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การปรับระบบขององคกรทามกลางกระแสโลกาภิวัตน 

ช่ือนักศึกษา  วิดนู  ราชพลพิจารณ  
อาจารยท่ีปรึกษา ศาสตราจารย  สุกัญญา   สุดบรรทัด   
สาขาวิชา  นิเทศศาสตร  (ธุรกิจ) 
ปการศึกษา  2547   
 

บทคัดยอ 
 

 การศึกษาวิจัย เร่ือง “กระบวนการส่ือสารของบุคลากรในคณะกรรมาธิการฝายส่ือสาร
สังคมในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ภายหลังการปรับระบบขององคกร ทามกลาง
กระแสโลกาภวิัตน” เปนการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใชวิธีการสัมภาษณ (Interview)  
บุคลากรในสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ และ ผูท่ีเกี่ยวของ โดยการเลือกกลุมเปาหมายใชวิธีการเลือก
แบบเจาะจง  และใชวิธีการสัมภาษณกลุมเจาะลึก (Focus Group Interview) คริสตชนท่ีเปนสมาชิก
ผูรับขาวสาร หนังสือพิมพอุดมสาร และนิตยสารอุดมศานต และใชวิธีการศึกษาวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) จากขอมูลหนังสือพิมพอุดมสาร และนิตยสารอุดมศานต และเว็บไซตท่ีเกี่ยวของ   
ผลการวิจัยพบวา      

1. ส่ือมวลชนคาทอลิก มีการเปล่ียนแปลงนําส่ือใหมมาใช โดยแบงออกเปน  4 มิติ  คือ  
ในมิต ิ ท่ี 1 เร่ือง โครงสราง หนาท่ี มีการเปล่ียนแปลงในการกาํหนดวสัิยทัศน พันธกิจ 

สรางเครือขายขาว และนําส่ือใหม คือ E-mail มาใชชวยในการตดิตอส่ือสาร แตยังใชไดไมเต็ม
ประสิทธิภาพ 

ในมิติ ท่ี 2 เร่ือง การติดตอส่ือสารโดยการใชส่ือใหมในองคกร มีการเปล่ียนแปลง    
มีการติดตอส่ือสารท่ีสะดวก  รวดเร็ว  แตเปนองคกรศาสนา  จงึมีคนใชจริงจังนอย 

ในมิติ ท่ี 3  เร่ือง มีการสรางเครือขายสมาชิกขาวสาร โดยการจดักจิกรรมตาง ๆ และ
ใชส่ือใหมเปนชองทางในการแสวงหาขาวสารในแวดวงศาสนา  และเพื่อส่ือสารไปยังคริสตชน 

ในมิต ิท่ี 4 เร่ือง ใชในการขายศาสนภณัฑผานเว็บไซต แตยังใชไดไมเต็มประสิทธิภาพ 
2. ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กับวาติกัน มีกระบวนการส่ือสารผานส่ือใหมแบงออกเปน  

2 แบบคือ แบบเปนทางการซ่ึงเปนการส่ือสารกับหนวยงานหลักในวาติกัน  และแบบไมเปนทางการ
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เพ่ือการรับขาวสารจากเครือขายขาวของวาติกันในตางประเทศ เพ่ือใหไดขาวสารท่ีรวดเร็ว ฉับไว 
และทันเหตุการณมากข้ึน  ใหเทาทันกับกระแสโลกาภวิตัน  แตยังใชส่ือใหมไดไมเต็มประสิทธิภาพ   

3. ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กับสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ มีการนําส่ือใหมมาใช บางสวน 
เพื่อส่ือสารในทางสรางสันติภาพ แตยังใชไดไมเต็มประสิทธิภาพ สวนผลกระทบที่เกิดข้ึนกับบุคลากร
ภายในองคกรนั้น พบวาบุคลากรมีความพยายามในการปรับตัวเพื่อใชเทคโนโลยีส่ือใหม แตยังมี
ขอจํากัดทางดานความรู ความชํานาญในการใชเทคโนโลยี  และความเช่ือ ทัศนคติ สวนผลกระทบ
กับคริสตชนผูรับสาร พบวา มีการเปดรับส่ือใหมบางในกลุมวยัรุน แตไมไดรับความพึงพอใจและ
การนําไปใชประโยชนอยางเต็มท่ี สําหรับกลุมผูสูงอายุ จัดไดวาเปนพวกอนุรักษนยิม และมีความ 
พึงพอใจในการเปดรับส่ือดั้งเดิมอยู เพราะมีความพึงพอใจในการใชประโยชนจากขาวสารท่ีไดรับ        
ดีอยูแลว  
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Abstract 
 

The research entitled Communication procedure in the Episcopal Commission for 
Social Communications of the Catholic Bishop’s Conference of Thailand after the organizational 
restructure amidst globalization currents is a qualitative research.  Data collection was done through 
three major methods – interviews, focus group interviews and content analysis. The interviews 
were carried out with personnel and related persons within the Catholic Bishop’s Conference of 
Thailand, using purpose sampling to select the targeted interview subjects. As for focus group 
interviews, the subjects were local Christians who are subscribed to or readers of Udomsarn 
newspapers and Udomsarn magazines.  Meanwhile, content analysis of Udomsarn newspapers, 
Udomsarn magazines and related websites was conducted. 
 The study has these findings: 

1. The Catholic media which is represented in this study by the Catholic Commission for 
Social Communications of the Catholic Bishop’s Conference of Thailand has applied new media 
in their work.  This application could be analyzed in four dimensions as follows: 

a. Structure and mission where there have been changes in outlining vision, 
mission, and information networks.  A new medium like email was used in 
communication but was not yet used to its full potential; 

b. Organization communication where new media were applied to enhance 
convenience and speed.  But since this is a religious organization, very few 
people seriously used the newly introduced media. 
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c. Creation of information network through organizing activities and use of 
new media as channels for information-seeking in the religious circle and for 
information dissemination to local Christians; 

d. Sales of religious products through the organization’s website.  However, 
this application was not used to its fully capacity yet. 

2. The Catholic media as represented in this study by the Catholic Commission for 
Social Communications of the Catholic Bishop’s Conference of Thailand has two communicative 
procedures with the Vatican via the new media – formal and informal.  Formal communication 
was conducted with the major departments and agencies within the Vatican via the new media.  
Meanwhile, informal communication was used to expose the organization to information from the 
Vatican’s networks in the overseas, and to receive more speedy and updated information in order 
to keep pace with the globalizing trends.  However, the new media were not yet used to their full 
capacity. 

3. The Catholic Commission for Social Communications of the Catholic Bishop’s 
Conference of Thailand has also applied new media to promote peace but this application too was 
not fully effective.  The consequence of this application on the organization’s personnel was that 
the personnel have made efforts in adapting themselves to the new media technology.  However, 
they are still quite limited in terms of knowledge, skills in technology use, value and attitude.  As 
for the impacts on the information receivers, the study finds that younger generation Christians 
have exposed themselves to the new media but were not fully satisfied with nor made full use of 
the new technology. As for the older generation Christians, they are found to be quite conservative 
users. They are satisfied with the conventional media and have made use of the information 
disseminated through the existing communication channels. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกดิจากกระแสโลกยุคโลกาภิวตัน ทําใหการส่ือสารในสหัสวรรษใหม 
ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) ปจจบัุนกลายเปนโลกของการส่ือสารไรพรมแดนโดยการนําเอาเทคโนโลยี
ท่ีมีการพัฒนาอยางไมหยุดยัง้มาอํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสาร โดยผานระบบการส่ือสาร
อินเทอรเนต็ท่ีเช่ือมโยงกนัท่ัวโลก สงผลใหการเขาถึงขอมูลขาวสารเปนไปดวยความรวดเร็ว มีระบบ 
ส่ือสารผานดาวเทียม  การส่ือสารโดยการใชโทรศัพทมือถือ  มีระบบไรสายทําใหการติดตอส่ือสารกนั
ไดอยางคลองตัวและรวดเร็วข้ึน 

การเปล่ียนแปลงในดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยเีปนไปอยางรวดเร็ว ไรพรมแดน 
และกระทบกระเทือนไปทุกประเทศท่ัวโลกตลอดเวลา  และยงักอใหเกิดความสลับซับซอนและปญหา
ในดานตาง ๆ อยางไมมีส้ินสุด องคกรในยุคปจจุบันจึงจําเปนตองปรับวิสัยทัศน ความรู ความสามารถ 
และตองมีคุณธรรมในการดาํเนินการ  จงึจะทําใหองคกรประสบความสําเร็จตามมุงหมายท่ีคาดไว
 ไมวาจะเปนองคกรรัฐบาลหรือองคกรธุรกิจเอกชนใดก็ตาม  ท่ีอยูในสมัยรัฐบาลของ
นายกทักษณิ  ชินวัตร  ตางก็ไดรับนโยบายในการปรับโครงสรางองคกรใหทันสมัย  ใหสอดคลอง
กับการทํางานท่ีตอง “คิดใหม  ทําใหม” เพื่อใหเทาทันกับโลกท่ีกําลังเปล่ียนไป  กระบวนทัศนทาง
ความคิดก็ตองเปล่ียนไปใหทันยุคทันสมัย  เพื่อใหสามารถขับเคล่ือนองคกรไดอยารวดเร็ว คลองตัว   
 
  ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทย  กับการปรับระบบองคกร  
 
 ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก กับการเผยแพรเขามาในประเทศไทย 
 ในสมยักอน ศาสนาคริสตนกิายโรมันคาทอลิก ไดเผยแพรเขามาในประเทศไทยประมาณ 
500 ปมาแลว โดยมีการสันนษิฐานวา บาทหลวงชุดแรกไดเขามาแพรธรรมในประเทศไทย  ในรัชสมัย
ของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี  2  แหงกรุงศรีอยุธยา ในป พ.ศ. 2054  เม่ืออัลฟองโซ  อัลบูเกิรท  
อุปราชโปรตุเกสประจาํประเทศอินเดีย ไดเขายึดแหลมมาลายู และไดจัดคณะทูตในนามของ        

DPU



   

 

2 

พระเจาแผนดนิโปรตุเกส  โดยมี มองซินญอร ดัวรเต  เฟอรนันเดส  เปนหัวหนาเดนิทางเขามาเช่ือม
สัมพันธไมตรี มาเจริญสัมพันธไมตรี ซ่ึงสันนิษฐานกันวา นาจะมีบาทหลวง ซ่ึงทําหนาท่ีเปน  
ศาสนจารยประจํากองทหาร เขามากับคณะทูตดวย ถาเปนดังสันนิษฐาน ก็แสดงวา การแพรธรรม
ในประเทศไทย เร่ิมแตบัดนั้น และเร่ิมปรากฏหลักฐานเปนคร้ังแรกในเอกสารของบาทหลวงคณะ        
ดอมินิกันระบุไวในป พ.ศ. 2110 โดยพระสังฆราชแหงมะละกาไดสงบาทหลวงโปรตุเกส  2  องค 
คือ บาทหลวงเยโรนโิม ดา ครูส (Jeronimo Da Cruz) และบาทหลวงเซบาสติอาว ดา กนัโต (Sebastiao 
Da Canto) เขามาท่ีอยุธยา ซ่ึงไดรับการตอนรับจากชาวไทยเปนอยางดี  (สุจิตรา  ปูรณะปญญา, 
2542 : 1)  
 แตจุดเร่ิมตน ศักราชแหงศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย เร่ิมในป ค.ศ. 1658 (พ.ศ. 
2201) เม่ือสมเด็จพระสันตปาปาอินโนเซนตท่ี 10 ไดแตงต้ังใหพระสังฆราช ปแอร ลังแบรต เดอ  
ลามอต (P. Lambert de la Motte) ไปดํารงตําแหนง ท่ีแควนต๋ังเกี๋ยหรือโคชินไชนา และประเทศจนี 
(เปนพระสังฆราชองคแรกท่ีเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยา เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 1662) พรอม ๆ กับ
คุณพอยัง เดอ บูรช (Jean de Bourges), คุณพอเดดิเอร (Deadier) อีก 2 ป ตอมา พระสังฆราช 
ฟรังซัวส ปลลือ (Francois Pallu) พรอม ๆ กับ คุณพอลาโน (Laneau) คุณพอแฮงค (Hainques)          
คุณพอแบรงโด (Braindeau) และฆราวาสผูชวยคนหนึ่งช่ือ เดอ ชาแมส-ซอง ฟวซี (De Chamesson 
Foissy) เดินทางมาถึงสยามเชนเดียวกัน  เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 1664  แตเนื่องจากมิสซัง หรือ          
สังฆมลฑลท้ังสองถูกกีดกัน จึงตองแวะมาพักอยูประเทศไทย หลังจากไดปรึกษาหารือกันแลว ทุกทาน
ตัดสินใจอยูในสยามทํางานแพร ธรรมทันที เม่ือพวกทานมาถึงกรุงศรีอยุธยานั้น มีบาทหลวง
มิชชันนารีชาวโปรตุเกส 10 องค, ชาวสเปน 1 องค อยูในสยามและมีคริสตชนท้ังหมด ประมาณ 
2,000 คน พวกทานจึงจัดการสัมมนาท่ีเรียกวา ซีโนด (Synod) ข้ึนท่ีอยุธยา เพื่อประชุมวางแผน   
การทํางานในโครงการตาง ๆ  ซ่ึงประสบผลสําเร็จเปนอยางดี  (สุรชัย  ชุมศรีพันธุ, 2542 : 46 - 47) 
 
  บทบาทของผูสอนศาสนา 
 งานของพระผูสอนศาสนามีบทบาทมากข้ึนในแตละชวงสมัย ชวงสมัยตั้งแตสมัยของ
สมเด็จพระนารายณมหาราช เพราะพระองคทรงมีพระราชไมตรีกับพระเจาหลุยสท่ี 14 แหงประเทศ
ฝร่ังเศส ซ่ึงทรงนับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก และ เปนองคอุปถัมภของศาสนานี้ใน
ประเทศฝรั่งเศสดวย พระองคทรงใหความคุมครองคณะมิชชันนารี พระราชทานท่ีดินและวัสดุ
สําหรับกอสรางวัดและโรงเรียน นอกนั้นในรัชสมัยนี้ไทยยังเปนท่ีล้ีภยัของบรรดาชาวคริสตังท่ีเปน
ญวนและญ่ีปุน  ซ่ึงหนีการเบียดเบยีนศาสนาจากประเทศของตนเอง  (สุมณฑา  ศรีสวัสดิ์, 2543 : 1) 
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  ประเทศไทยโดยเฉพาะสมยักรุงธนบุรี ทางราชการมีประกาศพระกฤษฎีกา หามคนไทย
และมอญ “เขารีต” แตในสามรัชการแรกแหงราชวงศจกัรี ถือไดวาเปนยุคฟนฟูศาสนาคริสตซ่ึงแทบ
สูญหาญไปในปลายสมัยพระเจาตากสิน คริสตชนไดรับความเมตตาจากทางการเปนอันมาก และ 
คริสตชนข้ึนช่ือวามีความจงรักภัคดีตอพระมหากษัตริยมาก และจนถึงรัชกาลที่ 4 ของราชวงศจักรี 
จึงไดใหเสรีภาพทางศาสนาอยางแทจริง   ตัง้แตนั้นเปนตนมา (บัญชา   กิจประเสริฐ, 2542 : 31-33)   
  ในระยะแรก การเผยแพรศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกอยูในภาคกลาง ดังรายงาน 
ท่ีมุขนายกดีอปองต  ผูปกครองมิซังกรุงสยาม ไดเสนอตอท่ีประชุมการสังคยนาวาติกันคร้ังท่ี 1           
ในป พ.ศ. 2413 ที่กรุงโรมวา กลุมคริสตชนมีเฉพาะในภาคกลางเทานั้น (อางอิงจากแหลงเดิม)   
สังคมไทยประกอบดวยหลายกลุมชาติพันธุท่ีนับถือศาสนาท่ีแตกตางกันไป เนื่องจากสังคมไทย 
เปนสังคมท่ีไมกีดกนัทางศาสนา  ทําใหมีศาสนาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากศาสนาพุทธและพราหมณเขามา
เผยแพรในกรุงเทพมหานครมากขึ้น ทุกวันนี้คนไทยสวนหนึ่ง (ในเขตกรุงเทพฯ) ยังคงสืบทอด       
การนับถือศาสนาคริสตตอมาจากบรรพบุรุษ ซ่ึงสวนใหญเปนชาวตางชาติ และบางสวนก็เปน 
ผูเขารีตใหม 
  ในปจจุบันนี้ สมาชิกในองคกรศาสนาคริสตคาทอลิก และสมาชิกเหลานี้คือ คนไทย
กลุมหนึ่งท่ีมีการดําเนินชีวิตท่ีแตกตางกันออกไปตามหนทางท่ีแตละคนเลือก หรือท่ีชาวคริสตฯ 
เรียกวา ตามกระแสเรียกของพระจิตเจาท่ีไดส่ือสารผานทางจิตใจของแตละคน ใหทําหนาท่ีของตน
เพื่อพระเจาดวยส้ินสุดจิตใจ โดยอาจเลือกทางดําเนินท่ีแตกตางกันไปชีวิต เชน การเลือกอุทิศตนเอง
ตลอดชีวิตโดยการเปนบาทหลวง  ภราดา (นักบวชชาย) ภคินี (นกับวชหญิง) หรือการเปน คริสตชน
ฆราวาสท่ีดี  ตามกระแสเรียกของแตละคน 

 
 บาทหลวงนิกายโรมันคาทอลิก  
 บาทหลวงเปนนักบวชในศาสนาคริสตคาทอลิก มีบทบาทหนาท่ีบําเพ็ญภาวนา ใหศาสนบริการ
แกคริสตศาสนิกชน ทํางานสาธารณประโยชนใหแกสังคมโดยท่ัวไป บาทหลวงนกิายโรมันคาทอลิก  
เปนตําแหนงท่ีพระมหากษัตริยไทยทรงต้ังให ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ตาํแหนง "บาทหลวง" แปลวา 
"ผูรับใชแผนดนิ" เพราะงานท่ีบาทหลวงทํา เปนการรับใชประชาชนและบานเมือง (บ.ล.ปราโมทย 
อางใน http://www.108ideas.com) ถาไมเปนทางการก็เรียกวา "คุณพอ" มีหนาท่ีเปน "ศาสนบริกร" 
คือ ผูใหบริการทางศาสนา (เชน ทําพิธี อบรมส่ังสอน ดูแลศาสนิกชน ฯลฯ) Brother ทางคาทอลิก
คือนักบวชชาย ท่ีไมมีบทบาทดานศาสนบริการ แตมีภาระกิจในการอบรมส่ังสอน ทํากิจการสังคม
สงเคราะห ฯลฯ นอกเหนอืจาการบําเพญ็ภาวนา ในภาษาไทยทางคาทอลิกเรามักจะเรียกทับศัพท
ภาษาอังกฤษ วา  "บราเดอร"   ศัพททางการใช   "ภราดา"  

DPU



   

 

4 

 ศาสนาคริสตตองเนนเร่ืองความรักเปนเร่ืองสําคัญ เพราะพระเยซูสอนวาบัญญัติท้ังหลาย
ท้ังปวง สรุปแลวก็มีอยูสองประการ คือ 1. รักพระ 2. รักเพื่อนมนุษย ฉะนั้นทุกส่ิงท่ีเราทํา             
เราสามารถใชมาตรแหงความรักเปนเคร่ืองวัด ส่ิงท่ีดี คือ ส่ิงท่ีสอดคลองกับความรัก (รักแท ไมใช
รักท่ีหวังผลประโยชนสวนตัว)  ส่ิงท่ีไมดกี็คือส่ิงท่ีขัดแยงกับความรักท่ีแทจริง  (บ.ล.ปราโมทย) 

 
  การสังคายนาวาติกันท่ี 2  กับการปรับปรุงพระศาสนจักรใหม  
 

การปรับระบบองคกรในระดบัสากล  
ดร. เสรี พงศพิศ ไดกลาววา สังคายนาวาติกันครั้งท่ี 2 นับเปนสังคายนา "สากล"             

คร้ังแรกในความหมายท่ีแทจริง เพราะเปนคร้ังแรกท่ีพระสังฆราชผูเขารวมประชุมมาจากท่ัวโลก 
และหัวขอการพิจารณานัน้กนิความครอบคลุมไปจนท่ัวพระศาสนจักร  (เสรี  พงศพศิ, 2545  : 100) 

จุดมุงหมายของการสังคายนาคร้ังนี้ คือ การพิจารณาสภาพการณของโลกปจจุบัน         
ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว มองด ู"เคร่ืองหมายแหงกาลเวลา" (Signs of Times) และพยายามหา
คําตอบจากจุดยืนทางศาสนาใหกับสังคมปจจุบัน โดยเลือกสรรประเด็นเร่ืองท่ีเหมาะสมกับยุคสมัย
มากท่ีสุดมาพิจารณา ซ่ึงนับเปนแนวทางที่แตกตางไปจากสังคายนาคร้ังอ่ืน ๆ ในประวัติศาสตร 
เพราะไมมีการพิจารณาประณามและ "กลาวโทษ" คําสอนท่ีผิด (Heresy) ใด ๆ หากแตเปนการริเร่ิม 
"การเสวนา"  (Dialogue)  กับแนวคิดและวถีิชีวิตที่แตกตางไปจากของตนดวยใจเปดกวางยิ่งข้ึน  

การสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 ไดเร่ิมเปดการประชุมเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม ค.ศ. 1962 และ
ไดดําเนนิการไปจนถึงวนัท่ี 8 ธันวาคม ค.ศ. 1965  จึงไดปดลง  เมื่อการสังคายนาส้ินสุดลงพรอมกับ
ไดเอกสารสําคัญ 16 ฉบับ ประกอบดวยพระธรรมนูญ (Constitution) 4 ฉบับ กฤษฎีกา (Decrete) 9 
ฉบับ และปฏิญญา (Declaration) 3 ฉบับ   (เสรี พงศพิศ, 2545 : 104 - 105) 

นับเปนการปฏิรูปคร้ังสําคัญท่ีสุดคร้ังหนึ่งในประวัติศาสนา ไดนําเอาหลักการท่ีไดมา
ใชในการปรับเปล่ียนองคกร เพื่อใหเทาทันกับสภาพการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของโลกในปจจุบัน    
ทําใหเกิดการปรับเปล่ียนโครงสรางองคกร มีการปฏิรูปโครงสรางการบริหาร ของศาสนาคริสต
นิกายโรมันคาทอลิก  การปรับรูปแบบการบริหารในโครงสรางท้ังระดับบนและลาง 

เปนเวลา 40 กวาป ท่ีพระศาสนจักรคาทอลิกท่ัวโลกไดพยายามนําแนวทางท่ีไดจากการ
สังคายนาวาติกัน 2 มาปรับใชใหเขากับพระศาสนจักรทองถ่ินของตน พระศาสนจักรคาทอลิก            
ในประเทศไทยในประเทศไทย ก็มีความพยายามเชนเดียวกัน และเพื่อใหเกิดผลในทางการนํามา
ปฏิบัติใช สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย จึงทํา “ทิศทางงานอภิบาล 
ค.ศ. 2000” ข้ึนโดยนําแนวทางท่ีไดจากการสังคายนาวาติกันท่ี 2 มาใชอยางเปนทางการ พรอมกับ
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นําเอาวิธีการบริหารองคกรธุรกิจมาปรับใชกับ สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก ซ่ึงเปนท่ี
รูจักกันในช่ือของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย   เพื่อใหเทาทันกับสภาพสังคมในปจจุบัน 
 
  ศาสนาคริสตและการปรับทิศทางการอภิบาล ค.ศ. 2000 ในประเทศไทย (การปรับระบบ
องคกร) 
 

การปรับระบบองคกรในระดบัชาต ิ
ใน 3 ศตวรรษที่ผานมา ภายใตพระบรมโพธิสมภารแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

องคอุปถัมภกของทุกศาสนาในประเทศไทย พระศาสนจักรคาทอลิกไดพยายามสรางความสัมพันธ
และเสวนากับสังคมไทย รัฐบาลไทยและศาสนิกขนผูนับถือศาสนาอ่ืน ๆ ดวยดีมาตลอดเปนลําดับ
(จงแลนเรือออกไปท่ีลึก, 2545 : 26) แตพระศาสนจักรยังคงตองเผชิญกับกระแสอิทธิพลการเปล่ียนแปลง
ของโลกยุกตโลกาภิวัตน ซ่ึงทําใหความหมายของคุณคาของส่ิงตาง ๆ ตลอดจนความสัมพันธของ
มนุษยดวยกัน และกับส่ิงแวดลอมเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว อันเปนผลกระทบโดยตรงจากระบบ
สังคมแบบวัตถุนิยม บริโภคนิยม และปจเจกนิยมท่ีมุงแขงขัน และเอารัดเอาเปรียบ ในเชิงพาณชิย   
ตลอดจนการแสวงหาอํานาจทางการเมืองและผลประโยชน    

ดังนั้น พระศาสนจักรจึงตองเปน “เกลือ” และ”แสงสวาง” (มธ 5ซ13-14) สําหรับคนไทย       
โดยมีหนาท่ีเปน “เมล็ดพันธุ” แหงพระอาณาจักรพระเจา เพื่อมอบคุณคาพระวรสารใหอยูคงใน
ชีวิตคริสตชนและประชาชนท้ังมวล พระศาสนจักรจะตองเปน “เคร่ืองหมาย” “เคร่ืองมือ” แหง
อาณาจกัรพระเปนเจา ท้ังยงัเปนหนทางแหงความรอดอีกดวย ในการเปนจกัรพยานและการรวมสราง
พระอาณาจักรของพระเจาใหเปนจริงในสังคมไทย โดยการเสวนาดวยชีวิตกับประชาชนชาวไทยใน
วัฒนธรรมท่ีหลากหลายของสังคมไทย และกับพี่นองท่ีปฏิบัติความเช่ือถืออ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
กับประชาชนผูยากไร  ตามภารกิจท่ีไดรับสืบทอดมาจากพระคริสตเจา 

แมวาจะพบปญหามากมายท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยดังกลาวขางตน แตพระศาสนจักรก็      
ยังมีความหวัง และจะมุงม่ันสานตอแผนการสรางโลก ทําใหพระอาณาจักรของพระเจาท่ีมาถึงแลว
ไดเกิดเปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน และรวมสวนในแผนการไถกูของพระเยซูคริสตเจา พระเจาและ      
พระอาจารยของคริสตชน แตท้ังนี้ สังคายนาวาติกันที่ 2 ไดใหไวแตเพียงหลักการใหญ เทานั้น   
และไดมอบใหฝายปกครองทางศาสนาของแตละประเทศจะพิจารณาใหเปนไปตามความเหมาะสม  

สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย (สภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย) ก็คือฝายปกครองทางศาสนาคริสตท่ีกลาวถึงขางตน เปนองคกร พิเศษ ทางศาสนา      
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ท่ีไดรับการับรอง ตามประกาศ เร่ือง รับรองฐานะองคกรทางศาสนา ของกรมศาสนา เม่ือวันท่ี             
9  กันยายน  พ.ศ. 2512 

สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก (สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย)  
มีหนาท่ีบริหารงาน ดูแล องคกร และหนวยงานท่ีอยูภายใต สังกดัซ่ึงมี จํานวนมากมาย มีการ
กําหนดลักษณะองคกรในรูปแบบท่ีเนนการทํางานเพื่ออุดมการณ เปนองคกรอาสาสมคัร (Missionary 
organization) ตามท่ีจริยา สมประสงค ไดทําการศึกษาไว พ.ศ. 2509-2536 (จริยา สมประสงค,     
2536 : 91)   

จวบจนถึง ป พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ มีโครงสรางองคกร
และแบงกลุมหนวยงานตาง ๆ ออกเปน 4 กลุม เรียกวา “กรรมาธิการฝาย” คือ กรรมาธิการฝาย
สังคม กรรมาธิการฝายอบรมการศึกษา กรรมาธิการฝายอภิบาล กรรมาธิการฝายส่ือสารและ
การสัมพันธ (ปฏิทินคาทอลิก ค.ศ. 2000/2543, 10)  

รายละเอียด  ตามแผนผังระบบหนวยงานภายในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  
ค.ศ. 1999 

  แผนภาพท่ี 1  แผนผังระบบหนวยงานภายในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  
พ.doc    เปนภาพแนวนอน 
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ในชวงป ค.ศ. 2000 สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ก็เปนองคกรหนึ่งท่ีไดมีการปรับระบบ
องคกรเพื่อใหสามารถทํางานไดเทาทันกับโลกยุคปจจุบัน ซ่ึงเปนผลมาจากทําแผนแมบททิศทาง
งานอภิบาล ป ค.ศ. 2000 สงผลใหหนวยงานหลักท่ีดแูลงานดานส่ือมวลชนของสภาพระสังฆราช
คาทอลิกฯ ซ่ึงก็คือ ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ตองปรับบทบาททํางาน การใชส่ือใหม           
การนําเสนอขาวสาร  และนําการบริหารองคกรแบบธุรกิจเขามาใช ภายหลังการจดัระบบโครงสราง
องคกรใหม เพื่อใหการทํางานของพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย สามารถดําเนินงานได      
เทาทันกับโลกปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยูตลอดเวลาเพ่ือใหเทาทันกับกระแสโลกาภิวัตน  

เนื่องจากกระแสโลกาภิวตัน สงผลใหเกดิความกาวหนา ดานวิทยาการส่ือสาร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศก็เปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหโลก อยูในภาวะไรพรมแดน ในดานเศรษฐกิจ 
ทําใหตลาดโลกกวางขวางข้ึน ระบบเศรษฐกิจของโลก เช่ือมโยงกันมากข้ึน สงผลใหคริสตชนไทย
ผูรับขาวสารมีโอกาสในการเลือกรับขาวสาร สามารถเรียนรู รับขอมูลขาวสาร รอบโลกไดมากข้ึน  
เพื่อใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลก   

ท้ังนี้ผูวิจยั ในฐานะท่ีเปนนักนิเทศศาสตร จึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาถึงการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดในองคกรศาสนาคริสต โดยเฉพาะส่ือมวลชนคาทอลิกแหงประเทศไทย ซ่ึงอยูภายใตคณะกรรมาธิการ
ฝายส่ือสารสังคม  หลังจากการปรับระบบองคกร นั้น มีบทบาททํางาน  การใชส่ือใหม  การนําเสนอ
ขาวสาร  และนําการบริหารองคกรแบบธุรกิจเขามาใช ภายหลังการจดัระบบโครงสรางองคกรใหม 
เพื่อใหการทํางานของพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย สามารถดําเนินงานไดเทาทันกับโลก
ปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอยูตลอดเวลาเพ่ือใหเทาทันกับกระแสโลกาภิวัตนหรือไม และ
กระบวนการส่ือสารระหวางองคกรส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ในสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก
แหงประเทศไทย (สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ) กับวาติกัน นัน้เปนอยางไร ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ 
สามารถปรับเปล่ียนตัวเองในการใชส่ือใหมเพื่อใหการทํางานดานการนําเสนอขาวสารไดเทาทันกบั
โลกปจจุบันหรือไม รวมถึงกระบวนการสือ่สารเพื่อสงขาวสารระหวางกนัของบุคลากรในส่ือมวลชน 
คาทอลิก กับสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ เปนอยางไร และ เนื่องจาก “ส่ือมวลชนคาทอลิกแหง

ประเทศไทย” เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีดูแลงานดานส่ือมวลชน ดานการผลิตส่ือส่ิงพิมพ เชน 

หนังสือพิมพขาวสารรายสัปดาห “อุดมสาร” และนิตยสารรายเดือน “อุดมศานต” เปนตน ส่ิงเหลานี้

สงผลกระทบในการเปล่ียนแปลงอยางไรตอส่ือมวลชนคาทอลิกฯ และตอคริสตชนท่ีเปนสมาชิก
ผูรับขาวสารบาง 
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2.  ปญหานําวิจัย 
 

1. การใชส่ือใหมของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ  สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางไรบาง  
ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน 

2. ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กับวาติกัน มีกระบวนการส่ือสารผานส่ือใหมอยางไร  ทามกลาง
กระแสโลกาภวิัตน  

3.  การนําส่ือใหมมาใชของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กับสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ มีกระบวนการ
ส่ือสารเปนอยางไร  ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน  และมีผลกระทบท่ีเกดิข้ึนเปนอยางไร 

 
3.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลง ในการนาํส่ือใหมมาใชของส่ือมวลชนคาทอลิก  ทามกลาง
กระแสโลกาภวิัตน 

2. เพื่อศึกษากระบวนการส่ือสารผานส่ือใหมของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ  กับกับวาติกัน  
ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน   

3. เพื่อศึกษากระบวนการส่ือสารของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กับ สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ  
ในการใชส่ือใหม  ทามกลางกระแสโลกาภวิัตน   และทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

 
4.  ขอบเขตของการวิจัยการศึกษา 
 

การวิจยัคร้ังนี้จะเนนศกึษา การนําส่ือใหมมาใช ของส่ือมวลชนคาทอลิกแหงประเทศไทย 
ซ่ึงเปนหนวยงานหนึ่งในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย โดยเฉพาะในชวงภายหลังการ
ปรับระบบการบริหารขององคกร และศึกษารูปแบบการสื่อสารผานส่ือใหมของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ 
ของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก กับทางวาติกัน ภายหลังการปรับระบบการบริหารขององคกร    
และศึกษากระบวนการส่ือสารของบุคลากรในส่ือมวลชนคาทอลิก และในสภาพระสังฆราชฯ กับ
ผลกระทบท่ีเกดิข้ึน ภายหลังการปรับระบบดังกลาว  โดยผูวิจยัจะทําการศึกษาโดยเฉพาะหนวยงาน 
ส่ือมวลชนคาทอลิกแหงประเทศไทย วาไดมีการเปล่ียนแปลง ภายหลังการปรับระบบองคกร 
เพื่อใหเทาทันกับการกระแสโลกาภิวัตน  อยางไร   และมีผลกระทบท่ีเกดิข้ึนอยางไร 
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5.  นิยามศัพท 
 
การเปล่ียนแปลง  หมายถึง  ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

ภายหลังการปรับโครงสรางของหนวยงาน   โดยจําแนกออกเปน  4   มิติ  คือ 
1.  มิติ ในเร่ือง  โครงสราง  หนาท่ี  
2.  มิติ ในเร่ือง  การติดตอส่ือสารโดยการใชส่ือใหมในองคกร   
3.  มิติ ในเร่ือง  รูปแบบการส่ือสารตอประเด็นขาวใหญ 
4.  มิติ ในเร่ือง  การนําระบบบริหารเชิงธุรกิจเขามาใชในการทํางาน 
กระบวนการสื่อสาร หมายถึง เปนกระบวนการสงหรือถายทอดเนื้อหาสาระ ประสบการณ 

ความคิดเหน็ ความรูสึก อารมณ ความสนใจ ทัศนคติ คานิยม และทักษะความชํานาญจากผูสง         
ไปยังผูรับ  โดยผานส่ือกลางและมีผลยอนกลับมายังผูสงเพื่อใหไดทราบปฏิกิริยาของผูรับสาร 

รูปแบบการส่ือสาร หมายถึง การส่ือสารลักษณะตาง ๆ ซ่ึงจะมีการจําแนกในหลาย
ลักษณะตามเกณฑท่ีใชในการพิจารณาตางกันไป โดยในท่ีนี้ จะเนนวิเคราะหรูปแบบการส่ือสาร    
4  ลักษณะ คือ 

-  จําแนกตามทิศทางการสื่อสาร แบงเปน 2 รูปแบบ คือ การสื่อสารแบบทางเดียว 
(One way Communication)  และการส่ือสารแบบสองทาง  (Two way Communication)   

-  จําแนกตามลักษณะการใช แบงเปน 2 รูปแบบ คือการส่ือสารแบบเปนทางการ 
(Formal Communication)  และการส่ือสารแบบไมเปนทางการ  (Informal Communication) 

-  จําแนกตามสัญลักษณท่ีใช แบงเปน 2 รูปแบบ คือ วัจนะภาษา (Verbal Communication)   
และอวจันะภาษา (Non-Verbal Communication)   

พระศาสนจักร หมายถึง กลุมชนผูมีความเชื่อเดียวกันไมวาจะเปนฆราวาส นักบวชหรือ
พระสงค มีการติดตอสัมพันธกับพระเจาอยางสมํ่าเสมอ มีพระคริสตเจาเปนศูนยกลางของชีวิต 
ยอมรับการช้ีนาํของพระเจา   

กระแสโลกาภิวัตน หมายถึง การนําเอาเทคโนโลยีในการติดตอส่ือสารท่ีชวยใหมนุษย
ในทุกมุมโลกไมวาจะอยูจุดไหนกต็ามสามารถติดตอเช่ือมโยงกันไดอยางสะดวกรวดเร็ว มาใชเปน
ชองใหมทางในการส่ือสารของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ใหเทาทันกับสภาพสังคมในปจจุบัน  

ส่ือใหม ในงานวิจยันี้ จะหมายถึง การส่ือสารผานส่ืออินเทอรเน็ต (Internet) การสราง
เว็บไซตของหนวยงาน การใช E-mail การใชโทรศัพทมือถือ เคร่ืองโทรสาร เพื่อเปนชองทาง       
ในการรับ-สงขาวสาร แสวงหาขาวสาร และตรวจสอบขาวสาร ท่ีเกีย่วของกับงานของพระศาสนจักร
คาทอลิกท่ีจะตองมีการติดตอกันจากท่ัวทุกมุมโลก 
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วาติกัน  หมายถึง  ศูนยกลางขององคกรหลักของศาสนาคริสตคาทอลิก ตั้งอยูท่ีกรุงโรม 
วาติกัน  มีการแบงหนวยงานออกเปนสมณกระทรวง ตาง ๆ คลาย ๆ กับการทํางานของคณะรัฐบาล    
ซ่ึงการศึกษาคร้ังนี้ยังรวมถึง องคกร หรือสํานักขาว แหลงขาวสารท่ีทํางานเผยแพรขาวสารของ
พระศาสนจักรท่ีอยูท่ัวทกุมุมโลก     

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย หมายถึง สภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย เปนคณะพระสังฆราช (Bishop) ท่ีบริหารสูงสุดขององคกรคริสต
ศาสนาในประเทศไทย มีพระคารดินัล มีชัย กจิบุญชู ประมุขเขตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปนผูนํา
รวมกับประมุขของสังฆมณฑล อีก 9 เขตสังฆมณฑล แตในงานวิจยันีจ้ะหมายถึงหนวยงานในสภา
พระสังฆราชคาทอลิกฯ  

พระสังฆราช (Christus Dominus) หมายถึง ประมุขแหงบาทหลวงซ่ึงเปนหัวหนา
ปกครอง คณะบาทหลวง นักบวชชาย - หญิง และคริสตศาสนิกชน ในเขตสังฆมณฑลตาง ๆ และ      
การใชคําเรียก “พระสังฆราช” เชนนี้มีการใชมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา หมายถึง ประมุขศาสนา
คริสตนิกายโรมันคาทอลิก   

พระคณุเจา  เปนสรรพนามท่ี  ชาวคริสตใชเรียก พระสังฆราช หรือประมุขแหงบาทหลวง 
มุขนายก  หมายถึง ประมุขแหงบาทหลวง เปนสรรพนามท่ีใชเรียก พระสังฆราชในทาง

ราชการ  แปลวา ตําแหนงผูเปนใหญในสังฆมณฑล 
สังฆมณฑล  หมายถึง  เขตการปกครองของมุขนายก ในคริสตศาสนานิกายในประเทศไทย 
บุคลากรในสภาพระสังฆราช หมายถึง ผูท่ีเปนบาทหลวง (คุณพอ) ภราดา หรือ            

บราเดอร (นักบวชชาย) ภคินีหรือซิสเตอร (นักบวชหญิง) และคริสตชน ฆราวาส รวมท้ังเจาหนาท่ี 
ท่ีไมไดนับถือศาสนาคริสต ท่ีทํางานรวมกันในสวนงานตาง ๆ ภายใตสังกัดของสภาพระสังฆราช
คาทอลิกฯ    

บาทหลวง(นิกายโรมันคาทอลิก) หมายถึง พระสงฆในศาสนาคริสตท่ีมีบทบาทโดยไดรับ
การแตงตั้งมอบหมายใหดูแลเปนพิเศษ เชน ไดรับหนาท่ีในการบริหารงานในสภาพระสังฆราช
คาทอลิกฯ ฯลฯ) ในงานวิจยันี้ศึกษาเฉพาะ บาทหลวงท่ีปฏิบัติหนาท่ีหรือพํานักอยูในเขต กรุงเทพฯ 
เทานั้น ผูวจิัยจะใชคําเรียก ท้ัง คุณพอ-บาทหลวง (มีความหมายเดยีวกัน) ตามแตสถานการณและ
ความเหมาะสม    

ภราดา (บราเดอร) หมายถึง นักบวชชายในศาสนาคริสต ท่ีไดรับการแตงต้ังมอบหมาย
ใหดแูลหรือบริหารงานในสภาพระสังฆราช  

ภคินี (ซิสเตอร) หมายถึง นักบวชหญิงในศาสนาคริสต ท่ีไดรับการแตงต้ังมอบหมาย
ใหดแูล  หรือบริหารงานในสภาพระสังฆราช 
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มิชชนันารี หมายถึง ผูเผยแพรคริสตศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก ซ่ึงเปนชาวตางประเทศ 
คริสตชนผูรับขาว หมายถึง ผูท่ีนับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก และเปน

สมาชิกในการติดตามรับขาวสารของพระศาสนจักร โดยเฉพาะหนังสือพิมพอุดมสาร หรือ นิตยสาร
อุดมศานต  

การปรับระบบขององคกร หมายถึง การปรับปรุงระบบการบริหารองคกร/หนวยงาน 
ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ในเขตกรุงเทพฯ ในป 2543 - 2546 โดยนําเอาแผนแมบททิศทาง 
งานอภิบาลพระศาสนจักร ค.ศ. 2000 มาปรับใชเปนบรรทัดฐานและแนวทางในการกําหนดแผนปฏิบัติ
การสําหรับหนวยงานของพระศาสนจักร ในกรุงเทพเพ่ือใหงานสอดคลองและตอบรับกับทิศทาง
ตามแผนแมบทฯ  โดยรวมมือกับคณะกรรมการฝายตาง ๆ ท่ีสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ จัดต้ังข้ึน 

งานอภิบาล หมายถึง  งานท่ีทําเพื่อคริสตชน  ท้ังท่ีเปน บาทหลวง นกับวช และฆราวาส  
มี 3 ลักษณะคือ  การสรางความศักดิ์สิทธ์ิ  การสอน  และการปกครองดูแล 

วิสัยทัศน  หมายถึง  จุดหมายตามอุดมคติ หรือภาพรวมและความตอเนื่องท่ีองคกรควร
บรรลุถึง  พรอมกับใชทรัพยากรที่มีอยูเพื่อใหวิสัยทัศนของตนเปนจริง 

พันธกิจ หมายถึง สิ่งท่ีสมาชิกในองคกรประกาศตนถือเปนพันธะในการดําเนินชีวิต   
เปนกิจการ หรือกิจกรรมท่ีสมาชิกในองคกรกระทําโดยมีพันธะ มีความผูกพันตอกันและกัน 
ในสมัยกอน ใชคํารวม ๆ วา “แพรธรรม” หรือ “ประกาศพระวรสาร” ความหมายของพันธกิจ          
ในสมัยนีจ้ึงเขาใจไดทันทีวา เปนการ “ประกาศขาวดี” ซ่ึงเปนขาวดเีกี่ยวกับแผนการแหงความรัก
ตั้งแตนิรันดรของพระบิดาเจาท่ีมีตอมนุษยทุกคน  

ผลกระทบ  หมายถึง   ผลจากการเปล่ียนแปลงของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ โดยนําส่ือใหม
มาใช และผลจากการเปล่ียนแปลงของสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ โดยนําส่ือใหมมาใช และผลท่ี
เกิดข้ึนจากการรับขาวสารของคริสตชนผูรับขาวสารของส่ือมวลชนคาทอลิก ผานทางหนังสือพมิพ
อุดมสาร  นิตยสารอุดมศานต  และเว็บไซต  Udomsarn.com   

ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย หมายถึง หนวยงานท่ีเปนผูผลิตส่ือหลักของคริสตศาสนา 
ซ่ึงดําเนินงานผาน คณะกรรมธิการฝายส่ือสารสังคม คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือมวลชน โดยการศึกษานี้
จะรวมเรียก  เปนส่ือมวลชนคาทอลิกฯ  และศึกษาเฉพาะ หนังสือพิมพอุดมสาร  และนิตยสารอุดมศานต  
และเว็บไซต Udomsarn.com  

คณะกรรมธิการฝายสื่อสารสังคม หมายถึง ในการศึกษาคร้ังนี้จะหมายถึงเฉพาะ หนวยงาน 
ท่ีเรียกวา  ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  เทานั้น  
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6.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 1. ไดทราบถึงการเปลี่ยนแปลง โดยการนําส่ือใหมมาใชของส่ือมวลชนคาทอลิกในมิติ
ตาง ๆ  ทามกลางกระแสโลกาภวิัตน 
 2. ทราบถึงรูปแบบในการติดตอส่ือสารของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กับวาติกัน  โดยนําส่ือ
ใหมมาใชเพื่อสนับสนุนในการทํางาน  ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน 
 3. ไดทราบข้ันตอนในการตดิตอส่ือสารระหวางบุคลากรส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กับบุคลากร
ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ดวยกัน โดยนําส่ือใหมมาใช ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน และ
ผลกระทบท่ีเกดิข้ึน 
 4. เพื่อใชเปนขอเสนอแนะในการกําหนดแนวทางในการพัฒนา และการเผยแพรขอมูล
ขาวสารขององคกรท่ีไมแสวงผลกําไร หรือองคกรการกศุลตาง ๆ ท่ีตองใชส่ือใหมมาชวยดําเนินงาน
ทามกลางกระแสโลกปจจุบัน 
DPU



 

บทที่  2 
 

แนวความคดิ  ทฤษฎี  และงานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 
 การศกึษา เร่ือง “กระบวนการส่ือสารของบุคลากรในคณะกรรมาธิการฝายส่ือสารสังคม
ในสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ภายหลังการปรับระบบขององคกร 
ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน”   ผูวิจัยไดอาศัยแนวคิดตอไปนี้เปนกรอบในการวิเคราะห   คือ 
 1.  แนวความคิดเกี่ยวกระบวนการส่ือสาร 

2.  แนวคิดการปกครองของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก 
3.  แนวคิดเกีย่วกบันวัตกรรม 
4.  แนวคิดเกีย่วกบัการใชประโยชนและความพึงพอใจ (Used and Gratification) 
5.  แนวคิดเกีย่วกบัการแสวงหาขาวสาร ( Information seeking) 
6.  ทฤษฎีผูเฝาประตู (Gatekeeper Theory) 
7.  ทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสาร (Agenda Setting Theory) 
8.  แนวคิดเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือใหม 
9.  แนวคิดเร่ืองสังคมสารสนเทศและแนวคิดโลกาภิวัตน 
10.  แนวความคิดเร่ืองพระศาสนจักรคาทอลิกกบัส่ือมวลชน 

 
1.  แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกระบวนการส่ือสาร 
 
 กระบวนการส่ือสารตรงกับภาษาอังกฤษวา “COMMUNICATION PROCESS”  มีคํา 
ท่ีใชในภาษาไทยหลายคํา คือ การสื่อความ การส่ือขอความ การส่ือความหมาย นิเทศศาสตร 
กระบวนการสันนิเวทนาการ  (การรับรูรวมกัน) ฯลฯ  แตละคํามีความหมายตรงกัน  โดยสรุปไดวา 
กระบวนการส่ือสารเปนกระบวนการสงหรือถายทอดเนื้อหาสาระ ประสบการณ ความคิดเห็น 
ความรูสึก อารมณ ความสนใจ ทัศนคติ คานิยม และทักษะความชํานาญจากผูสงไปยังผูรับ           
โดยผานส่ือกลางและมีผลยอนกลับมายังผูสงเพื่อใหไดทราบปฏิกิริยาของผูรับสาร (ชัยยงค พรหมวงศ,  
2541  : 4)   
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 ยุพา สุภากุล (อางใน สุภาวดี  แสนทวีสุข, 2543 : 10) ไดกลาวถึงกระบวนการส่ือสาร 
หมายถึง ปรากฏการณท่ีเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่องตลอดเวลา หรือกจิกรรมที่ตอเนื่องกันซ่ึงมีลักษณะ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา องคประกอบแตละองคประกอบของการส่ือสาร มีความเคล่ือนไหวและ          
มีผลกระทบซ่ึงกันและกัน 
 ในปจจุบันแนวคิดของการส่ือสาร จะเนนไปท่ีการรับรูและสรางความเขาใจรวมกนั ดังท่ี      
โรเจอร  (Rogers, 1987  อางใน  ศิรินันต  ลิมปนชัยพรกุล, 2545 : 10) ไดใหคํานิยามการส่ือสารวา 
ส่ือสาร คือ กระบวนการท่ีความคิดหรือขาวสารถูกสงจากแหลงสารไปยังผูรับสาร เพื่อใหเกิด
ความหมายรวมกัน ดังจะเห็นไดวา ส่ิงท่ีจะชวยสรางความเขาใจใหกับคนในสังคมไดอยางดีท่ีสุด   
ก็คือ กระบวนการส่ือสาร นั่นเอง 
 การส่ือสาร เปน “กระบวนการ” เนื่องจากการส่ือสารมีลักษณะเปนพลวัต (Dynamic)  
มีความเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง  และในแตละองคประกอบของการส่ือสารนั้นจะมีความสัมพันธ
เกี่ยวของกันและกัน   ในแตละองคประกอบก็ลวนแตมีความสําคัญตอผลของการส่ือสารท้ังส้ิน           
ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยจะวิเคราะหองคประกอบของการส่ือสารอันประกอบไปดวย 

1. แหลงสาร 
2. สาร 
3. ชองทาง 
4. ผูรับสาร 
5. ผลของการส่ือสาร 

 
 องคประกอบและรูปแบบกระบวนการส่ือสาร 

 1. แหลงสาร การสื่อสารทุกชนิดตองมีแหลงสารหรือผูสงสาร แหลงสารอาจเปน         
คน ๆ หนึ่ง หรือคนหลายคนท่ีรวมงานเปนองคกร ท่ีพูด เขียน หรือแสดงกิริยาทาทางใหบุคคล         
หรือองคกรอ่ืน ซ่ึงมีปจจัยสําคัญอยางนอย 4 ประการในตัวของแหลงสารท่ีกําหนดความสามารถ
ของแหลงสารในการส่ือสาร ปจจัยท่ีสําคัญเหลานี้ ไดแก ทักษะในการส่ือสาร ทัศนคติ ความรู   และ
ระดับของสังคม  และวัฒนธรรม  การส่ือสารจะมีประสิทธิภาพ  ถาหากวาแหลงสารและผูรับสาร            
มีคุณลักษณะท้ัง 4 ประการนี้คลาย ๆ กัน 

 การส่ือสารจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด ลวนเร่ิมตนมาจากความนาเชื่อถือ
ของแหลงขาวสาร (Source Credibility) หรือผูสงสารเปนสําคัญ  จะตองทําใหผูรับสารมีความม่ันใจ
ในตัวผูสงสาร  โดยเฉพาะการส่ือสารระหวางบุคคล  ซ่ึงผูส่ือสารมีการเผชิญหนากนัในการส่ือสาร  
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พรอมกับแสดงผลของการส่ือสารออกมาในลักษณะอันตรกิริยา (Interaction) ท่ีจะสะทอนกลับ       
ไปยังผูสงสารทันที  ดังนั้น  ความนาเช่ือถือหรือการยอมรับในตัวผูสงสารจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางยิ่ง 

 ดังท่ี แมคไกว (McGuire) (อางใน ศิรินันต ลิมปนชัยพรกุล, 2545 : 11) กลาววา             
ความนาเชื่อถือของแหลงสาร เกิดข้ึนจากการที่ผูรับสารยอมรับในเนื้อหา ซ่ึงสอดคลองกับสิ่งท่ี
ปรากฏจริง  ฉะนั้นจะเห็นไดวาความนาเช่ือถือของแหลงสารจึงอยูท่ีการยอมรับของผูรับสารตอผูสง
สารวารูส่ิงถูก และมีส่ิงใดท่ีเปนส่ิงโนมนาวใจใหรับรู หรือกลาวไดวา ความนาเช่ือถือของ        
แหลงสารข้ึนอยูกับการยอมรับในความชํานาญ (Expertise)  และส่ิงประจักษ (Objectivity)  

 มณฑล  ใบบัว  ไดเสนอความคิดวา   ผูสงสารท่ีดีควรมีคุณสมบัติข้ันพืน้ฐาน  คือ  
 1. เปนผูมีเจตนาแนชัดที่จะใหผูอ่ืนรับรูความประสงคของตน 

 2. เปนผูมีความเขาใจเพียงพอ ในเนื้อหาเร่ืองราวท่ีตนมีความประสงคจะส่ือสารกับผูอ่ืน        
ผูสงสารตองพัฒนาตนเองใหมีความรู ความเขาใจในเร่ืองนั้นอยางถองแท 
 3. เปนผูมีความพยายามท่ีจะเขาใจความสามารถ และมีความพรอมในการรับสารของ 
ผูท่ีตนจะส่ือสารดวย 
 4. เปนผูรูจักใชกลวิธีท่ีเหมาะสมในการนําเสนอตอผูรับสาร        

 
 2.  สาร  หมายถึง  ส่ิงเราท่ีแหลงสารสงออกไปยังผูรับสาร  ซ่ึงลักษณะ เชน ธรรมชาติ

ของสาร(คล่ืนเสียงในอากาศ)  ลักษณะของสัญญาณท่ีผูรับสารสามารถเขใจได เปนผลผลิตของผูรับ
สารในแตละเร่ืองท่ีจะส่ือสารกัน จะมีความคิดหลายประการที่ผูสงสารจะเลือกเขารหัสกอนท่ีจะสงไป
ยังผูรับ ผูสงสารจะตองเลือกเนื้อสารใหเหมาะกับผูรับสารรวมท้ังการจดัลําดับความคิดเพื่อใหสามารถ
เขาใจได 

 การส่ือสารมีการส่ือความหมายซ่ึงกันและกันไดในหลายลักษณะและหลายวิธี เชน  
การพูด การเขียน หรือการใชกิริยาทาทาง ทําใหสามารถแบงแยกประเภทของการส่ือสารโดยใช
เกณฑการใชภาษา  ออกเปน  2  ประเภท  คือ 
 1. การส่ือสารโดยใชวัจนภาษา (Verbal Languages) เปนการส่ือสารโดยใชรหัสหรือ
สัญลักษณอยางอ่ืน  ท่ีใชภาษาพูด  หรือภาษาเขียนเปนสัญลักษณในการสื่อสาร 
 2. การส่ือสารโดยใชอวจันภาษา (Nonverbal Languages) เปนการส่ือสารโดยใชรหัส  
หรือสัญลักษณอยางอ่ืน ท่ีไมใชภาษาพูด และภาษาเขียนในการส่ือความหมาย เชน การใชกิริยา
ทาทาง การแสดงสีหนา  เคร่ืองหมายและสัญญาณตาง ๆ  เปนตน 
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 3.  ชองทางหรือส่ือ เราอาจคิดถึงชองสารในแงของคล่ืนแสง คล่ืนเสียง หรือส่ือในการ
ส่ือสาร  เชน โทรทัศน วิทย ุหนังสือพิมพ นิทรรศการ ฯลฯ ซ่ึงใหขอคิดเกี่ยวกบัชองสารในลักษณะ
ของประสาทสัมผัสท้ังหา   ดังนั้น  จึงเห็น  ไดยิน  สัมผัส  ล้ิมรส  หรือดมกล่ินสารได  ซ่ึงสามารถ
แบงประเภทของส่ือท่ีใชในการส่ือสาร เปน  3  ประเภท  คือ 

  ส่ือบุคคล 
  ปรมะ  สตะเวทิน (อางใน  ศิรินันต  ลิมปนชัยพรกุล, 2545 : 12)  กลาวถึง ส่ือบุคคล
ไววา ตัวคนท่ีถูกนํามาใชในการส่ือสารกับผูรับสารในลักษณะเผชิญหนา การใชส่ือบุคคลจะกระทํา
ไดท้ังในรูปแบบของการสนทนากบัผูรับสารเพียงคนเดียวหรือในรูปของการประชุมกลุม ซ่ึงประกอบดวย
ผูรับสารมากกวา 1 คนกไ็ด 
  เกศินี  จุฑาวจิติร (อางใน ศิรินันต  ลิมปนชัยพรกุล, 2545 : 12) กลาวถึง ส่ือบุคคล 
ไววา ส่ือบุคคล (Human Media) เปนส่ือพื้นฐานดัง้เดิมของมนุษย และเปนชองทางการส่ือสาร
ระหวางบุคคล  ในดานการใหความหมายนั้น  ส่ือบุคคลเปนส่ือท่ีใชในการถายทอดขาวสาร ความรู 
ความเขาใจ และความคิดเหน็ตาง ๆ ท่ีมีมาต้ังแตดั้งเดิมกอนการใชส่ือประเภทอ่ืน ๆ โดยมี “คําพดู” 
เปนพาหนะท่ีสําคัญท่ีสุด 
  ส่ือบุคคลในสังคมประกอบไปดวย ส่ือบุคคลทองถ่ิน (Localite) ไดแก ผูนําความ
คิดเห็น เชน บาทหลวง เจาหนาท่ีสังกดัสภาพระสังฆราช ฯลฯ และส่ือบุคคลภายนอกทองถ่ิน
(Cosmolite) ไดแก ประธานหรือผูมีตําแหนงในกลุม (คณะ) ในวัด เชน ครูคําสอน คณะพลมารี  
คณะเซอรา กลุมสภาอภิบาลวัด กลุมเยาวชน กลุมนักขับรอง ชมรมผูสูงอายุ ท่ีตองทํางาน/
ประสานงานกับหนวยงานภายใตสังกัดสภาพระสังฆราช 

  ส่ือเฉพาะกิจ 
  ปรมะ  สตะเวทิน (อางใน ศิรินันต  ลิมปนชัยพรกุล, 2545  : 13)  กลาวถึง  ส่ือเฉพาะ
กิจวา หมายถึง ส่ือที่ถูกผลิตข้ึนมาโดยมีเนื้อหาเฉพาะจดุหมายหลักอยูท่ีผูรับสารเฉพาะกลุม ตวัอยาง
ของส่ือเฉพาะกิจ ไดแก  ใบปลิว คูมือ จุลสาร  แผนพับ  โปสเตอร  จดหมายขาว  วีดทัีศน  เปนตน 
  นอกจากนั้นแลว ส่ือกิจกรรม เปนส่ือเฉพาะกิจรูปแบบหน่ึง ไดแก การจัด
นิทรรศการ การจัดประกวด การจัดขบวนแห การจัดรถเคล่ือนท่ี การจดัสนทนากลุม การจัดรายการ
พิเศษทางวิทยุ   การจัดวันและสัปดาหพเิศษ   การพบปะและการประชุม   เปนตน 

  ส่ือมวลชน  
  ปรมะ สะตะเวทิน (อางใน แหลงเดิม, 2545 : 13) กลาวถึงส่ือมวลชนวา หมายถึง  
ส่ือท่ีสามารถนําสารจากผูสงสารไปสูผูรับสาร  ซ่ึงประกอบดวยคนจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว  ภายใน
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เวลาเดยีวกัน โดยท่ัวไปแลวส่ือมวลชน ไดแก หนงัสือพิมพ วทิยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 
นิตยสาร และภาพยนตร 
 
 4. ผูรับสาร  ผูรับสารอาจเปนคน ๆ หนึ่ง  คนกลุมหนึ่งหรือเปนองคกรกไ็ด  โดยผูรับสาร
จะเปนตัวกําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของการสื่อสาร หากผูรับสารเขาใจสารของผูสงสาร 
การส่ือสารก็ประสบความสําเร็จ การที่ผูรับสารจะรับสารไดดีแคไหนข้ึนอยูกับปจจัยในตัวของผูรับสาร  
อันไดแก  ทักษะในการส่ือสาร  ทัศนคติความรู  ระดับของสังคม และวัฒนธรรม 
 ผูสงสารจึงตองคํานึงถึงส่ิงสําคัญท่ีมีผลหรือเปนปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอการรับ การตีความหมาย  
และการทําความเขาใจขาวสารของผูรับสาร  ไดแก 
 1. ปจจัยทางดานการส่ือสาร ไดแก ทักษะความสามารถในการถอดรหัสสาร  ทัศนคติ
ในการส่ือสาร 
 2. ปจจยัทางดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
การศึกษา ศาสนา และอาชีพ 

