของพระเจ้า  บางคร ั ้ งไม ่ว ่าคนนั ้นจะขอให ้ช ่วยเหล ือหร ือไม่ก ็ตาม  
(วอร์เรน, 2020) 

- ทุกคนในครอบครัวต้องร ่วมกันสร ้างชุมชนให ้ดี (ยากอบ 3:18 , กิจการ 2:42)  
ชุมชนแท้ปรารถนาการอ ุทิศต ัว พระว ิญญาณบริส ุทธ ิ ์ เท ่าน ั ้นที ่สามารถสร ้าง 
การสาม ัคค ีธรรมแท้ระหว ่างผ ู ้ เช ื ่อ การสร ้างช ุมชนต ้องอาศ ัยความซื ่อสัตย์   
ห่วงใยมากพอที่จะพูดความจริงด้วยใจรัก ตรงไปตรงมาไม่ใช่ให้พูดอะไรก็ได้ ที่ไหนก็ได้ 
หร ือเวลาใดที ่ค ุณต ้องการ ต ้องค ิดและพ ูดด ้วยความร ักก ับคนในครอบครัว   
การสร้างชุมชนต้องอาศัยความถ่อมใจ เพราะความเย่อหยิ่งคือสิ่งกีดขวางพระคุณของ
พระเจ้าในชีวิตเรา เราสามารถฝึกความถ่อมใจโดยการยอมรับความอ่อนแอของเรา 
อดทนต่อตัวอ่อนแอคนอื่น ยอมรับฟังค าตักเตือน และยกย่องคนอื่น การสร้างชุมชนต้อง
อาศัยความสุภาพ คือการเคารพความเห็นท่ีแตกต่าง การห่วงใยความรู้สึกของคนอื่น 
และอดทนต่อคนท่ีกวนใจเราอย่างเข้าใจ การสร้างชุมชนต้องอาศัยการรู้จักเก็บความลับ 
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ไม่ใช่เงียบเฉยเมื่อพี่น้องท าบาป แต่หมายถึงตักเตือนอยู่เคียงข้าง เพราะบางที่พี่น้องก็
อยากจะระบายความในใจในกลุ่มย่อยของเรา การสร้างชุมชนต้องอาศัยความสม ่าเสมอ 
เพราะความสัมพันธ์ต้องอาศัยเวลา ต้องฝึกวินัยการประชุมร่วมกัน ชุมชนไม่ได้ถูก     
สร ้างขึ ้นด้วยความสะดวกแต่สร ้างบนความเชื ่อม ั ่นว ่าฉ ันต้องการชุมชนนี ้ เพื่อ  
สุขภาพฝ่ายวิญญาณ และเห็นว่าการพบกันนี้ส าคัญ (วอร์เรน, 2020) 

- ครอบครัวยังต้องรื้อฟื้นสามัคคีธรรมท่ีแตกร้าวด้วย (2 โครินธ์ 5:18) เพราะความสัมพันธ์
มีคุณค่าแก่การร ื ้อฟ ื ้นเสมอ พระเจ้าต้องการให้เราเห็นคุณค่าแก่ความสัมพันธ์  
และทุ่มเทรักษามันเอาไว้ด้วยความรักที่มีต่อกัน ในฐานะลูกของพระเจ้าเราต้องรักสันติ
และสร้างสันติ  7. วิธีรื้อฟื้นความสัมพันธ์ คืออธิษฐานกับพระเจ้าก่อนท่ีจะคุยกับคนนั้น 
เป็นฝ่ายเริ่มคืนดีก่อน เห็นใจความรู้สึกของพวกเขา สารภาพเรื่องที่คุณเป็นฝ่ายผิดใน
ความขัดแย้งก่อน เนื ่องจากทุกคนมีจุดบอด มองเห็นปัญหา ไม่ใช่พยายามแก้ตัว       
และโยนความผิดให ้ผ ู ้อ ื ่น  พยายามสุดความสามารถเพ ื ่อท ี ่จะประนีประนอม  
ปรับตัวเข้ากับผู้อื่น เน้นท่ีการคืนดี ไม่ใช่การแก้ปัญหา (วอร์เรน, 2020) 

- เราต้องปกป้องคริสตจักรของเรา (เอเฟซัส 4:3 ,โคโลสี 3:14) หมายถึงการรักษาความ
เป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกันเอาไว้ เพราะนี้คือหัวใจของการสามัคคีธรรม เราจะท าสิ ่งนี้         
ได้อย่างไร พระคัมภีร ์ให้ค าแนะน าในทางปฏิบัติดังนี้  จดจ่อที ่ความเหมือนไม่ใช่  
ความแตกต่าง เช่น ในฐานะผู้เชื ่อเรามีพระเจ้าเดียว กายเดียว วัตถุประสงค์เด ียว 
ความหวังเดียว ความเชื่อเดียว บัพติศมาเดียว และความรักเดียว เราต้องรักคริสตจักร
อย่างสุดใจแม้ว่าจะอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ เพราะคริสตจักรนั้นประกอบด้วยคนบาป 
ตั ้งใจว ่าจะหนุนใจแทนที ่จะติเต ียน การยืนข้างสนามและต าหนิคนที ่ร ับใช้นั้น  
เป็นเรื่องง่ายแต่พระเจ้าเตือนเราเสมอว่าไม่ให้ตัดสินคนอื่น กล่าวโทษคนอื่น คอยจับผิด 
แต่จงมีความเช่ือว่าเขาจะได้รับการเปล่ียนแปลงจากพระเจ้าแน่ เราต้องกล้าท่ีจะปฏิเสธ
ที่จะฟังค านินทา เมื่อมีคนนินทาให้ฟังควรกล้าพอที่จะบอกว่า “พอเถอะ ฉันไม่จ าเป็น 
ต ้องร ู ้  ค ุณพ ูดก ับคนน ั ้น โดยตรงหร ือย ั ง”  และท  าตามว ิธ ีการของพระเ จ้า  
(ม ัทธ ิว 18:15-17) เร ิ ่มจากพูดส่วนตัว พาพยานไปด้วย ถ้าย ังไม ่ได ้ก ็น  าเร ื ่อง 
เข้าสู่คริสตจักร ถ้าไม่ฟังอีกก็ปฏิบัติต่อเขาอย่างผู้ไม่เช่ือ (วอร์เรน, 2020) 

- และควรสนับสนุนศิษยาภิบาล ผู้น าของคุณ ไม่มีผู้น าที่ดีสมบูรณ์แต่พระเจ้าประทาน
ความรับผิดชอบ สิทธิอ านาจแก่เขาเพื่อรักษาความเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักร 
เพราะวันหนึ่งผู้น าก็ต้องยืนต่อหน้าพระเจ้ารายงานว่าเขาได้ดูแลพี่น้องอย่างไรบ้าง  
และที่ส าคัญผู้เชื่อต้องแสดงออกด้วยการให้เกียรติคนที่รับใช้โดยการน า และอย่าลืมว่า
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ผู้น าต้องการค าอธิษฐาน ค าหนุนใจ ค าชม และความรักจากเราด้วย วอร์เรนได้ช้ีให้เห็น
พ ันธก ิ จการสาม ั คค ี ธ รรมสามารถพบได ้ จากการท  าพ ันธก ิ จของพระเยซู   
การท าพันธกิจของเปาโล และพันธกิจของคริสตจักรยุคแรก (วอร์เรน, 2020) 

ถ้าพิจารณางานรับใช้ของพระเยชู พันธกิจการสามัคคีธรรมก็พบในพระราชกิจของพระองค์ 
เช่น การท่ีพระเยซูเป็นแบบอย่างในการรับบัพติศมาเพื่อเข้าส่วนกับผู้เช่ือตามพระประสงค์ของพระเจ้า 
(มัทธิว 3:1-17) อัครทูตเปาโลไม่เพียงแต่ท าให้วัตถุประสงค์นี้ส าเร็จในงานรับใช้ของท่านเท่านั้น ท่าน
ยังอธิบายวัตถุประสงค์นี ้ในเอเฟซัส 4:1-2 กล่าวว่า “เพราะฉะนั ้น ข้าพเจ้าผู ้เป็นนักโทษโดย 
เห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอวิงวอนพวกท่านให้ด าเนินชีวิตสมกับการทรงเรียกที่ท่านได้รับการทรง
เรียกมานั้น คือจงถ่อมใจและมีความสุภาพอ่อนโยนอยู่เสมอ จงอดทน จงอดกลั้นต่อกันและกันด้วย
ความรัก”และในเอเฟซัส 2:19 กล่าวว่า “เพราะฉะนั้น พวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกและคนต่างด้าว   
อ ีกต ่อไปแต ่ เป ็นพลเม ือง เด ียวก ับบรรดาธรรม ิกชนและเป ็นครอบคร ัวของพระเจ ้ า ”  
แต่ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของวัตถุประสงค์นี้ คือ คริสตจักรแห่งแรกในเยรูซาเล็มพวกเขาสร้างสาวก  
ซึ่งบันทึกไว้ในกิจการ 2:42,46 ว่า “..ขะมักเขม้น ..ร่วมสามัคคีธรรม..บรรดาผู้ท่ีเช่ือถือนั้นอยู่พร้อมกัน
..ร่วมรับประทานอาหาร” วอร์เรนได้ยกตัวอย่างไว้ดังนี้ ควรมีเครือข่ายกลุ่มย่อยเพื่อการดูแลเอาใจใส่
ส่วนตัว เช่นกลุ่มผู ้สนใจ กลุ่มสนับสนุน กลุ่มรับใช้ กลุ่มเติบโต เป็นต้น หรืออาจจะเป็นทีมดนตรี    
ทีมกรรมการ ทีมพันธกิจ หรืออาจจะจัดให้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรัก  
การเรียนรู้ และความเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน (วอร์เรน, 2006) และหลักค าสอนของผู้เชื ่อคนอื ่นๆ 
ก็ได้น าเสนอไว้อย่างน่าสนใจ ให้ความเข้าใจยิ่งขึ้น 

วิลเลียม บาร์เคลย์ (2535) กล่าวเสริมว่า ภาษากรีกในพระคัมภีร ์ภาคพันธสัญญาใหม่  

ที่ให้ความหมายเกี่ยวกับ “สามัคคีธรรม” มีหลายค า เช่นค าว่า " κοινωνία " (คอยโนเนีย)  
แปลว่าสมาคม หรือหุ้นส่วน หมายถึงการแสดงออกถึงความเมตตาต่อ เพื ่อนมนุษย์ด้วยกัน  
มีส่วนในประสบการณ์ชีวิตท้ังช่ืนชมยินดีและโศกเศร้า คริสเตียน เอ. สวาร์ซ (1996) กล่าวเพิ่มเติมว่า 
กลุ่มย่อยมีส่วนส าคัญต่อการเติบโตมาก ไม่เพียงแค่การศึกษาพระคัมภีร ์หรืออธิษฐานร่วมกัน  
แต่จะไปถึงจุดที่มีการสนทนาเชิงลึกในเรื ่องความเชื่อ จนถึงประเด็นส่วนตัวของสมาชิกในกลุ่ม   
และต้องส่งเสริมการขยายกลุ่มด้วยการแบ่งกลุ่มออกไปเรื่อย ๆ และนอกเหนือจากพันธกิจท่ีคริสตจักร
จัดท าขึ ้นด้วย มาร์ค เดเวอร์ กล่าวอีกด้วยว่าสัญลักษณ์ของคริสตจักรที่เข้มแข็งอย่ างหนึ ่งคือ 
การเข้าใจการเป็นสมาชิกภาพของคริสตจักรตามหลักพระคัมภีร์  ซึ ่งจะน ามาสู่การเข้าส่วนกับ
คริสตจักร (มาร์ค เดเวอร์, 2005) 

จากข ้อม ูลข ้างต ้นสร ุปได ้ว ่า พ ันธก ิจการสาม ัคค ีธรรม เป ็นพระมหาบัญชาของ  
พระเยซูคริสต์ ที่เรียกให้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของพระเจ้า ผ่านการรับบัพติสมาและเข้าร่วม  
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กลุ ่มผู ้เชื ่อในพระเยซูคริสต์ เพื ่อเสริมสร ้างกันและกัน เผชิญสถานการณ์ต่างๆร่วมกันและ 
รักษาความเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกัน อยู่ร่วมกันด้วยความรัก  ใกล้ชิดกันกับพี่น้องอย่างสม ่าเสมอ   
ใช้ของประทานเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์นี้ และผ่านทางกลุ่มย่อยต่างๆ ด้วยความเข้าใจการ
เป็นสมาชิกภาพท่ีแท้จริงนี้  

 2.2.4 พันธกิจการนมัสการพระเจ้า  

 ริค วอร์เรนช้ี ให้เห็นว่าพันธกิจการนมัสการพระเจ้า สามารถพบได้ในพระมหาบัญญัติ 

ของพระเยซูท่ีตรัสว่า "จงรักพระองค์ผู ้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า และด้วย 

ส้ินสุดความคิดของเจ้า นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่และข้อต้น" (มัทธิว 22:37-38)  

 คริสตจักรอยู ่เพื ่อนมัสการพระเจ้าซึ ่งเป็นการแสดงออกถึงความร ักที ่มีต่อพระองค์  

เมื ่อเราแสดงความรักต่อพระเจ้านั ้นหมายถึงเราก าลังนมัสการพระองค์ พระคัมภีร ์กล่าวว่า   

ให้เรานมัสการและปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว (มัทธิว 4:10) เพราะฉะนั้นอย่ายุ่งมากกับการท างาน

เพื่อพระองค์แต่จงมีเวลาแสดงความรักต่อพระองค์ผ่านการนมัสการที่คริสตจักรนี้ไม่ใช่ท าตามหน้าท่ี

แต่ให้เป็นความต้องการนมัสการด้วยส านึกในพระคุณพระเจ้าและมีความสุขในการแสดงถึงความรัก

ต่อพระเจ้า (วอร์เรน, 2006) ริค วอร์เรน กล่าวอธิบายเพิ่มเติมในหนังสือ ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วย

วัตถุประสงค์ว่า เราถูกสร้างมาเพื่อนมัสการพระเจ้าเราทั้งหลายถูกก าหนดไว้ตามชอบพระทัยของ

พระองค์และตามพระประสงค์ของพระองค์เพื่อด าเนินชีวิตท่ีพอพระทัยของพระองค์ พระองค์สร้างเรา

ตามพระฉายาของพระองค์ก็เพื่อให้เรามีความสุขและทุกอย่างท่ีเราท าแล้วพระเจ้าพอพระทัยนี้เองคือ

การนมัสการพระเจ้า การนมัสการเป็นเรื ่องธรรมชาติของมนุษย์เป็นวิถีแห่งการด าเนินชีว ิต ใน 

การทรงสร้างมาทุกกิจกรรมในการประชุมในวันอาทิตย์คือการนมัสการ ไม่ ได้เกี ่ยวกับรูปแบบ  

ความดัง ความเร็วของเพลงแต่หากว่าถ้าเรานมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงนั ้นก็เป็น 

การนมัสการ อย่าเข้าใจผิดเด็ดขาดว่าการนมัสการเพื่อประโยชน์ของเรา เพราะการนมัสการคือ 

การให้พระเจ้าพอพระทัยไม่ใช่ให้เราชอบใจ แรงจูงใจที่ถูกต้องคือการถวายพระสิริแด่พระผู้สร้างเรา 

(วอร์เรน, 2020)  

- การนมัสการไม่ใช่จ ากัดแค่ที่คริสตจักร แต่หมายถึงกิจกรรมทุกอย่างที่ท าสามารถเป็น
การถวายเกียรติแด่พระเยซูได้ (โรม12:1) งานจะกลายเป็นการนมัสการเมื่อเราอุทิศ 
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แด่พระเจ้า โดยรู ้สึกถึงการสถิตอยู ่ด้วยของพระองค์เสมอ การนมัสการที ่แท้คือ  
การตกหลุมรักพระเยซู อยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์ทุกเวลา (วอร์เรน, 2020) 

- การนมัสการที่พระเจ้าโปรดปรานต้องแสดงออก คือ 1.เมื่อเราแสดงความรักของเรา 
ต่อพระองค์มากกว่าสิ ่งอื ่นใดยังหมายถึงการรักแม้ในเวลาไม่มีใครรักพระองค์ด ้วย  
2.เมื่อเราเช่ือวางใจพระองค์ด้วยสุดใจหมายถึงการเช่ือว่าพระเจ้ารู้ว่าอะไรดีท่ีสุดส าหรับ
ช ีว ิตเรา คาดหว ังตามพระสัญญาของพระองค ์และช ่วยในเวลาของพระองค์  
3.เมื่อเราเชื่อฟังอย่างสุดใจหมายความว่าท าสิ่งที่พระเจ้าบัญชาโดยไม่ต่อรองหรือลังเล 
จะไม่ผัดผ่อน จะท าโดยที ่ไม่รอเวลาและถึงแม้ ไม่เข้าใจรายละเอียดทั้งหมดก็ตาม  
เราต้องท าด้วยความยินดี กระตือรือร้น การเชื ่อฟังคือการแสดงออกถึงความรัก 
อย่างแท้จริง 4.เมื ่อเราสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์เร ื ่อยไปซึ่งหมายถึงการ
สรรเสริญส่ิงท่ีพระองค์เป็น ขอบพระคุณในส่ิงท่ีพระองค์ท า ส่ิงเหล่านี้จะท าให้เราเต็มล้น
ด้วยความยินดีในหัวใจ 5.เมื่อเราใช้ความสามารถของเรา เพราะพระเจ้าใส่ใจไม่ว่าเรา 
จะท างาน เล่น พักผ่อน หรือกิน เราสามารถท าเพ ื ่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าไ ด้  
โดยท าด้วยท่าทีแห่งการสรรเสริญ (วอร์เรน, 2020) 

- หัวใจของการนมัสการคือการยอมจ านน เป็นการตอบสนองตามธรรมชาติต่อความรัก
และพระเมตตาของพระเจ้า เป็นการถวายตัวด้วยความรักไม่ใช่ความกลัวหรือหน้าท่ี ส่ิง
เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราวางใจในพระองค์วางใจในความรักของพระองค์ท่ีมีต่อเรา
จนสละพระบุตรของพระองค์เพื่อเรา การยอมจ านนน ามาซึ่งเสรีภาพไม่ใช่พันธนาการ
เพราะพระองค์ให้เราเข้ามาหาพระองค์ด้วยความเต็มใจ สิ่งที่ส าคัญต่อมาคือการเชื่อว่า
พระองค์เป็นพระผู้สร้างเป็นเจ้าของทุกสิ่ง มีอ านาจควบคุมทุกสิ่ง ส าหรับคนส่วนมาก
แล้วสิ่งที่ยอมจ านนยากที่สุดคือเรื ่องเงิน พวกเขาขาดความเข้าใจว่าการยอมจ านนน า
พระพรมากมายมาสู่ชีวิต จะท าให้เราได้สัมผัสถึงสันติสุข มีเสรีภาพ และเราจะได้รับฤทธิ์
เดชในชีวิต การยอมจ านนน ามาซึ่งชัยชนะอย่างอัศจรรย์ ท าให้เราเข้มแข็งขึ้น และท่ี
ส าคัญคือการยอมจ านนคือคนที่พระเจ้าใช้ได้ เมื่อเราตัดสินใจด าเนินชีวิตที่ยอมจ านน 
บางครั้งมันไม่สะดวกไม่เป็นที่นิยม ต้องเสียสละ ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ บางครั้งก็ท า
ตรงกันข้ามกับความรู้สึกด้วยซึ่งเป็นสิ่งท้าทายเราเป็นอย่างมาก และความสัมพันธ์
ระหว ่างเราก ับพระเจ ้าม ีหลายด ้านแตกต ่างก ัน เช ่นพระเจ ้าเป ็นพระผ ู ้สร ้าง  
เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ความจริงที่น่าตกใจคือ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงต้องการ
เป็นเพื ่อนกับเรา พระเจ้าสร ้างเรามาเพื ่ออยู ่ต ่อพระพักตร ์พระเจ้าตลอดเวลา  
มิตรภาพนี้ถูกน ากลับมาโดยพระเยซู โดยพระคุณของพระเจ้า การเสียสละของพระองค์ 
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เราสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ทุกเวลา มิตรสหายนี้คือคนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดท่ีวางใจ
กัน การรู้จักและรักพระองค์เป็นสิทธิพิเศษที่ยิ ่งใหญ่ การเป็นเพื่อนที่ดีที ่สุดนั้นคือ 
การสนทนากันอย่างสม ่าเสมอสั้นๆ ตลอดเวลาเพื่อให้มันฝังลึกลงในใจ การทบทวน 
พระวจนะตลอดทั้งวันก็เป็นการใคร่ครวญอย่างต่อเนื่องเพื่อจะรู้ถึงสิ่งที ่พระองค์ตรัส  
เป็นการใช้ความคิดจดจ่อเพราะยิ่งเราจดจ่อกับพระค าของพระเจ้ามากเท่าไหร่เราก็ยิ่ง
กังวลน้อยลงเท่านั้น (วอร์เรน, 2020) 