3. ปจจัยดานบุคลิกลักษณะของบุคคล 
 

 5.  ผลของการส่ือสาร  ผลท่ีเกิดข้ึนจากการส่ือสารอาจเปนไปไดตัง้แตผลในทางลบจนถึง
ผลในทางบวก หรืออาจเปนผลในระยะส้ัน หรือผลในระยะยาวก็ได   การส่ือสารอาจมีผลทําใหเกดิ
การเปล่ียนแปลงความรู ทัศนคติ หรือพฤติกรรมของผูรับสารได 

 พัชนี  เชยจรรยา  เมตตา  วิวฒันากูล  และ ถิรนันท  อนวชัศิริวงศ (2538 : 53-56)  ไดให
ความหมาย ผลของการส่ือสาร วาหมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนระหวางและหลังการส่ือสาร ซ่ึงมาจากการ
ตีความสาร ส่ิงท่ีแสดงวาผูสงสารและผูรับสาร มีการรับรูความหมายของสารในกระบวนการส่ือสาร
รวมกันหรือไม  และมากนอยเพยีงใด 
 โดยท่ัวไป เม่ือกลาวถึง ผลของการส่ือสาร นักวิชาการสวนใหญมักหมายถึงส่ิงท่ีเกดิข้ึน
หลังการส่ือสารหนึ่ง ๆ ซ่ึงจบส้ินลงไปแลว จากคํานิยามนี้ ผลของการสื่อสาร จึงมีความหมาย 
อยางนอย  3  อยางดังนี ้
 1. หลังการสื่อสาร เกดิการเปล่ียนแปลงอยางหนึ่งอยางใดในกระบวนการสื่อสารหรือไม 
อยางไร 
 2. จากการส่ือสารนั้น ผูสงสารสามารถสรางอิทธิพลบางอยางเหนือตัวผูรับสารไดหรือไม 
อยางไร 
 3. การส่ือสารประสบความสําเร็จตามท่ีผูสงสารมุงหวังไว  หรือไม  อยางไร 
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 การส่ือสารหน่ึง ๆ จะประสบความสําเร็จไดตอเม่ือ การตีความหมายของสารท่ีไดรับ
ของผูรับสารสอดคลองกับจุดมุงหมายของผูสงสาร  ผลการส่ือสารจึงอาจเปนทางดานความนึกคิด
หรือปญญา (Cognitive or Intellectual) ดานอารมณและความรูสึก (Affective)  และดานพฤติกรรม
หรือการกระทํา (Behavioral) 

 
 รูปแบบของการส่ือสาร 

 1. จําแนกรูปแบบของการส่ือสารตามทิศทางการส่ือสารได  3  รูปแบบ  คือ 
  1.1 การส่ือสารทางเดียว (One Way Communication) หมายถึง การส่ือสารท่ีผูสงสาร
ถายทอดขาวสารไปสูผูรับสาร มีลักษณะเปนเสนตรง ไมมีการยอนกลับหรือดูปฏิกิริยาของผูรับสาร 
ไมเปดโอกาสใหผูรับสารไดซักถามขอสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น โดยท่ัวไปการติดตอส่ือสาร
แบบนี้ไปในรูปของนโยบายคําส่ังของผูบริหารหรือผูนํา  เชน  การเสนอขาวสาร วิทย ุ โทรทัศน และ
หนังสือพิมพ เปนตน 
  1.2 การส่ือสารสองทาง (Two Way Communication) หมายถึง การติดตอส่ือสาร   
ท่ีผูรับสารมีการตอบสนอง (Response)  และมีการยอนกลับ (Feedback)  มายังผูสงสาร  อีกนัยหนึง่
การส่ือสารสองทาง คือ กระบวนการส่ือสารท่ีคํานึงถึงปฏิกิริยาโตตอบซ่ึงก็คือ ขาวสารที่ท้ังผูสง
สารและผูรับสารใชตดิตอระหวางกนั บุคคลท่ีกําลังสงสารกันนั้น ตางแสดงปฏิกิริยาโตตอบ (Interact)  
กับสาร แทนที่จะเปนเพียงผูรับสารอยางเดียว การตดิตอส่ือสารแบบสองทาง เปดโอกาสใหผูรับสาร
ไดมีโอกาสไตถาม  แสดงความคิดเห็น  เปนการโตตอบและเปนการลดชองวางในการส่ือสารไดดี 

 Harold J. Leavitt (1964) (อางใน  ศิรินันต  ลิมปนชัยพรกุล, 2545 :15) ไดกลาวถึงการ
ทดลองเปรียบเทียบระหวางการส่ือสารทางเดียวกับสองทาง  พบวา 
 - การส่ือสารทางเดียวเหมาะกับสถานการณท่ีผูสงสารคนใดคนหน่ึง เปนผูท่ีมีความ
เช่ียวชาญในเร่ืองท่ีจะทําการส่ือสารนั้นมากกวา 
 - การส่ือสารทางเดียวรวดเร็วกวาการส่ือสารสองทาง 
 - การส่ือสารสองทางสามารถสรางความม่ันใจแกผูรับสารมากกวาการส่ือสารทางเดยีว 
 - การส่ือสารสองทางมีความถกูตองแมนยาํกวาการส่ือสารทางเดยีว  แตมักมีการรบกวน
และยุงเหยิงมากกวา 
 

2. จําแนกตามลักษณะการใช  แบงออกเปน 2 รูปแบบ  คือ 
  2.1  การส่ือสารแบบเปนทางการ (Formal Communication) เปนการส่ือสารซ่ึงเกิด
ปฏิสัมพันธในโครงสรางท่ีมีแบบแผนไวอยางแนนอน ดังนั้น จึงตองคํานึงถึงบทบาทและหนาท่ี
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ระหวางผูสงสารและผูรับสารเปนสําคัญ ตามแบบแผนท่ีกําหนดไว โดยสวนใหญจะเปนการส่ือสาร
ท่ีเปนลายลักษณอักษร   เชน   ประกาศแจงนโยบาย   คําส่ังปฏิบัติงาน 
  2.2 การส่ือสารแบบไมเปนทางการ (Informal Communication) เปนการส่ือสารท่ี
เกดิข้ึนเอง มักเปนการส่ือสารระหวางบุคคล ซ่ึงทิศทางการไหลของขาวสารจะไมสามารถคาดคะเนได
และการไหลของขาวสารตามชองทางการส่ือสาร จะเปนไปไดอยางรวดเร็วกวาชองทางการส่ือสาร
ท่ีเปนทางการ  จากการศึกษาของ พัชนี  เชยจรรยา และคณะ (อางถึงใน  เวทินี  สตะเวทิน, 2542 : 
43) พบวา เม่ือเวลาผานไปเครือขายแบบไมเปนทางการจะคอย ๆ กลายเปนแหลงขอมูลท่ีไมเปน
ระเบียบ 
 
 3. จําแนกตามการไหลของขาวสาร  แบงเปน 3 รูปแบบ  คือ 
  3.1 การส่ือสารจากบนลงลาง (Downward Communication) เปนการสงขาวสารจาก
บุคคลมีตําแหนงสูงกวามายังบุคคลท่ีมีตําแหนงตํ่ากวา เปนการเคล่ือนไปตามสายการบังคับบัญชา  
รูปแบบการส่ือสาร อาจเปนดวยคําส่ังท่ีเปนวาจา เปนลายลักษณอักษรหรือภาพ การส่ือสารใน
ลักษณะนี้จะทําใหตัวสารมีน้ําหนักมีความนาเช่ือถือ เนื่องจากผูสงสารเปนผูท่ีไดรับการยอมรับ          
มักเปนการส่ือสารประเภทการแจงนโยบาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  คําเตือน  เปนตน 
  3.2 การส่ือสารจากลางข้ึนบน (Upward Communication) เปนการส่ือสารกลับข้ึนไป
ตามสายบังคับบัญชา  จากระดับตํ่ากวา ไประดับสูงกวา ขอมูลขาวสารในลักษณะนี้มักจะเปนในรูป
ของการราบงานผลการปฏิบัติงาน  ขอเสนอแนะ  การปรึกษาหารือ  การรองทุกข  เปนตน  ซ่ึงการ
ส่ือสารในรูปแบบนี้เปนการพัฒนาเสริมสรางความคิดสรางสรรค  ผูท่ีมีตําแหนงสูงกวาสามารถนํา
ขอมูลท่ีไดไปใชประโยชนได  และทําใหสมาชิกของสังคมมีโอกาสเขามามีสวนรวมอยางเต็มท่ี   
  3.3  การส่ือสารในแนวนอนหรือแนวทแยง (Horizontal Communication or Lateral 
Communication) หมายถึง ลักษณะการเดินทางของขาวสาร ระหวางผูมีตําแหนงเสมอกัน หรือ
ใกลเคียงกัน  ท้ังในสายงานเดียวกัน และขางสายงาน  โดยอาศัยความสัมพันธสวนตัวมักเปนการขอ
คําแนะนํา และขอมูลเปนการประสานงานอยางไมเปนทางการ เปนการติดตอส่ือสารท่ีไมข้ึนอยู        
กับสายบังคับบัญชา เปนการแลกเปล่ียนขาวสาร และความคิดเหน็ระหวางผูรวมงานหรือระหวาง
หนวยงานท่ีอยูองคกรเดียวกัน เชน การปรึกษาหารือระหวางผูบริหารระดับเดียวกัน โดยท่ัวไป            
จะมีการส่ือสารในลักษณะดงัตอไปนี ้

-  การประชุมกลุมยอย 
-  หนังสือเวียนและบันทึกโตตอบ 
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-  การรวมมือ 
-  การประสานงาน 

 
 ประเภทของการสื่อสาร 
 ปรมะ สตะเวทิน (2358) ไดจาํแนกประเภทของการส่ือสารไวหลายรูปแบบ  ผูวิจยัขอกลาว
รายละเอียดเฉพาะประเภทของการส่ือสารท่ีจะนํามาวิเคราะหในการวจิัยคร้ังนี้ไดอยางชัดเจน  ดังนี้ 

1. การส่ือสารระหวางบุคคล  (Interpersonal Communication)  
  คือ การส่ือสารท่ีประกอบดวยบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไป มาทําการส่ือสารกันในลักษณะ
ตัวตอตัว (Person –to-person) กลาวคือ ท้ังฝายผูสงสารและผูรับสารสามารถท่ีจะติดตอแลกเปล่ียน
สารกนัไดโดย (Direct) ในขณะท่ีคนหนึ่งจะทําหนาท่ีเปนผูสงสาร คนอ่ืน ๆ จะทําหนาท่ีเปนผูรับสาร  
ดังนั้น  การส่ือสารระหวางบุคคลจึงเกิดข้ึนไดท้ังในกรณีคน 2 คน  และในกรณีของกลุมยอย (small 
group)  

2. การส่ือสารกลุมใหญ (Large group Communication)  
  เปนการส่ือสารระหวางคนจํานวนมากซ่ึงอยูในท่ีเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน เชน  
การอภิปรายในหอประชุม  การพูดการหาเสียงเลือกตั้ง  การสอนท่ีมีกลุมผูเรียนจํานวนมาก  ซ่ึงอยู
ในหลายหองเรียน จําเปนตองอาศัยส่ือการสอน เชน โทรทัศนวงจรปดเขาชวย และการปราศรัย   
ในงานสังคม เปนตน การส่ือสารในกลุมใหญนี้โอกาสท่ีผูสงสารและผูรับสารจะติดตอแลกเปล่ียน
สารกันโดยตรงมีอยูนอย   และขาดลักษณะของการส่ือสารแบบตัวตอตัว  (Person–to-person) 

3. การส่ือสารมวลชน  (Mass Communication)  
  เปนการส่ือสารท่ีผูสงสารซ่ึงอาจเปนบุคคลเดียว หรือกลุมบุคคลท่ีสามารถสงขอมูล
ขาวสารไปยังผูรับสารกลุมเปาหมายจํานวนมาก และอยูกันอยางกระจัดกระจายไดในเวลาอันรวดเร็ว  
เชน  วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร ส่ือส่ิงพิมพ อินเตอรเน็ต  เปนตน 
 
 แนวคิดเกีย่วกบัการส่ือสารนี้ เปนแกนสาระสําคัญยิ่งสําหรับงานวจิัยนี ้ ซ่ึงผูวิจัยจะใช
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย และตอบปญหาการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการส่ือสารของบุคลากรใน
คณะกรรมาธิการฝายส่ือสารสังคมในสภาพระสังฆราช และผูท่ีเกี่ยวของ วามีข้ันตอน มีกระบวนการ
ติดตอส่ือสารภายหลังปรับระบบองคกรอยางไร ซ่ึงกระบวนการส่ือสารนี้ทําใหทราบถึงการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดขึ้นในองคกร  ในดานแนวความคิดในการใชส่ือ ข้ันตอนในการนําสงขาวสารในองคกร  และ
การรับความคิดใหมหลังจากการปรับระบบองคกร เพื่อใหเทาทันกันกับกระแสโลกาภิวัตนของ
หนวยงานสภาพระสังฆราชคาทอลิกได 
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2.  แนวคิดการปกครองของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก 
 

 การปกครองในพระคริสตศาสนา 
 พระคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก มีโครงสรางท่ีมุงสงเสริมความเช่ือถือศาสนา
และสามัคคีตอกัน เพื่อบรรลุจุดมุงหมายหลักของพระคริสตศาสนา คือ พระเกียรติมงคลของ       
พระเปนเจา  และความรอดของมวลมนุษย 
 การปกครองในพระคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิกนั้น เร่ิมตนจากพระศาสนจักร
ทองถ่ิน ท่ีเรียกวา สังฆมณฑล ซ่ึงมีมากมายท่ังโลก  และประมุขของพระศาสนจักรทองถ่ิน นั้นกคื็อ 
พระสังฆราช  ผูสืบตําแหนงจากอัครสาวก 
 พระสังฆราชแหงพระศาสนจกัรทองถ่ินท่ีกรุงโรม อิตาลี ดํารงตําแหนงพระสันตะปาปา
เปนประมุขสูงสุดของพระศาสนจักรคาทอลิก พระองคมีหนาท่ีปกครองพระศาสนจักร ปองกันและ
สงเสริมคุณประโยชนฝายธรรม พระองคมุงประโยชนสวนรวม มุงสันติภาพ และความสามัคคี     
ในมวลมนษุยชาติ อํานาจของพระองคไมเกี่ยวของกับอํานาจฝายการเมืองโดยตรง ผูรวมงานอยาง
ใกลชิดกับพระสันตะปาปา คือ พระคารดินัล ซ่ึงพระองคเปนผูแตงต้ังใหเปนท่ีปรึกษา รวมบริหาร
เปนคณะซ่ึงประกอบดวยสํานักงานศาล และสมณกระทรวงวาดวยฝายตาง ๆ อํานาจอธิปไตยของ
พระสันตะปาปาเปนเอกลักษณ เพราะรัฐวาติกันซ่ึงเล็กที่สุด เปนท่ีประทับของพระองค เปนดินแดน
เอกราช แตอาศัยอํานาจอธิปไตยนั้นเอง พระองคสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางอิสระเต็มท่ี และ         
มีสิทธิสงผูแทน (ท่ีเรียกวา พระสมณฑูต) ไปยังชาติตาง ๆ ท้ังท่ีเปนคาทอลิกและไมเปนคาทอลิก  
เม่ือชาติเหลานัน้ขอเปดความสัมพันธทางการฑูตกบัวาติกนั ในการเจริญสัมพันธไมตรีทางการฑูตนัน้  
พระสันตะปาปามุงแตสันตภิาพ และประโยชนฝายธรรม โดยการไมแทรกแซงกจิการทางการเมือง
ของประเทศนัน้ ๆ  ซ่ึงประเทศไทยก็มีความสัมพันธทางการฑูตกับวาติกันดวย 
 พระสันตะปาปารวมกับพระสังฆราชท่ัวโลก ดูแลพระศาสนจักร คณะพระสังฆราชเปน
ผูสืบตําแหนงจากอัครสาวก ท่ีพระเยซูเจาทรงคัดเลือกเม่ือพระองคเร่ิมจาริกเทศนา นอกจากรวม
ปกครองพระศาสนจักรท่ัวโลก โดยสมัชชาพระสังฆราชแลว พระสังฆราชแตละองคปกครอง 
คริสตชนในเขตแดนท่ีตนไดรับมอบหมายใหดูแล ท่ีเรียกวา “สังฆมณฑล” (มิสซัง) โดยรวม
เอกภาพกับพระสันตะปาปา 
 การปกครองแตละสังฆมณฑลเปนไปตามพระศาสนจักรระดบัโลก โดยมีคณะบาทหลวง
รวมงานกับพระสังฆราช  บาทหลวงบางองคยังรับมอบหมายใหดูแลเขตปกครองภายในสังฆมณฑล
ท่ีเรียกวา “วัด” (สังฆตําบล) แตละสังฆมณฑลมีโรงธรรม (วัด) พิเศษ ท่ีเปนโรงธรรมประจําของ
พระสังฆราช เรียกวา  “อาสนวิหาร”   แตละวัดมีโรงธรรมท่ีสัตบุรุษไปบําเพ็ญศาสนกิจ 
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 ในคริสตศาสนายังมีคณะนักบวช ท้ังชายหญิง เชน คณะเยซูอิต พระมหาไถ ซาเลเซียน  
ฯลฯ นกับวชแตละคณะมีความสําคัญ เพราะชวยงานของพระศาสนจกัรอยางมากสมาชิกบางคณะ
สวนมากเปนบาทหลวง แตสมาชิกของบางคณะไมไดเปนบาทหลวง (ภราดา ภคินี หรือ บราเดอร  
ซิสเตอร)  ผูตั้งคณะเหลานัน้หลายทานไดมีบทบาทสําคัญในประวัตศิาสตรของคริสตศาสนา 
 เนื่องจากมีลักษณะเปนสากล ไมจํากัดเฉพาะชนชาติใดชาติหนึ่ง พระศาสนจักรจึงรับ
เอาศาสนบริกรจากชนทุกชาติท่ีพระศาสนจักรมีสมาชิกอยู และรับท้ังวัฒนธรรมและภาษาของชาติ
เหลานั้นมาใช ดังทุกวนันี้ พธีิทางศาสนาของพระศาสนจักรท่ัวโลกประกอบเปนภาษาตาง ๆ ประมาณ 
250 ภาษา ในภาษาเหลานั้น ภาษาลาตินมีความสําคัญเปนพิเศษ เพราะเคยเปนภาษาประจําของ
พระศาสนจกัรท่ีอยูกรุงโรม และเคยเปนภาษากลางของคริสตศาสนกิชนหนังสือสําคัญของทางศาสนา
หลายเลมไดเขียนเปนภาษาลาติน  คริสตชนยังถือไดวา  ภาษาลาตินเปนภาษาเอกของศาสนจักร 
 เพื่อสามารถดํารงและปฏิบัติงานเปนปกติในสังคม ตั้งแตเร่ิมพระศาสนจักรไดตั้งพระบัญญัติ
ตาง  ๆชุดหนึ่งท่ีคอยแกไขใหทันสมัยอยูเสมอ และทุกวันนี้รวมไวในประมวลบัญญัติแหงพระศาสนจักร   
 คริสตชนเปนผูบริจาคทรัพยสมบัติของตนตามศรัทธาของแตละคน แตละครอบครัว 
เพ่ือบํารุงจุนเจอืความตองการทางวัตถุของสังฆมณฑลและวดัตาง  ๆและแมแตขององคพระสันตะปาปาเอง  
การบริจาคปจจัยนัน้เพื่อชวยพระศาสนา สัตบุรุษพึงทําตามสติกําลังและการดลใจของพระจิต ประเทศ 
ท่ีมีคริสตชนจํานวนนอย รับความชวยเหลือจากคริสตชนของประเทศอ่ืน ๆ จนกวาคริสตชนใน
ประเทศนั้นจะชวยตนเองได  และสามารถชวยคนอ่ืนดวย 
 ดังนั้นจะเห็นไดวาพระศาสนจักรมิใชมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ หรือทางวัตถุ แตหวังพึง่
แตพระจิตของพระผูเปนเจาผูทรงนําคริสตศาสนิกชน  (โรแบต โกสเต, 2545 : 174 - 175) 
 
 โครงสรางฐานนัดรของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก 
 พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกเปนพระศาสนจักรแบบ “ฐานันดร” นั้นคือมีการลําดับ      
ในการกําหนดชั้นบุคคล เชน มีบรรดาศักดิ์ท่ีแตกตางกนั คําวา “ฐานันดร” ตรงกับภาษาอังกฤษ         
วา “Hierarchy” มาจากภาษากรีก 2 คํา คือคําวา “Hieros” ซ่ึงแปลวา “ศักดิ์สิทธ์ิ” หรือ “เกี่ยวกับ
ศาสนา” กับคําวา “arche” แปลวา “กฎ” หรือ “อํานาจ ” อยางไรก็ตาม คําวา “ฐานันดร” นี้ไมควรทาํ
ใหเราเขาใจไขวเขวในทางท่ีเปนอคติ เชนวา ผูมีบรรดาศักดิ์สูงกวาจะตองครอบงําผูอ่ืน การเขาใจ
ในแนวน้ีถือวาผิดจิตตารมณท่ีพระเยซูเจาไดทรงพากเพียรสอนโดยส้ินเชิง เพระพระองคไดตรัส
หามบรรดาสานุศิษยของพระองคไมใหตั้งตัวเปน “นาย” เหนือคนอ่ืน ๆ ทรงย้ําอีกวาในระหวาง
พวกเคาผูท่ีเปนหัวหนาตองเปน “รับใช” คนอ่ืน ๆ (เทียบ มธ.20 :25-28; มก.10:42:-45; ลก.22:25-
27) ในทํานองเดียวกันสังคายนาวาติกันท่ี 2 กไ็ดกลาวซํ้าถึงเจตนารมณนีว้า พวกท่ีไดรับมอบใหมี
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อํานาจตามฐานันดร  ตองเปนผูรับใชบรรดาพี่นองชายหญิงของเขา (เทียบ Lumem Gentium, 18) 
(วิชา  หิรัญญการ,  2536 : 51) 
 
 อํานาจสูงสุดในพระศาสนจักร : พระสันตะปาปาและคณะพระสังฆราช (Pope and 
College of Bishops) 
 ตําแหนงพระสังฆราชแหงกรุงโรมในพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก เปนตําแหนงท่ีไดรับ
การยอมรับมากท่ีสุด  และถือวาเปนผูนําทางศาสนาท่ีทรงเกียรติมากท่ีสุดในโลก  ภายในพระศาสนจักร
นั้นพระสันตะปาปาตรัสและทรงกระทาํดวยอํานาจไรขอจํากัด แตอํานาจสูงสุดในพระศาสนจักร
โรมันคาทอลิกเปนลักษณะของคณะ (Collegiate) ไมใชลักษณะของราชาธิปไตย (Monarchical)   
ดังนั้น  คณะพระสังฆราช (The College of Bishops) โดยมี พระสันตะปาปาเปนหวัหนาคณะ  ถือวา 
เปนพวกที่มีอํานาจสูงสุดในพระศาสนจักร  (แหลงเดิม : 52) 
 รูปแบบโครงสรางลักษณะนี้เทียบไดกับการเลือกบรรดาอัครสาวก 12 องค (ท่ีมีนักบุญ 
เปโตร เปนหัวหนา) จากพระเยซูเจา โดยใชรูปแบบการจัดใหเปนคณะเดียวกันนี้กับบรรดาพระสังฆราช
ซ่ึงถือวาเปนผูสืบตําแหนงบรรดาอัครสาวก รวมเขากับพระสันตะปาปา ซ่ึงเปนผูสืบตําแหนง
นักบุญเปโตร ดังนั้น ความคิดรวมยอดในเร่ืองความรับผิดชอบแบบเปนคณะสําหรับพระศาสนจักร
ในระดับสูงสุด  ก็คือกุญแจไขใหเราเขาใจในความจริงขอนี้  เนื่องดวยสอดคลองกับพระคัมภีร  และ
สะทอนใหเห็นถึงธรรมชาติของพระศาสนจักรสากล ในแบบพระศาสนจักรยอยตาง ๆ ท่ีมีความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกนั (Communion of churches) บรรดาพระสังฆราชทองถ่ินเหลานั้น ตางก็รวม
สวนกับพระสังฆราชของกรุงโรม ในความเอาใจใสงานอภิบาลตลอดทั่วท้ังพระศาสนจักรรวมกัน   
พวกทานท้ังหมดในฐานะท่ีเปนคณะรวมมีสวนในการเทศนสอนและปกครองพระศาสนจักร 
 
 พระสันตะปาปา  (Roman Pontiff) 
 ในประมวลกฎหมายพระศาสนจักร นิยมใชคําศัพทสําหรับเรียกพระสันตะปาปา วา 
(Roman Pontiff) มากกวาจะใชคําวา “Pope” รากศัพทคําวา “Pontiff” มาจากภาษาลาตินจาก คําวา 
“Pons”  ซ่ึงแปลวา “สะพาน” และคํากริยา “Facere” ซ่ึงแปลวา “ทํา” รวมกันหมายความถึงผูท่ีเปน 
ผูทอดสะพานเชื่อมชวงท่ีขาดตอนระหวางพระเปนเจากับมวลมนุษยชาติ ซ่ึงคําศัพทนี้ไดมีการใช 
กันมาต้ังแตสมัยโบราณ  โดยหมายถึงพระสงฆในอาณาจักรโรมัน  คําวา “Pontifex Maximus” ก็คือ
คําท่ีใชเรียกพระสงฆสูงสุดในสมัยท่ีโรมันยังเปนชนชาติตางศาสนาอยู ตาํแหนงนี้ไดถูกนํามาประยกุต 
ใชสําหรับบรรดาพระสังฆราชในสมัยแรกเริ่ม และตอมาก็จํากัดวงลงมาจนท่ีสุดสงวนไวใชสําหรับ
พระสังฆราชแหงกรุงโรมเทานั้น สวนคําท่ีใชมากท่ีสุดท่ีเราไดยินกันคือคําวา “Pope” คํานี้มาจาก
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ภาษากรีกคําวา “pappas” และคําภาษาลาตินคําวา “papa” “ซ่ึงแปลวาพอ” (father) นั่นเอง แตจะ
เรียกใหดูเปนทางการจะใชคําวา “Holy Father” (แหลงเดิม : 53) 
 พระสันตะปาปา (POPE) เปนประมุขสูงสุดของพระศาสนจักร (คริสตจักรโรมันคาทอลิก) 
อํานาจของพระสันตะปาปา มาจาก พระดํารัสของ พระเยซูคริสต ท่ีกลาววา 1. ทานเปนศิลา         
บนศิลานี้ เราจะสรางพระศาสนจักร (มธ.16:18)    2. จงเล้ียงแกะของเรา (ยน.21:17) 
 พระสันตะปาปา มีอํานาจ 2 ประการ คือ อํานาจในการสอน และ อํานาจในการปกครอง 
ดานอํานาจในการส่ังสอน สังคายนาวาติกันท่ี 1 (1869 - 1870) ไดประกาศเปนขอความเช่ือวา           
พระสันตะปาปาและคณะสังฆราช ไมรูจักพลาดพล้ังในการประกาศสอนขอความเช่ืออยางเปนทางการ 
(Ex cathedra) ซ่ึงเปนพระคุณของพระจิตเจา  
 ดานอํานาจในการปกครอง เกิดจากการที่พระเยซูเจาทรงมอบอํานาจใหนักบุญเปโตร
เปนผูปกครองบรรดาคริสตชนและเปนพระสันตะปาปาองคแรก ซ่ึงก็หมายถึงการมอบอํานาจเดยีวกันนี ้
แกผูสืบตําแหนงพระสันตะปาปาตอจากนกับุญเปโตรดวย 
 การสืบทอดตําแหนงของพระสันตะปาปา จัดใหมีข้ึนภายใน 15 - 18 วันหลังจากการ
ส้ินพระชนมของพระสันตะปาปาองคกอน โดยบรรดาพระคารดินัล ท่ัวโลก จะเปดการประชุมลับ 
ในพระวิหารซิสติน กรุงโรม ประเทศอิตาลี เพื่อเลือกพระสันตะปาปาองคใหมโดยการเลือกตั้งจะ
ใชวิธีลงคะแนนลับ (Conclave)  (ขอมูลจาก  http://www.geocities.com/prakobkit/catholi.htm#A) 
 
 คณะพระสังฆราช  (College of  Bishops) 
 คณะพระสังฆราช ถือเปนองคกรท่ีสืบทอดมาจากคณะอัครสาวก ถือวาเปนเจาของอํานาจ
สูงสุดและอํานาจเต็มเปยมในพระศาสนจักรสากลดวย (ม.336) ซ่ึงหมายความวาคณะพระสังฆราช 
มีอํานาจทั้งในดานกฎหมายและดานศีลธรรม ตลอดจนความพยายามในดานอภิบาลอยางเต็มท่ีใน
พระศาสนจักร คณะพระสังฆราชเปนเคร่ืองบงช้ีท่ีดีท่ีสุดถึงความเปนสหพันธ (Communion) ของ
พระศาสนจักรทองถ่ินตาง ๆ ซ่ึงประกอบกันข้ึนเปนพระศาสนจักรสากล คณะพระสังฆราชเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันไดดวยพันธะอันแข็งแกรงแหงความเช่ือความรัก ศีลศักดิ์สิทธ์ิ และระเบียบ       
ซ่ึงผูกพันพระศาสนจักรคาทอลิกเขาไวดวยกัน  (วิชา  หิรัญญการ, 2536 : 57) 
 คณะพระสังฆราชจะเปนการรวมบรรดาพระสังฆราชเขามาเปนสมาชิก รวมถึงพระสันตะปาปา 
(พระสังฆราชแหงกรุงโรม) ก็ทรงเปนสมาชิกองคหนึ่งของคณะน้ี แตในขณะเดียวกันก็ทรงเปน
หัวหนา เปนศูนยกลางการประสานงาน คณะพระสังฆราชบริหารอํานาจเหนือพระศาสนจักรสากล
ในรูปแบบท่ีสงา ในการประชุมสภาสังคายนาสากล  และเม่ือสมาชิกท่ีแมวาอยูกระจัดกระจายอยูท่ัวโลก  
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แตไดทํากิจการท่ีเปนหนึ่งเดยีวกัน ซ่ึงกิจการนี้ไดถูกประกาศหรือไดรับการยอมรับจากพระสันตะปาปา
ก็ถือวาไดบริหารอํานาจเดยีวกัน(ม.337) 
 
 สมัชชาพระสังฆราช (Synod of Bishops) 
 คําวา “สมัชชา” ภาษาอังกฤษใชคําวา “synod” หมายความวา มารวมกนั มาประชุมกนั   
ในพระศาสนจักรต้ังแตสมัยเร่ิมแรก มักจะใชคําท่ีมีความหมายถึงพวกระดับหัวหนา  ๆในพระศาสนจักร
มารวมกัน หรือมาประชุมกนั การประชุมสมัชชาพระสังฆราชระหวางชาติ คือ การท่ีพระสังฆราช
ตัวแทนจากพระสังฆราชท้ังหมดท่ัวโลกมาประชุมกัน ซ่ึงสวนใหญจะไดรับการเลือกจากสภาพระสังฆราช
ของประทศตาง ๆ ท่ัวโลกใหมาเปนตัวแทนเขารวมประชุม  (แหลงเดิม, 2536 : 60) 
 ในประมวลกฎหมายพระศาสนจักรไดระบุวาสมัชชาพระสังฆราชมีจุดมุงหมาย  3 ประการ
ดวยกัน  คือ    
 1. เพ่ือสงเสริมความสัมพันธระหวางพระสันตะปาปากับบรรดาพระสังฆราช ใหใกลชิด
มากยิ่งข้ึน 
 2. เพื่อใหคําแนะนําพระสันตะปาปาในเร่ืองที่เกี่ยวกับความเช่ือ  ศีลธรรม  และระเบียบ
วินัยของพระศาสนจักร 
 3. เพื่อพิจารณาดกูิจกรรมตาง ๆ  ของพระศาสนจํากรในโลกนี้  (ม.342) 
 
 คณะพระคารดินัล (College of  Cardinal)  
 คณะพระคารดินัล ก็คือกลุมของบรรดาพระสังฆราช ซ่ึงทําหนาท่ีเลือกต้ังผูท่ีเปน         
พระสันตะปาปา นอกจากหนาท่ีสําคัญยิง่นี้ ตําแหนงคณะพระคารดินลั (เปนคํามาจากภาษาลาติน 
คําวา  “cardo” แปลวาหรือ “สวนท่ีปดพับได”) มักเปนตําแหนงทางเกียรติยศเปนสวนใหญ  อยางไร
ก็ดีก็ถือวาเปนตําแหนงท่ีมีศักดิ์ศรีสูงสุดในพระศาสนจักรตะวันตก รองจากตําแหนงพระสันตะปาปา 
(แหลงเดิม, 2536 : 61) 
 
 คารดินัล (Cardinal)  
 คารดินัล (Cardinal) เปนสมณศักดิ์ช้ันสูงรองจาก พระสันตะปาปา ทําหนาท่ีเปน             
ท่ีปรึกษาพระสันตะปาปา ในการปกครองพระศาสนจักรสากล ตําแหนงนี้ อาจเทียบเทากับพระช้ัน
พระราชาคณะ ในพุทธศาสนาหรือวุฒิสมาชิกในทางโลก สมัยกอนตําแหนงคารดินัล มักเปน
ฆราวาส นับต้ังแตตรากฎหมายพระศาสนจกัรฉบับลาสุด (1917 - 1983) พระสงฆและพระสังฆราช
เทานั้น มีสิทธ์ิเปนพระคารดินัลได หนาท่ีพิเศษอยางหนึ่งของพระคารดินัล คือ เขารวมประชุมลับ
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เพื่อเลือกพระสันตะปาปา องคใหมแทนตําแหนงท่ีวางลง และตนเองก็มีสิทธิ์ไดรับเลือกเปน
พระสันตะปาปาได 
 พระคารดินัล อาจมีตําแหนง มุขนายก หรือ พระสังฆราช เปนหัวหนาปกครอง  คณะ
บาทหลวง นกับวชชาย-หญิง และ คริสตศาสนิกชน ในเขต  สังฆมณฑล ท่ีทานเปนผูปกครองดวย   
 
 สมณสภาบริหารสูงสุด(Roman Curia)  
 สมณสภาบริหารสูงสุด หรือ Roman Curia (โรมัน คูเรีย) เปนช่ือรวมเบ็ดเสร็จของคณะ
เลขาธิการรัฐ, สมณกระทรวงตาง ๆ, สํานักงานศาลตาง ๆ, สภาและงานสํานักงานตาง ๆ ท่ีคอยชวย
พระสันตะปาปาในการบริหารตําแหนงหนาท่ีอภิบาลของพระองค ท่ีจะใหบริการพระศาสนจักร
ทองถ่ินตาง ๆ ซ่ึงรวมกันเขากอใหเกิดสหพันธของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก 
 คําวา “Curia” มาจากคําวา “Curare” แปลวา “เอาใจใส ดูแล” และในสมันโรมัน “curia” 
เปนตึกท่ีสภาขุนนางมาพบหรือมาประชุมกัน  ซ่ึงตอมาในสมัยกลาง ราชสํานักของพระสันตะปาปา
ถูกเรียกช่ือวา “Curia Romana” 
 คูเรีย ปจจุบันเปนกลไกสําหรับการบริหารที่ใหญมาก  ซ่ึงเปนสํานักงานศูนยกลางของ 
พระศาสนจักรในเร่ืองตาง ๆ ประกอบไปดวย 9 สมณกระทรวง (คําวา สมณกระทรวงมีความหมาย
รวมไปถึงคณะกรรมการซ่ึงเปนหัวหนากระทรวง อันไดแก บรรดาพระคารดินัล และบรรดา
พระสังฆราช) แตละสมณกระทรวงจะรับผิดชอบในขอบเขตหน่ึง ๆ ในวิถีชีวิตของพระศาสนจักร 
เชน เร่ืองขอคําสอน, พระสังฆราช, การภาวนาและศีลศักดิ์สิทธ์ิ, การเผยแพรพระวรสาร, สมณะ, 
นักบวช ฯลฯ ยังมีสภาตาง ๆ ตามจุดประสงค ตาง ๆ เชน ท่ีเกี่ยวกับฆราวาส ครอบครัว ความ
ยุติธรรมและสันติ ความเปนหนึ่งเดียวของคริสตชน ผูอพยพโยกยายถ่ินฐาน ฯลฯ รวมไปถึง
สํานักงานตาง ๆ  สําหรับการบริหารกองทุนและศาสนสมบัติ   เปนตน   
 
 บรรดาพระสมณฑูต(Legates of the Roman Pontiff) 
 พระสันตะปาปา ในฐานะท่ีทรงมีอํานาจสูงสุดในพระศาสนจักร ทรงมีสิทธิท่ีจะสง
บรรดาผูแทนของพระองคไปยังพระศาสนจกัรทองถ่ินในประเทศตาง ๆ และไปยังรัฐบาลของชาติตาง ๆ 
เหลานั้นได (ม.362-363) พวกนักการฑูตเหลานี้ไมใชเปนผูสงสารพิเศษของพระสันตะปาปาเปน
การสวนพระองค  ท้ังไมใชเปนพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐวาติกัน  แตพวกทานเปนตัวแทนอยางเปน
ทางการของหวัหนาพระศาสนจกัรโรมนัคาทอลิก พวกทานไดรับการรับรูในกฎหมายระหวางประเทศ  
ซ่ึงถือเปนสิทธิพิเศษของพระศาสนจักรคาทอลิกท่ีไมมีใครเหมือน 
 

DPU



   

 

28 

 เม่ือเกี่ยวของกบัพระศาสนจกัรทองถ่ินตาง ๆ หรือสังฆมณฑลตาง ๆ พระสมณฑตูมี
หนาท่ีพยายามทําใหสัมพันธภาพระหวางสันตะสํานักกับสังฆมณฑลน้ันแนนแฟนยิ่งข้ึน  พวกทาน
ตองทํารายงานสภาพของพระศาสนจักรทองถ่ิน ใหคําแนะนําบรรดาพระสังฆราช และสภาพระสังฆราช
สงช่ือและเตรียมสงขอมูลสําหรับผูจะไดรับเลือกเปนพระสังฆราชองคใหม และสงเสริมสันติภาพ
กับขบวนการศาสนสัมพันธ 
 สวนในเร่ืองเกีย่วกับรัฐบาลของประเทศตาง ๆ สมณฑูตจะตองสงเสริมใหเกิดสัมพนัธภาพ
ท่ีดีระหวางรัฐกับสันตะสํานัก และดวยคําแนะนําของบรรดาพระสังฆราชในประเทศน้ัน ๆ พยายาม
ทําขอตกลงเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธของศาสนจักรและรัฐ เชน การตั้ง
โรงเรียน การสงเสริมเสรีภาพดานศาสนา การดูแลรักษาส่ิงปลูกสราง และศาสนสมบัติ การสนับสนุน
บรรดาสมณะ ฯลฯ  (ม.365)  (แหลงเดิม, 2536 : 64 - 65) 
 
 พระสังฆราช (Bishop) หรือ มุขนายก 
 พระสังฆราช แปลวา ตําแหนงผูเปนใหญในสังฆมณฑล ซ่ึงเปนคําท่ีใชมาต้ังแตสมัย
กรุงศรีอยุธยา หมายถึง ประมุขคริสตศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก มุขนายก หรือ พระสังฆราช เปน
ผูสืบตําแหนงจาก อัครธรรมฑูต (ศิษย 12 คน ซ่ึงติดตามพระเยซูเจาอยางใกลชิดในสมัยท่ีพระองค
ยังคงดํารงชีพ เปนมนุษยเม่ือ 2000 ปมาแลว) มุขนายกหรือพระสังฆราช เปนหวัหนาปกครอง คณะ
บาทหลวง นกับวชชาย-หญิง และคริสตศาสนิกชน ในเขตสังฆมณฑล 
 สังฆมณฑล คือ เขตการปกครองของพระสังฆราชในคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก 
ในประเทศไทยแบงออกเปน 10 เขต  (สังฆมณฑล)  
 มุขนายก หรือ พระสังฆราช จะตองเปนพระสงฆ หรือบาทหลวงมากอน และตอมา
ไดรับการแตงต้ัง จากสมเด็จพระสันตะปาปา โดยไดรับการอภิเษกข้ึนสูตําแหนง พระสังฆราช            
ซ่ึงเปนศีลบวชข้ันสูงสุด (ศีลบรรพชา) (มุขนายก เปนสรรพนามท่ีใชเรียก พระสังฆราชคาทอลิกฯ
ในทางราชการ) 
 ศีลบวชในคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก มี 3 ข้ันคือ ข้ันสังฆานุกร (Deacon) 
ข้ันบาทหลวง (Priest) ข้ันพระสังฆราช (Bishop)  
 พระสังฆราช เปนสรรพนามที่ใชเรียก ประมุขสังฆมณฑล ซ่ึงเปนเขตการปกครอง          
ในคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก  
 พระคุณเจา  เปนสรรพนามท่ี ชาวคริสตใชเรียก พระสังฆราช หรือมุขนายก  (ขอมูลจาก  
http://www.geocities.com/prakobkit/catholic.htm) 
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 การปกครองแบบ สังฆมณฑล (Diocese)  
 สังฆมณฑล (Diocese) เปนประชากรของพระเปนเจาสวนหนึ่ง ท่ีพระสังฆราชไดรับ
มอบหมายใหอภิบาลดูแล โดยมีคณะสงฆรวมมือดวย ประชากรสวนนี้ผูกพันอยูกับผูอภิบาลของตน
และไดรับพระวรสารและศีลมหาสนิทโดยทางผูอภิบาลนี้  (ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับมิสซา, 2539 : 69)    

 กฎหมายมาตรา 369 กลาวไวมีใจความวา สังฆมณฑลไดแกสวนหนึ่งของประชากร
ของพระ ซ่ึงถูกมอบหมายใหอยูภายใตการอภิบาลของสังฆราช โดยความรวมมือของคณะสงฆ  
เพื่อวาการรวมมือรวมใจภายใตนายชุมภาบาลผูนี้ในองคพระจิตเจา โดยผานทางพระวรสาร และศีล
มหาสนิทจะเปนการสรางพระศาสนจักรเฉพาะ ในท่ีซ่ึงจะสามารถพบพระศาสนจักรหนึ่งเดียว ศักดิ์สิทธ์ิ
สากล และสืบจากอัครสาวก ของพระเยซูคริสตเจาได (ขอมูลจาก http://www.thai.to/diokorat/ 
speak/siam.html) 
 พระสังฆราชของสังฆมณฑลเปนผูแทนของพระศาสนจักรสากล (ไมใชของพระสันตะปาปา
เทานั้น) ทํางานรวมกับคณะสงฆและมีฝายงานตาง ๆ เปนระบบระเบียบ บทบาทและหนาท่ีของ
พระสังฆราชมีกําหนดไวในกฎหมายใหมนี้อยางกวางขวางมาก จะเรียกวา เปนพระสันตะปาปา
ของสังฆมณฑลก็ไมนาจะผิดจากภาคปฏิบัติมากนัก  
 เราสามารถพูดไดวา การท่ีเขตหนึ่ง ๆ ถูกยกข้ึนมาอยูในระดับสังฆมณฑล ตองถือวา        
มีความสําคัญมาก เพราะมีการปกครองท่ีอิสระมากกวา มีระบบระเบียบ มีศักดิ์ศรีสูงมาก ไมถูกถือ
วาเปน Subdivision หรือสวนยอยของพระศาสนจักรสากลอีกตอไป แตเปนผูแทน หรือภาพเหมือน
ของพระศาสนจักรสากล 
 เขตปกครองของ พระสังฆราช (Bishop) หรือ มุขนายกคริสตจักรโรมันคาทอลิก              
ในประเทศไทย  แบงเปน 10 สังฆมณฑล  

 พระศาสนจักรคาทอลิก มีพระสันตะปาปา (POPE) เปนประมุขสูงสุด โดยมีคณะ    
พระคารดนิัล ทําหนาท่ีเปนคณะท่ีปรึกษา ในการปกครองพระศาสนจกัร มีมุขนายกหรือพระสังฆราช 
ปกครองดูแลในเขตสังฆมณฑล ในสังฆมณฑล มีโบสถซ่ึงคริสตศาสนิกชน ใชประกอบศาสนกิจ
ตาง ๆ มี บาทหลวงหรือพระสงฆ เปนผูปกครองดูแล (ขอมูลจาก http://www.geocities.com/ 
prakobkit) 
 โครงสรางและลักษณะของสังฆมลฑล  (ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับมิสซา, 2539 : 69)   

- มีพระสังฆราชเปนประมุข  
- มีบาทหลวงเปนผูรวมงาน 
- มีลักษณะเปนพระศาสนจักรเฉพาะสวน  (Particular  Church) 
- โดยท่ัวไปกําหนดจากเขตพ้ืนท่ี  แตอาจจะกําหนดจากลักษณะกลุมชนกไ็ด 
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 - แบงยอยออกเปนวัด (Parishes) ตาง ๆ  
 ผูวิจัยไดนําแนวคิดนี้มาใชในการทําความเขาใจ และอธิบายลักษณะการปกครองของ

พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 
 
3.  แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรม 

 
 ความหมายของนวัตกรรม 
          “นวัตกรรม” หมายถึง ความคิด การปฏิบัติ หรือส่ิงประดิษฐใหม ๆ ท่ียังไมเคยมีใช          

มากอน หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยูแลว ใหทันสมัยและใชไดผลดียิ่งข้ึน           
เม่ือนาํ นวัตกรรมมาใชจะชวยใหการทํางานนั้นไดผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิม 
ท้ังยังชวย ประหยัดเวลาและแรงงานไดดวย  

          “นวัตกรรม” (Innovation) มีรากศัพทมาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลวา ทําส่ิงใหม
ข้ึนมา ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตรคือ การนําแนวความคิดใหมหรือการใชประโยชน
จากส่ิงท่ีมีอยูแลวมาใชในรูปแบบใหม เพือ่ทําใหเกดิประโยชนทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ “การทํา       
ในส่ิงท่ีแตกตางจากคนอ่ืน โดยอาศัยการเปล่ียนแปลงตาง ๆ (Change) ท่ีเกิดขึ้นรอบตัวเราใหกลาย
มาเปนโอกาส (Opportunity) และถายทอดไปสูแนวความคิดใหมท่ีทําใหเกิดประโยชนตอตนเองและ
สังคม”  

 แนวความคดินีไ้ดถูกพัฒนาข้ึนมาในชวงตนศตวรรษท่ี 20 โดยจะเห็นไดจากแนวคิดของ
นักเศรษฐอุตสาหกรรม เชน ผลงานของ Joseph Schumpeter ใน The Theory of Economic 
Development, 1934 โดยจะเนนไปที่การสรางสรรค การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
อันจะนาํไปสูการไดมาซ่ึง นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เพื่อประโยชนในเชิง
พาณิชยเปนหลัก นวตักรรมยังหมายถึงความสามารถในการเรียนรูและนําไปปฏิบัติใหเกิดผลไดจริง
อีกดวย  (พนัธุอาจ  ชัยรัตน, www.Xaap.com) 

          คําวา “นวัตกรรม” เปนคําท่ีคอนขางจะใหมในวงการศึกษาของไทย คํานี้ เปนศัพท
บัญญัติของคณะกรรมการพิจารณาศัพทวิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาจากภาษาอังกฤษวา 
Innovation มาจากคํากริยาวา innovate แปลวา ทําใหม เปล่ียนแปลงใหเกิดส่ิงใหม ในภาษาไทยเดิม
ใชคําวา “นวกรรม” ตอมาพบวาคํานี้มีความหมายคลาดเคล่ือน จึงเปล่ียนมาใชคําวา นวัตกรรม  
(อานวา นะ วดั ตะ กํา) หมายถึงการนําส่ิงใหม ๆ เขามาเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมจากวิธีการท่ีทําอยูเดมิ 
เพื่อใหใชไดผลดียิ่งข้ึน ดังนัน้ไมวาวงการหรือกิจการใด ๆ ก็ตาม เม่ือมีการนําเอาความเปล่ียนแปลง
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ใหม ๆ เขามาใชเพื่อปรับปรุงงานใหดีข้ึนกวาเดิมก็เรียกไดวาเปนนวตักรรม ของวงการนั้น ๆ ขอมูล
จาก  (www.boonpan edt01.htm) 

          ทอมัส ฮิวช (Thomas Hughes) ไดใหความหมายของ “นวัตกรรม” วา เปนการนําวิธีการ
ใหม ๆ มาปฏิบัติหลังจากไดผานการทดลองหรือไดรับการพัฒนามาเปนข้ัน ๆ แลว เร่ิมต้ังแตการ
คิดคน (Invention) การพัฒนา (Development) ซ่ึงอาจจะเปนไปในรูปของ โครงการทดลองปฏิบัติ
กอน (Pilot Project) แลวจึงนําไปปฏิบัติจริง ซ่ึงมีความแตกตางไปจากการปฏิบัติเดมิท่ีเคยปฏิบัติมา 
ขอมูลจาก  (boonpan edt01.htm) 

          มอรตัน (Morton, J.A.) ใหความหมาย “นวัตกรรม” วาเปนการทําใหใหมข้ึนอีกคร้ัง
(Renewal) ซ่ึงหมายถึง การปรับปรุงส่ิงเกาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนหนวยงาน 
หรือองคการนัน้ ๆ นวัตกรรม ไมใชการขจัดหรือลมลางส่ิงเกาใหหมดไป แตเปนการ ปรับปรุงเสริม
แตงและพัฒนา (boonpan edt01.htm) 

          ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2521 : 14) ไดใหความหมาย “นวัตกรรม” ไววาหมายถึง วิธีการ
ปฏิบัติใหม ๆ ท่ีแปลกไปจากเดิมโดยอาจจะไดมาจากการคิดคนพบวธีิการใหม ๆ ข้ึนมาหรือมีการ
ปรับปรุงของเกาใหเหมาะสมและส่ิงท้ังหลายเหลานี้ไดรับการทดลอง พัฒนาจนเปนท่ีเช่ือถือไดแลว
วาไดผลดีในทางปฏิบัติ  ทําใหระบบกาวไปสูจุดหมายปลายทางไดอยางมีประสิทธิภาพข้ึน 

          จรูญ วงศสายัณห (2520 : 37) ไดกลาวถึงความหมายของ “นวัตกรรม” ไววา “แมใน
ภาษาอังกฤษเอง ความหมายก็ตางกนัเปน 2 ระดับ โดยท่ัวไป นวัตกรรม หมายถึง ความพยายาม       
ใด ๆ จะเปนผลสําเร็จหรือไม มากนอยเพยีงใดก็ตามท่ีเปนไปเพือ่จะนําส่ิงใหม ๆ เขามาเปล่ียนแปลง
วิธีการท่ีทําอยูเดิมแลว กับอีกระดับหนึ่งซ่ึงวงการวิทยาศาสตรแหงพฤติกรรม ไดพยายามศึกษาถึง
ท่ีมา ลักษณะ กรรมวิธี และผลกระทบท่ีมีอยูตอกลุมคนที่เกี่ยวของ คําวา นวัตกรรม มักจะหมายถึง 
ส่ิงท่ีไดนําความเปล่ียนแปลงใหมเขามาใชไดผลสําเร็จและแผกวางออกไป จนกลายเปนการปฏิบัติ
อยางธรรมดาสามัญ  (บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2543) 

 
 นวัตกรรม  แบงออกเปน 3 ระยะ  คือ 
          ระยะท่ี 1 มีการประดิษฐคิดคน (Innovation) หรือเปนการปรุงแตงของเกาใหเหมาะสม

กับกาลสมัย  
           ระยะท่ี 2 พัฒนาการ (Development) มีการทดลองในแหลงทดลองจัดทําอยูในลักษณะ

ของโครงการทดลองปฏิบัติกอน (Pilot Project) 
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           ระยะท่ี 3 การนําเอาไปปฏิบัติในสถานการณท่ัวไป ซ่ึงจัดวาเปนนวัตกรรมข้ันสมบูรณ
(ขอมูลจาก http://www.phoowit.ac.th/education.htm) 
 
 คุณลักษณะของนวัตกรรมท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับ 

 ในการส่ือสารนวัตกรรมนัน้ ปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการยอมรับหรือไมยอมรับนวัตกรรม
คือ คุณลักษณะของนวัตกรรม ซ่ึงเร่ืองนี้ (Rogers and Shoemaker, 1971) ไดกลาววา “คุณลักษณะ
ของนวัตกรรมตามท่ีผูยอมรับรูสึกเปนปจจัยสําคัญในการท่ียอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม แมวา         
วัตกรรมจะเปนส่ิงท่ีมีประโยชนมาก แตถาบุคคลเห็นวาไมด ี ไมมีประโยชนก็อาจจะปฏิเสธนวัตกรรมนั้น”  
คุณลักษณะของนวัตกรรมท่ีเอ้ือประโยชนตอการยอมรับ  ไดแก  
 1. ความไดเปรียบเชิงเทียบ : หมายถึง การท่ีผูยอมรับนวตักรรมรูสึกวา นวัตกรรมนัน้
ดีกวา มีประโยชนมากกวาส่ิงเกา ๆ หรือวธีิปฏิบัติเกาท่ีนวัตกรรมนัน้เขามาแทนท่ี การวัดประโยชน
เชิงเทียบอาจวดัในแงเศรษฐกิจ หรือในแงอ่ืน ๆ ก็ได เชน ความเช่ือถือของสังคม เกียรตยิศ ความ
สะดวกสบายในการทํางานเปนตน  

 2. ความเขากันได : หมายถึง การท่ีผูยอมรับนวัตกรรมรูสึกวานวัตกรรมนั้นเขากนัได
กับคานิยมท่ีเปนอยู เขากันไดกับความเช่ือทางสังคมและวัฒนธรรม ทัศนคติ ความคิดหรือประสบการณ
เกี่ยวกับนวัตกรรมในอดีต ตลอดจนความตองการของตน นวัตกรรมท่ีเขากับคานิยมและบรรทัดฐาน
ของสังคม 

 3. ความสลับซับซอน : หมายถึง ระดับความยากงายตามความรู สึกจองกลุมเปาหมาย
ผูรับนวตักรรมในการท่ีจะเขาใจหรือนํานวตักรรมไปใช นวัตกรรมใดมีความสลับซับซอน ยากตอการ
เขาใจและการใชงานนวัตกรรมนั้นก็จะไดรับการยอมรับชา 

 4. การนําไปทดลองใชได : หมายถึง ระดับท่ีนวัตกรรมสามารถนําไปทดลองใช นวัตกรรม
ใดท่ีสามารถแบงเปนสวนเพือ่นําไปทดลองใช จะไดรับการยอมรับเร็วกวานวัตกรรมซ่ึงไมสามารถ
แบงไปลองใชได ท้ังนีเ้พราะนวตักรรมท่ีสามารถนําไปทดลองใชไดนี้ จะชวยลดความรูสึกเส่ียงตอ
การยอมรับนวตักรรมมาใชของกลุมเปาหมายใหนอยลง 

 5. การสังเกตเห็นผลได : หมายถึง ระดับท่ีผลของนวัตกรรม สามารถเปนส่ิงท่ีสังเกต  
เห็นผลได ผลของนวัตกรรมท่ีสามารถสังเกตเห็นไดงาย และสามารถส่ือความหมายใหแกกลุมเปาหมาย
ไดงาย จะไดรับการยอมรับมากกวานวัตกรรมท่ีสังเกตเห็นผลยาก ดังนั้นการทําใหกลุมเปาหมาย
ยอมรับในนวตักรรมทางดานความคิด  จึงทําไดยากกวาทําใหยอมรับในนวัตกรรมทางดานวัตถุ  
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 จากแนวคิดดานคุณลักษณะของนวัตกรรม ไดช้ีใหเห็นวา การท่ีบุคคลจะยอมรับนวัตกรรม
ใดมาใชบุคคลนั้นจะพิจารณาถึงคุณลักษณะของนวัตกรรมตามแนวความคิดดังกลาว กอนท่ีจะตดัสินใจ
รับนวัตกรรมมาใช และคุณลักษณะของนวัตกรรมเหลานี้ไมสามารถระบุไดวา คุณลักษณะขอใดมี
ความสําคัญกวากัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเภทและเน้ือหาของนวัตกรรมนัน้ ๆ  

 
 ลักษณะของผูรับนวัตกรรม 
 ในกระบวนการส่ือสารนวัตกรรมนั้น ผูรับสารหรือผูรับนวัตกรรมจะมีความแตกตางกัน

จากการวิจัยของ โรเจอรและชูเมคเกอร (Rogers and Shoemaker) ทําใหสามารถแบงลักษณะของผูท่ี
ยอมรับนวัตกรรมออกเปน 2 ประเภทคือ ยอมรับนวัตกรรมเร็วกวา และผูยอมรับนวัตกรรมชากวา 
ซ่ึงสามารถสรุปลักษณะความแตกตางของผูยอมรับนวัตกรรมท้ังสองประเภทไดดังนี้  

 1. ความแตกตางดานสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ โรเจอรสและชูเมคเกอร (Rogers 
and Shoemker) ไดทําการศึกษาถึงความแตกตางของผูยอมรับนวัตกรรมตามลักษณะทางประชากร
ท่ีมีความสัมพันธกับผูยอมรับนวัตกรรม ไวดังนี้  

  อายุ : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็วไมมีความแตกตางจากผูยอมรับนวัตกรรมชา  
  สถานภาพทางสังคม : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็วมีสถานภาพทางสังคมสูงกวา มีรายได

และทรัพยสินมากกวา มีอาชีพดีกวาและมีระดับการดํารงชีวิตท่ีดีกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา  
  ความเปนเจาของทรัพยสิน : ผูยอมรับนวตักรรมเร็วเปนเจาของส่ิงท่ีเปนหนวยใหญ

กวา ผูยอมรับนวัตกรรมชา  
  ระดับการยอมรับนวัตกรรม : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็วเปนผูท่ียอมรับนวัตกรรมนัน้

หรือคลาย ๆ นวัตกรรมนัน้ไปใช มากกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา  
  ความเช่ียวชาญ : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว มีการกระทําท่ีใชความเช่ียวชาญมากกวา         

ผูยอมรับนวัตกรรมชา  
 2. ความแตกตางดานบุคลิกภาพ โดยเหตุท่ีผูยอมรับนวัตกรรมมีลักษณะเฉพาะท่ีเปน

ปจเจกบุคคล และผานกระบวนการเรียนรูและกระบวนการขัดเกลาทางสังคมท่ีไมเหมือนกัน จึงทํา
ใหเกดิความแตกตางทางดานบุคลิกภาพซ่ึงสงผลตอการยอมรับนวัตกรรมดังนี้  

  ระบบความเช่ือ : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว  ยดึถือระบบความเช่ือแบบฝงหัวนอยกวา        
ผูยอมรับนวัตกรรมชา  

  ความสามารถในการคิดในลักษณะนามธรรม : ผูยอมรับนวตักรรมเร็วมีความสามารถ
ในการคิดเร่ืองท่ีเปนนามธรรมไดดีกวา ผูยอมรับนวัตกรรมเชาสามารถยอมรับนวัตกรรมบนพื้นฐาน
ของส่ิงเราท่ีไมมีตัวตนไดดกีวา  
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  การใชเหตุผล : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็วมีการใชเหตุผลดีกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา  
มีความสามารถในการใชเคร่ืองมือหรือวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดเพื่อการบรรลุเปาหมาย 

  ความฉลาด : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็วมีความฉลาดมากกวาผูยอมรับนวตักรรมชา 
  ทัศนคติตอการเปล่ียนแปลง : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็วมีทัศนคติท่ีดีตอการเปล่ียนแปลง 

และมีทัศนคติท่ีชอบการเส่ียงภัยมากกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา ความเช่ือทางดานวิทยาศาสตรและ
โชคลาง : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็วมีทัศนคติท่ีดีตอวทิยาศาสตรมากกวาผูยอมรับนวัตกรรมชากวา และ
มีความเชื่อ ถือโชคลาง พรหมลิขิตนอยกวาผูรับนวัตกรรมชา  

  ระดับความต้ังใจและความปรารถนา : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็วมีระดบัความต้ังใจท่ี
จะทําส่ิงตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคสูงสุดกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา อีกท้ังยังมีความ ปรารถนา 
หรือความตองการ ศึกษา อาชีพ เกียรตยิศ และอ่ืน ๆ สูงกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา  

 3.  ความแตกตางในดานพฤติกรรมการส่ือสาร ผูยอมรับนวัตกรรมในฐานะท่ีเปนสมาชิก
ของสังคม จะมีพฤติกรรมส่ือสารระหวางตนเองกับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมท่ีตางกัน ซ่ึงจากการศึกษา
ของพบวาตัวแปรทางดานพฤติกรรมการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับนวัตกรรมไดแก  

  การมีสวนรวมในสังคม : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็วมีสวนรวมในสังคมมากกวา และ
สามารถเขาเปนสวนหน่ึงของระบบสังคมไดดีกวา นอกจากน้ียังมีแนวโนมท่ีจะเปนสมาชิกของระบบ
สังคมท่ีมีบรรทัดฐานตามแบบทันสมัย และเปนสมาชิกของระบบสังคมท่ีมีบูรณการอยางดี มากกวา
ผูยอมรับนวัตกรรมชา ความเปนสากล : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็วมีความเปนสากลไมผูกพันกับทองถ่ิน
มากนัก และมักมีกลุมอางอิงเปนบุคคลภายนอกสังคม มีการเดินทางไปมาหาสูคนภายนอกสังคม
มากกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา  

  การติดตอกับผูนําการเปล่ียนแปลง : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็วมีการตดิตอกับผูนําการ
เปล่ียนแปลงมากกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา การเขาถึงส่ือมวลชน : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็วมีโอกาส
ในการเขาถึงส่ือมวลชน ไดมากกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา  

  การแสวงหาขาวสาร : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็วมีการแสวงหาขาวสารเกีย่วกับนวัตกรรม 
มากกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา ความรูเกี่ยวกับนวัตกรรม : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็วมีความรูเกี่ยวกับ
นวัตกรรมดกีวาผูยอมรับนวตักรรมชา  

  ระดับการเปนผูนําความคิด : ผูยอมรับนวัตกรรมเร็วมีระดับการเปนผูนําทางความคิด 
มากกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา  

  อยางไรก็ตามเอกบุคคล ยอมรับนวัตกรรมไปแลวมีโอกาสที่จะเลิกการยอมรับนวัตกรรม
ไดเชน เดยีวกนัดังท่ี โรเจอรส (Rogers : 1983) กลาวไววา การเลิกยอมรับนวัตกรรม (Discontinuance) 
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คือ การตัดสินใจเลิกใชหรือเลิกยอมรับ ปฏิเสธนวัตกรรมภายหลังจากท่ียอมรับนวัตกรรมแลว 
ในตอนตน   ซ่ึงอาจแยกประเภทของการเลิกยอมรับนวัตกรรมออกเปน 2 ประเภทคือ  
 1. การเลิกยอมรับนวัตกรรมและไปรับนวัตกรรมใหมท่ีดีกวาเดิม (A Replacement 
Discontinuance) ความหมายของคําวาดกีวาเดิม คือ ดกีวาในความรูสึกของผูเปล่ียนนวัตกรรมจาก
เกาไปใหม ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว จะมีนวัตกรรมใหม ๆ เขามาเสมอ และเขามา
แทนของเกาซ่ึงคร้ังหนึ่งเคยเปนนวัตกรรมในชวงนั้น ๆ  

 2. การตดัสินใจเลิกการยอมรับนวัตกรรมเพราะไมพอใจกบัคุณสมบัติ (ผล หรือ ประโยชน) 
ของนวัตกรรม (A Disenchantment Discontinuance) ความไมพอใจนี้อาจมาจากการท่ีนวัตกรรม       
ไมเหมาะสมกับผูใช และไมเกิดประโยชนมากกวาการปฏิบัติแบบเกาท่ีเคยใชมา บางทีอาจเปน
เพราะองคกรภาครัฐบาลมีคําส่ังวา นวัตกรรมนั้นไมปลอดภัยในระยะยาว หรือมีผลขางเคียงท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ หรือการเลิกยอมรับนวัตกรรมอาจมาจากการใชนวัตกรรมอยางผิด ๆ จึงไมกอใหเกดิ
ประโยชนกับบุคคลนั้น ซ่ึงการใชนวัตกรรมอยางผิด ๆ มักจะเกิดกับผูยอมรับนวัตกรรมชากวามากกวา
ผูยอมรับนวัตกรรมเร็วกวา ผูมีการศึกษาสูงกวาจะมีความเขาใจข้ันตอนความรูเชิงวิทยาศาสตรและ
สามารถัตกรรมมากอประโยชนอยางเต็มท่ี ผูท่ีรับนวัตกรรมชามักเปนคนท่ีดอยฐานะทางการเงิน 
ทําใหเกดิการยอมรับชา และเปนสาเหตุนาํไปสูการเลิกยอมรับเพราะนวัตกรรมนัน้ไมเหมาะสมกบั
ฐานะทางเศรษฐกิจ  
 จากแนวคิดและทฤษฎีขางตนนี้ ผูวิจัย ไดมาใชเปนกรอบในการทํา Coding Sheet           
เพื่อวิเคราะหเนื้อหาในส่ือส่ิงพิมพ ของส่ือมวลชนคาทอลิก  และวิเคราะหสมาชิกท่ีเปนผูรับขาวสาร  
ในท่ีนี้ก็คือ หนังสือพิมพ อุดมสาร และนิตยสารอุดมศานต 
 
4.  แนวคิดเก่ียวกับการใชประโยชนและความพึงพอใจ  (Used and Gratification) 
 

ทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจจากส่ือมวลชนเนนความสําคัญของ “ผูรับสาร” 
(Audience) ในฐานะเปน “ผูกระทําการใชส่ือ” (Active Select of Media Communication) กลาวคือ 
ตัวผูรับสารจะเปนผูมีสิทธิเลือกใชส่ือประเภทตาง ๆ และเลือกรับเนื้อหาของขาวสารเพ่ือตอบสนอง
ตอความตองการของตน โดยทฤษฎีนี้เนนแบบจําลองกระบวนการับสารของบุคคล ในดานการใช
ประโยชนและสนองตอบความตองการของบุคคล โดยมีขอสันนิษฐานเบ้ืองตนดังนี ้
 1. การแสวงหาขาวสารของมนุษยเปนไปโดยความพึงพอใจของมนุษยเอง ไมไดถูกบังคับ
หรือยัดเยียดใหอาน ใหดู หรือใหฟง และมนุษยมีสิทธิท่ีจะหลีกเล่ียงขาวสารนั้น ๆ ไดถาเขามีความ
ประสงค 
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 2. การส่ือสารของมนุษยมีจุดมุงหมาย 
 3. ส่ือสารมวลชนตองแขงขันกับส่ิงเราตัวอ่ืน ๆ ท่ีอาจจะสนองตอบความตองการรูของ
มนุษย 
 4. ความตองการของมนุษยจะถูกกําหนดโดยตัวมนุษยเอง ซ่ึงอาจจะเกิดจากความสนใจ
หรือแรงจูงใจตาง ๆ  
 5. พฤติกรรมการรับส่ือมวลชนของบุคคล เกิดข้ึนเพื่อสนองความตองการพื้นฐานดาน
จิตใจของบุคคลน้ัน ๆ และประสบการณท่ีบุคคลไดรับจากสถานการณทางสังคมของเขา แมวาการ
ใชส่ือมวลชนนั้น ไมจําเปนตองเกี่ยวของกับความตองการทุกดานของมนุษย แตก็เปนท่ีนาสนใจวา 
นาจะมีความเกี่ยวของกับความตองการบางอยาง เชน 
  -   ความตองการขาวสารขอมูล 
  - การเปดรับส่ือมวลชนเปนธรรมชาติของมนุษยท่ีตองชดเชยบางส่ิงบางอยางท่ีขาด
ไปหรือไมไดขณะนัน้ เชน ความตองการมีการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืน 
  - การใชส่ือหรือบริโภค ถือไดวาเปนตัวแปรท่ีชวยใหระบบสังคมของมนุษยเขาสู
สมดุล 
  - ทําใหมนษุยมีศักยภาพในการปฏิบัติหนาท่ีตามปกติไดดยีิ่งข้ึน 
  - พฤติกรรมการรับสารของมนษุย เปนส่ิงท่ีเกิดจากปฏิกิริยาตอบโตตอความตองการ
ของมนุษยเองที่จะรักษารูปแบบพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
  - เพื่อปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมและความเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอม 
  - เพื่อรักษาใหระบบชีวิตของตนคงอยูไดอยางปกติ 
 
 โดยศึกษาวาผูรับสารนั้นมีการบวนการอยางไรในการเปดรับส่ือ (Communication Behavior) 
ท่ีครอบคลุมถึงภูมิหลังของผูรับสาร โดยเฉพาะประสบการณโดยตรงของผูรับสารท่ีมีตอส่ือ ดวยเหตนุี้
จึงพบวาการใชและความพึงพอใจในการส่ือสารประกอบดวยข้ันตอนหลัก 3 ข้ันตอน  คือ 
 1. ผูรับสารในฐานะเปนผูท่ีมีบทบาทรุก (Active) และมีวัตถุประสงคในการส่ือสาร 
(Goal Directed)  
 2. การใชหรือการเปดรับส่ือหนึ่ง ๆ ท่ีไดเลือกสรรแลว เพือ่สนองตอความตองการของ
ตนเอง มิใชเปนการเปดรับสารท่ีเล่ือนลอย หรือเปนผลชักจูงจากผูสงสารเพียงอยางเดียว 
 3. ความพอใจในส่ือเกิดขึ้น เม่ือการเปดรับส่ือ หรือการใชส่ือที่เลือกแลวนั้นเปนไป
อยางตอเนื่อง ดังนั้นในทางกลับกัน ผูสงสารจําเปนตองแขงขันเพื่อการบริการใหประชาชนผูรับสาร
พึงพอใจมิใชเกิดจามการท่ีตัวผูสงสารเองน้ันพอใจ 
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 แคทซและคณะ (Katz, E. and Other, 1974) ไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับการใชประโยชน
และการไดรับความพึงพอใจในการส่ือสารของผูรับสาร ไวดังนี ้

แนวทางศึกษาการใชประโยชนและการไดรับความพึงพอใจ คือการศึกษาผูรับสารเก่ียวกบั
สภาวะทางสังคมและจิตใจ ซ่ึงกอใหเกิดความตองการ ความจําเปนของบุคคล และเกิดมีความ      
คาดหลังจากส่ือมวลชน หรือแหลงขาวสารอ่ืน ๆ แลวนําไปสูการเปดรับส่ือมวลชนในรูปแบบตาง  ๆกัน 
อันกอใหเกิดผลคือ การไดรับความพึงพอใจตามท่ีตองการ และผลอื่น ๆ ท่ีตามมา ซ่ึงอาจจะไมใช
ผลท่ีตั้งเจตนาไวก็ได ซ่ึงนบัเปนมุมมองท่ีแตกตางไปจากทฤษฎเีดิมท่ีมักไมใหความสาํคัญกับผูรับสาร 
และมองผูรับสารเปนผูถูกกระทํา (Passive) 

องคประกอบตาง ๆ เกี่ยวกับแนวคิดในเร่ืองการการใชประโยชนและการไดรับความ
พึงพอใจจากส่ือมวลชนตามที่กลาวมาอาจแสดงใหเห็นในรูปแบบจําลองไดดังนี ้

 
ภาพท่ี 2   แบบจําลองการใชประโยชนและการไดรับความพึงพอใจจากส่ือมวลชนของ Katz  
                และคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อธิบายไดวาสภาวะทางสังคมและจิตใจท่ีแตกตางกัน ทําใหมนุษยมีความตองการที่
แตกตางกนัออกไป ความตองการที่แตกตางกันนี้ทําใหคนคาดหวังหรือคาดคะเนส่ือแตละประเภท
วาจะสนองความพอใจไดตางกันออกไป ดังนั้น ลักษณะการใชส่ือของบุคคลท่ีมีความตองการไม
เหมือนกนัจะแตกตางกันออกไป  ข้ันสุดทายคือความพอใจที่ไดรับจากการใชส่ือก็จะแตกตางกันไปดวย 
 ทฤษฎีนี้ไดกําหนดข้ึน เพ่ืออธิบายถึงกระบวนการรับสารในกระบวนการสื่อสารมวลชน
และอธิบายถึงการใชส่ือมวลชนของปจเจกบุคคล หรือกลุมบุคคล ซ่ึงแสดงใหเหน็วาการเลือกบริโภค
ส่ือมวลชนนั้นข้ึนอยูกับความตองการหรือแรงจูงใจของผูรับสารเอง บุคคลแตละคนยอมมีวัตถุประสงค 

The Social 
And 
Psychological 
Origins of 

Needs 
which 
generate 

Expectations 
of mass media 
or other 
sources, 
Which lead to 

Differential 
patterns of 
media 
exposure 

Resulting in 
need 
gratifications 

And other 
Consequences, 
Perhaps mostly 
Unintended ones 

Needs 
which 
generate 

DPU



   

 

38 

มีความต้ังใจ มีความตองการในการใชส่ือมวลชนเพ่ือสนองความ พึงพอใจของตนเองดวยเหตุ
ผลตาง ๆ กัน 
 การศึกษาตามแนวคิดนี้ มิไดเพงเล็งวาส่ือมวลชนคือตัวการท่ีมีผลหรือมีอิทธิพลตอผูรับ
สารโดยตรง แตกลับมองวาผูรับสารตางหากท่ีใชส่ือมวลชนเพื่อสนองความพึงพอใจของตนเอง 
การศึกษาในลักษณะน้ีจึงตรงกับวิธีการศึกษาเชิงหนาท่ีของส่ือมวลชน (functional approach) ท่ีมุง
พิจารณาวาส่ือมวลชนมีหนาท่ีตาง ๆ กัน เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับสาร เชน หนาท่ีใน
การเสนอขาว หนาท่ีในการใหความบันเทิง และพักผอนหยอนใจ หนาท่ีในการสื่อหรือติดตอกับ
สังคม และหนาท่ีในการเสริมสรางลักษณะสวนบุคคลใหแกผูรับสาร   เปนตน 

 เรยเบิรน และพาลมกรีน (J.D. Rayburn and Philip Palmgreen, 1984) ไดสราง
แบบจําลองข้ึนมาอีกแบบหนึ่ง เรียกวา Expectancy Value Paradigm แสดงความสัมพันธระหวาง
ความเช่ือและการประเมินคาทางอารมณ (Beliefs and Evaluations) ความพงึพอใจท่ีแสวงหา (Gratification 
obtained) ซ่ึงมีรูปแบบดังนี ้
 
ภาพท่ี  3   แบบจําลองของเรยเบิรน และ พาลมกรีน  แสดงความสัมพนัธระหวาง ความคาดหวัง  
                 ความพึงพอใจ และการบริโภค

ส่ือ  
 
 เรยเบิรน และ พาลมกรีน อธิบายแบบจําลองของเขาวา ความพึงพอใจท่ีแสวงหาเกิดจาก
การผสมผสานระหวางความเช่ือกับการประเมินคา โดยท่ีความคาดหวัง (Expectations) หรือความ
เช่ือ (Beliefs) หมายถึง ความเปนไปไดในการรับรูวาส่ิงหนึ่งส่ิงใดมีคุณลักษณะเฉพาะ หรือรับรูวา
พฤติกรรมอยางไร จะใหผลเฉพาะอยางตามมา สวนการประเมินคา (Evaluations) หมายถึง การ
ประเมินทางอารมณของผูรับสารในทางบวกหรือลบตอ คุณลักษณะเฉพาะหรือผลจากพฤติกรรมนั้น 
และยงักลาวอีกวา ผลของความเช่ือหรือความคาดหวงักบัการประเมินผลท่ีไดรับทางอารมณมีอิทธิพล
ตอการแสวงหาความพึงพอใจ ซ่ึงจะไปมอิีทธิพลถึงการบริโภคส่ือ โดยท่ีการบริโภคส่ือจะใหผล
เปนการรับรูถึงความพอใจท่ีไดรับ ซ่ึงจะยอนกลับไปมีอิทธิพลในทางเสริมหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
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การรับรูของผูรับสาร โดยเฉพาะในเร่ืองเกี่ยวกับคุณลักษณะบางอยางของส่ือท่ีจะตอบสนองความ
ตองการขาวสารของเขา 

 สวน McCombs และ Becker (อางใน รัตนา เคหะธนาชัยกุล, 2539 : 18) ช้ีใหเห็นวา
บุคคลใชส่ือมวลชนเพื่อสนองความตองการ 6 ประการ คือ 

1. เพื่อตองการรูเหตุการณ (Surveillance) โดยการติดตามความเคล่ือนไหวและการ
สังเกตการณรอบตัว เพื่อจะไดรูวาเกิดอะไรข้ึน เพื่อใหทันเหตกุารณ ทันสมัย และเรียนรูวาอะไร
เปนส่ิงสําคัญท่ีควรรู 

2. เพื่อตองการคําแนะนํา (Guidance) ในทางปฏิบัติตัวใหถูกตองและชวยในการตัดสินใจ
แตละวนั เพื่อความอยูรอดในระบบสังคมและการเมืองท่ีเปนอยู 

3. เพี่อความต่ืนเตน (Excitement) เพื่อสรางความรูสึกวาไดรวมอยูในเหตุการณท่ีกําลัง
เกิดข้ึนดวย 

4. เพื่อเสริมความคิดเห็น (Reinforcement) ชวยเสริมความคิดเห็นใหม่ันคงยิ่งข้ึนหรือ
ชวยสนับสนนุการตัดสินใจท่ีไดกระทําลงไปแลว 

5. เพื่อนําเอาไปใชในการสนทนา (Anticipated Communication)  
6. เพื่อความบันเทิง (Entertainment) เพื่อความเพลิดเพลิน รวมท้ังการผอนคลายอารมณ 
กลาวโดยสรุป คือ การเปดรับส่ือมวลชนแตละชนิดนั้นยอมข้ึนอยูกับความตองการ 

ความสนใจหรือแรงจูงใจ กระบวนการเลือกรับขาวสาร ซ่ึงแตละบุคคลยอมมีวัตถุประสงคมีความ
ตองการในการใชประโยชนจากส่ือมวลชน เพ่ือสนองความพึงพอใจของตนเองเพ่ือเหตุผลตาง ๆ กัน
โดยไมขัดแยงกับความเช่ือและทัศนคติเดิม และการศึกษาในสวนท่ีเกี่ยวกับการเปดรับส่ือมวลชน 
แตละบุคคลแตละคนยอมมีความแตกตางกันในดานตาง ๆ รวมท้ังวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน จึงทําให
การติดตอส่ือสารในระดับบุคคลที่ไมเหมือนกัน นําไปสูการพัฒนาท่ีแตกตางกัน จึงทําใหการติดตอ 
ส่ือสารนี้ไปใชอธิบายพฤติกรรมดานอ่ืน ๆ ของสังคมได โดยเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา
ลักษณะทันสมัยของบุคคล 

โรเสนเกรน (Rosengren, 1974) ไดกลาวถึงความสัมพันธของการใชประโยชน (Uses) 
กับความพึงพอใจ (Gratifications) นั้น ในแงท่ีวาประโยชนสามารถนําไปสูความพึงพอใจได และ
ความพึงพอใจที่ไดรับจากประโยชนก็เปนได 

เวนเนอร (Wenner, 1982) ไดรวบรวมผลการศึกษาวิจยัเกีย่วกบัการใชส่ือเพื่อประโยชน
และความพึงพอใจในการบริโภคขาวสาร (News Gratifications) ท่ีมีผูทําไวมากมาย แลวสรางออกมา
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เปนแผนท่ีแสดงความพึงพอใจในการบริโภคขาวสาร (Media News Gratifications Map) โดยเวนเนอร 
ไดสรุปแบงความพึงพอใจออกเปนกลุมคือ 
 1. Orientational Gratifications เปนการใชขาวสารเพื่อประโยชนทางดานขอมูลเพื่ออางอิง 
และเพื่อเปนแรงเสริมย้ําในความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับสังคม รูปแบบของความตองการที่
แสดงออกมา ไดแก การตดิตามขาวสาร (Surveillance) การไดมาซ่ึงขอมูลเพื่อชวยในการตัดสินใจ 
(Decisional Utility) หรือเพ่ือชวยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Vote Guidance) 
 2. Social Gratifications เปนการใชขาวสารเพ่ือเช่ือมโยงระหวางขอมูลเกี่ยวกับสังคม 
ซ่ึงรับรูขาวสารเขากับเครือขายสวนบุคคลของปจเจกชน เชน การนําขอมูลไปใชในการสนทนากับ
ผูอ่ืนเพื่อการชักจูงใจ เปนตน 
 3. Para-Social Gratifications เปนกระบวนการใชประโยชนขาวสารเพื่อดํารงเอกลักษณ
ของบุคคล เพื่อการอางอิงผานตัวบุคคลท่ีเกี่ยวของกับปรากฏในเนื้อหาของสื่อ เชน การยึดถือ หรือ
ความช่ืนชมผูอานขาว เปนแบบอยางในทางพฤติกรรม 
 4. Para-Orientations Gratifications เปนกระบวนการใชขาวสารเพ่ือประโยชนในการ
ลดหรือผอนคลายความตึงเครียดทางอารมณ หรือเพ่ือปกปองตนเอง เชน เปนการใชเวลาใหหมดไป 
เพื่อความเพลิดเพลิน  สนุกสนาน  เพื่อหลีกหนีจากส่ิงท่ีไมพึงพอใจอยางอ่ืน 
 จากกรอบทฤษฎีและแนวคิด เร่ืองการประโยชนและความพึงพอใจจากขาวสารท้ังหมด
จะเห็นวา การแสวงหาความพึงพอใจและการใชประโยชนของผูรับสารจะเกิดจากความคิด และ
ความตองการของผูรับสารเอง อยางไรก็ตามยังมีปจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพันธกับรูปแบบ (Pattern) 
ในการใชประโยชนขาวสารของผูรับสาร ไดแก โครงสรางส่ือ เทคโนโลยีของส่ือ ส่ิงแวดลอมของ
สังคม ความตองการ ความเชื่อ และคุณคาของขาวสารที่ไดรับ (http://www.geocities.com/Yosemite 
/Meadows/4270/thesis2.htm) 
 
5.  แนวคิดเก่ียวกับการแสวงหาขาวสาร  (Information seeking) 
 
 Krikelas (1983) (อางใน กนกพร ศักดิ์อุดมขจร, 2543 : 19) กลาววา การแสวงหา
ขาวสาร คือ กิจกรรมท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทําเพื่อใหไดมาซ่ึงสารนิเทศขอมูลขาวสารที่จะสนอง 
ความตองการของตนทั้งในสวนท่ีเกี่ยวของกบัความสนใจสวนตวั หนาท่ีการงานและการเรียนรู พฤติกรรม
เชนนี้เร่ิมข้ึนเม่ือบุคคลนัน้ตองการรู ศึกษาและวเิคราะหเร่ืองราวหรือปญหาใดปญหาหนึ่ง และพบวา
ความรูท่ีตนมีอยูนั้นไมเพียงพอ  จึงตองการความรูเพิ่มเติม  
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 ในการแสวงหาขาวสารของบุคคล แหลงขาวสารเปนส่ิงจําเปนตอการที่จะคนหาขาวสาร
ท่ีตนสนใจ Chen และ Hernon (1982) (อางใน กนกพร ศักดิ์อุดมขจร, 2543 : 19) ซ่ึงศึกษาความ
ตองการขาวสารของประชาชนในนิวอิงแลนดไดจดักลุมแหลงขาวสารออกเปน  3  กลุม  ดังนี้  
 1. บุคคล   ไดแก    ความคิดและประสบการณของตนเอง เพื่อน ญาติ 
 2. สถาบัน ไดแก   คนท่ีทํางานในรานคา บริษัท หรือวงการธุรกิจ บุคคลในวิชาชีพ 
ผูนําศาสนา เจาหนาท่ีของรัฐ โรงเรียน หองสมุด หนวยงานบริการสังคม 
 3. ส่ือ  ไดแก  หนังสือพิมพ นติยสาร หนังสือ โทรทัศน วทิยุ หรือส่ือรูปแบบอ่ืน ๆ  
 ยุคนี้เปนยุคของสังคมขาวสารหรือ Information Society  ขาวสารในรูปแบบตาง ๆ ถูกสราง
ข้ึนและเผยแพรผานส่ือหลากหลาย ท้ังแบบดั้งเดิม เชน หนังสือพมิพ วิทยุ โทรทัศน และส่ือ
สมัยใหม คือ ส่ืออิเลคทรอนิกส  โดยเฉพาะอินเทอรเน็ต  ซ่ึงนับวันจะมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน  
 ผลจากการผลิตและเผยแพรขาวสารในรูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลายในชีวิตประจําวัน
ของพระศาสนจักร จึงมีขาวสารเขามาถึงตัวมากมาย ลักษณะเชนนี้จงึเปนเร่ืองคอนขางใหมท่ียุงยาก
แกผูบริโภคขาวสารในการทีจ่ะแสวงหาขาวสารใหตรงกบัความตองการของตน  โดยเฉพาะในการ
ปรับระบบองคกรและหนวยงานท่ีตองติดตอประสานงานภายใน ซ่ึงปจจุบันไดถูกปรับเปล่ียนไป   
แตงานในหนาท่ีตาง  ๆ ยงัคงตองเดินหนาตอไป จึงเปนเร่ืองท่ีนาสนใจวา บุคลากรในสภาพระสังฆราชฯ
และผูนํากลุมฆราวาส มีการแสวงหาขาวสารผานส่ือใด และมีการแลกเปล่ียนขาวสารระหวางกัน
โดยใชส่ือใด เปล่ียนไปจากเดิมหรือไมอยางไร และมีผลกระทบใดบางท่ีเกิดข้ึน โดยผูวิจยัไดใช
แนวความคิดเกี่ยวกับการแสวงหาขาวสารนี้   เปนแนวทางในต้ังคําถามเพ่ือสัมภาษณกลุมเปาหมาย 
 
6.  ทฤษฎีผูเฝาประตู  (Gatekeeper Theory) 
 
 ชแรมป (Schramm) อธิบายถึง Gate Keeper วา เปนผูมีสิทธิในการเปดเผยหรือปดบัง
ขาวสารท่ีจะสงไปยังประชาชน เปนเสมือนนายทวารของการรับขาวสารของประชาชน (พัชรี         
เชยจรรยา  เมตตา วิวัฒนานุกูล  และ  ถิรนนัท อนวัชศิริวงศ : 2541) 

 คําวา “นายทวารขาวสาร” (Gate Keeper) ถูกนํามาใชทางดานส่ือสารมวลชนเปนคร้ัง
แรกในป 1947 โดย เคิรท ลูวิน (Kurt Lewin, 1974) นักจิตวิทยาสังคมชาวเยอรมัน ซึ่งให
ขอสังเกตวาขาวสารจะเคล่ือนไหวตามทางติดตอตาง ๆ อยูเสมอ ซ่ึงทางติดตอเหลานี้จะประกอบ
ไปดวย “บริเวณตาง ๆ ท่ีเปนประตู” อันเปนท่ีท่ีเกิดการตัดสินใจข้ึนวา จะยอมใหขาวสารเคล่ือน
ตอไปตามทางติดตอนั้นหรือไม ซ่ึงการตัดสินใจดังกลาวจะกระทําไปตามกฎเกณฑอันตรงไปตรงมา 
หรือกระทําไปตามความรูสึกสวนตัวของ “ผูเฝาประตู” (Gate Keeper) ก็ได 
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 แนวคิดนี้ไดถูกนํามาประยุกตโดย  เดวิด แมนนิ่งไวท (David Manning White : 1950)        
ในการศึกษาบทบาทของบรรณาธิการขาวโทรพิมพของหนังสือพิมพทองถ่ินอเมริกาฉบับหนึง่ ซ่ึงการ
ตัดสินใจเลือกขาวเพื่อตีพิมพในหนังสือพิมพทองถ่ินดังกลาวของบรรณาธิการผูนี้ มีสวนคลายผูเฝา
ประตูขาวสาร เนื่องจากในแตละวันมีขาวสารจํานวนมากมายท่ีสงมาทางโทรพิมพ บรรณาธิการขาว
จะตองคัดขาวบางเร่ืองท้ิง และคัดเลือกขาวเพยีงบางเร่ืองท่ีมีความเหมาะสมมาลงตีพิมพ โดยมี
กระบวนการตามแบบจําลอง ดังนี ้
 
ภาพท่ี  4   แบบจําลองนายทวารขาวสารของไวท 

  
 

 N     =   แหลงของขาวสารตาง ๆ  
 n1,n2,n3,n4   =   ขาวแตละชิ้น 
 n2 1,n3 1    =   ขาวที่ถูกเลือก 
 M     =   ผูรับสาร 
 n1,n4    =   ขาวที่ไมถูกเลือก 
 

 จากแบบจําลองแสดงใหเห็นวา แหลงขาวจะมีขาวสารมากมาย คือ ขาว 1 ขาว 2 ขาว 3 
และขาว 4 สงมายังส่ือมวลชน อันอาจจะเปน หนังสือพมิพ วิทยุ หรือโทรทัศน จากนั้นส่ือมวลชน
จะทําหนาท่ีคัดเลือกขาวสารเพียงบางช้ิน เพื่อตีพิมพหรือออกอากาศ ซ่ึงหมายถึง ขาว 2 และขาว 3 
สวนขาวอีกหลายช้ินจะถูกตัดท้ิงไป คือ ขาว 1 และ ขาว 4 ขาวช้ินท่ีถูกคัดเลือกไวจะผาน

n1 

n2 

n3 

n4 

 

 

 

 N 

 

 

M 

n2 1 

n3 1 

n1 

n4 
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กระบวนการผลิต หรือตกแตงใหเหมาะสมกับเวลา เนื้อท่ี หรือลักษณะของส่ือ เพื่อสงไปยังผูรับสาร
ตอไป 
 
 ไวทยังพบอีกวา ปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอการคัดเลือกขาวของผูเฝาประตู ไดแก 

1. ทัศนคติของบรรณาธิการท่ีมีตอขาว 
2. ความเรงรีบของเวลาท่ีมีตอขาว 
3. คุณคาของขาว 
4. คุณภาพของการเขียนขาว 
5. หลักท่ียึดถือในการบริหาร 
6. การมองความตองการของผูอาน 
7. การแขงขันระหวางส่ือ 

 ดวยบทบาทหนาท่ีของส่ือมวลชน ในการทําหนาท่ีเปนนายทวารขาวสาร ซ่ึงหมายถึง
บุคคลท่ีทําหนาท่ีกล่ันกรอง เลือกสรรขาวสารเพ่ือเสนอตอไปยังสาธารณชน ผูเฝาประตูจึงอยูใน
ฐานะท่ีควบคุมขาวสารตาง ๆ ท่ีจะผานไปยังประชาชน เปนผูตัดสินใจวาขาวอะไรควรจะสงออกไป
และขาว 

 สารอะไรควรจะตัดออกไป โดยอาศยัวิธีการคัดเลือกและเรียบเรียงขาวสาร ตลอดจน
กําหนดเวลาและจัดลําดับความสําคัญของขาวสารนั้น ๆ  

 ขาวตาง ๆ ท่ีปรากฏในหนาหนังสือพิมพ เปนผลมาจากการตัดสินใจของบุคคลหลาย
ฝายในกองบรรณาธิการ เชน ผูส่ือขาว บรรณาธิการขาว หรือบุคคลท่ีมีหนาท่ีในการคัดเลือกขาว 
คนอ่ืน ซ่ึงลวนตองใชดุลยพินิจของตนในการวนิิจฉัยวาขาวใดมีคุณคา ควรแกการนําเสนอตอผูอาน 
ซ่ึงคุณคาของขาวข้ึนอยูกับองคประกอบท่ีสําคัญดังตอไปนี้  (ฉอาน  วุฑฒิกรรมรักษา, 2525) 

 1. ความรวดเร็ว (Immediacy) นับไดวาเปนหวัใจสําคัญของการเสนอขาว เพราะผูอาน
มักใหความสนใจเหตุการณท่ีเกิดขึ้นรวดเร็วทันควนั ดังคําขวัญท่ีวา “ขาวตองสดเหมือนปลา” 

 2. ความใกลชิด (Proximity of Nearness) หมายถึง ความใกลชิดของเหตุการณท่ีเกิดขึ้น
ตอผูอาน 

 3. ความเดน หรือความสําคัญของเร่ือง (Prominence) หมายถึง บุคคล สถานท่ี วัตถุ 
หรือสถานการณตาง ๆ 

 4. ความแปลกประหลาด (Oddity / Unusualness) เม่ือมีเหตุการณท่ีเกดิข้ึนอยางผิดปกติ
หรือผิดวิสัยในสังคม  เหตุการณนั้นยอมกอใหเกดิความสนใจและมีคุณคาทางขาวสูง 
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 5. ผลกระทบกระเทือน (Consequence) หมายถึง เหตุการณของขาวนั้นมีผลกระทบ
กระเทือนตอคนในสังคมมากนอยเพียงไร ขาวท่ีมีผลกระทบตอประชาชนจํานวนมากมักจะไดรับ
การพิจารณาท่ีจะเสนอเปนขาวมากกวาขาวท่ีมีผลกระทบตอประชาชนสวนนอย ผลกระทบกระเทือน
ท่ีวานี ้ อาจเปนผลกระทบกระเทือนทางดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง วฒันธรรม ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี ฯลฯ 

 6. ความขัดแยง (Conflict) ความขัดแยงยอมเปนท่ีสนใจของมนุษยโดยท่ัวไป ความ
ขัดแยงทางดานชูสาวหรือครอบครัวของบุคคลสําคัญหรือดาราภาพยนตร ซ่ึงมักจะถูกนํามาวิพากษ 
วิจารณกันอยางกวางขวาง นอกเหนือไปจากความขัดแยงทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

 7. ความมีเงื่อนงํา (Suspense / Mystery) บางครั้งเหตุการณท่ีเกิดข้ึนอาจมีเบ้ืองหลัง
ลึกลับซับซอน หนังสือพมิพมักใหความสนใจขุดคุยและนํามาตีแผเสนอเปนขาวติดตอกันเปนหลาย ๆ 
วัน เรียกกันวา Scoop หรือ Exclusive ซ่ึงขาวประเภทนี้มักจะไดรับความสนใจจากผูอานอยางกวางขวาง
มากเชนกนั 

 8. ความสนใจของมนุษย (Human Interest) เม่ือมีเหตุการณเกิดข้ึนแลวทําใหผูอานเกิด
ความรูสึกสะเทือนอารมณ (Emotion) ตอเหตุการณหรือมีความรูสึกรวมทางอารมณกับบุคคล
ในขาวดวย 

 9. เพศ (Sex) ธรรมชาติของมนุษยมักจะสนใจเร่ืองเกี่ยวกับเพศ ท้ังโดยเปดเผยและ      
ไมเปดเผย 

 10.   ความขบขัน (Amusement) ในชวงเวลาท่ีบรรยากาศทางเศรษฐกิจและการเมือง
กําลังเครงเครียด หนังสือพมิพอาจนําเสนอขาวขบขัน เพื่อผอนคลายบรรยากาศไดบางช่ัวขณะหนึ่ง 
ขาวความขบขันนี้อาจเกดิข้ึนจากการกระทําของดาวตลกหรืออาจเกดิจากการประชดประชนัสังคมก็ได 

 11.  ความเปล่ียนแปลง (Change) ในสังคมมนุษยยอมจะมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ   
ซ่ึงอาจเปนการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือทางท่ีไมดีก็ได มนุษยซ่ึงเปนหนวยหนึ่งในสังคมก็
จําเปนตองใหความสนใจในการเปล่ียนแปลงนั้น ๆ ดวย 

 12.  ความกาวหนา (Progress) มนุษยมีความพยายามดิน้รนท่ีจะเอาชนะธรรมชาติอยูเสมอ 
จึงไดคนควาทดลองหาวิธีการใหม ๆ เพ่ือความกาวหนาทางวิทยาศาสตร ซ่ึงบางคร้ังทําใหประชาชน
ท่ัวโลกสนใจมากเหมือนกนั จึงถือไดวามีคุณคาทางขาวสูง 

 อยางไรก็ตาม ในกระบวนการตัดสินใจคัดเลือกขาวสาร สวนหนึ่งจะไดรับอิทธิพลจาก
สถานภาพและบทบาทของผูมีอํานาจหนาที่ในการคัดเลือกขาว หรือผูเฝาประตูขาวในหนังสือพิมพ
แตละฉบับ และข้ึนอยูกับระดับท่ีจะตัดสินใจไดของผูเฝาประตูดวย และในบรรดาปจจัยในองคการ
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ท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการคัดเลือกขาวมากท่ีสุด คือ ปจจัยตาง ๆ ภายในองคการของหนังสือพิมพ
แตละฉบับ  (มณฑิณี   ยงวิกถุล,  2542 : 28) ไดแก 
 1. นโยบาย (Policy) คือนโยบายท่ีหนังสือพิมพแตละฉบับมีกําหนดไวเกีย่วกับการท่ีจะ
ลงขาวบางขาว และงดเวนไมลงพิมพขาวบางขาว นโยบายท่ีสําคัญ คือนโยบายเกีย่วกับทางธุรกิจ 
(Business Policy) เชน กรณีเนื้อหาขาวช้ินใด หากนําลงพิมพแลวจะทําใหเกิดผลกระทบท้ังทางบวก
หรือลบของธุรกิจในเครือของตน นโยบายการเมือง (Political Policy) และนโยบายสวนบุคคล 
(Personal Policy) ความเกีย่วพันกับเนื้อขาวเปนการสวนตัว เปนตน 
 2. ผูนําทางความคิด (Opinion Leader) หมายถึง อิทธิพลท่ีเกิดจากผูนําทางความคิดใน
กระบวนการคัดเลือกขาว ซ่ึงอาจไดแก ผูท่ีมีความรู ความสามารถในขาวบางประเภท หรือแมแต           
ผูท่ีเสาะหารวบรวมขาวบางขาวมาโดยตรง กลุมอางอิง (Reference Group) ภายในกองบรรณาธิการ
และผูนําทางความคิดในบรรดาผูส่ือขาวเอง เปนตน 
 3. ความคิดเห็นรวมกันของคณะบรรณาธิการ (Consensus of Editorial Staff) ไดแก 
การประชุมโตะขาวประจําวนัในระหวางบุคคลในกองบรรณาธิการ เพื่อตัดสินใจคัดเลือกขาวประจําวนั
ตลอดจนความทันทวงทีของขาวท่ีจะนําเสนอ 
 4. การนําเสนอขาวของหนังสือพิมพ หรือส่ือมวลชนประเภทอ่ืน ๆ มีอยูไมนอยท่ีบรรดา
ผูมีอํานาจตัดสินใจคัดเลือกขาวจะอานขาวจากหนังสือพิมพฉบับอ่ืน และฟงรายการวิทยุ ดูโทรทัศน
รายการอ่ืนดวย เพื่อศึกษาแนวโนมของส่ือมวลชนประเภทอ่ืนในการเสนอขาวท่ีคาดวาผูอานนาจะ
สนใจ 

 รองศาสตราจารย ดร.รสชงพร โกมลเสวิน ไดกลาวไวใน เอกสารประกอบการสอน 
เร่ืองทฤษฎีการสื่อสารองคการ วา  ผูเฝาประตู (gatekeeper) เปนผูมีอํานาจในการควบคุมการไหลของ
ขาวสารเขา-ออกจากกลุมของตน โดยมีบทบาทในการรับขาวสารจากตัวเชื่อมและตัดสินใจวาจะสงผาน
ขาวสารไปยังสมาชิกในกลุมหรือไม บทบาทนี้อาจสรางท้ังผลบวกและลบกับกลุม โดยสามารถชวย
กลุมมิใหรับขอมูลมากเกินไป แตในขณะเดียวกัน ก็อาจทําใหกลุมไมสามารถไดรับขอมูลท่ีเพียงพอ
ในการทํางานใหมีประสิทธิภาพได  (ขอมูลจาก   http://www.stou.ac.th) 

 ในข้ันตอนการสรางผลผลิตเนื้อหา ขาวสารประจําวันสูสังคมของ องคกรสื่อมวลชน 
ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีภายใตความคาดหวังของสังคมในฐานะสถาบันหนึ่งทางสังคม  เชนเดียวกับสถาบัน
ทางการเมือง สถาบันทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ก็มีปจจัยแวดลอมมากมายท่ีมีอิทธิพล
ตอการทํางานนับต้ังแต 
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 - ปจจัยภายใน เชน ระบบการจัดการภายในองคกร ขอจํากัดของเทคโนโลยีการผลิต 
และขอกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  
 - ปจจยัภายนอก อาทิ ปจจยัผูรับสาร ซ่ึงมีความสนใจและความตองการแตกตางกนัไป 
 - ปจจัยการเมืองและสังคม ซ่ึงกําหนดโดยกฎหมายและนโยบายของรัฐ ตลอดจน
บรรทัดฐานของแตละกลุมสังคมและวัฒนธรรม  
 - ปจจัยทางเศรษฐกิจ ท่ีมาจากคูแขงในตลาดธุรกิจ จากผูซ้ือเวลาและเนื้อท่ีโฆษณา       
ซ่ึงเปนผูอุดหนุนรายไดหลักใหกับส่ือมวลชน 
 -  รวมท้ังแรงกดดันจากความตองการของเจาของผูลงทุนดานหนึ่ง และจากขอเรียกรอง
ของสหภาพแรงงานอีกดานหน่ึง  
 - รวมท้ังการท่ีตองพึ่งพาสํานักขาว ตองลงทุนซ้ือเนื้อหาขาวสารที่จัดหาและเผยแพร
โดยสํานักงานขาวเหลานัน้  
 - ปจจัยปริมาณขอมูลขาวสาร จากเหตุการณขาวตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว ตลอดจน
ความรวมมือและการตอรองของแหลงขาวตาง ๆ ความเพียงพอของขาวสารดานศิลปวัฒนธรรม 
บันเทิงคดีตาง ๆ ท่ีสามารถจะปอนใหกับการทํางานผลิตเนื้อหาขาวสารประจําวนัของส่ือมวลชนได
โดยไมขัดสน  ขาดตอน  เปนตน 

 เมอรริล และ โลเวนสไตน (Merill and Lowenstein, 1971) ประมวลปจจัยทางสังคม
วิทยาท่ีเกีย่วของกับการผลิตเนื้อหาของส่ือมวลชนเปนปจจัยแวดลอมภายนอก (environmental factor) 
กับปจจยัภายใน (internal factor) 
 ปจจัยแวดลอมภายนอก หมายรวมถึง สภาพทางภูมิศาสตร บรรยากาศ และอิทธิพล
ทางการเมือง เศรษฐกิจ บรรทัดฐานทางสังคมวัฒนธรรม โครงสรางพื้นฐานของการส่ือสารมวลชน 
(การมีอยูของวตัถุดิบทางดานขาวสาร เชน สํานักขาว แหลงขาวตาง ๆ ตลอดจนทรัพยากรเทคโนโลยี
สนับสนุน) รวมท้ังตัวผูรับสาร  และทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพทีจ่ะเขามาสูวิชาชีพ 
 สวนปจจัยภายใน เปนอิทธิพลจากการจัดการและลักษณะองคกรท่ีเปนท้ังองคกรท่ีมี
บทบาทและพันธกจิทางสังคม (social role) กบัการเปนองคกรท่ีมุงแสวงหากําไรทางธุรกิจ (business 
role) ในเวลาเดียวกัน ดังนัน้ระบบการจดัการทางธุรกิจจึงเขามามีอิทธิพลตอการผลิตขาวสารที่ถือ
เปนสินคาขององคกรธุรกิจท่ีจะตองแขงขันทางการตลาดกับคูแขงขันอ่ืน ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
นํากําไรและรายไดใหกับเจาของและผูลงทุน ปจจุบันองคกรส่ือมวลชนเปนธุรกิจอุตสาหกรรมที่
ขยายตัวรวดเร็วมาก ลักษณะการเปนเจาของส่ือมวลชนตาง ๆ เปล่ียนจากการเปนเจาของแบบส่ือ
เดียวท่ีเปนอิสระในการตัดสินใจมาเปนเจาของส่ือเครือขายแบบลูกโซ (chain media ownership) 
และเจาของส่ือแบบรวมกลุมหลากหลายธุรกิจ (conglomerate media ownership) เชน เปนเจาของ
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ธุรกิจคมนาคม เจาของธุรกจิอุตสาหกรรมการเกษตร เจาของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ฯลฯ พรอม ๆ 
กับการเปนเจาของส่ือมวลชนดวย ซ่ึงอาจเปนส่ือในแขนงเดยีวกนั หรือแบบขามส่ือ เชน เปนเจาของ
ส่ือส่ิงพิมพและวทิย ุหรือโทรทัศน อยางใดอยางหน่ึงหรือหลากหลายแขนง (cross media ownership) 
ลักษณะการเปนเจาของดังกลาวนี้ ทําใหการตัดสินใจดานขาวสารความคิดเห็นของผูรับผิดชอบหรือ
บริหารงานส่ือมวลชนไมเปนอิสระ ไมเปนตัวของตวัเอง เนื่องจากตองข้ึนอยูกับบริษัทแมหรือองคกร
หลักท่ีมีธุรกิจและผลประโยชนดานอ่ืนอยูดวย ดังนั้นปรากฏการณของการขัดแยงหรือทับซอนของ
ผลประโยชน (conflict of interest) ระหวางบทบาทส่ือมวลชนตอสังคมกับผลประโยชนของธุรกิจ
หรือการเมืองจึงเกิดข้ึนเสมอ ลักษณะความเปนเจาของส่ือแบบกระจุกตัวนี้ทําใหส่ือมีแนวโนมถูก
ผูกขาดโดยกลุมนายทุนใหญ และมีผลทําใหขาวสารความคิดเห็นของส่ือมวลชนไมมีอิสระอยาง
แทจริง ผูรับสารรับรูขาวสารดานเดยีว ความคิดเห็นแนวทางเดียว ขาดความหลากหลาย และยังถูก
ยัดเยียดโฆษณาเขาไปแยงเนือ้ท่ีและเวลาของขาวสารโดยประชาชนไมมีทางเลือก 

 ปจจัยภายในอีกประการหนึ่งท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการผลิตขาวสาร คือ ผูปฏิบัติงาน
ส่ือมวลชน โดยเฉพาะผูอยูในฝายบรรณาธิการดานเนื้อหาขาวสารประจาํวันท่ีหนาท่ีแสวงหา คัดเลือก 
ปรุงแตงขาวสารกอนผลิตและเผยแพรจําหนายออกไปสูสาธารณะ บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีทําหนาท่ีนี้ 
เชน นักขาว-ชางภาพ บรรณาธิการขาว-ภาพ บรรณาธิการฝายเรียบเรียง ตกแตง เนื้อหาขาวสาร ฯลฯ 
หรือเรียกรวม ๆ วา กองบรรณาธิการนี้ ทําหนาท่ีเปนผูเฝาประตูหรือผูรักษาประตูขาวสาร (gatekeepers) 
ซ่ึง ไวท (White, 1950) ไดศึกษากระบวนการคัดเลือกขาวสารในหองฝายขาวตางประเทศแหงหนึง่
ท่ีมีขาวจากสํานักขาวถูกสงเขามาทางเคร่ืองโทรพิมพในแตละวนั ในทุกสารทิศ เปนจํานวนมากมาย 
แตถูกคัดเลือกเพื่อตีพิมพในหนังสือพิมพเพยีงไมกี่ขาว และขาวท่ีถูกคัดเลือกนําเสนอก็มีการปรุงแตง
ใหเหมาะสมกับส่ือนั้น ๆ ไวทเรียกกระบวนการเลือกสรรขาวนี้วาเปนกระบวนการของการทําหนาท่ี
ของผูรักษาประตูขาวสาร (gatekeeping process) ซึ่งแนวคิด ผูรักษาประตูขาวสารนี้ไดถูกนํามา
ศึกษากระบวนการเลือกสรรขาวสารของส่ือมวลชนท่ีสลับซับซอนข้ึนและขยายไปถึงส่ืออ่ืน ๆ และ
เนื้อหาขาวสารอ่ืน ๆ นอกเหนือจากขาวประจําวนัของหนังสือพิมพ 

 นอกจากน้ีการวิจัยคร้ังนี้ยังไดมีการศึกษากระบวนการรักษาประตู (gatekeeping) วามี
แบบแผนอยางไรมีเกณฑอะไรเปนปจจยัในการกําหนดในการเลือกสรรขาวสาร โดยเฉพาะหนวยงาน
ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย มีการทําหนาท่ีของผูรักษาประตูขาวสารอยางไร มีรูปแบบการ
ส่ือสาร  เชน  ในการนําเสนอขาวสารในประเด็นใหญ ๆ อยางไร 

 ท้ังนี้  ปจจยักําหนดการทาํหนาท่ีรักษาประตูของบุคลากรฝายขาวหรือขององคส่ือมวลชน
ดานขาวสารโดยท่ัวไป  มีดังนี้  (พีระ จิรโสภณ,  http://www.stou.ac.th/) 
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 1. มูลคาหรือคุณคาขาว (news value) คือองคประกอบของเหตุการณเร่ืองราวตาง ๆ       
ท่ีทําใหเหตุการณเร่ืองราวนั้นมีคาในเชิงขาว (news worthiness) คือทําใหคนสนใจอยากรู เชน       
เปนเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอคนจํานวนมาก มีการขัดแยงตอสูแขงขันกัน มีความใกลชิดหรือมีความ
ผูกพันทางสังคม วัฒนธรรม มีความทันสมัย ทันเวลา เปนส่ิงไมคาดคิดคาดฝน เปนเร่ืองแปลก        
เร่ืองลึกลับมีเง่ือนงํา เปนเร่ืองทางราย ทางลบ เปนเร่ืองของคนดัง คนสําคัญมีช่ือเสียง เปนเร่ือง
อ้ือฉาวและเร่ืองทางเพศ และเปนเร่ืองเราอารมณความสนใจของมนุษยปุถุชนทัว่ไป  เปนตน 
 2. นโยบายองคกร/นโยบายขาว ท่ีกําหนดข้ึนมาเปนแนวทางในการปฏิบัตงิานขาว 
 3. ผูรับสาร (ตลาดผูซ้ือ ผูบริโภค) ซ่ึงเปนผูมีบทบาทในการกาํหนดเน้ือหาส่ือในทางออม 
เนื่องจากผูจดัทําส่ือตองสํารวจความตองการของผูซ้ือหรือผูเปดรับเสมอ 
 4. กฎหมายและนโยบายของรัฐ/นักการเมือง ซ่ึงมีบทบาทในการควบคุมการปฏิบัติของ
ส่ือมวลชนใหเปนไปตามบรรทัดฐานตาง ๆ  
 5. ผูซ้ือเนื้อท่ี/เวลา โฆษณาท่ีมีอิทธิพลในฐานะเปนรายไดหลักของส่ือมวลชนท่ีขาดไมได 
 6. มาตรฐานขอกําหนดทางวิชาชีพ (องคกรวิชาชีพ/เพื่อนรวมวิชาชีพ) ควบคุมจรรยาบรรณ
ท่ีตกลงกันข้ึนมา 
 7. เจาของ/ผูลงทุน มักมีอิทธิพลท้ังทางตรงหรือโดยออม 
 8. บรรทัดฐานทางสังคม/วัฒนธรรมท่ีส่ือมวลชนนั้นดํารงอยู 
 9. กลุมกดดนัทางสังคมตาง ๆ กลุมตาง ๆ ในสังคม เชน องคกรเอกชนกลุมกิจกรรม
ตาง ๆ  
 10.  ขอจํากัดทางเทคโนโลยี/ปริมาณ  เนื้อท่ีเวลาของส่ือ/เสนตายของเวลาการสงตนฉบับ 

 ปจจัยเหลานี้ แตละดานอาจมีอิทธิพลตอการตัดสินใจแตกตางกันไป แลวแตองคกรส่ือ
แตละแหง ผูปฏิบัติวิชาชีพส่ือแตละคนท่ีไมเหมือนกัน ซ่ึงสะทอนใหเห็นไดจากเนื้อหา ขาวสาร 
ประจําวนัท่ีปรากฏในส่ือตาง ๆ บางส่ืออาจใหความสําคัญกับมูลคาขาวสารบางดาน เชน เร่ืองเรา
อารมณความสนใจ บางส่ืออาจเนนผลกระทบ และบางส่ืออาจมองผูอานในเชิงตลาดของผูซ้ือ
ผูบริโภคเปนสําคัญ จึงเนนการสรางความดึงดูดใจในการขาย แตบางสื่ออาจมุงรักษามาตรฐาน
วิชาชีพท่ีมีขอกําหนดเร่ืองจริยธรรมเปนสําคัญ ดังนั้นขาวบางขาวท่ีขายไดแตไรสาระไมมีประโยชน
กับสังคม และอาจทํารายจิตใจผูตกเปนขาวหรือเปนตัวอยางท่ีไมดีกับสังคมท่ีมีมาตรฐานก็จะตัดสินใจ
ไมนําเสนอขาวเหลานี้ เปนตน  (พีระ จิรโสภณ, ทฤษฎีการส่ือสารมวลชน) 
 จากหนาท่ีของการรับ-สงขาวสารขององคกรสภาพระสังฆราชฯ เพื่อนาํขอมูลท่ีไดมา
ผลิตส่ือส่ิงพิมพและส่ือใหมของหนวยงาน ภายใตคณะกรรมาธิการฝายส่ือสารสังคมเพื่อเผยแพร
ขาวสารฯลฯ นั้น เทียบไดกับการทําหนาท่ีเปนนายทวารขาวสารซึ่งหมายถึงผูท่ีหนาท่ีกล่ันกรอง 
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เลือกสรรขาวสารเพื่อเสนอตอไปยังสาธารณชน ผูเฝาประตูจึงอยูในฐานะทีควบคุมขาวสารตาง ๆ  
ท่ีจะผานไปยังประชาชน เปนผูท่ีตัดสินใจวาขาวอะไรควรจะสงออกไปและขาวสารอะไรควรตัด
ออกไป โดยอาศัยวิธีการคัดเลือกและเรียบเรียงขาวสาร ตลอดจนกําหนดเวลาและจัดลําดับความสําคัญ
ของขาวสารนั้น ๆ  
 ขาวตาง ๆ ท่ีปรากฏในหนาหนังสือพิมพ  เปนผลมาจากการตัดสินใจของบุคคลหลาย
ฝาย ในกองบรรณาธิการ เชน ผูส่ือขาว บรรณาธิการขาว หรือบุคคลท่ีมีหนาท่ีในการคัดเลือกขาว
คนอ่ืน แตการวิจัยคร้ังนี้จะศึกษาการนําเสนอขาวสารในประเด็นใหญ ๆ เชน การนําเสนอขาว
เกี่ยวกับสงครามสหรัฐ-อิรัก คร้ังท่ี 2 ในหนังสือพิมพเฉพาะกลุม คือ หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิก
รายสัปดาหอุดมสาร โดยผูวจิัยไดใช ทฤษฎีผูเฝาประตูนี้ เปนแนวทางในการต้ังคําถามเพ่ือสัมภาษณ
กลุมเปาหมายที่เกี่ยวของในการคัดเลือก  นําเสนอขาวสารตอคริสตชนผูบริโภคส่ือ 
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7.  ทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสาร (Agenda Setting Theory) 
 

 การกําหนดวาระขาวสาร Agenda Setting เปนแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของส่ือมวลชน  
ท่ีมีอิทธิพลตอผูรับสาร ในลักษณะท่ีวาหากส่ือมวลชนใหความสําคัญและนําเสนอประเด็นหรือหวัขอ
ขาวเร่ืองใด ๆ ก็จะมีสวนทําใหประชาชนไดรับทราบและตระหนักถึงความสําคัญของประเด็นปญหา
ดังกลาวตามไปดวย 
 หนาท่ีของส่ือมวลชนในการกําหนดหวัขอขาวหรือวาระขาวสาร (The Agenda Setting 
function) หมายความถึงความสามารถของส่ือมวลชนในการเปนผูกําหนดประเด็นหรือหัวขอปญหา
ตาง ๆ ในสังคม ใหประชาชนผูรับขาวสารทั่วไปไดทราบและเหน็ความสําคัญ จากการเสนอหรือไม
เสนอขาวสารเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งของส่ือมวลชน มีผลใหสาธารณะชนมีความคลอยตามวา เร่ืองนั้น
เปนหวัขอหรือประเด็นท่ีมีความสําคัญหรือไมมีความสําคัญ  ท่ีจะมาคิดพิจารณาหรืออภิปรายพูดคุยกัน  
(พีระ จิรโสภณ,  2529 : 662)  

การศกึษาเกีย่วกับการกาํหนดวาระขาวสาร มุงท่ีจะอธิบายความสัมพนัธระหวางส่ือมวลชน
ในดานการแสวงหา คัดเลือกขาวสาร กับผูรับขาวสารในแงความตระหนักหรือการใหความสําคัญ
ตอขาวสารตาง ๆ โดยถือวาส่ือสารมวลชนเปนเพยีงผูกาํหนดหรือวางระเบียบวาระการรับรูขาวสาร
ของประชาชนวา จะเสนอขาวสารใด ในระยะเวลาใด ส่ือมวลชนจะมีบทบาทในการแนะนําประชาชน
วาควรจะคิดหรือตระหนักในเร่ืองใด ซ่ึงผลจะออกมาอยางไรยอมข้ึนอยูกับเวลา สถานการณ และ
องคประกอบอ่ืน ๆ    
 
 การกําหนดวาระขาวสารโดยส่ือ 

 การศึกษาดานการกําหนดวาระนั้น  เปนการศึกษาเกีย่วกบัการใชและการกระจายอํานาจ 
และอิทธิพลในสังคม ทฤษฎีนี้เห็นวาส่ือนั้นสามารถทําเร่ืองราว ประเด็น และบุคคลกลายเปนจดุ
สนใจจากสาธารณะชนได (Baran & Davis, 1995 อางใน เอกสารประกอบการสอน วิชาสัมมนา
กรณีศึกษานิเทศศาสตรธุรกจิ,2545 : 9) นอกจากน้ี ทฤษฎีนีเ้ช่ือดวยวา ส่ือสามารถทาํใหวาระตาง ๆ นี้
กลายเปนท่ีโจษจันในสังคมไดดวย 

การกําหนดวาระน้ัน สามารถกําหนดได สามวาระ คือ การกําหนดวาระทางนโยบาย   
การกําหนดวาระทางสังคม และการกําหนดวาระทางส่ือ (McQuail & Windahl, 1993 อางอิงจาก 
แหลงเดิม)   ความเกีย่วเนื่องเชื่อมโยงระหวางวาระท้ังสามนั้น   ตั้งอยูบนขอสันนิษฐานท่ีวา 

 1. ส่ือสารมวลชน  มีอิทธิพลโดยตรงตอการกําหนดวาระทางสาธารณะ  ดวยการให
น้ําหนกัของส่ือตอเร่ืองนั้น 

DPU



   

 

51 

 2. วาระทางสาธารณะ มีอิทธิพลตอการการกาํหนดวาระทางนโยบาย เพาะนักการเมือง
มักใหความสําคัญตอฐานเสียงของตน และตองการรูความตองการของประชาชนในทุกเร่ืองผานส่ือ 
 3. วาระทางส่ือมีอิทธิพลตอการกําหนดวาระทางนโยบาย  เพราะนักการเมืองใชขอมูล
จาก  ส่ือเพ่ือวดัประชามติ ในแตละประเดน็ 
 4. อยางไรก็ตาม  ในบางประเดน็  การกําหนดวาระทางนโยบาย  มีผลโดยตรงตอการ
กําหนดวาระทางส่ือดวย 
 5. แหลงขาวและที่มาของขาว  มีผลโดยตรงตอการกําหนดวาระทางส่ือ 

 
 ผูวิจยัจะใชทฤษฎีนี ้ เปนแนวทางในการศึกษาถึงการใหความสําคัญตอขาวสารของหนวยงาน
ท่ีผลิตส่ือภายใตสภาพระสังฆราชฯ  (ตามที่ไดกําหนดไว  เชน   ส่ือมวลชนคาทอลิก)   
 ดังนั้น จึงเปนกรณีพิเศษท่ีส่ือมวลชนคาทอลิก จะมีกลุมผูท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนด
วาระตาง ๆ ในสังคมได ทังนี้ การนําเสนอขาวสารท่ีนอกเหนือจากท่ีไดกําหนดไว เชน ขาวท่ี
เกี่ยวของกับสงครามสหรัฐ-อิรัก หรือการกอการราย แตเนื่องจากอาจเกี่ยวพันกับความสัมพันธ         
อันดีกับศาสนาอ่ืน ๆ หรือเปนเร่ืองราวท่ีส่ือมวลชนท่ัวไปภายนอกองคกรใหความสนใจน้ัน  จึงเปน
ประเด็นท่ีนาสนใจวาผูผลิตส่ือในองคกรคาทอลิก มีการนําเสนอขาวสารของหนังสือพิมพอุดมสาร
ในเร่ืองราวดังกลาวอยางไร  มีใครเปนผูกําหนดหรืออนญุาตใหเร่ืองราวน้ันไดลงพิมพเผยแพร  และ
มีผูใดใหความสําคัญตอเร่ืองราวเหลานั้นหรือไมอยางไร ไดมีการควบคุมเนื้อหาของการเขียนหรือ
พูดถึงเร่ืองเหลานั้นบางหรือไม การกําหนดวิธีการตอบปญหาแกผูท่ีขอคําปรึกษา หรือขอคําอธิบาย
หรือไมอยางไร มีการมอบหมายใหใครเปนผูท่ีตอบปญหาโดยเฉพาะหรือไม 
 