- เราต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้สรรเสริญพระเจ้าเพื่อรู้สึกดีแต่เพื่อท่ีเราจะท าดี ความสัมพันธ์นั้น
ต้องอาศัยเวลาและการทุ ่มเท ขั ้นแรกต้องเรียนรู ้ท ี ่จะเปิดเผยทุกสิ ่งแด่พระเจ้า             
ทั้งความผิด ความรู้สึก และตรงไปตรงมา การขมขื่นในใจเป็นอุปสรรคส าคัญที ่สุดต่อ
มิตรภาพกับพระเจ้า มิตรภาพที่แท้จริงจะไม่อยู่เฉยๆแต่เป็นการกระท าเมื่ อมีการ 
ขอให้รัก ช่วยคนขัดสน แบ่งปันสิ่งของ รักษาชีวิตให้บริสุทธิ ์ ยกโทษ และน าคนมาถึง  
พระเจ้า พระเจ้าพอพระทัยแม้เป็นส่ิงเล็กน้อยท่ีเราท าด้วยรักด้วยการเช่ือฟังเพื่อพระองค์ 
มิตรสหายจะสนใจส่ิงท่ีส าคัญส าหรับอีกฝ่ายท้ังร่วมทุกข์ร่วมสุข และส่ิงท่ีพระเจ้าห่วงใย
ที่สุดคือการไถ่ประชากรของพระองค์ เราต้องปรารถนามิตรภาพกับพระเจ้าเหนือสิ่งอื่น 
อาจเป็นการอยากเข้านมัสการ จริงจังกับพระเจ้า ให้ความส าคัญ ร้อนร้นในการติดตาม
พระเจ้า หรือบางทีความเจ็บปวดก็ผลักดันให้แสวงหาพระเจ้าด้วย พระเจ้าต้องการให้เรา
ถวายสุดจิต สุดใจ สุดก าลัง สุดความคิด ไม่ใช่แค่ร้องเพลง และไม่ใช่ให้ความสนใจกับคน
รอบข้างมากเกินไปด้วย การนมัสการอย่างถูกต้องอยู่บนพื้นฐานพระคัมภีร์ไม่ใช่บน
ความคิดที ่เรามีต่อพระเจ้า เราต้องนมัสการพระเจ้าด้วยความจริงใจ ทั ้งอารมณ์  
ความเช่ือ หัวใจและความคิด มันคือการตอบสนองต่อพระเจ้า (วอร์เรน, 2020) 

- รูปแบบที่ดีที ่สุดของการนมัสการคือรูปแบบที่เราสามารถแสดงออกถึงความรักแด่  
พระเจ้าได้ดีที่สุด และพระเจ้าพอพระทัยเมื่อเราน าไปปฏิบัติ พระองค์เน้นเรื่องนี้เพราะ
มันคือการถวายตัวเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้า เวลานี้พระเจ้าพอพระทัยเครื่องบูชาท่ี
หลากหลายในการนมัสการ เช่น การขอบพระคุณ การสรรเสร ิญ ความถ่อมใจ  
การกลับใจ การถวายทรัพย์ การอธิษฐาน การรับใช้ผู ้อื ่น การแบ่งปันแก่คนขัดสน   
และการนมัสการที ่แท้จริงต้องมีการลงทุน เช่น  การเห็นแก่ตัวที ่ต ้องตัดออกไป  
การนมัสการต้องใช้ความพยายามและแรงกาย มันไม่ใช ่สะดวกสบายเสมอไป  
และบางครั้งก็ต้องการความต้ังใจท่ีสูงมาก (วอร์เรน, 2020)  

- ส่ิงส าคัญท่ีสุดคือหัวใจในการนมัสการเมื่อพระเจ้าดูเหมือนห่างไกล หากเจอสถานการณ์
เช่นนี้ เราสามารถบอกพระเจ้าอย่างท่ีเรารู้สึก ต้องพยายามจดจ่อกับส่ิงท่ีพระเจ้าทรงเป็น
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หรือพระลักษณะของพระองค์ เช่น พระองค์ประเสริฐและทรงรักเรา ทรงมหิทธิฤทธิ์  
ทรงมีแผนการที่ดีส าหรับเรา เป็นต้น เราต้องยึดพระสัญญาให้มั่นเพราะพระองค์ทรง
รักษาสัญญาเสมอไม่เปล่ียนแปลง และเราก็ยังสามารถระลึกถึงส่ิงท่ีพระเจ้าท าในชีวิตเรา
ในอดีต แน่นอนนี ้คือการนมัสการพระเจ้าในระดับที ่ลึกที ่สุด วอร์เรนได้ชี ้ให้เห็น 
พันธกิจการนมัสการสามารถพบได้จากการท าพันธกิจของพระเยซู การท าพันธกิจของ
เปาโล และพันธกิจของคริสตจักรยุคแรก (วอร์เรน, 2020) 

ถ้าพิจารณางานรับใช้ของพระเยซู พันธกิจการนมัสการพระเจ้าก็พบในพระราชกิจของ
พระองค์ เช่น พระองค์ทรงสอนว่า “หญิงเอ๋ย เช่ือเราเถิด คงมีสักวันหนึ่งท่ีพวกเธอ จะไม่ได้นมัสการ
พระบิดาทั้งที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเล็ม สิ่งที่พวกเธอนมัสการนั้นเธอไม่รู้จัก  สิ่งที่พวกเรานมัสการนั้น
พวกเรารู ้จัก เพราะความรอดมาจากพวกยิว แต่วาระนั ้นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี ้ก ็ถึงแล้ว  
คือเมื่อคนที่นมัสการอย่างแท้จริงจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะว่า 
พระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นมานมัสการพระองค์ พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ และคนที่นมัสการ
พระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง” (ยอห์น 4:21-24) อัครทูตเปาโลไม่เพียงแต่
ท าให้วัตถุประสงค์นี้ส าเร็จในงานรับใช้ของท่านเท่านั้น ท่านยังอธิบายวัตถุประสงค์นี้ในพระธรรม 
เอเฟซัส 4:3-6 “จงพยายามร ักษาความเป ็นน  ้าหนึ ่ง ใจเดียวก ันที ่มาจากพระว ิญญาณนั้น  
โดยมีสันติภาพเป็นเครื่องผูกพัน มีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียว เหมือนอย่างท่ีท่านได้รับการ
ทรงเรียกให้มาถึงความหวังเดียวในการทรงเรียกพวกท่านนั ้น มีองค์พระผู ้เป็นเจ้าองค์เดียว  
ความเช่ือเดียว บัพติศมาเดียว พระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของทุกคน พระองค์ทรงมีอ านาจเหนือ
สรรพสิ่ง ทรงท าการผ่านสรรพสิ่งและทรงอยู่ในทุกคน” แต่ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของวัตถุประสงค์นี้ 
คือ คริสตจักรแห่งแรกในเยรูซาเล็มพวกเขานมัสการพระเจ้า ซึ ่งบันทึกไว้ในกิจการ 2:42,47 ว่า  
“..เขาทั ้งหลายได้ขะมักเขม้นในการหักขนมปังและการอธิษฐาน ..ทั ้งได้สรรเสริญพระเจ้า”  
ริค วอร์เรน ได้ยกตัวอย่างไว้ดังนี้ว่าควรมีการเทศนาตามวัตถุประสงค์ มีแนวเพลงที่เหมาะสม 
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเติบโต มีทีมอธิษฐาน มีการนมัสการฟื้นฟู (วอร์เรน, 2006) และหลักค าสอน
ของผู้เช่ือคนอื่นๆก็ได้น าเสนอไว้อย่างน่าสนใจ ให้ความเข้าใจยิ่งขึ้น 

โรแลนด์ วอร์ตัน (2011) ได้ก็ได้พูดถึงการการนมัสการฟื้นโลกขยายความเข้าใจ ในเรื่องนี้
เอาไว้ว่า การนมัสการเป็นการน าบทเพลงและเสียงแห่งสวรรค์ลงมาสู่แผ่นดินโลก พระมหาบัญญัติ 
ข้อแรกชี้ให้เห็นว่าผู้เชื่อต้องแสดงออกถึงความรักที่ตนมีต่อพระเจ้าในทุกๆ ด้านของชีวิต ซึ่งสิ่งนี้คือ
หัวใจของการนมัสการพระเจ้าในคร ิสต์ศาสนา ดังนั ้น คริสตจักรจ าเป็นต้องด าเนินพันธกิจ 
การนมัสการพระเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ จัดการนมัสการพระเจ้าที ่ช่วยให้สมาชิก 
มีโอกาสสรรเสริญพระเจ้าผ่านทางคริสต์ศาสนพิธีต่างๆ รวมทั้งช่วยให้สมาชิกเข้าใจความหมายของ
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การนมัสการท่ีแท้จริง นั่นคือการมีชีวิตท่ีสรรเสริญพระเจ้าผ่านทางทุกส่ิงท่ีท าในทุกแห่งและในทุกเวลา  
คริสเตียน เอ. สวาร์ซ (1996) กล่าวเสริมด้วยว่าต้องมีการนมัสการที่ดลจิตดลใจ อย่าเน้นเพียง
พิธีกรรมแต่เน้นท่ีมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ร่วมนมัสการ มาร์ค เดเวอร์ กล่าวอีกด้วยว่าสัญลักษณ์ของ
คริสตจักรที่เข้มแข็งอย่างหนึ่งคือการเทศนาแบบอรรถาธิบาย เป็นการน าเอาประเด็นเนื้อหาจาก 
พระคัมภีร์เฉพาะตอนใดตอนหนึ่งมาในการเทศนาเพื่อน าเอาพระประสงค์ออกมาและสมาชิกควร
อธิษฐานเผื่อการเทศนาด้วยเพราะนี้คือพระวจนะของพระเจ้าที่ก าลังออกไปสู่ชีวิตเพื่อสร้างชีวิต 
(มาร์ค เดเวอร์, 2005) 

จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า พันธกิจการนมัสการ เป็นพระมหาบัญญัติของพระเยซูคริสต์  
ซึ่งการนมัสการเป็นการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพระเจ้า ด้วยส านึกในพระคุณของพระเจ้า  
ทั้งในคริสตจักรและการด าเนินชีวิตที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยหัวใจแห่งการยอมจ านน และ
ส่งเสริมให้สมาชิกด าเนินชีวิตท่ีสรรเสริญพระเจ้าผ่านทุกส่ิงท่ีท า คริสตจักรควรจัดการนมัสการท่ีช่วย
ให้สมาชิกได้มีโอกาสสรรเสริญพระเจ้าผ่านทางศาสนพิธีต่างๆ ในคริสตจักร โดยมีบรรยากาศที่ดีต่อ
การเติบโต และมีการเทศนาแบบอรรถาธิบายเพื่อช่วยให้สมาชิกเข้าใจพระประสงค์ที่ทรงเปิดเผย  
อย่างแท้จริง 

 2.2.5 พันธกิจการรับใช้ผู้คนในสังคม  

 ริค วอร์เรน ชี้ให้เห็นว่าพันธกิจการรับใช้คนในสังคม สามารถพบได้ในพระมหาบัญญัติ 

ข้อท่ีสองมีใจความว่า "จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง" (มัทธิว 22:39) 

 คริสตจักรอยู่เพื่อรับใช้ผู ้คน พระคัมภีร์กล่าวว่าคริสตจักรต้องเตรียมธรรมิกชนให้เป็นคน 

ที ่จะรับใช้ชุมชน (เอเฟซัส 4:12) การรับใช้เป็นการส าแดงความรักของพระเจ้าต่อผู ้อื ่นโดยท่ี 

คร ิสตจ ักรตอบสนองความต ้องการของผ ู ้อ ื ่นท ั ้ งด ้านจ ิตว ิญญาณ อารมณ์ ความสัมพันธ์   

และร่างกาย (วอร์เรน , 2006) ริค วอร์เรน กล่าวอธิบายเพิ่มเติมในหนังสือ ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วย

วัตถุประสงค์ว่า การรับใช้ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นชีวิตคริสเตียน เราถูกสร้างมาเพื่อเพิ่มเติมบางสิ่งแก่

ชีวิตในโลกไม่ใช่หยิบฉวยเอาจากโลกบริโภคทรัพยากร ทานอาหาร หายใจแล้วก็กิน 

- เราได้รับความรอดเพื่อรับใช้พระเจ้า (เอเฟซัส 2:10) เราควรรับใช้ด้วยท่าทีที ่ส านึก 
ในพระคุณของพระเจ ้าท ี ่ตายเพ ื ่อเรา ถ ้าไม ่ม ีความร ักให ้ผ ู ้อ ื ่นไม ่ปรารถนา  
ที ่จะร ับใช้ผ ู ้อ ื ่นก ็ควรจะสงสัยว ่า พระคร ิสต์สถิตอยู ่ในชีว ิตของ เราหร ือเปล่า 
เพราะความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนั้นไม่ใช่เป้าหมายในตัวเองแต่เราเติบโตขึ้นเพื่อ 
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เราจะให้บางสิ่งบางอย่างแก่ผู้อื่น พระเจ้าทรงเรียก สั่งเราให้รับใช้จนสิ้นชีวิต เมื่อชีวิต
ของเราส้ินสุดลงเราจะยืนต่อพระพักตร์พระเจ้าและพระองค์จะทรงประเมินว่าเราใช้ชีวิต
รับใช้ผู้อื่นดีแค่ไหน พระเจ้าต้องการใช้เราเพื่อสร้างส่ิงดีแก่โลก พระองค์จะทรงใช้เราถ้า
หากว่าเราหยุดแก้ตัว เราถูกป้ันขึ้นมาเพื่อรับใช้พระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะว่าเรา
เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ท่ีทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อประกอบการดี” พระเจ้า
ทรงสร้างส่ิงมีชีวิตทุกอย่างในโลกนี้ให้มีความช านาญพิเศษเฉพาะตัว (วอร์เรน, 2020) 

- และพระเจ้าเตรียมเราด้วยสิ ่งของที ่เราจ าเป็นต้องใช้เพื ่อจะท างานนั ้นให้ส าเร็จ  
ของประทานฝ่ายวิญญาณ ที่พระเจ้าประทานให้แก่ผู้เชื่อ ใจ ที่พระคัมภีร์บรรยายถึง
ความรู้สึกต่างๆ อันได้แก่ ความปรารถนา ความหวัง ความสนใจ ความใฝ่ฝัน ความฝัน
และความรัก ความสามารถ  คือทักษะพิเศษตามธรรมชาติที ่ติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิด 
บุคลิกภาพ ที ่แต่ละคนมีเฉพาะตัวไม่เหมือนกัน ประสบการณ์ทั ้งด้านครอบครัว 
การศึกษา อาชีพ ฝ่ายวิญญาณ พันธกิจ ความเจ็บปวด จ าเป็นอย่างยิ่งที ่เราจะต้อง
ประเมินสิ่งเหล่านี้ ยอมรับมัน ชื่นชอบและพัฒนาลักษณะของเราต่อไปเพราะพระองค์
ทรงคาดหวังให้เราใช้ส่ิงท่ีพระองค์ประทานอย่างดีท่ีสุด (วอร์เรน, 2020)  

- ผู้รับใช้ท่ีแท้จริงต้องเตรียมตัวให้พร้อมท่ีจะรับใช้หมายถึงว่าถ้าคุณรับใช้เฉพาะเวลาท่ีคุณ
สะดวกคุณก็ไม่ใช่ผู้รับใช้ที่แท้จริง ผู้รับใช้ต้องให้ความสนใจในความต้องการของผู้อื่น
หมายถึงมองหาโอกาสในการรับใช้ผู ้อ ื ่น ท าดีที ่สุดในสิ ่งที ่เขามีคือการลงมือท า  
ไม่ประวิงเวลาหรือคอยสถานการณ์เหมาะๆ ท างานทุกอย่างด้วยความทุ่มเทเท่า ๆ กัน
หมายถึงไม่ว่าจะท าอะไรจะท าด้วยความเต็มใจ สัตย์ซื่อต่อพันธกิจของตนหมายถึงท างาน
จนส าเร็จด้วยความรับผิดชอบ รักษาสัญญา รับใช้อย่างสัตย์ซื ่อตราบที่ยังมีชีวิตอยู่   
ยอมคงอยู่ในสถานะที่ไม่มีใครยกย่องคือไม่โฆษณาตัวเองหรือเรียกร้องความสนใจ  
แต่จะมีชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพียงผู้เดียว (วอร์เรน, 2020) 

- ผู้รับใช้ที่แท้จริงจะคิดถึงผู้อื่นมากกว่าตัวเอง จะคิดว่าตนเองเป็นผู้อารักขาไม่ใช่เจ้าของ 
คิดถึงงานของตนไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นท างาน เข้าใจตัวตนของเขาที่อยู่ในพระเจ้าว่าเป็นที่รัก
และเป็นท่ียอมรับโดยพระคุณไม่จ าเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าของตนเอง และรับใช้ด้วยความ
ถ่อมใจคิดว่าพันธกิจเป็นโอกาสไม่ใช่ภาระหน้าท่ี (วอร์เรน, 2020) 

- พระเจ้าท างานได้ดีที ่สุดเมื ่อเรายอมรับความอ่อนแอของตนเอง  จงยอมรับความ 
ไม่สมบูรณ์ของเรายอมรับความอ่อนแอของเราสิ่งนี้ป้องกันไม่ให้หยิ่งยโสและท าให้เรา
ถ่อมใจ เปิดเผยความอ่อนแอของคุณอย่างตรงไปตรงมากับคนอื ่น เช่น อ.เปาโล 
แสดงออกในจดหมายของท่านถึง ความล้มเหลวของท่าน ความร ู ้ส ึกของท่าน  
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ความหนักใจของท่าน ความกลัวของท่านเป็นต้น นี้เป็นการปลดพันธนาการทางอารมณ์ 
ช่วยลดความเครียด ปลดชนวนความกลัวและเป็นการก้าวเข้าสู ่เสรีภาพ จงยกย่อง 
ความอ่อนแอเพราะพระเจ้าจะใช้ความอ่อนแอเช่นนี้เพื ่อพระเกียรติของพระองค์   
ความอ่อนแออยู่ท ี ่ ไหนฤทธิ ์ เดชของพระเจ้าทรงอยู ่ท ี ่น ั ้น วอร ์เรนได้ช ี ้ ให ้ เห็น 
พันธกิจการรับใช้สามารถพบได้จากการท าพันธกิจของพระเยซู การท าพันธกิจของเปาโล 
และพันธกิจของคริสตจักรยุคแรก (วอร์เรน, 2020) 

ถ้าพิจารณางานรับใช้ของพระเยชู พันธกิจการรับใช้ผู ้คนในสังคมก็พบในพระราชกิจ 
ของพระองค ์  เช ่น พระเยซ ูทรงร ักษาคนง ่อย (มาระโก 2 :1-12)  อ ัครท ูตเปาโลไม ่ เพ ียงแต่  
ท าให้ว ัตถุประสงค์นี ้ส  าเร ็จในงานรับใช้ของท่านเท่าน ั ้น ท่านยังอธ ิบายว ัตถุประสงค์นี ้ใน   
เอเฟซัส 4:10-12 กล่าวว่า “พระองค์ผู ้เสด็จลงไปนั้นก็คือผู้ที ่เสด็จขึ ้นไปสู่ ท่ีสูงเหนือฟ้าสวรรค์ 
ทั้งหมดนั่นเอง เพื่อจะเติมทุกสิ่งให้เต็มบริบูรณ์ และพระองค์เองประทานให้บางคนเป็นอัครทูต  
บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์
เพ ื ่อเตร ียมธรรม ิกชนส าหร ับการปรนนิบ ัต ิและการเสร ิมสร ้างพระกายของพระค ร ิสต์”  
แต่ตัวอย่างท่ีชัดเจนท่ีสุดของวัตถุประสงค์นี้ คือ คริสตจักรแห่งแรกในเยรูซาเล็มพวกนมัสการพระเจ้า 
ซึ่งบันทึกไว้ในกิจการ 2:45 ว่า “เขาจึงได้ขายท่ีดินและทรัพย์ส่ิงของมาแบ่งให้แก่คนท้ังปวงตามซึ่งทุก
คนต้องการ” วอร ์เรนได้ยกตัวอย่างการร ับใช้ไว ้ด ังน ี ้  เช ่น โครงการช่วยเหลือเด็กก  าพร้า  
พันธกิจกับชุมชน การแบ่งสิ่งของ เป็นต้น (วอร์เรน, 2006) และหลักค าสอนของผู้เชื่อคนอื่นๆ ก็ได้
น าเสนอไว้อย่างน่าสนใจ ให้ความเข้าใจยิ่งขึ้น 