8.  แนวคิดเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือใหม 
 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มีความหมายกวางครอบคลุมไปถึง
ส่ิงท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม แลวแตมิติและรูปแบบการนาํไปใชหรือจัดการ มีผูกลาวถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศไวในมุมมองตาง ๆ  ดังนี ้
 Alvin Toffler (สุปราณี จริยพร, 2542 : 15) การประยุกตความรูความเขาใจระบบ        
การส่ือสาร และการใชคอมพิวเตอรบนฐานขอมูลเดียวกนัในการหาขอมูล แลกเปล่ียนขอมูล และ
การติดตอส่ือสารดวยความรวดเร็วและถูกตอง 
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 Philips A. Briggs (วนาลี งามดี, 2544 : 23) ไดกลาวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศวา จะมี
การเจริญเติบโตและพัฒนาข้ึนอยางชา ๆ แตม่ันคงอันเนื่องมาจากความตองการของมนุษย  ท้ังใน
ดานความตองการในการท่ีจะลดคาใชจายลดกําลังคน และประหยัดพลังงาน ในขณะเดยีวกับความ
ตองการในขอมูลขาวสารที่มีคุณภาพนั้นมีปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงการท่ีจะไดมาของขอมูลขาวสารที่มี
ประสิทธิภาพ  จําเปนตองมีอุปกรณท่ีมีความทันสมัยมีความกาวหนา  และมีการพฒันาใหดีข้ึนเร่ือย ๆ 
 ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้จะใหความสนใจใน “เทคโนโลยีสารสนเทศ” ซ่ึงหมายถึง 
เทคโนโลยีท่ีเกีย่วกบัการดําเนนิงานตาง  ๆ เพื่อจดัทําสารสนเทศไวใชงาน ซ่ึงจะประกอบดวย เทคโนโลยี 
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีคมนาคมเปนหลัก รวมถึงเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการรับ-สง
ขอมูล ของคณะกรรมาธิการฝายส่ือสารสังคม และการนาํขอมูลขาวสารมาใชใหเปนประโยชน  เชน 
การจัดพิมพเผยแพรใหกับบุคลากรในองคกร หรือคริสตชนท่ัวไปไดรับรูและเขาใจในความเปนไป
ตาง ๆ โดยมีคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือในการจัดการและจัดเก็บขอมูล  สวนการส่ือสารโทรคมนาคม
ใชเปนส่ือในการจัดสงขอมูล  เผยแพรภาพและเสียงออกไปเพ่ือส่ือสารกัน 
 
 ไอทีกับการส่ือสารสมัยใหม (ขอมูลจาก http://www.bu.rit.ac.th) 
 ยุคของเทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหมท่ีคนท่ัวโลกสามารถใชขอมูลขาวสารรวมกันได  
ในการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อท่ีจะทําสารสนเทศไวใชงาน เพื่อใหเทาทันกับการเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็วความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีดาน
เครือขายคอมพิวเตอร ท่ีมีการพัฒนากันหลากหลายรูปแบบ เครือขายคอมพิวเตอรท่ีมีการใชงาน
ครอบคลุมพื้นท่ีและมีจํานวนคนใชงานมากท่ีสุด รวมท้ังมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด คือเครือขาย
คอมพิวเตอรท่ีเรียกวาอินเตอรเน็ท  
 รองศาสตราจารย ดร. ครรชิต มาลัยวงศ  ไดอธิบายไววา ไอที(อินเตอรเน็ต) เปนผลรวม
ของเทคโนโลยีสองประเภท คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ซ่ึงไดแกตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร หนวยความจํา  
ชิพ เคร่ืองพิมพ สายสัญญาณ โมเด็ม โปรแกรม ฯลฯ  กบัเทคโนโลยีโทรคมนาคม  หรือท่ีเราเรียกวา
การส่ือสารทางไกล  เชน  โทรศัพท  โทรสาร  ไมโครเวฟ  สายใยแกวนําแสง  ดาวเทียมส่ือสาร  
เปนตน เม่ือรวมกันแลวมันชวยใหมนุษยใชประโยชนเทคโนโลยีสองตัวนี้ไดกวางขวางและหลากหลายข้ึน  
อินเตอรเน็ต  เปนตัวอยางของการนําไอทีมาใชงานท่ีชัดเจนท่ีสุด  (ขอมูลจาก http://www.seameo.org) 
 “อินเตอรเน็ต” เปนนวัตกรรมการส่ือสารท่ีเติบโตและไดรับความนิยมอยางรวดเร็วมาก 
เนื่องจากทําใหผูใชไดรับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และประหยดัคาใชจายในการส่ือสารมากกวา
ส่ือประเภทอ่ืน ๆ เชน ส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกส (โทรศัพท โทรสาร วิทยุ โทรทัศน) 
และยังมีความสามารถในการเผยแพรขาวสารในลักษณะส่ือประสม (Multimedia) คือ สามารถส่ือ
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ความหมายไดท้ังในรูปแบบของขอความ เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหว เปนศูนยรวมของความ
คิดเห็นจากทุกมุมโลก และเปนศูนยรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสารอยางไมมีวันส้ินสุดท่ีมีขนาด 
ใหญท่ีสุด ทําใหเกดิการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางวงการตาง ๆ ในสังคม เชน เศรษฐกิจ การเมือง   
วัฒนธรรม การศึกษา การทหาร การคมนาคม และการส่ือสาร เปนตน 
 
 ประโยชนของอินเตอรเน็ต  
 ปจจุบันมีผูใชอินเตอรเน็ตจากท่ัวโลกทุกวยั และทุกอาชีพสามารถส่ือสารกันไดโดยไม
มีขอจํากัดใด ๆ ท้ังศาสนา เช้ือชาติ ระบบการปกครองหรือแมกระทั่งกฎหมายของแตละประเทศ      
อินเตอรเน็ตกลายเปนสังคมใหมขนาดใหญซ่ึงไมมีสถานท่ีจริง ๆ ในโลก  สังคมในอินเตอรเน็ต       
จึงไดรับการขนานนามวา  ไซเบอรสเปซ (Cyberspace) หรือพื้นท่ีซ่ึงถึงจําลองข้ึนมา จากการที่มีคน 
รวมกันอยูเปนจํานวนมาก จึงเกิดความตองการบริการท่ีหลากหลาย เพื่อตอบสนองความตองการ
ของแตละคน    ซ่ึงแตกตางกนั สามารถแบงบริการในอินเตอรเน็ตไดเปนดังนี้  
 1. การบริการทางธุรกิจ  
           อินเตอรเน็ตเปนลูทางใหมทางการคา เพราะผูขายสามารถประกอบธุรกิจทางการคา
ผานหนาจอคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมตอ กับอินเตอรเน็ต ลูกคาสามารถชมภาพ และรายละเอียดของ
สินคาเพื่อใชในการตัดสินใจไดทันที ณ เคร่ืองของลูกคาเอง ผูขายเพียงแคจัดเตรียมขอมูลลงใน
คอมพิวเตอรของตน  ก็สามารถบริการขายลูกคาไดท่ัวโลกพรอม ๆ กัน  โดยไมตองส้ินเปลือง 
งบประมาณในการประชาสัมพันธมากเทาวธีิอ่ืน อินเตอรเน็ตไดกลายเปนตลาดแหงใหม เพราะสามารถ
ซ้ือสินคาและชําระเงินผาน อินเตอรเน็ตไดโดยตรง เพียงแตลูกคาจะตองมีบัตรเครดิต โดยการ
ส่ังซ้ือสินคาตาง ๆ ไดโดยกรอกหมายเลขบัตร แลวระบุสินคาท่ีตองการ และสินคาจะถูกสงมาทาง
ไปรษณยี และเงินจะถูกหักจากบัญชีบัตรเครดิต  
 2. การบริการขอมูลขาวสาร  
       ส่ือทางอินเตอรเน็ต สามารถเขาถึงผูบริโภคที่มีกําลังซ้ือคอนขางสูงไดเปนจํานวนมาก 
ผูผลิตส่ือเผยแพรผานทางอินเตอรเน็ต จึงสามารถทํากําไรจํานวนมากจากการขายโฆษณาบนส่ือของตน 
ทําใหมีผูสนใจผลิตส่ือรูปแบบตาง ๆ ในอินเตอรเน็ต เพิม่ข้ึนทุก ๆ วนัผูท่ีมีความรูความชํานาญไมวา
เร่ืองใด ๆ สามารถเผยแพรความรูของตนไปยังผูคนท่ัวโลกไดโดยงาย เชน ถามีความชํานาญ ในการ
ทําอาหารไทย ก็สามารถนําขอมูลการทําอาหารไทยพรอมกับภาพประกอบไปใสไวในคอมพิวเตอร
ท่ีเช่ือมตอกับอินเตอรเน็ต เพื่อใหผูคนทีส่นใจอาหารไทยท่ัวโลกไดรับทราบอยางงายดาย ในทาง
กลับกันก็สามารถคนหาขอมูลไดแทบทุกชนิดจากอินเตอรเน็ต โดยอาจจะอาศัยเคร่ืองมือคนหาใน
อินเตอรเน็ตซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงและมีใหเลือกมากมาย  
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 3. การพบปะและสนทนากับผูคน  
        นอกจากขอมูลท่ีเปนเพียงภาพ และตัวอักษรบนอินเตอรเน็ต ยังสามารถสงจดหมาย
ท่ีเรียกวา "อีเมล (Electronic Mail : e-mail)" หรือ พิมพประโยคโตตอบกับผูคนแมจะอยูกันคนละ
ซีกโลก ยิ่งไปกวานัน้ยังสามารถคุยโตตอบผานอินเตอรเน็ต ในลักษณะ โทรศัพทไปท่ัวโลกโดยไม
ตองเสียคาโทรศัพทไดอีกดวย  
 4. การบริการซอฟแวร  
         ในอินเตอรเนต็มีบริการซอฟตแวรท่ีทันสมัยใหไดใช และสามารถโอนยายซอฟตแวร
จากอินเตอรเนต็ มาใชในเคร่ือง     คอมพิวเตอรไดอีกดวย  
 5. ความบันเทิง  
        เนื่องจากอินเตอรเน็ตสามารถใชส่ือตาง ๆ ไดมากมาย เชน ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว 
เสียงและภาพสามมิติ จึงมีความสามารถ ในการนําเสนอความบันเทิงรูปแบบตาง ๆ เชน เพลง 
รายการวิทยุ  เกมส  ไดเปนอยางดี (พันจนัทร  ธนวัฒนเสถียร  และ กรภัทร  สุทธิดารา, 2540  : 1-4)   
        6. การศึกษา  คนควา  
          ในการเขียนบทความหรืองานเขียนอ่ืน ๆ รวมท้ังการนาํเสนอขาวสาร ส่ืออินเตอรเนต็
เปนส่ือท่ีชวยใหผูเขียนสามารถเขาถึงขอมูลในเร่ืองตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว เชน ชวยในการสืบคน
ขอมูลขาวสาร 
 7. การใชอินเตอรเน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ  
         เนื่องจากส่ืออินเตอรเน็ตเปนส่ือท่ีมีจุดเดนในดานของการเขาถึงไดตลอดเวลา และ
ไมจํากัดระยะทาง นอกจากนี้ยังมีปฏิสัมพันธ ไดอยางรวดเร็ว จึงไดมีการนํามาใชในการประชาสัมพันธ
ในหนวยงาน  หรือองคกร 
 ท้ังนี้ผูวิจยัใหความสนใจวาในภายหลังของการปรับระบบองคกร หนวยงานภายในสภา
พระสังฆราชคาทอลิกฯ โดยเฉพาะในส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย มีการตดิตอส่ือสารกนัอยางไร  
และมีการจัดการอยางไรหรือไมกับการนําเทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหมมาใช เพ่ือใหเทาทันกับ
กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน 
 

9.  แนวคิดเร่ืองสังคมสารสนเทศและแนวคิดโลกาภิวตัน 
 
 สังคมสารสนเทศ  (Information Society) 
 สังคมสารสนเทศ (อุบลรัตน  ศิริยุวศักดิ์ วลิาสินี  พิพิธกุล กิติ  กันภัย, 2545 : 24-27)  
เปนลักษณะของสังคมท่ีพึ่งเกิดข้ึนเม่ือราวปลายศตวรรษท่ี 20 มานี้เอง และมีการพัฒนาตอจาก
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สังคมเกษตรอุตสาหกรรมโดยมีท่ีมาจากการปฏิวัติเทคโนโลยีการส่ือสาร (Communication revolution)  
จากเดิมท่ีมีเพยีง โทรทัศนวิทยุ ภาพยนตรและส่ิงพิมพเปนส่ือหลัก มาเปนส่ือใหม (new media) 
ไดแก คอมพิวเตอร และส่ือท่ีอาศัยเทคโนโลยีโทรคม เชนดาวเทียม  เคเบิลใยแกว โทรศัพทมือถือ 
เปนตน 
 ลักษณะของสังคมสารสนเทศ พอจะประมวลไดดังน้ี 
 1. สังคมสารสนเทศเปนสังคมท่ีมีการผลิตหลักเปนขอมูลขาวสาร (Information) แทนท่ี
จะเปนการผลิตสินคาจากโรงงานเหมือนในสังคมอุตสาหกรรม 
 2. ขอมูลขาวสารถือวาเปนทรัพยากร (resource) ท่ีมีคายิ่ง เชน ใครรูวารัฐบาลจะ
ลอยตัวคาเงินบาทกอนก็ไดเปรียบ 
 3. เกิดการผลิตและการไหลของขอมูลขาวสารนานาชนิดอยางไมเคยเปนมากอน 
 4. เปนสังคมท่ีตองพึ่งพิงเครือขายการส่ือสารและขอมูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ี
ซับซอน 
 5. เปนสังคมท่ีมีการทุมเททรัพยากรใหกับขอมูลขาวสารและกิจกรรมการสื่อสาร 
 6. ส่ือมวลชน เชน หนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน  จะคอย ๆ บูรณาการเขากับส่ือ
ใหมทางอินเตอรเน็ต 
 7. วิธีการ (mean) ผลิตขอมูลขาวสาร จะมีความสําคัญกวาเนือ้หา (content) ท่ีถูกผลิต 
  
 แนวคิดโลกาภวิัตน  
 

 คําวา “Globalization” (โลกาภิวัตน) ไดกอตัวมาจากแนวคิดของ M. McLuhan ในเร่ือง 
“หมูบานโลก” (Global village) ท่ีกลาววา เนื่องจากพัฒนาของส่ือสมัยใหมท่ีสามารถเอาชนะ
อุปสรรค ดานพ้ืนท่ีและกาลเวลาไดส่ือดงักลาวจะเช่ือมราย ประเทศทุกประเทศในโลกท้ังหมดให
เขามาอยูใกลชิดกันราวกับบานแตละหลังในหมูบานเดียวกัน “โลก” จึงกลายเปนหมูบานโลกข้ึนมา 

ในชวง 20 – 40 ท่ีผานมานี้เกิดการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีและวฒันธรรมท่ีสงผล
ใหโลกปจจบัุนมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วมากทําใหประชากรในประเทศตาง ๆ สามารถรับรู
ขอมูลขาวสาร ความบันเทิงจากท่ัวทุกมุมโลกไดสะดวก รวดเร็ว และชัดเจน ผานระบบตาง ๆ เชน 
ดาวเทียม เคเบิลใยแกว อินเตอรเน็ต เปนตน สมาชิกในสังคมโลกมีโอกาสติดตอส่ือสารกันไดอยาง
สะดวกข้ึน โดยไมมีพรมแดนในเชิงภูมิศาสตรเปนอุปสรรคตอการบริโภคขอมูลขาวสารของบุคคล
อีกตอไป  (ลลนา  ศักดิ์ชูวงศ, 2547 : 25) 
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 Marshall Mcluhan (1964)  ไดกลาวใน Globalization and The Future ถึงสวนประกอบ
สําคัญของโลกาภวิัตน (Globalization) ไวดังนี้  (จิตนิันท  วัฒนุชชา,  2540  : 13 - 19) 
 1. กอใหเกิดความเปล่ียนแปลงทางภูมิศาสตร และระยะทางกายภาย ตวัอยางท่ีเหน็ชัด 
ไดแก ส่ืออิเลคทรอนิกส การถายทอดผานดาวเทียม และส่ือตอบโต (Interactive Media) ซ่ึงลบลาง
ขอจํากัดดานระยะทางออกไป โลกาภิวัตน (Globalization) สามารถนําปรากฏการณดังกลาวไป      
ท่ัวโลกได 
 2. สาระสําคัญของการส่ือสาร ส่ืออิเลคทรอนิกส แนวคิด ภาพและเสียงจากวัฒนธรรม
ตางภูมิภาคของโลก  สามารถส่ือไปยังประชากรในสวนอ่ืน ๆ ท่ีแตกตางทางดานวฒันธรรมไดใน 
วงกวางดวยสวนประกอบดังกลาวนี้ วฒันธรรมกลายเปนส่ิงท่ีเผยแพรไปสูโลกกวางไดงาย  ประชาชน
สามารถรับรูและเลียนแบบได 
 โลกาภิวัตน (Globalization) โดยตัวมันเองกอใหเกิดความเปล่ียนแปลง ท้ังในดานบวก
และดานลบ ในโลกปจจุบัน Globalization ไดขยายวงกวางไปสูทุก ๆ สวนของสังคมโลก อาทิ  
ดานสภาวะแวดลอม  ดานการเมือง  ดานเศรษฐกิจ  ดานการส่ือสารและการคมนาคม  ท่ีไดใหการ
บริการท่ีกวางขวาง  และมีผูรับบริการเปนจํานวนมาก 
 ส่ิงท่ีกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงอยางเห็นไดชัดในยุคโลกาภิวัตน (Globalization) ไดแก  
การส่ือสารอิเลคทรอนิกส (Electronic Communication) ซ่ึงกอใหเกดิความเปล่ียนแปลงดานอ่ืน ๆ 
ตามมา  เชน  การทําธุรกรรมดานการเงินระหวางประเทศ  การส่ือสารระหวางประเทศ   
 การส่ือสารยุคโลกาภิวัตน (Global Communication) ไดทําลายขอจาํกัดดานระยะทาง
และเวลา ท่ีเคยมีจากการส่ือสารในยุคแรก ๆ ทําใหการส่ือสารในปจจุบันมีขอจาํกัดนอยลงและ
อํานวยความสะดวกใหแกผูใชบริการไดมากข้ึน การส่ือสารยุคโลกาภิวัตนท่ีสามารถมองเห็นได
อยางชัดเจน ไดแก  การถายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศนจากภูมิภาคหนึ่งไปยังภูมิภาคตาง ๆ ของโลก  
ทําใหเหตุการณท่ีเกดิข้ึนแพรกระจายออกไปในเวลาจริง (Real Time Broadcasting) ยังผลใหการ
เผยแพรขอมูลมีความรวดเร็ว ถูกตองนาเช่ือถือ การเช่ือมเครือขายคอมพิวเตอรท่ัวโลก (Global 
Computer Network) เพื่อการแลกเปล่ียน การสืบคนขอมูลเขาดวยกัน ทําใหขอจํากัดดานขอมูล
เอกสารตาง ๆ ท่ัวโลก สามารถเขาถึงดวยระบบโครงขายใยแมงมุม (World Wide Web Network)  
นอกจากนี้การส่ือสารท่ีตอบสนอง (Interactive Communication) ท่ีสามารถพบเห็นไดในชีวิตประจําวนั 
เชน   การติดตอผานสายโทรศัพท  การประชุมทางไกลวีดทัิศน  (Tele Video Conference) 
 การส่ือสารยุคโลกาภิวัตน (Global Communication) ตองอาศัยความกาวหนาดานเทคโนโลยี
มารองรับ อาทิ ดาวเทียมส่ือสาร (Communication Satellite) ใยแกวนาํแสง (Fibre Optic) ซ่ึงผลจาก
การส่ือสารยุคโลกาภิวัตน (Global Communication) ไดนําความเปลี่ยนแปลงจากสังคมหน่ึงไปสู 
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อีกสังคมหน่ึง มีการหล่ังไหลทางวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว จนบางคร้ังกอใหเกดิปญหาการแปลกแยก
ทางวัฒนธรรมในสังคมได 

 S.M. Radicelly (1997) ไดกลาววา ในโลกปจจุบัน มีพลังขับเคล่ือนความเปล่ียนแปลง
ของสังคม  และสภาวะเศรษฐกิจโลก  3  ประการ 

1. เทคโนโลยีขอมูลขาวสาร 
2. การส่ือสารทางไกล 
3. คอมพิวเตอร 

 การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วนี้มีผลตอทุกสวนของสังคม การพัฒนาการอยางตอเนือ่ง  
และการใชงานในระดับมวลชนของประดิษฐกรรม และระบบอิเลคทรอนิกสนี้ ไดชวยลดตนทุน
การผลิต การเก็บ และการสงขอมูลขาวสาร ซ่ึงการลดตนทุนดังกลาวนี้ไดชวยใหประชาชนมี
ความสามารถเขาถึง การถายทอด และการใชขอมูลทําใหเกิดววิัฒนาการดานขอมูลขาวสาร (information 
Revolution) ซ่ึงในทางทฤษฏีแลววิวฒันาการดังกลาว จะสามารถเผยแพรขอมูลขาวสารใหแกมนษุย
โดยไมจํากัด  สถานที่  เวลา และภาษา 
 ในขณะท่ีคนสวนใหญ กําลังกลาวถึงแตกระแสโลกาภิวัตน กันอยางกวางขวางใน
ทางตรงขามกระแสใหญในโลกปจจุบันไมไดมีแตกระแสโลกาภิวัตนเทานั้น แตกระแสของชุมชน
(Localization) ก็กําลังเติบโตเชนเดยีวกัน กลาวคือ ประเทศและชุมชนตาง ๆ กําลังสนใจรักษาสืบ
ทอดภาษา  วิธีการผลิต  วิธีใชชีวิตท่ีสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของทองถ่ินของตนมากข้ึน 
 ดังนั้น กระแสโลกาภิวัตนจึงมิไดมีความหมายแตดานเดียว คือ การทําลายพรมแดน  
และการไหลบาของขอมูลขาวสารจากโลกตะวันตกเพียงทางเดียว แตยอมมีการไหลยอนกลับได
เชนเดียวกัน และมีการเรียนรูจักโลกไรพรมแดน เพ่ือท่ีจะสามารถใชส่ือตาง ๆ ใหเกิดประโยชน
สูงสุด โดยสามารถเลือกใชไดอยางเทาทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว เพื่อจะไดสามารถดํารงอยู
กับส่ิงใหม ๆ นั้น  ไดอยางสงบสุข 
 ท้ังนี้  ผูวิจยัจะไดนําแนวคิดเร่ือง สังคมสารสนเทศและการส่ือสารยุคโลกาภิวัตน มาใช
ประกอบการวเิคราะหเกี่ยวกบัการใชส่ือใหมในปจจุบันของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ  
 

10.  แนวความคิดเร่ือง พระศาสนจักรคาทอลิกกับส่ือมวลชน 
 

 ในอดีตถึงแมวา พระศาสนจักรคาทอลิกจะตระหนักถึงศักยภาพทรงประโยชนของส่ือ 
แตบอยคร้ัง พระศาสนจักรจะตําหนหิรือวจิารณส่ือส่ิงพิมพ อุตสาหกรรมภาพยนตร วิทยุโทรทัศน 
จนถึงกับมีการออกกฎหามคริสตชนอานหนังสือท่ีอยูใน "รายนามหนังสือตองหาม" และไดพยายาม
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ตานแรงกระทบของส่ือดวยการจัดพิมพหนังสือพิมพของตนเอง คือ L'Osservatore Romano และ 
ไดตั้งสถานีวทิยุของตน ช่ือ Vatican Radio ข้ึนในป 1931 พระศาสนจักรคาทอลิกเอาใจใสยิ่งวาส่ือ
ตาง ๆ  สะทอนคําถามเร่ืองศีลธรรมอยางไร  และมีอิทธิพลมากนอยเพยีงไรตอผูรับ  
 กระท่ังสมัยประชุมวาติกนัท่ี 2 พระศาสนจักรคาทอลิกก็เร่ิมสนใจในการใชส่ือประกาศ 
พระวรสาร มีการใชคําเรียกส่ือวา "ประดิษฐกรรมทางเทคนิคอันนาอัศจรรย" และในเอกสารท่ี
ออกมาภายหลัง คือ Communio et Progressio (เอกภาพและความกาวหนา) ก็เรียกส่ือวา "ของขวัญ
จากพระ" พระสันตะปาปาเปาโลท่ี 6 ดํารัสในสมณสาสน Evangelii Nuntiandi (1976) วา            
"พระศาสนจักรจะรูสึกผิดตอหนาพระ ถาไมไดใชเคร่ืองมืออันทรงอํานาจนี้ในการประกาศพระวรสาร" 
และพระสันตะปาปายอหนปอลท่ี 2 ทรงช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของส่ือในฐานะท่ีเปนองคประกอบ
ใหมของการประกาศพระวรสาร  ในสมณสาสน  Redemptoris  Missio (1991)  
 
 การเกี่ยวของกบัส่ือมวลชน ไมเพียงแคเพือ่เพ่ิมความเขมแข็งในการประกาศพระวรสาร 
มีความเปนจริงท่ีลึกกวา กลาวคือ ดวยเหตุท่ีการประกาศพระวรสารในวัฒนธรรมยุคใหมนี้ข้ึนอยู
เปนอยางมากกบัอิทธิพลของส่ือมวลชน   จงึยังไมเพยีงพอที่จะใชส่ือเพยีงแคประกาศสารของคริสตชน
และคําสอนอันถูกตองของพระศาสนจักร แตจําเปนยิ่งดวยท่ีจะผสานสารเหลานี้ลงใน "วัฒนธรรมใหม" 
ท่ีถูกสรางข้ึนโดยการส่ือสารยุคใหม   (บทความจาก  เว็บไซด  อิสระดอทคอมโดย  หนึ่งตาเลนท) 
 
 โลกกับขอมูลขาวสาร 

 ทุกวันนี้กระแสของสังคมโลกโลกาภิวัตน โลกไรพรมแดน หรือสังคมขอมูลขาวสาร 
ทําใหทุกประเทศในโลกรวมท้ังประเทศไทยเสมือนเปนสังคมเดียวกัน ความกาวหนา เคล่ือนไหว 
และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม การเมือง ศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังการทํา
สงคราม การกอการราย  ฯลฯ  มีผลกระทบถึงกันอยางรวดเร็วและท่ัวถึง  

 ในยุคปจจุบันระบบของการรับรูขอมูลขาวสาร  การติดตอส่ือสาร  มีความสะดวกรวดเร็ว 
และถือเปนปจจัยอันหนึ่งท่ีมีความสําคัญยิง่ และมีผลทําใหมนษุยชาติมีความสัมพนัธกันอยางใกลชิด
มากยิ่งข้ึน  (คําแถลง สภาสังคายนา  เร่ือง ความสัมพันธแหงพระศาสนจักรกับบรรดาศาสนาท่ีไมใช
คริสตศาสนา ขอ 1 หนา 283 อางใน โรแบต  โกสเต, 2545 : 163)   
 โดยเฉพาะการเนนย้ําทุกคร้ังใน สาสนของสมเด็จพระสันตะปาปาเนื่องในวันส่ือมวลชน
สากล คร้ังท่ี 35 "จงเทศนจากดาดฟาหลังคาเรือน"  พระวรสารในยุคส่ือสารระดับโลก โดยกลาวไววา  
ในโลกปจจุบันนี้ ดาดฟาหลังคาเรือนจะเกล่ือนกลาดไปดวยเคร่ืองรับสงสัญญาณและเสาอากาศ       
ท้ังสงและรับสารทุกชนิดจาก 4 มุมโลก จึงมีความสําคัญมากท่ีจะใหมีความแนใจวา ในบรรดาสาร
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ตาง ๆ เหลานี้ จะมีคนไดมีโอกาสไดยินสารของพระเปนเจาดวย การประกาศความเช่ือจากดาดฟา
หลังคาเรือนในปจจุบัน หมายถึงการกลาวพระวาจาของพระเยซูเจา โดยผานโลกของส่ือมวลชน  
อันเปยมดวยชีวิตชีวา 

 ดังนั้น พระศาสนจักรจะปลอยปละละเลยท่ีจะมีสวนในโลกของส่ือท่ีกําลังเพิ่มข้ึนไมได  
เครือขายของส่ือระดับโลกกําลังขยายตัว และยิ่งวันยิ่งสับสนมากข้ึน ส่ือมวลชนกําลังสงผลตอ
วัฒนธรรมและการถายทอดวฒันธรรมท่ีเห็นไดชัดมากข้ึน ในสมัยกอนส่ือมวลชนเพียงเสนอเหตุการณ 
แตในปจจุบันเหตุการณไดรับการดัดแปลงเพื่อตอบสนองความตองการของส่ือมวลชน ดังนั้น ความ 
สัมพันธระหวางความเปนจริงและส่ือมวลชนจึงเปนเร่ืองท่ีละเอียดออนมากยิ่งข้ึน และเร่ืองนี้เปน
ปรากฏการณท่ีไมแนนอน ในแงมุมหนึ่งอาจเปนการทําใหความจริงกับส่ิงที่ลวงตามืดมัวมากขึ้น  
แตในอีกแงมุมหนึ่ง อาจเปนการเปดโอกาสท่ีไมเคยมีมากอน ท่ีจะทําใหความจริงเปนเร่ืองท่ีผูคน
เขาถึงไดมากข้ึน  หนาท่ีของพระศาสนจักรก็คือ  ใหความแนใจวาแงมุมที่สองนี้เกิดข้ึน 
 จากสาสนสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอล ท่ี 2 เนื่องในวโรกาสวันส่ือมวลชนสากล 
คร้ังท่ี 36 ในปจจุบัน เปนยคุปฏิรูปการส่ือสารและขาวสารอยางเต็มท่ี พระศาสนจักรกาํลังเผชิญหนา
กับการตัดสินใจท่ีสําคัญอยางไมตองสงสัย จึงนับวาเปนการเหมาะสมแลว ในโอกาสวันส่ือมวลชน
สากล คริสตศักราช 2002 นี ้ ท่ีเราควรจะพจิารณาเร่ืองของ "อินเตอรเนต็" ซ่ึงเปนเวทีใหมแหงการ
ประกาศพระวรสาร 
 รวมท้ังจากสารวันส่ือมวลชนสากล คร้ังท่ี 36 จากประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
ในโอกาสที่เราฉลองวันส่ือมวลชนสากลคร้ังท่ี 36 ในป ค.ศ. 2002 นี้ สมเด็จพระสันตะปาปายอหน 
ปอลท่ี 2 ไดทรงมอบสาสนใหแกเรา โดยทรงกลาวถึง "อินเตอรเน็ต - เวทีแหงการประกาศพระวรสาร" 
และเม่ือปลายเดือนกุมภาพันธท่ีผานมา สมณกระทรวงวาดวยการส่ือสารสังคม ก็ไดออกเอกสาร 2 
ฉบับควบคูกนั ฉบับหนึ่งมีช่ือวา "จริยธรรมในอินเตอรเน็ต" และ ฉบับท่ีสองมีช่ือวา "พระศาสนจกัร
และอินเตอรเน็ต"  
 ท้ังหมดนีย้อมแสดงใหเหน็ถึงความหวงใยของพระศาสนจกัร เกีย่วกับการใชอินเตอรเนต็ 
ซ่ึงเปนเทคโนโลยีลาสุด และกาํลังเปนท่ีนิยมชมชอบของบุคคลท่ัวไป โดยเฉพาะในหมูนักศึกษา
และเยาวชนท่ีมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองนี้มาก ความเจริญกาวหนากลับกลายเปนดาบสองคม เมื่อผูท่ี
แสวงหาแตเพียงผลประโยชนสวนตัวเขามาเกี่ยวของ และไมคํานึงถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนกับสังคม 
พระศาสนจกัรจึงไดใหหลักการดานจริยธรรมเกีย่วกบัอินเตอรเนต็นี ้ เพือ่เปนหลักปฏิบัติแกคนท่ัวไป 
นอกจากนั้น สําหรับคริสตชนโดยท่ัวไป ก็ควรรับทราบถึงความคิดเห็นและความคาดหวังของ
พระศาสนจักรในเทคโนโลยีใหมดานส่ือสารสังคมนี้ โดยพระศาสนจักรช้ีใหเห็นวา มิไดตอตาน
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ความกาวหนาในดานนี้ แตตรงกันขามพระศาสนจักรถือวาเปน "เวทีใหม" ในการประกาศพระวร
สารของพระเยซูเจาใน  "ไซเบอรสเปซ "  
 ท้ังนี้ ผูวิจัยจะไดนําแนวคิด เร่ือง พระศาสนจักรคาทอลิกกับส่ือมวลชนมาเปนกรอบ
แนวทางในการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะหนาท่ีในการเปนส่ือของสภาพระสังฆราชฯ ซ่ึงเปนองคกร
ศาสนาท่ีตองปรับตัว ทามกลางกระแสโลกาภวิัตน    
 

11.  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 จริยา สมประสงค (2536) ทําการศึกษาวจิัย เร่ือง “การใชส่ือมวลชนเพื่อการเผยแพร
คริสตศาสนาขององคกรส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย พ.ศ. 2509 - 2536” พบวา องคกรส่ือมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย เปนองคกรฝายปฏิบัติการ ท่ีถูกจัดต้ัง ในป พ.ศ. 2509 และดาํเนินงานตาม
นโยบายของสถาบันหลักแหงวาติกัน (สันตะสํานัก) เพ่ือทําหนาท่ีในการเผยแพรอุดมการณหลัก
ของสถาบัน องคกรส่ือมวลชนคาทอลิกฯ เปนหนวยงานในคณะกรรมาธิการฝายส่ือสารและการสัมพันธ   
ดําเนินงานภายใตสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย และมององคกรศาสนา ในมุมมอง
ของทฤษฎีการตลาด โดยส่ือมวลชนคาทอลิกฯ เปนองคกรเช่ือมโยง เปนตัวกลางในการติดตอ 
ระหวาง “ลูกคา” คือ ประชากรกลุมเปาหมายศักดิ์สิทธ์ิ หรือธรรมชาติ  เพื่อการเสนอขาย “ปรัชญา” 
อันเปนปรัชญาเฉพาะทางศาสนา เพื่อใชส่ือมวลชนเปนชองทางเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
สถาบันคริสตศาสนา นิกายโรมันคาทอลิกกับสมาชิกในสังคมไทย ในรูปแบบขององคกรท่ีไมแสวง
ผลกําไร (Non profit Organization) โดยใชกลยุทธการตลาดเพ่ือสังคม (Social Marketing) แตไมมี
การประเมินผลงานอยางชัดเจนเพียงพอ      

 โชคชัย คูรัตนสุวรรณ (2545) การดําเนินงานของแผนกิจการฆราวาสแพรธรรม               
ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สะทอนใหเห็นถึง บทบาทของการประกาศพระอาณาจักรของพระเจา
ไมใชหนาท่ีของบาทหลวงเทานั้น ฆราวาสท่ีดําเนินชีวิตในโลกก็สามารประกาศไดโดยอาศัยพระวาจา
ของพระเจา ผานทางรูปแบบขององคกรตาง ๆ ท่ีมีการตั้งข้ึนเพื่อใหบทบาทฆราวาสทํางานชวย
พระศาสนจกัรในการแพรธรรม ซ่ึงในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีองคกรฆราวาสแพรธรรม จํานวน 
25 องคกร เชน คณะพลมารี คณะวินเซนตเดอปอล คณะเซอรา ฯลฯ ในชวงป 2000 มีการจัดทิศทาง
งานอภิบาล ในพระศาสนจักรในประเทศไทย  ทางแผนกิจการฆราวาสแพรธรรมจึงมีโครงการ
เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางงานอภิบาล  ผลจากโครงการท่ีทํา ในป 2001 - 2002  คือ  สรางผูนํากลุม
ชีวิตจิตตามแบบพระเยซูเจา ดวยการเขารวมกลุมเขาเงียบเปนระยะ ๆ กอใหเกิดการขยายตัวของ
สมาชิก  รวมทั้งสมาชิกเขาใจจิตตารมณองคกรของตนดีข้ึน   สรางผูนําองคกรในระดับวัด   
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 3. สุวพักตร จารุจงกลวงศ (2544) ทําการศึกษาวิจยั เร่ือง “ส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการ
เผยแพร คริสตศาสนาคาทอลิกประเทศไทย เขตกรุงเทพมหานคร” พบวา ส่ือ (ศาสนา) ในประเภท  
ส่ือบุคคล มีสวนชวยใหหนัมาเล่ือมใสศรัทธามากท่ีสุด คือ บาทหลวง รองลงมาคือครูคําสอน และ
อันดับสุดทายคือ บราเดอร/ซิสเตอร ส่ือส่ิงพิมพ ไดแก หนังสือศรัทธา  มีสวนชวยใหหันมาเล่ือมใส
ศรัทธามากท่ีสุด รองลงมา คือ ส่ือส่ิงพิมพสารวัด สวนท่ีเหลือมีจํานวนคาเฉล่ียใกลเคียงกัน คือ  
อุดมสาร รายสัปดาห และอุดมศานต รายเดือน ส่ืออ่ืน ๆ คือ ส่ือ วิดีโอเทป/วิดีโอซีดี เปนส่ือท่ีมี 
สวนชวยใหหนัมาเล่ือมใสศรัทธามากกวาส่ือเทปเพลง ส่ือที่ไมใชบุคคล ท่ีไมมีสวนใหหนัมาเล่ือมใส
ศรัทธาคริสตศาสนา ไดแก ส่ือวิทยุโทรทัศนและวิทยกุระจายเสียง และลักษณะภูมิหลัง เชน อาชีพ 
กับการศึกษา มีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือประเภทตาง ๆ สวนลักษณะภูมิหลังท่ีไมมีความสัมพันธ
กับการเปดรับส่ือประเภทตาง ๆ  ไดแก  เพศ  อายุ  รายได  สถานภาพครอบครัว            DPU



 
บทที่ 3 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษา เร่ือง “กระบวนการส่ือสารของบุคลากรในคณะกรรมาธิการฝายส่ือสารสังคม
ในสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ภายหลังการปรับระบบขององคกร  
ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน” นี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซ่ึงประกอบดวย
วิธีการวิจยั  โดยผูวจิัยมีข้ันตอนและรายละเอียดของระเบียบวิธีวจิัย   ดังนี้   
 1.  การกําหนดกลุมเปาหมาย 

2.  การกําหนดเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
3.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
4.  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล  
5.  การวิเคราะหขอมูล 
6.  การนําเสนอขอมูล 

 
1.  การกําหนดกลุมเปาหมาย 
 
 ในการวจิัยคร้ังนี้ เนนการศึกษาเฉพาะผูท่ีทํางานเกีย่วของกับส่ือในศาสนาจักร โดยเลือก
ศึกษาจากกลุมเปาหมาย  2  กลุม   คือ  

กลุมผูสงสาร  เพื่อตองการเขาใจถึงการปรับเปล่ียน โครงสรางหนาท่ี ขององคกรโดย
การนําส่ือใหมมาใชในการส่ือสาร และเพื่อตองการาทราบถึงแหลงท่ีมาของขอมูลขาวสาร ดานการ
แสวงหาขาวสารขององคกร มีการกําหนดและคัดเลือกขาวสารที่จะนาํเสนอไปยังคริสตชนอยางไร 
ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน 

กลุมผูรับขาวสาร มุงเนนศึกษาท่ีคริสตชนท่ีเปนสมาชิกของหนังสือพิมพอุดมสาร และ
นิตยสารอุดมศานต ท้ังในกลุมผูใหญ และกลุมวยัรุน เพื่อตองการเขาใจถึงความคิดเห็นและ ความ
พึงพอใจท่ีมีตอเนื้อหารวมทัง้การใชประโยชนจากขอมูลสารขาวสารเกี่ยวกับศาสนาท่ีไดรับ 

หลักเกณฑในการคัดเลือกกลุมเปาหมาย ผูวิจยัไดเลือกโดยระบุเกณฑของบุคคลท่ีเปน 
Key  informants โดยศึกษาจากคน  2  กลุม   ดังน้ี 
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 กลุมผูสงสาร 
 กลุมบุคลากรผูท่ีมีบทบาทในสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ มีท้ังที่เปนบาทหลวง (คุณพอ) 
ภราดา (นักบวชชาย) ภคินี/ซิสเตอร (นกับวชหญิง) และ คริสตชน (ฆราวาส) ผูวิจยัจะทําการศึกษา                        
ในสวนงานต้ังแตระดับคณะดาํเนินงานของสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ และส่ือมวลชนคาทอลิกฯ 
โดยแบงตามหนาท่ี  ๆไดรับมอบหมาย  กลุมเปาหมายในการวิจัยนี้ผูวจิัยเลือกจากวิธีแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  โดยผูวิจยัใชการสัมภาษณ  (Interview)  กลุมเปาหมาย   ท้ัง 3 กลุม   ดังน้ี 

 
  1.  บุคลากรในสวนงานคณะดําเนินงานของสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ  จํานวน 3 คน 
 ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

  คุณพอเฉลิม  กิจมงคล          รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ   
                                                          (ทําหนาท่ีแทนเลขาธิการสภาฯ) 

  ภราดาทินรัตน  คมกฤส          ประธานกรรมการ และผูอํานวยการสํานัก 
                      ทิศทางงานอภบิาล  
  ซิสเตอรกฤษดา  สาตรพันธ          ผูจัดการสํานักเลขาธิการฯ สํานักงานสภา 
            พระสังฆราชคาทอลิกฯ 
 
   2.  บุคลากรในสวนงานคณะกรรมาธิการฝายส่ือสารสังคม   จํานวน   6   คน 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
คุณพอวรยุทธ  กิจบํารุง          เลขาธิการสภาฯ ฝายส่ือสารสังคม 
คุณพอทิวา  แสงศิริวิวัฒน          ผูชวยเลขาธิการสภาฯ ฝายส่ือสารสังคม 
 และเลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คุณพอพงศเทพ  ประมวลพรอม รองผูอํานวยการส่ือมวลชนคาทอลิก 
 ประเทศไทย 
 บรรณาธิการ  (ดูแลงานดานส่ือมวลชน) 
คุณวัชรี  กจิเจริญ บรรณาธิการ หนังสือพิมพอุดมสาร  และ 
 นิตยสารอุดมศานต ของส่ือมวลชนคาทอลิก 
 ประเทศไทย 
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คุณวีรนนท  ทรรทรานนท ผูจัดการสํานักงาน ส่ือมวลชนคาทอลิก 
 ประเทศไทย   อดีตเปนผูจัดการขอมูล 
 สารสนเทศ 
คุณวีรพงศ  ทวีศักดิ ์ กรรมการ  ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

 
3. บุคลากรในสวนงานอ่ืน ๆ ภายในสภาพระสังฆราชฯ ท่ีติดตอหรือประสานงานกับ

คณะกรรมาธิการฝายส่ือสารสังคม  จํานวน  3  คน    
 ช่ือ-สกุล ตําแหนง/หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
 คุณพอไพศาล  อานามวัฒน         - ผูชวยเลขาธิการสภาฯ ฝายศาสนา 
     และวัฒนธรรมสัมพันธ ในคณะดําเนนิงาน 
     ของของสภาพระสังฆราช 
  -  เลขาธิการสภาฯ  คณะกรรมการคาทอลิก 
     เพื่อการเสวนาระหวางศาสนาและ 
     วัฒนธรรมสัมพันธ 
  -  เลขาธิการสภาฯ คณะกรรมการคาทอลิก 
      เพื่อพิธีกรรม 
  -  เลขาธิการสภาฯ คณะกรรมการคาทอลิก 
     เพื่อคริสตศาสนาสัมพันธ 
คุณบุญทิพย (คุณหนอย) เจาหนาท่ี ประสานงานในคณะกรรมการ 
  ทอลิกเพื่อพิธีกรรม  และดูแลงานดานดนตรี 
  ศาสนา  และดูแลงาน   บัญชี  ผูประสานงาน 
  ท่ัวไป  การจดัทํารายงานการประชุม 
คุณนิพนธ  แสงประดับ เจาหนาท่ี   ในคณะกรรมการคาทอลิก 
  เพื่อฆราวาสและคณะกรรมการคาทอลิก 
  เพื่อสามเณราลัยและกระแสเรียก 

 
 กลุมผูรับขอมูลขาวสาร 

 กลุมผูรับขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับพระศาสนจักร เปนคริสตชนที่เปนสมาชิก ติดตาม
ผลงานของ หนังสือพิมพอุดมสาร หรือ นิตยสารอุดมศานต เพื่อศึกษาความตองการรับรูขอมูล
ขาวสาร การใชประโยชนและความพึงพอใจ ของผูบริโภคขาวสาร รวมถึงทัศนะของสมาชิกฯ ท่ีมี
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ตอหนังสือพิมพอุดมสาร และนิตยสารอุดมศานต และ WWW.Udomsarn.com โดยผูวิจัยใชการ
สัมภาษณกลุมแบบเจาะลึก  (Focus Group Interview)  ดังนี้ 

 
กลุม ชวงอายุ / ป จํานวน / คน 
วัยรุน 19 - 23   4  
ผูใหญ 40 - 75  10  

 
 ซ่ึงมีรายช่ือของผูท่ีเปนสมาชิกท่ีไดเขารวมในการสัมภาษณ กลุมเจาะลึก  (Focus Group 
Interview)  ดังนี้ 

 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล อายุ อาชีพ/การศึกษา 

1. คุณไพฑูรย  จองวิริยะวงษ 20 ป นักศึกษาคณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  ป2 

2. คุณวศิน  มานะสุรางคกูล 21 ป นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอแบค  ป 4 
3. คุณวรพล  หมูพยัคฆ 21 ป นักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ  ป 4 
4. คุณฐานิต  พูลขาว 23 ป นักศึกษาคณะบัญชีฯ มหาวทิยาลัยรามคําแหง  ป 5 
5. คุณสนธยา  สุภากิจ 41 ป ธุรกิจสวนตวั (อาหารเสริมสุขภาพ  และรับจดัทัวร) 
6. คุณลาวัลย  มีแสงธรรม 50 ป ธุรกิจสวนตัว  
7. คุณกรกมล  ฉลองสิริสุข  40 ป ธุรกิจสวนตัว 
8. คุณชลลดา  สิละตรีศรศิลป 57 ป เจาของศูนยฝกสมาธิแบบ TM 
9. คุณมนเลิศ  รอยศรี   60 ป แมบาน 
10. คุณปราณี  อิงคากุล 60 ป แมบาน 
11 คุณประภาศรี  สุขสถาน 59 ป แมบาน  (อดตี ครูประถมตน รร.เซนตจอหน) 
12. คุณไพเราะ  หรัิญศิริ 73 ป แมบาน 
13. คุณพรรณี  รังสรรค 70 ป แมบาน  (อดตีผูจัดการโรงเรียนแมพระฟาติมา  

ดินแดง) 
14. คุณมาลี  อดุลย เศรน ี 73 ป แมบาน  (อดตี  ครูประถมตน รร.เซนตจอหน) 
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2.  การกําหนดเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก 
 1.  แนวการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal interview) 

  ซ่ึงผูวิจยัจะเตรียมแนวคําถามแบบกวาง  ๆไวลวงหนา เพือ่ใหไดคําตอบตามวัตถุประสงค 
อีกท้ังยังเปนการเปดโอกาสใหผูใหขอมูลสามารถเลาเร่ืองไดอยางเต็มท่ี ตามประเด็นท่ีผูวิจยัต้ังไว และ
ยืดหยุนประเดน็คําถามตามสถานการณในการสัมภาษณ 
 2. แบบบันทึกภาคสนามของผูวิจัย ซ่ึงผูวิจยัใชในการบันทึกขอมูลที่รวบรวมได จากการ
สัมภาษณ   พดูคุยกับกลุมผูใหขอมูล   ตลอดระยะเวลาในการวจิัย 
 3.  ตาราง Coding Sheet ในการตรวจสอบขอมูลทางดานความถ่ี  รูปแบบการนําเสนอ
ขาว ประเด็นหลัก แหลงท่ีมาของขาว และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเสนอขาว เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการสัมภาษณแบบเจาะลึก   
 
3.  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
  วิธีการเก็บขอมูล   ผูวิจัยไดลําดับวิธีการเก็บขอมูลไวดงันี้ 
   การศกึษาคร้ังนี ้ เปนการศึกษาเกี่ยวกับ “กระบวนการส่ือสารของบุคลากรในคณะกรรมาธิการ
ฝายส่ือสารสังคมในสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ภายหลังการปรับ
ระบบขององคกร   ทามกลางกระแสโลกาภวิัตน” 
   ดังนัน้ การเกบ็รวบรวมขอมูลจึงเปนการเก็บขอมูลจากการสื่อสารดานขอมูลขาวสารเกี่ยวกบั
พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ทามกลางกระแสโลกาภวิตัน  โดยใชวิธีการรวบรวมขาวสาร  ดงันี ้
 
 1.  ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ (Documentary Source) 

ใชวิธีการศึกษาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากขอมูลท่ีใชในเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
ไดแก การศึกษาขอมูลการนําเสนอขาวของหนังสือพิมพ อุดมสาร และนิตยสารอุดมศานต ท่ีตีพมิพ
ในชวงเดือนมิถุนายน 2547 – สิงหาคม 2547 และ เว็บไซตของสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ (เว็บไซต
อุดมสารดอทคอม) และเวบ็ไซตของหนวยงานภายนอกสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ (เว็บไซตอิสระ
ดอทคอม) ในชวงเดือนพฤษภาคม 2548 ซ่ึงเปนขอมูลฑุติยภูมิ (Secondary Data)  เพื่อจัดทําตาราง Coding 
Sheet ในการตรวจสอบขอมูลทางดานความถ่ี  รูปแบบการนําเสนอขาว  ประเด็นหลัก  แหลงท่ีมาของขาว  
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเสนอขาว  เพื่อเปนขอมูลประกอบการสัมภาษณกลุมแบบเจาะลึก   
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2.   การสัมภาษณ  (Interview)  
ผูวิจัยเปนผูสัมภาษณ (Interview) และสัมภาษณกลุมแบบเจาะลึก (Focus Group 

Interview) เพ่ือเก็บขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีไดกําหนดไวในวัตถุประสงค ผูวิจัยไดใชการสัมภาษณ
แบบไมมีโครงสราง (Non Structured Interview) ซ่ึงมีการกําหนดหัวขอไวกวาง ๆ (Interview 
Guideline) และใชเทคนิคหลาย ๆ วิธีผสมผสานกัน ไดแก การสัมภาษณโดยเปดกวางไมจํากดัคําตอบ  
และการสัมภาษณแบบมาจุดสนใจเฉพาะ 

เนนสัมภาษณบุคลากรหลัก ๆ ท่ีทําหนาการสงขาวสาร จากวาตกิันมาสู ส่ือมวลชน
คาทอลิก และจากส่ือมวลชนคาทอลิก สูสมาชิกคริสตชน ซ่ึงเปนหนวยงานภายใตสภาพระสังฆราชฯ   
ซ่ึงจะสามารถมองเห็นภาพการพัฒนาและการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงการใชส่ือไดเปนอยางดี  

และสมาชิกคริสตชน ผูซ่ึงรับขอมูลขาวสารจากหนังสือพิมพอุดมสาร และนิตยสาร
อุดมศานต และ WWW.Udomsarn.com     

โดยผูวิจยัใชการต้ังแนวคําถามสัมภาษณเปนคําถามปลายเปด เพื่อเปนแนวทางในการ
สัมภาษณและเปดโอกาสใหกลุมเปาหมายไดบรรยายความรูสึกของตน หรือเลาเร่ืองตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 

3.   การสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม 
ผูวิจัยทําการสังเกตการณเบ้ืองตนดวยการเขาไปขอสัมภาษณ และขอขอมูลกับบุคลากร

ท้ังระดับผูบริหาร และระดบัผูปฏิบัติงาน ในสภาพระสังฆราช และเกร่ินแนะนําตัวกับผูใหขอมูล
สําคัญ (Key informats) พอสังเขป  เพื่อรวบรวมขอมูล  เชน 

1) ในสํานกังานเลขาธิการสภาพระสังฆราช 
- โดยการสังเกตการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสํานักงานเลขาธิการสภาพระสังฆราช  

ในการรับสงขอมูลขาวสาร ท่ีมาจากวาติกัน และท่ีมาจากหนวยงานอ่ืน ๆ ในองคกร เพ่ือศึกษา
กระบวนการส่ือสารและการสงเร่ือง  หรือส่ังการไปยังหนวยงานอ่ืนๆ  ตอไป 

-  ส่ือหลักท่ีใชในการติดตอส่ือสารของบุคลากรในสภาพระสังฆราชฯ 
2) ในคณะกรรมาธิการฝายส่ือสารสังคม และหนวยงานท่ีอยูภายใตการดูแล เชน  

ส่ือมวลชนคาทอลิก 
- สังเกตการการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีหนาท่ีในการจดัทําวารสารและหนังสือพิมพ   
- ในการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร  เพื่อผลิตตนฉบับกอนนําสงโรงพิมพ   เพือ่ดูความ

ทันสมัยของอุปกรณ  และความสามารถในการใชงานของเจาหนาท่ี 
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4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 

 - ผูวิจยักําหนดระยะเวลาในการเกบ็ขอมูลดวย  การสัมภาษณ (Interview) ในชวงระหวาง
เดือนมิถุนายน 2547 - สิงหาคม 2547  ใชเวลาประมาณ 3  เดือน 

- การสัมภาษณกลุมแบบเจาะลึก (Focus Group Interview) ในชวงเดือนพฤษภาคม 2548 
- การศึกษาวิเคราะหเนื้อหาจากส่ิงพิมพ ในชวงระหวางเดือนมิถุนายน 2547 – สิงหาคม 

2548   และวเิคราะหเนื้อหาจากเว็บไซตในเดือนพฤษภาคม 2548 
 

5.  การวิเคราะหขอมูล 
 

 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลไปพรอม ๆ กับการเก็บขอมูลตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ 
และทําการตรวจสอบขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชการตรวจสอบความเช่ือถือได
ของขอมูลแบบสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) ซ่ึงเปนการ
แสวงหา ขอมูลจากแหลงท่ีแตกตางกันเพื่อรวบรวมเปนเร่ืองเดียวกัน คือจากการซักถาม ตีความ 
แยกประเด็นจัดกลุมขอมูลและการศึกษาขอมูลเอกสาร โดยการนาํขอมูลท้ังหมดที่เก็บรวบรวมมา
แยกแยะและนํามาประมวลผล วิเคราะหขอมูลท่ีไดเพื่อตอบปญหานําวจิยั 

 
6.  การนําเสนอขอมูล 

 
 ผลการวิจัยขอมูลคร้ังนี้ไดมีการเรียงขอมูลท้ังหมด และนําเสนอในลักษณะของการ

วิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เปนการวิจัยท่ีเนนการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการ
สัมภาษณ   โดยจะวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบปญหาวิจยัท้ัง  3  ขอ  คือ   
  1. การใชส่ือใหมของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ  สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางไรบาง  
ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน 
  2. ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กับวาติกัน มีกระบวนการส่ือสารผานส่ือใหมอยางไร  ทามกลาง
กระแสโลกาภวิัตน  
  3. การนําส่ือใหมมาใชของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กบัสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ  มีกระบวนการ
ส่ือสารเปนอยางไร  ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน  และมีผลกระทบท่ีเกดิข้ึนเปนอยางไร 
 จากขอมูลท่ีได ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยแยกขอมูลในแตละประเด็นตามลําดับ
และแยกวิเคราะหเม่ือสามารถตอบปญหานําวิจัยไดครบทุกปญหา 
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กระแสโลกาภิวัตน > 

< V

< 

 สําหรับในบทที่ 5 ผูวิจัยไดใชเพื่อการนําเสนอขอสรุป การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ
ท่ีไดพบจากการศึกษาวจิัยในคร้ังนี้ 

 
ภาพท่ี  5   กรอบแนวคิดในการวิจยั  (Conceptual  Framework) 

 
 
 

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

 
-  แนวความคดิ กระบวนการส่ือสาร   

 
 

-  ทฤษฎีการกําหนดวาระขาวสาร 
-  แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรม 
-  แนวความคดิ กระบวนการส่ือสาร   
-  ทฤษฎีผูเฝาประต ู               

         
   ....  -  แนวคิดเก่ียวกับการใชประโยชนและ 
   ..    ความพึงพอใจจากส่ือ 

-  แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรม 
 
   

 

                                 
 
 
 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ 

สื่อมวลชนคาทอลิกฯ 

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น กับ  
- สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ 
- ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ 
- คริสตชนผูรับขาวสาร 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการเก็บขอมูลดวยวิธีการ สัมภาษณและสัมภาษณกลุมจากกลุมเปาหมาย
ตามท่ีกําหนดไว  ประกอบกบัการสังเกตการณเบ้ืองตนในการทํางานโดยใชส่ือใหม วิธีการการส่ือสาร
ภายในของบุคลากรในสภาพระสังฆราช และวิธีการศึกษาเอกสาร เชน หนังสือพิมพอุดมสาร 
นิตยสารอุดมศานต เว็บไซต เอกสารการปรับระบบโครงสรางองคกร และการนาํระบบบริหาร        
เชิงธุรกจิเขามาใชในองคกร จากน้ันนาํขอมูลที่ไดมาประกอบกนั ทําการวิเคราะห สังเคราะหเรียบเรียง 
จัดประเภท  โดยไดแบงผลการวิจัยเปน 3 สวน  คือ 
 สวนที่ 1 การใชส่ือใหมของส่ือมวลชนคาทอลิก  สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางไรบาง 
ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน 
 สวนที่ 2 ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ  กับวาติกันมีกระบวนการสื่อสารผานส่ือใหมอยางไรทามกลาง 
ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน 
 สวนที่ 3 การนําส่ือใหมมาใชของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ  กับสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ 
มีกระบวนการส่ือสารเปนอยางไร  ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน  และมีผลกระทบท่ีเกดิข้ึนอยางไร 
 
สวนท่ี 1  การใชส่ือใหมของส่ือมวลชนคาทอลิก  สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางไรบาง  ทามกลาง
กระแสโลกาภิวัตน 
 
 ในชวงกอนการปรับเปล่ียนระบบโครงสรางองคกร  (กอน พ.ศ. 2543) 
 รูปแบบโครงสรางของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ในชวงกอนการ
ปรับเปล่ียนระบบโครงสรางองคกร โดยท่ัวไปคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยจะสามารถรับรู
ขาวสารความเปนไป หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ ก็ตามของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย  
ไดจาก ส่ือส่ิงพิมพซ่ึงมีการทําออกมาเปนส่ิงพิมพ ฉบับพิเศษ ปละ 1 ฉบับ ซ่ึงเรียกวา “ปฏิทิน
คาทอลิก” เนื้อหาภายในเลมจะ เปนการใหขอมูลของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ท่ีเปน
ปจจุบันไวท้ังหมด   
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 โดยผูวิจยัไดทําการสรุปขอมูล ของ พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ในสวนของ 
โครงสราง ของ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ในป ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) (ขอมูล
จากเอกสาร  ปฏิทินคาทอลิก  ค.ศ. 2000, 2543)  ไวดังนี ้
 
  1. รูปแบบโครงสรางกอนการเปลี่ยนแปลง ของ สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ในป 
ค.ศ. 1999  (พ.ศ. 2542)    

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย   มีการจัดระบบองคกรโดยแบงออกเปน
คณะกรรมการดําเนินงานของสภาฯ ซ่ึงมีหนวยงาน สํานักเลขาธิการสภาฯ เปนผูประสานงานกับ 
แตละกรรมาธิการฝาย มีคณะท่ีปรึกษา 2 คณะกรรมการ  คือ  คณะกรรมการท่ีปรึกษาดานกฎหมาย
พระศาสนจักร  กับ คณะกรรมการท่ีปรึกษาดานเทววิทยา  และมีหนวยงานท่ีรับเร่ืองจากทางวาตกิัน 
คือ องคกรการชวยเหลืองานแพรธรรมของสมเด็จพระสันตะปาปา รายละเอียด ตามภาพท่ี 6 แผนผัง
ระบบหนวยงานภายในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  ค.ศ. 1999  
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ภาพท่ี  6   แผนภาพท่ี  3
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                  การจัดแบงกลุมหนวยงานของ  สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ  ในป  ค.ศ. 1999  
 ในการดําเนินงานของ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ในป ค.ศ. 1999 
(พ.ศ. 2542) มีการจัดแบงกลุมหนวยงานตาง ๆ 4 กลุม เรียกวา กรรมาธิการฝาย ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดังนี ้

 1. กรรมาธิการฝายสังคม 
 2. กรรมาธิการฝายการอบรมศึกษา   
 3. กรรมาธิการฝายอภิบาล 
 4. กรรมาธิการฝายส่ือสารและการสัมพันธ 