จุงซิก คิม (2007) ได้กล่าวขยายความให้เราเข้าใจมากขึ ้นว่าผู ้เชื ่อทุกคนเป็นผู ้รับใช้  
ทุกคนต้องรับใช้ตามบทบาทหน้าที ่ของตนเอง ดังนั ้นคริสตจักรจ าเป็นต้องส่งเสริมให้สมาชิก 
มีส่วนในการรับใช้ผู้คนในสังคมโดยเฉพาะผู้ท่ีขัดสน ผู้ด้อยโอกาส ถูกเอารัดเอาเปรียบ และถูกกดขี่ข่ม
เหงจากสถานการณ์และจากบุคคลต่างๆ การรับใช้เหล่านี้ต้องมีพื ้นฐานมาจากการรักเพื่อนบ้าน
เหมือนรักตนเองโดยไม่มีสิ่งใดแอบแฝงรวมทั้งต้องเป็นการรับใช้ที่แสดงออกเป็นการกระท าอย่าง
แท ้จร ิ ง  คร ิสเต ียน เอ .  สวาร ์ซ  (1996)  กล ่ าว เสร ิมว ่ าควรจ ั ดโครงสร ้ างท ี ่ สน ั บสนุ น 
ต่อการรับใช้ในคริสตจักร มาร์ค เดเวอร์ กล่าวอีกด้วยว่าสัญลักษณ์ของคริสตจักรท่ีเข้มแข็งอย่างหนึ่ง
คือการเป็นผู้น าคริสตจักรตามพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงในคริสตจักรของพระเจ้า ในฐานะผู้เลี้ยงที่ดี 
เขาจะไม่หาผลประโยชน์จากฝูงแกะนั้นแต่จะเอาใจใส่แกะแต่ละตัว ไม่ใช่ผู้น าที่ออกแต่ค าสั่งแต่เป็น
แบบอย่างด้านการอยู ่แถวหน้า การสนับสนุนในสิ ่งที ่จ าเป็นและ เป็นแบบอย่างในการร ับใช้  
(มาร์ค เดเวอร์, 2005) 
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จากข้อมูลข้างต้นจึงสรุปได้ว่า พันธกิจการรับใช้ผู ้คนในสังคม เป็นพระบัญญัติที่สองของ  
พระเยซูคร ิสต์ และคร ิสตจักรต้องเตร ียมให้สมาชิกร ับใช ้ช ุมชน ซ ึ ่งเป็นการแสดงออกถึง  
ความรักของพระเจ้า ผ่านทางของประทาน ใจ ความสามารถบุคลิกภาพ ประสบการณ์ครอบครัว 
การศ ึกษา อาช ีพ ฝ ่ายว ิญญาณ พ ันธก ิจความเจ ็บปวด ซ ึ ่ งการร ับใช ้ เป ็นช ีว ิตคร ิสเตียน  
ที่ต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอในการรับใช้ตามการทรงเรียก เป็นผู้รับใช้ที่คิดถึงผู้อื่นมากกว่าตนเอง  
รับใช้ด้วยความถ่อมใจโดยพึ ่งพาพระเจ้า และรับใช้ตามบทบาทของตนเองในการรับใช้ชุมชน 
โดยเฉพาะผู ้ที ่ข ัดสน ผู ้ด้อยโอกาส ผู ้ถูกเอารัดเอาเปรียบ และอยู ่ในสถานการณ์ที ่ยากล าบาก 
คริสตจักรควรจัดโครงการท่ีเหมาะสมด้วยเช่นกัน และผู้น าควรเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้เช่นกัน 

 

สรุป  

คริสตจักรคือ ชุมชนของผู้ที ่เชื ่อวางใจในพระเจ้าองค์ ตรีเอกภาพ และพระเยซูทรงใช้
คริสตจักรเพื่อการขยายแผ่นดินของพระเจ้าในโลกนี้ คริสตจักรท่ีแท้จริงต้องสะท้อนความบริสุทธิ์ของ
พระเจ้า คือการสะท้อนสง ่าราศีของพระเจ้า อยู ่ เพ ื ่อเป ็นพยานเพ ื ่อพระคร ิสต์ และเป็น  
คริสตจักรที ่มีชีวิตชีวาที่ออกไปหาคนในชุมชนด้วยความรักและเสียสละ และสะท้อนภาพของ 
การเป็นประชากรของพระเจ้า พระกายของพระคริสต์ พระว ิหารของพระว ิญญาณบริสุทธิ์   
และครอบครัวของพระเจ้า แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการท าพันธกิจคริสตจักรอย่างสัตย์ซื่ออยู่
บนพื้นฐานค าสอนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ของทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่  
หลักคริสต์ศาสนศาสตร์และหลักการท าพันธกิจคริสตจักรของริค วอร์เรน ในหนังสือคริสตจักรท่ี
เคลื ่อนไปด้วยว ัตถุประสงค์ จากแบบอย่างการท าพันธกิจของพระเยซู คร ิสตจักรยุคแรก  
หลักการของเปาโล และหลักค าสอนของผู้เช่ือคนอื่นๆ เมื่อพิจารณางานรับใช้ของพระเยชูจะเห็นได้ชัด
ว่า พระองค์รวมเอาองค์ประกอบทั้ง 5 นี้ไว้ในพระราชกิจของพระองค์ (ยอห์น 17) อัครทูตเปาโล    
ไม่เพียงแต่ท าให้วัตถุประสงค์เหล่านี้ส าเร็จในงานรับใช้ของท่านเท่านั้น ท่านยังอธิบายวัตถุประสงค์
เหล่านี้ในเอเฟซัส 4:1-16 แต่ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของวัตถุประสงค์ทั้ง 5 คือ คริสตจักรแห่งแรกใน
เยร ูซาเล็มที ่บรรยายในกิจการ 2:1 -47 พวกเขาสอนกันและกัน พวกเขาสามัคคีธรรมกัน  
พวกเขานมัสการ พวกเขารับใช้ และพวกเขาประกาศ วันนี้วัตถุประสงค์ของเราก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง 
คริสตจักรอยู่เพื่อเสริมสร้าง หนุนใจ ยกย่อง เตรียมและประกาศ แม้ว่าคริสตจักรแต่ละแห่งจะต่างกัน
ในเรื่องวิธีการท่ีท าให้วัตถุประสงค์เหล่านี้ส าเร็จ แต่ก็ไม่ควรเห็นต่างกันในเรื่องท่ีว่า พระเจ้าทรงเรียก
ให้เราท าอะไร หากคริสตจักรในปัจจุบันมีความประสงค์ให้คริสตจักรเติบโตเข้มแข็งตามธรรมชาติ 
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จ าเป็นจะต้องเข้าใจว่าคริสตจักรหมายถึงชุมชนผู้เชื่อวางใจในพระเจ้าที่ท าตามพระทัยของพระองค์ 
ท าพันธกิจหลัก 5 พันธกิจอย่างสัตย์ซื่อ 

 

2.3 การท าพันธกิจคริสตจักรสันป่าสัก 

2.3.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

1) ช่ือและสถานท่ีต้ัง 

ชื่อ คริสตจักรสันป่าสัก สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 สังกัดเขตอภิบาลที่ 12 
เลขที ่63/1 หมู่ที่ 1 ต าบล ป่าสัก อ าเภอ เมืองล าพูน จังหวัด ล าพูน รหัสไปรษณีย์ 51000 

โทรศัพท์ 084-7129212 อีเมล์ hananim-777@hotmail.com 
ตารางท่ี 1 ช่ือและสถานท่ีต้ัง 

2) จ านวนสมาชิก 

 
จ านวนสมาชิก รวม 39 คน ป2ี017 

 
สมบูรณ์ รวม 34 คน ส ารอง รวม 5 คน 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
8 26 - 5 

 
จ านวนสมาชิก รวม 61 คน ป2ี018 

 
สมบูรณ์ รวม 56 คน ส ารอง รวม 6 คน 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
16 40 - 5 

ตารางท่ี 2 จ านวนสมาชิก 

 

mailto:hananim-777@hotmail.com
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3) รายช่ือผู้รับใช้ 

ตารางท่ี 3 รายช่ือผู้รับใช้ 

4)  รายช่ือคณะธรรมกิจ 

 

ประธานธรรมกิจ  ผป.สงวน  ชมพูทอง 
รองประธาน   มน.สรวีย์  สุจริตจันทร์ 
เลขานุการ   อาจารย์ภัทรา  รักสกุล 
เหรัญญิก   ผป.วารุณี  สังข์สว่าง 
ผู้ช่วยเหรัญญิก  ผป.แสงจันทร์  ชยังกุรวงศ์ 
ประธานฝ่ายบุรุษ  มน.กันติ  รักสกุล 
ประธานฝ่ายสตรี  มน.ศิริวรรณ  สุจริตจันทร์ 
ประธานฝ่ายอนุชน  คุณธนภัทร  ชยังกุรวงศ์ 
ประธานฝ่ายเด็กรวี  มน.ยุพิน  เพ็ชรชัยศรี 
ประธานฝ่ายพันธกิจต่าง ๆ ครูศาสนาดนัย  เพ็ชรชัยศรี (ศิษยาภิบาล) 
ท่ีปรึกษา   ศาสนาจารย์ ดร.จังวอน คิม 

 2.3.2 ประวัติ 

เม ื ่อป ี  ค.ศ.2007 จ ุดประกาศบ้านส ันป ่าส ักล  าพ ูน ภายใต ้การก  าก ับด ูแลของ  
คริสตจักรสันติสุขใหม่ สังกัดคริสตจักรภาคที่ 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย  โดยมีเป้าหมาย 
ในการประกาศท าพันธกิจกับคนในชุมชนและผู้ที ่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดล าพูน   
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพี่น้องจากต่างจังหวัด  โดยเริ่มจากการเช่าตึกพาณิชย์เพื่อใช้ในการนมัสการและ
ประกาศผ่านทางการเปิดสอนทักษะดนตรี  เช่น กีตาร์และเปียโนไฟฟ้า จนเมื่อมีผู้สนใจเพิ่มมากขึ้น 

 
ล าดับ 

 
ชื่อ-นามสกุล 

 
เบอร์โทรฯ 

 
อีเมล ์

 
1.  ศจ.ดร.จัง วอน คิม −  −  
2.  ครูศาสนาดนัย เพ็ชรชัยศรี 084-7129212 hananim777@hotmail.com 
3.  อาจารย์ภัทรา รักสกุล −  −  

4.  อาจารย์พอชัย พ่อสาม −  −  
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ในปี ค.ศ.2009 จึงได้จัดซื้อที่ดินและสร้างสถานประกาศ ท าพันธกิจและนมัสการพระเจ้าโดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากการถวายของสมาชิกและจากพี่น้องคริสตจักรชีมินประเทศเกาหลีใต้  
จนแล ้ว เสร ็จและนม ัสการถวายอาคารพระว ิหารในว ันท ี ่  9  เด ือนม ีนาคม ค.ศ.2010  
ท าให้สามารถท าพันธกิจเพิ ่มขึ ้น เช่น การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
และการจัดค่ายเยาวชน ส่งผลให้จุดประกาศเป็นที่รู ้จักและได้รับการยอมรับจากชุมชนมากขึ้น  
และมีผู ้รับเชื ่อรับบัพติศมา มีการพัฒนาจนได้รับอนุมัติเป็นหมวดคริสเตียนบ้านสันป่าสักล าพูน  
จากการประชุมคณะธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 1 เมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม ค.ศ.2017  และต่อมาก็ได้มี
พัฒนาการในด้านจ านวนสมาชิก คุณภาพชีวิต การท าพันธกิจด้านต่าง ๆ และระบบการบริหาร  
เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม ค.ศ.2019 ได้รับการยกระดับข้ึนสถาปนาเป็นคริสตจักรสันป่าสัก และท าพันธกิจ
ของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

 2.3.3 นิมิต 

นิมิตของคริสตจักรสันป่าสัก คือ "คริสตจักรของพระเจ้าที่มีสง่าราศี"  ข้อพระคัมภีร์ประจ า
คริสตจักร "พระ วิญ ญาณก็ยกข้าพ เจ้าขึ ้น และน าข้าพ เจ้ามาที ่ลานชั ้น ในและดู สิ พระ สิร ิของ 
พระ ยาห์ เวห์ก็เต็มพระ นิ เวศ" เอเสเคียล 43:5 และตราสัญลักษณ์มีรูปท่ีประกอบด้วย 

1) ฐานเป็นรูปพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่เปิดอยู่ เป็นสัญลักษณ์ของพระวจนะแห่งความจริง 
พระเจ้าบิดา มีความหมายว่า คริสเตียนต้องมีความเชื่อและด าเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐาน 
ของพระวจนะแห่งความจริง พระวจนะเป็นการส าแดงถึงน ้าพระทัยที่ดียอดเยี่ยมของ
พระองค์ต่อมนุษย์ เป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าสิ ่งใดดี และสิ่งใดที่จะเป็นสิ่งที ่พอพระทัย  
พระเจ้า นอกจากนี้ ยังสามารถสอนเรา ตักเตือนเรา ว่ ากล่าว ปรับปรุงแก้ไขเราให้ดี 
เตือนเราให้พรักพร้อมท่ีจะกระท าการดีทุกส่ิงและเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณท่ีเสริมสร้าง
ชีวิตของเราให้เจริญเติบโตขึ้นเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้น  

2) บนพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นั้นมีรูปไม้กางเขน เป็นสัญลักษณ์ท่ีเล็งถึงพระเจ้าพระเยซูคริสต์  
มีความหมายว่า พระเจ้าพระเยซูคร ิสต์ เป ็นศ ีรษะของคร ิสตจ ักร เป็นประมุข  
เป็นผู้น าชีวิตของคริสเตียน คริสเตียนต้องสัมพันธ์ติดสนิทกับพระองค์ ผูกพันกับเพื่อน  
พี่น้องในความเช่ือ ทุกคนมีความส าคัญอย่างเสมอภาคกัน ทุกคนต่างมีของประทานเพื่อ
รับใช้พระเจ้าร่วมกัน 

3) ตรงกลางมีรูปนกพิราบ เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ มีความหมายว่า 
คริสเตียนท่ีเช่ือและวางใจในพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของ
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตอยู่กับผู้นั้น พระองค์ทรงเป็น 
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ผู้ช่วยเหลือและน าทางในการด าเนินชีวิตของเขา เป็นผู้ดลใจให้เขาระลึกถึง 
และเข้าใจค าสอนของพระเยซูคริสต์ และเป็นผู้อธิษฐานแทนเขาเมื่อเขาอยู่ในสภาพท่ีไม่รู้
ว่าจะอธิษฐานอย่างไร 

 2.3.4 การท าพันธกิจคริสตจักรสันป่าสัก 

หลักการของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เกี ่ยวกับการท าพันธกิจของคริสตจักรสามารถพบได้ใน 
“พระมหาบัญญัติ” (มัทธิว 22:37-39) และ“พระมหาบัญชา” (มัทธิว 28:18-20) ของพระเยซูคริสต์ 
และกิจการ 2:42-47 จากพระคัมภีร์ท้ังสองตอนนี้ เราพบว่าพันธกิจหลักท่ีคริสตจักรจะต้องท ามีอย่าง
น้อย 5 พันธกิจและคริสตจักรสันป่าสักได้ท าพันธกิจ 5 ด้าน ดังนี้  

1) ด้านการสร้างสาวก 

 พันธกิจนี้เป็นใจความส าคัญของพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ การที่สมาชิก
คริสตจักร จะเป็นสาวกแท้ของพระองค์ การท่ีผู้เช่ือจะเป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์ได้
นั้นพวกเขาต้องเข้าใจและเชื่อในพระกิตติคุณ หรือ ข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์
คริสต์ ซึ่งถือว่าเป็นแก่นแท้ของคริสต์ศาสนาก่อน หลังจากนั้นคริสตจักรจะเสริมสร้าง
พัฒนาชีว ิตของพวกเขาให้มีคุณลักษณะของการเป็นสาวกแท้ของพระเยซูคร ิสต์ 
มากยิ่งขึ้น ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ  

2) ด้านการนมัสการพระเจ้า  

 พระเยซูคริสต์ตรัสว่า "จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า 
และด้วยสิ ้นสุดความคิดของเจ้า น ั ่นแหละเป็นพระบัญญัติข ้อใหญ่และข้อต้น”  
(มัทธิว 22:37-38) พระมหาบัญญัติข้อแรกชี้ให้เห็นว่าผู้เชื่อต้องแสดงออกถึงความรักท่ี
ตนมีต่อพระเจ้าในทุกๆ ด้านของชีว ิต ซึ ่งสิ ่งนี ้คือหัวใจของการนมัสการพระเจ้า 
ในคริสต์ศาสนา  

3) ด้านการสามัคคีธรรม  

 พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์มีข้อความว่า “...ให้รับบัพติศมาใน พระนามแห่ง
พระบ ิดา พระบ ุตร และพระว ิญญาณบร ิส ุทธ ิ ์”  (ม ัทธ ิว 28:19) พิธ ีบ ัพต ิศมา  
เป็นพิธีที่ผู้เชื่อได้เข้าส่วนในการตายและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ 
ได้ประกาศความเชื่อของตนเองต่อสาธารณชน ในขณะเดียวกัน ผู้นั้นได้เข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชนแห่งความเช่ือร่วมกับคริสเตียนคนอื่นๆ ดังนั้น พันธกิจสามัคคีธรรมจึงเป็น 
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พันธกิจที ่ เสริมสร้างให้ผ ู ้ เช ื ่อในชุมชนคริสตจักรเก ิดความร ัก ความผูกพันและ  
การดูแลเอาใจใส่ ซึ่งกันและกันด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักตามพระมหาบัญญัติ
ของพระเจ้า  

4) ด้านการรับใช้ผู้คนในสังคม   

 พระมหาบัญญัติข ้อที ่สองมีใจความว่า “จงรักเพื ่อนบ้านเหมือนร ักตนเอง”  
(มัทธิว 22:39) ดังนั้น คริสตจักรจ าเป็นต้องส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนในการรับใช้ผู้คนใน
สังคม โดยเฉพาะผู้ที่ขัดสน ผู้ด้อยโอกาส ถูกเอารัดเอาเปรียบ และถูกกดขี่ข่มเหงจาก
สถานการณ์และจากบุคคลต่างๆ การรับใช้เหล่านี้ต้องมีพื้นฐานมาจากการรักเพื่อนบ้าน
เหมือนรักตนเองโดยไม่มีสิ่งใดแอบแฝง รวมทั้งต้องเป็นการรับใช้ที่แสดงออกเป็นการ
กระท าอย่างแท้จริง  

5) ด้านการประกาศพระกิตติคุณ  

  พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ท่ีตรัสส่ังให้สาวกของพระองค์ให้ “ออกไปส่ังสอน 
ชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา...” จะเห็นว่าพันธกิจนี ้เป็นพันธกิจส าคัญ เป็น 
พระมหาบัญชาที่มอบหมายให้สาวกแท้ของพระเยซูคริสต์ทุกคนต้องกระท าให้ส าเร็จ  
เป้าหมายของพันธกิจคือการช่วยให้ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟัง
พระกิตติค ุณของพระเยซูคร ิสต ์แล้วยอมรับว ่าพระองค์ เป็นพระผู ้ ช่ วยให ้รอด  
เมื่อเขายอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้ว พระองค์จะเปลี่ยนแปลงชวีิต
ของเขาให้เป็นชีวิตท่ีมีคุณภาพหรือมีชีวิตนิรันดร์ 

 2.3.5 แผนพันธกิจ  

ประจ าปี (1 พฤษภาคม  – 30 เมษายน ของทุกปี) 
 หลักการของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เกี่ยวกับการท าพันธกิจของคริสตจักรสามารถพบได้ใน
“พระมหาบัญญัติ” (มัทธิว 22:37-39) และ“พระมหาบัญชา” (มัทธิว 28:18-20) ของพระเยซูคริสต์
และพระธรรมกิจการ 2: 42-47 

1) พันธกิจการสั่งสอนบ่มเพาะ สร้างและพัฒนาคุณลักษณะชีวิตคริสเตียนให้เป็นสาวกแท้
ของพระเยซูคริสต์ 

มีวัตถุประสงค์เพื ่อให้สมาชิกเป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์ เข้าใจและเชื่อใน  
พระกิตติคุณ หรือ ข่าวประเสริฐเรื ่องพระเยซูคริสต์ และเสริมสร้างพัฒนาชีวิตของ
สมาชิกให้มีคุณลักษณะของการเป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น  
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โครงการ
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 
สถานที่ 

ผู้รับผิดชอบ 
สถานที ่

1.เลือกต้ัง
กรรมการ

และ
วางแผน

งาน 

เพื่อเลือกตั้ง
กรรมการชุด

ใหม่และ
วางแผนงาน 

ผู้น าและ
สมาชิก 

-นัดหมาย 
-รายงานพันธ
กิจในปีท่ีผ่านมา 
-เลือกตัง้
กรรมการ 
-วางแผนงาน
ร่วมกัน 
 

เดือน
เมษายน 

คณะธรรมกิจ
คริสตจักร 

2.อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

เร่ือง
บทบาท
หน้าที่ 

เพื่อสร้างความ
เข้าใจถึง

บทบาทและ
หน้าท่ีของผู้น า
และสมาชิก 

ผู้น าและ
สมาชิก 

 
-ก าหนดเวลา
เรียน 
-ประชาสัมพันธ์
เชิญชวน 
-ก าหนดตัว
ผู้สอน 
-ก าหนด
บทเรียน 
หลักสูตร 
-วัดผล/
ประเมินผล 
ทุก 3 เดือน 
 

21 
พฤษภาคม 

คณะธรรมกิจ
คริสตจักร 

3. กลุ่ม
อธิษฐาน
คืนวันพุธ 

เพื่อให้สมาชิก
ได้เรียนรู้พระ
วจนะของพระ
เจ้าและใช้เวลา
อธิษฐานเผ่ือ

สมาชิก
คริสตจักร 

 