   
 ในแตละกรรมาธิการฝาย  จะมีหนวยงานท่ีสังกัดอยู โดยแบงออกเปน 

1. กรรมาธิการฝายสังคม 
- สํานักงานคาทอลิกสงเคราะห ผูประสบภยั และผูล้ีภยั 
- คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผูอพยพยายถ่ินฐาน 
- สํานักงานคาทอลิกเพื่อการทองเท่ียว 
- คณะกรรมการอภิบาลผูเดินทางทางทะเล 
- สภาคาทอลิกประเทศไทยเพ่ือการพัฒนา 
- คณะกรรมการยุติธรรมและสันติแหประเทศไทย 
- คณะกรรมการคาทอลิกฯเพื่อการพัฒนาชนเผาพื้นเมือง 
- คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการสงเสริมชีวิตครอบครัว 
- คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลบุคลากรดานสุขภาพอนามยั 

2. กรรมาธิการฝายการอบรมศึกษา     
หนวยงานชีวติสงฆ 
- สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย 
- คณะกรรมการสามเณราลัยและกระแสเรียก 
- สภาเยาวชนคาทอลิกแหงประเทศไทย 
- คณะกรรมการมรดกวัฒนธรรมของพระศาสนจักร 

3.  กรรมาธิการฝายอภิบาล 
- คณะกรรมการพระคัมภีรคาทอลิกแหงประเทศไทย 
- คณะกรรมการคําสอนแหงประเทศไทย 
- คณะกรรมการพิธีกรรมแหงประเทศไทย 
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- คณะกรรมการงานแพรธรรม 
- สมาคมองคกรฆราวาสคาทอลิกเพื่อการแพรธรรม 

4. กรรมาธิการฝายส่ือสารและการสัมพันธ 
- ส่ือมวลชนคาทอลิก 
- คณะกรรมการศาสนสัมพันธ 
- ชมรมนักบวชชาย 
- ชมรมนักบวชหญิง 

 
การกําหนดลักษณะการจัดองคกรโดยรวมของหนวยงานท่ีอยูภายใตสังกัด กรรมาธิการ

ฝายตาง ๆ กอนการปรับระบบองคกร จากการศึกษาจากเอกสาร ปฏิทิน ป 2000 และขอมูลทีไ่ดจาก
การสัมภาษณเจาหนาท่ีกลุมหนึ่งผูไมประสงคออกนามในองคกรตาง ๆ พบวา  

- ในสวนการบริหารงาน ยงัไมมีการวางระบบท่ีดี เพราะวา ยังไมมีการกําหนดข้ันตอน
ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน จะเปนทํางานแบบตางคนตางทํา ทําใหไมรูวาจะติดตอกับใคร เชน          
เม่ือมีเร่ืองสมณสาสน ออกมา ฉบับหนึ่ง แตเนื้อหาดานในพูดถึงภาพรวมของพระศาสนจักร  ทําให
หลายหนวยงานตาง ๆ ก็นําเอาสมณสาสนฉบับนี้มาแปล กทํ็าใหทํางานซํ้าซอนกนั โดยเปลาประโยชน  

- การจัดกลุมงานยังไมเปนระบบ สงผลใหทําใหการทํางานไมสนับสนุนกัน เชน 
การจัดใหชมรมนักบวชชาย อยูภายใตคณะกรรมาธิการฝายส่ือสารและการสัมพันธ ซ่ึงหากจัดให
หนวยงานอยูรวมกันเปนกลุมท่ีมีเนื้องานใกลเคียงกัน เชน ใหหนวยงานชีวิตสงฆมาอยูรวมกลุม
เดียวกับ ชมรมนักบวชชาย/หญิง  เม่ือมีสมณสาสน ท่ีออกมาเร่ือง ท่ีเกี่ยวกับ งานของบาทหลวงและ
นักบวชก็จะไดรับรูพรอม ๆ กัน และสามารถทํางานรวมกนัหรือประสานสัมพันธกันไดดีข้ึน  เนื่องจาก
เขาใจลักษณะงานของหนวยงานท่ีมีเนื้องานใกลเคียงกันภายใตกลุมเดียวกนั  ก็จะทํางานสนับสนุนกันได 

- สถานท่ีตั้งสํานักงานของแตละหนวยงานอยูอยางกระจัดกระจาย  โดยมีจาํนวนหนวยงาน 
เกินกวาคร่ึงหนึ่ง ท่ีสํานักงานต้ังท่ีอยูหางไกลจากสถานท่ีท่ีทางสภาพระสังฆราชฯไดจัดเตรียมไวให 
ซ่ึงตั้งอยูท่ี อาคาร PST คอนโดวิลล  122/6 - 7 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ นัน้  
อยางเชน สํานักงานคณะกรรมการสามเณราลัยและกระแสเรียก ตั้งอยูท่ี สามเณราลัยแสงธรรม 
อําเภอสามพราน  จังหวดันครปฐม  จึงเห็นไดวา กรรมการสามเณรฯ กค็วรจะอยูใกล ๆ กับ สามเณร  
ดังนั้นหากใหมาอยูท่ี อาคารที่ทางสภาฯ จัดไวให กจ็ะทําใหทํางานไดยาก และบางหนวยงานท่ี
ไมไดเขามาใชพื้นที่ก็ดวยเหตุผลตาง ๆ กนั เชน พืน้ท่ี ๆ จัดไวใหมีอยูอยางจํากัด ไมเพียงพอกบั
บุคลากรของบางหนวยงาน หรือ สถานท่ีตั้งสํานักงานในขณะนั้น มีความเหมาะสมในการทํางานดี
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อยูแลว และการโยกยายจะตองใชงบประมาณ และการทํางานก็ตองหยุดชะงักลงดวย จึงไมเห็น
ความจําเปนใด ๆ  ท่ีจะตองยายสํานกังานฯ 

- การกําหนดช่ือท่ีเรียกหนวยงานตาง ๆ ในสภาพระสังฆราชจะใชเรียก แบบส้ัน ๆ และ
ช่ือคณะกรรมการตาง ๆ บอกถึงลักษณะงานท่ีแตละหนวยงานหรือองคกรนั้น ๆ ดูแลอยู แตไมได
สะทอนถึงความเปนหนึ่งเดยีวกันในองคกร  หรือบงบอกวาอยูองคกรเดียวกัน 
 จากลักษณะการจัดองคกร ดังกลาว ทําใหการทํางานในสภาพระสังฆราชฯ ขาดประสิทธิภาพ
ในการติดตอส่ือสาร เพราะยงัไมมีการกําหนดข้ันตอนในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน มีระบบการทํางาน
แบบตางคนตางทํา รูปแบบการจัดกลุมงานยังไมเปนระบบ สงผลใหการทํางานไมสนับสนุนกัน 
ซ่ึงกันและกันในองคกร มีสถานท่ีตั้งสํานักงานของแตละหนวยงานอยูอยางกระจัดกระจายคนละ
พื้นที่ ทําใหไมสะดวกในการติดตอประสานกันภายในองคกร และการกําหนดช่ือท่ีเรียกหนวยงาน
ตาง ๆ ท่ีไมไดสะทอนถึงความเปนหนึ่งเดยีวกันในองคกร เปนตน 
 
 การดําเนินงานในภาพรวมของสภาพระสังฆราชฯ   กอนการปรับเปล่ียนระบบองคกร 
 ในชวงกอนการปรับเปล่ียนระบบโครงสรางองคกรนั้น การติดตอภายในสภาพระสังฆราช 
คาทอลิกแหงประเทศไทย  จะมีการทํางานท่ีไมคอยมีการประสานงานกัน  ผลท่ีตามมา คือ เม่ือการ
ทํางานไมประสานงานกัน ก็จะไมรูวา หนวยงานไหนทําอะไร มีลักษณะงานหรือสภาพงานเปน
อยางไร การทํางานจึงเปนไปในลักษณะของ “หนวยงานไหนอยากทําอะไร ก็ทํากันไป” ไมคอย        
มีการปรึกษาหารือกันระหวางหนวยงาน มีอิสระในการทํางาน จนบางคร้ังทําใหเกิดการทํางาน
ท่ีซํ้าซอนกัน เพราะแตละหนวยงานตางกไ็มทราบวามีใครได ทํางานช้ินนี้แลวหรือยัง ทําใหเกดิ
การใชทรัพยากรทั้งบุคคล  และอุปกรณอยางส้ินเปลืองโดยไมจําเปน   

 ซิสเตอรกฤษดา สาตรพันธ ผูจัดการสํานักเลขาธิการ สภาพระสังฆราช ไดกลาวไววา
“การติดตอภายในแตกอนนี้ การประสานงานกันเองระหวางคณะกรรมการภายใตหนวยงานของ
เรายังมีคอนขางนอย แตกอนจะเปนแบบตางคนตางทํา ทําใหไมรูวาจะตดิตอใคร” (ซิสเตอรกฤษดา 
สาตรพันธ,  21 มิถุนายน  2547) 

 นอกจากนี้ เจาหนาท่ีบางคนผูไมประสงคออกนามยังไดกลาวสนับสนุนไววา “แตกอน
การทาํงานของเราทําซํ้าซอนกัน เชน การแปลเอกสาร หรือสมณสาสน ท่ีมาจากวาติกนั หรือทีต่าง ๆ  
เม่ือหนวยงานใดเห็นวาเปนเอกสารที่มีประโยชนก็จะนํามาแปล และเก็บไว หรืออาจใชอางอิง
ภายในหนวยงานของตน ซ่ึงหนวยงานอ่ืนท่ีมีงานใกลเคียงกันก็นําเอกสารชิ้นเดียวกันไปแปลใช 
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โดยไมรูวามีผูนําไปแปลแลว หรือ นําไปแปลพรอมกัน จึงเปนการใชทรัพยากรบุคคลและเวลา           
ท่ีมีคาไปโดยเปลาประโยชน”  

การติดตอส่ือสารกันระหวางหนวยงานบางหนวยงานภายใตสภาพระสังฆราช เชน  
คณะกรรมการยุติธรรมและสันติแหงประเทศไทย ท่ีอยู ถนนประชาสงเคราะห เขตหวยขวาง กับ  
ส่ือมวลชนคาทอลิก ท่ีอยู ตึกสํานักเลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ ถนนนนทรี เขตยานนาวา                
จึงเปนไปดวยความลําบาก เพราะในขณะน้ันการคมนาคม ยังไมสะดวก และส่ือท่ีชวยใหการสง-รับ
ขอมูลในปจจบัุนยังไมแพรหลายเทาท่ีควร   

ดังนัน้ จึงกลาวไดวา การตดิตอส่ือสารภายในองคกร สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ในชวง
กอนปรับระบบองคกรนัน้ ยังไมมีการส่ือสารสัมพันธเทาท่ีควร เปนผลมาจากการทํางานท่ีเปนอิสระ  
และไมมีการแบงปนพูดคุยบอกขาวคราวความเปนไปในแตละหนวยงาน จึงทําสาเหตุหนึ่งท่ีทําให
ตองมีการปรับระบบโครงสรางองคกรของสภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย 

ผูวิจยัพบวา ปญหาการทํางานซํ้าซอน และอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากสถานทีต่ั้งของหนวยงาน 
ทําใหขาดการสนับสนุนซ่ึงกันและกันท่ีเกิดข้ึนในองคกร ท้ังหมดนัน้ แสดงถึงการขาดกระบวนการ
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการใชส่ือในการติดตอส่ือสารกันระหวางหนวยงาน หรือการใช
ส่ือบุคล โดยการพูดคุยเพ่ือขอการสนับสนุนหรือการจัดประชุม 
 

 กรรมาธิการฝาย ส่ือสารและการสัมพันธ สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ  ในป ค.ศ. 1999  
ในขณะน้ัน ส่ือมวลชนคาทอลิก อยูภายใตสังกัด กรรมาธิการฝาย ส่ือสารและ

การสัมพันธ  สภาพระสังฆราชฯ  โดยส่ือมวลชนคาทอลิกมีหนวยงานภายใตสังกัด   ดังนี ้ คือ  
- การพิมพคาทอลิกประเทศไทย  
- แผนกวิทยุ -โทรทัศน UNDA (อุนดา) 
- แผนกโสตทัศนูปกรณ OCIC (โอซีไอซี)   

 
  วัตถุประสงค ของส่ือมวลชนคาทอลิก  มีดังนี ้
  1. เพื่อเผยแพรคําสอน ใหการศึกษา อบรม เผยแพรขาวสาร ความรูแกสัตบุรุษอยาง
ถูกตองตามหลักคําสอนของศาสนา 
  2. เพื่อสงเสริม สนับสนุน แนะนํา และควบคุมกิจการใด ๆ ในเร่ืองส่ือมวลชนของ
คาทอลิกภายใตการดูแลของสภาพระสังฆราชผูรับผิดชอบ 
  3. เพื่อประสานงาน รวมมือกับองคกรและหนวยงานตาง ๆ ท้ังของรัฐและเอกชน ในการ
สงเสริม  คุณคาทางศาสนา  ศีลธรรม  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 
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  4. เพื่อสงเสริมความเขาใจ ความเปนหนึ่งเดียวกันในสังคมไทย 
  5. เพื่อเปนศูนยผลิตและใหบริการอุปกรณส่ือมวลชนของคาทอลิกฯ โดยท่ัวไป 

 
ส่ือหลักท่ีใชในการติดตอส่ือสาร  ในชวงกอนการปรับระบบองคกร 
ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ในชวงกอนการปรับระบบองคกร ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ นั้น  

มีความพยายามจะแสวงหาชองทางในการส่ือสาร โดยใชเครือขายขาว (คนรูจัก) จากทางวาติกันเปน
ชองทางในการสง-รับขาวสาร หรือติดตอกันทางโทรศัพทเพื่อความรวดเร็ว  แตการติดตอส่ือสารจะ
มีราคาสูงมาก ดังนั้น สวนใหญแลวส่ือมวลชนคาทอลิกฯ จึงยังคงใชการรับขาวสารจากแหลงขาว       
ในตางประเทศท่ีสงมาในรูปของ จดหมายขาว หรือส่ิงตีพิมพอ่ืน ๆ ท่ีใชเวลานานกวาจะสงมาถึง
ประเทศไทย แตในขณะเดียวกันเทคโนโลยีทางการส่ือสารท่ีทันสมัยกไ็ดรับการพัฒนา และไดเร่ิม
แพรกระจายไปท่ัวโลกอยางรวดเร็วและไดกาวไปอยางไมหยุดยั้ง และรวมท้ังตัวบุคลากรในการ
ทํางานดวย  

“ขณะนั้นขาวจากโรมตอนนั้น Update ท่ีสุด ภายใน 2 อาทิตย  คุณถึงจะไดอานตรงน้ี   
อยูโรมไกล จดหมายมาเปนเดือนกวาจะถึงซ่ึงลาชามาก” (วีรนนท ทรรทรานนท, 22 กรกฎาคม 
2547) 

จากการศึกษาผูวิจยัพบวา การติดตอส่ือสารหลัก  ๆ เพื่อสง-รับขอมูลขาวสารของส่ือมวลชน
คาทอลิกประเทศไทย จะใชการส่ือสารโดยการสงเปนจดหมาย EMS เพ่ือสงขาวสารขอมูล เชน        
ใชเปนชองทางในการสงขาวจาก คนในแตละพ้ืนท่ี ชวยทําขาวและสงเปนเอกสารขาวและแนบภาพ
ขาวท่ีไดอัดขยายมาในซอง และมีการใชโทรศัพทเพื่อติดตอนัดหมายประชุม อาจเปนการแจงขาว
หรือติดตามงานตาง ๆ   

“ความสามารถเรามีขอจํากัดตรงนั้น ในชวงป 96 - 97 นั้น ซ่ึงเรามีผูส่ือขาวออกพื้นท่ีได 
อยูเพียง 1 ทาน  ในกอง บก. เรามีพนักงานอยูเพยีง 8 คน  โดยแบง 1 คน ทํางาน Artwork  อีกคน         
หารูป อะไรประมาณนี้  ดังนั้น บางทีท้ังคุณพอวรยุทธฯ (ขณะนัน้เปนจิตตาธิการ) และบรรณาธิการ
(ขณะนั้นเปนคุณสุรเชษฐฯ) ก็ตองออกไปลงพ้ืนท่ีทําขาวถายรูปเอง ดวยทํางานดาน Art ดวย และ
บางคร้ังเราก็อาศัยคนในแตละพื้นท่ี ท่ีหางไกลท่ีเราไปเองไมได ชวยเขียนขาวสงมา อาจมีรูปภาพ
แนบมาดวย  แตนาน ๆ  ถึงจะมีขาวสงสงเปนจดหมาย  หรือ EMS มาสักคร้ัง เราก็ดีใจนะ” (วีรนนท  
ทรรทรานนท, 22  กรกฎาคม  2547) 

ดังนั้น การส่ือสารในชวงกอนการปรับระบบโครงสรางองคกรของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ 
จึงยังไมเห็นวา ไดมีการนําส่ือใหมเขามาใช เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว ในการสงรับขาวสารจาก
แหลงขาวหลัก ๆ ท่ีอยูในตางประเทศ ซ่ึงสะทอนจากการที่ เครือขายขาวในตางประเทศก็ยังใช

DPU



    101 

ชองทางการส่ือสารผานส่ือมวลชนแบบเดิม คือการสงเปนจดหมายขาวหรือส่ิงตีพิมพ สงมายัง 
ส่ือมวลชนคาทอลิก และการที่ส่ือมวลชนคาทอลิก ยังไมมีเครือขายของผูส่ือขาวในเขตสังฆมณฑล
ซ่ึงคลอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศไทย เพื่อสง และรับ ขาวสาร แตมีผูส่ือขาวเพยีง 1 คน จึงทําใหขาว
ในขณะน้ัน  เปนขาวท่ีเกา  และเปนขาวทีไ่มรวดเร็ว ไมทันสมัย    
 

ในชวงภายหลังการปรับเปล่ียนระบบโครงสรางองคกร  
การเปล่ียนแปลง เพื่อใหเทาทันกับกระแสโลกาภิวัตน 
เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศท่ีกําลังพัฒนา กลาวคือ พัฒนาจากการเปนประเทศ

เกษตรกรรมไปสูประเทศอุตสาหกรรม ประชากรจํานวนมากจากตางจังหวดัหล่ังไหลเขาสูหัวเมือง
ใหญ ๆ เชน กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงมีโรงงานอุตสาหกรรมเปนจาํนวนมาก พวกเขาถูกนายทุน
เอารัดเอาเปรียบอยางผิดความยุติธรรม เด็กและสตรีถูกละเมิดสิทธิ ปญหาการขายบริการทางเพศ 
ปญหาส่ิงแวดลอมและครอบครัวลมสลาย การเดินตามกระแสสังคมทันสมัยดานวตัถุ และบริโภค
นิยมแหงยุคโลกาภวิัตน ซ่ึงในปจจุบันเปนทัศนคติท่ีไมถูกตองตอชีวิตหลาย ๆ เร่ืองถูกนํามาแพรหลาย
ไปอยางรวดเร็วและรุนแรงโดยส่ือตาง ๆ ประชาชนจํานวนมากถูกผลักใหไปอยูชายขอบของสังคม 
นอกจากนั้น โลกาภิวัตนยังสงผลกระทบในดานวัฒนธรรมคือไดทําลายคุณคาท่ีดีงามในสังคม         
ซ่ึงเราเรียกวาวัฒนธรรมในระดับประเทศในระดับทองถ่ิน และในสถาบันครอบครัว ตลอดจน
คุณคาแหงพระวรสาร 

พระศาสนจักรมีบทบาทในการสงเสริมและฟนฟูคุณคาที่ดีงามตาง ๆ ซึ่งกําลังถูกทําลาย

ไปข้ึนมาใหม ทั้งในระดับสวนตัวของแตละบุคคลและในระดับกลุม ทั้งในระดับครอบครัว ในระดับ

ชุมชนและในระดับชาติ พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยจึงมหีนาที่พิเศษที่จะรับผิดชอบใน

การสืบสานงานไถกูของพระเยซูคริสต คือการนาํมนุษยชาติและส่ิงสรางทั้งมวลไปสูพระอาณาจักร

ของพระเจา ซึ่งหมายถึงการนําความยุติธรรม เกียรติและศักด์ิศรีในการเปนมนุษย สันติสุข และ

ความชื่นชมยินดี คืนมาใหแกโลกเพราะนี่คือแผนการแหงความรักของพระเจาในการไถกูมนุษย      

คืนมารับชีวิตที่สมบูรณในพระองค 

อยางไรก็ตาม แมแตพระศาสนจักร ก็มิอาจตานกระแสสังคมทันสมัยดานวัตถุ และ
บริโภคนิยมแหงยุคโลกาภิวัตนนี้ได  ซ่ึงในปจจุบันมีการแพรกระจายไปอยางรวดเร็วและรุนแรง 
ท่ัวทุกมุมโลก โดยส่ือสมัยใหมตาง ๆ จํานวนมากมาย มีผลทําใหโลกเรานี้เหมือนถูกบีบใหแคบลง 
จนกลายเปนยคุอํานาจตกอยูในมือของคนท่ีเทาทันกระแสสังคม คือ ตองมีความทันสมัย รวดเร็ว 
ฉับไว ตามกระแสนิยมโลกตลอดเวลา ดังนั้น จึงไมเวนแมแตแวดวงศาสนาก็มิอาจปฏิเสธกระแส
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โลกาภิวัตนนี้ได เพราะขาวสารในแวดวงพระศาสนจักรนัน้ ก็มีการเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวตลอดเวลา 
ในทุกหนทุกแหงของโลก  

 
การปรับโครงสรางใหมของสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ 
ในชวงระหวาง ป พ.ศ. 2542 - 2543 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ไดมี

การจัดประชุมสมัชชาเพ่ือกําหนดทิศทางงานอภิบาล คริสตศักราช 2000 และภายหลังไดมีการ
ประกาศใชทิศทางงานอภิบาล ป 2000  (พ.ศ. 2543)  อยางเปนทางการ  เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม            
พ.ศ. 2543 โดยใชแนวทางท่ีไดจากการสังคายนาวาติกันคร้ังที่ 2 มาใชในการปรับเปล่ียนองคกร
เพื่อใหเทาทันกับสภาพการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของโลกในปจจุบัน นํามาสูการปฏิรูปการบริหาร
ขององคกรศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกในปจจุบัน จากขอมูล แผนแมบททิศทางงานอภิบาล 
คริสตศักราช 2000  สําหรับ  ค.ศ. 2000 - 2010  กลาวไววา 

“ปจจุบันพระศาสนจักรและสังคมไทยตางไดกาวสู และเปนสวนหนึ่งของกระแสสังคม
ทันสมัยท่ีกําลังอยูในกระบวนการโลกาภิวตัน...” 

“พระศาสนจักรจึงตองทบทวนกระแสคานิยมทางโลก  ดวยความสุภาพถอมตนตาม        
จิตตารมณพระวรสาร ดวยการทบทวนทัศนคติ ทาที บทบาท หนาท่ี วิธีการ และการเขาเปน        
สวนหนึ่งของวิถีชีวิตและภมิูปญญาไทย...” 

ผลจากการทําทิศทางงานอภบิาล ป ค.ศ. 2000 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย 
ไดมีการกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ หลักการและนโยบาย มีการแผนกิจกรรมตาง ๆ และหัวขอ
สําคัญ ๆ ท่ีทุกหนวยงานในสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ จะตองนําไปปฏิบัติ เชน ใหมีการการ
ปรับระบบโครงสรางขององคกรสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย ซ่ึงไดมีการกําหนดไว
ในมาตรการดําเนินงานแผนปฏิบัติการงานอภิบาล ค.ศ. 2000 (เพื่อใหมีการดําเนินการอยางจริงจังในทาง
ปฏิบัติในการรองรับแผนงาน ในขอท่ี 2 มาตรการปรับปรุงโครงสรางหนวยงานตาง  ๆของสภาพระสังฆราช
คาทอลิกฯ และขอที่ 3 มาตรการจดัองคกรและปรับปรุงโครงสรางและสายงานภายในสังฆมณฑล/
คณะกรรมการคาทอลิกฯ  (สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2543 : 61)   

“พอคิดวาการประสานงานในองคกร (สภาฯ) ก็ดีข้ึน โดยเฉพาะถาไดยายมาอยูตึกเดยีวกนั 
ก็จะติดตอกันไดงายข้ึน” (คุณพอวรยุทธ กจิบํารุง, 24  กรกฎาคม  2547) 

ภายหลังจากการทํางานทิศทางอภิบาล ป ค.ศ. 2000  สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทยฯ จึงไดมีการปรับระบบขององคกร เพื่อใหการดําเนินงานของสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ 
มีประสิทธิภาพและประสานงานกันมากข้ึนระหวางหนวยงานตาง ๆ ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ 
โดยจัดแบงกลุมหนวยงานตาง ๆ ข้ึนใหมเปน  5  กลุม  เรียกวา  กรรมาธิการฝาย  คือ 
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1. คณะกรรมาธิการฝายอภิบาลคริสตชน 
2. คณะกรรมาธิการฝายการธรรมฑูต 
3. คณะกรรมาธิการฝายสังคม 
4. คณะกรรมาธิการฝายศาสนาและวัฒนธรรมสัมพันธ 
5. คณะกรรมาธิการฝายส่ือสารสังคม 

 
ซ่ึงในปจจุบันแผนผังระบบหนวยงานภายในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย 

เม่ือป พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ไดมีการปรับเปล่ียนหนวยงานยอยๆ ใหเหมาะสม ชวงประมาณ ป พ.ศ. 
2546 - 2547 (ค.ศ. 2003 - 2004) ดังมีรายละเอียด ตามแผนผังระบบหนวยงานภายในสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย 2004 (พ.ศ. 2547)  (ภาพท่ี 7) DPU
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ภาพท่ี  7  ตามแผนผังระบบหนวยงานภายในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย 2004 (พ.ศ. 
2547)   

DPU



    105 

  จากการศึกษาพบวา  การติดตอภายส่ือสารภายในองคกรสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหง
ประเทศไทย ในการชวงกอนการปรับเปล่ียนโครงสรางระบบองคกร การติดตอส่ือสาร ประสานงาน
ระหวางหนวยงานในองคกรยังมีอยูนอยทําใหเกดิการทํางานท่ีซํ้าซอนกนั ใชบุคลากร ทํางานเดียวกัน
โดยไมรูตัว  สงผลใหเกิดการใชงบประมาณและเวลาท่ีมีคาและมีจํากดัเสียเปลาไป   
  ดังนั้น ผูวจิัยจงึสรุปผลการศึกษา เพื่อความชัดเจน จึงมีการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลง 
กอนและหลัง  การปรับระบบองคกร  ของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  ดังนี ้
 
ตารางท่ี  1  การนําผลการวิจยัท่ีพบมาเปรียบเทียบกนั เพือ่ใหเหน็ถึงการเปล่ียนแปลง กอนและหลัง 
    การปรับโครงสรางองคกร 
 

ปญหาท่ีพบกอนปรับโครงสราง การเปล่ียนแปลง ภายหลังปรับโครงสราง 
การจัดกลุมยังไมมีการวางระบบท่ีดี   การจัดกลุมงานท่ีชัดเจนขึ้น 
สํานักงานอยูอยางกระจัดกระจาย   สํานักงานยายมาอยูรวมกันมากขึ้น   
พ้ืนที่ ๆ จัดไวใหมีอยูอยางจํากัด   พ้ืนที่ยังมีไมมากนัก 
การยายสํานักงานตองใชงบประมาณมาก บางครั้งหากจําเปนก็ตองยาย 
การกําหนดช่ือที่เรียกหนวยงานไมเปนระบบ กําหนดช่ือเรียกที่  เปนหน่ึงเดียวกัน 
มีการทํางานท่ีไมคอยมีการประสานงานกัน   มีการทํางานท่ีประสานงานกันมากขึ้น  เชน  มีการ 
 ประชุมรวมกัน 
หนวยงานไหนอยากทําอะไร ก็ทํากันไป มีการกําหนด หนาที่งาน  เชน  ทําวิสัยทัศน  พันธกิจ  
 แผนงาน ติดตามงาน 
การทํางานของเราทําซ้ําซอนกัน  การประชุมรวมกันทําใหรูวาใครทํางานอะไร   
 การทํางานจึงไมซ้ําซอนกัน 
มีใช Internet  แตก็ยังใชไมเยอะ  ผูบริหารใหความสําคัญกับการใชสื่อใหม เชน  Internet  
 E-mail   แตพัฒนาชา 
ระหวางหนวยงานติดตอกันลําบาก อยูไกล เมื่อมีสื่อใหม  เชน  E-mail   มาใชทําใหการสงเอกสาร  
 ขอมูลงายขึ้น สะดวกมากขึ้น 
สื่อหลักที่ใชสวนใหญอยู ไมสะดวกรวดเร็ว ผูบริหารยังเห็นวา   สื่อหลักเดิม   ยังสามารถทํางาน 
 ไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

 
หากพิจารณาเปรียบจากตาราง พบวาในการชวงกอนการปรับเปล่ียนโครงสรางระบบ

องคกรนั้น ยังไมมีปจจัยใดท่ีจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง ในการกําหนดลักษณะการจัดองคกร
โดยรวมของหนวยงานท่ีมีอยู แตเม่ือเกดิกระแสโลกาภิวตันหนวยงานทุกหนวยงานซ่ึงรวมถึง ส่ือมวลชน
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คาทอลิกประเทศไทยเองก็ตอง ปรับเปล่ียนการทํางานตามนโยบายของพระศาสนจักรท่ีตระหนักถึง 
ภาระหนาท่ีในการเปนองคกรท่ีไมหลงไปกับกระแสโลกปจจุบัน และรูจักใช “วิกฤติเปนโอกาส”  
ทําใหทุกหนวยงานภายใตสังกัด กรรมาธิการฝายตาง ๆ เกิดการจัดกลุมงานท่ีมีการวางระบบที่ดี         
มีการทํางานทีเ่ปนระบบมากข้ึนโดยมีการกาํหนดหนาท่ีงานท่ีชัดเจน ดวยการทําวิสัยทัศน พันธกิจ
และมีแผนการติดตามงาน 

ในสวนท่ี  1 นี้ ผูวิจัยไดศึกษาถึง  การใชส่ือใหมของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ  สงผลใหเกิด
การเปล่ียนแปลงอยางไรบาง ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน  แตเนื่องจาก โลกาภิวัตน (Globalization) 
โดยตัวมันเองกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงท่ีครอบคลุมในเร่ืองตาง ๆ มากมาย ดังนั้น ผูวิจัยจึงได
แบงมิติในเร่ือง การเปล่ียนแปลง ท่ีตองการศึกษาคร้ังนี้โดยจําแนกออกเปน 4 มิติ   คือ 

1.  มิติ  ในเร่ือง  โครงสราง  หนาท่ี  
2.  มิติ  ในเร่ือง   การติดตอส่ือสารโดยการใชส่ือใหมในองคกร   
3.  มิติ  ในเร่ือง  รูปแบบการส่ือสารตอประเด็นขาวใหญ 
4.  มิติ  ในเร่ือง  การนําระบบบริหารเชิงธุรกิจเขามาใชในองคกร 

 
   มิติ 1  ในเรื่อง  โครงสราง  หนาท่ี  
   เร่ืองโครงสรางหนาท่ีนี้   ผูวจิัยไดวิเคราะห  

- โครงสราง ของส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ในปจจุบัน 
- การปรับบทบาทหนาท่ีในการทํางานของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ 
- วิสัยทัศน พนัธกิจ ของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ในประเทศไทย 
- ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กับการทํางานในโลกยุคโลกาภวิตัน 
- การพัฒนาบุคลากรกับการนําส่ือใหมมาใช 
- เนื้อหาขาวสารในส่ือตาง ๆ  

 
โครงสราง ของส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ในปจจุบัน 
ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  ปจจุบันอยูภายใตคณะกรรมาธิการฝายส่ือสารสังคม 

(แตคณะกรรมาธิการฝายส่ือสารสังคม ไมมีอํานาจในการปกครองเปนแคหนวยงานท่ีชวยประสาน
สัมพันธระหวางหนวยงานในคณะกรรมการฯ) สังกัดสภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย และ
ในอีกแงหนึ่ง ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ก็ข้ึนกับ สมณกระทรวงวาดวยการส่ือสาร ท่ีกรุงโรม วาติกนั 
ประเทศอิตาลี โดยตองรายงานผลการดําเนนิงาน ใหกับทางวาติกัน ไดรับทราบความคืบหนาในการ
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ทํางานของส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทยดวย ซ่ึงอาจจะสงผาน ทางสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ 
หรือสงตรงไปยังวาตกิันและสําเนาเร่ืองใหกับทางสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯก็ได 
 
ภาพท่ี  8   แผนผังโครงสราง องคกรของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

  

   จากภาพท่ี 8 ขางตนแสดงถึงโครงสรางแผนกตาง ๆ ของส่ือมวลชนคาทอลิก ซ่ึง
แบงเปน  3 แผนกหลัก ๆ ไดแก แผนกการพิมพ ทําหนาท่ีดูแลเกีย่วกับส่ือส่ิงพิมพ หนังสือพิมพอุดม
สารและนิตยสาร อุดมศานต แผนกโสตทัศนูปกรณ ทําหนาท่ีดแูลเกีย่วกับส่ือวิทย ุ โทรทัศน และ
ภาพยนตร และแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําหนาท่ีดูแลเกีย่วกับส่ือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตาง ๆ อาทิ เวบ็ไซต  

ในสวนของบุคลากร เจาหนาท่ี ของส่ือมวลชนคาทอลิก ขอมูลจากการสัมภาษณ ผูจัดการ
สํานักงาน ส่ือมวลชนคาทอลิก  ผูวิจัยสรุปไดวา   

- ส่ือมวลชนคาทอลิก มีเจาหนาท่ีท้ังหมดโดยประมาณ 20 กวาคน แบงออกเปนระดับ
บริหาร เปนคุณพอ 2 ทาน  คือ คุณพอวรยุทธฯ คุณพอพงศเทพ และซิสเตอร 2 ทาน คือ ซิสเตอร         
คอรา  และซิสเตอรศรินทิพยฯ    

- ระดับผูปฏิบัติงานจะมีคนท่ีทํางานประจําและท่ีเปนฟรีแลนซ แบบไป ๆ มา ๆ โดยประจํา
อยูท่ีสํานักงาน 10 กวาคน แตเนื่องจากงานหลักของส่ือมวลชนคาทอลิก  คือการจัดทํา หนังสือพิมพ
รายสัปดาหอุดมสาร และนิตยสารอุดมศานต  (โดยจะเรียกรวม ๆ กันวา “อุดมสาร”) และจัดพิมพท่ี
โรงพิมพอัสสัมชัญ  ดังนั้นเจาหนาท่ีแผนกจัดสงจึงไปประจําอยูท่ีโรงพิมพอัสสัมชัญ อีกประมาณ 5 คน   

“ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ นี่มีโครงสรางท่ีคอนขางจะเปนรูปธรรม มีการประชุมทุก 2 เดอืน 
มีกรรมการท่ีปรึกษา บุคคลท่ีเขามาก็เปนระดับท่ีใหมันสมอง ใหความคิด อะไรตาง ๆ ใหแกเรา”  
(คุณพอวรยุทธ กิจบํารุง, 24  กรกฎาคม  2547) 

ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

แผนกการพิมพ 
(อุดมสารและอุดมศานต) 

แผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แผนกโสตทัศนูปกรณ 
(วิทย โทรทัศน และDPU
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“แตกอนมีจํานวน 10 กวาคน เรียกวา “กรรมการส่ือมวลชนคาทอลิก” แตตอมาเม่ือมีการ
ปรับโครงสรางองคกรใหม เม่ือ ป 2000 (พ.ศ. 2543) ซ่ึงมีการ เลียนแบบเขาไปกับระบบธุรกิจบาง  
โดยแบงกรรมการออกเปน 2 ชุด คือ  

1. กรรมการอํานวยการ (Exclusive Board) มีการประชุมปละ 2 คร้ัง   
2. คณะกรรมการบริหาร (Board of Trustee) มีการประชุม 2 เดือนคร้ัง โดยประชุม         

ทุกเดือนมกราคม  และเดือนมิถุนายน  ของทุกป   
“กรรมการอํานวยการ ก็จะดนูโยบาย สวนกรรมการบริหารก็จะนาํนโยบายมาปฏิบัติประชุม

กันคณะกรรมการอํานวยการฯ จะมีประมาณ 30 คน โดยมีกฎหมาย และธรรมนูญของพระศาสนจักร
กําหนดไวชัดเจนวา ตองประกอบไปดวย ผูแทนจากสังฆมณฑล ๆ ละ 1 คน ผูอํานวยการส่ือมวลชน
คาทอลิกฯ และผูริหารของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ 4 ตําแหนง และสามารถเชิญผูทรงคุณวุฒิไดอีก     
5 - 8 ทาน แตรวมแลวตองไมเกิน 30 คน” จากคําบอกเลาของคุณวีรนนท (ผูจัดการสํานักงาน 
ส่ือมวลชนคาทอลิก,  22  กรกฎาคม 2548) 

“กรรมการอํานวยการ จะประกอบดวย พระสังฆราช (เปนประธานกรรมการส่ือมวลชน) 
มีฆราวาสท่ีทําหนาท่ีดานส่ือมวลชนท่ีเปนคาทอลิก และบุคคลท่ีอยูในแวดวงส่ือมวลชนมาเปน
กรรมการ นอกจากนัน้จะมีพระสงฆ นักบวชท่ีทํางานดานส่ือมวลชนบาง บางคนอาจทํางานในคณะ
ของตนเอง อยางเชน คณะซาเลเชียน เซนตคาเบียล เหมือนกับวัตถุประสงคหลักของเขามีงานหลัก
คืองานส่ือมวลชน แลวเราก็เชิญเขาเขามาปนกรรมการดวย เพื่อใหคําแนะนํา ใหความชวยเหลือ” 
(คุณพอวรยุทธ กิจบํารุง,  24  กรกฎาคม  2547) 

“คณะกรรมการบริหาร จะประกอบดวย ผูแทนจากกรรมการอํานวยการ ท่ีลงมาประชุมดวย 
โดยการแตงต้ังและเลือกเฉพาะผูท่ีอยูในกรุงเทพฯ เพราะจะตองประชุมหลายคร้ังใน 1 ป คณะกรรมการ
บริหาร มีบทบาทหนาท่ีดแูลการบริหารงานภายในส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ควบคุมงานของสํานักงาน
ใหเปนไปตามนโยบาย  ตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการ (บอรดใหญ) กําหนดไว” จากคําบอกเลา
ของคุณวีรนนทฯ ผูจัดการสํานักงาน ส่ือมวลชนคาทอลิก (วีรนนท ทรรทรานนท, 22 กรกฎาคม
2548) 
 

การปรับบทบาทหนาท่ีในการทํางานของส่ือมวลชนคาทอลิก 
ภายหลังจากการทําทิศทางงานอภิบาลป 2000 ไดสงผลใหเกดิการทําวิสัยทัศน พนัธกิจ 

และมีการกาํหนดแผนการทํางาน ท้ังในระดับของสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ และลงมาถึงในระดับ
ของแตละหนวยงาน ท่ีชัดเจนกวาแตกอน ซ่ึงแตกอนมีเพียงการกําหนดหนาท่ีเอาไว และไมเปน 
ลายลักษณอักษร แตเพราะไดมีการปรับระบบโครงสรางองคกร  จึงทําใหเกดิการกําหนดหนาท่ีของ
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แตละหนวยงานท่ีเปนลายลักษณอักษร และมีการปรับช่ือเรียกหนวยงานใหสอดคลองกับหนาท่ี
และสอดคลองกับ ช่ือสมณกระทรวงท่ีเปนศูนยกลางท่ีวาติกัน เพื่อใหรองรับกับงานท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตไดหากมีการสงงานมาจากทางวาตกินั 

แตท้ังนี้  ในระดับปฏิบัติการ บุคลากรบางสวนในส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กลับมองเห็นวา 
การปรับระบบองคกร สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงแค ช่ือหนวยงาน ท่ีสะทอนความเปนหนวยงาน
ภายใตสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ เทานั้น หรือชวยในเร่ืองทางดานจิตวิทยา หรือมีการกําหนด
หนาท่ีการงานใหเปนเอกสารเทานั้น   

ในสวนของการปรับช่ือของหนวยงาน ตามความเหน็ของคุณพอวรยุทธฯ ไดกลาวไววา 
“เขาใจวาเปล่ียนแคช่ือ เพราะแตกอน หนวยงานตาง ๆ คอนขางจะทํางานอิสระ แตหลัง ๆ มีการ
ปรับโครงสรางใหม อยางนอยช่ือนี้ใหเรียกสอดคลองกัน เชน แตกอนนี้ใชคําวา, “สภาเยาวชน”   
แตหลัง ๆ นี้ เคาใหข้ึนตนวา  “คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชน” ใหรูวาท่ีมาท่ีไปคือ หนวยงาน
ของสภาพระสังฆราช เพื่อใหหนวยงานในโครงสรางชัดเจนและประสานงานกันดข้ึีน งายข้ึน เชน 
ในดานของการบริหารบุคลากร ในการจัดการเพ่ือใหเกิดความประหยัดในการทํางานดวย ถึงได
พยายามปรับปรุงการทํางานดวยการเนนการประสานงาน (คุณพอวรยุทธ กิจบํารุง, 24 กรกฎาคม  
2547) 

“แตส่ิงท่ีไดรับหลังจากการปรับโดยท่ัวไปเราตองปรับตัวกอนหนวยงานอ่ืน ๆ ในสภา
พระสังฆราช เพราะฉะน้ัน ส่ิงท่ีไดหลังการปรับโครงสรางแลว คือ เร่ืองการประสานงานกันกบั  
คนอ่ืน การคิดอะไรตองคิดแบบภาพรวมทั้งหมดไมไดคิดเฉพาะส่ือมวลชนคาทอลิกอยางเดียว” 
(คุณพอวรยุทธ  กิจบํารุง, 24 กรกฎาคม 2547) 

“พอคิดวาการประสานงานในองคกร (สภาฯ) ก็ดีข้ึน โดยเฉพาะถาไดยายมอยูตกึเดยีวกัน 
ก็จะติดตอกันไดงายข้ึน” (คุณพอวรยุทธ  กิจบํารุง,  24  กรกฎาคม  2547) 
 
 วิสัยทัศน  พันธกิจของส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 
 เนื่องจากส่ือมวลชนคาทอลิกฯ เปนหนวยงานดานส่ือมวลชน ขององคกรศาสนาระดับ 
ประเทศ จึงตองตระหนักในหนาท่ี ๆ จะตองเปนผูนาํในการเปล่ียนแปลง โดยเร่ิมปรับตัวกอน
หนวยงานอ่ืน ๆ ซ่ึงบุคลากรภายในบางสวนกไ็ดพยายามทํางานเพ่ือแสวงหาขาวสารท่ีทันสมัยและ
พยายามท่ีจะนาํส่ือใหมมาใชในการติดตอส่ือสาร เพื่อสง-รับขาวสารจาก เครือขายขาวท่ีหนวยงาน
พยายามสรางข้ึนมา โดยมีวสัิยทัศน  พันธกิจ   ดังน้ี 
  วิสัยทัศน “ประชากรของพระเจา ไดรับขาวดีทุกครอบครัว  ดวยส่ือสารมวลชนทุกชนิด
ของพระศาสนจักร” 
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 พันธกิจ “ส่ือมวลชนคาทอลิก พรอมอุทิศตนทํางานเผยแพรขาวดีดวยเคร่ืองมือส่ือสารมวลชน
ทุกชนิด  รวมมือบริการพระศาสนจักร ใหประชากรของพระเจา ไดรับขาวดีท่ัวหนา” 
 หนาท่ีหลักของส่ือมวลชนคาทอลิก คือ การทําส่ือส่ิงพิมพ ซ่ึงแบงออกเปนหนงัสือพมิพ
อุดมสาร (รายสัปดาห) และหนังสือนิตยสารอุดมศานต (รายเดือน) ในสวนของหนงัสือพิมพขาวสาร
คาทอลิกอุดมสาร จะมีขนาดส่ีหนายก (แทปลอยด) พิมพดวย กระดาษปรูฟธรรมดา หนาปกเปนส่ีสี 
เนื้อในขาว-ดํา กําหนดออกเปนรายสัปดาห สมัครเปนสมาชิกรายป จํานวน 52 ฉบับ ราคา 400  บาท 
จํานวนพิมพประมาณ 9000 ฉบับ มีการทํางาน โดยมีเปาหมาย ท่ีเนนการนําเสนอขาวใหกวางท่ัวทุก  
สังฆมณฑลและองคกร / ท้ังพระสงฆนักบวชและ และในสวนของหนังสือนิตยสารอุดมศานต        
(รายเดือน) เปนหนังสือขนาดแปดหนายก ปกพิมพออฟเซทส่ีสีสวยงามมีขนาดเหมาะมือ จํานวน
ประมาณ 100 หนา กําหนดออกรายเดือน เนื้อในพมิพดวยกระดาษปอนดอยางดี สมัครเปนสมาชิก
ราย ป จํานวน 12 ฉบับ ราคา 400 บาท  มีเปาหมาย  ท่ีเนนการนําเสนอเนื้อสาระบทความ สําหรับ
ครอบครัว  ท้ังผูใหญ  และเดก็ ๆ  
  นอกจากนี้ บทความในหนังสือทั้งสองเลมจะมีลักษณะคลายคลึงกันตามจุดประสงค
ของการใชส่ือส่ิงพิมพเพื่อการเผยแพร นิตยสารอุดมสารจะนําเสนอบทความท่ัว ๆ ไปท่ีเขาตามเกณฑ
ของหนังสือ แตหนังสือพิมพขาวอุดมสารจะเสนอขาวในแวดวงพระศาสนจกัร และเนนขาวท่ีเกิดข้ึน
ในชวงรอบสัปดาห  และหนังสือท้ังสองประเภทรับลงโฆษณาท่ีไมขัดตอศีลธรรมและหลักศาสนา 
ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ คุณวัชรี  กิจเจริญ  หัวหนากองบรรณาธิการฯ ของส่ือมวลชนคาทอลิก 
วา “การเนนเร่ืองราวของท้ัง อุดมสาร และอุดมศานต จะเนนเร่ืองของครอบครัว เหมือนกันท้ัง             
2 ฉบับ แตเร่ืองอ่ืน ๆ เราก็ไมไดท้ิงไป  เราก็ลงดวย  แตจุดเดน ในป 2547 จะเปนเร่ือง “ศีลมหาสนิท 
และครอบครัว” (คุณวัชรี   กจิเจริญ,  16  สิงหาคม  2547) 

จากการศึกษาผูวิจัยพบวา ในยุคโลกาภวิัตนการนําส่ือใหมมาใชเพื่อชวยในการเผยแพร
ขาวสารนั้น ไดชวยใหการส่ือสารมีความรวดเร็ว ทันเหตุการณ เหมือนยอโลกมาไวใกลตัว  แตการ
ส่ือสารของส่ือมวลชนคาทอลิกยังคงใหความสําคัญกับส่ือส่ิงพิมพ คือ “อุดมสาร” มากท่ีสุด แตได
เห็นประโยชนในการใชส่ือใหมเปนชองทางในการรับขาวสาร เพ่ือสนับสนุนการทํางานของส่ือหลัก
ซ่ึงก็คือ ส่ือส่ิงพิมพ  

“คุณพอคิดวา “อุดมสาร”  ที่เปนส่ือหลักที่เราใช  แตการใชส่ือใหมจะทําใหเราไดรับ

ขาวสารที่รวดเร็วยิ่งข้ึน เพราะวาวทิยพุอไมเหน็วาเขาเปดฟง โทรทัศนก็ไมมีรายการอะไรที่เขาดู

ได”(บาทหลวงพงศเทพ  ประมวลพรอม,  6  กรกฎาคม  2547) 
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“ส่ือการพิมพนี่แหละที่เราใชมากที่สุด สวนส่ืออ่ืน ๆ เชน พวกอินเตอรเนต ถึงแมมนัจะ

ส่ือกันไดรวดเร็ว แตเนื่องจากเราไมคนที่ดูแลเฉพาะ และคอนขางจะซับซอน เราเลยไมไดเนน”  

(คุณพอวรยุทธ   กิจบํารุง,  24  กรกฎาคม  2547) 

จากการกําหนดวิสัยทัศนของส่ือมวลชนคาทอลิก ทําใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
ภารกิจหลัก ในการเผยแพรขาวสารไปยังคริสตชน ในท่ัวสารทิศ ซ่ึงคุณลาวัลย  มีแสงธรรม กลาว
วา “อุดมสารเปนหนังสือท่ีใหขอมูลทางศาสนจักรท่ัวโลก ไดรับขาวสารทั้งตางประเทศและใน
ประเทศ ผานทางอินเตอรเนต หรือส่ิงพิมพไดท้ัง 2 ทาง และราคาถูกดวย” (คุณลาวัลย มี
แสงธรรม,               8  พฤษภาคม  2548) 

"งานส่ือมวลชนของศาสนาอาจจะดูเหมือนการเหวีย่งแหออกไปรอบ ๆ ลําเรือ เราอาจ
ไมไดปลาสักตัว.. แตถาเราไมออกเรือไปจับปลา คนอ่ืนเขาก็มีเรือมีเทคโนโลยีดีกวาเราเขาก็จะจบั
ปลาไปหมด" คุณสุรเชษฐ ศรีวรกุล อดีตบรรณาธิการอุดมสาร ไดกลาวถึงไวในบทสัมภาษณ 
(www.issara.com) 

นอกจากน้ี ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย มีความพยายามในการสรางเครือขายขาวสาร
การใชส่ือใหมและส่ือส่ิงพิมพเพ่ือการเผยแพรคริสตศาสนาโดยดําเนินการจัดทําเว็บไซต “อุดมสาร” 
และหนังสือพิมพขาวคาทอลิกรายสัปดาห “อุดมสาร” และนิตยสาร “อุดมศานต” ข้ึน เพื่อเปน

ส่ือกลางการใหขาวสาร ประสานสัมพันธ รวมท้ังสรางความตอเน่ือง และใหการกระตุนเรา ดวยการ
รับสมัครผูส่ือขาวของสังฆมณฑลภาคตาง ๆ เพื่อใหสงขาวคราว ความเคลื่อนไหวท่ีเกิดข้ึนใน           
สังฆมณฑลของตนอยางรวดเร็ว ไปยังชาวคาทอลิกในเขตอ่ืนไดรับทราบท่ัวกัน ผานทางส่ือใหม 
ตาง ๆ เชน E- Mail  Fax และ มือถือ เปนตน นับเปนการประสานสัมพันธในระหวางชาวคาทอลิก
ตางเขตสังฆมณฑล และเพือ่การกระตุนเรา ผลักดันใหเกิดความตื่นตัว พฤติกรรมในแบบแผนทาง
ศาสนา ในรูปแบบเดียวกัน แมอยูตางอาณาเขตพื้นท่ีแตพิธีกรรมและความสนใจลวนรวมกันเปน
หนึ่งเดยีวได  

ผูวิจัยพบวา ส่ือมวลชนคาทอลิก เห็นคุณประโยชนในการนําส่ือใหมซ่ึงก็ คือ E-mail  
มาใชเปนชองทางท่ีชวยในการส่ือสาร เพื่อสง-รับขาวสาร ไดสะดวกและไดรับขอมูลขาวสาร         
อยางรวดเร็วมากกวาการใชส่ือเดิมท่ีเคยใชอยู โดยใชงานในการติดตอส่ือสารกับท้ังเครือขายขาวสาร 
(แหลงขาว) ตางประเทศ เครือขายขาวสารที่อยูตามเขตสังฆมณฑลในประเทศไทย  รวมถึงเครือขาย
ขาวสารที่เปนคริสตชนท่ีเปนอาสาสมัครซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูเฉพาะทางในสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อนํามา
ลงขาวใน ส่ือส่ิงพิมพและในเว็บไซต เพือ่ใหไดขาวสารท่ีหลากหลาย โดยยึดหลักของ อุดมการณ 
ในการอุทิศตนเปนผูเผยแพรขาวสารที่ดีงามของทางสภาพระสังฆราช ซ่ึงไมวาจะใหนโยบาย อะไร
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มาก็จะปฏิบัตติาม เพราะเช่ือวา ทุกอยางท่ีทําจะตองรับใชพระศาสนจกัรในการประกาศขาวดีของ
พระเยซูเจานัน่เอง    

 
ส่ือมวลชนคาทอลิก กับการทํางานในโลกยุคโลกาภิวตัน 

 ในปจจุบันนี้ การทําเว็บไซต “อุดมสาร” หนังสือพิมพ “อุดมสาร” และนิตยสาร           

“อุดมศานต” ที่ถือวาเปนส่ือหลักของพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย กย็งัอยูภายใตการ

ควบคุม และรับนโยบายในการปฏิบัติงานจาก สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ เหมือนเชนเดิม แต

อาจเปนเพราะวา การดําเนินงานใด ๆ ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย ซึง่เปนศาสนารอง ไมใช

ศาสนาหลักในประเทศไทย จาํเปนตองมกีารหนวยงานที่ควบคุมอยางดี มิใหมกีารดําเนนิการใดหรือ

การวิเคราะห วิจารณเร่ืองใด ๆ ที่อาจเปนผลกระทบมาถงึภาพลักษณของพระศาสนจักรคาทอลิก และ

ความสัมพันธอันดีตอบุคคลภายนอกได เพราะฉะนัน้ การทํางานในปจจุบนั งานเขียน หรือ

บทความตาง ๆ จึงมีขอจาํกัดในการทาํงาน คือตองสอดคลองและเปนไปตามวิสัยทัศนและพันธ

กิจของพระศาสนจักรเทานัน้ 

งานทีท่างส่ือมวลชนคาทอลิก ถือเปนทาํหนาทีห่ลัก คือ การทาํหนาที่เปนส่ือที่ชวยสง

ขาวสารที่เปนเร่ืองราวความเปนไปในพระศาสนจักรคาทอลิก ทัง้ในประเทศไทย และตางประเทศ  

ที่ถูกตอง ชัดเจน แมนยําและรวดเร็ว ไปยงัคริสตชนทัว่ประเทศไทย และคริสตชนไทยในตางประเทศ

บางสวน เชนที่ สหรัฐอเมริกาดวย      

“อยางหนังสือพิมพอุดมสารนี่ เราสงใหสมาชิกท่ีอยูในตางประเทศ ดวย เชน ท่ีสหรัฐ 
อเมริกา แตจะเปนการสงแบบรวม 4  ฉบับ คือ 1 เดือนจะมัดรวมกนัเปนมวนๆ แลวสงทางไปรษณีย 
เพราะราคาจะถูกกวาการสงแบบทีละฉบับ แตวากวาขาวนี้จะถึงท่ีนูน มันก็เกาแลว .....ทางเราจึง
พัฒนาเว็บไซตของเราใหเปนอีกส่ือนึงท่ี พวกเขาจะไดรับรูขาวสารความเปนไปบางสวนของพระศาสนจักร
ในประเทศไทยไดรวดเร็วข้ึน...แตหนังสือพิมพเขาก็ยังรับอยูเหมือนเดิมนะ เพราะขาวมันละเอียดกวา
ในเว็บไซตนะ”   (วีรนนท  ทรรทรานนท,  22  กรกฎาคม  2547) 

ผูวิจยัพบวา ส่ือมวลชนคาทอลิกมีการปฏิบัติภารกจิหลักขององคกร ในฐานะส่ือมวลชน 
แตอยูภายใตวิสัยทัศนและพันธกิจของศาสนา โดยยึดส่ือใหมและส่ือส่ิงพิมพเปนส่ือหลักในการ
แพรกระจายขาวสาร มีการมุงเนนการเผยแพรขาวสารอยางรวดเร็ว ในระดับท่ีเปนรูปธรรมไปยัง
สถานท่ีตาง ๆ ท่ีจะเขาถึงคริสตชน  (กลุมเปาหมาย) ใหมากท่ีสุด   
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การพัฒนาบุคคลากร กับการนําส่ือใหมมาใช 
ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  เปนหนวยงานที่ชวยสนับสนุนงานขององคกรภายใน

พระศาสนจักรใหสามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อประกาศขาวดี ใหเทาทันกับความเปล่ียนแปลง
ในโลกปจจุบัน ซ่ึงเปนหนาท่ีหลักของส่ือมวลชนคาทอลิก แตการปฏิบัติงานโดยการนําส่ือใหม         
มาใชเพื่อความรวดเร็วในดานการส่ือสาร ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ไดจัดใหมีการอบรมบุคลากรดาน
ส่ือมวลชนใหกับ บาทหลวง นักบวช ฆราวาส เพื่อสรางเครือขายขาวใหกับส่ือมวลชนคาทอลิก    
ซ่ึงอาจเปนอาษาสมัคร หรืออาจเปนนกัเขียนประจําใหและสงขาวหรือบทความท่ีดี ๆ ใหกับส่ือมวลชน
คาทอลิก  ไดขาวท่ีรวดเร็วมากข้ึน 
 แนวทางในการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหพึ่งตนเองดานการเขียนขาว ไดเร่ิมตนขึ้นจาก
ขอจํากัดของจาํนวนคนในองคกรบางประการ ดังคํากลาวของ คุณพอวรยุทธ กิจบํารุง ท่ีวา “บางท่ี
เราก็ตองไปชวยเขียนขาว/รายงานขาว บางทีเราก็พยายามใหเขาเขียนขาวเขามาเองดวย เพราะวา
บุคลากรของเรามีไมกี่คน เพราะฉะน้ัน เราก็หวังวา เคาก็อยูกับขอมูลทุกหนวยงานเคามีขอมูล            
เคารูสึก เคามีขอมูลขาวสารเยอะ อันนี้ เคานาจะเขียนไดดี แตเคาอาจจะไมรูวิธีเขียน  เราก็ตองไปจดั
อบรมใหเคาบอกถึงวิธีเขียนขาวใน 2 - 3 ป ท่ีผานมา เราก็ไดจดัอบรมให และอธิบายกระบวนการ
ทํางานของส่ือมวลชนคาทอริกเปนอยางไร เพื่อใหเคาเขาใจและสามารถทํางานประสานกัน....เนนใน
แตละเขตสังฆมลฑลรอบนอกเขาจัดกันเอาเอง อยางเชน ราชบุรี สุราษฎรธานี นครสวรรค จันทบุรี         
ใหเคาจดัเขาเอง และเราไปเปนวิทยากร”   (คุณพอวรยุทธ  กิจบํารุง,  24  กรกฎาคม  2547) 

เพื่อใหทุกหนวยงานในสภาพระสังฆราชได มีการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ดานการเขียนขาวอยางเทาเทียมกัน โดยการสงตัวแทนของหนวยงานเขามาเพื่อท่ีจะไดรูจกัวิธีเขียนขาว  
“เวลาพอจัดอบรมวิธีเขียนขาว คุณพอจะเชิญใหทุกองคกรของสภาพระสังฆราชสงตัวแทนเขามา
เพ่ือท่ีจะไดรูจักวิธีเขียนขาว ทุกคร้ังท่ีผานมาก็จะทําแบบนี้” (บาทหลวงพงศเทพ  ประมวลพรอม,   
6  กรกฎาคม 2547) 

นอกจากจุดมุงหมายเพื่อการเรียนรู และเขาใจถึงกระบวนการทํางานของสื่อมวลชน
คาทอลิกฯ แลว การจัดอบรมยังมีเปาหมายเพื่อใหทุกหนวยงานสามารถทํางานประสานกัน ดังคํา
บอกเลาของ คุณพอวรยุทธ กจิบํารุง วา “เราไดจัดอบรมใหบุคลากรในหนวยงานของสภาพระสังฆราช
คาทอลิกฯ บอกถึงวิธีเขียนขาว ใน 2 - 3 ป ท่ีผานมา เราก็ไดจดัอบรมให และอธิบายกระบวนการ
ทํางานของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ เปนอยางไร เพื่อใหเคาเขาใจและสามารถทํางานประสานกัน” 
(คุณพอวรยุทธ กิจบํารุง, 24  กรกฎาคม  2547) 

แตทั้งนีก้ารเปนองคกรที่จะนาํส่ือใหมที่ทนัสมัยมาใชงานนั้น จะตองมีการอบรมใหความรู

กับผูที่เกี่ยวของดวย  แตผูวิจัยไมพบวา  ส่ือมวลชนคาทอลิกไดมีการอบรมใหความรูในเร่ืองของการ
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ใชส่ือใหม คือ ส่ืออินเทอรเน็ตใหกับเครือขายขาวและผูที่เกี่ยวของ แตประการใด ซึ่งสงผลใหการ

สง-รับขาวสารผานทาง E-mail จึงเปนไปแบบ การศึกษาดวยตัวเองกอนแลวจึงจะมาลงมือใชงาน 
ไดจริง  ซ่ึงตองใชเวลาในการพัฒนาในการใชงาน  เชน การสง File ภาพ ท่ีมีขนาด ใหญเกนิไปกทํ็า
ใหแนบ File ไมได เพราะขนาดของ Fileใหญเกินความสามารถในการสงของ E-mail หรือการแนบ 

File ภาพ ท่ีมีขนาดความละเอียดของภาพตํ่า ก็ไมสามารถนํามาขยายและลงตีพิมพได เพราะภาพ  
จะไมชัด     