- ก าหนดเวลา
นมัสการ 
19.30-20.00 
น. 
-ประชาสัมพันธ์
เชิญ ชวน 

ตลอดปี 

ศิษยาภิบาล
และผู้น ากลุ่ม

อธิษฐาน 
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โครงการ
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 
สถานที่ 

ผู้รับผิดชอบ 
สถานที ่

พันธกิจต่างๆ
ของคริสตจักร 

- ก าหนดตัว
ผู้สอน 
- ก าหนด
บทเรียน 
หลักสูตร 
 

4. รวีวาร 
ศึกษาเด็ก 

เพื่อเสริมสร้าง
คณะรวีให้เข้าใจ
พระวจนะของ

พระเจ้า 

คณะรวี 
คณะอนุชน 

 

- ก าหนดเวลา
เรียนเริ่ม 10.30 
-12.00น. 
ทุกอาทิตย์ 
- เข้าร่วม
นมัสการกับ
ผู้ใหญ่และ
น าเสนอผลงาน
บางโอกาส 
- ก าหนดตัว
ผู้สอน 
- ก าหนดช้ัน
เรียน 
- ก าหนด
บทเรียน 
หลักสูตร 

ตลอดปี 
ประธานฝ่าย

รวีศึกษา 

5. คัมภีร์
ศึกษา 
อนุชน 

เพื่อใช้เวลาใน
การแบ่งปันพระ
พรซึ่งกนัและ
กันและเพื่อให้

เข้าใจพระวจนะ
ของพระเจ้า 

สมาชิกระดับ
ยุวชนและ

อนุชน 

 
- ก าหนดเวลา
เรียนเริ่ม 
19.30-21.00 
น. ทุกคืนวัน
เสาร์ 

ตลอดปี 

ศิษยาภิบาล 
ทีมอภิบาล

และประธาน
อนุชน 
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โครงการ
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินการ 
ระยะเวลา 
สถานที่ 

ผู้รับผิดชอบ 
สถานที ่

- ก าหนดตัว
ผู้สอน 
- ก าหนด
บทเรียน
หลักสูตร 
 

 
6.อบรมให้
ความรู้ผู้รับ
เชื่อใหม่ 

และสมาชิก
ส ารอง 

 
 

เพื่อให้เข้าใจถึง
หลักข้อเช่ือและ
หลักการด าเนิน

ชีวิตของ 
คริสเตียนท่ี

ถูกต้อง 

-ผู้รับเช่ือใหม่ 
-สมาชิกส ารอง
ผู้มีอายุ 13 ปี

ขึ้นไป 
-ผู้ปกครองท่ีมี
ความประสงค์
น าบุตรมารับ 

บัพติศมา 
 

-ก าหนด
หลักสูตร 
-ประชาสัมพันธ์ 
- อบรม 2 ครั้ง 
ต่อป ี
- วัดผล
ประเมินผล 
- ผู้ท่ีจะรับบัพ
ติศมาต้องผ่าน
การอบรมจาก 
ศิษยาภิบาล 
หรือท่ีปรึกษา 

เดือน
มิถุนายน  
และเดือน
สิงหาคม 

ศิษยาภิบาล
และทีม
อภิบาล 

 

7.อบรมครู 
รวีวาร
ศึกษา 

เพื่อเสริมสร้าง
ครูรวีให้เข้าใจ
พระวจนะของ

พระเจ้า 

ครูรวี 

- ก าหนดแผน 
-หลักสูตร
เนื้อหา 
-ประชาสัมพันธ์
เชิญชวน 
- จัดการอบรม 
ครูรวี 
- สรุป
ประเมินผล 

ตลอดปี 
ประธานฝ่าย
พันธกิจต่างๆ 

 

ตารางท่ี 4 พันธกิจการสร้างสาวกแท้ของพระเยซคูริสต์ 
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2) พันธกิจการนมัสการพระเจ้า 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกแสดงออกถึงความรักที่ตนมีต่อพระเจ้าและช่วยให้

สมาชิกมีโอกาสสรรเสริญพระเจ้าผ่านทางคริสต์ศาสนพิธีต่าง ๆ รวมทั้งช่วยให้สมาชิก
เข้าใจความหมายของการนมัสการท่ีแท้จริง นั่นคือการมีชีวิตท่ีสรรเสริญพระเจ้าผ่านทาง
ทุกส่ิงท่ีท าในทุกแห่งและในทุกเวลา 

โครงการ
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. สัมมนา
เก่ียวกับการ

นมัสการ
ตาม

เทศกาลต่าง 
ๆ ของ
สากล

คริสตจักร 

เพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การนมัสการ
พระเจ้าให้
ถูกต้อง 

1.ผู้น าและ
สมาชิกท่ีสนใจ 
2.ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบ
นมัสการ 

- ก าหนดแผน
และหลักสูตร 

-ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนและ
ประสานงาน 
- ด าเนินการ 

- สรุป
ประเมินผล 

และเสนอแนะ 

เดือน
มิถุนายน 

 

ศิษยาภิบาล 
ทีมอภิบาล

และ
ประธานฝ่าย

นมัสการ 

2. การจัด
นมัสการ

ตาม
เทศกาลต่าง 

ๆเช่น 
วันอีสเตอร์ 
คริสต์มาส,  
ปีใหม่ ฯลฯ 

เพื่อตระหนักถึง
วันส าคัญต่างๆ
ของคริสตชน
และส านึก

พระคุณของพระ
เจ้าในโอกาส

ต่างๆ 

สมาชิก
คริสตจักร 

- ก าหนดแผน
และหลักสูตร 

-ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนและ
ประสานงาน 
- ด าเนินการ 

- สรุป 
ประเมินผลและ

เสนอแนะ 

ตลอดปี ศิษยาภิบาล 
ทีมอภิบาล

และ
ประธานฝ่าย

นมัสการ 

3.เยี่ยม
เยียน
อภิบาลและ 
ให้ศีลมหา
สนิท 

เพื่อเยี่ยมเยียน
หนุนใจ แบ่งปัน
พระพรร่วมกับ
สมาชิกของ
คริสตจักร 

-สมาชิกท่ี
เจ็บป่วย 
-สมาชิกทุก
ครอบครัว 

-เตรียมความ
พร้อมและสร้าง
ความเข้า
ร่วมกันก่อน
ออกเยี่ยม 

ตลอดปี 
เดือนละ 1 
ครั้ง 

ศิษยาภิบาล
และ
ผู้ปกครอง 
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โครงการ
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

-ทุกวันอาทิตย์ 
14.00-16.00น. 

4.รวี-อนุชน
สัมพันธ ์

เพื่อให้คณะรวี
และอนุชนได้
เช่ือม
ความสัมพันธ์กับ
รวีและอนุชน
คริสตจักรต่างๆ 

คณะรวีและ
อนุชน 

-ก าหนดแผน 
-ประชาสัมพันธ์
เชิญชวน  
และ
ประสานงาน 
- ด าเนินการ 
เย่ียมเยียนตาม
คริสตจักรต่างๆ 
- สรุป  
ประเมินผลและ  
เสนอแนะ 

ตลอดปี 
 

ประธานฝ่าย
รวีศึกษา
และ
ประธานฝ่าย
อนุชน 

5.ทีม
นมัสการ
ด้วย
เสียงเพลง 

เพื่อสร้างทีม
นมัสการพระ
เจ้าของ
คริสตจักร 

-สมาชิก  
-รวีและอนุชน 

-ก าหนดแผน 
-ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนและ
ประสานงาน 
- ด าเนินการ 
ตามโครงการ 
โดยเชิญชวน
สมาชิกจาก
คริสตจักรต่างๆ
มาร่วมนมัสการ
พระเจ้า 
- สรุป
ประเมินผล 
และเสนอแนะ 

ตลอดปี ประธานฝ่าย
นมัสการ
และทีม
อนุชน 

ตารางท่ี 5 พันธกิจการนมัสการพระเจ้า 
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3) พันธกิจสามัคคีธรรม หรือ การดูแลเอาใจใส่เสริมสร้างชีวิตของกันและกัน 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เชื่อในชุมชนคริสตจักรเกิดความรัก ความผูกพัน

และการดูแลเอาใจใส่ซึ ่งกันและกันด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักตามพระมหา
บัญญัติของพระเจ้า พันธกิจสามัคคีธรรมหรือการดูแลเอาใจใส่เสริมสร้างชีวิตของกันและ
กันนั้น 

โครงการ
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่ 

ผู้รับผิดชอบ 
สถานที ่

1.ประชุม
คณะกรรมการ 

เพื่อให้แต่ละ
โครงการเป็นไป
ตามแผน 
 

-คณะกรรมการ 
 

-ก าหนดวัน
เวลา นัดหมาย 
-จัดท าวาระ
ประชุม 
-จัดประชุม 
จัดท ารายงาน 
 -ติดตาม 
-ด าเนินการ
ตามมติท่ี
ประชุม 

วันอาทิตย์
ท่ี 2 ของ
ทุกเดือน 

ประธาน
คณะธรรม
กิจ 
 

2.ค่าย
จริยธรรมและ
ทัศนศึกษา
คณะรวีและ
อนุชน
คริสตจักร 

เพื่อเสริมสร้าง
ให้ผู้เช่ือใน
ชุมชนคริสตจักร
เกิดความรัก 
ความผูกพัน
และการดูแล
เอาใจใส่ ซึ่งกัน
และกัน 

คณะรวีและ
อนุชน 

- ก าหนดแผน 
-หลักสูตร  
ประชาสัมพันธ์
เชิญชวน และ
ประสานงาน 
-สถานท่ี 
- ด าเนินการ
ค่ายรวี 2017 
- สรุป
ประเมินผล
และ
ข้อเสนอแนะ 

เดือน
ตุลาคม 

 

ประธานฝ่าย
พันธกิจ
ต่างๆ 
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โครงการ
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่ 

ผู้รับผิดชอบ 
สถานที ่

3.ค่ายรีทรีต 
คณะธรรมกิจ 

เพื่อเสริมสร้าง
ให้ผู้เช่ือใน
ชุมชนคริสตจักร
เกิดความรัก 
ความผูกพัน
และการดูแล
เอาใจใส่ ซึ่งกัน
และกัน 

คณะกรรมการ - ก าหน
แผนงาน 
ประชาสัมพันธ์ 
เชิญชวน  
- ติดต่อ
ประสานงาน  
- ด าเนินการ 
- สรุป
ประเมินผล 

เดือน
เมษายน  

ศิษยาภิบาล
และ 
คณะธรรม
กิจ 

ตารางท่ี 6 พันธกิจสามัคคีธรรม 

4) พันธกิจการรับใช้ผู้คนในสังคม 
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนในการรับใช้ผู้คนในสังคมโดยเฉพาะผู้ท่ี 

ขัดสน ผู้ด้อยโอกาส ถูกเอารัดเอาเปรียบ และถูกกดขี ่ข่มเหงจากสถานการณ์และ 
จากบุคคลต่างๆ การรับใช้เหล่านี้ต้องมีพื้นฐานมาจากการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
โดยไม่มีส่ิงใดแอบแฝง รวมทั้งต้องเป็นการรับใช้ท่ีแสดงออกเป็นการกระท าอย่างแท้จริง 

โครงการ
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่ 

ผู้รับผิดชอบ 
สถานที ่

1.สอนพเิศษ
วันเสาร์-
อาทิตย์ 

เพื่อช่วย
พัฒนาเด็กใน
คริสตจักรและ
ชุมชน 
 

-ลูกหลาน
สมาชิกและ
เด็กในชุมชน 
 

-ก าหนดวันเวลา 
นัดหมาย 
-จัดท าวาระ
ประชุม 
-จัดประชุม จัดท า
รายงาน 
 -ติดตาม 
-ด าเนินการตาม
มติท่ีประชุม 
 

ทุกวัน
เสาร์-

อาทิตย์
ตลอดปี 

ประธานฝ่าย
การประกาศ 
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โครงการ
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่ 

ผู้รับผิดชอบ 
สถานที ่

2.เยี่ยมเยียน
ผู้สูงอายุใน

ชุมชน 

-เพื่อรับใช้
ผู้คนในสังคม 
โดยเฉพาะผู้ท่ี

ขัดสน 
ผู้ด้อยโอกาส 
ถูกเอารัดเอา
เปรียบ และ

ถูกกดขี่ข่มเหง
จาก

สถานการณ์
และจาก

บุคคลต่างๆ 
 

-ผู้สูงอายุใน
ชุมชน 

-ก าหนดวันเวลา 
นัดหมาย 

-จัดท าวาระ
ประชุม 

-จัดประชุม จัดท า
รายงาน 
-ติดตาม 

-ด าเนินการตาม
มติท่ีประชุม 

ตลอดปี ศิษยาภิบาล
และ

ประธานฝ่าย
การประกาศ 

 

3.มอบ
ทุนการศึกษา

ให้กับ
นักเรียนใน

ชุมชน 

-เพื่อสนับสนุน
ทุนการศึกษา
นักเรียนใน

สังคม 
โดยเฉพาะผู้ท่ี

ขัดสน 
ผู้ด้อยโอกาส 

นักเรียนท่ีมา
เรียนพิเศษท่ี
โบสถ์และ
ลูกหลาน
สมาชิก 

- ก าหนดแผนงาน 
- ประชาสัมพันธ์

เชิญชวน 
- ติดต่อ

ประสานงาน 
- ด าเนินการ 

- สรุป ประเมินผล 

ตลอดปี
การศึกษา 

ประธาน
คณะธรรม

กิจ 

ตารางท่ี 7 พันธกิจการรับใช้ผู้คนในสังคม 

5) พันธกิจการประกาศพระกิตติคุณแก่ผู้ที่ยังไม่เชื่อ 
มีวัตถุประสงค์เพื ่อช่วยให้ผู ้ที ่ย ังไม่รู ้จักพระเยซูคริสต์ ได้มีโอกาสได้ยินได้ฟัง 

พระกิตติค ุณของพระเยซูคร ิสต์แล้วยอมรับว ่าพระองค์เป็นพระผู ้ช ่วยให ้รอด   
เมื่อเขายอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้ว พระองค์จะเปลี่ยนแปลงชวีิต
ของเขาให้เป็นชีวิตท่ีมีคุณภาพหรือมีชีวิตนิรันดร์ 
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โครงการ
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่ 

ผู้รับผิดชอบ 
สถานที ่

1.
คริสต์มาส
เพื่อชุมชน 

-เพื่อช่วยให้ผู้ท่ี
ยังไม่รู้จักพระ
เยซูคริสต์ ได้มี
โอกาสได้ยินได้
ฟังพระกิตติคุณ
ของพระเยซู
คริสต์ 

-คนในชุมชน
บ้านสันป่าสัก 
 

- ก าหนดแผนงาน 
- ประชาสัมพันธ์
เชิญชวน  
- ติดต่อ
ประสานงาน  
- ด าเนินการ 
- สรุป ประเมินผล 

เดือน
ธันวาคม 

ประธานฝ่าย
การประกาศ 

2. 
วันอีสเตอร์ 

-เพื่อช่วยให้ผู้ท่ี
ยังไม่รู้จักพระ
เยซูคริสต์ ได้มี
โอกาสได้ยินได้
ฟังพระกิตติคุณ
ของพระเยซู
คริสต์ 

-คนในชุมชน
บ้านสันป่าสัก 
 

 
- ก าหนดแผนงาน 
- ประชาสัมพันธ์
เชิญชวน  
- ติดต่อ
ประสานงาน  
- ด าเนินการ 
- สรุป ประเมินผล 

วันอาทิตย์ 
อสีเตอร์
ของทุกปี 

ประธานฝ่าย
นมัสการ 
 

3. 
วันขึ้น 
ปีใหม่ไทย 

-เพื่อช่วยให้ผู้ท่ี
ยังไม่รู้จักพระ
เยซูคริสต์ ได้มี
โอกาสได้ยินได้
ฟังพระกิตติคุณ
ของพระเยซู
คริสต์ 

-คนในชุมชน
บ้านสันป่าสัก 
 

- ก าหนดแผนงาน 
- ประชาสัมพันธ์
เชิญชวน  
- ติดต่อ
ประสานงาน  
- ด าเนินการ 
- สรุป ประเมินผล 

เดือน
เมษายน 

ประธาน
คณะธรรม
กิจ 
ประธานฝ่าย
นมัสการ 
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โครงการ
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 
สถานที่ 

ผู้รับผิดชอบ 
สถานที ่

4.ประกาศ
ผ่านชีวิต 

-เพื่อช่วยให้ผู้ท่ี
ยังไม่รู้จักพระ
เยซูคริสต์ ได้มี
โอกาสได้ยินได้
ฟังพระกิตติคุณ
ของพระเยซู
คริสต์ 

-สมาชิกทุกคน - ก าหนดแผนงาน 
- ประชาสัมพันธ์
เชิญชวน  
- ติดต่อ
ประสานงาน  
- ด าเนินการ 
- สรุป ประเมินผล 

ตลอดปี ศิษยาภิบาล 
 

ตารางท่ี 8 พันธกิจการประกาศพระกิตติคุณแก่ผู้ท่ียังไม่เช่ือ 

สรุป 
คริสตจักร หมายถึง ชุมชนของผู้ที ่เชื ่อวางใจในพระเจ้า คือ เป็นประชากรของพระเจ้า  

พระกายของพระคริสต์ พระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ ์ และครอบครัวของพระเจ้า กล่าวคือ  
เป็นชุมชนของผู้ที่ให้พระเยซูคริสต์เป็นผู้น าในชีวิต และด าเนินชีวิตโดยพึ่งพาพระองค์อย่างแท้จริง  
ผู้ที ่มีความสัมพันธ์ที ่สนิทสนมกับพระเจ้าและผู้อื ่นในชุมชน ผู้ที ่ร่วมรับผิดชอบในพั นธกิจต่างๆ  
ในชุมชนคริสตจักรและชุมชนสังคมโลก ด้วยความสมัครสมานสามัคคี และด้วยการพึ่งพาฤทธิ์เดช  
จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ พันธกิจหลักท่ีคริสตจักรจะต้องท าอย่างสัตย์ซื่อท่ี ริค วอร์เรนน าเสนอมีอย่าง
น้อย 5 พันธกิจ คือ 1. การประกาศพระกิตติคุณแก่ผู้ท่ียังไม่เช่ือ 2. การสร้างสาวกหรือการพัฒนาชีวิต
ผู้เชื ่อให้มีคุณลักษณะของสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์ 3. การสามัคคีธรรมหรือการเอาใจใส่ดูแล  
และเสริมสร้างชีวิตของกันและกัน 4. การนมัสการพระเจ้า และ 5. การรับใช้ผู้คนในสังคม 

ด้วยเหตุนี้  หากคร ิสตจ ักรในป ัจจ ุบ ันมีความประสงค์จะเป็นคร ิสตจักรท ี ่ เข ้มแข็ง  
และเจริญเติบโต ผู้คนในชุมชนคริสตจักรจ าเป็นจะต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับค าสอนของ  
พระคัมภีร์และหลักคริสต์ศาสนศาสตร์เรื ่องคริสตจักร อีกทั้งต้องมุ่งมั ่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ของผู้คนในชุมชน และด าเนินพันธกิจต่างๆ ของคริสตจักรอย่างสัตย์ซื่อไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ 
พระประสงค์ขององค์พระผู ้เป็นเจ้าอย่างแท้จร ิง  และคริสตจักรสันป่าสักก็ได ้ยึดหลักการนี้  
ในการท าพันธกิจ
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจยั 

การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้เป็นการวิจัยภาคสนามโดยเริ่มต้นจากการทบทวนวรรณกรรม
เก ี ่ ยวก ับคร ิสต ์ศาสนศาสตร์ เร ื ่ องการท  าพ ันธก ิจคร ิสตจ ักรอย ่างส ัตย ์ซ ื ่ อและด  าเนิน 
การวิจัยภาคสนามเกี ่ยวกับการท าพันธกิจของคริสตจักรสันป่าสักในปจจุบันและหาแนวทาง
พัฒนาการท าพันธกิจอย่างสัตย์ซื่อต่อไป 

3.1 กลุ่มประชากร 

การเลือกประชากรที่น ามาศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
คือการก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการแล้วน ามาเป็นกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาครั้งนี้  
เลือกประชากรที่สามารถให้ความเข้าใจในประเด็นที่ต้องการศึกษาและสามารถ ให้ข้อมูลได้ตรง
ประเด็นและชัดเจน โดยเป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะฝ่ายวิญญาณ เพื่อให้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพจึง
เลือกใช้กลุ ่มตัวอย่างจ านวน 12 คน  โดยมีที ่ปรึกษา ทีมผู ้อภิบาล คณะธรรมกิจและสมาชิก 
คริสตจักรสันป่าสักท่ีมีอายุระหว่าง 20 – 59 ปี และเข้าร่วมพันธกิจอย่างสม ่าเสมอ โดยผู้เข้าร่วมการ
วิจัยต้องยินดีหรือยินยอมเข้าร่วมการวิจัย โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบสุ ่มตามวัตถุประสงค์ 
(Purposeful Random Sampling) ตามแนวทางของ Miles and Huberman 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
1) เอกสารจากห้องสมุดดิวอลด์ มหาวิทยาลัยพายัพ  

2) แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานคริสตจักรและการท าพันธกิจคริสตจักร 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ศึกษาเอกสารจากห้องสมุดดิวอลด์ มหาวิทยาลัยพายัพและสรุปหลักการ หลังจากนั้น 

 2) ออกแบบสอบถามข้อมูลพื ้นฐานคริสตจักรและการท าพันธกิจคร ิสตจักรให ้กับ
กลุ่มเป้าหมายหลักจากนั้น 

 3) ประมวลผลน ามาอภิปรายกลุ ่ม และสัมภาษณ์กลุ ่มผู ้น าเพื ่อหาข้อมูลเจาะลึกและ
เฉพาะเจาะจง 



 
 

41 
 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1) ผู้ศึกษาวิจัยนําข้อมูลท่ีได้จากการทบทวนเอกสารมาประมวลและสรุปจัดหมวดหมูเ่พื่อระบุ
หลักคําสอนของพระคัมภีร์และหลักคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องการทำพันธกิจของคริสตจักรอย่างสัตย์ซื่อ  

 2) ผู้ศึกษาวิจัยทำการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม 
และการสัมภาษณ์ บนรากฐานหลักคําสอนของพระคัมภีร์และหลักคริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องการทำ 
พันธกิจของคริสตจักรอย่างสัตย์ซื่อ 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 ในบทนี้จะน าเสนอผลการวิจัยที ่ได้จากการเก็บรวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ข ้อมูล 
จากการวิจัยเรื ่องหลักการท าพันธกิจคริสตจักรอย่างสัตย์ซื ่อ : กรณีศึกษาคริสตจักรสันป่าสัก  
พบข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 

4.1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม  

4.1.1 เพศ  

 

แผนภูมิท่ี 1 เพศ 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น ชายจ านวน 4 คน และ หญิงจ านวน 8 คน 

 

36%

64%

เพศ

ชาย หญิง
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4.1.2 อายุ  

 

แผนภูมิท่ี 2 อายุ 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ท่ีมี อายุ 20-39 ปีจ านวน 7 คน และอายุ 40-59 ปีจ านวน 5 คน 

 

4.1.3 สถานภาพครอบครัว   

 

แผนภูมิท่ี 3 สถานภาพครอบครัว 

สถานภาพครอบครัว โสด 1 คน แต่งงาน 10 คน  หย่า 0 คน หม้าย 1 คน 
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อายุ

20-39 ปี 40-59ปี 

9%

83%

0%
8%

สถานภาพครอบครัว

โสด แต่งงาน อยา่ หมา้ย
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4.1.4 ปัจจุบันรับผิดชอบเล้ียงบุตร 

 
แผนภูมิท่ี 4 ปัจจุบันรับผิดชอบเล้ียงบุตร 

จ านวน 1 คน ปัจจุบันไม่ได้รับผิดชอบเล้ียงบุตร จ านวน 4 คน  
ปัจจุบันรับผิดชอบเล้ียงบุตร 1 คน จ านวน 5 คน  
ปัจจุบันรับผิดชอบเล้ียงบุตร 2 คน จ านวน 2 คน  

ปัจจุบันรับผิดชอบเล้ียงบุตร 3 คนขึ้นไป 
 

4.1.5 สถานภาพในคริสตจักร   

 

แผนภูมิท่ี 5 สถานภาพในคริสตจักร 

ท่ีปรึกษา 1 คน ผู้ปกครอง 3 คน มัคนายก 3 คน ศิษยาภิบาล/ผู้ช่วย/ทีมอภิบาล 3 คน  
คณะธรรมกิจ 10 คน สมาชิก 2 คน 

9%

36%

46%

9%

ไม่ไดร้บัผิดชอบ 1 คน 2 คน 3 คน

1

3

3

3

10

3

0 2 4 6 8 10 12

สถานภาพในคริสตจักร

สมาชิก คณะธรรมกิจ ศิษยาภิบาล ผูช้ว่ย ทีมอภิบาล มัคนายก ผูป้กครอง ท่ีปรกึษา
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4.2 ประเด็นเรื่อง “พันธกิจท่ีท าได้ดีท่ีสุด” 

4.2.1 ผลตอบแบบสอบถามประเด็นเรื่อง "พันธกิจท่ีท าได้ดีท่ีสุด" 
(2.1) พันธกิจด้านการสร้างสาวก คริสตจักรได้ช่วยให้สมาชิกติดสนิทกับพระเจ้า เรียนรู้พระทัยของ
พระเจ้าผ่านการอธิษฐาน ศึกษา ใคร่ครวญพระคัมภีร์ เรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตและเสริมสร้าง
ชีวิตให้เป็นสาวกแท้ 
 

 
แผนภูมิท่ี 6 ตอบค าถามข้อ (2.1) พันธกิจด้านการสร้างสาวก 

 
(2.2) พันธกิจด้านการนมัสการพระเจ้า คริสตจักรได้ช่วยให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการยกย่อง ให้เกียรติ 
และสรรเสริญพระเจ้า ผ่านการนมัสการพระเจ้าในคริสตจักร และผ่านการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 
แผนภูมิท่ี 7 ตอบค าถามข้อ (2.2) พันธด้านการนมัสการพระเจ้า 
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(2.3) พันธกิจด้านการสามัคคีธรรม คริสตจักรได้ช่วยให้สมาชิกมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด สนิทสนม  
เกิดความรัก การดูแลเอาใจใส่และเสริมสร้างชีวิตของกันและกัน  
 

 
แผนภูมิท่ี 8 ตอบค าถามข้อ (2.3) พันธกิจด้านการสามัคคีธรรม 

 

(2.4) พันธกิจด้านการรับใช้คนในสังคม คริสตจักรได้ช่วยให้สมาชิกมีส่วนในการรับใช้ผู้คนในสังคม 
โดยเฉพาะผู้ท่ีขัดสน ผู้ด้อยโอกาส ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกกดขี่ข่มเหงจากสถานการณ์และจากบุคคล
ต่างๆ  
 

 
แผนภูมิท่ี 9 ตอบค าถามข้อ (2.4) พันธกิจด้านการรับใช้คนในสังคม 
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(2.5) พันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ คริสตจักรได้ช่วยให้สมาชิกรู้จักใช้โอกาสในชีวิต ประกาศ
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ แก่ผู้คนท่ีตนสัมพันธ์เกี่ยวข้อง เพื่อนร่วมงาน และคนในสังคมชุมชน  
 

 

แผนภูมิท่ี 10 ตอบค าถามข้อ (2.5) พันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ 

 

4.2.2 ผลคะแนนการตอบแบบสอบถามประเด็นเรื่อง "พันธกิจท่ีท าได้ดีท่ีสุด" 
หลังจากท่ีได้ข้อมูลจากแบบสอบถามก็ได้ทราบถึงประเด็นท่ีคริสตจักรท าพันธกิจได้ดีตามล าดับ  1 2 
3 4และ 5 หลังจากนั้นน ามาเทียบเป็นคะแนนมากไปหาน้อย 5 4 3 2 และ1 ตามล าดับก็จะได้คะแนน
ตามท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ สามารถแสดงผลได้ ดังนี้ 

 

แผนภูมิท่ี 11 พันธกิจท่ีท าได้ดีท่ีสุด 
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(2.1) พันธกิจด้านการสร้างสาวก   ได้ 35 คะแนน 
(2.2) พันธกิจด้านการนมัสการพระเจ้า  ได้ 47 คะแนน 
(2.3) พันธกิจด้านการสามัคคีธรรม  ได้ 41 คะแนน 
(2.4) พันธกิจด้านการรับใช้คนในสังคม  ได้ 30 คะแนน 
(2.5) พันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ ได้ 41 คะแนน 
 

4.2.3 ล าดับพันธกิจท่ีท าได้ดีท่ีสุด 
 ประเด็นเรื ่อง “พันธกิจที ่ท  าได้ด ีท ี ่ส ุด” เข ียนล าดับความส าคัญที ่ 1  2 3 4 และ 5 
หน้าข้อความพันธกิจข้อท่ีเลือก ได้ดังนี้ 

 ล าดับท่ี 1 พันธกิจด้านการนมัสการพระเจ้า  
 ล าดับท่ี 2 พันธกิจด้านการสามัคคีธรรม และพันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ  

   (มีสองพันธกิจคะแนนเท่ากัน) 
 ล าดับท่ี 3 พันธกิจด้านการสร้างสาวก 
 ล าดับท่ี 4 พันธกิจด้านการรับใช้คนในสังคม 
 

4.3 ประเด็นเรื่อง “พันธกิจท่ีควรพัฒนา” 

4.3.1 ผลตอบแบบสอบถามประเด็นเรื่อง "พันธกิจท่ีควรพัฒนา" 
(3.1) พันธกิจด้านการสร้างสาวก คริสตจักรได้ช่วยให้สมาชิกติดสนิทกับพระเจ้า เรียนรู้พระทัยของ
พระเจ้าผ่านการอธิษฐาน ศึกษา ใคร่ครวญพระคัมภีร์ เรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตและเสริมสร้าง
ชีวิตให้เป็นสาวกแท้ 

 
แผนภูมิท่ี 12 ตอบค าถามข้อ (3.1) พันธกิจด้านการสร้างสาวก 
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(3.2) พันธกิจด้านการนมัสการพระเจ้า คริสตจักรได้ช่วยให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการยกย่อง ให้เกียรติ 
และสรรเสริญพระเจ้า ผ่านการนมัสการพระเจ้าในคริสตจักร และผ่านการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
 

 
แผนภูมิท่ี 13 ตอบค าถามข้อ (3.2) พันธกิจด้านการนมัสการพระเจ้า 

 
(3.3) พันธกิจด้านการสามัคคีธรรม คริสตจักรได้ช่วยให้สมาชิกมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด สนิทสนม เกิด
ความรัก การดูแลเอาใจใส่และเสริมสร้างชีวิตของกันและกัน  
 
 

 
แผนภูมิท่ี 14 ตอบค าถามข้อ (3.3) พันธกิจด้านการสามัคคีธรรม 
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(3.4) พันธกิจด้านการรับใช้คนในสังคม คริสตจักรได้ช่วยให้สมาชิกมีส่วนในการรับใช้ผู้คนในสังคม 
โดยเฉพาะผู้ท่ีขัดสน ผู้ด้อยโอกาส ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกกดขี่ข่มเหงจากสถานการณ์และจากบุคคล
ต่างๆ  
 

 
แผนภูมิท่ี 15 ตอบค าถามข้อ (3.4) พันธกิจด้านการรับใช้คนในสังคม 

 
(3.5) พันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ คริสตจักรได้ช่วยให้สมาชิกรู ้จักใช้โอกาสในชีวิต  
ประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ แก่ผู้คนท่ีตนสัมพันธ์เกี่ยวข้อง เพื่อนร่วมงาน และคนในสังคม
ชุมชน 
  

 
แผนภูมิท่ี 16 ตอบค าถามข้อ (3.5) พันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ 
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4.4.2 ผลคะแนนการตอบแบบสอบถามประเด็นเรื่อง "พันธกิจท่ีควรพัฒนา" 

 หลังจากที ่ได้ข้อมูลจากแบบสอบถามก็ได้ทราบถึงประเด็นที ่คริสตจักรควรจะพัฒนา
ตามล าดับ  1 2 3 4 และ5 หลังจากนั้นน ามาเทียบเป็นคะแนนมากไปหาน้อย 5 4 3 2 และ1 
ตามล าดับก็จะได้คะแนนตามท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ สามารถแสดงผลได้ ดังนี้ 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 17 พันธกิจท่ีควรพัฒนา 

(3.1) พันธกิจด้านการสร้างสาวก   ได้ 37 คะแนน 
(3.2) พันธกิจด้านการนมัสการพระเจ้า  ได้ 25 คะแนน 
(3.3) พันธกิจด้านการสามัคคีธรรม  ได้ 26 คะแนน 
(3.4) พันธกิจด้านการรับใช้คนในสังคม  ได้ 32 คะแนน 
(3.5) พันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ ได้ 21 คะแนน 
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4.4.3 ล าดับพันธกิจท่ีควรพัฒนา 

 ประเด็นเรื่อง “พันธกิจท่ีควรพัฒนา” เขียนล าดับความส าคัญท่ี 1 2 3 4 และ 5 หน้าข้อความ
พันธกิจข้อท่ีเลือก ได้ดังนี้ 

 ล าดับท่ี 1 พันธกิจด้านการสร้างสาวก  
 ล าดับท่ี 2 พันธกิจด้านการรับใช้คนในสังคม 
 ล าดับท่ี 3 พันธกิจด้านการสามัคคีธรรม  
 ล าดับท่ี 4 พันธกิจด้านการนมัสการพระเจ้า  
 ล าดับท่ี 5 พันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ  
 

4.4 การสนทนากลุ่ม 

 หลักจากผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลท าแบบสอบถามที่ก าหนด ประมวนผลข้อมูลแบบสอบถาม และ
ร่วมกันสนทนากลุ่ม พบประเด็นท่ีเกี่ยวของกับพันธกิจต่างๆของคริสตจักรสันป่าสัก ดังนี้ 

4.4.1 ประเด็นเรื่อง “พันธกิจท่ีท าได้ดีท่ีสุด” ได้อธิบายเหตุผลดังนี้ 
พันธกิจท่ีท าได้ดีล าดับท่ี 1 พันธกิจด้านการนมัสการพระเจ้า 

- ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 ให้เหตุผลที่พันธกิจนมัสการพระเจ้าได้ล าดับที่ 1 เพราะว่าคริสตจักรมี 
ทีมนมัสการอนุชนที่เข้มแข็ง น าเพลงเตรียมใจเข้าสู่การนมัการพระเจ้า และเล่นดนตรีช่วง
นมัสการ และอนุชนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการมีความสัมพันธ์ท่ีดี 
และได้รับโอกาสในการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างชีวิต ต้องบอกว่าเริ่มต้ังแต่ไม่เป็นอะไรเลย
จนสามารถเป็นทีมดนตรีนมัสการอนุชนได้ เป็นเรื่องท่ีต้องขอบพระคุณพระเจ้ามาก 
- ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 2 ได้กล่าวเสริมว่า เพราะว่าสมาชิกได้มาร่วมนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์
อย่างสม ่าเสมอด้วย และคริสตจักรมีทีมนมัสการท่ีช่วยให้สมาชิกสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้ผ่านทาง
บทเพลงนมัสการในแต่ละอาทิตย์ และมีกระบวนการที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตั้งแต่เริ่ม
ร้องเพลง ไปจนถึงค าเทศนา และคริสตจักรได้เปิดโอกาสให้สมาชิกเป็นพยาน  ขอบคุณพระเจ้า  
มีส่วนเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งกันและกัน ซึ่งบรรยากาศของการนมัสการเป็นแบบ
ครอบครัว เต็มไปด้วยความอบอุ่น สิ่งท่ีอยากจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น คือ พยายามสร้างสมาชิกให้มี
ส่วนร่วมในการนมัสการ เช่น เป็นผู้น านมัสการ ผู้น าอธิษฐาน ผู้เดินถุงถวาย  เป็นต้น 
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- ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 3 ได้กล่าวสนับสนุนว่าเป็นความจริงว่ามีผู้มานมัสการสม ่าเสมอ เป็นกลุ่มท่ีมา
เป็นประจ าท าให้ช่วยกระตุ้นพี่น้องสมาชิกและก็เป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจโดย 
เฉพาะอย่างยิ่งคือกลุ่มผู้น า 
- ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 4 ได้แสดงความคิดเห็นว่าเมื่อได้เข้าร่วมนมัสการและได้เฝ้ามองการนมัสการ 
ก็ต้องยอมรับว่าคนยังมีน้อย คนเราก็จ ากัด แต่ได้เห็นการทรงจัดเตร ียมของพระเจ้าใน 
ด้านการนมัสการ เช่น ขาดนักดนตรีแต่พระเจ้าได้เตรียมคนไว้ให้ทั้งผู้สอนและทีมเข้ามาเพิ่มเติม  
เช่ือว่าอนาคตการนมัสการจะดีขึ้นเรื่อย ๆ ก็ต้องขอบพระคุณพระเจ้าด้วยที่พี่น้องของเราอุทิศชีวิต
รับใช้พระเจ้าตามของประทานมากขึ้น 
- ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 5 ได้กล่าวเสริมว่าถึงแม้ว ่าคริสตจักรสันป่าสักจะเป็นคริสตจักรที ่ เ ล็ก  
แต่ก็ขอบคุณพระเจ้าว่าคริสตจักรสามารถเปิดโอกาสให้สมาชิกเป็นพยาน ขอบคุณพระเจ้าท่ี   
มีส่วนเสริมสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นบรรยากาศท่ีดีมาก ๆ เพราะทุกคนได้มีประสบการณ์แห่ง
ความเช่ือกับพระเจ้า และท าให้เขารู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้น  
- ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 6 ได้ให้เหตุผลด้านการเงินด้วยว่า มีพี่น้องคืนสิบลดเป็นประจ าทุกเดือน และ
บางท่านก็ได้มีการสัญญาถวาย และมีภาระใจถวายเป็นประจ าทุกอาทิตย์ ท าให้มีส่วนส าคัญอีก
ด้านในเรื่องการวางแผนและบริหารการเงินของคริสตจักรผ่านการนมัสการพระเจ้า 
  

พันธกิจที ่ท  าได้ดีล  าดับท ี ่  2 พ ันธกิจด้านการสามัคค ีธรรม และพันธกิจด้านการประกาศ  
พระกิตติคุณ (มีสองพันธกิจคะแนนเท่ากัน) 

- ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 1 ได้ให้เหตุผลที่พันธกิจด้านการสามัคคีธรรม และพันธกิจด้านการประกาศ
พระกิตติคุณได้คะแนนเป็นล าดับท่ี 2 เพราะว่า คริสตจักรสันป่าสักเป็นคริสตจักรแบบครอบครัว  
มีกิจกรรมที่เน้นการเสริมสร้างสัมพันธ์  เช่น  หลังจากการนมัสการพระเจ้ามีการจัดให้มี
รับประทานอาหารด้วยกัน โดยมีคนที่มีของประทานและภาระใจในการท าอาหารเตรียมมา 
ทุกอาทิตย์อย่างเพียงพอต่อจ านวนสมาชิก  มีการจัดค่ายคริสตจักรเพื ่อเสริมสร้างช ีวิต  
ค่ายส าหรับอนุชนที่เรามักจะไปจัดท่ีดอยอินทนนท์ซึ ่งมีบรรยากาศที่เย็นสบายและเดินทาง 
ไม่ไกลมาก ค่ายรีทรีตคณะธรรมกิจเพื่อทบทวนและวางแผนพันธกิจร่วมกันทุกส้ินปี เป็นต้น  
 และส่วนด้านการประกาศก็มีค าเทศนาหลายๆท่านที่เสริมสร้างให้มีชีวิตแบบอย่างในการ
ประกาศพระกิตติคุณกับคนรอบข้าง และมีโปรมแกรมการประกาศ เช่นคริสต์มาส เพื่อการ
ประกาศท่ีเราจัดส าหรับชุมชนทุกๆปี   
- ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 2 ได้กล่าวเสริมด้านพันธกิจการสามัคคีธรรมว่า เพราะเรามีสมาชิกน้อย 
จ ึงสามารถค ุยได ้ก ับท ุกคนก ็ เลยพอรู ้บ ้างว ่าแต ่ละคน เป็นอย ่างไร พอพ ูดค ุยมากขึ้น 
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สนิทสนมมากขึ้น ท าให้เกิดความผูกพันและท าให้เราได้อธิษฐานเผ่ือกันและกันเสมอ และได้กล่าว
เสริมส่วนการประกาศว่าท าได้ดีขอชื่นชมคือการที่พี่น้องสามารถน าเพื่อนมานมัสการ มาสัมผัส
ชุมชนผู้เชื ่อท าให้เขาได้เรียนรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ ้น และการที่มีพี่น้องของเราได้เข้าไปพูดคุย
ทักทายดูแลก็เห็นได้ว่ามีพี่น้องท่ีมานมัสการอีก และบางคนก็มารับเช่ือด้วยขอบพระคุณพระเจ้า 
- ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 3 และคนท่ี 4 ได้แสดงความคิดเห็นโดยกล่าวว่าเห็นด้วยกับท้ังสองท่านก่อน
หน้านี้ท่ีได้แสดงความคิดเห็น 
- ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 5 ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าพันธกิจการสามัคคีธรรมเราท าได้ดี เพราะ
คริสตจักรมีการนมัสการตามบ้านของพี่น้องท าให้ได้ออกเยี่ยมเยียนเป็นกลุ่มเป็นก้อนดูมีพลัง และ
พี่น้องท่ีเปิดบ้านต้อนรับก็ได้ก าลังใจมาก อันนี้ก่อนมีโรคระบาดโควิด 19 เกิดขึ้น ถ้าสถานการณ์ดี
ขึ้นเราก็จะได้เริ่มต้นกันใหม่ ช่วงนี้ก็เยี่ยมเยียนผ่านออนไลน์ไปก่อน 
- ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 6 ได้กล่าวเสริมเกี่ยวกับด้านการประกาศท่ีท าได้ดีมากเพราะว่าคริสตจักรได้มี
การจัดกิจกรรมการประกาศอย่างต่อเนื่อง ท้ังประกาศผ่านสายสัมพันธ์ส่วนตัว ประกาศกับชุมชน 
และร่วมกับทีมจากต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลี และประเทศแคนนาดา เช่น ประกาศผ่าน
การช่วยเหลือชุมชนร่วมกันมูลนิธิพันธกิจห้าและสองที่คริสตจักรเราร่วมก่อตั้งในการเข้าไป
ช่วยเหลือพี ่น ้องผู ้สูงอายุ ผู ้ป่วยติดเตียงและผู ้พิการ ร่วมกับอาสาสมัครชุมชน เทศบาล  
ต าบลป่าสัก และพัฒนาสังคมจังหวัดล าพูน 
 และได้เข้าไปประกาศในโรงเรียนต่างๆ เช่นโรงเรียนวัดสันป่าสักโดยการไปจัดคริสต์มาส  
พาทีมจากต่างประเทศเข้าไปสอนภาษาและท ากิจกรรมทุกๆปีอย่างสม ่าเสมอและมีอนุชน  
หลายคนเข้ามารับเช่ือ และได้เข้าไปท ากิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา  
ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดล าพูน เช่น จัดงานคริสต์มาส จัดกิจกรรมกับทีมต่างชาติ สอนจริยธรรม
ทุกวันศุกร์ส าหรับนักเรียนคริสเตียนและผู้สนใจ มีการมอบทุกการศึกษา และพาไปจัดค่ าย  
นอกสถานท่ีส าหรับกลุ่มนักเรียนคริสเตียน รับมานมัสการท่ีคริสตจักรทุกเดือน เดือนละหนึ่งครั้ง
ตามที ่ได้ร ับอนุญาตจากโรงเร ียน จนปัจจุบันมีกลุ ่มนักเร ียนคร ิสเตียนประมาณ 60 คน  
มีผู้มารับบัพติศมาท่ีคริสตจักรสันป่าสักมากกว่า 30 คน ถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุด 
 