  “เรามีปญหาในการสงภาพ เพราะวา หากภาพท่ีสงมามีขนาดใหญมันก็สงไมได ก็
ติดขัดก็ชักชา เสียเวลา เขากส็งภาพขนาดเล็ก เราก็เอามาลงอุดมสารไมไดอีก เพราะขยายแลวก็ไม
ชัด   ภายหลังจึงตองออกกฎระเบียบ วาความละเอียดตอง 300 ข้ึนไปนะ ซ่ึงมันก็สงยากนะเพราะ
อุปกรณหรือระบบมันยังไมพรอมท้ังเครือขายนะ”  (วัชรี   กิจเจริญ, 16  สิงหาคม  2547)  

ผูวิจัยพบวา การเปล่ียนแปลงของส่ือมวลชนคาทอลิกในการนําส่ือใหมมาใช มีความ
จําเปนตองใชเวลาเพ่ือใหเกดิความเขาใจในการทํางานในลักษณะใหม  การปรับตัวของบุคลากรเดิม   
การสรางบุคลากรใหมท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  เพ่ือใหเกิดเครือขายขาวสาร  และการใชงาน
ส่ือใหมมา โดยการศึกษาแบบลองผิดลองถูกดวยตัวเองจึงทําใหพัฒนาการในการนําส่ือใหมมาใช
เปนไปอยางชา ๆ รวมถึงประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีชวยในการรับสงขาวสารก็ยังไมไดรับการพัฒนา  
ทําใหการสงรับขาวสารยังไมรวดเร็วเทาท่ีควรจะเปนปจจุบันนี้ การใชส่ือใหมจึงยังไมเต็มประสิทธิภาพ
เทาท่ีควร    
 
 เนื้อหาขาวสาร ในส่ือตาง ๆ 
 เนื้อหาทางศาสนาไมใชส่ิงท่ีมีลักษณะเปนรูปธรรมเขาใจงาย มองเห็นงาย ท้ังยังปราศจาก
ส่ิงดึงดูดใจ ขาดความลอตาลอใจ ไมมีแรงกระตุนท่ีเราใจ หรือทําใหเกิดความพึงพอใจไดงาย ๆ       
ในการพจิารณาเพ่ือการตัดสินใจเลือกรับ เปนเร่ืองของเหตุผลและหลักการในการนาํเสนอ เพื่อจะ
กอใหเกิดความพึงพอใจในการเลือกรับเอาแนวคิดนั้นไปปฏิบัติใช ซ่ึงทําไมไดงายนัก เพราะฉะนั้น 
การวางแผนกลยุทธในการใชส่ือมวลชน เพือ่การเผยแพรพระวาจาของพระเจาจึงเปนส่ิงท่ีตองตระหนกั
และเรงนํามาใชเปนอยางยิ่ง  
 วิธีการนาํเสนอเนื้อหาสาระผานทางส่ือส่ิงพิมพของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ลวนมุงเขาสู 
“กลุมเปาหมาย” ท่ีเปนคริสตชน เพื่อกอใหเกิดการพิจารณาเลือกรับ หรือบริโภคขอมูลขาวสาร
ดังกลาว โดยส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ใชวิธีการนําเสนอเนื้อหาของสารผานชองทางส่ือมวลชน ในรูป 
ลักษณะท่ีพยายามใหเห็นเปนรูปธรรมมากกวานามธรรม เชน การผลิตส่ือส่ิงพิมพในลักษณะรูปเลม
ท่ีสวยงาม นาซ้ือ มีเนื้อหาสาระ เรื่องราวท่ีนาอาน ใหความรูและความเพลิดเพลิน ทั้งนี้เพื่อให 
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คริสตชนสามารถเขาใจถึงพระวรสารของพระเจาหรือหลักความเช่ือในลักษณะท่ีเปนรูปธรรม  รูจัก
จนเกดิความคุนเคย รวมท้ังเปนส่ือกลางท่ีชวยประชาสัมพันธการจดักจิกรรมท่ีตอเนื่อง เพื่อประสาน 
เช่ือมโยงกลุมคริสตชนเขาไวดวยกนัอยางสมํ่าเสมอ 

 
การปรับระบบโครงสรางองคกรของสภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย สงผลให 

บทบาทการทํางานของส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทยเปล่ียนไป โดยจะตองทําทุกอยางเพ่ือสนับสนุน
งานของพระศาสนจักรคาทอลิกฯ โดยการเผยแพรขาวสารกิจกรรมใหกับทุกหนวยงานในองคกร   
ตามไดระบุไวใน หนังสือ “จงแลนเรือออกไปท่ีลึก  การสืบสานพันธกิจพระเยซูคริสตของคาทอลิก
ในทศวรรษใหม ” 
 
 
ตารางท่ี 2    แสดงความถ่ีของจํานวนขาวท่ีไดลงในหนังสือพิมพอุดมสาร   ของเดือนมิถุนายน – 
    สิงหาคม  2547  จํานวน 14  ฉบับ 
 

ลําดับท่ี ขาว/สังฆมณฑล ขาวหนา 1 ขาวหนา 2-3 วัดไหนมีอะไร รวมจํานวนขาว 

     จากแตละเขต 

1 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 11 26 75 112 

2 ราชบุรี - 23 28 51 

3 อุดรธานี 2 39 28 69 

4 สุราษฎรธานี 1 22 28 51 

5 นครราชสีมา 1 27 14 42 

6 เชียงใหม 4 41 5 50 

7 นครสวรรค 1 25 6 32 

8 จันทบุรี 3 37 27 67 

9 อุบลราชธานี - 11 - 11 

10 อัครสังฆมณฑล 2 35 4 41 

 ทาแร-หนองแสง     

11 สภาพระสังฆราชฯ 10 4 - 14 

12 คณะนกับวช 5 4 - 9 
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13 ตางประเทศ 4 1 - 5 

14 กลุมอ่ืน ๆ 3 4 - 7 

  รวมจํานวนขาวท้ังหมด 47 299 215 561 

 
จากการตารางแสดงความถ่ีขางตน ผูวิจัยไดวิเคราะหเนื้อหาขาวสารจากหนังสือพิมพ 

“อุดมสาร” รายสัปดาห ในชวงเดือน มิถุนายน- สิงหาคม 2547 โดยมีขาวสารที่มาจากอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพ รวมจาํนวน 112 ขาว แบงเปนขาวหนา 1 จํานวน 11 ขาว ขาวหนา 2-3 จํานวน 25 ขาว และ
ขาวประชาสัมพันธกิจกรรมของวัด 75 ขาว อันดับรองลงมาเปนขาวสารจากสภาพระสังฆราช
คาทอลิกฯ 10 ขาว ดังนั้น จึงกลาวไดวาขอมูลขาวสารสวนใหญท่ีตีพิมพลงในหนังสือพิมพ            
“อุดมสาร” มาจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

จากการศึกษาผูวิจัยพบวา โครงสรางเนื้อหาของหนังสือพิมพ “อุดมสาร” จะมุงเนน

เนื้อหาขาวสารเกี่ยวกับในแวดวงพระศาสนจักรเปนหลัก ซ่ึงประกอบดวยขาวในประเทศและขาว
ตางประเทศ แหลงท่ีมาของขาวสารนั้น มาจากการรวมแรงรวมใจของเครือขายขาวสารภายใน
พระศาสนจกัร และผานการกล่ันกรองจากองคกรส่ือมวลชนคาทอลิก โดยมีการจดัลําดับความสําคัญ
ของขาวสารลดหล่ันกันไป เชน ประเด็นขาวใหญ จะถูกจัดไวในหนา 1 หนา 2 - 3 และยังมีพื้นที่
ประชาสัมพันธขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมในแวดวงพระศาสนจักร เพือ่ใหคริสตชนไดติดตามความ
เคล่ือนไหวเกีย่วกับกิจกรรมตาง ๆ ไดสะดวกยิ่งข้ึนดวย  และขาวสารจากตางประเทศในหนา 1 ก็จะ
เปนเร่ืองราวความเปนไปของพระสันตะปาปา ทีว่าติกนั เพราะเปนเร่ืองที่คริสตชนทุกคนใหความ

สนใจเปนอยางมากเพราะทานเปนประมุขของศาสนาและเปนที่รักของเหลาบรรดา

คริสตศาสนิกชนทกุคน แตที่นาสังเกตคือ จํานวนขาวตางประเทศท่ีไดนําเสนอในหนา 1 ของ

หนงัสือพมิพอุดมสาร ยงัมีอยูนอย   มาเม่ือเปรียบเทียบจากตาราความถ่ีขาวขางตน 

เนื้อหาของขาวที่เกี่ยวเนื่องกับอุดมการณและพระศาสนจักรคาทอลิกจะเปนขาว

สําคัญตามแนวทางของหนังสือ คือ ขาวประเภทรณรงคตานกระแสวัตถุนิยม  เชน ขาว ขาว โลกา

ภิวัตนและการพัฒนาเครือขายกองบุญขาวรวมกบัเยาวชนเพื่อการพฒันานานาชาติ การอบรมมี

วัตถุประสงคเพื่อใหเยาวชนไดมาแลกเปลีย่น เรียนรู โดยเฉพาะคุณคาเกี่ยวกับขาว มีเยาวชนจาก 

9 ประเทศ ยุโรป ออสเตรเลีย  และเอเชีย  45 คน  ดวย  เปนที่สนใจของทุกภาคที่มกีารปลูกขาว       
เนื้อหาของบทความจากตางประเทศทีเ่กีย่วเนื่องกับอุดมการณ และแนวทางในการ

ดําเนนิ ชีวิตของคริสตชนในยุคปจจุบัน เชน วนัส่ือมวลชนสากล เปนขาวหนา 1 จากหนงัสือพิมพ

อุดมสาร ฉบับที่ 31 วันที1่ - 7 สิงหาคม 2547 จากวาติกัน เปนสมณสาสนสมเด็จพระสันตะปาปา 
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จอหน ปอล ที ่2 ในโอกาสวนัส่ือมวลชนสากล คร้ังที่ 38 หัวขอส่ือมวลชนและครอบครัว-ความเสี่ยง

และคุณคา  23 พฤษภาคม 2547 
ซึ่งผูวิจัยพบวา เนื้อหาของบทความซึ่งเปนสมณสาสนจาก วาติกัน ที่ไดรณรงคให 

คริสตชนพิจารณาเกี่ยวกับส่ือมวลชนและครอบครัว-ความเสีย่ง และคุณคาวาปจจุบันส่ือมวลชนมี

บทบาทสําคัญตอครอบครัวมาก ทําใหการสื่อสารเปนไปไดอยางไดรวดเร็ว แมชนบทหางไกลก็

สามารถรับส่ือได แตเนื่องจากมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางมาก ทําใหส่ือไปถึงสมาชิกทุกคน

ในครอบครัว จึงเนนใหผูผลิตไมควรคิดแตเพียงแสวงหาผลประโยชน โดยไมคํานึงถึงเนื้อหาที่

อาจจะขัดตอจรรยาบรรณของผูผลิตสื่อ ดานศีลธรรม ศาสนา และครอบครัว ในขณะเดียวกัน

ครอบครัวตองรวมมอื โดยแนะนําเลือกส่ิงที่ไมเปนอันตรายตอสมาชกิในครอบครัวดวย และนาํเสนอ

เร่ืองนี้เพื่อใชเปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติในแตละครอบครัว ใหรับส่ิงดีมีประโยชน ขจัดขาวสารที่

เปนพษิเปนภัยแกครอบครัว    
นอกจากบทความท่ีเกี่ยวเนื่องกบัอุดมการณและพระศาสนจกัรคาทอลิกแลว 

หนังสือพมิพ ยังประกอบดวยบทความ ประเภทรณรงคตานกระแสวัตถุนิยม รวมกนัทาํกิจกรรม

สรางสรรคสังคม  เชน ดึงเด็กกลับสูออมกอดครอบครัวและศาสนาการเสวนา กลาวคือ  ตอง

ทําลายกาํแพงกั้นระหวางวัดกับบานอยามุงแตกระแสโลก ใหหยุดคิดทบทวน พฒันาสังคมดวย

ศาสนาวัฒนธรรม ในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ผูคนมกัจะแสวงหาวัตถ ุ เนนบริโภคนยิม ทาํใหเด็ก

แปลกแยกจากครอบครัวและศาสนา  เมื่ออานจะไดความคิด นาํมาพิจารณาปญหาตาง ๆ ใน

ครอบครัว 

อีกทั้งยังมีขาวประชาสัมพนัธ ในคอลัมนวดัไหนมีอะไร เปนคอลัมนขอความประชาสัมพันธ
ใหคาทอลิกทุกคนในทุกสังฆมณฑล วาวัดไหนจะมีฉลองวดั วันไหน เดือนไหน เวลาอะไร โดยเฉพาะ
ใครเปนประธานในพิธีกรรม (มิสซา) และคอลัมนที่นี่มีนัด เปนการประชาสัมพันธเชิญชวนให
บาทหลวง นกับวชชาย/หญิง เขารับการอบรม เพื่อสงเสริมความรู ในหัวขอตาง ๆ ประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับหนังสือท่ีเปนประโยชนและประกาศรับพนักงานเขาทํางานในตําแหนงตาง ๆ  เปนตน 

ในสวนของขาวตางประเทศ ในหนา 1 จะมีการนําเสนอขาวจากตางประเทศท่ีหลากหลาย
เร่ืองราว  เชน ขาวความเปนไปของพระสันตะปาปา จอหนปอล ท่ี 2  พระประมุขของ ศาสนาคริสต 
อําลาเทือกเขาแอลปสูกันดอลโฟ ซ่ึงเปนขาวจาก “ซีนิต” เครือขายขาวของส่ือมวลชนคาทอลิกใน
ตางประเทศ เปนขาวคราวความเปนไปของพระสันตะปาปา จอหนปอล ท่ี 2  ไดทรงอําลา เจาหนาท่ี
ประจําบานพักตากอากาศบนเทือกดเขาแอลป และกลับไปยังบานพักฤดูรอนกัสแดลกันดอลโฟ และ
ทรงงานตลอด ฤดูรอนตามปกติ เพื่อใหคริตศาสนิกชนคาทอลิก ทราบความเคล่ือนไหวของพระ
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สันตะปาปา จอหนปอล ท่ี 2 เพราะทุก ๆ เร่ืองของพระสันตะปาปา จะเปนท่ีสนใจของคาทอลิก
ท่ัวไป เพราะทุกคนรักพระองคทาน   

และยังมีขาว นักเทศนประจําสันตะสํานกั เปนขาวจากรัฐวาตกิัน (ซีนิต) เปนขาวท่ีให
แงคิดและเปนแบบอยางในการปฏิบัติตนเพื่อเปนคริสตชนท่ีดี  ขาวจากน้ีจากการท่ีคุณพอแคณตาลา
เมสซา บาทหลวงคณะกาปูชิน ไดใหสัมภาษณสถานีวทิยุวาติกัน ในโอกาสท่ีทําหนาท่ีเทศนถวาย
พระสันตะปาปา แมบางคร้ังการเทศนจะเกนิเวลาไป แตพระองคทานก็ฟงอยางสงบ ขณะท่ีประธาน
สํานักพระราชวังไดสงสัญญาณเตือน คุณพอท่ีเทศนอยูดวยการดูนาฬิกาบอย ๆ และในวันตอมา 
พระสันตะปาปาไดตรัสอยางสุภาพกับประธานสํานักพระราชวัง วาหากใครสักคนกําลังพูดในเร่ือง
เกี่ยวกับพระเปนเจาแลว  เราตองไมคอยดนูาฬิกาอยูตลอดเวลา  พระสันตะปาปา จึงเปนตัวอยางท่ีดี 
ควรเลียนแบบ 

ยังมีคอลัมนที่นาสนใจ ซึ่งจัดสรรใหเหมาะสมกับความสนใจและความถนัดในหลาย
รูปแบบ เนนเนื้อหาเพื่อสงเสริม พัฒนา เชน บทความคริสตธรรม ประกวดภาพวาดระบายสี 
ภาพ (ถาย) ประทับใจ ความรูรอบตัว เปนตน นับเปนหนังสือท่ีมีสาระ นาอาน ไมเปนพิษเปนภยั 
เสริมสรางคุณธรรมและความรักในเพื่อนมนุษยตามแบบฉบับของคริสตชน ท่ีอานกันไดในทุก
ระดับช้ัน เพศและวยั สนุกแบบมีสาระไมหวือหวาโลดโผน เชน หนังสือเริงรมยแนวตลาดท่ัว ๆ ไป 

จากการศึกษาพบวา ในเนื้อหาของนิตยสาร “อุดมศานต” รายเดือน จะเปนเนื้อท่ีให
ความสําคัญตามแนวของหนังสือ คือ เนนสาระท่ีดี สําหรับ ชีวิตของคริสตชน หรือเพ่ือยกระดบั
จิตใจและสาระนารู เชน ในเดือน มิถุนายน 2547 เปนเร่ืองท่ีมาจากภาพยนตร “The Passion of the 
Christ” พูดถึง พระเยซูเจา ไดถูกจับไปผูกกับเสา และถูกเฆ่ียนตีจนพระองคเกือบส้ินพระชนม           
เม่ือพวกทหารออกไปจากท่ีนั้นแลว พระนางมารีอา (แมพระ) ไดเดินไปตามเสาและเม่ือแมพระ
แนใจวา พระเยซูเจาถูกผูกอยูท่ีเสาตนไหนกก็มลงเอาใบหนาแนบท่ีตรงนั้น และพระเยซูเจาก็สามารถ
รับรูวา พระมารดาของพระองคอยูขางบน  เปนส่ือท่ีแสดงใหเห็นวา หัวใจ 2 ดวง สามารถส่ือถึงกัน
ไดดวยความรัก และความผูกพัน  เหมือนเปนหัวใจดวงเดียวกัน  ทําใหเราสามารถนึกภาพยอนเวลา
ไปในสมัยพระเยซูเจา  เม่ือ 2000 ปท่ีแลว  ทําใหมีความศรัทธามากยิ่งข้ึน 

ในเดอืนกรกฎาคม 2547  เนื้อหาเปนส่ือที่อยากสะทอนใหผูอานไดเห็น วธีิคิด  การดําเนนิ 
ชีวิตท่ีควรเอาเปนเยีย่งอยางในสังคมปจจุบัน  และหากมีผูท่ีพอจะชวยเหลือไดก็ขอใหมีสวนรวมในงาน
ของคุณพอได เพื่อแบงปนความสุขใหกับเด็ก ๆ ท่ีมีปญหาเหลานี้ เพื่อใหเขาไดรับการศึกษา มีชีวติ
ท่ีดีข้ึน และเม่ือโตข้ึนจะไดไมเปนปญหาสังคมพูดถึง ความรักความเมตตา และมิใชความรักแตเพียง
คําพูดเทานั้น แตในภาพยังส่ือถึงวา มีบาทหลวงชาวตางประเทศผูหนึ่งท่ีไดเสียสละความสุขของ
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ตนเองดวยการทํางานท่ีแสดงออกถึงความรักกับเพื่อนมนุษย โดยการออกไปเยี่ยมเยียนและชวยเหลือ
ผูคนและเดก็ ๆ  ท่ีอยูตามชุมชนแออัด   

วันท่ี 15 สิงหาคม ของทุกป จะเปนวนัฉลองแมพระรับเกียรติยกข้ึนสวรรคท้ังกายและ
วิญญาณ ซ่ึงเปนความเช่ือของคาทอลิก มีภาพจากหนาปก เปนภาพวาดสีน้ํามัน แตเปนลักษณะ
วิธีการวาดแบบหยาบ ๆ ซ่ึงไมใหรายละเอียดอะไรมากนัก เปนภาพของพระนางมารีอา ไดรับยกเกยีรติ
ข้ึนสวรรค  กลุมเปาหมายคริสตชนคาทอลิกท่ัว ๆ ไป 
 

มิต ิ2  เร่ือง  การติดตอส่ือสารโดยการใชส่ือใหมในองคกร   
เร่ืองการติดตอส่ือสารโดยการใชส่ือใหมในองคกร   ผูวจิัยไดวิเคราะห 
- Internet   ส่ือใหมท่ีชวยยอโลกใหเล็กลง 
- กาวสูการเปน  “เวทีใหม”   ในการประกาศพระวรสารพระเยซูเจาใน  “ไซเบอรสเปซ” 
- การแทรกซึมส่ือ Internet 
- อินเตอรเน็ต “ฟอร่ัม” (Forum) เวทีใหมแหงการพบปะ 
- ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กับความพรอมในการใชส่ือใหม 
- พัฒนาการดานการใชส่ือใหมในองคกรส่ือมวลชนคาทอลิกฯ 
- การวิเคราะหเนื้อหาในเว็บไซต 
- การส่ือสารภายในส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ผานส่ือใหมในกระแสโลกาภวิัฒน 
- การใชประโยชนจากส่ือใหมจากส่ือมวลชนคาทอลิกฯ 
- การใชใหมของคุณพอบาทหลวง  ในส่ือมวลชนคาทอลิกฯ 
 
Internet ส่ือใหมท่ีชวยยอโลกใหเล็กลง  
ส่ืออินเตอรเนต เปนสื่อใหมท่ี ทําใหคนในโลกไมวาอยูสวนไหนของเพียงมีอุปกรณ

คอมพิวเตอร และเคร่ืองมือส่ือสารเทานั้น  คุณก็สามารถยอโลกใหเล็กลง  และทําใหคนท่ีไมรูจกักัน
มาเจอกันไดโดยไมตองมีใครมาแนะนํา แตขอจํากดัในการใชโดยเฉพาะกบัการเปนองคกรส่ือมวลชน
ของศาสนาก็ยิง่เปนจุดสนใจของผูคนท่ีอาจไดพบเห็น  เขาซ่ึงเปนใครก็ไมรูก็สามารถออกความเห็น
ในเร่ืองตาง ๆ หรือเลาเร่ืองอะไรก็ไดท่ีอาจไมเปนจริงและผลน้ันสามารถสงไปถึงผูท่ีเกี่ยวของกับ
เว็บไซต หรือคนในสังคมได โดยผานทางการเขาไปตั้งกระทู หรือ การไปลงความเห็นในเร่ืองตาง ๆ 
ทายกระทูท่ีมีคนไปต้ังเอาไวโดยไมตองรับผิดชอบใด ๆ ตามท่ี คุณวีรนนท  ทรรทรานนท  ผูจัดการ
สํานักงาน ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (วีรนนท  ทรรทรานนท, 22 กรกฎาคม 2547) ไดกลาว
ไววา 
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“มีชวงหนึ่ง แรก ๆ เราเคยใช Webbord เพื่อจะดึงใหคนเขา Website ขอเรา และให 
Website Update ทําใหขอมูลใน Website ของเรามีอะไรแปลกใหมอยูตลอดเวลา โดยเปนขอมูลที่
ไดจาก Webbord และก็ตองปดตัวลงหลังจากนั้นไมนาน เพราะมีปญหา เราไมสามารถจะใหเวลา
กับการ Control ตรงนั้น เพือ่เปนผูใหญบานอยูตรงนั้นไดตลอดเวลา  เพราะมีงานอีกหลาย ๆ อยางท่ี
ตองดูแล” 
    “มีกระทูหนึ่งฮิตมากมีคนเขามาตอบเยอะมากเลย เพราะเปนขอมูลของคนขาง
นอกท่ี เขามาโจมตีศาสนาเรา เกี่ยวกับเร่ืองการดําเนินชีวิตของบาทหลวง การถือบริสุทธ์ิ เปน
กระทูท่ี        ฮอตมาก และกระทูเหลานี้ถาเราไปตอบหรือแสดงความคิดเห็นอะไรก็ลําบาก  มัน
คอนขางเปนเร่ืองท่ีออนไหว ผมเลยตัดสินใจเพราะเราควบคุมไมได ผมก็รับผิดชอบดวยการ
ปด Webbord ไป”        จากคําบอกเลาของ คุณวีรนนท  ทรรทรานนท  ผูจัดการสํานักงาน 
ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  (วีรนนท  ทรรทรานนท, 22  กรกฎาคม 2547) 
 
 
 

กาวสูการเปน  “เวทีใหม”   ในการประกาศพระวรสารพระเยซูเจาใน  “ไซเบอรสเปซ” 
พระศาสนจกัรตองการจะใชอินเตอรเน็ตเปดทางไปสูการส่ือสารท่ีลึกซ้ึง ซ่ึงมีความจําเปน

ในการประกาศพระวรสารแบบคริสตชนไดอยางไร? เราสามารถเสริมสรางการแลกเปล่ียนขาวสาร
บนพื้นฐานตอจากสัมผัสแรกไดอยางไร เม่ืออินเตอรเนต็ ชวยเปดทางใหการเปล่ียนแปลงโดยผาน
ทางเคร่ืองมือไฟฟานั้น นบัวาเปนการเบิกทางท่ียิง่ใหญมากในโลกาภวิัตน แตกย็ังมีความเปนไปไดวา 
เคร่ืองมือนี้อาจยิ่งทําใหความไมเสมอภาคซ่ึงมีอยูในปจจุบันยิ่งย่ําแยลง ในขณะท่ีชองวางของขาวสาร
และการประชาสัมพันธ ซ่ึงมีอินเตอรเน็ต เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญ จะเอ้ือประโยชนใหกับโลกาภวิตัน
ของการพฒันา และความเปนหนึ่งเดยีวของมนษุย จดุมุงหมาย ซ่ึงสอดคลองอยางใกลชิดกับพันธกิจ 
การพระวรสารของพระศาสนจักรได 

ความเจริญกาวหนากลับกลายเปนดาบสองคม เมื่อผูท่ีแสวงหาแตเพียงผลประโยชน
สวนตัวเขามาเกี่ยวของ และไมคํานึงถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนกับสังคม พระศาสนจักรจงึไดใหหลักการ
ดานจริยธรรมเกี่ยวกับอินเตอรเน็ตนี้ เพื่อเปนหลักปฏิบัติแกคนท่ัวไป นอกจากนัน้ สําหรับคริสตชน
โดยท่ัวไป ก็ควรรับทราบถึงความคิดเห็นและความคาดหวังของพระศาสนจักรในเทคโนโลยีใหม
ดานส่ือสารสังคมนี้ โดยพระศาสนจักรช้ีใหเห็นวา มิไดตอตานความกาวหนาในดานนี ้ แตตรงกนัขาม 
พระศาสนจักรถือวาเปน  “เวทีใหม”  ในการประกาศพระวรสารพระเยซูเจาใน “ไซเบอรสเปซ” 
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การแทรกซึมส่ือ Internet 
“ส่ิงหนึ่งที่เรากลัวท่ีสุดตอนนี้ก็คือการแทรกซึม สื่อ Internet นี้ ผมกลัวมากท่ีสุดเลย  

เพราะในบางคร้ังเราทําส่ือในนามศาสนา ส่ือศาสนาคริสต เราไมเปน Majority เราเปน Minority  
อยูท่ีนี่ คนท่ีเขาใจเราก็มี คนท่ีไมพยายามเขาใจเราเลยกมี็ ทุกเร่ืองท่ีเราเขียนทุกเม็ดท่ีเราส่ือออกไป
ไปตีความเปนอยางอ่ืนไดหมด ลาสุดท่ีไดเห็นมีอยู Website หนึ่ง จากในหลาย ๆ Website เปนเร่ือง
เขาใจผิดวา อุดมสารเปนคนทํา เขาก็โทรมาบอกวาคุณจะเอาออกไปไดไหม  ผมก็หาดูปรากฏวาเปน 
Website คนอ่ืนเปนบุคคลท่ี 2 ท่ีอางมาถึงขาวของ อุดมสาร และดวยมารยาทเขาก็ลงชื่อวาเปนขาว
ของเรา แตมีบุคคลท่ี 3 ท่ีเอาขาวไปเขียนแบบบิดเบือน แลวอางวาเอาขาวมาจากเรา มันเลยมีการ
ยืนยนั 2 ท่ี วามีท้ังท่ีนี่ และที่บุคคลท่ี 2 ซ่ึงบุคคลท่ี 3 มันไปแกไขขาวเรา ขาวพระศาสนาเรา คือ        
ขาวพระคารดินัล นําคณะของพระสังฆราชไปเขาเฝาพระสันตะปาปาตามวาระ 4 ปคร้ัง ก็แคนั้น          
เราไมไดลงขาวหวือหวาเลย แครายงายขาวใหทราบวาเราไป แตบุคคลท่ี 3 copy ขาวนั้นไปแลว   
เอาไปดดัแปลงหัวขาวใหม เปน “ความยิ่งใหญของ พระคารดินัล ไมเคิล  มีชัย  กจิบุญชู ตอพระศาสนจักร
ในประเทศไทย” แลวอางท่ีมาจาก ส่ือมวลชนคาทอลิก โดยท่ีเอามาจาก Websiteบุคคลท่ี 2 ผมรีบ
เปดขาวยอนหลัง ผมมีหลักฐานวา  เราไมเคยข้ึนผาดหวัขาวแบบนีเ้ลย  ซ่ึงผมคนหัวขาวท่ีเราพาดมา
ไดวา “คณะพระสังฆราชคาทอลิกไทย เขาเฝาถวายรายงาน” มีการนําไปเขียนใหม เพื่อใหเกิด
ประเด็นในการโจมตี  และหลังจากนั้นมากมี็คนพูดกนัไปทําใหเกดิความวุนวายกัน” 

ดังนั้น  ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ จึงตองระแวดระวังตัวในการเปดโอกาสใหคนภายนอกมา
โจมตีทางเว็บบอรด ในเว็บไซต udomsarn.com แตอยางไรก็ตาม E-mail ก็ยังเปนชองทางหนึ่งให
ส่ือใหมสามารถทําหนาท่ีในการสง-รับ ขาวสารขอมูลและปญหาจากผูอานอุดมสาร หรือบุคคลภายนอก
ท่ีสนใจหรือติดใจ หรือใครรูในเร่ืองท่ีเกีย่วของกับทางศาสนาจะไดสงคําถามเขามาถึง “อุดมสาร” ได   
แตท้ังนี้ในการตอบกลับ จะพิจารณาจากความเรงดวนในขอปญหาท่ีถามมา เชน หากคุณพอพงศเทพฯ 
อานแลวเหน็วาจะมีประโยชนกับสังคมโดยรวม คุณพอกจ็ะหาผูรูมาตอบปญหานัน้ ๆ และขออนุญาต
จากผูสงคําถามวายินดีใหลง ตอบในคอลัมน ตอบปญหาหรือไมกอน เพราะคําตอบนั้น อาจเปน
ประโยชนกับผูอานผูอ่ืนท่ีไดอานใน “อุดมสาร”  ก็เปนได  
 

อินเตอรเน็ต “ฟอร่ัม” (Forum) เวทีใหมแหงการพบปะ 
ในปจจุบัน เปนยุคปฏิรูปการส่ือสารและขาวสารอยางเต็มท่ี พระศาสนจกัรกําลังเผชิญหนา

กับการตัดสินใจท่ีสําคัญอยางไมตองสงสัย จึงนับวาเปนการเหมาะสมแลว ในโอกาสวันส่ือมวลชน
สากล คริสตศักราช 2002 ท่ีผานมา ส่ือมวลชนคาทอลิกมีการพิจารณาเร่ืองของ “อินเตอรเน็ต”           
ซ่ึงเปนเวทีใหมแหงการประกาศพระวรสาร 
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อินเตอรเน็ต นับเปน “ฟอร่ัม” (Forum) หรือเวทีใหม ชาวโรมันในสมัยกอนถือวา 
“ฟอร่ัม” เปนท่ีท่ีมีการพบปะกันในดานการเมืองและธุรกิจ การปฏิบัติหนาท่ีทางศาสนา จดักิจกรรม
ดานสังคม และเปนท่ีแสดงออกท้ังส่ิงท่ีดีท่ีสุด และเลวท่ีสุดของมนุษย เปนสถานท่ีในเมืองซ่ึงมีคน
มากมาย เปนท่ีสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมรอบดาน และเสริมสรางวัฒนธรรมของตนเอง ก็คลาย ๆ
กับ ไซเบอรสเปซ (Cyberspace) อันเปรียบเสมือน “แนวหนา” ท่ีกําลังเปดข้ึนในชวงเร่ิมตนสหัสวรรษ
ใหมนี้ เชนเดยีวกับ “แนวหนา”ของยุคอ่ืน ๆ แนวหนานี้ก็จะมีท้ังอันตราย และมีความหวัง อีกทัง้
เปยมดวยการผจญภัย ดังเชนยุคแหงการเปล่ียนแปลงท่ียิ่งใหญท้ังหลาย สําหรับพระศาสนจักรนัน้ 
โลกใหมของ ไซเบอรสเปซ ถือไดวาเปนการเชิญชวนใหกาวไปสูการผจญภัยอันยิง่ใหญ ท่ีจะใช
เปนโอกาสนี ้ เพื่อประกาศพระวรสาร การทาทายนี้นบัเปนหวัใจในการปฏิบัติตามพระบัญชาของ
พระเจา ให  “แลนเรือไปในน้ําลึก”  (Duc in altum) (ลก 5:4) ในโอกาสเร่ิมตนสหัสวรรษใหม 

ดังนั้น จึงนับวามีความสําคัญมากท่ีกลุมคริสตชน ไดรวมกันคิดคนแนวปฏิบัติท่ีจะชวย
ใหการสัมผัสกาวแรกทาง อินเตอรเน็ต ซ่ึงจะขามจากโลกไซเบอรสเปซ ท่ีอาจเปนไปได ไปสูโลก 
ท่ีแทจริงของกลุมคริสตชนข้ึนตอไป อินเตอรเน็ต อาจชวยตดิตามในการประกาศพระวรสารซ่ึงจําเปน
โดยเฉพาะในวัฒนธรรมท่ีไมคอยจะเอ้ืออํานวย แตการดําเนินชวีิตแบบคริสตชนจะตองเรียกรองให
มีการส่ังสอน และการใหความรูดานคําสอนอยางตอเนือ่ง และบางทีอินเตอรเน็ต อาจชวยไดอยาง      
ดีเยีย่ม 
 

ส่ือมวลชนคาทอลิก กับความพรอมในการใชส่ือใหม 
แนวความคิดเร่ืองการใชเคร่ืองมือส่ือสารไรพรมแดนอินเตอรเน็ตในงานเผยแผธรรมนั้น 

ไดรับการกลาวขานถึงมาเปนเวลาชานาน ท้ังจากบรรดาสัตบุรุษ คณะนักบวช และคณะพระสงฆ 
ตางถามถึงแนวความคิดดังกลาวมาโดยตลอด จนกระท่ังบุคลากรภายในส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ไดริเร่ิม 
งานดานเว็บไซตโดยการเขาไปศึกษาวิธีการใช E-mail และการสรางเวบ็ไซต โดยไดลองปฏิบัติจน
สามารถทําใหผูบริหารเห็นความนาสนใจของส่ือใหมข้ึนมาบาง แตกลับมีผูท่ีสามารถใชงานส่ือใหม
ไดในระดับเบ้ืองตนเทานั้น ดังนั้นการพัฒนาใหเว็บไซตของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ เพือ่เปนศูนยขอมูล 
ท่ีจะใหบริการท้ังผูท่ีเปนคริสตชนแลว และผูท่ีนับถือศาสนาอ่ืนเขามารับการบริการดานเน้ือหาขอมูล
ทางดานศาสนาคาทอลิก หรือเปนชองทางในการเผยแพรกิจกรรมและขาวสาร และประกาศขาวดี
ของพระคริสตเจาในโลกยคุโลกาภิวัตน  

จากการศึกษาเอกสารพบวา ประมุขของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกคือ  พระสันตะปาปาฯ  
จะไดออกสาสน รณรงคเรียกรองใหมีการใชอินเทอรเนต็ ในการทํางานของพระสาสนจกัรใหมากข้ึน
ก็ตาม  เชน  สาสนของสมเด็จพระสันตะปาปาเนื่องในวนัส่ือมวลชนสากล คร้ังท่ี 35  "จงเทศนจาก
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ดาดฟาหลังคาเรือน" พระวรสารในยุคส่ือสารระดับโลก โดยกลาวไววา ในโลกปจจุบันนี้ ดาดฟา
หลังคาเรือนจะเกล่ือนกลาดไปดวยเคร่ืองรับสงสัญญาณและเสาอากาศ ท้ังสงและรับสารทุกชนิด
จาก 4 มุมโลก จึงมีความสําคัญมากท่ีจะใหมีความแนใจวา ในบรรดาสารตาง ๆ เหลานี้ จะมีคนไดมี
โอกาสไดยินสารของพระเปนเจาดวย การประกาศความเช่ือจากดาดฟาหลังคาเรือนในปจจุบัน หมายถึง
การกลาวพระวาจาของพระเยซูเจา โดยผานโลกของส่ือมวลชนอันเปยมดวยชีวิตชีวา รวมท้ังยังคง
เรียกรองในวนัส่ือมวลชนสากลทุก ๆ ป ใหคริสตชนท่ัวโลก จะพิจารณาเร่ืองของ "อินเตอรเน็ต"  
ซ่ึงเปนเวทีใหมแหงการประกาศพระวรสาร  เชน  สมณสาสน  วันส่ือมวลชนสากล  คร้ังท่ี 36   

“การสงขาวในปจจุบันนี้สงผาน Internet โดยใช E-Mail สงถึงกัน จะเปนท้ังภาพและ
ขาว แตในชวงแรก ๆ ก็จะมีปญหาในเร่ืองการสงภาพ เพราะวา หากภาพท่ีสงมามีขนาดใหญมัน           
ก็สงสงไมได ก็ติดขัด ซักชา เสียเวลา เขากส็งภาพขนาดเล็ก เราก็มาลงอุดมสารไมไดอีกเพราะขยาย
แลวไมชัด จึงตองมีกฎระเบียบวา ความละเอียดตอง 300 ข้ึนไปนะ ซ่ึงแตกอนมันจะสงยาก                  
แตเดีย๋วนี้ ทําไดหมดแลว เร่ิมทันสมัยข้ึนทุกที อยางเชียงใหม สงประจําไมวาจะมีอะไรเกดิข้ึน เราก็
จะสงเขามา อยางรวดเร็วมาก” (คุณวีรนนท  ทรรทรานนท, 22  กรกฎาคม  2547) 

“เราก็ใชส่ือ IT แตวา เรากทํ็าแตยังไมถึงขนาดมากนัก ถึงบอกวา เราใหหนวยงานระดับ
อ่ืน ๆ ท่ีเขาพรอมท่ีจะทําไดอยางกรุงเทพ (อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ) นี่เขามีพรอมมีบุคลากร มีเงิน 
RUN ไปเลย ตัวนี้เราสนับสนุนเขา เขาตองการใหเราชวยอะไรทางดานขอมูลในเร่ืองตาง ๆ ก็ทํางาน
ประสานงานกนั”   (คุณพอวรยุทธ   กิจบํารุง,  24  กรกฎาคม  2547) 

“งานทางดาน IT ของคุณพอทิวา ซ่ึงทางพอทิวาเขากมี็งานอ่ืนไมใชงานส่ืออยางเดยีว 
เขาก็เยอะจนงานบางอยางทางนี้ไม work เขาก็ตั้งใจดีแตวาเขาก็มีงานหลายอยางท่ีตองดูแล ท้ังงาน
ของวัดงานของคณะพระมหาไถ (คณะนกับวช) งานอะไรอยางนี้ ทําใหเขาก็เลยไมคอยตาม มันก็เปน
ปญหาอยางหนึ่ง”  (คุณพอวรยุทธ   กิจบํารุง,  24  กรกฎาคม  2547) 
  บุคลากรทานหนึ่งในสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ กลาววา “เร่ืองนี้...มันเปนความ
เช่ือท่ีฝงหวักนัมานานแลวท่ีพระศาสนจักร ไดเคยบอกกับเราวา เทคโนโลยีสมัยใหม หรือพวก
คอมพิวเตอรนีมั่นเปนปศาจท่ีจะเขามาลอลวงใหพวกเราลุมหลง หรือทําใหพวกเราเดินหลงทางได ซ่ึง
ความคิดนี้        กย็ังคงมีอยูในท้ังบรรดา  บาทหลวง  นักบวช  และคริสตชน”   
  จากการศึกษาผูวิจัยพบวา แมส่ือมวลชนคาทอลิกฯจะมีแนวคิดในการนําส่ือใหม
มาใชชวยในการสงรับขาวสารจากแหลงขาวและเครือขายภายนอกมากข้ึนก็ตาม แตการใช
เว็บไซตของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ยังไมสะทอนถึงขอเรียกรองของพระศาสนจักรท่ีเดนชัด แตก็มี
ขอสังเกตวา ความเช่ือดัง้เดิมเกีย่วกับเทคโนโลยีตาง ๆ โดยเฉพาะเร่ืองคอมพิวเตอร  หรือ
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อินเทอรเน็ตของคนในพระศาสนจักรคาทอลิกนั้น  ยังไมไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเทาไหรนัก  ซ่ึง
อาจเปนขอจํากัดท่ีตองใหความสนใจตอไป 
  รวมท้ังทางดานบุคลากรเองนั้นก็มีขอจํากดั  เชน  แตละคนตางก็มีภาระหนาท่ี ๆ 
ไดรับมอบหมายใหดูแลมากจนไมมีเวลาจะพัฒนาอะไรได รวมท้ังบุคลากรก็ยังไมไดรับการ
พัฒนาและ ยังขาดความพรอมในการใชเทคโนโลยีส่ือใหม เชน การใช E-mail การสรางและพัฒนา
เว็บไซต       อยูมาก และยังขาดการสนับสนุนใหเกิดการใชประโยชนจากส่ือใหม เพื่อให
สามารถส่ือใหมนํามาใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ   ภายใตกระแสโลกาภิวัตน 
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พัฒนาการดานการใชส่ือใหมในองคกร ส่ือมวลชนคาทอลิก 
 
ตารางท่ี  3   ลําดับความเปนมา ในการนําส่ือใหมมาใชในองคกร ส่ือมวลชนคาทอลิก 
   

ชวงเวลา เหตุการณท่ีเกิดขึ้น  ในความพยายามท่ีจะนําส่ือใหมมาใชในองคกร 
กอนการปรับโครงสรางองคกร 

ในป พ.ศ. 2538 
(ค.ศ. 1995) 

ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ยังไมมี หนวยงานท่ีดแูลงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

   
ในป พ.ศ. 2539 
(ค.ศ. 1996) 

 - คุณวีรนนท ทรรทรานนท เขามาทํางานในส่ือมวลชนคาทอลิกฯ และ
ริเร่ิมความคิดรวมกับ คุณพอวรยุทธ กิจบํารุง (ขณะน้ันเปนจิตตาธิการ) 
และคิดจะต้ังสวนงานท่ีจะมารองรับงานดานวิทย/ุโทรทัศน และส่ิงพิมพ
ท่ีมีขอมูลขาวสารที่ไดจากการคนควาและมีคุณคาเยอะมาก  แตยังไมมี
การเก็บเปนสัดสวน 

  - ไดมีการนําคอมพิวเตอร Mcintosh รุนแรก ๆ เขามาใช  และขอมูลเร่ิม
เปนสัดเปนสวนเปนขอมูลท่ีสามารถเก็บรักษา และนํามาใชใหมได 
งาย ๆ โดยทําในเชิงของขอมูล Database และกระจายขอมูลดังกลาว
ใหกับหนวยงาน ในเครือของคาทอลิกดวยกันท่ีตองการใชขอมูลนี้
เอาไปใชอางอิง และเตรียนํา BDS  Bulletin board system  ซ่ึงเปนยุค
แรก ๆ กอน อินเตอรเนต จะเขามามีอิทธิพลมากข้ึน เพื่อแชรขอมูล 
กันไดระหวางหนวยงาน 

 - ชวงปลายป 2539 ท่ีทํางานของส่ือมวลชนคาทอลิกยายจากท่ี อาคาร
แพรธรรม อัสสัมชัญ บางรัก มาท่ีทํางานใหม (ท่ี PST คอนโดวิลล  
ซอยนาคสุวรรณ ท่ีอยูปจจุบัน) และไดเร่ิมใช E-mail address ส่ือมวลชน
คาทอลิกฯ จงึเปนหนวยงานแรกของสภาพระสังฆราชคาทอลิกท่ีเร่ิม
นําส่ือท่ีทันสมัยมาใช ในชวงเร่ิมตน และไดปรับปรุงอุปกรณเคร่ืองมือ
ในการผลิตส่ือใหทันสมัยมากขึ้น       
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ตารางท่ี  3 (ตอ) 
   

ชวงเวลา เหตุการณท่ีเกิดขึ้น  ในความพยายามท่ีจะนําส่ือใหมมาใชในองคกร 
กอนการปรับโครงสรางองคกร 

ในป พ.ศ. 2539 - 
2540  
(ค.ศ. 1996-1997) 

 - ส่ือมวลชนคาทอลิกเร่ิมหา เครือขายการสงขาวสารจาก กรุงโรม ทําให
ไดขาวท่ีรวดเร็วข้ึนและตอมาก็เร่ิมใหทาง สังฆมณฑลตาง  ๆ  เชน 
สุราษฏรธานี เชียงใหม ราชบุรี  จันทบุรี  นี่เปนแนวรวมแรก ๆ ท่ีเร่ิม
สงขาวเขามา 
 

ในป พ.ศ. 2541 –
2542 
 (ค.ศ. 1998-1999) 

 - คุณวีระนนทฯ เร่ิมดูเร่ือง อินเตอรเนต อยางจริงจัง(ศึกษาดวยตัวเอง) 
หัดเขียน Homepage แบบงายๆ เว็บไซต แรกๆจะใชช่ือ Loxinfo.co.th 
/~  และตามดวยช่ือ  E-mail  ช่ือจะยาวมาก ทําแบบงาย ๆ  ใหขอมูล
ขาวสารเปนหลัก  แนะนําท่ีทํางาน เราเปนใคร  ทําอะไร  อยูท่ีไหน      
หนารวม Link ของคาทอลิก 

   
ในป พ.ศ. 2542 
(ค.ศ. 1999) 

 - ประมาณปลายป   คุณพอวรยุทธฯ   ก็อนญุาตใหเร่ิมเชาพื้นท่ีจดช่ือ 
Websiteใหมท่ีคนจะจําได งาย คือ  อุดมาสาร ดอทคอม
(www.udomsarn.com) 

   
  -  ชวงหลัง ๆ  ไดแปลงขอมูลจาก   อุดมสาร  ท่ีพิมพลงคอมพิวเตอรใน

ระบบ  Macintosh ใหมาใชกบั  PC  ได  โดยเลือกขาวเฉพาะท่ีสําคัญ
หรือขาวท่ีนาสนใจ  มาลงใน เว็บไซต   โดยมีคุณวีรนนท ฯ  เปนผู
กําหนดวา  คอลัมนไหนจะลงใน Website  โดยทํางานรวมกับ 
คุณสุรเชษฐฯ จะเปนคน Upขอมูล 

   
ในป พ.ศ. 2544 
(ค.ศ. 2001) 

 -  ส่ือมวลชนคาทอลิกใช Webbord เพื่อจะดึงใหคนเขา Website และ 
อัพเดท ทําให ขอมูลทันสมัยตลอดเวลา  แตก็ตองปดตวัลงหลังจาก
นั้นไมนาน  เพราะมีปญหา  เนื่องจากไมสามารถจะใหเวลากับการ 
ควบคุมการใช  Webbord  ไดตลอดเวลา   
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ตารางท่ี  3  (ตอ) 
   

ชวงเวลา เหตุการณท่ีเกิดขึ้น  ในความพยายามท่ีจะนําส่ือใหมมาใชในองคกร 
กอนการปรับโครงสรางองคกร 

   - ผูดูแลการลงบทความขอเขียนใน Website ปจจุบันไมใช คุณวีระนนทฯ 
เพราะมีหนาท่ีอ่ืน ๆ อีกเยอะมาก   ส่ือมวลชนคาทอลิกไดจางคน ๆ
หนึ่งมาชวยงานเร่ือง การทํา Website โดยทําอยู ประมาณ 2 ป  แตเม่ือ
เขามีงานอ่ืนท่ีดีกวา   เราก็ใหเขาลาออกไป   แตก็ใหมาทํางานเปน 
Freelance  (คนท่ีทํางานอิสระไมไดรับ เปนเงินเดือนประจํา)  ใหกับ
เรา  ดังนั้นโครงสรางหรือรูปแบบ (Pattern)  เหลานี้เขาจะเปนคนวาง
เอาไวตายตัว  แตคุณวีรนนทฯ  สามารถลงขาวเปนตัววิ่งท่ีอยูในชอง
ขวามือของ  Website  ได   เพื่อเขาไปเพิ่มเติมขาวสารที่สําคัญ ๆ  
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวได 

 
ท่ีมา  วีรนนท  ทรรทรานนท,  22  กรกฎาคม  2547. 

 
จากตารางขางตนสรุปไดวา เว็บไซต คือ ส่ือใหมท่ีส่ือมวลชนคาทอลิก ยังใชไดไมเต็ม

ความสามารถของส่ือใหม เพยีงแตชวยใหมีชองทางในการส่ือขาวสารบางสวนในหนังสือพิมพอุดมสาร 
และนิตยสารอุดมศานต เพื่อชวยใหคนไทยท่ีอยูในตางแดนแสนไกลในตางประเทศ ซ่ึงไดรับขาวสารชา 
เพราะการสงส่ิงพิมพใชเวลามาก  จะไดรับรูความเปนไปในพระศาสนจักรในประเทศไทยไดอยาง
รวดเร็ว  เหมือนไดอยูในหมูบานเดียวกนั ในประเทศเดียวกันอีกคร้ัง   

 
ยุคเร่ิมตน 
ส่ือมวลชนคาทอลิก เร่ิมมีพฒันาการในการนําส่ือใหมมาใชในองคกร ในชวงป 2539 -

2540 โดยมีการนําเคร่ืองคอมพิวเตอร ยีห่อ Mcintosh รุนแรก ๆ เขามาใชในการทํา หนังสือพิมพ
อุดมสาร และไดเร่ิมสรางเครือขายเพื่อชวยสงขาวจากทางเขตสังฆมณฑล ในประเทศไทย  แตยังคง
สง-รับขาวสาร  โดยใชการสงเปนจดหมาย EMS  ผานไปรษณีย ในชวงป พ.ศ. 2542 - 2543   
ส่ือมวลชนคาทอลิก ไดเร่ิมนําส่ือใหม คือ Internet มาใช โดยการสรางเว็บไซต ขององคกร ในช่ือ 
“Udomsarn.com” เพื่อใหเปนช่ือที่งายแกการจดจํา เพราะวาส่ือส่ิงพิมพหลักของส่ือมวลชนคาทอลิก 
ใชช่ือเดีวยกนั คือ หนังสือพิมพอุดมสาร ขณะนั้นผูท่ีดแูลเว็บไซต คือ คุณวีรนนท ทรรทรานนท  
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กับคุณสุรเชษฐฯ (ซ่ึงเปนหวัหนากองบรรณาธิการในขณะน้ัน) รวมกันดูแล เว็บไซต  Udomsarn.com   
เชน  ดูแลเร่ืองการเลือกคอลัมนขาวท่ีจะลงในเว็บไซต  และชวยกัน  Update เว็บไซต    

 
ยุคเร่ิมพัฒนา 
ในชวงป  พ.ศ. 2544  ส่ือมวลชนคาทอลิก  ไดเร่ิมใช Webbord  เพื่อคิดท่ีจะดึงคนใหเขา 

Website มาก ๆ แตกลับเปนความพยายามท่ีไมประสบผล เนื่องจาก ส่ือมวลชนคาทอลิก ไมสามารถ
หาผูท่ีจะมาจับจองมองหนาตางกระทู ไดตลอดเวลา ทําใหมีผูท่ีเขามาออกความเห็นในเว็บไซตท่ีไม
ประสงคดี โดยใชพื้นท่ีนี้ออกความเห็นท่ีไมเหมาะสม ทําใหหนาตาง Webbord ของ เว็บไซต 
Udomsarn.com ตองปดตัวลงหลังจากไดเปดใหบริการไดไมนาน ซึ่งเปนขอจํากัดอยางหน่ึงของ
เว็บไซตของศาสนาที่ยังไมเปดกวางมากพอท่ีจะรับความคิดเห็นจากบุคคลภายนอกได  ทําใหการใช
ส่ือใหม คือเว็บไซต ไดไมเต็มประสิทธิภาพนัก โดยเฉพาะการเปดพ้ืนท่ีสาธารณะเปนส่ือกลาง
ใหกับคนในศาสนาไดเขามาพูดคุยกัน  ดังนั้นจึงเปนการส่ือสารกันผานส่ือใหมท่ียังไมสามารถใชให
เทาทันกับโลกปจจุบันไดเนื่องจากเปนองคกรศาสนาท่ีมีกฎระเบียบดั้งเดิมอยูมาก 

 
ยุคเร่ิมหยุดนิง่ 
ปจจุบัน  ส่ือมวลชนคาทอลิก ไดทําหนาตางเว็บไซต ท่ีตายตัว ใชช่ือเรียกหนาตางเปน

ภาษาอังกฤษ มีคอลัมนท่ีถูกกําหนดไวแนนอน โดยไดเคยจางคนมาทําหนาเว็บไซตอยู 2 ป ก็ตอง
หยุดจางเน่ืองจากไมมีงบประมาณท่ีจะจางไดมากพอกับบริษัทฯ ภายนอก ดังนั้นจํานวนคอลัมน
ในหนาเว็บไซตจึงไมมีการเปล่ียนแปลง และมีบางคอลัมน ท่ีถูกดึงจากหนังสือพิมพอุดมสาร และ
นิตยสารอุดมศานต ไปลงในเว็บไซต ซ่ึงวิธีการเลือกวาจะเปนคอลัมนไหนนั้นจะเลือกจากคอลัมนท่ี
เปนท่ีนิยมของผูอาน เชน คอลัมน วัดไหนมีอะไร หรือสังคมภูธร ผูอานสวนใหญสนใจเร่ืองนี้มาก 
เพราะจะไดทราบขาววาจะมีฉลองวนัไหน จะไดเตรียมตัวไปงานไดทัน และไดทราบขาวความเปนไป
ของบุคลากรในศาสนาท่ีสวนใหญเปนบาทหลวงซ่ึงตนอาจรูจัก วาทานไดทําอะไรหรืออยูท่ีไหน 
 

การวิเคราะหเนื้อหาในเว็ปไซต 
การเปรียบเทียบความแตกตางของเว็บไซต www.udomsarn.com ซ่ึงเปนเว็บไซตภายใน

สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ กับ เว็บไซต www.issara.com ซ่ึงเปนเว็บไซต ของนักบวชคณะ           
พระมหาไถ ซ่ึงถือไดวา ไมไดข้ึนตรงกับสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ เปนเว็บไซตภายนอกสภา
พระสังฆราชคาทอลิกฯ โดยผูวิจัยไดเปรียบเทียบความแตกตาง หรือความเหมือนดานการนําคุณลักษณะ
ของส่ือใหมมาใช    
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  จากการศึกษาผูวิจัยพบวา  ส่ิงท่ีเหมือนกนั ในการทําเวบ็ไซต ของท้ัง 2  เว็บไซต 
คือตางเปนเวบ็ท่ีนําเสนอเร่ืองราวและขาวสารของศาสนาคริสตเปนหลัก ส่ิงท่ีแตกตางกนัไปของ
หนาตางในเว็บไซต คือ เว็บไซต udomsarn.com ใชภาษาอังกฤษ เพื่ออธิบายถึงเร่ืองราวภายใน
หนาตาง         ซ่ึงมีจํานวนหนาตางในหนาหลักเพียง 10 หนาตาง ถือวามีจํานวนนอยมาก เม่ือ
เทียบกับการเปนส่ือมวลชนของศาสนาคริสต (คาทอลิก) ท่ีควรมีศักยภาพในการเปนผูนําในการ
พัฒนาและนําส่ือใหมมาใชใหเต็มท่ีกวานี้    

แตเพื่อใหมีชองทางในการส่ือสารหรือการบอกขอมูลขาวสาร ไดสะดวก รวดเร็ว และ
ทันสมัยตามคุณลักษณะท่ีดีของส่ือใหม ทางส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ก็ไดจัดทําชองทางขวามือของ
จอภาพเปนกรอบเล็ก ๆ ซ่ึงแสดงภาพและตัวอักษรท่ีมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลาโดยการเล่ือนภาพ
และขอความบรรยายใตภาพข้ึนไป  ในมุมขวามือท่ีมีการ Active ท้ังเร่ืองราวและภาพเล็ก ๆ นี้ 
ทางส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ใชเปนชองทางในการส่ือสารเร่ืองราวท่ีทางพระศาสนจักรคาทอลิก ตองการ
ส่ือสารไปยังคริสตชนผูรับขาวสาร ซ่ึงสามารถแกและเพ่ิมเติม ขอมูลขาวสารส้ัน ๆ หรือแจงประกาศ
การเปล่ียนแปลงเร่ืองตาง ๆ ไดทันสมัย โดยไมตองรอใหไดขาวจากการจัดทําหนังสือพิมพอุดมสาร 
หรือนิตยสาร อุดมศานตเสร็จกอน  แตส่ือมวลชนคาทอลิกสามารถ Update เร่ืองราวไดทันทีเพื่อให
สงขอมูลขาวสารไดรวดเร็วและทันทวงที     

ในสวนของเว็บไซต issara.com ใชภาษาไทย เพื่ออธิบายถึงเรื่องราวภายในหนาตาง       
ซ่ึงมีจํานวนหนาตางในหนาหลักมากถึง 21 หนาตาง ถือวามีจํานวนนอยมาก และ ก็ไดอุทิศพืน้ท่ี
บนสุดในชวงกลางของหนาตางเพื่อเปนพืน้ท่ีในการประชาสัมพันธ ขอกขาวสารที่ทันสมัย  รวดเร็ว 
และทันเหตุการณ เปนท้ังภาพขาวท่ีใหญกวา และมีรายละเอียดท่ีเยอะกวาท่ีทาง udomsarn.com         
ไดใช ท้ังนี้ในเว็บไซต issara.com จะมีหนาตางท่ีเปนบทความจากผูดแูลเว็บไซต เขียนถึงผูเขามาอาน  
และยังมีบทความขอเขียนท่ีใหแงคิด เสริมศรัทธา อธิบายคําสอนของคริสตัง โดยเฉพาะมีบริการ       
ในการตั้งกระทูถามปญหาในเร่ืองตาง ๆ ท่ีผูอานไมเขาใจสงสัย  เชน เร่ืองการเปนพวกรักรวมเพศ
เปนบาปหรือไหม รวมถึงการปฏิบัติกิจตาง ๆ ซ่ึงก็จะมีผูท่ีดูแล จับจองเว็บไซต เปนระยะ ๆ  
เนื่องจากเคยมีการตัง้คําถามท่ีมีผลตอภาพลักษณของพระศาสนจักรคาทอลิก ซ่ึงพระศาสนจักรถือเปน
เร่ืองท่ีไมสมควร เพราะผูท่ีเขามาออกความเห็นในกระทูดังกลาวอาจไมใชผูท่ีมีความรูในเร่ืองตาง ๆ
อยางแทจริงและอาจทําใหผูท่ีไดเขามาอานเกิดความเขาใจผิด  จากคําตอบของผูท่ีเขามาตอบกระทูได   

ซ่ึงทางเว็บไซต issara.com ไดแกไขปญหาดังกลาวโดยมีการใหผูท่ีตองการเขามาตอบ
กระทูจําเปนตองมีการลงทะเบียนกอน เพื่อเปนการปองกัน และแสดงถึงการรูเทาทันกับความ
บกพรองของส่ือใหมและเปนการถมชองวางใหเต็ม ซ่ึงหากตองการตดิตามหาตัวผูท่ีไมประสงคดีก็
สามารถเช็คไดจากการเขามาลงทะเบียนกับเว็บไซต  เพื่อเปนการคัดกรองผูรับขาวสารท่ีตองการมี
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ปฏิสัมพันธในพื้นท่ีสาธารณะท่ีทางเว็บไซตไดจดัไวไดอยางเปนระบบระเบียบ และอาจเปนการเตือน
ผูท่ีไมประสงคดีตอองคกร  เพ่ือจะไดตระหนักวาพื้นท่ีนี้  สามารถสืบยอนกลับไปยังผูท่ีสงขอมูล 
ไมดีมาลงโจมตีศาสนาได  และเม่ือพื้นท่ีนี้  มีการตอบโต หรือชักจูงใหเกิดการวิวาทระหวางศาสนา
และดูจะไมสงผลดีตอภาพลักษณของพระศาสนจักรคาทอลิกฯ ทางเวบ็มาสเตอรก็จะสามารถเตือน
หรือทําการลบกระทูท่ีมีปญหานั้น ๆ ออกไปทันที       