พันธกิจท่ีท าได้ดีล าดับท่ี 3 พันธกิจด้านการสร้างสาวก  

- ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 1 ได้แสดงความคิดว่าพันธกิจการสร้างสาวกที่ท าได้ดีได้ล าดับที่ 3 เพราะว่า
ถ้านับจากก่อนเกิดโรคระบาดโควิค 19 คริสตจักรเราได้มีการจัดให้พี่น้องมีการเรียนพระคัมภีร์
ก่อนการนมัสการทุกอาทิตย์ซึ ่งเป็นเวลาที่คนส่วนใหญ่ให้เห็นว่าเหมาะสม และได้เรียนรู้จาก 
ค าพยานชีวิตของกันและกันเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าสอนในชีวิต และได้อธิษฐานเผื่อหัวข้อต่าง ๆ 
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ร ่วมก ันก็ช ่วยเสร ิมสร ้างด ้านความเข ้าใจด ้านพระคัมภีร ์และได้ เสร ิมสร ้างค วามเป็น 
ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณในด้านความเช่ือด้วย 
- ผู ้ให้ข้อมูลคนที ่ 2 ได้กล่าวเสริมว่าค าพยานชีวิตของพี ่น้องช่วยให้เห็นถึงพระราชกิจ 
ของพระเจ้าที่ท าผ่านทางชีว ิตของแต่ละคน ท าให้ได้เร ียนรู ้การท าตามน ้าพระทัยพระเจ้า 
ผ่านพระคัมภีร์ในชีวิตพี่น้อง เราก็ตื่นเต้นและขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกัน และช่วยเสริมสร้างให้มี
ก าลังใจในการด าเนินชีวิตติดตามพระคัมภีร์ และส่ิงนี้ก็ควรมีไปเรื่อย ๆ เพื่อเสริมสร้างกันและกัน
ขึ้นในความเช่ือ 

- ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 3 ได้กล่าวเสริมในประเด็นดังกล่าวว่าเหตุเพราะว่าสมาชิกให้ความสนใจ
เพราะเห็นถึงความส าคัญมากขึ้นด้วยท าให้พันธกิจด้านคริสเตียนศึกษาท าได้ดี เห็นได้จากการ
ตอบสนองจากการเรียน  
- ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าเพราะว่าคริสตจักรจัดให้มีการเรียนพระคัมภีร์
โดยเฉพาะผ่านการใช้เวลาร่วมกันนอกคริสตจักรก็มีส่วนท าให้ได้เรียนพระคัมภีร์มากขึ้น เช่น
ส าหรับอนุชนคริสตจักรได้จัดให้มีค่ายส าหรับเรียนพระคัมภีร์  พาไปร่วมค่ายกับอนุชนต่าง
คริสตจักร ท้ังค่ายของเขตอภิบาล ค่ายอนุชนภาค เป็นต้น 
- ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 ได้กล่าวเสริมว่าส าหรับผู้ใหญ่เราก็มีการเรียนพระคัมภีร์ทุกครั้งที ่เรา 
จัดรีทรีตนอกสถานที่ช่วยให้สมาชิกเรียนรู้น ้าพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นผ่านพระคัมภีร์ และค า
เทศนา 
 

พันธกิจท่ีท าได้ดีล าดับท่ี 4 พันธกิจด้านการรับใช้คนในสังคม  

- ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 ได้ให้ความเหตุผลถึงพันธกิจการรับใช้คนในสังคมท าได้ดีล าดับที่ 4 
เพราะว่าคริสตจักรมีพันธกิจท่ีท ากับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาฯ ในการสอนคุณธรรม
จริยธรรม  และเราก็ได้ท ากิจจกรรมเพื่อสังคมในชุมชนสันป่าสัก ในการช่วยเหลือผู ้สูงอายุ 
และผู้พิการโดยการช่วยเหลือด้านสิ่งของจ าเป็น  ไปสอนภาษาต่างประเทศและท ากิจกรรมท่ี
โรงเรียนสันป่าสักร่วมกับทีมเกาหลี และช่วยเหลือช่วงโควิด-19 เช่น  มีถุงยังชีพในช่วง
สถานการณ์ท่ียากล าบากมอบให้พี่น้องสมาชิกและพี่น้องในชุมชน 
- ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าถึงแม้ว่าคริสตจักรสันป่าสักเราจะไม่มี
งบประมาณมากมาย และรวมถึงเวลาท่ีไม่ค่อยตรงกัน เนื ่องจากพี ่น ้องส่วนใหญ่ท างาน 
ในนิคมอุตสาหกรรมเข้าออกงานต่างเวลากัน แต่พี ่น ้องเราก็มีภาระใจ มีน  ้าใจมากมาย  
ถวายทรัพย์ด้วยความยินดี พยายามสื ่อสารต่อกัน และแบ่งปันสู ่คนรอบข้างตามก าลัง
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ความสามารถ ท าได้แค่นี้ก็ดีมากจริงๆ เช่นการท าอาหารเล้ียงคนในชุมชน แบ่งปันข้าวของให้กับ
คนท่ีล าบากด้วย เป็นต้น 
- ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 ได้อธิบายเหตุผลเพิ่มเติมอีกว่าจุดเด่นของคริสตจักรเราอีกประเด็นคือ 
คุณยายน้อยและทีมรับใช้ มีการท าอาหารแจกจ่ายให้กับชุมชนเป็นประจ า ซึ่งเป็นการส าแดง
ความร ักของพระเจ้าได้เป ็นอย่างดี  ม ีพ ี ่น ้องมากมายให้ค าชมเชยว ่าคร ิสเตียนมีน  ้ าใจ 
ช ่วยเหล ือช ุมชน และช ีว ิตของท ่ านก ็น  าพ ี ่น ้ องหลายท ่ านมาเป ็นคร ิ สเต ี ยนด ้ วย  
ขอบพระคุณพระเจ้า 
- ผู ้ให ้ข ้อมูลคนที ่  4 ได้ให้เหตุผลว ่าเพราะคริสตจักรเราได้ม ีการเปิดสอนพิเศษ เช่น  
ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ ดนตรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายส าหรับเด็กๆในชุมชนที่ให้มี ผู้ปกครองน า
เด็กๆ มาเรียนหลายรุ่นและก็มีคนรับเช่ือด้วยรับบัพติศมาด้วย 
- ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 กล่าวเสริมว่าคริสตจักรเรายังได้มีการมอบของยังชีพให้กับครอบครัว
นักเรียนและมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องทุกๆปี และเราพบว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ท่ีมาท ากิจกรรม
ร่วมกับคริสตจักรสม ่าเสมอมีผลการเรียนที่ดี ช่วยงานในครอบครัวและมีความประพฤติที ่ดี  
มีน ้าใจช่วยเหลือสังคม เห็นได้จากการท ากิจกรรมเพื่อสังคม 
 

4.4.2 ประเด็นเรื่อง “พันธกิจท่ีควรพัฒนา” ได้อธิบายเหตุผลดังนี้ 
พันธกิจท่ีควรพัฒนาล าดับท่ี 1 พันธกิจด้านการสร้างสาวก  

- ผู ้ให ้ข ้อมูลคนที ่  1 ได้ให้เหตุผลที ่พ ันธกิจด้านการสร้างสาวกควรพัฒนาล าดับที ่  1  
เพราะว่าคริสตจักรยังขาดครูสอนและบทเรียนคริสเตียนศึกษาในแต่ละช่วงวัย ซึ่งท่ีผ่านมามีเรียน
พระคัมภีร์ด้วยกันก่อนการนมัสการในแต่ละอาทิตย์ แต่การเรียนก็ไม่ต่อเนื่องและไม่มีบทเรยีนท่ี
ชัดเจน ไม่มีสื ่อการสอนที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ ดังนั้น สิ ่งที ่อยากพัฒนาพันธกิจนี้ ให้ดีขึ้น  
คือสร้างครูสอนคริสเตียนศึกษาในแต่ละช่วงวัย ส่งไปอบรมกับภายนอก สร้างบทเรียนคริสเตียน
ศึกษาส าหรับแต่ละช่วงวัย มีสื ่อการสอนที ่น ่าสนใจและเข้าใจง ่าย ก าหนดวันเวลาและ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และลงมือท าอย่างต่อเนื่องด้วย 
- ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 ได้ให้การสนับสนุนประเด็นข้างต้นนี้และได้เสนอวิธีการสอนว่าควรมี
เอกสารให้ถามตอบ สื่อการสอน เพื่อช่วยให้มีความเข้าใจ ในการเรียนมากขึ้น และเรียนท่ี
คริสตจักรก็เป็นสิ่งท่ีดีจะได้เรียนรู้เพิ่มเติม มีค าถามก็สามารถสอบถามได้ทันที ท าให้เกิดความ
เข้าใจท่ีถูกต้องด้วย 
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- ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 ได้ให้เหตุผลเพิ่มเติมด้วยว่าเพราะเรายืดหยุ่นในเรื ่องเวลามากเกินไป 
บางครั้งก็ท าให้ก าหนดการเดิมต้องเล่ือนไป เพราฉะนั้นควรมีคู่มือท่ีชัดเจนแล้วเรียนอย่างต่อเนื่อง
ทุกอาทิตย์และมีเวลาที่ก าหนดชัดเจน และควรรักษาเวลาด้วย สมาชิกก็จะได้กระตือรือร้น
มากกว่านี้ 
- ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 ได้กล่าวสนับสนุนความคิดว่า คนอื่นพูดมาก็เห็นภาพท่ีชัดเจนดี เป็นการ
สะท้อนปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริง และควรพัฒนา 
- ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 ก็ได้แสดงความคิดเห็นเรื ่องเวลาเช่นกันว่าคริสตจักรควรก าหนดเวลาท่ี
ชัดเจนส าหรับเรียนพระคัมภีร์ เพื่อพีน่้องจะได้บริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม 
- ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 ได้เสนอว่าช่วงเช้าก่อนนมัสการเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด อาจจะเป็น
ช่วงเวลา 1 ช่ัวโมงก่อนการนมัสการ 
- ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 7 ได้กล่าวว่าควรมีส่ือการสอนด้วยเช่นการฉายจอภาพ เพื่อจะได้น่าสนใจเกิด
การเรียนรู้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 
- ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 8 ได้กล่าวเสริมว่าควรมีการแบ่งการเรียนรู้ส าหรับเด็กเล็ก และอนุชน  
- ผู ้ให้ข้อมูลคนที ่ 9 กล่าวสนับสนุนในความเห็นข้างต้นว ่าดี และควรสร้างห้องเร ียน 
ส าหรับเด็กเล็กในคริสตจักรเพื่อความสะดวกและปลอดภัยและผู้ปกครองก็สามารถเข้าร่วม
นมัสการได้  
- ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 10 ได้กล่าวอีกว่า ต้องหาอาสาสมัครท่ีจะเป็นพี่เล้ียงด้วย 
- ผู ้ให้ข้อมูลคนที ่ 11 ได้เชิญชวนให้พี ่น้องเรียนรู ้ด้วยตนเองด้วยผ่านสื ่อออนไลน์ต่างๆ  
ตามความสนใจในประเด็นต่างๆ หรือนอกเหนือจากการเรียนท่ีคริสตจักรเพื่อเสริมสร้างความเช่ือ 
และเพื ่อจะรู ้น  ้าพระทัยของพระเจ้าในชีว ิตมากขึ ้น และสามารถตอบสนองด้วยการเช่ือ  
และท าตามได้ 
- ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 12 ได้เสนอเพิ่มเติมว่าควรมีกระบวนการสร้างสาวกท่ีชัดเจน เพื่อจะได้น ามา
สู่การพัฒนาชีวิตอย่างแท้จริง 
 

พันธกิจท่ีควรพัฒนาล าดับท่ี 2 พันธกิจด้านการรับใช้คนในสังคม 

- ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 1 ให้เหตุผลท่ีพันธกิจการรับใช้คนในสังคมเป็นพันธกิจท่ีควรพัฒนาล าดับท่ี 2 
เพราะว่าตัวเองไม่คอยตอบสนองต่อโอกาสที่พระเจ้าเปิดให้เท่าไหร่ พร้อมกับกล่าวว่าก็พยายาม
ท าอยู่ตามโอกาสท่ีพระเจ้าเปิดให้ ก็ขอพระเจ้าเมตตาท่ีจะได้ร่วมรับใช้กับพี่น้องคริสตจักรมากขึ้น 
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- ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 2 ก็ได้กล่าวยอมรับเช่นกันว่ายังไม่ได้รับใช้เต็มท่ี พร้อมท้ังเสนอว่าอันดับแรก
ก็เริ ่มจากตัวเอง  สร้างหัวใจที่อยากรับใช้และท้าชวนกันและกันในการรับใช้ และทุกคนใน
คริสตจักรต้องมีการช่วยกันถวายตัว ถวายทรัพย์เพื่อพันธกิจมากขึ้น   
- ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 3 ได้ให้เหตุผลว่าเมื่อกลับไปมองดูแผนงานประจ าปี และดูว่าเราได้วางแผน
อย่างไรและท าไปได้แค่ไหน ก็สร้างหัวใจมีส่วนร่วมรับใช้ในชุมชนมากขึ้น เริ ่มจากสัตย์ซื่อ 
ในส่ิงเล็กน้อยและเช่ือว่าอนาคตพระเจ้าจะท างานใหญ่มากขึ้นผ่านคริสตจักรสันป่าสักเรา 
- ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 4 ให้เหตุผลว่าก็ควรมีการวางแผนในเรื่องงบประมาณที่ขึ้นเรื่อย ๆ และการ
เตรียมจิตวิญญาณของเราก็เป็นเรื่องท่ีส าคัญท่ีสุด ให้พร้อมส าหรับการรับใช้พระเจ้า 
- ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 ได้กล่าวชื่นชมคริสตจักรว่าครั ้งที ่ผ่านมาคริสตจักรก็ท าได้ดีที ่ได้จัด
งบประมาณซื้อข้าวของให้พี ่น้องในชุมชนในช่วงเกิดโรคระบาดโควิด19 ถึงแม้ไม้ได้อยู่ในแผน 
แต่ต้นแต่ก็ได้ปรึกษา ประชุมและตัดสินใจท่ีส าคัญ ได้หนุนเสริมก าลังกายใจกันและกัน 
- ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 6 ได้กล่าวเสริมว่าควรท าอย่างสม ่าเสมอเพราะเป็นโอกาสท่ีดีในการประกาศ
อีกทางด้วย 
- ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 7 ได้ให้เหตุผลว่าอาจเป็นเพราะว่าเรายังขาดผู ้ที ่อุทิศตัวรับใช้พระเจ้า  
จึงถือโอกาสหนุนใจทุกคนให้รับใช้ชุมชนตามของประทาน ความสามารถท่ีพระเจ้าประทานให้  
 

พันธกิจท่ีควรพัฒนาล าดับท่ี 3 พันธกิจด้านการสามัคคีธรรม  

- ผู้ให้ข้อมมูลคนท่ี 1 ได้ให้เหตุผลท่ีพันธกิจท่ีควรพัฒนาล าดับท่ี 3 คือพันธกิจด้านการสามัคคี
ธรรม เพราะว่าขาดกลุ่มเซลล์ตามบ้าน ก่อนหน้านี้เราก็วางแผนกัน แต่เนื่องจากสถานการณ์เราก็
อาจจะจัดในรูปแบบออนไลน์  
- ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 ได้แสดงความคิดเห็นว่าทีมมีส่วนส าคัญ ควรมีทีมที่ท าพันธกิจเยี่ยมเยยีน
ต้องไปตามแผนและสม ่าเสมอถ้าสถานการณ์ดีขึ้น เพื่อจะมีพลังเป็นพลังเสริมสร้างกันมากขึ้นด้วย 
- ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 กล่าวเสริมว่าอยากให้ไปเป็นทีมเพื่อเจ้าบ้านจะได้มีก าลังใจและเมื่อมา
คริสตจักรจะได้มีความเป็นกันเองไม่เขินอาย 
- ผู ้ให้ข้อมูลคนที ่ 4 ได้ให้เหตุผลว่าช่วงนี ้มีการแพร่ระบาดของโควิดก็ควรงดไว้ก ่อน  
เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นก็ค่อยเริ่มใหม ่ตามแผนท่ีคริสตจักรได้ปรับและวางไว้ในแผนประจ าปี 
- ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 5 ได้เสนอว่าช่วงนี้ก็ให้ทุกท่านมีส่วนติดตามและช่วยเหลือพี่น้องของเราด้วย 
เพราะอาจมีบางท่านต้องการความช่วยเหลือจากคริสตจักร และขอทุกท่านร่วมกันอธิษฐานผา่น
กลุ่มออนไลน์ด้วย 
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พันธกิจท่ีควรพัฒนาล าดับท่ี 4 พันธกิจด้านการนมัสการพระเจ้า  

- ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 ได้ให้เหตุผลว่าพันธกิจด้านการนมัสการที่เป็นอยู่ก็ดีอยู่แล้ว ก็เห็นการ
พัฒนาของคริสตจักรเล็กๆของเราที่ก าลังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ตามพระคุณของพระเจ้า ก็ยังไม่เห็น
เท่าไหร่ว่าจะปรับปรุงเพิ่มเติมตรงไหน แต่เชื่อแน่ว่าประธานฝ่ายนมัสการ ผู้น าทีมนมัสการก็คง 
จะเห็นจุดที่ต้องพัฒนาแน่นอน ขอหนุนใจให้ท าให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและ
พัฒนาต่อไป 
- ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 2 ได้กล่าวว่าควรมีการพัฒนาผู้น า ควรมีการฝึกให้สมาชิกจะมีส่วนร่วมในการ
นมัสการด้วย เช่น ผู้เทศนา พยานชีวิต ผู้น านมัสการ ผู้อธิษฐาน เดินถุงถวาย และควรมีการรักษา
เวลาในการน าเพลง การจัดเพลงก็ให้สอดคล้องอย่างนี้ต่อไป และมีการจัดอบรมผู้น าแต่ละด้าน
ด้วย เพื่อสร้างความเข้าใจและความมั่นใจด้วย 
- ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3 ก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าควรมีการเตรียมชีวิตทีมนมัสการ เช่น อธิษฐาน
ก่อนน า หลังน า เป็นต้น และผู้น าก็ควรมีการพัฒนาชีวิตเป็นแบบอย่างมากขึ้นด้วย ส่วนการแบ่ง
หน้าท่ีรับผิดชอบก็ส าคัญและควรมีการหนุนใจ เตรียมใหม้ีความพร้อมส าหรับรับใช้ 
- ผู ้ให้ข้อมูลคนที ่ 4 ก็กล่าวสนับสนุนประเด็นดังกล่าวว่าพี ่น้องหลายท่านอาจไม่มั ่นใจ  
มีการจัดอบรมก่อนจะดีมาก 
- ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 5 ได้กล่าวเสริมว่าบรรยากาศการนมัสการควรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
- ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 ได้เสนอเพิ่มเติมว่าอยากให้ช่วงร้องเพลงมีความครึกครื้นมากขึ้นกว่านี้  
ทั ้งนักดนตรี และพี ่น ้องที ่มานมัสการก็ต้องร้องเพลงด้วยความชื ่นชมยินดี ขอบพระคุณ  
และแสดงออกถึงความเช่ืออย่างแท้จริง 
- ผู ้ให้ข้อมูลคนที ่ 7 ได้เสนอว่าควรมีสมาชิกที ่คอยช่วยดูแลเป็นพี ่เลี ้ยงส าหรับพี ่น ้อง 
ท่ีมานมัสการใหมเ่พื่อให้การแนะน าและช่วยเหลือส าหรับคนท่ีมาใหม่ เพราะเป็นช่วงเวลาท่ีส าคัญ
ในการตัดสินใจในการมานมัสการครั้งต่อไปด้วย 
- ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 8 ได้เสนอให้เวลาการเทศนาก็ควรมีน ้าเสียงหนักแน่นและมีการแสดงท่าทาง
ประกอบอย่างเหมาะสมมากขึ้น พร้อมท้ังผู้เทศนาต้องเตรียมพร้อมโดยการอธิษฐานและเตรียมมา
อย่างดีที่สุด เพื่อเสริมสร้างพี่น้องให้ติดตามพระเจ้า เพราะเชื่อว่าการเทศนาเป็นโอกาสที่ส าคัญ
มากท่ีสมาชิกจะได้รับก าลังและการเสริมสร้างชีวิต 
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พันธกิจท่ีควรพัฒนาล าดับท่ี 5 พันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ  

- ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 1 ได้ให้เหตุผลถึงพันธกิจท่ีควรพัฒนาล าดับท่ี 5 พันธกิจด้านการประกาศพระ
กิตติคุณ ว่าควรมีการจัดอบรมวิธีการประกาศ (ฝึกเล่าพระกิตติคุณ) เช่นการประกาศตัวต่อตัว 
จะฝึกอย่างไร  
- ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 ได้ชื ่นชมพี่น้องของเราหลายท่านว่ามีการประกาศด้วยชีวิต ซึ ่งสมาชิก
คริสตจักรเราท าได้ดี แต่ก็อยากหนุนใจว่าควรพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ เพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้า 
และควรจัดอบรมการประกาศพระกิตติคุณ เพื่อเตรียมสมาชิกส าหรับงานการประกาศ 
- ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 3 และคนท่ี 4 กล่าวว่าไม่มีแล้ว ท่ีกล่าวมาก็ดีมาก 
- ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 5 ได้กล่าวเสนอว่าการท าอาหารไปแจกที่ผ่านมาก็ดีมากเป็นการประกาศ
ส าหรับคนไทยได้ดี เป็นการแสดงออกถึงความรักความเมตตา 
- ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 6 การเสริมประเด็นการประกาศว่างานรับใช้ต้องมีการอธิษฐานเป็นส าคัญ
เพราะฉะนั้นเราต้องรวมพลังอธิษฐานเพื่อการประกาศ เตรียมตัวเองเพื่อร่วมพันธต่าง ๆ ใน
คริสตจักรด้วย 
- ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี 7 กล่าวในประเด็นส าคัญว่าต้องมีใจเมตตาสงสาร มีน ้าใจหรือบางครั้งก็เป็นท่ี
ปรึกษาให้กับเขาในยามที่เขาต้องการก็ช่วยได้มากในช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้น ก็เป็นอีกช่องทางในการ
ประกาศ 
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บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 จากการเก็บรวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยเรื่องหลักการท า
พันธกิจอย่างสัตย์ซื่อ : กรณีศึกษาคริสตจักรสันป่าสัก จะน าเสนอสรุปผลในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 ข้อเสนอแนะในการท าพันธกิจ 
5.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

หลักการท าพันธกิจคริสตจักรอย่างสัตย์ซื ่อ : กรณีศึกษาคริสตจักรสันป่าสักในครั้งนี้   
มีว ัตถุประสงค์ เพ ื ่อศึกษาคร ิสต์ศาสนศาสตร์ เร ื ่องการท าพันธกิจคร ิสตจักรอย่างสัตย ์ซื่อ 
และเพื ่อศึกษาการท าพันธกิจของคริสตจักรสันป่าสักในปัจจุบัน จากการทบทวนวรรณกรรม  
แนวคิดและทฤษฎีเกี ่ยวกับหลักการท าพันธกิจคริสตจักรอย่างสัตย์ซื ่ออยู ่บนพื ้นฐานค าสอน 
ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ของท้ังภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่ หลักคริสต์ศาสนศาสตร์
และหลักการท าพันธกิจคริสตจักรของริค วอร์เรน ในหนังสือคริสตจักรที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ 
คร ิสตจ ักรหมายถ ึง ช ุมชนของผ ู ้ท ี ่ เช ื ่อวางใจในพระเจ ้ า ค ือ เป ็นประชากรของพระเ จ้า  
พระกายของพระคริสต์ พระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และครอบครัวของพระเจ้า กล่าวคือเป็น
ชุมชนของผู้ที ่ให้พระเยซูคริสต์เป็นผู้น าในชีวิต และด าเนินชีวิตโดยพึ่งพาพระองค์อย่างแท้จริง  
ผู้ที ่มีความสัมพันธ์ที ่สนิทสนมกับพระเจ้าและผู้อื ่นในชุมชน ผู้ที่ร่วมรับผิดชอบในพันธกิจต่างๆ  
ในชุมชนคริสตจักรและชุมชนสังคมโลก ด้วยความสมัครสมานสามัคคี และด้วยการพึ่งพาฤทธิ์เดชจาก
พระวิญญาณบริสุทธิ์ จากการศึกษาพบว่าพันธกิจหลักที่คริสตจักรจะต้องท าอย่างสัตย์ซื่อท่ีพบใน 
พระคัมภีร์ คริสต์ศาสนศาสตร์เรื่องการท าพันธกิจคริสตจักรและหลักการท าพันธกิจของ ริค วอร์เรน
ในหนังสือคริสตจักรที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ท่ีน าเสนอมี 5 พันธกิจหลัก ซึ่งสามารถพบหลักการ
ได้ชัดเจนจากพระมหาบัญชา (มัทธิว 28:18-20) และพระมหาบัญญัติ (มัทธิว 22:37-39) ของ 
พระเยซูคริสต์ ดังนี้ พันธกิจการประกาศพระกิตติคุณแก่ผู้ที ่ยังไม่เชื่อ พันธกิจการสร้างสาวก หรือ 
การพัฒนาคุณลักษณะชีวิตสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์ พันธกิจการสามัคคีธรรม หรือการเอาใจใส่ดูแล
และเสริมสร้างชีวิตของกันและกัน พันธกิจการนมัสการพระเจ้า และพันธกิจการรับใช้ผู้คนในสังคม 
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เมื ่อพิจารณางานรับใช้ของพระเยชู จะเห็นได้ชัดว่าพระองค์รวมเอาองค์ประกอบทั้ง 5 นี้ไว้ใน  
พระราชกิจของพระองค์ อัครทูตเปาโลไม่เพียงแต่ท าให้วัตถุประสงค์เหล่านี้ส าเร็จในงานรับใช้ของท่าน
เท่านั ้น ท่านยังอธิบายวัตถุประสงค์เหล่านี ้ในเอเฟซัส 4 :1-16 แต่ตัวอย่างที ่ชัดเจนที ่สุดของ
วัตถุประสงค์ท้ัง 5 คือ คริสตจักรแห่งแรกในเยรูซาเล็มท่ีบรรยายในกิจการ 2:1-47 แม้ว่าคริสตจักรแต่
ละแห่งจะต่างกันในเรื่องวิธีการที่ท าให้วัตถุประสงค์เหล่านี้ส าเร็จ แต่ก็ไม่ควรเห็นต่างกันในเรื่องที่ว่า 
พระเจ้าทรงเรียกให้เราท าอะไร หากคริสตจักรในปัจจุบันมีความประสงค์ให้คริสตจักรเติบโตเข้มแข็ง
ตามธรรมชาติ จ าเป็นจะต้องเข้าใจว่าคริสตจักรหมายถึงชุมชนผู้เช่ือวางใจในพระเจ้าท่ีท าตามพระทัย
ของพระองค์ ท าพันธกิจหลัก 5 พันธกิจอย่างสัตย์ซื ่อ คริสตจักรสันป่าสัก สังกัดเขตอภิบาลที่ 12  
ภาคท่ี 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย ปัจจุบันมีสามาชิก 61 คนตามข้อมูลปี ค.ศ.2018 มีผู้รับใช้เป็น
ทีมอภิบาล 4 ท่าน มีคณะธรรมกิจด าเนินงานพันธกิจ ได้เริ่มต้นพันธกิจเมื่อปี ค.ศ.2007 ประกาศกับ
คนที่ไม่เชื่อ จากการเช่าตึกจนมีที่ดินและอาคาร มีพัฒนาการในด้านจ านวนสมาชิก คุณภาพชีวิต  
การท าพันธกิจด้านต่าง ๆ และระบบการบริหาร จากศูนย์พันธกิจ จุดประกาศ หมวดคริสเตียนและ
ได้รับการสถาปนาเป็นคริสตจักรสันป่าสัก เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม ค.ศ.2019 และท าพันธกิจของพระเจ้า
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน การท าพันธกิจคริสตจักรสันป่าสักก็ได้ท าพันธกิจ 5 ด้าน โดยได้ยึดหลักการ 
จากพระคัมภีร์ มีหลายอย่างที่ท าได้ดีและมีหลายพันธกิจที่ต้องพัฒนาด้วยเช่นกันซึ่งจะน าเสนอ ดังนี้ 
 5.1.1 วิเคราะห์ข้อมูลประเด็นเรื่อง “พันธกิจท่ีท าได้ดีท่ีสุด”  
 5.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลประเด็นเรื่อง “พันธกิจท่ีควรพัฒนา” 

 

5.1.1 วิเคราะห์ข้อมูลประเด็นเรื่อง “พันธกิจท่ีท าได้ดีท่ีสุด” 
 จากการเก็บรวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยเรื่องเรื่องหลักการ 
ท าพันธกิจอย่างสัตซื่อ : กรณีศึกษาคริสตจักรสันป่าสัก สามารถสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลประเดน็เรื่อง 
“พันธกิจท่ีท าได้ดีท่ีสุด” ได้ดังนี้  

ล าดับท่ี 1 พันธกิจด้านการนมัสการพระเจ้า ท าได้ดีเพราะว่าคริสตจักรมีทีมนมัสการอนุชนท่ีเข้มแข็ง 
มีพี ่น้องมานมัสการเป็นประจ า กระบวนการตลอดการนมัสการมีความเป็นเอกภาพสอดคล้องกับ
หัวข้อเทศนา มีการเปิดโอกาสให้พี่น้องสมาชิกได้เป็นพยานชีวิตและขอบพระคุณพระเจ้า พี่น้องได้
อ ุท ิศตัวร ับใช้มากขึ ้นในส่วนต่างๆ มีพ ี ่น ้องคืนสิบลดเป็นประจ าทุกเดือน บางท่านก็ได้มี  
การสัญญาถวายและมีภาระใจถวายเป็นประจ าทุกอาทิตย์ท าให้มีส่วนส าคัญท าให้สามารถคาดการ
และวางแผนเรื่องการเงินได้ 
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ล  าด ับท ี ่  2  พ ันธก ิจด ้านการสาม ัคค ีธรรม และพ ันธก ิจด ้ านการประกาศพระก ิตต ิ คุณ  
(มีสองพันธกิจคะแนนเท่ากัน) พันธกิจด้านการสามัคคีธรรมท าได้ดีเพราะว่าคริสตจักร เป็น 
คริสตจักรแบบครอบครัว  มีกิจกรรมสร้างสัมพันธ์  เช่น  รับประทานอาหารด้วยกันหลังการนมัสการ  
มีค่ายสมาชิก ค่ายอนุชน และรีทรีตคณะธรรมกิจเพื่อวางแผนประจ าปี เป็นต้น และคริสตจักรก็ยังมี
การจัดเวลาส าหรับอธิษฐานร่วมกันอย่างสม ่าเสมอ มีการนมัสการตามบ้าน และออกเยี่ยมเยียน
สมาชิก  

 ส่วนพันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณท าได้ดี เพราะว่าคริสตจักรได้มีการจัดกิจกรรม 
การประกาศอย่างต่อเนื่อง ทั้งประกาศผ่านสายสัมพันธ์ส่วนตัว ประกาศกับชุมชน และร่วมกับทีม  
จากต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลี และประเทศแคนนาดา ซึ่งได้ประกาศผ่านการช่วยเหลือชุมชน
ร่วมกันมูลนิธิพันธกิจห้าและสองที่คริสตจักรเราร่วมก่อตั้ง  โดยการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องผู้สูงอายุ 
ผู ้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ร่วมกับอาสาสมัครชุมชน เทศบาลต าบลป่าสัก และพัฒนาสังคมของ 
จังหวัดล าพูน ทั้งไปประกาศในโรงเรียนต่างๆ เช่นโรงเรียนวัดสันป่าสักโดยการไปจัดคริสต์มาส  
พาทีมจากต่างประเทศเข้าไปสอนภาษาและท ากิจกรรมทุกๆปีอย่างสม ่าเสมอและมีอนุชนหลายคนเข้า
มารับเช่ือ  และได้เข้าไปท ากิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาในพระราชูปถัมภ์ 
จังหวัดล าพูนด้วย 

ล าดับที่ 3 พันธกิจด้านการสร้างสาวก ท าได้ดีเพราะว่ามีการเรียนพระคัมภีร์ทุกอาทิตย์ก่อนการ
นมัสการพระเจ้า เรียนรู้ผ่านค าพยานชีวิตของพี่น้องด้วย ส าหรับอนุชนคริสตจักรได้จัดให้มีค่ายส าหรับ
เรียนพระคัมภีร์ พาไปร่วมค่ายกับอนุชนต่างคริสตจักร ท้ังค่ายของเขตอภิบาล ค่ายอนุชนภาค เป็นต้น 
ผู ้ ใหญ่เราก็ม ีการเร ียนพระคัมภีร ์ทุกคร ั ้งที ่ เราจัดร ีทรีตนอกสถานที ่ช ่วยให้สมาชิกเร ียนรู้  
น ้าพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นผ่านพระคัมภีร์ นอกจากนั้นพี่น้องยังได้ร่วมรับใช้ในพันธกิจต่างๆของ
คริสตจักรท าให้ได้พัฒนาชีวิตผ่านชุมชนตามแบบอย่างของพระเยซู 

ล าดับที่ 4 พันธกิจด้านการรับใช้คนในสังคม ท าได้ดีเพราะว่าคริสตจักรได้มีพันธกิจที่ท ากับโรงเรยีน
เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในการสอนคุณธรรมจริยธรรม  และเราก็ได้ท ากิจกรรมเพื่อสังคมใน
ช ุมชนสันป ่าส ัก  โรงเร ียนส ันป ่าส ักร ่วมก ับท ีมเกาหลี  และช ่วยเหล ือช ่วงโคว ิด -19 เช่น   
มีการมอบถุงยังชีพในช่วงสถานการณ์ที่ยากล าบาก และจุดเด่นของเราอีกประเด็นคือคุณยายมีของ
ประทานด้านการท าอาหารท่านได้ร่วมกับทีมท าอาหารแจกจ่ายให้กับชุมชนเป็นการส าแดงความรัก
ของพระเจ้าได้เป็นอย่างดี และคริสตจักรเราได้มีการเปิดสอนพิเศษ เช่น ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ 
ดนตรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายส าหรับเด็กๆในชุมชน ท าให้มีผู ้ปกครองน าเด็กๆมาเรียนหลายรุ่น 
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และก็มีคนรับเชื ่อด้วยรับบัพติศมาด้วย และได้มีการท ากิจกรรมเพื ่อสังคมในชุมชนสันป่าสัก 
ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการโดยการช่วยเหลือด้านส่ิงของจ าเป็นผ่านมูลนิธิพันธกิจห้าและสอง 

 

5.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลประเด็นเรื่อง “พันธกิจท่ีควรพัฒนา” 
 จากการเก็บรวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัยเรื่องเรื่องหลักการ 
ท าพันธกิจอย่างสัตย์ซื่อ : กรณีศึกษาคริสตจักรสันป่าสัก สามารถสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นเรื่อง 
“พันธกิจท่ีควรพัฒนา” ได้ดังนี้  

ล าดับที ่ 1 พันธกิจด้านการสร้างสาวก ควรพัฒนาเพราะว่าคริสตจักรยังมีจุดอ่อนคือยังขาด 
การเรียนคริสเตียนศึกษาของเด็กรวี อนุชน และยังขาดบทเรียนคริสเตียนศึกษา ผู้รับผิดชอบสอน  
ในแต่ละช่วงวัย สถานที ่ที ่เหมาะสมปลอดภัยโดยเฉพาะเด็กรวี  มีเวลาเรียนที ่ย ืดหยุ ่นเกินไป  
ขาดส่ือการสอนท่ีเหมาะสม และยังขาดกระบวนการสร้างสาวกท่ีชัดเจน 

ล าดับที่ 2 พันธกิจด้านการรับใช้คนในสังคม ควรพัฒนาเพราะว่าเรายังท าได้ไม่ดีพอเมื่อดูแผนงาน
ประจ าปี และดูว่าเราได้วางแผนอย่างไรและท าไปได้แค่ไหน ต้องพยายามหาโอกาสที่พระเจ้าเปิดให้
มากขึ้น และสมาชิกยังขาดการอุทิศตัวสู่งานรับใช้ ขาดการวางแผนงบประมาณที่ชัดเจนในเรื ่องนี้  
และยังขาดผู้ท่ีอุทิศตัวรับใช้พระเจ้าร่วมกับทีมผู้น าคริสตจักร  

ล าดับที่ 3 พันธกิจด้านการสามัคคีธรรม ควรพัฒนาเพราะว่ายังขาดกลุ่มสามัคคีธรรม ก่อนหน้านี้ 
เราก็ได้วางแผนร่วมกัน แต่เนื ่องจากสถานการณ์เราก็อาจจะจัดในรูปแบบออนไลน์ ไม่มีทีมที่ท า 
พันธกิจเย่ียมเยียน และมีการแพร่ระบาดของโควิดก็ต้องงดไว้ก่อน  

ล าด ับท ี ่  4 พ ันธก ิจด ้านการนม ัสการพระเจ ้า ควรพ ัฒนาเพราะว ่าขาดการเตรียมช ีวิ ต 
ทีมนมัสการ สมาชิกขาดการอบรม และไม่กล้าเข้ามามีส่วนในงานรับใช้ และบางครั้งการเทศนาก็ขาด
ความพร้อมท้ังน ้าเสียง ท่าทางและความมั่นใจ เป็นต้น 

ล าดับท่ี 5 พันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ ควรพัฒนาเพราะว่าการประกาศด้วยชีวิตคริสตจักร
เราท  าได ้ด ี  แต ่ย ั ง ไม ่สามารถพ ูดถ ึ งพระก ิตต ิค ุณของพระเยซ ูคร ิสต ์ ไ ด้ อย ่ างครบถ ้วน  
ขาดการอบรมสมาชิก ขาดภาระใจในการน าข่าวประเสริฐไปถึงพี่น้องท่ียังไม่รู้จักกับพระเจ้าด้วย 
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5.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท าพันธกิจ 

 คริสตจักรได้ด าเนินพันธกิจหลักของคริสตจักรอย่างครบถ้วนทั้ง 5 พันธกิจ คือพันธกิจ 
การสร้างสาวก พันธกิจการสามัคคีธรรม พันธกิจการประกาศพระกิตติคุณ พันธกิจการนมัสการ  
และพันธกิจการรับใช้ผู้คนในสังคม โดยในแต่ละพันธกิจได้มีคณะธรรมกิจแต่ละฝ่ายและศิษยาภิบาล 
ที่ดูแลและคอยขับเคลื่อนพันธกิจเหล่านั้น สิ่งที่อยากจะพัฒนาการท าพันธกิจให้ครบถ้วนและสมดุล  
คือ ในแต่ละปีอยากจะวางแผนงานให้ชัดเจนรวมถึงใส่รายละเอียดย่อยในแต่ละพันธกิจให้ชัดเจน  
และช่วยกันวางงบประมาณท่ีชัดเจนด้วย เพื่อท่ีจะให้แต่ละพันธกิจสามารถท าได้อย่างเต็มท่ีและดีท่ีสุด  
และให้พันธกิจทุกอย่างเป็นสิ ่งที ่จะช่วยเสริมสร้างสมาชิกให้มีชีวิ ตฝ่ายจิตวิญญาณที ่ เต ิบโต  
ได ้ ใช ้ของประทานท ี ่พระว ิญญาณประทานให ้ เพ ื ่ อ ใช ้ ในการท  าพ ันธก ิจของคร ิสตจ ักร  
และมีส่วนเสริมสร้างชีวิตของกันและกันผ่านทางการท าพันธกิจในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1) พันธกิจด้านการสร้างสาวก 
 คริสตจักรควรช่วยให้สมาชิกติดสนิทกับพระเจ้า เรียนรู้พระทัยของพระเจ้าผ่านการอธิษฐาน 
ศึกษา ใคร่ครวญพระคัมภีร ์ และเรียนรู้จากประสบการณ์ในชีว ิต คริสตจักรได้ด าเนินพันธกิจ  
โดยจัดให้มีการศึกษาพระคัมภีร์วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. -10.00 น. โดยมีสื ่อการสอนด้วย เช่น 
การฉายจอภาพ เพื่อจะได้น่าสนใจเกิดการเรียนรู้เข้าใจมากยิ่งขึ้น มีการแบ่งการเรียนรู้ส าหรับเด็กเล็ก 
และอนุชน มีแผนสร้างห้องเร ียนส าหร ับเด็กเล็กในคร ิสตจักรเพื ่อความสะดวก  ปลอดภัย  
และผู้ปกครองก็สามารถเข้าร่วมนมัสการได้ ควรมีการสรรหาอาสาสมัครที่จะเป็นพี่เลี้ยง ส่งเสริมให้
สมาชิกต้องเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ และคริสตจักรควรมีกระบวนการสร้างสาวกท่ี
ชัดเจน น าไปสู่การพัฒนาคริสตจักรอย่างแท้จริง 