เปรียบเทียบขอแตกตางกับเว็บไซต udomsarn.com ในอดีตเคยมีหนาตาง Webboard  
แตเนื่องจากเม่ือเกิดเร่ืองในการพูดพาดพิงถึงความประพฤติของบาทหลวง (ซ่ึงในตางประเทศจะ
สามารถวิพากษ วิจารณไดอยางกวางขวาง) แตกพ็บวาเกดิปญหาอยางมาก เพราะถูกโจมตี เนื่องจาก
วัฒนธรรมไทยยังไมเปดกวางนั้น เม่ือทางส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ไดพจิารณาแลวเห็นวาองคกรไมมี
เจาหนาท่ีในการเขามาควบคุมดูแล และจับจองส่ือใหมนี้ไดอยางทันทวงที ทางสื่อมวลชน
คาทอลิกฯ จึงไดปด Webboard ไป และคงไวแตเนื้อหาหลัก ๆ ท่ีตองการจะส่ือสาร เพื่อเผยแพร
พระวรสารไปยังคริสตชนผูรับขาวสาร และสามารถอํานวยความสะดวกในเรื่อง ระหวางเวลาท่ีรอคอย 
ส่ือสิ่งพิมพกวาจะถึงมือผูสงอาจใชเวลา ประมาณ 3 วัน หรือหากสงไปยังตางประเทศคริสตชน
ชาวไทยผูรับขาวสารในตางประเทศ กจ็ะไดรับรูขาวสารผานทางเว็บไซตของ udomsarn.com ไดอยาง
รวดเร็วกวาการคอยขาวสารจากหนังสือพิมพ ท่ีกวาจะไดรับก็อาจใชเวลาเปนเดือน ดังนั้น เพ่ือให
เกิดการประหยัดในคาจัดสง ทางส่ือมวลชนคาทอลิกฯ จึงไดเอ้ือประโยชนใหกับคริสตชนผูรับ
ขาวสารที่อาศัยอยูหางไกล ไดมีโอกาสรับทราบขาวสารความเปนไป โดยสงขาวสารบางสวนผาน
ทางเว็บไซต  

สวนเว็บไซตของ issara.com ก็เคยมีการนําเนื้อหาบางสวนหนังสือช่ือ “อิสระ” ซ่ึงเปน
ของคณะพระมหาไถเชนเดยีวกัน มาลงในเว็บไซต แตหลัง ๆ มานี้ทางเว็บจะไมไดนําเอา เร่ืองราว
ในหนังสือ “อิสระ มาลงอีก แตจะเปนการรวบรวมบทความคําสอนในยุคปจจุบันมาทบทวนและ
เผยแพรผานทางเว็บไซต เพื่อใหคริสตชนผูรับขาวสาร ในโลกปจจบัุนได อีกท้ังยังไดแงคิดและ
สามารถนําไปปฏิบัติใชไดตรงใจผูอานมากกวา โดยมีหลักเกณฑท่ีทาง เวบ็มาสเตอรของอิสระดอทคอม 
ไดนาํมาพิจารณาในการท่ีจะลบกระทูในเวบ็ไซตหรือไมนั้น จะดูท่ีการพูดพาดพิงใหบุคคลอ่ืนเสียหาย
หรือไม หรือใชภาษาท่ีไมเหมาะสมจนไดรับ Feedback กลับมาจากทางผูใหญในคณะพระมหาไถ 
หรือสมาชิกในเว็บรองเรียนมา  

อยางไรก็ตาม เกี่ยวกับเร่ืองของเว็บบอรด หรือในหัวเร่ือง “คุยกันกอนรวมวง”         
ในเว็บไซตของ issara.com ตองการใหผูเขาเยีย่มชมเว็บฯ ใชเปนเวทีท่ีแตละคนจะไดเขามา “แบงปน
ประสบการณ” เพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกนั “ตามจิตตารมณแหงความรักของพระเยซูเจา” คือ ไมวา
ใครก็ตามเม่ือแวะเขามาท่ีเวบ็บอรดแหงนีด้วยสภาพชีวติอยางไร กจ็ะชวยกันใหทุกอยางจบลงดวย
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ความรัก ความสุข ความปติยินด ี ตามแนวทางท่ีพระเยซูเจาไดทรงสอนไว แตกมี็บางโอกาสท่ีการ
เขามาใหความคิดเห็นอาจเผ็ดรอนไปบาง ซ่ึงคณะผูจัดทําก็ตองระมัดระวัง มิใหการเสนอความคิด
ในเว็บบอรดแหงนี้ทําใหเกิดการทําผิดพระบัญญัติของพระเจาในประการท่ี 8 คือการพยายามท่ีจะ
ไมใหมีการ “ใสความนินทา” กันบนหนาเว็บบอรดแหงนี้ และคณะผูจัดทําก็รับฟงขอคิดเห็นจาก       
เพื่อน ๆ ท่ีเขามารวมใหความเห็นในหนาเว็บบอรดเปนอยางด ี

การจากศึกษาเนื้อหาในเว็บไซตผูวิจัยพบวา เว็บไซต udomsarn.com มีรูปแบบการ
นําเสนอเนื้อหาท่ีมาจากหนังสือพิมพอุดมสาร และนิตยสารอุดมศานต ซ่ึงในเนื้อหาจะนําเสนอ
ขาวสารคาทอลิก คําสอนคาทอลิก การดําเนินชีวิตคาทอลิก บทสัมภาษณ บทความพิเศษ และสุดทาย
เปนเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ัว ๆ ไป 
   ท้ังนี้ ผูวิจยัยังพบอีกวา การท่ีเว็บไซต udomsarn.com ตองปดหนาตาง Webboard 
ลง  เนื่องจากการถูกโจมตีทางดานศาสนา ซ่ึงเปนปจจัยท่ีเกิดมาจากความเช่ือและวฒันธรรมไทย ท่ี
ยังไมเปดกวางในการยอมรับความคิดเหน็เหลานั้นได ดงันั้น เม่ือทางส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ได
พิจารณาแลวเห็นวาองคกรยงัไมมีความพรอมในการควบคุมได เนื่องการส่ือสารในเว็บไซตมีความ
รวดเร็วในการโตตอบอยางมาก ประกอบกับองคกรยังขาดแคลนเจาหนาท่ี ในการเขามา
ควบคุมดูแลและ        จับจองส่ือใหมนี้ไดอยางทันทวงที  ทางส่ือมวลชนคาทอลิกฯ  จึงปองกันการ
เกิดปญหาดังกลาวไวโดยไดปด  Webboard  “กระดานขาวสนทนาสําหรับแลกเปล่ียนความคิดเห็น”  
ในท่ีสุด 
  

การส่ือสารภายใน ส่ือมวลชนคาทอลิกผานส่ือใหม ในกระแสโลกาภิวัตน 
  จากการศึกษาผูวิจัยไดพบวา ส่ือมวลชนคาทอลิกมีการเปล่ียนแปลง ในเร่ืองของ การ
ติดตอ ส่ือสารภายใน เพื่อประสานงานกับเครือขายขาวสาร และเพื่อความ “คม ชัด ลึก” ของขอมูล
ขาวสาร คือมีคุณลักษณะท่ีรวดเร็ว แมนยํา และทันสมัยโดยส่ือมวลชนคาทอลิกมีการนําเทคโนโลยี
ส่ือใหม มาใช พิจารณาจากคําบอกเลาของบุคลากรในองคกร   ดังน้ี 
  “สวนใหญจะใช โทรศัพท, FAX, E-mail เราใชทุกอยาง เร่ืองเคร่ืองไมเคร่ืองมือนี่
เราพยายามจะใหเขาทํางานไดสะดวกสบาย อะไรท่ีเราพอจะซ้ือไดก็ซ้ือ ส่ิงสําคัญ คือ “ซ้ือมาแลวเรา
ตองใชใหคุม เรากพ็ยายามเนนเพราะเงินทุกบาททุกสตางคเราไดมาจากการบริจาค จากการชวยเหลือ
มาใชใหคุมคา  เราเปนองคกรท่ีไมไดแสวงหากําไร”  (คุณพอวรยุทธ  กิจบํารุง, 24 กรกฎาคม 2547)  
  “คุณพอคิดวาส่ือหนังสือพิมพ (ส่ิงพิมพ) ควรไดรับการพัฒนา รองลงมาท่ีคุณพอ
อยากใหมีผลมาก ๆ คือ โทรทัศน  เพราะส่ือนี้จะอยูในชีวติประจําวนัของคนอยางมาก  รองลงมาคือ 
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วิทยุ  สวน Internet นี้คุณพอคิดวาเปนลําดับตอจากวิทยเุสียดวยซํ้าไป” (บาทหลวงพงศเทพ ประมวล
พรอม,  6  กรกฎาคม 2547) 
 
 

“การนําขอมูลขาวสารของอุดมสารลงใน website Udomsan.Com พอมีความรูเร่ือง Internet 
นอย เพราะวาพอไมไดใชในชีวิตประจําวนัพอไมรูวา work จะหมายถึงอะไรถา work หมายถึงมีคน
คลิกเขามาเยอะก็เปนตัวบงตัวหนึ่งใชไหม ก็ไมนาพอใจเพราะคนคลิกเขามานอยคนคลิกเขามานอย
ก็เพราะวาเราไมมีคนที่จะคอยตอบกระทูเคาอยางปจจุบันทันดวน อันนีก้็นาจะมีคน ๆ หนึ่งท่ีนาจะมี
เวลาวางพอท่ีจะตอบทุกกระทูแบบปจจบัุนทันดวน” (บาทหลวงพงศเทพ ประมวลพรอม, 6  กรกฎาคม 
2547) 

“งานท้ัง Internet และอยูระหวางทําศูนยขอมูลตางประเทศ ซ่ึงคุณวีรนนทเปนผูรับผิดชอบ 
แตก็ยังไมคอยเปนรูปราง เพราะงานบางอยางมันเยอะเหลือเกิน เราก็ไมคอยมีงบประมาณ บุคลากร
ก็นอย แตวางานตาง ๆ นี้จะเปนงานระดับสังฆมณฑล ซ่ึงเราก็พยายามสงเสริมใหแตละสังฆมณฑล
เขาเติบโต มีศูนยของเขาเองมากกวา....อยางเชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ สังฆมณฑล จันทบุรี          
นี่เขาไปไดเพราะเขามีเงินมีคนแตทางเขตอีสาน บางสังฆมณฑลจะลําบากหนอย ทางส่ือมวลชน
คาทอลิกก็ตองเขาไปเปนพี่เล้ียงคอยชวยเหลือดูแล” (คุณพอวรยุทธ  กิจบํารุง,  24 กรกฎาคม 2547) 

“อยางท่ีพอเคยเห็นทางอิสระดอทคอมก็มีคนท่ีจะคอยตอบอยูเร่ือย ๆ หลาย ๆ คร้ังพอก็
รูสึกวามันหาสาระไดยาก บางคนก็ตอบแบบกวน ๆ ตอบแบบเอาความคิดของตัวเองมาตอบ แตคน
ท่ีถามเขาตองการความรูอยากไดคําตอบแบบเปนทางการของพระศาสนจักร แตคนท่ีมาตอบกลับ
เปนคนท่ัว ๆ ไปท่ีเขามาตอบตามความคิดเห็นของตัวเอง ซ่ึงเอามาเปนบรรทัดฐานไมได”  (บาทหลวง
พงศเทพ  ประมวลพรอม,  6  กรกฎาคม 2547) 

ผูวิจัยพบวา การเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโดยใชส่ือใหมของส่ือมวลชนคาทอลิกยังมี
ไมมากนัก ดวยเหตุผลหลากหลายประการ อาทิเชน ทัศนคติในการเปดรับส่ือใหมของบุคลากร        
ในองคกร บุคลากรระดับปฏิบัติการยังขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ขาดการเรียนรูและแกไขปญหา
ส่ือใหมอยางจริงจัง เนื่องดวยเปนองคกรดานศาสนา การใชส่ือจึงมุงเนนท่ีจะปรับปรุงส่ือดั้งเดิมท่ีมี
อยูมากกวา  จะสนใจส่ือใหม 

  
การใชประโยชนจากส่ือใหมของส่ือมวลชนคาทอลิก  
ในปจจุบันนี้ ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ มีการใชส่ือใหม เชน การรับ-สง E-mail หรือการ 

ใช Internet เพื่อชวยใหการทํางาน การตดิตอส่ือสารระหวางบุคคล และการรับสงขาวสารตาง ๆ         
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ท่ีไดรับจากท่ัวทุกมุมโลกไดในพริบตา  จนเปนเร่ืองธรรมดา  ในการทํางานโดยเฉพาะเจาหนาท่ีที่ 
ไดรับมอบหมายใหเปนผูหาขาว และติดตามขาวสารทาง เว็บไซต ขาวสารท่ีทางส่ือมวลชนคาทอลิกฯ 
เปนสมาชิกอยู   
  “การสงขาวในปจจุบันนี้ สงผานทาง Internet โดยใช E-mail สงถึงกัน โดยจะเปน
ท้ังภาพและขาว”  (วัชรี  กิจเจริญ,  16  สิงหาคม  2547) 
     “การใชส่ือมวลชนเพื่อเผยแพรธรรม เผยแพรศาสนา ในปจจุบนัไปเร็วมากจนเรา

ตองปรับเปล่ียนใหเทาทนักับโลกปจจุบนั แตตองเขาใจกอนวา การแพรธรรมมี 2 อยาง ใน

ความหมาย คือ แพรธรรมกับคนที่เปนคริสตอยูแลวก็ตองแพรธรรม “อภิบาล” สวนแพรธรรมอีก

ความหมายหนึ่ง คือ สําหรับคนทีย่ังไมเปนคริสต แตถาพูดโดยทั่วไปคําวาแพรธรรม ถาจะกิน

ความหมายทัง้        2 ดานน้ี หลายคนยังคิดถึงวานี่คือส่ิงท่ีมี Power มากท่ีสุด ท่ีจะชวยใหงานของเขา

บังเกดิผล คริสตชนเรานี้ยังมีความรูเร่ืองศาสนาของตัวเองนอย  ขาวสารตาง  ๆนี่ยังมีนอย อาจเนื่องจาก 
วาเราผลิตนอยดวย หรือ เราอาจจะทุมเทเร่ือง ความสนใจตรงน้ีนอย เพราะในตางประเทศเขาอาจมี

ชองทางส่ือใหมที่รับได แตในประเทศไทยเรา นอกจากส่ือตาง ๆ ที่เรามีแลวไมมีชองทาง เพราะ

ประเทศไทยเรา       สวนใหญเปนพทุธ” (คุณพอวรยุทธ  กิจบํารุง,  24  กรกฎาคม 2547) 

 Website ก็จะเปนชองทางท่ีจะใหแคขอมูลขาวสารสําคัญ ๆ บางสวนจาก 
หนังสือพิมพ 

อุดมาสารและนิตยสารรายเดือนอุดมศานต สวนขอสงสัย หรือใครอยากจะสอบถามอะไรก็ขอใหสง
เปน E-mail เขามาถาม (เราก็เลยถือซะวาถาสอบถามก็ E-mail มา) และเราใชวิธีปรึกษาคุณพอ         
พงศเทพ คุณพอวรยุทธ  หรือ มีคุณพอจากคณะพระมหาไถ  คุณพอศิริชัย  จะมาชวยตอบ ในปญหา
บางปญหาท่ีเราตอบเองไมได ในเชิงจิตวทิยาก็ดี ในเชิงของชีวิตคู หรือเร่ืองท่ี specific และเราเหน็
วาดี ตามท่ี คุณวีรนนท ทรรทรานนท ผูจดัการสํานักงาน ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ไดกลาว
ไววา  
  “เน่ืองจาก อุดมสาร เรามีเปดคอลัมน ปญหาคาใจคริสตชน หากปญหาไหนท่ีถาม
มาเปนเร่ืองท่ีนาสนใจ และเปนเร่ืองท่ีไมเรงดวนเราก็จะแจงกลับไปวาจะขอนําคําตอบไปลงใหในอุดม
สาร   
(เราก็ตอบกลับไปวา OK ครับ ปญหาคุณนาสนใจ เราสงเรื่องของคุณไปใหคนนั้นคนนี้ตอบแลว 
กรุณารออานอีกทีใน อุดมสาร ) เราก็ใชวิธีนี้ก็คือ หากปญหาของเขา ถาเขารอได ไมจําเปนตองรีบ
ปจจุบันทันดวน ปรึกษาเรืองชีวิตคู  เร่ืองท่ัว ๆ ไป เราจะไมรีบตอบตรงน้ัน แตวาใหคุณพอหรือใคร
ชวยตอบผานทางอุดมสาร เพื่อวาเขาจะไดติดตามจากหนังสือท่ีเขามีอยู อันนี้เปนชองทางสําคัญท่ี
เขาไดติดตอกบัเรา”   (วีรนนท  ทรรทรานนท, 22  กรกฎาคม  2547)  
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   “พอดูขาวสารในสวนของส่ือมวลชนคาทอลิกวาเขาทําเปนอยางไรบาง ในสวนหนวยงานอ่ืน 
ๆ ขาวตางประเทศ WEB ตางประเทศก็จะดจูาก Vatican, USA, และ ดูจากหนวยงานเครือขายขาว ก็
ดูบางวามันมีความเคลื่อนไหวอยางไรบาง การดึงขาวท่ีนาสนใจมาแปล คุณวีรนนท จะเปนคน 
Search หามา a print ออกมาสงแปล เพราะบางท่ีเราก็รับขาวตางประเทศอยูแลว 2-3 แหลงขาวท่ัว
โลกของคาทอลิก เพราะฉะนั้น มีอะไรท่ีเปนพิเศษก็จะใหเคาคอยดู เชน ขาวการประชุม FABC คุณ
พอกจ็ะใหคุณวีรนนทตามขาวนีน้ะ ถามีอะไรใหเอามาแปลจะเชนลักษณะอยางนี”้ (คุณพอวรยุทธ กิจ
บํารุง,  24  กรกฎาคม  2547) 
 ผูวิจัยพบวาส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ไดนําคุณลักษณะของส่ือใหม ในดานความถูกตอง
แมนยํา รวดเร็ว และทันสมัยมาใช เพื่อประโยชนในการแสวงหาขาวสาร และเพื่อประสิทธิภาพ      
ในการส่ือสารท่ีดียิ่งข้ึน คือ มีการโตตอบกันกับคริสตชนผูซ่ึงตองการทราบขาวสารเพิ่มเติมหรือตองการ
ติดตอกับส่ือมวลชนคาทอลิก  ซ่ึงเปนกระบวนการส่ือสารในรูปแบบการส่ือสาร 2 ทิศทาง 
 

การใชส่ือใหมของคุณพอบาทหลวง ใน ส่ือมวลชนคาทอลิก 
  รูปแบบการใชส่ือใหมของคุณพอบาทหลวง ในองคกรส่ือมวลชนคาทอลิก คุณพอ
กลาววา ตนเองไมคอยไดใช เพราะไมคอยมีเวลาไปใชบริการ WEB ของสภาพระสังฆราช (คุณพอ 
วรยุทธ กิจบํารุง, 24  กรกฎาคม  2547) 

จากการสังเกตการณ ผูวิจยัพบวา คุณพอเปนคนไมตดิตามเรื่องเทคโนโลยี เคร่ืองมือ      
ไมสนใจเลย  คุณพอจะใชเทาท่ีส่ือสารกันได E-mail ก็ใชของกลางของสํานักงานพอตองการจะเปด
อะไรดูก็จะใหลูกนองเปดให  สวนตัวคุณพอจะไมมีเร่ืองพวกนี้ในหองเลย  โทรศัพทคุณพอจะไวใช
โทรออกโทรเขาไมไดติดรุนเลย โทรศัพทมือถือจึงมีไวใชติดตอเร่ืองสําคัญเทานั้นเอง  (โดยสวนตัว
คุณพอเปนคนที่ไมติดกับเร่ืองอุปกรณ Hi-Tech เลย) อุปกรณเทาท่ีมีอยูก็พอท่ีจะใชติดตอส่ือสาร       
ไดแลว  เชน ใน Office ก็จะมี  E-mail, Internet  ท่ีใชรับสงขาวสารเพียงพอแลว สําหรับตัวพอเอง
ไมคิดวาจะตองติดตามท้ังวันท้ังคืน พอกลับบานจะตองมาเปด Junk mail ของพอเยอะ ๆ พอไมคิด
วาพอจะตองทําอยางนั้น แตวาถาจะถามวาพอตอตานความเจริญหรือไม ไมพอเห็นดวยกับเคร่ืองมือ
ส่ือสารทุกอยางท่ีอํานวยความสะดวก  พอไมรูสึกวาจะลําบากอะไร  แตพอก็ไมไดบาติดตามแฟช่ัน
ติดตามถึงขนาดน้ัน พอมีความรูสึกวาในการทํางานของพอที่เปนเวลาอยูในขณะนี้เพยีงพอท่ีทําใหพอ
ทํางานได”  (บาทหลวงพงศเทพ  ประมวลพรอม, 6  กรกฎาคม  2547) 

ในสวนของอดุมสารทุกวันนี้ก็มีคนที่พิมพคําถามสง E-mail เขามาโดยท่ีลูกนองถามพอ
กอนจะพิมพตอบกลับไป สวนความเห็นของพอท่ีถามวา web เรามีไวทําอะไร ขอท่ี 1 คือมีไวเพื่อ 
จะใหความรูขอมูลแกผูท่ีถามเขามาได พอก็วาจดุประสงคนี้ก็มากแลว หรือขอท่ี 2 มีเอาไวเพื่อวา  
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ถาเปนอยางท่ีบอกไดวาเขาอยากรูคําวา “ไฟชําระ” เพื่อพิมพแลวกด Search แลวเจอแปลวาอะไร  
นั่นก็คือใหความรูโดยท่ีไมตองไปนั่งตอบเขาทีละคร้ัง ๆ ถาทําไดก็ดี อันนี้ก็เปนความสามารถตอไป
ในอนาคตท่ีจะทําหมวดศัพทคาทอลิก หมวดวัดคาทอลิก  เปดแลววัดนี้อยูท่ีไหน  ใครเปนคุณพอเจาวดั  
แบบนี้มีคนทําไดกด็ ีโดยเฉพาะความรูทางคาทอลิกท่ีคนจะอางอิงได (บาทหลวงพงศเทพ  ประมวลพรอม, 
6  กรกฎาคม  2547) 

ผูวิจัยพบวา การใชส่ือใหมของบาทหลวงซ่ึงเปนผูบริหารในส่ือมวลชนคาทอลิก จึงเปน
การใชงานผานส่ือบุคคล คือ ลูกนอง หรือเจาหนาท่ีในหนวยงาน  เนือ่งจากเหน็วา การเขาไปใชงาน
ส่ือใหมดวยตัวเองเปนการเสียเวลาเพราะมีงานท่ีไดรับมอบหมายในแตละวันมากมายอยูแลว และ
การเปนแบบอยางท่ีดีใหกับบรรดาเหลาคริสตศาสนิกชนนั้น ทําใหบาทหลวงตองมีภาพลักษณท่ีไม
ยึดติดกบัเร่ืองวัตถุนยิมหรือคานิยมสมัยใหม จึงเปนขอจํากัดในการใชงานส่ือใหมอยางหนึ่ง เม่ือทําให
ผูบริหารซ่ึงเปนบาทหลวง เห็นความสําคัญและดึงเอาประโยชนของส่ือใหมมาใชแคเพียงบางสวน 
ท่ีโดยคาดหวังให สวนงานอ่ืน ๆ  ทําในอนาคต  แตก็เห็นถึงเห็นเปนประโยชนของส่ือใหม   
 

มิติท่ี  3  เรื่อง  รูปแบบการส่ือสารตอประเด็นขาวใหญ 
เร่ืองรูปแบบการส่ือสารตอประเด็นขาวใหญ  ผูวิจัยไดวิเคราะห 
- รูปแบบการนําเสนอขาวสารในประเด็นใหญ  
- ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กับการทําขาวประเด็นสงครามสหรัฐ-อิรัก  
รูปแบบการนําเสนอขาวสารในประเดน็ใหญ เชน ขาวสารท่ีเก่ียวกับ สงครามสหรฐั-อิรัก    
ในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อส่ือมวลชน (ส่ือมวลชนคาทอลิกแหงประเทศไทย) ซ่ึงมี

ภารกิจในการผลิต และเผยแพรขาวสาร แกคริสตศาสนิกชนในประเทศไทย ผูวิจยัพบวา นโยบาย
ในการดําเนินงานตาง ๆ ของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ จะถือเอานโยบายของสภาพระสังฆราชเปนหลัก  
และงานดานส่ือทุกอยางท่ีอยูในความดูแลจะตองทําข้ึนเพื่อรับใชพระศาสนจักร เทานั้น ตามท่ี
บาทหลวงพงศเทพ ประมวลพรอม รองผูอํานวยการส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทยและบรรณาธิการ
บริหาร  ไดกลาวไววา  

“พอมาอยูท่ีส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ป 2547 นี้เปนปท่ี 6 แลว พอดแูลการพิมพคาทอลิก
ประเทศไทย  เปนคณะกรรมการบริหาร และเปนท่ีปรึกษา การทํางานของพอ จะถือเอานโยบายของ
สภาพระสังฆราชเปนหลัก เพราะฉะน้ัน ส่ือทุกอยางท่ีทําจะตองรับใชพระศาสนจักรในการประกาศ
ขาวดขีองพระเยซูเจา สรุปส้ัน ๆ วา ทางสภาพระสังฆราชใหนโยบาย อะไรมากจ็ะทํา แตเราสามารถ
เขียนโครงการใหม ๆ ท่ีนาสนใจใน และการกําหนดแผนงานของเราไดเอง” (บาทหลวงพงศเทพ  
ประมวลพรอม, 6  กรกฎาคม  2547) 
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  การลงขาวสารที่อาจมีผลกระทบกับพระศาสนจักร หรือสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ
รวมท้ังประเทศไทยแลว จะมีนโยบายท่ีทางสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ไดบอกไวกับทางคณะกรรมการ 
ฝายส่ือสารสังคม (ส่ือมวลชนคาทอลิกฯและหนวยงานอ่ืน ๆ) วาควรตัดเร่ืองดังกลาวท้ิงไป หรือ        
ใหปรับขอมูลใหมันออนลงกอนท่ีจะนําเสนอขาวสารออกไป ตามท่ี ซิสเตอรกฤษดา สาตรพันธ  
ผูจัดการสํานักเลขาธิการ   สํานักงานสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ   กลาวไววา 
 “การลงขาวสารเกี่ยวกับสงครามหรือขาวท่ีจะมีผลกระทบกับเรา เราจะไมคอยท่ีจะนําเสนอ 
ถาหากวาเราดวูาขาวนัน้ผูคนอานแลวจะกอใหเกดิผลลบ เราจะตัดสินใจท่ีจะไมนําเสนอเพื่อเปนการ
ตัดปญหาตรงนั้นไป  ถึงแมขาวนั้นจะเปนเร่ืองจริง แตถาหากวาขาวนัน้นําผลเสียมาสูพระศาสนจักรเรา
หรือนําผลรายมาสูประเทศชาติเราเราก็จะตัดไป แตในขณะเดียวกันเราจะบอกกับทางคณะกรรมการ
ฝายส่ือสารสังคมไววาขาวอะไรที่เปนผลกระทบตอพระศาสนจักรโดยภาพรวม เราไมควรที่จะนําเสนอ 
แตในสวนหนึง่คณะกรรมการจะมีคณะกรรมการท่ีคอยดใูนเร่ืองขาวนีอ้ยูวา อันไหนควรลงอันไหน
ไมควรลง  หรือถาลงเรากจ็ะปรับขอมูลใหมันออนไมใหมันไปมีผลกระทบกับใคร” (ซิสเตอรกฤษดา 
สาตรพันธ,  21  มิถุนายน 2547) 

การนําเสนอขาวสาร ในประเด็นใหญ ๆ เชน ขาวสงครามสหรัฐ-อิรัก หรือการกอการราย  
ส่ือมวลชนคาทอลิก จะทําขาวในมุมมองของศาสนา วาศาสนาควรมองเร่ืองนี้อยางไร หรืออาจจะ
พูดถึงความยุตธิรรมในสังคม  ตามท่ี  บาทหลวงวรยุทธ  กิจสกุล  ไดกลาวไววา  
  “ถาเปนเร่ืองขาวสงครามอิรัก หรือการกอการรายฯ เราก็จะดูในมุมมองของศาสนา         
เราไมไปมองในมุมของการเมือง เราอาจจะพูดบางแตวาเราไมมองทางดานการเมือง อาจจะดูวา        
มันเร่ืองความยุติธรรมมันถูกตอง เร่ืองศาสนามีผลกระทบตอศาสนา บุคคล ในศาสนาอยางไรบาง 
หรือวาศาสนาควรจะมองเร่ืองนี้อยางไร” (คุณพอวรยุทธ  กิจบํารุง, 24 กรกฎาคม 2547) 

“สงครามอิรักก็มีลงตีพิมพคะ ก็มีลงทั้งในเลมเล็ก (นิตยสารอุดมศานต) และเลมใหญ
(หนังสือพิมพอุดมสาร) นะคะ รายเดือนก็ลง รายสัปดาหก็ลงวา คือพวกเราน้ี ทุกคนจะออก
ความเห็นวา เราไมเห็นดวยเลย พระสันตะปาปา จอหนปอลที่ 2 ทานก็ขนาดวามี จดหมายถึง 
ประธานาธิบดี จอรช บุช  นะคะ วา “ขอใหอยาใชกําลัง  ขออยาใหเกิดสงคราม”  ขอรองขนาดน้ีเลย
นะคะ”  (คุณพรรณี  รังสรรค, 15  พฤษภาคม 2548) 

หนวยงานท่ีดแูล หรือประสานงานหลักเร่ือง เกี่ยวกับสงคราม การกอการราย จะเปน
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.) ซ่ึงอยูภายใตคณะกรรมาธิการฝายสังคม 
ซ่ึงคณะกรรมการนี้จะมีการจัดกิจกรรม โดยจะเชิญนักวิชาการ หรือพวก NGO มาพูดคุยเสวนา 
เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในสังคมอยูเปนระยะ และ “อุดมสาร” ก็ไดนําเสนอขาวสารท่ีทางคณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.) ไดจัดงาน จัดกิจกรรม สัมมนาตาง ๆ ทุกคร้ัง ตามที่  
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บาทหลวงพงศเทพ  ประมวลพรอม ไดกลาวไววา  
“ปจจุบันการจดัการเกีย่วกับ การเคล่ือนไหวท่ีเกี่ยวกับผลกระทบสงคราม การตอตาน

สงคราม จะมีหนวยงานใน สภาพระสังฆราช คือ คณะกรรมาธิการคาทอลิกเพื่อยุตธิรรมและสันติ
(ยส.) หนวยงานน้ี มักจะจดักจิกรรมตอตานสงคราม ไมเห็นดวยกับความรุนแรงในภาคใต” (บาทหลวง
พงศเทพ ประมวลพรอม, 6  กรกฎาคม 2547)      

การติดตอประสานงานระหวาง ส่ือมวลชนคาทอลิกกับ หนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือทําขาวนั้น  
ส่ือมวลชนคาทอลิกไดนําส่ือใหมมาใช เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการติดตอส่ือสารประสานงานกัน 
ดวยการใช Fax และโทรศัพทมือถือ   

“เดี๋ยวนี่  การติดตอโดยใช Fax นี่ ซิสเตอรคิดวาคอนขางสะดวกรวดเร็วสําหรับองคกร
ของเราในปจจบัุน Fax นี่ เราจะใชกันเฉพาะภายในประเทศ” (ซิสเตอรกฤษดา สาตรพันธ, 21 มิถุนายน 
2547) 
  “ทุกวันนี้การใชโทรศัพทมือถือนี่ละคะท่ีใชบอยท่ีสุด กใ็ชเวลามีอะไรเราก็ใช
ติดตอกนัได ตลอด 24 ช่ัวโมง”   (คุณวัชรี   กิจเจริญ, 16  สิงหาคม  2547) 

ผูวิจัยพบวา รูปแบบการนําเสนอขาวประเด็นใหญของสังคมของส่ือมวลชนคาทอลิก
จะใชวิธีการทําขาวผานการจัดกิจกรรมของคณะกรรมาธิการคาทอลิก เพ่ือความยุติธรรมและสันติ 
(ยส.) และสามารถหลีกเล่ียงการลงขาวสาร ท่ีอาจมีผลกระทบกับพระศาสนจักรคาทอลิกหรือสภา
พระสังฆราชคาทอลิกฯ ได โดยนําเสนอขาวผานการแสดงความคิดเหน็ ของนักวิชาการ NGO หรือ
ผานคําพูดจากบุคคลสําคัญ ในเวทีเสวนา หรือการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเรียกรองใหเกิดสันติภาพ   
ท้ังนี้ ส่ือมวลชนคาทอลิกจะนําเสนอขาวในมุมมองของศาสนา และอยูในสวนของงานดานการ
สนับสนนุมากกวา การนาํเสนอขาวโดยตรง และมีการนาํส่ือใหมมาใชเพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการ
ติดตอส่ือสารประสานงานกนัดวยการใช Fax และโทรศัพท มือถือ   

 
ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ  กับการทําขาวประเด็นสงครามสหรัฐ-อิรัก  
เนื่องจาก ส่ือตาง ๆ ในโลกไดพัฒนาอยางกวางไกล ไมวาผูคนจะอยูมุมไหนของโลก

ตางก็ไดรับขาวสารที่มากมายจนลนเกินความตองการและผลกระทบในการเปล่ียนแปลงนี้ สงผลถึง
การนําเสนอขาวสารของส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทยดวยเชนกัน โดยเฉพาะในการนําเสนอ
ขาวสารเกี่ยวกบัประเด็นใหญ ๆ เชน การทําขาวประเดน็สงครามสหรัฐ-อิรัก ซ่ึงถึงแมจะเปนกระแส
ท่ีทําใหดูเหมือนวาจะเปนสงครามระหวางศาสนา คริสตและอิสลาม ในระดับโลกก็ตาม แตใน
ประเทศไทย ซ่ึงเปนประเทศท่ีรวมกันอยูหลากหลายศาสนา ท้ังศาสนาพุทธ ท่ีเปนศาสนาหลัก  และ
มีผูท่ีนับถือศาสนาอ่ืน ๆ เชน ศาสนาคริสต กับศาสนาอิสลามซ่ึงอยูรวมกันอยางสันติและมีความรัก

DPU



    138 

และกลมเกลียวกนัสมานฉันทกันเปนอยางดีนั้น จงึตองมีการส่ือสารเพ่ือเนนย้ําจุดยนืของศาสนาคริสต 
ใหผูคนท่ัวไปไดรับรู  ดวยการใชรูปแบบการส่ือสารแบบท่ีเปล่ียนไป  โดยการแสวงหาขาวสารผาน
การจัดกจิกรรมของหนวยงานท่ีดูแลเร่ืองนีโ้ดยเฉพาะ คือ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรม
และสันติ (ยส.) หรือเขารวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึนระหวาง 3 ศาสนา และทําขาวท่ีแสดงออกใหศาสนิกชน
ไดรับรูถึงความสัมพันธอันดรีะหวางศาสนาภายในประเทศ   

“ในเร่ืองเกีย่วกบัสงครามสหรัฐ-อิรัก จะไมเกี่ยวของกับทางส่ือมวลชนคาทอลิกซ่ึงเปน
หนวยงานศาสนาโดยตรง เราจะมีบทบาทไดแคเพยีงสนับสนุนตามจุดยนืของพระสันตะปาปาเปนหลัก  
เพราะศาสนาคริสตฯจะไมเห็นดวยกับการใชความรุนแรง ถาเปนการประนีประนอม หรือการเจรจา 
เราจะสนับสนุนทันที ดวยเหตุนี้เราก็เขาไปรวมกับ หนวยงาน 3 ศาสนา เชน การไปยืนไวอาลัย
ใหกับผูเสียชีวติท่ีหนาสถานฑูตสหรัฐ ยนืจดหมาย ยนือะไรเรากไ็ปรวมกับเขาในนามของศาสนา
คริสต  แตเราไปทําขาว  ติดตามขาวเรานําเสนอขาวเหลานี้ใหเผยแพรออกไป” (บาทหลวงพงศเทพ  
ประมวลพรอม,  6  กรกฎาคม  2547) 

“เรามีหนวยงานหลักท่ีดแูลงานนี้คือ คณะกรรมการคาทอลิกเพือ่ยุติธรรมและสันติ (ยส.) 
เปนตัวนาํไป แตสวนเราจะทําหนาท่ีเปนตัวสนับสนุนในการทําขาวเผยแพร โดยเขารวมกิจกรรม  
ท่ีเขาจัดข้ึน ในหนวยงานของส่ือมวลชนคาทอลิกนี่ถาเรามองในภาพรวมทั้งหมดนี่เราจะเปน ผูสนับสนุน  
เราไมมีบทบาทท่ีจะออกไปวิจารณอะไร แตนําเสนอขาว และเรามีบทความสรุปความเปนมาเปนไป  
เบ้ืองหลัง  และแสดงจดุยนืของเรา”  (บาทหลวงพงศเทพ  ประมวลพรอม, 6  กรกฎาคม  2547) 

“เม่ือพระสันตะปาปามีสาสนออกมา หรือพระสันตะปาปาขอใหชวยกันสวดภาวนา
เพื่อใหเกดิสันติภาพ  เราก็จะนําเสนอส่ิงเหลานี้ออกมา  วาจุดยนืของเราคือ สันติ”  (บาทหลวงพงศเทพ  
ประมวลพรอม, แหลงเดิม) 

“เร่ืองขาวสงครามสหรัฐ-อิรัก เราจะดูในมุมมองของศาสนา เราไมไปมองในมุมมอง
ของการเมือง เราอาจจะพดูบางแตวา เราไมมองทางดานการเมือง อาจจะดูวามันเปนเร่ืองของความ
ยุติธรรม ความถูกตอง หรือกับเร่ืองนี้มีผลกระทบตอศาสนา บุคคล ในศาสนาอยางไรบาง หรือวา
ศาสนาควรมองเร่ืองนี้อยางไร”   (คุณพอวรยุทธ   กิจบํารุง,  24 กรกฎาคม 2547) 

จากการศึกษาวิจัยพบวาส่ือมวลชนคาทอลิก ไดยึดบทบาทหนาท่ีของส่ือมวลชน ในการ
ทําหนาท่ีเปนนายทวารขาวสาร ซ่ึงหมายถึงบุคคลท่ีทําหนาท่ีกล่ันกรอง เลือกสรรขาวสารเพ่ือเสนอ
ตอไปยังคริสตชน โดยมีคุณพอบาทหลวงและบรรณาธิการ เปนผูตัดสินใจวาขาวอะไรควรจะ
สงออกไป และขาวสารอะไรควรจะตัดออกไป โดยอาศัยวิธีการคัดเลือกและเรียบเรียงขาวสาร 
ตลอดจนกําหนดเวลาและจัดลําดับความสําคัญของขาวสารนั้น  
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  “อุดมสาร มีหนาท่ีเสนอความเปนจริง คุณพอ มีหนาท่ีในการดูขาวสารท่ีเขาพูด
และเสนอขาวการจัดสัมมนาเหลานั้น แตสวนใหญก็จะใหลงขาวสารตามนั้นไป เพราะวา มันเปน
ขาว เปน Fact เชน คณะกรรมาธิการคาทอลิกเพื่อยุติธรรมและสันติ (ยส.) เปนผูจัดกิจกรรมตอตาน
สงคราม หรือไมเห็นดวยกับความรุนแรงในภาคใต ผูอานเปนคนใชวิจารณญาณวาส่ิงท่ี ยส. พูดนัน้ 
ถูกหรือผิด.... คําพูดท่ี ยส. ใชนั้น จะมีผลกระทบที่ไมดีตอพระศาสนจักร อันนี้ คุณพอจะเปน                 
ผู Sensor เอง  แตมีไมมาก”  (บาทหลวงพงศเทพ  ประมวลพรอม, 6  กรกฎาคม  2547) 
 บทบาทหนาท่ีของหนังสือพมิพ “อุดมสาร” คือ การพยายามแสดงจดุยืน ท่ีจะไมแสดง
บทบาทของการเปนผูวิจารณ หรือช้ีถูกหรือผิดในประเด็นขาวสารในสังคม แตจะพยายามนําเสนอ
ความคิดเหน็ท่ีสะทอนออกมาจากบุคลหลาย ๆ ฝายในสังคม ซ่ึงตรงกับความคิดเหน็ของบาทหลวง
พงศเทพ  ประมวลพรอม  ท่ีกลาววา “บทบาทของ “อุดมสาร” เร่ืองท่ีเกี่ยวของกับ สงคราม สหรัฐ-
อิรัก “อุดมสาร” เอาความคิดของนักวิชาการท่ีเขาจัดสัมมนามาใหคนอานไดอาน.... “อุดมสาร”    
จะไมพยายามพูดถึงเร่ืองเหลานี้ดวยตวัเอง แตพยายามจะนําเสนอวา ในสังคมเขามีคนคิดเหน็อยางนี้....   
แต “อุดมสาร” จะไมใชคนท่ีจะไปพูดกอนวา ถูกหรือผิด นักขาวใน “อุดมสาร” ซ่ึงทําหนาท่ี           
ทุกวันนี้ พยายามจะไมทําบทบาทตัวเองเปนคนวิจารณ ส่ิงที่ถูกหรือผิดเหลานั้น แตจะพยายาม
นําเสนอความคิดของคนหลาย ๆ ฝาย”  (บาทหลวงพงศเทพ  ประมวลพรอม,  6  กรกฎาคม  2547) 
  จากคําบอกกลาวขางตน แสดงใหเห็นถึงวสัิยทัศนและพนัธกิจของส่ือมวลชนคาทอลิก 
ซ่ึงมีคุณพอบาทหลวง ผูที่มีท่ีมีบทบาทหนาท่ีเปรียบเหมือน “นายประตูทวาร” ในการคัดกรอง
ขาวสารทุกช้ิน อยางระมัดระวัง เพื่อเปนการปองกันไมใหเกดิผลกระทบตอ อุดมการณขององคกร
ศาสนา กอนท่ีจะถูกสงสารออกไป  โดยผานชองทางส่ือมวลชนตาง ๆ ไปยังคริสตชน (ผูรับสาร)  

 
มิติท่ี 4  เร่ือง  การนําระบบบริหารเชิงธุรกิจเขามาใชในองคกร 
เร่ืองการนําระบบบริหารเชิงธุรกิจเขามาใชในองคกร  ผูวจิัยไดวิเคราะห 
- การนําเสนอสัญลักษณในส่ือใหมของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ 
- เว็บไซตกับการบริหารงานเชิงธุรกิจ 
- เว็บไซตกับการสงเสริมการขาย 
 
การนําเสนอสญัลักษณ (Brand Name) ในส่ือใหมของส่ือมวลชนคาทอลิก  
การกําหนดใชส่ือมวลชน ในรูปของหนังสือพิมพขาวสารคาทอลิก การจัดทํานิตยสาร

คาทอลิก หรือการจัดทําเว็ปไซต นับเปนนวตกรรมเพื่อการเผยแพรท่ีสามารถสรางสัญลักษณ (Brand 
Name) ใหเปนท่ีรูจัก  คุนตา  คุนเคยกนัมากยิ่งข้ึน  ในหมูคริสตชนและบุคคลท่ีสนใจ  
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วิธีการเสนอขาย “สินคา” โดยส่ือมวลชนคาทอลิก ท่ีกระทําโดยผานชองทางส่ือใหม 
คือ เว็บไซต เห็นไดชัดเจนวา เปนไปในรูปแบบการประชาสัมพันธเพื่อการเผยแพรผานส่ือมวลชน  
ในลักษณะการประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อสรางความรูจักมักคุน สรางมนุษยสัมพนัธ สรางความรูท่ีดี
ตอกัน ในการวมกลุมของคริสตชน เหลานี้เปนไปตามบทบาทหนาท่ีในฐานะสถาบันทางศาสนา 
มากกวาการทําเพื่อ  “การขาย”  ท่ีมุงแสวงผลกําไร ดังเชนองคกรธุรกิจท่ัวไป 

 
  เว็บไซตกับการบริหารงานเชิงธุรกิจ 
  ในปจจุบัน การทําธุรกิจซ้ือขาย บริการ หรือสินคาผานเว็บไซตเปนการทําธุรกิจ
บนพื้นท่ีเสมือนจริง และบางคร้ังรานคาหรือองคกรบางองคกรก็ไมจําเปนตองมีหนารานท่ีจะตอง
เสียคาพื้นท่ี  และสามารถลงรูปสินคา หรือใหรายละเอียดของสินคาหรือบริการตางของตนผาน
เว็บไซตไดอยางรวดเร็ว  และสวยงามซ่ึงคาใชพื้นที่กไ็มมากเทากับการตองไปเชาพืน้ท่ีหนารานจริง 
ๆ   

ท้ังนี้  การซ้ือขายในลักษณะดังกลาว อาจตองใชเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการซ้ือขาย
สินคาของผูคนท่ีไมสามารถเหน็หนากันได และตองใชความไวใจกนัในการใหหมายเลขเครดิตการด  
เพื่อจายคาสินคาหรือบริการ แตสําหรับความสัมพันธและความไววางใจกันของคริสตชนกับองคกร
ศาสนาคริสตจะมีความไววางใจกันเหมือนคนในครอบครัวท่ีมีความสัมพันธอันดี จงึมีความเปนไป
ไดท่ีส่ือมวลชนคาทอลิกนั้นไดมีการใชส่ือใหม มาชวยในการซ้ือขายสินคา ผานทางเว็บไซต หรือ 
E-mail บางหรือไม  
 

เว็บไซตกับการสงเสริมการขาย 
กรณีของเว็บไซตของอุดมสารดอทคอม  (www.Udomsarn.com) 
จากการวิเคราะหเนื้อหาผูวิจยัพบวาในเว็บไซตของอุดมสารดอทคอม (www.Udomsarn. 

com) ซ่ึงเปนเว็บไซตของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ มีการโฆษณาขายสินคาท่ีเปนศาสนภัณฑท่ีเกีย่วของ
กับการสนับสนุนความเช่ือ  และศาสนา  ซ่ึงจะแบงออกไดเปน  

-  หนังสือ  เชน หนังสือสงเสริมศรัทธา  หนังสือประวตัินักบุญ   
 
ภาพท่ี 9   ตัวอยางภาพหนังสือ 
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มีรายช่ือหนังสือท่ีมีการประชาสัมพันธ และขายผานทางเว็บไซต ดังนี้  
จงแลนเรือออกไปท่ีลึก 
บแมน 
ไบเบิลการตูน 
ชวนคิดชวนอาน 
สารสาสนคฤศตัง 
แผนดินศักดิ์สิทธ์ิ 
กับระเบิด  
ลูกชายซิสเตอร 
ดวยดวงใจอันเรารอน 
ผอนคลายสไสตล พี่ออย 
 คําสัญญาของพรุงนี้ 

บิดาผูใจดีพระสันตะปาปา
ยอหนท่ี 23 

คุณแมเทเรซาแหงกัลกตัตา 
อิซิโดร ชีวิตของนักบุญชาวนา  

 มรรคาศักดิ์สิทธ ( สถาน 7) 
 พระสมณสาสน ขาวดีเร่ืองชีวิตมนุษย 
 บุญราศีนิโคลาสบุญเกิด  กฤษบํารุง 
 รอยยิ้ม..องคแหงความรัก 
 พระสันตะปาปายอหน ปอลที่ 2  
 บุคคลธรรมดาท่ีไมธรรมดา

 
ท้ังนี้   ผูทําเว็บไซตไดใหรายละเอียด เนื้อหาภายในหนังสือมาพอสมควร   เพ่ือชวยให

ผูอานท่ีไมสามารถมองเห็นหรือเลือกสินคาไดสามารถพิจารณาไดวา เปนเร่ืองท่ีตนสนใจหรือไม 
และสมควรเลือกซ้ือหรือไม 
  - ซีดีรอม เพลง ท่ีใชในพิธีกรรม หรือเปนเพลงที่เกี่ยวของกับศาสนา โดยมีลักษณะ
พิเศษคือมีตัวอยางของเพลงใหผูท่ีมีการตอเช่ือมเคร่ืองคอมพิวเตอรกับลําโพง สามารถลองฟงเพลง
ตัวอยางได   โดยการคลิกปุมเลือกฟงตัวอยางของเพลงกอนตัดสินใจซ้ือ  

ลองฟงตัวอยางไดโดย click ปุม [ ]  

- Panis Angelicus 
- Sonata For Flute & Organ  
- Kantele  

- Shower Of Blessing  
- Glass Christmas 
- เพียงพระเจา...เพียงพอ 

ตัวอยางภาพหนังสือช่ือ  การพบกับความสงบจากการยอมรับ 
Finding the serenity of acceptance"   ผูแตง :  ลิชา เอนเงลฮัรดต      
แปลโดย  : พระคุณเจา ยอรช ยอด พิมพิสาร  ภาพประกอบ : เชชูโกะ นกิิ  
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- แสงธรรม 11 
- น้ําใสไหลเย็น 
- รําพึง ลําพัง 

- เติมรักใหม 
- มีพระเจาเพยีงพอ 
- สดุดี ปติมหาการุญ 2000 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 10   ตัวอยาง CD เพลง   

  

Play : Track 1 เพียงพระเจาเพียงพอ (Nade te turbe)  

Play : Track 13 ในพระองค (In the loard)   CD 200 ฿ : Menu CD Audio>>  

แตในสวนของ รายช่ือส่ือวีดโีอ   ขณะน้ีอยูระหวาง กําลังแกไขตัวอยาง VDO ClIP.. 
  ผูวิจยัไดทําการวิเคราะหเนื้อหาในเว็บไซตของ www.Udomsarn.com พบวามีการโฆษณา
ขายสินคา ซ่ึงจะแบงออกเปน รายช่ือหนังสือ ของศาสนาจํานวน  19 เลม หรือ CD เพลงศาสนา 
จํานวน 12  แผน แตส่ือ VDO ขณะนี้อยูระหวางปรับปรุงขอมูล ส่ือตาง ๆ ท่ีส่ือมวลชนคาทอลิกฯ  
ท่ีจัดจําหนายนัน้  ผูท่ีสนใจสามารถส่ังซ้ือไดผานทางเว็บไซต  โดยการติดตอแจงความประสงคผานทาง 
E-mail : thcatcom@loxinfo.co.th หรือ สามารถโทรศัพทสอบถาม รายละเอียดสินคาได ผูท่ีสนใจ
จะทราบวิธีการส่ังซ้ือสินคาไดจาก  รายละเอียดท่ีใหไวทายหนาตาง   
  

กรณีของเว็บไซตของอิสระดอทคอม www.issara.com   
จากท่ีผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเนื้อหา ของ เว็บไซตอิสระดอทคอม www.issara.com 

ซ่ึงเปนเว็บไซต ท่ีอยูภายใต มูลนิธิคณะสงฆพระมหาไถประเทศไทย (ไมไดอยูภายใตสังกัด
สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ถือวาเปนเวบ็ไซตภายนอกสภาฯ) พบวาในเว็บไซตของ www.issara.com 

CD เพลง  เพียงพระเจา...เพียงพอ 
จงอยากังวลใจ จงอยาไดกลัวเลย ผูวางใจ "พระเจา" ไมขาดส่ิงใด  
ผลิตโดย คณะอนุกรรมการดนตรีศักดิ์สิทธ์ิแหงประเทศไทย 
รายไดสวนหนึ่งมอบใหเปนทนการศึกษาแกเดก็ยากจน 
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มีการโฆษณาขายสินคา ซ่ึงจะแบงออกไดเปน  สินคาประเภทหนังสือ กับ สินคาประเภท เทป ซีดี 
และ วีซีด ี
 
ภาพท่ี  11   รายการสินคา 

 
  สินคาประเภทหนังสือ เชน หนังสืออิสระรายปกษรวมเลม ในกลองสุดเก ในโอกาส
ครบรอบ 1 ป หนังสืออิสระรายปกษ เราจึงทําอิสระรายปกษรวมเลม เพื่อใหทานไดเก็บไวเปนท่ี
ระลึก หรือเปนของกํานัลแดคนท่ีทานรัก  ราคาปกติชุดละ 550 บาท  แตชวงนี้เราเสนอราคาพิเศษ
แดทานในราคาชุดละ 500 บาท อยาชานะครับเพราะวาราคานี้เรามีชวงเวลาจํากัด และสินคาก็มี
จํานวนจํากดัเทานั้น 
 

รายชื่อสินคาประเภทหนังสือ  
หนังสืออิสระรายปกษรวมเลม ในกลองสุกเก  
หนังสือ "ดนตรีวัด"  
หนังสือ "นักบุญเยรารด  มาแยลลา  ไปสวรรคทางหนาตาง"  
หนังสือ  "ทางจาริกของคนจร"  พิมพคร้ังท่ี 2  
 หนังสือ "ลูกลางผลาญกลับบาน"  
รวมบทกวี "พระองค ฉัน เธอ เรา"  
หนังสือ "ดั่งเมฆาขวางก้ัน"  
อิสระ "ฝกจิตสนิทกับพระ" 
หนังสือ "หนึ่งนาทีไรสาระ" 
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หนังสือ " จิบชา"  
หนังสือ "คนรักจากไป แตใจคิดถึง"  
หนังสือ "พระเยซูกอนคริสตศาสนา" 
หนังสือ "เพียงลมแผว" 
หนังสือ "คําภาวนาของกบ" (หนังสือหมดแลว) 
หนังสือ "การแนะนําชีวิตฝายจิตในพระศาสนจักรไทย" 
หนังสือ "เสียงประกาศก"  
หนังสือ "อิสระรายปกษ" 
หนังสือ "ประกายชีวิต"  
ปฏิทินคาทอลิก ป 2004  
ทําเนียบคลื่นภาษาใจ

 
  สินคาประเภท เทป ซีดี และ วีซีดี 
 
ภาพท่ี  12   สินคาประเภท  เทป  ซีดี  และ วีซีด ี
 

ใจขาแสวงหา 

 

 
VCD คาราโอเกะ  "มหาไถไลทเวท : ใจขาแสวงหา" 
มิวสิควีดีโอสวยๆ ท่ีถายทําในวัด ในชีวิตประจําวนัคริสตชน ในงาน
สังคมสงเคราะหและงานรับใชอ่ืน ๆ  ตามจิตตารมณคริสตชน  

ราคา 150 บาท 

 
สินคาประเภท ซีดี  เชน  VCD คาราโอเกะ "มหาไถไลทเวท : ใจขาแสวงหา" 
รายชื่อสินคาประเภท เทป ซีดี และ วีซีดี 

DPU



    145 

VCD คอนเสิรต "เสียงชีวิต" (Voice Of Life) 
VCD บรรยาเร่ือง "พระเยซูผูยากจน" 
VCD คาราโอเกะ "มหาไถไลทเวท : ใจขาแสวงหา"  
เทป/ CD "รําพึง ลําพัง" 
VCD บรรยาย "บาปไมบาป" 
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  จากการวิเคราะหเนื้อหา ดังกลาวผูวิจยัพบวา เว็บไซต อิสระดอทคอม มีการประชาสัมพันธ        
ขายสินคาในเครือของคณะพระมหาไถ (คณะนักบวช) และทํางานภายใต มูลนิธิคณะสงฆ       
พระมหาไถประเทศไทย  ซ่ึงมีสินคา ท่ีเปน หนังสือของศาสนาจํานวน 20 เลม  CD เพลงศาสนา 
จํานวน 5 แผน และไมมีส่ือ VDO จําหนายภายหนาตางในเว็บไซต สินคาในหนาตางเปนสินคา
แนะนํา และเปนสินคาเพียงบางสวนท่ีทางศูนยส่ือมวลชนคณะพระมหาไถมีจําหนาย   

 
วิธีการส่ังซ้ือสินคา   
จากการใหคําจํากัดความของคําท่ีสําคัญในยุคของ Internet กับการประยุกตในภาคการ

ใชงาน Computer Information System ท่ีควรรูจักก็คือ E-commerce หมายถึง การซ้ือขายสินคา         
On-line ระหวางกัน E-business หมายถึงการปฏิบัติการของธุรกิจ เร่ิมต้ังแตการบริหารจัดการกับ
สินคา (Logistics Management) ไปจนถึงการปฏิบัติงานในทุก ๆ ข้ันตอนภายในบริษทั รวมไปถึงการ
ติดตอส่ือสารเพ่ือส่ังซ้ือใชกระดาษลงไดมากมาย เพื่อลดตนทุนลงและเพิ่มความรวดเร็วในการใหบริการ
ตอลูกคา (อางอิงจาก เว็บไซต  http://www.spu.ac.th) 

ผูวิจัยพบวามีการเสนอขายสินคาในเว็บไซตท้ัง 2 แหงนี ้ ไวอยางชัดเจน ท้ังในดานการ
ส่ังซ้ือและกระบวนการในข้ันตอนของการแลกเปล่ียนซ้ือขายสินคา คือ เว็บไซตอุดมสารดอทคอม 
และเว็บไซตอิสระดอทคอม เปนการส่ังซ้ือดวยการสง E-mail สอบถามวิธีการส่ังซ้ือสินคา และ
สามารถระบุสินคาท่ีตองการสั่งซ้ือผาน webmaster ของแตละเว็บไซต โดยมีรายละเอียดข้ันตอนการ
ส่ังซ้ือ-การจัดสง เปรียบเทียบกัน ดังนี ้
  วิธีการส่ังซ้ือสินคาของเว็บไซตอิสระดอทคอม www.issara.com อาจเปนการส่ังซ้ือดวย
การสง E-mail สอบถามวิธีการส่ังซ้ือสินคา และสามารถระบุสินคาท่ีตองการส่ังซ้ือผาน webmaster@issara.com 
และเว็บมาสเตอรฯ จะประสานงานกับเจาหนาท่ี ๆ ศูนยส่ือมวลชนคณะพระมหาไถ เพื่อเตรียม
หนังสือหรือสินคาอ่ืน ๆ ไวให หรือผูส่ังซ้ือจะใชวิธีโทรศัพทเขาไปส่ังจองสินคาไวกอนแลวผูส่ังซ้ือ
สินคาอาจเดินทางไปรับสินคาดวยตวัเอง หรือผูส่ังซ้ือสินคาสามารถโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร  ซ่ึงศูนย
ส่ือมวลชนคณะพระมหาไถ  จะจดัสงใหทางไปรษณียโดยคิดอัตราคาสง  ข้ึนอยูกับน้ําหนักของสินคา 
 
 

สวนวิธีการส่ังซ้ือสินคาของเว็บไซตอุดมสารดอทคอม และเว็บไซตอิสระดอทคอมมี
รูปแบบการส่ังซ้ือเชนเดียวกนั เชน ผูท่ีส่ังซ้ือสินคาสามารถโทรศัพทเขาไปส่ังจองสินคาไวแลวเดินทาง
ไปรับสินคาดวยตัวเอง หรือผูสั่งซื้อสินคาสามารถโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร กรุงเทพฯ สาขายอย         
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โอเรียนเต็ล บัญชีสะสมทรัพย ช่ือการพมิพคาทอลิกประเทศไทย  เลขท่ีบัญชี 2260006040 และ         
Fax Slip พรอมท่ีอยูมาท่ี หมายเลข 0-2681-5409  แตการส่ังซ้ือผานส่ือมวลชนคาทอลิกฯ จะจัดสงทาง
ไปรษณยีใหฟรีทุกจังหวัด  ซ่ึงแตกตางจากเว็บไซตอิสระดอทคอม     

จากการศึกษา ไมพบการใชชองทางส่ือใหมในการซ้ือ-ขายสินคาในเว็บไซต อุดมสาร
ดอทคอม เชน การส่ังซ้ือสินคา หรือการสมัครสมาชิก โดยบริการหักเงินผานบัตรเครดิต ของ
ธนาคารตาง ๆ หรือการใช E-commerce เพื่อการทําธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตแตอยางไร ท้ังใน
เว็บไซต อุดมสารดอทคอม และอิสระดอทคอม สาเหตุท่ี อุดมสารดอทคอม ยังไมไดใชระบบ          
E-Commerce นั้น เพราะยังไมมีความพรอมเนื่องจากเปนองคกรศาสนา อีกท้ังยังขาดในดาน
กําลังคน ท้ังระดับผูเช่ียวชาญและระดับปฏิบัติการ สวนอิสระดอทคอมยังไมไดใชระบบ E-Commearce 
เพราะมีขอจํากดัในเร่ือง ขาดเอกสารท่ีแสดงถึงความเปนบริษัท เชน หนังสือจดทะเบียนบริษัทท่ีทาง
ธนาคารตองการ ถึงแมผูท่ีเกี่ยวของอยากจะใหมีบริการลักษณะ E-Commerce ก็ตาม เว็บมาสเตอร 
คนลาสุดของ   อิสระดอทคอม  กลาววา 

“เราเคยคิดจะทํา E-Commerce เพราะดูแลววามันสะดวกดี แตติดอยูท่ีเราเปนองคกร
ศาสนาท่ีเราไมไดจดทะเบียนเปนบริษทั เราอยูภายใตมูลนธิิคณะสงฆพระมหาไถ เปนองคกรศาสนา 
จึงไมมีเอกสารท่ีทาง ธนาคารตองการ  ดงันั้น  เวลาท่ีจะตองไปติดตอกับ ธนาคาร จะติดขัดเกีย่วกับ
เร่ืองเอกสาร เพราะจะตองมีการหักภาษีดวย”    