2) พันธกิจด้านการรับใช้คนในสังคม  
 คริสตจักรควรช่วยให้สมาชิกมีส ่วนในการรับใช้ผ ู ้คนในสังคม โดยเฉพาะผู ้ท ี ่ข ัดสน 
ผู้ด้อยโอกาส ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกกดขี่ข่มเหงจากสถานการณ์และจากบุคคลต่างๆ คริสตจักร  
ควรแบ่งปันส่ิงของอย่างสม ่าเสมอแก่ชุมชน ควรมีการวางแผนประจ าปี จัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม 
และส่งเสริมให้สมาชิกอุทิศตัวมากยิ่งขึ้น 

3) พันธกิจด้านการสามัคคีธรรม  
 คริสตจักรควรช่วยให้สมาชิกมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด สนิทสนม เกิดความรัก การดูแลเอาใจใส่
และเสริมสร้างชีวิตของกันและกัน คริสตจักรควรด าเนินพันธกิจ เช่นจัดให้มีกลุ่มสามัคคีธรรมตามบ้าน  
มีการออกเยี ่ยมเยียนเป็นทีม และในสถานการณ์ที ่มีการเพร่ระบาดของโควิด 19 ก็ควรจัด 
กลุ่มออนไลน์เพื่อสามัคคีธรรมกัน 
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4) พันธกิจด้านการนมัสการพระเจ้า  

 คริสตจักรควรช่วยให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการยกย่อง ให้เกียรติ และสรรเสริญพระเจ้า  
ผ่านการนมัสการพระเจ้าในคริสตจักร และผ่านการด าเนินชีวิตประจ าวัน คริสตจักรควรด าเนิน 
พันธกิจ เช่นจัดให้มีการนมัสการในวันอาทิตย์ ตามเทศกาล โดยสร้างบรรยากาศการนมัสการท่ี
เหมาะสม มีความครึกครื้นมากขึ้น สรรหาสมาชิกท่ีจะคอยช่วยดูแลเป็นพี่เลี้ยงส าหรับพี่น้องที่มา
นมัสการใหม่เพื่อให้การแนะน าและช่วยเหลือ ควรมีการการเทศนาก็ควรมีน ้าเสียงหนักแน่นและมีการ
แสดงท่าทางประกอบอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งผู้เทศนาต้องเตรียมพร้อมโดยการอธิษฐานเตรียมมา
อย่างดีท่ีสุด คริสตจักรมีการประชุมวางแผนงานให้ชัดเจน และส่งเสริมให้สมาชิกอุทิศตัวรับใช้มากขึ้น 

5) พันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ  
 คริสตจักรควรช่วยให้สมาชิกรู้จักใช้โอกาสในชีวิต ประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์  
แก่ผู้คนที่ตนสัมพันธ์เกี่ยวข้อง เพื่อนร่วมงาน และคนในสังคมชุมชน คริสตจักรควรด าเนินพันธกิจ  
เช่น จัดงานคริสต์มาส อีสเตอร์เพื ่อการประกาศ การประกาศผ่านสายสัมพันธ์ ประกาศผ่าน 
การท าอาหารไปแจก การอธิษฐานเผื่อ การมีใจเมตตาสงสาร การมีน ้าใจหรือบางครั้งก็เป็นที่ปรึกษา
ให้กับเขา และคริสตจักรควรจัดการอบรมการประกาศให้กับสมาชิกเพื่อให้เข้าใจเรื่องพระกิตติคุณ
และสามารถประกาศเรื่องความรอดแก่ผู้อื่นได้ 

 
5.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่องหลักการท าพันธกิจอย่างสัตย์ซื่อ : กรณีศึกษาคริสตจักรสันป่าสัก  
พบประเด็นที่น่าสนใจที่ควรมีการศึกษาวิจัยต่อไปเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคริสตจักร  ควรมีการ
ศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1) ควรมีการศึกษาว ิจ ัยว ่า จะพัฒนากระบวนการสร ้างสาวกแท้ในคร ิสตจ ักร 
ได้อย่างไร 
2) ควรมีการศึกษาวิจัยว่า จะช่วยให้สมาชิกอุทิศตัวสู่งานรับใช้ตามของประทาน 
ได้อย่างไร  
3) ควรมีการศึกษาวิจัยว่า จะเปิดกลุ่มสามัคคีธรรมแท้จริงมากขึ้นได้อย่างไร  
4) ควรมีการศึกษาวิจัยว่า จะพัฒนาทีมนมัสการให้เข้มแข็งได้อย่างไร  
5) ควรมีการศึกษาวิจัยว่า จะส่งเสริมให้สมาชิกประกาศพระกิตติคุณที ่ครบถ้วน 
ได้อย่างไร
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แบบสอบถามการศึกษาวิจัย 
เรื่องหลักการท าพันธกิจคริสตจักรอย่างสัตย์ซื่อ : กรณีศึกษาคริสตจักรสันป่าสัก 

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ 
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แบบสอบถามการศึกษาวิจัย 

เรื่องหลักการท าพันธกิจคริสตจักรอย่างสัตย์ซื่อ : กรณีศึกษาคริสตจักรสันป่าสัก 
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ 

ค าอธิบาย 
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการศึกษาวิจัยถึงสภาพความเป็นจริงของการท า  

พันธกิจคริสตจักรสันป่าสักโดยนักศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาและวางแผนงานพัฒนาการท าพันธกิจของคร ิสตจักรท้องถิ ่นให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดผลตามพระทัยพระเจ้า และตามหลักการของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์และหลักการท า
พันธกิจคริสตจักรอย่างสัตย์ซื่อ 

กระบวนการศึกษาวิจัยในครั้งนี ้ประกอบด้วยแบบสอบถาม 3 ส่วนคือ (1) ข้อมูลผู้ตอบ
แบบสอบถาม (2) แบบสอบถามประเด็นเรื่อง "พันธกิจท่ีท าได้ดีท่ีสุด" และ(3) แบบสอบถามประเด็น
เรื่อง "พันธกิจท่ีควรพัฒนา" มีข้ันตอนในการด าเนินการ 3 ขั้นตอนด้วยกันคือ ขั้นตอนแรกผู้เข้าร่วมให้
ข้อมูลท าแบบสอบถามที่ก าหนด ขั้นตอนที่สอง ผู้เข้าร่วมศึกษาวิจัยร่วมกันประมวลข้อมูลจาก
แบบสอบถาม และขั้นตอนสุดท้าย ร่วมกันสนทนากลุ่มตามประเด็นท่ีก าหนด 

ผู้ด าเนินการศึกษาวิจัยขอบพระคุณทุกท่านท่ีได้กรุณาเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
ถ้าในการวิจัยช่วงหนึ่งช่วงใดท่ีท่านรู้สึกไม่สบายใจท่ีจะให้ค าตอบ เป็นสิทธิของท่านท่ีจะไม่ตอบค าถาม
หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนั้นๆ และถ้าท่านรู้สึกว่าไม่สบายใจเมื่ออยู่ในกระบวนการศึกษาวิจัย
สนทนากลุ่ม ท่านมีสิทธิ์ท่ีออกจากกลุ่มการศึกษาวิจัยโดยไม่ต้องขออนุญาตและแจ้งเหตุผลใดๆ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

(1) เพศ   ชาย   หญิง 

(2) อายุ  20-39 ปี  40-59 ปี 

(3) สถานภาพครอบครัว   โสด   แต่งงาน   หย่า   
    หม้าย 

(4) ปัจจุบันรับผิดชอบเล้ียงบุตร  1 คน  2 คน   3 คนขึ้นไป 

(5) สถานภาพในคริสตจักร   ท่ีปรึกษา  ผู้ปกครอง มัคนายก  
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ศิษยาภิบาล/ผู้ช่วย/ทีมอภิบาล คณะธรรมกิจ สมาชิก 

ส่วนที่ 2 ประเด็นเร่ือง “พันธกิจที่ท าได้ดีที่สุด” 
 

ค าช้ีแจง : โปรดเลือกพันธกิจท่ีท่านเห็นว่า เป็นพันธกิจท่ีท าได้ดีท่ีสุด โดยเรียงล าดับ 1, 2, 3, 
4 และ 5 หน้าข้อความพันธกิจท่ีท่านเลือก 
          (2.1) พันธกิจด้านการสร้างสาวก คริสตจักรได้ช่วยให้สมาชิกติดสนิทกับพระเจ้า เรียนรู้
พระทัยของพระเจ้าผ่านการอธิษฐาน ศึกษา ใคร่ครวญพระคัมภีร์ เรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตและ
เสริมสร้างชีวิตให้เป็นสาวกแท้ 
          (2.2) พันธกิจด้านการนมัสการพระเจ้า คริสตจักรได้ช่วยให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการยกยอ่ง 
ให้เกียรติ และสรรเสริญพระเจ้า ผ่านการนมัสการพระเจ้าในคริสตจักร และผ่านการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  
          (2.3) พันธกิจด้านการสามัคคีธรรม คริสตจักรได้ช่วยให้สมาชิกมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด สนิท
สนม เกิดความรัก การดูแลเอาใจใส่และเสริมสร้างชีวิตของกันและกัน 
          (2.4) พันธกิจด้านการรับใช้คนในสังคม คริสตจักรได้ช่วยให้สมาชิกมีส่วนในการรับใช้ผู้คนใน
สังคม โดยเฉพาะผู้ท่ีขัดสน ผู้ด้อยโอกาส ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกกดขี่ข่มเหงจากสถานการณ์และจาก
บุคคลต่างๆ  
          (2.5) พันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ คริสตจักรได้ช่วยให้สมาชิกรู้จักใช้โอกาสในชวีิต 
ประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ แก่ผู้คนท่ีตนสัมพันธ์เกี่ยวข้อง เพื่อนร่วมงาน และคนในสังคม
ชุมชน  
 
ส่วนที่ 3 ประเด็นเร่ือง “พันธกิจที่ควรพัฒนา” 
 

ค าช้ีแจง : โปรดเลือกพันธกิจท่ีท่านเห็นว่า เป็นพันธกิจท่ีควรพัฒนา โดยเรียงล าดับ 1, 2, 3, 
4 และ 5 หน้าข้อความพันธกิจท่ีท่านเลือก 
          (3.1) พันธกิจด้านการสร้างสาวก คริสตจักรได้ช่วยให้สมาชิกติดสนิทกับพระเจ้า เรียนรู้
พระทัยของพระเจ้าผ่านการอธิษฐาน ศึกษา ใคร่ครวญพระคัมภีร์ เรียนรู้จากประสบการณ์ในชีวิตและ
เสริมสร้างชีวิตให้เป็นสาวกแท้ 
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          (3.2) พันธกิจด้านการนมัสการพระเจ้า คริสตจักรได้ช่วยให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการยกยอ่ง 
ให้เกียรติ และสรรเสริญพระเจ้า ผ่านการนมัสการพระเจ้า ในคริสตจักร และผ่านการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  
          (3.3) พันธกิจด้านการสามัคคีธรรม คริสตจักรได้ช่วยให้สมาชิกมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด สนิท
สนม เกิดความรัก การดูแลเอาใจใส่และเสริมสร้างชีวิตของกันและกัน 
          (3.4) พันธกิจด้านการรับใช้คนในสังคม คริสตจักรได้ช่วยให้สมาชิกมีส่วนในการรับใช้ผู้คนใน
สังคม โดยเฉพาะผู้ท่ีขัดสน ผู้ด้อยโอกาส ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกกดขี่ข่มเหงจากสถานการณ์และจาก
บุคคลต่างๆ  
          (3.5) พันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ คริสตจักรได้ช่วยให้สมาชิกรู้จักใช้โอกาสในชวีิต 
ประกาศพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ แก่ผู้คนท่ีตนสัมพันธ์เกี่ยวข้อง เพื่อนร่วมงาน และคนในสังคม
ชุมชน 
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ภาคผนวก ข 

แนวค าถามในการใช้สนทนากลุ่มโครงการวิจัย 

เรื่องหลักการท าพันธกิจคริสตจักรอย่างสัตย์ชื่อ : กรณีศึกษาคริสตจักรสันป่าสัก 

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ 
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แนวค าถามในการใช้สนทนากลุ่มโครงการวิจัย 

เร่ืองหลักการท าพันธกิจคริสตจักรอย่างสัตย์ชื่อ : กรณีศึกษาคริสตจักรสันป่าสัก 

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ 

1.จากการตอบแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ประเด็นเรื่อง “พันธกิจท่ีท าได้ดีท่ีสุด” ท่านคิดว่าเพราะเหตุใด
พันธกิจท่ีท าได้ดีท่ีสุดล าดับ 1 ถึงเป็นพันธกิจด้านนี้ 
2.จากการตอบแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ประเด็นเรื่อง “พันธกิจท่ีท าได้ดีท่ีสุด” ท่านคิดว่าเพราะเหตุใด
พันธกิจท่ีท าได้ดีท่ีสุดล าดับ 2 ถึงเป็นพันธกิจด้านนี้ 
3.จากการตอบแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ประเด็นเรื่อง “พันธกิจท่ีท าได้ดีท่ีสุด” ท่านคิดว่าเพราะเหตุใด
พันธกิจท่ีท าได้ดีท่ีสุดล าดับ 3 ถึงเป็นพันธกิจด้านนี้ 
4.จากการตอบแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ประเด็นเรื่อง “พันธกิจท่ีท าได้ดีท่ีสุด” ท่านคิดว่าเพราะเหตุใด
พันธกิจท่ีท าได้ดีท่ีสุดล าดับ 4 ถึงเป็นพันธกิจด้านนี้ 
5.จากการตอบแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ประเด็นเรื่อง “พันธกิจท่ีท าได้ดีท่ีสุด” ท่านคิดว่าเพราะเหตุใด
พันธกิจท่ีท าได้ดีท่ีสุดล าดับ 5 ถึงเป็นพันธกิจด้านนี้ 
6.จากการตอบแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ประเด็นเรื่อง “พันธกิจท่ีควรพัฒนา” ท่านคิดว่าเพราะเหตุใด 
พันธกิจท่ีควรพัฒนาล าดับ 1 ถึงเป็นพันธกิจด้านนี้ และท่านคิดว่าควรพัฒนาอย่างไร 
7.จากการตอบแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ประเด็นเรื่อง “พันธกิจท่ีควรพัฒนา” ท่านคิดว่าเพราะเหตุใด 
พันธกิจท่ีควรพัฒนาล าดับ 2 ถึงเป็นพันธกิจด้านนี้ และท่านคิดว่าควรพัฒนาอย่างไร 
8.จากการตอบแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ประเด็นเรื่อง “พันธกิจท่ีควรพัฒนา” ท่านคิดว่าเพราะเหตุใด 
พันธกิจท่ีควรพัฒนาล าดับ 3 ถึงเป็นพันธกิจด้านนี้ และท่านคิดว่าควรพัฒนาอย่างไร 
9.จากการตอบแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ประเด็นเรื่อง “พันธกิจท่ีควรพัฒนา” ท่านคิดว่าเพราะเหตุใด 
พันธกิจท่ีควรพัฒนาล าดับ 4 ถึงเป็นพันธกิจด้านนี้ และท่านคิดว่าควรพัฒนาอย่างไร 
10.จากการตอบแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ประเด็นเรื่อง “พันธกิจท่ีควรพัฒนา”ท่านคิดว่าเพราะเหตุใด 
พันธกิจท่ีควรพัฒนาล าดับ 5 ถึงเป็นพันธกิจด้านนี้ และท่านคิดว่าควรพัฒนาอย่างไร 
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ภาคผนวก ค 

เอกสารรับรองการพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัย 
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ประวัตินักวิจัย 
 
 

ชื่อ – นามสกุล          นายดนัย เพ็ชรชัยศรี 

Name    Mr.Danai Phetchaisee  

สถานที่ติดต่อ  63/1 หมู่ 6 ต าบลป่าสัก  อ าเภอเมืองล าพูน  จังหวัดล าพูน  51000 

โทรศัพท์มือถือ   084-712-9212     

อีเมล    hananim-777@hotmail.com        

                        

ประวัติการณ์ศึกษา 

• ระดับเตรียมอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กวัดนิโคธาราม  จ.อุดรธานี 

• ระดับอนุบาลและ 

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนปะโคสามัคคีวิทยา    จ.อุดรธานี 

• ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม      จ.เชียงราย 

• ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคริสต์ศาสนศาสตร์  

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ  

• ระดับปริญญาโท ก าลังศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาคร ิสต ์ศาสนศาสตร์  ว ิทยาล ัยพระคร ิสต ์ธรรมแมคก ิลวารี   

มหาวิทยาลัยพายัพ (Master of Arts in Christian Theology)และ ได้รับ

การรับรองมาตรฐานหลักสูตรพระคริสต์ธรรม (Master of Divinity) 

โดยสมาคมคริสต์ศาสนศาสตร์ศึกษาแห่งเอเชียอาคเนย์ (ATESEA) 

 

ประสบการณ์ท างาน 

• ปี 2004 - 2009  นักเรียนศูนย์การศึกษาคริสเตียนไทย-เกาหลี  

• ปี 2010 - 2011  อาสาสมัครศูนย์การศึกษาคริสเตียนไทย-เกาหลี  

• ปี 2012 - 2016  กลุ่มผู้น านักศึกษาวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี  
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o ปีการศึกษา 2555 ประธานช้ันปีในปีการศึกษาท่ี 1/2555 

o ปีการศึกษา 2555 คณะกรรมการฝ่ายนมัสการ 

o ปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการบ้านพักชาย บ้านพักเบ็ธชาโลม 

o ปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม 

o ปีการศึกษา 2556 ทีมประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ 

o ปีการศึกษา 2557 ประธานคณะกรรมการฝ่ายนมัสการ  

• ปี 2015 - 2016  วิทยากรสอนเพลงและน านันทนาการในการอบรมครูรวีของ 

หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์  

สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

• ปี 2016  นายกสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 

• ปี 2016  คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา (ตัวแทนจากนักศึกษา) 

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ  

• ปี 2017  ครูศาสนาประจ าคริสตจักรสันติสุขใหม่  

เขต12 ภาคท่ี 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย  

• ปี 2017 - 2019  ทีมปลูกสร้างคริสตจักรสันป่าสัก  

เริ่มพัฒนาจากศูนย์พันธกิจ เป็นจุดประกาศ ได้รับการแต่งตั้งเป็น 

หมวดคริสเตียน และพัฒนาได้รับการสถาปนาเป็นคริสตจักร  

• ปี 2018  ผู้ประสานงานมูลนิธิพันธกิจห้าและสอง  

• ปี 2018 - ปัจจุบัน เป็นครูศาสนาและศิษยาภิบาลท่ีคริสตจักรสันป่าสัก ภาคท่ี 1  

  สภาคริสตจักรในประเทศไทย  

• ปี 2018 - ปัจจุบัน กรรมการเขตอภิบาลท่ี 12 ภาคท่ี 1  

• ปี 2019 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการมูลนิธิพันธกิจห้าและสอง  

• ปี 2018 - ปัจจุบัน กรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนท์จังหวัดล าพูน  

  (กปจ.ล าพูน) 

•      ปี 2018 - ปัจจุบัน คณะกรรมการเพื่อการประกาศและเพิ่มพูนคริสตจักร จังหวัด  

  ล าพูน (กปพ.ล าพูน)  
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 ทุนการศึกษาที่เคยได้รับ 

• คริสตจักรทวีพรปะโค ภาคท่ี 13 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 

• คริสตจักรภาคท่ี 13 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 

• ทุนพัฒนาบุคลากรสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

• ศูนย์การศึกษาคริสเตียนไทย – เกาหลี 

• คริสตจักรสันป่าสัก ภาคท่ี 1 สภาคริสตจักรในประเทศไทย 

• หน่วยงานศิษยาภิบาล สภาคริสตจักรในประเทศไทย 

• คณะมาร์บูเกอร์มิชช่ัน 

• มหาวิทยาลัยพายัพ 

• คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 

• สภาคริสตจักรในประเทศไทย 

• Fair Oaks Presbyterian Church, USA 

 

ผลงานทางวิชาการ 

• วิจัยร่วมเรื ่อง ส ารวจภาวะการณ์มีงานท าของบัณฑิต วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 

มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2555 

• วิจัยเรื ่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประกาศพระกิตติคุณของสถานประกาศบ้านสันป่าสัก

ล าพูน ระหว่างปี 2556-2558 

• เขียนบทความเรื่อง ภาวะผู้น าของพระเจ้า ร่วมกับศาสนาจารย์ ดร.จัง วอน คิม 

• น าเสนอบทความเรื่อง ภาวะผู้น าของพระเจ้า ร่วมกับศาสนาจารย์ ดร.จัง วอน คิม ในการประชุม

น าเสนอผลงานทางวิชาการด้านคริสต์ศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ค.ศ. 2022   

(THAILAND THEOLOGICAL ACADEMIC CONFERENCE 2022) 

 