จากการศึกษาผูวิจัยพบวาส่ือมวลชนคาทอลิก มีการเปล่ียนแปลงในการนําส่ือใหมมาใช
เพื่อใหเทาทันกระแสโลกาภวิัตน คือ มุงเนนท่ีความรวดเร็ว ในการเผยแพรพระวรสารของพระเจา 
ดวยการเขาถึงคริสตชนกลุมเปาหมายอยางท่ัวถึง โดยมีการนําใชส่ือใหมคือ เว็บไซต มาใชในการ
ทําการประชาสัมพันธขายสินคาท่ีสนับสนุนความเช่ือ ความรูทางศาสนา ใหกับคริสตชนทั่วไป    
จึงถือไดวาเปนการนาํเอาระบบการบริหารเชิงธุรกิจมาใชผานชองทางสื่อใหม คือ WEB อุดมสาร
ดอทคอม แตก็ยังนําระบบบริหารเชิงธุรกิจมาใชไมเต็มประสิทธิภาพ เพราะยังมีการพัฒนาไมถึง
ระดับของการทําธุรกรรมท่ีจะเปน E-commerce ได เพราะยังไมมีพัฒนาการไปถึงข้ันที่ไดมีการ   
ซ้ือ –ขาย แลกเปล่ียน และการจายเงินผานบัตรเครดิต     
 
 
 
สวน ท่ี 2   ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กับวาติกัน มีกระบวนการส่ือสารผานส่ือใหมอยางไร ทามกลาง  
                  กระแสโลกาภิวัตน 
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สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ 

ภาพท่ี 13   กระบวนการส่ือสารผานส่ือใหมของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กับทางกับ วาติกัน 

กระบวนการส่ือสารของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กับทางวาติกัน ผานส่ือใหม จึงสรุปได 
ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
  ขาวสาร / จดหมาย      แบบเปนทางการ      แบบไมเปน 

  ทางการ 
        เว็บไซต /  
        E-mail 
 
       

  
 
     E-mail 
 
   
 
 
 
 

จากภาพท่ี 13 ขางตนแสดงใหเห็นถึง  กระบวนการส่ือสารผานส่ือใหมของส่ือมวลชน
คาทอลิกฯ กับวาติกัน จะแบงออกเปน 2 แบบ คือ การส่ือสารแบบเปนทางการ และการส่ือสารแบบ
ไมเปนทางการ  คือ  

วาติกัน 
 

สมณกระทรวงวาดวยการส่ือสารสังคม 
(ผูควบคุมส่ือมวลชนคาทอลิกระดับโลก) 

บานทูต  สถานทูตวาตกิัน 
ประจําประเทศไทย 

เครือขายขาวสาร กรุง

เว็บไซตขาวสารของพระศาสนจักรคาทอลิก  
เชน WWW.UCIP.CH WWW.SIGNIS.ORG   
WWW.ZENIT.ORG  WWW.UCANNEWS.COM  

สงขาวมาถึงคุณ 
วีรนนทฯโดย

สํานักงานสภา
พระสังฆราช 

ิ

สื่อมวลชนคาทอลิกแหงประเทศไทย 
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แบบเปนทางการ (ดานซายมือ) 
กระบวนการส่ือสารผานส่ือใหมของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กับวาติกัน แบบเปนทางการ   

ผูวิจัยพบวา ขอมูลขาวสาร (สาร) หรือเอกสารขาวท่ีถูกสงมาจากทางวาติกัน (เปนผูสงสาร) จะเปน
เอกสารขาวในลักษณะท่ีออกโดยสมณกระทรวงฯ ของทางวาติกัน ผานชองทาง จดหมาย หรือ          
E-Mail ซ่ึงแบงออกเปน งานแตละสมณกระทรวงตามเนื้องานท่ีรับผิดชอบ แตสมณกระทรวงท่ี
ควบคุมดูแลงานดานส่ือมวลชน ทางวาติกนั คือ สมณกระทรวงวาดวยการส่ือสารสังคม ซ่ึงอาจมี
การสงเร่ืองสอบถามมาถึงส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โดยมีข้ันตอนในการสงเอกสารขาวท่ีมี
แบบแผน เปนทางการ โดยผานเขามาในชองทางสถานทูตวาติกนัประจําประเทศไทย ถนนสาธร 
(เรียกวา บานทูต) และทางบานทูตจะสงจดหมายน้ัน ไปยังสํานักเลขาฯ (ผูรับสารระดับ 1) สภา
พระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย และทางสํานักเลขาฯ จะคัดกรองงานที่เขามาวาเกี่ยวของกับ
หนวยงานไหน เชน เกี่ยวของกับสื่อมวลชนคาทอลิกฯ ก็จะดําเนินการจัดสงตอไปยังส่ือมวลชน
คาทอลิกฯ (ผูรับสารระดับ 2) ท้ังนี้ บางกรณีทางส่ือมวลชนคาทอลิกฯ สามารถจะตอบจดหมาย
ดังกลาวกลับ (Feedback) ไปยัง หนวยงานผูควบคุมการทํางานของส่ือมวลชนคาทอลิกโลก ท่ีวาติกัน
ไดโดยตรง ในกรณีท่ีตองการใหเกิดความรวดเร็วในการดําเนินงาน ซ่ึงอาจเปนการตอบจดหมาย
กลับไปเปนการส่ือสารแบบเปนทางการ (Formal Communication) เพราะเปนการส่ือสารท่ีมีโครงสราง
แบบแผนแนนอน (อางถึง  เวทินี สตะเวทิน,  2542 : 43)  แตหากเปนกรณีสําคัญเรงดวนก็อาจใชส่ือ
ใหม คือ สงเปน E-mail ไปลวงหนากอนท่ีจดหมายทางการจะสงตามไป อยางไรก็ตามทางส่ือมวลชน
คาทอลิกฯ จะตองสําเนาเร่ืองราวท่ีไดสงออกไปใหทางสํานักเลขาฯ สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ได
ทราบเร่ืองและเก็บรวบรวมเปนหลักฐานดวยทุกคร้ัง     

แบบไมเปนทางการ(ดานขวามือ)    
กระบวนการส่ือสารเพ่ือแสวงหาขาวสารผานส่ือใหมของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กับวาติกนั 

แบบไมเปนทางการ  ผูวิจัยพบวา ส่ือมวลชนคาทอลิก ไดมีกระบวนการส่ือสารในการนําเอาส่ือใหม
มาใชเพื่อชวยใหไดรับขาวสารความเปนไปจากท่ัวทุกมุมโลก โดยใชเครือขายขาวของวาติกันผาน
ชองทางส่ือใหม คือ ส่ือเว็บไซตของเครือขายขาว และใช E-mail เพื่อรับสงขาวสารระหวางกนั   
ตามท่ี บาทหลวงพงศเทพ ประมวลพรอม รองผูอํานวยการส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย และ
บรรณาธิการบริหาร ไดกลาวไววา  

“เราจะหาขาวจาก Website หลากหลาย ของพระศาสนจักร เชน WWW.vatican.va, 
www.Zenith.com โดย อุดมสาร จะเลือกขาวท่ีนาสนใจมาแปล  เชน เม่ือตัวพอเอง, คุณพอวรยุทธ, 
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ซิสเตอรคอรา ไดอานแลว เหน็วานาสนใจกจ็ะระบุใหเจาหนาท่ีดานแปล นําบทความดังกลาวไปแปล 
และลงตีพิมพตอไป”  (บาทหลวงพงศเทพ  ประมวลพรอม, 6  กรกฎาคม  2547)   
 จากการใหสัมภาษณขางตน พบวาชองทางการแสวงหาขาวสารของทางส่ือมวลชน
คาทอลิกฯ ในปจจุบัน ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการเปนผูผลิตส่ือส่ิงพิมพ คือ 
หนังสือพิมพอุดมสาร จึงมีความจําเปนตองปรับตัวเพื่อใหไดขาวสารที่รวดเร็วข้ึน เพื่อใหสามารถ
เผยแพรขาวสารความเปนไปในพระศาสนจักรคาทอลิก ไดเทาทันกับโลกท่ีกําลังเปล่ียนแปลงไป  
ดวยการใชส่ือใหมเปนส่ือเสริมในการส่ือสารใหมากข้ึน ในรูปแบบตาง ๆ  ดังนี้   

- หาเครือขายขาวสารซ่ึงมีท้ังเปนส่ือบุคคลท่ีเปนคนรูจกัท่ี ไปศึกษาตอท่ี กรุงโรม โดย
การใช E-Mail มือถือ ฯลฯ (แตจะใชในกรณีท่ีเปนเร่ืองเรงดวนและตองการภาพและขาวท่ีเปน
ปจจุบันที่สุด)  

- แสวงหาขาวสารจากเครือขายขาวสารสื่อมวลชน โดยการเปนสมาชิกและแลกขาวสาร
กัน ทางอินเตอรเน็ต   เชน  

- “ยูซิป” UCIP (Union of International Catholic Press) เปนองคกรคาทอลิก                 
ท่ีรับผิดชอบในเร่ืองของส่ือสารมวลชน และปจจุบันไดมีเว็บไซต www.ucip.ch โดยส่ือมวลชน
คาทอลิกฯ จะไดรับขาวสารโดย UCIP  จะสงตรงเขา E-mail  กลางของสํานักงาน 

- หรือ SIGNIS “ซิกนิท” ท่ีผลิตส่ิงพิมพท้ังเปน นิตยสารรายเดือน และเปนจดหมาย
ขาว ซ่ึงออกทุก ๆ 2 เดือน และปจจุบันไดมีเว็บไซต www.Signis.org โดยส่ือมวลชนคาทอลิกฯ 
สามารถดึงขาวท่ีอยูในเว็บไซตฯ มาแปลและตีพิมพใน “อุดมสาร”ไดอยางรวดเร็ว   ซ่ึงแตกตางจาก
แตกอนท่ีไมมีเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตอยางมาก  เพราะวาส่ือมวลชนคาทอลิกฯ  จะตองรอขาวสารท่ี
ตองใชเวลากวาจะสงมาถึงเปนเดือน ๆ ซ่ึงขาวก็กลายเปนประวัติศาสตร  เพราะตองเสียเวลาเดินทาง  
แตเม่ือท่ัวทุกมุมโลก ไดนําเอาเทคโนโลยีทางการส่ือสารเขามาชวยใหการส่ือสารผานชองทางใหม 
คือ ผานทางอินเทอรเน็ต ไดชวยใหการสงรับขาวสารสะดวกรวดเร็ว ไดขาวสารจากท่ัวทุกมุมโลก 
อยางรวดเร็วกวาแตกอนมาก เหมือนกับไดยอยโลกมาไวเปนหมูบานเดยีวกัน โดยท่ีทางส่ือมวลชน
คาทอลิกฯ ไดสมัครเขาเปนสมาชิกรับขาวสาร ในสํานักขาวตางประเทศหรือองคกรขาวตาง ๆ  ก็จะ
สามารถรับ-ขาวสารที่จะสงมา จากสํานักขาว เปน File attchment เขามายัง E-mail ของส่ือมวลชน
คาทอลิกฯ หรือทางส่ือมวลชนคาทอลิกฯ สามารถเปดอานขาวของทางสํานักขาวตางประเทศ และ
หากสนใจก็สามารถนําขาวหรือบทความในน้ัน มาแปลและลงในขาวของอุดมสารไดเลย    

- สํานักขาว UCANews (Union of Catholic Asian News) www.ucannews.com                
“ยูแคน” ทางส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ก็ยังสามารถสงขาวของประเทศไทยไปใหกับ “ยูแคน” ไดดวย
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เพราะเปน บาเดอร กันอยู จงึตองมีการแลกขาวระหวางกันซ่ึงจะใชวิธีการสงเปน E-mail แนบ file 
ขาว และภาพถึงกัน 

- แหลงขาวสําคัญอีกแหลงหนึ่งท่ีทาง สื่อมวลชนคาทอลิกฯ ใชในการหาขาวจาก
ตางประเทศ คือ หนังสือพิมพ L’ossevatore Romano (ลอซ ซาวาโตเร โรมาโน เปรียบไดกบั
กระบอกเสียงของทางวาติกนั) ซ่ึงแตกอนการประกาศขาวตาง ๆ ของทางวาติกัน จะถือเอาเท่ียงของ
วันศุกร เปนวนัท่ีทุกอยางจะเร่ิมตน เชน เม่ือมีประกาศของพระสันตะปาปา ในเท่ียงของวันศุกร  
ทาง L’ossevatore Romano จะเร่ิมและวางจาํหนาย ในวนัอาทิตยซ่ึง ชาวคริสตจะถือวาวันอาทิตยจะ
เปนวันเร่ิมตนทุก ๆ อยาง และในอดีตกวาทางสื่อมวลชนคาทอลิกฯ จะไดรับขาวสารก็จะชาไป             
1 อาทิตย เพราะตองรอขาวสารที่สงเปนส่ิงพิมพจากตางประเทศ แตในปจจุบัน หนังสือพิมพ  
L’ossevatore Romano จะลงขาวในเว็บไซตของ www.vatican.va โดยใหเขาไปดงึขอมูล หรือดึงภาพ   
ท่ีสวยงาม และทันเหตุการณ  มาใชในการทํา “อุดมสาร”  ของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ไดอยางรวดเร็ว  
โดยการใชส่ือใหมท่ีมีประสิทธิภาพในการแพรกระจายขาวสารของโลกยุคปจจบัุน    

- แหลงขาวท่ีทางส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ใชอีกแหลงขาว คือ สํานักขาว CSN 
(Catholic News Services) ซ่ึงอยูท่ี อเมริกา ซ่ึงขาวท่ีไดจะเปนการสรุปและยอยขาว ขาวท่ีไดจาก 
CSN แตกอนจะเปนจดหมายขาว (News letter) สงมาจากอเมริกาซ่ึงจะไดขาวชามาก แตปจจุบัน 
CSN มีเว็บไซต ช่ือ www.catholicnews.com ซ่ึงเปนชองทางในการรับขาว รูปแบบใหมของ 
ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ในยุคปจจุบัน  

ดังนั้น  เพื่อใหเกิดความเช่ือม่ันวา ขาวสารตางๆ ท่ีไดมาจากตางประเทศน้ันๆ เปนเร่ือง
ท่ีมีความสําคัญมากๆ  หรืออาจมีผลกระทบตอการตีพิมพขาวสารของหนังสือพิมพ “อุดมสาร” แลว   
ทางส่ือมวลชนคาทอลิกฯ จะตรวจสอบผานทางเว็บไซต ท่ีเปนเครือขายขาวสารของทางตางประเทศ 
โดยจะเขาไปตรวจสอบความถูกตองของขาว แตไมมีสิทธิท่ีจะนําขาวในสํานักขาวนีม้าแปลและตีพมิพ  
ซ่ึงสํานักขาวนีก้็คือ    

- สํานักขาว FIDES (ฟเดส) เปนแหลงขาวจากกรุงโรม  จะเปนการยอยขาวในเร่ืองของ
ขอคําสอนตาง ๆ ท่ีมีลงใน หนังสือพิมพ L’ossevatore Romano โดยขาวท่ีไดจะมาจากสํานักขาว
ของวาติกันเหมือนกัน มีเว็บไซต ท่ี ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ เขาไปดูขาวไดท่ีคือ www.fedis.org    

- อีกแหลงขาวหนึ่งก็คือ “เซนิท” (ZENIT News Agency) ซ่ึงเปนสํานักขาวของทาง
วาติกันเชนเดยีวกัน มีเว็บไซตท่ีส่ือมวลชนคาทอลิกฯ เขาไปดูขาวไดท่ีคือ www.zenit.org    

ในสวนของการแสวงหาขาวสารของทางส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ในปจจุบัน ส่ือมวลชน
คาทอลิกฯ ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการเปนส่ือมวลชนผูส่ือขาว จึงมีความจําเปนตองปรับตัวเพื่อใหได
ขาวสารที่รวดเร็วข้ึน เพื่อใหสามารถเผยแพรขาวสารความเปนไปในพระศาสนจักรคาทอลิก ไดเทาทัน
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กับโลกท่ีกําลังเปล่ียนแปลงไป ดวยการหาเครือขายขาวสาร ซ่ึงมีท้ังส่ือใหมตาง ๆ หรือส่ือบุคคลท่ี
เปนคนรูจักท่ี ไปศึกษาตอท่ี กรุงโรม โดยใชการติดตอกนัทางส่ือใหม เชน โทรศัพท E-mail (แตจะ
ใชในกรณีท่ีเปนเร่ืองเรงดวนและตองการภาพและขาวท่ีเปนปจจุบันท่ีสุด) และแสวงหาขาวสารจาก
ส่ือมวลชน เชน “ยูซิป” (UCIP) เปนองคกรคาทอลิก ท่ีรับผิดชอบในเรื่องของส่ือสารมวลชน หรือ 
SIGNIS “ซิกนิท” ท่ีผลิตส่ิงพิมพท้ังเปน นิตยสารรายเดือน และเปนจดหมายขาว ซ่ึงออกทุก ๆ               
2 เดือน   

จากแตกอนท่ีส่ือมวลชนคาทอลิกฯ จะตองรอขาวสารที่ตองใชเวลากวาจะสงมาถึงเปน
เดือน ๆ ซ่ึงขาวก็กลายเปนประวัติศาสตร เพราะตองเสียเวลาเดินทาง แตเม่ือท่ัวทุกมุมโลกไดนําเอา
เทคโนโลยีทางการส่ือสารเขามาชวยใหการส่ือสารผานชองทางใหม คือ ผานทางอินเทอรเนต็ไดชวย
ใหการสงรับขาวสารสะดวกรวดเร็ว ไดขาวสารจากทั่วทุกมุมโลก อยางรวดเร็วกวาแตกอนมาก  
เหมือนกับไดยอยโลกมาไวเปนหมูบานเดียวกัน โดยท่ีทางส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ไดสมัครเขาเปน
สมาชิกรับขาวสาร ในสํานกัขาวตางประเทศหรือองคกรขาวตาง ๆ กจ็ะสามารถรับ-ขาวสารท่ีจะสงมา 
จากสํานักขาว เปน File attchment เขามายัง E-mail ของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ หรือทางส่ือมวลชน
คาทอลิกฯ สามารถเปดอานขาวของทางสํานักขาวตางประเทศ และหากสนใจก็สามารถนําขาวหรือ
บทความในน้ัน มาแปลและลงในขาวของอดุมสารไดเลย รวมท้ัง บางสํานักขาว เชน  www.ucannews.com 
“ยูแคน” ทางส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ก็ยังสามารถสงขาวของประเทศไทยไปใหกับ “ยูแคน” ไดดวย
เพราะเปน บาเดอร (Bater) กันอยู จึงตองมีการแลกขาวระหวางกนัซ่ึงจะใชวิธีการสงเปน E-mail  
แนบ file ขาว และภาพถึงกนั 

 
การส่ือสารผานส่ือมวลชนคาทอลิกในระดับโลก 
“โครงสรางส่ือมวลชนในระดับโลกนี้ จะมีส่ือมวลชนคาทอลิกโลก และมีงาน 3 แผนก 

แตปจจุบันจะมีงานเหลือ 2 แผนก คือ UCIP กับ SIGNIS และเคาก็มีการประชุมทุกระดับ ระดับโลก 
World Congress ก็ 3 ป/คร้ัง และระดับทวีปก็มี  ซ่ึงเขาประชุมทางส่ือมวลชนคาทอลิกก็ตองสง
ตัวแทนไปประชุมกับเขา เพราะฉะน้ัน เราก็รับรูแลกเปล่ียนประสบการณกัน” (คุณพอวรยุทธ           
กิจบํารุง  เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อมวลชน (ส่ือมวลชนคาทอลิก), 24 กรกฎาคม 2547) 

“การติดตอกันของส่ือมวลชนคาทอลิกระดับโลก จะติดตอกันโดยตรงไมตองผานสภา
พระสังฆราช เปน E-mail จดหมาย”  (คุณพอวรยุทธ   กิจบํารุง, 24  กรกฎาคม 2547) 

“ป 2547 นี้เราไดเปนเจาภาพเปนผูจัดสถานที่ในการประชุม” ส่ือมวลชนคาทอลิกโลก...
ผลพลอยไดจากการจัดงานครั้งนี้ เขาก็จะไดรูจักประเทศไทย ไดรูวาพระศาสนจักรคาทอลิกเปน
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อยางไร ไดรูวางานของพระศาสนจักรในประเทศไทยเปนอยางไรบาง” (คุณพอวรยุทธ กิจบํารุง, 
24  กรกฎาคม  2547)  

ผูวิจยัพบวา ส่ือมวลชนคาทอลิกมีกระบวนการส่ือสาร เพื่อรับ-สงขอมูลขาวไปยังส่ือมวลชน
คาทอลิกโลก ผานทางสื่อใหมทาง E-Mail และยังใชกลยุทธการส่ือสารผานกิจกรรมการประชุม
ระดับโลก โดยส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย รับเปนเจาภาพในการจัดงาน สงผลใน 2 ทาง คือ
เปนการเผยแพรประชาสัมพนัธผลงานในระดับประเทศ และเกิดเครือขายขาวสารใหม ๆ เพิ่มข้ึนดวย 

  
การตรวจสอบขาวสาร ในยุคไรพรมแดนของส่ือมวลชนคาทอลิก 
ในป พ.ศ. 2546 ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ เคยไดรับการตดิตอสอบถามจากคริสตชนจํานวน

มากมายท่ีโทรเขามาถามขาวท้ังวัน ซ่ึงเขาไดยินมาวา “พระสันตะปาปาสวรรคคต” ขาวนี่แพรไปท่ัว
ประเทศ  เชียงใหม หรือ TV ก็พูดในรายการ  ชอง 9..ไปทั่วประเทศ  การเช็คขาวถาม จะถามไปยัง
ไปทางสถานฑูต  เม่ือทางสถานทูตยังไมรูเร่ือง จะเช็คขาวทันทีจากกรุงโรม  เช็คอะไรหลาย ๆ 
อยาง ...คําตอบคือ “ไมมี”    

ท้ังนี้ การเช็คขาว อันดับแรก ผูท่ีจะอางอิงไดเร่ืองวาติกนัได จะเช็คทางสถานทูตวาติกัน
ในประเทศไทยกอนเลย  เพราะปกติ สถานทูตจะตองเปนจุดแรกท่ีรู  เพราะ Connection ตรงนี้ เรามี
สายตรงกัน เม่ือจุดนี้ไมรู เราก็ตองเช็คขาววา แหลงขาวมาจากไหน ปรากฏวา แหลงขาวมาจาก
รายการตอนเชา  ท่ีรายการ TV พูดออกไปตรงน้ี  เราก็เลยเช็คตอไปวา พูดมาไดอยางไร  เอาขาวมา
จากไหน  เม่ือ Link ไป Link มา  เปนขาวจาก CNN แตขาวจาก CNN ดังกลาวนั้น พูดถึง พระคาร
ดินัลองคหนึ่งท่ีเคยใหสัมภาษณวา “พระสันตะปาปาฯ ควรลงจากตําแหนงไดแลว  แกแลวอยูอีก        
ไมนานก็ตาย”  แกพูดทํานองนั้น  แตคนเอาไปตีความ แลวมาพูดอานขาวตอนเชา เปนการสรุปขาว  
ซ่ึงไมไดศัพทเอามากระเดียดเลย   เม่ือขาวมันดัง  เราก็เลยตองลงแกขาวเลย  อยางนี้เปนตน 

ผูวิจัยพบวา ปจจุบันเปนยุคการส่ือสารไรพรมแดน เพราฉะนั้น หากเกดิประเดน็ปญหา
ระดับโลก (Global Issue) อยางประเดน็ขาวลือท่ีวา พระสันตะปาปาสวรรคต ส่ือมวลชนคาทอลิก
จะตองเช็คขาวมากกวาปกติ และสวนหนึ่งท่ีเปล่ียนแปลงในเรื่องท่ีเกีย่วกับส่ือ ก็คือการใชส่ือตาง ๆ 
เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลขาวสาร ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เพราะวามีการใช
ส่ือใหมมากข้ึน ทําใหเกิดขาวสารขามพรมแดนแลวกอใหเกิดความสับสนมากข้ึน เพราะฉะน้ันก็เลย
ยิ่งจะตองใหความสําคัญกับการตรวจสอบความถูกตองของขาวมากข้ึน  ซ่ึงถือไดวาเปนการปรับตัว
ทามกลางกระแสโลกาภิวัตนของส่ือมวลชนคาทอลิกในการทําหนาท่ีส่ือมวลชนของศาสนาในระดับหนึ่ง   
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สวนท่ี 3   การนําส่ือใหมมาใชของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ  กับสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ  มีกระบวนการ 
   ส่ือสารเปนอยางไร  ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน   และมีผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอยางไร 
 
ภาพท่ี 14   กระบวนการส่ือสารระหวางบุคลากรในส่ือมวลชนคาทอลิก และบุคลากรในสภา 
      พระสังฆราชคาทอลิกฯ และการนําส่ือใหมมาใช เพื่อชวยในการส่ือสาร ทามกลาง 
                   กระแสโลกาภวิตัน 

 
 

 
 
 สงขาวมาถึงกองบก. 
สงขาวสาร ผานทางจดหมาย แบบเปนทางการ โดยการใช E-mail  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  จากภาพพบวา กระบวนการส่ือสารของบุคลากรในส่ือมวลชนคาทอลิกและสภาพระสงัฆราชฯ  
(มีบทบาทเปนท้ังผูรับ-สงสลับกัน) มีลักษณะเปนการส่ือสารแบบสองทิศทาง หากมองส่ือมวลชน
คาทอลิกเปนศูนยกลางจะพบวา มีทิศทางการส่ือสารท่ีหลากหลายทิศทางในการส่ือสารไปยังเครือขาย
ขาวสารตาง ๆ ท่ีเปนแหลงขาวจากบุคล ไดแก บาทหลวง ซิสเตอร บราเดอร อาสาสมัครหรือคน
รูจักกันในสังคมขาวสาร เปนตน ซ่ึงมีการติดตอกันโดยการ E-mail หรือโทรศัพท บางโอกาสก็มี
การแสวงหาขาวสารโดยคนจากเว็บไซต และจากเอกสารขาวตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
(เปนชองทางในการหาขาวสารท่ีหลากหลายและเชื่อถือได) ท้ังนี้ เพื่อประโยชนแสวงหาขาวสาร
และตรวจสอบขาวสาร เพื่อส่ือสารตอไปยังสมาชิกคริสตชน (ผูรับสาร) ท้ังหลายผานทางส่ือตาง ๆ
ขององคกร 

บานฑูต  สถานฑูตวาติกัน 
ประจําประเทศไทย ถ.สาธร 

สภาพระสังฆราช 
สํานักเลขาธิการ 

ส่ือมวลชนคาทอลิก 

เครือขาย
ขาวสารที่กรุง

- เว็บไซตขาวสารของพระศา
สนจักรคาทอลิก  เชน UCIP  
SIGNIS 
- เว็บไซต  เชน vaican.va 

เครือขายขาวสารในประเทศ 
- สังฆมณฑลท้ัง10 
- อาสาสมัคร 
- ฯลฯ 

แหลงขาวอ่ืน 
ๆ ในประเทศ 
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สภาพระสังฆราชฯ 

  กระบวนการสื่อสารขอของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กับบุคลากรในหนวยงานของสภา
พระสังฆราชคาทอลิกฯ 
 
ภาพท่ี  15  กระบวนการส่ือสารในการสง-รับขาวสารของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กับบุคลากร 
                  ในหนวยงานของสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ดวยกัน และการนําส่ือใหมมาใช  
                   เพือ่ชวยในการส่ือสาร  ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน  
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 

จากภาพขางตนแสดงใหเห็นถึง กระบวนการส่ือสารในการสง-รับขาวสารของส่ือมวลชน
คาทอลิกฯ กับบุคลากรในหนวยงานของสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ดวยกัน (สลับกันทําหนาท่ี
เปนท้ังผูสงสารและผูรับสาร)  ซ่ึงจะแบงออกเปนขอมูลขาวสาร หรือเอกสารที่มาจากทางสํานักงาน
สภาพระสังฆราชฯ จะเปนเอกสารภายใน โดยมีขั้นตอนในการสงเอกสารที่มีแบบแผน เปนการ
ส่ือสารอยางเปนทางการ โดยสํานักเลขาฯ สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย จะกล่ันกรองงาน
ท่ีเขามา หากเกี่ยวของกับส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ก็จะดําเนินการจดัสงตอไปยังส่ือมวลชนคาทอลิกฯ
(ผูรับสาร) ท้ังนี้ ทางส่ือมวลชนคาทอลิกฯ สามารถจะตอบจดหมายดังกลาว โดยสงผานสํานักเลขาฯ 
สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ก็ได แตหากเปนกรณเีรงดวนก็อาจใชชองทางการส่ือสาร โดยสงเปน 
E-mail หรือโทรศัพทมือถือ หรือ แฟกซ  

หากเปนขอมูลขาวหรือบทความตาง ๆ ทางสื่อมวลชนคาทอลิกฯ จะรอรับขาวจากเครือขาย
ขาวสาร โดยแบงออกเปน 

1. เครือขายขาวสาร จากเขตสังฆมณฑล 9 เขต  ซ่ึงมีการติดตอส่ือสารกนัผานทาง E-mail  
2. เครือขายขาวสาร จากคริสตชนท่ีเคยเขารับการอบรมจากทาง ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ  

ซ่ึงมีการติดตอส่ือสารถึงกันผานชองทางตาง ๆ เชน ทางจดหมาย ทางโทรศัพท ทาง E-mail เปนตน 

สํานักงานสภา
ั

สื่อมวลชนคาทอลิกแหงประเทศไทย 

คณะกรรมการ
คาทอลิกอ่ืนๆ 

เครือขายขาว 
ตามสังฆ
มณฑล 

คริสตชนฆราวาส ท่ีชวย
เขียนขาว บทความ DPU
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3. เครือขายขาวสาร จากคณะกรรมการตาง ๆ ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ  ซ่ึงมีท้ังท่ี
เปนบาทหลวง นักบวช หรือซิสเตอร รวมถึงเจาหนาท่ีในคณะกรรมการฯ ซ่ึงเปนผูท่ีเช่ียวชาญ
เฉพาะทางจะสงเร่ืองเขามายังส่ือมวลชนคาทอลิกฯ  โดยการสงเปนท้ังทางจดหมาย  และ E-mail  

 
การทํางานของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ เพื่อนําเสนอ ขาวสาร ในปจจุบัน  
แตถึงแมวาการทํางานของส่ือมวลชนคาทอลิกแหงประเทศไทย  จะอยูภายใตกรอบ

นโยบายของสภาพระสังฆราชเปนหลักนัน้ แตระยะหลัง ๆ มานี้ทางสภาพระสังฆราช ก็ไดใหอิสระ 
ในการทํางานมากข้ึน โดยคอยติดตามการนําเสนอขาวสาร บทความตาง ๆ ดวยใจท่ีเปดกวางข้ึน  
ใหโอกาสแกนักเขียนท่ีพยายามจะสรางงานเขียนท่ีมีคุณภาพ  แตก็ยังขาดแคลนนักเขียนท่ีดี ท่ีเขียน
แลวจับใจคนอาน อานแลวรูสึกวาโดนใจ แตผูท่ีทําขณะนี้มีอยูนอยมาก อยากใหหลาย ๆ หนวยงาน
หรือหลาย ๆ ฝายเขามารวมสนับสนุนใหเกิดนักเขียนท่ีมี “ภูมิปญญาสงฆ” ดังท่ีกลาวไปแลวขางตน    
โดยคุณพอพงศเทพฯ รองผูอํานวยการส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทยและบรรณาธิการบริหาร        
ไดเลาใหฟงวา 

“แตเม่ือไหรท่ีมีการนําเสนอเร่ืองราวท่ีทางผูใหญในสภาพระสังฆราช คิดวาไมสมควร  
ก็จะมีการทวงติงมาวาเอง”  (บาทหลวงพงศเทพ  ประมวลพรอม, 6  กรกฎาคม  2547) 

ผลการวิจัย พบวา บทบาทของบาทหลวงในปจจุบันไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิมบางสวน 
คือ ตองมาบริหารองคกร/หนวยงาน และตองพยายามปรับตัวใหเทาทันกับกระแสโลกปจจุบัน        
ซ่ึงไมใชเร่ืองงายเลยในการท่ีจะใหใครคนหนึ่งซ่ึงเขาคาดหวังวา ในอนาคตเขาจะเปนบาทหลวง
ท่ีทํางานอภิบาลคริสตชนตามโบสถ  หรือเปนนักบวชที่สามารถผลิตงานเขียนไดอยางสงบในชีวิต  
กลับตองพลิก บทบาทมาเปนผูบริหารองคกรท่ีเต็มไปดวยความสับสนวุนวาย  และตองสาละวนกบั
การทํางานในองคกรท่ีบริหารงานแบบองคกรธุรกิจโดยตองละจากจากสนามงานท่ีคาดหวัง คือการ
ทํางานอภิบาลตางๆตามโบสถ หรือการทํางานตามความถนัดสวนบุคคลภายในคณะฯ โดยถูกเรียก
ใหมารับใชและทํางานของพระศาสนจักรในรูปแบบใหม โดยตองเปนผูบริการที่ถูกติดตามการทํางาน 
และตองนําส่ือใหมมาใชท้ังท่ีไมมีพื้นฐานในเร่ืองนี้ แตเนื่องจากมีเจาหนาท่ีในหนวยงานจึงสามารถ
ใชส่ือใหมไดเทาทันกับความเปล่ียนแปลงในโลกปจจุบันไดพอสมควร แตการสรางเว็บไซตของ
หนวยงานยังไมมีพัฒนาการเทาไรนกั ซ่ึงเปนผลมาจากความคิดหลักในการแพรธรรมก็คือ ควรมีการ
พูดคุยกับตัวบาทหลวง  มากกวาผานทางส่ือท่ีดูไมมีตัวตน    
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ผลกระทบท่ีเกิดจากกระบวนการส่ือสารระหวางบุคลากรในส่ือมวลชนคาทอลิกฯ และ
บุคลากรในสภาพระสังฆราชฯ  และคริสตชนผูรับขาวสาร 
 

ผลกระทบเก่ียวกับ บุคลากร 
สภาพระสังฆราชเห็นดวยวามีความจาํเปนในการทํางานแพรธรรมอยางมาก แตในระดบั

ผูปฏิบัติงานยังทํางานไมประสานงานกันเทาท่ีควร ตามท่ี คุณพอวรยทุธ กิจบํารุง ไดกลาวไววา  
“การปฏิบัติก็จะลงมาอยูในระดับคุณพอผูท่ีปฏิบัติงาน ก็ DUE กับภาคสนามจริง ๆ บางทีก็ยังไม
ประสานกันเปนลักษณะตางคนตางทํา ยังมีอยูมาก จะเปนแบบที่วาใครคิดอะไรไดก็ทํากันไป โดย
ใครอยากจะผลิตอะไรข้ึนมาก็คิดทําเองหาเงินเองทําเอง” (คุณพอวรยทุธ กิจบํารุง, 24 กรกฎาคม 
2547) 

ในยุคปจจุบัน เพื่อใหการส่ือสารระหวางหนวยงาน ท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ในภาพรวม
คือ การส่ือสารท้ังภายในองคกร และภายนอกองคกรนั้น เพือ่ใหเทาทันกับยุคโลกาภวิัตน โดยเฉพาะการ
เปนชองทางในการส่ือสารท่ีดีมาก แตวาทุกวันนี้เปอรเซ็นตคนไทยท่ีมี computer และตอ Internet 
ดวยนั้น  มีเปนสวนนอย ฉะนั้นคุณพอคิดวาการส่ือสารดวย Internet จะยังไมท่ัวถึงพระศาสนจักร  
เพราะวาพระศาสนจักรยังมีสวนท่ีเปนสัตบุรุษยากจนอยูมาก ส่ือท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดตอนนี้ท่ีใช
อยูก็คือตัวคุณพอท่ีประกาศบนประแทนในมิสซานั้นคือส่ือท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  คุณพออยากให
สัตบุรุษรับรูเร่ืองอะไรหรือจะใหทําอะไร  พฤติกรรมของสัตบุรุษจะไมคอยมาอยูในโลกเทคโนโลยี
แบบนี้เลย  จะมีก็มีแตคนรุนใหมเดก็ ๆ นักเรียน นิสิต นกัศึกษา แตสัตบุรุษท่ีเขาไปวดัเขาฟงคุณพอ
เปนหลัก หรือเปนคนท่ีอยูในตัวเมืองใหญ ๆ เทานั้นท่ีอาจเรียกรองอยากไดขาวสารของศาสนาผาน 
IT ซ่ึงคุณพอติดวามีเพยีงกลุมเล็ก ๆ เทานัน้ 

ถึงแมวา  การปรับโครงสรางองคกร  จะนาํมาซ่ึงความเปล่ียนแปลงหลาย ๆ อยาง             
แตผลกระทบที่เกิดข้ึน เพราะบุคลากรท่ีขาดแคลน จนทําใหการทํางานในบางคณะกรรมการฯ          
ยังไมสามารถสรางสรรคงานท่ีควรจะทําไดเปนช้ินเปนอันเทาไร  ตามที่  บาทหลวงทิวา แสงศิริววิฒัน 
ผูชวยเลขาธิการสภาฯ ฝายส่ือสารสังคม และเลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิก เพื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ  กลาวไววา  

“ในสภาพความเปนจริงก็คือ กรรมการหลายกรรมการในสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ 
นี่ยังไมเขมแข็งก็คือยงัไมมีตวัแทนจากทุกสังฆมณฑล หรือจากท่ีตาง ๆ เขามา บางกรรมการก็ทํางาน
ในลักษณะคอนขางโดดเดีย่ว  ก็คือมีเลขาธิการและตัวเลขาฯ ก็ทําไป  อยางท่ีควรจะเปนก็คือ ควรจะ
มีคณะกรรมการบริหารและกรรมการอํานวยการ  บางกรรมการอยางเทคโนฯ นี้  เราไมมี ซ่ึงเราก็ทํา
จดหมายขอใหพระสังฆราชฯ (ท่ีดูแลตามเขตสังฆมณฑล) เขาแตงต้ังตัวแทนมา ซ่ึงก็ไดมาสวนใหญ
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เปนคุณพอเปนตัวแทนของแตละสังฆมณฑล 4 คน  แตเนื่องจากมาประชุมกันลําบากมากเพราะจะ
ประจําอยูตางจังหวัด แตกเ็คยมาประชุมกัน 2 - 3 คร้ัง ตอนนี้ก็เลยอยูในลักษณะท่ีใหเลขาฯ (บาทหลวง
ทิวา) ตัดสินใจเองไปกอน ซ่ึงเม่ือหมดวาระไป 1 คร้ังแลว และไดมีการเสนอชื่อคุณพอทานอ่ืน         
แตผูใหญไมอนุมัติ เหตุผลก็คือ หาคนอ่ืนมาทํางานแทนยังไมได เพราะคนอื่นงานเขาก็เต็มตัว”  
(บาทหลวงทิวา  แสงศิริวิวัฒน,  20 มิถุนายน  2547)          

ปจจุบัน ยังไมมีการเตรียมบุคลากรเพ่ือจะรับมือเร่ืองส่ือใหมอยางแทจริง เชน ใหเขามี
ความคิดอานเขาใจส่ือ เพราะโลกนี้กาวไปอยางรวดเร็ว เราไมสามารถละเลยเร่ืองนี้ได พระศาสนจกัร
ตองเตรียม สรางคนข้ึนมา ไมวาจะเปนฆราวาสหรือนักบวช บาทหลวงก็ดี แตใหเปนคนท่ีมี
วิสัยทัศนชัดเจน มองเหตุการณตาง ๆ ออก รูวาโลกมีแนวโนมไปทางไหน เราควรจะเตรียมรับมือ
เร่ืองนี้ยังไง ถึงจะเตรียมตัวใหสถานท่ีนี้ใชส่ือประเภทนี้ สถานท่ีนั้นใชส่ือประเภทนัน้  ทุกวันนี้เรามี
เหลือแคบุคลากรท่ีเปนเสาหลัก พอใหรูวาท่ีนี่ไมใชบริษัท ไมใชองคกรท่ีไรจุดหมาย แตมีคุณพอ
เปนตัวแทนของพระศาสนจักร หนาที่ท่ีทําอยูก็กลายเปนเหมือนปฏิบัติหนาท่ีประจําวัน ไมมีการ
สรางสรรคงานใหม ๆ 

จากการศึกษาพบวา บุคลากร ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ สวนใหญมีความเหน็วา  
การทํางานโดยใชส่ือใหม คือ อินเตอรเน็ท E-mail เพื่อเปนชองทางในการส่ือสารขององคกร เดี๋ยวนี้
กลายเปนเร่ืองธรรมดาไปแลว เพราะทุกองคกรไมวาองคกรใด ๆ ตางก็ตองพยายามแสวงหาชองทาง
ใหม ๆ ท่ีจะนํามาเพื่อชวยในการทํางาน แตในการทํางานจริง บุคลากรบางสวนในส่ือมวลชน
คาทอลิกก็ยังไมตระหนักถึงคุณประโยชนในการนําเอาส่ือใหมใชใหเกดิประโยชนอยางแทจริง หรือ 
นํามาใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 

ความเชื่อและทัศนคติของบคุลากรในส่ือมวลชนคาทอลิก 
ในอดีตท่ีผานมา ตามคําบอกเลาของบุคลากรที่เกี่ยวของ หลักสูตรในการศึกษาของ

วิทยาลัยแสงธรรม (วิทยาลัยศาสนาคริสตโรมันคาทอลิกในประเทศไทย) สวนใหญ  ยังไมมีการ
บรรจุไวให บราเดอร (เณรใหญ) หรือเณรเล็ก (ผูท่ีเริ่มตนศึกษาเพื่อท่ีจะบวชเปนบาทหลวงซ่ึงศึกษา
อยูในระดับมัธยม) ไดรับความรูในเร่ืองคุณประโยชนหรือการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอร  ท่ีทันสมัย 
เพราะหนาท่ีของบาทหลวง/นักบวชท่ีดีในอุดมคติ ก็คือ ตองเปนแบบอยางท่ีดแีกคริสตชน เชน ทําตัว
สมถะ ไมไปยดึติดกับความสนุกสนาน ความสะดวกสบายฝายโลก ดังนัน้การกระทําตวัของบาทหลวง
สมัยใหม อาจทําใหบาทหลวงดวยกันหรือสัตบุรุษ ท่ีมีอายุมาก รูสึกสะดุด (ใจ) หรือไมชอบใจได 
ถึงแมวาการมีโทรศัพทมือถือรุนใหม  ๆหรือการมีเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุคนัน้ จะไดมาจากการบริจาค
ของคริสตชนท่ีมีฐานะก็ตาม ก็อาจจะถูกมองและถูกตําหนวิา เปนตัวอยางท่ีไมสมควรใหเยาวชน
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หรือคริสตชนดําเนินชีวิตตามได รวมถึงความเชื่อแตเดิมของคริสตศาสนา จะถือวา เคร่ืองคอมพิวเตอร
เปนปศาจทีมาลอลวงใหมนษุยหลงผดิ   

เม่ือผูเตรียมตัวบวชไดรับศีลบวชและเปนบาทหลวง/ซิสเตอรเต็มตัวแลว ทานเหลานี้ก็จะ
ไมพยายามไปยึดติดกบัเร่ืองทางโลก เพราะทางศาสนาคริสตมีความเช่ือวา “โลกนีไ้มใชโลกท่ีพระเจา
สัญญาวาจะประทานความสุขนิรันดรให แตมนุษยเราจะตองเสียสละความสุขในโลกนี้เพ่ือจะไดรับ
ความรอดในโลกหนา เพื่อท่ีจะไดไปอยูกับพระเจาในดินแดนท่ีพระองคทรงสัญญา” ดังนั้น การท่ี
บุคลากรระดับบริหารสวนใหญในองคกรจะใชเคร่ืองมือท่ีทันสมัยไมคลอง หรือไมสนใจเคร่ืองมือ
เหลานี้เลย   จึงเปนเร่ืองธรรมดา   

เม่ือเปนเชนนัน้ จึงไมเปนขอสงสัยเลยวาทําไม ในปจจุบัน ถึงมีการเรียกรองจากบุคลากร
ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ท่ีตองใหมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน ภายในวิทยาลัย
ของศาสนาคริสตโรมันคาทอลิกประเทศไทย เปนการเรงดวน เพราะบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูใน
ปจจุบัน  สวนใหญมีอายุสูงคอนขางมาก  สายตาไมดี  หรืออาจไมสามารถเปล่ียนทัศนคติท่ีมีตอการ
ใชงานเคร่ืองมือท่ีทันสมัยได  จึงเปนจุดออนท่ีควรไดรับการดูแล  โดยการเรงผลิตบุคลากรรุนใหม ๆ 
ใหเขามาชวยงานบุคลากรเดมิ จะไดเพิ่มศักยภาพในการใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอร และส่ือใหม ๆ  
เพื่อรองรับงานท่ีควรจะมีข้ึน และใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  และสามารถทํางานไดอยาง
เทาทันกับกระแสโลกปจจุบัน   

รวมท้ังยังอาจชวยใหเผยแพรบทความท่ีด ีๆ ท่ีใหขอคิด เพื่อเปนทางเลือกใหแกผูท่ีตอสู
กับส่ิงยั่วยุไมดทีางโลกไดอีกแรงหน่ึง เชน การสรางเว็บไซตทางศาสนาท่ีดี ๆ มีบทความขอคิดท่ีมี 
“พลัง” กระทบจิตใจคนอาน และชวยใหผูท่ีหลงทาง (ซ่ึงเปรียบไดกบัลูกแกะ)ในกระแสโลกาภวิตัน 
นั้นไดคิด และหลุดจากบวงท่ีมัดตัวเองจากการแขงขันแยงชิงท่ีเปนผลมาจากกระแสโลกดังกลาว  
เพ่ือกลับมาเปนลูกแกะท่ีดี เปนลูกแกะท่ีอยูในฝูงของพระชุมพา (หมายถึงพระเจา) ซ่ึงก็เปนงาน
อภิบาลสัตบุรุษเชนเดยีวกัน 

ผูวิจัยพบวา ความเชื่อและทัศนคติของบุคลากรในส่ือมวลชนคาทอลิก มีอิทธิพลตอการ
เปดรับส่ือใหม ในโลกปจจุบันท่ีไดเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากความเช่ือและทัศนคติเหลานั้นเปน
เร่ืองที่ฝงหัว เชน ตองเปนแบบอยางที่ดีใหกับคริสตชน หรือความเช่ือแตเดิมของคริสตศาสนา           
จะถือวา เคร่ืองคอมพิวเตอรเปนปศาจทีมาลอลวงใหมนษุยหลงผิด ส่ิงเหลานี้จึงไมใชเร่ืองงายสําหรับ
บาทหลวง ท่ีทํางานอภิบาลสัตบุรุษฯ ตามโบสถ หรือเปนนักบวชท่ีสามารถผลิตงานเขียนไดอยาง
สงบในชีวิต  แตกลับตองพลิก บทบาทมาเปนผูบริหารองคกรท่ีเต็มไปดวยความสับสนวุนวาย  และ
ตองนําส่ือใหมมาใชท้ังท่ีไมมีพื้นฐานในเร่ืองนี้ แตเนื่องจากมีเจาหนาท่ีในหนวยงาน จึงตองพยายาม
ใชส่ือใหมไดเทาทันกับความเปล่ียนแปลงในโลกปจจุบันใหได  
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  ผลกระทบเกีย่วกับครสิตชนผูรับสาร 
  การสื่อขาวสารทามกลางกระแสโลกาภิวัตน โดยใชชองทางส่ือใหมอันเปนนวัตกรรมใหม 

ที่มีความโดดเดนดานประสิทธิภาพในการรับและตอบกลับที่สะดวก รวดเร็ว แมนยําและทันตอ

เหตุการณในนี้ บุคลากรในส่ือมวลชนคาทอลิก และบุคลากรในสภาพระสังฆราชฯ รวมทั้ง 

คริสตชนลวน เปนสวนสําคัญของกระบวนการสื่อสารเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารของศาสนจักร         

แตการส่ือสารจะประสบความสําเร็จไดนั้น ข้ึนอยูกับความพึงพอใจและการใชประโยชนจากการ

เปดรับส่ือใหมดวย  

จากการสัมภาษณกลุมคริสตชนผูรับสาร มีผูใหความคิดเห็นเกีย่วกับเทคโนโลยีส่ือใหม 
ในท่ีนี้จะเนนไปที่เว็บไซต ซ่ึงในท่ีนี้จําแนกออกเปน 3 ชวง คือ วัยรุน วัยกลางคน วัยผูสูงอายุ          
แบงไดดังตอไปน้ี  
 
  กลุมวัยรุน 
  “ถาเปนเม่ือกอนเราไมมี TV ไมมี Computer เราก็อาจจะชา  ปจจุบันเรามี

เทคโนโลยีท่ีด ี
กวาเดิม อาจจะ E-mail สงหากัน หรือหาขอมูลกันไดใน Internet แลวก็ click สงหากัน กจ็ะเร็ว            
ถาขอมูลท่ีมีอยูเดิมอาจจะไมครบถวน เรายังไมรู แตเราก็จะไดขาวตรงน้ีก็จะรวดเร็วข้ึน” (ฐานิต  
พูลขาว,  8  พฤษภาคม 2548) 

“รูวามี  website อุดมสาร  แตยังไม เคยเขาไป  ไมไดอยูในความสนใจของเรา”                   
(คุณไพฑูรย  จองวิริยะวงษ,  15  พฤษภาคม  2548) 

“อยาง web ของอุดมสาร เขาครับ เขาไปดูขาวในประเทศวามีอะไร ฉลองวัดอะไรท่ีไหน  
ขาวมันเปนอยางไร” (คุณวศิน   มานะสุรางคกูล,  15  พฤษภาคม  2548)  

 “อานใน หนังสือพิมพ  อุดมสารมานานมากแลว ตั้งแตเด็ก ๆ เลย  สวนใน web ท่ีเคย
เขาไปดูอยูคร้ังนึง  คือมันมีไมครบทุกหนา  มีเฉพาะบางขาวเทานั้น  แลวก็ไมคอยนาสนใจเทาไร” 
(คุณวศิน  มานะสุรางคกูล,  15  พฤษภาคม  2548)  
 
  กลุมวัยกลางคน 

“ส่ือเยอะแยะมากมาย พวกมือถือ คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต DVD VCD มีอะไร
เยอะแยะ   แตท่ีเราสนใจจะเปนหนังสือนะ”   (สนธยา  สุภากิจ,  8  พฤษภาคม  2548) 
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“สวนมากกเ็หมือนเนื้อหาในอุดมสาร เร็วข้ึนแนนอน ใช แตคือเราไมตองมานั่งเปดอานไง 
เราก็ดูคอลัมนสําคัญ ๆ อะไรอยางนี้ มันสะดวกข้ึน ไมตองเสีย 7 บาทคาหนังสือพิมพไงละ” 
(สนธยา  สุภากิจ, 8  พฤษภาคม  2548) 

“อยากใหส่ือใหมชวยกระตุนใหวัยรุนเกิดศีลธรรมใหมาก เพราะเดี๋ยวนี้วัยรุนมาวัด         
เขาจะไมคอยตอบรับหรือรวมพิธีดวยใจรอนรนเลย ไมอะไรเลย สวนเว็บไซตไมมีเวลาเขาไปอาน
และไมคอยรูจกัอานจากหนังสือพิมพก็ดีอยูแลว”  (ลาวัลย มีแสงธรรม, 8  พฤษภาคม  2548) 
 
  กลุมผูสูงอาย ุ

“อินเตอรเน็ต website มือถือ ลักษณะสําคัญมันตอง รูขาวสารรวดเร็ว คม ชัด ลึก คือ 
มันตองมีเนื้อหาเปนความจริง ลึก และมีความเปนจริงทุกดาน แตเว็บไซตของอุดมสารนี่ ไมเคย       
เขาไปดูเลย”  (ชลลดา  สิละตรีศรศิลป, 15  พฤษภาคม  2548) 

“ก็เคยเขา  Net เขา website  แตลูกเราจะเปนคนเปดแลวในขณะท่ีเขาเปดดู เขาจะชวน
เราดูดวย  แม ๆ มาดูสิบอกแมมาดูสิ เราก็ดูไดหรอก แตไปกดอะไรของเขาไมเปนหรอกนะ เราก็
คอยบอก ถานองเปดไปเยอะ ๆ กวานี้นะ นองจะเห็นอะไรมากกวานี้ เราก็เหน็ลูกเรา เขาเปดดใูน
เร่ืองของศาสนาแบบน้ีดวยบางคร้ัง”  (ประภาศรี   สุขสถาน, 15  พฤษภาคม  2548) 

“ใช ขาวใหญ ๆ จะออกมาทางทีวีดวย พวกนี้จะรูเร็ว บางทีพวกคนรูจักท่ีอยูท่ีนูน          
(กรุงโรม) โทรศัพทมาบอก ถามีญาติพี่นอง อะไรอยางนี ้ถามีเร่ืองสําคัญท่ีพระสันตะปาปาเสียชีวิต 
ก็ตองโทรศัพทสิเร็วกวา อุดมสารที่ตองรอต้ังอาทิตยนกึถึงจะทราบขาว แตเดีย๋วนี่เขากเ็ร็วข้ึนแลวนะ” 
(ปราณี  อิงคากุล, 15  พฤษภาคม  2548) 

“เคยใหเพื่อนชวยเปดใหดู เขาเปนอาจารยท่ีมหาวิทยาลัยท่ีเซนตจอหน แตหลัง ๆ ไมได
เขาไปดูเลย”   (พรรณี  รังสรรค, 15  พฤษภาคม  2548) 

“ไมสนใจอินเตอรเน็ตเลย เพราะวาเราพอใจกับหนังสือพิมพอุดมสารรายสัปดาห ท่ีอาน
อยูแลว เนื้อหาก็เยอะ ดีแลว” (ปราณี    อิงคากุล, 15  พฤษภาคม  2548) 

“ไมเคยเปดเคยดู ไมเคยยุงกับคอมพิวเตอรเลย เปนของลูกเขา เดี๋ยวไปกดผิดกดถูก” 
(ไพเราะ  หิรัญศิริ,  15  พฤษภาคม  2548) 

“เร่ืองคอมพิวเตอรอินเตอรเน็ตนี่  เปนของลูก ๆ ตอนนีเ้ขาไปเรียนตอเมืองนอก  แตเรา
ก็ไมเขาไปยุงนะ”  (มาลี  อดุลยเศรน,ี 15  พฤษภาคม  2548) 

จากความคิดเห็นขางตน ผูวจิัยพบวา  กลุมวัยรุน มีการเปดรับส่ือใหม อยางมากแตมีการ
เลือกเปดรับเฉพาะส่ือใหมท่ีมีความนาสนใจ ดึงดูดใจ มีความแปลกใหม มีลูกเลนหรือ บริการท่ี
ทันสมัย เชน การให DownLoad รูปภาพของศาสนาท่ีสวยงาม และกลาท่ีจะเปล่ียนแปลง ซ่ึงเปน
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สาเหตุที่ทําใหวัยรุนเม่ือเขาไปเยี่ยมชมเว็บไซต ของอุดมสารดอทคอม ท่ีมีเนื้อหาไมแตกตางจาก      
ในส่ือส่ิงพิมพท่ีรับอยูเปนประจําแตยังมีคอลัมนนอยกวา รวมท้ังยังไมบริการหรือลูกเลนท่ีดึงดดูใจ 
ท่ีแปลกใหม จึงไมคอยกลับเขาไปอานซํ้า เพราะไมดึงดูดใจวยัรุน สวนวัยกลางคนจะมีการเปดรับ
ส่ือใหมบางแตก็สวนนอยเพราะไมมีเวลามาเปดดูทางอินเทอรเน็ต อานจากหนังสือพิมพก็สะดวกดี    
และในวยัผูสูงอายุ สวนใหญจะไมเปดรับส่ืออินเทอรเน็ต ยกเวนจะมีคนมาเปดใหด ู ก็จะดูบางเปน
สวนนอย 

จากการทําสัมภาษณกลุมคริสตชนผูรับขาวสาร มีผูใหความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาใน 
หนังสือพิมพอุดมสาร  หรือนิตยสารอุดมศานต ซ่ึงแบงออกเปนคริสตชนในชวงวยัตาง ๆ ซ่ึงในท่ีนี้
จําแนกออกเปน 3 ชวง  คือ  วัยรุน  กลุมผูใหญ  แบงไดดงัตอไปนี้  

 
กลุมวัยรุน 

  “คือเร่ืองหนัก ๆ นี่ไมชอบเลยครับ แตอยางเร่ือง แนะนําหนังนี่จะอาน  เพราะเวลา
เพื่อนเขาไปดู The Passion of the Christ เขาก็จะถามท้ังเร่ือง เราก็จะอธิบายเขาได เพราะเราไดอาน
ในอุดมสาร วาในเร่ืองนี้มีจดุมุงหมายอยางนี้ เพราะบางทีเขาไมไดอาน เขาจะ งง ๆ ..วามาถูกเฆ้ียนตี
ทําไม  แลว..หนังก็จบ”   (ไพฑูรย  จองวิริยะวงษ,  15  พฤษภาคม 2548) 
  “อาน เร่ือง The Passion of the Christ เปนเร่ืองท่ีนาติดตามตัวละครตาง  ๆ วาคนนี้
เปนอยางไร ทําอะไร  ทําใหรูประวัติตาง ๆ รูถองแทวามีความเปนมาอยางไร  (ทําใหเราเปนคนทัน
โลกเหมือนกนันะ) และทราบความเปนมาของผูคนในเร่ืองนี้ดวย” (คุณวศิน มานะสุรางคกูล, 15 
พฤษภาคม 2548) 

 “ชอบอาน พวกตอบปญหา เร่ืองปญหาคาใจ เคยสงสัยเหมือนกับท่ีเขาถามแตยังไม             
ทันไดถามก็มีคนมาถามไปแลว แลวเรากเ็ลยไมตองถาม” (ฐานิต  พูลขาว,  8  พฤษภาคม  2548) 

“ออเร่ือง วงพิณแกว เรือนจํานครปฐม ในนิตยสารอุดมศานต อานครับอาน เพราะ
แปลกดี ท่ีเขาสัมภาษณคุณท่ีเลนพิณแกวนะครับ เขาไปสอนใหคนในเรือนจําเลนพิณแกวนะครับ” 
(คุณวศิน  มานะสุรางคกูล. นักศึกษา,  สัมภาษณ,  15  พฤษภาคม  2548)  

 
กลุมผูใหญ   
“ชอบอานหลายเร่ือง อยางเร่ืองประวัตินกับุญกอานคะ เพราะเดีย๋วนี้เขาเขียนด ี และให

ขอคิดดี ๆ มากข้ึนนะคะ”   (พรรณี  รังสรรค,  15  พฤษภาคม  2548) 
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“คอลัมนท่ีตองดูกอนเลยคือ พวกวัดไหนมีอะไร ก็ดวูาจะมีฉลองวัดท่ีเราอยากไปเม่ือไหร 
แลวก็อานพวกสังคมภูธร เพราะจะไดทราบขาวความเปนไปของบาทหลวงนักบวชท่ีรูจักซ่ึงอยูหางไกล
ไมคอยไดเจอกันนะคะ”  (ประภาศรี   สุขสถาน, 15  พฤษภาคม  2548)   

“อันนี้ก็ชอบเหมือนกัน คะ ขาวพวกวัดไหนมีอะไร จะไดรูวาจะมีฉลองวัดวันไหน            
ก็ตอนน้ีเกษยีณแลวก็ชอบไปพักผอนแลวก็ไดบุญดวย สวนสังคมภูธร นี่ก็ไมเคยพลาดเหมือนกันคะ” 
(ปราณี  อิงคากุล,  15  พฤษภาคม  2548) 

“ท่ีจะเปดดูกอนเลย ก็จะเปนพวกนี่แหละคะ พวก วัดไหนมีอะไร หรือสังคมภูธร นี่ตอง
ดูกอนเลย”  (พรรณี  รังสรรค, 15  พฤษภาคม  2548) 

“ชอบอานเร่ืองตางประเทศ เพื่อจะไดรูวาเขาเปนอยางไรกันบาง แตยังมีนอยอยูนะคะ” 
(ลาวัลย  มีแสงธรรม, 8  พฤษภาคม  2548)  

จากความคิดเห็นขางตน ผูวจิัยพบวา กลุมวัยรุน มีความชอบในเนื้อหาในเร่ืองท่ีไมหนัก
สมอง เพราะเรียนกห็นักอยูแลว จึงสนใจในเร่ืองบันเทิง หรือเร่ืองแปลกใหม แตมีแงคิดเกีย่วกับ
ศาสนาสอดแทรกอยู คริสตชนกลุมผูใหญ จะชอบอานคอลัมนท่ีสนับสนุนใหเกดิกิจกรรมพกัผอน
และไดทองเท่ียวไปในจังหวดัตาง ๆ เพื่อไปงานฉลองวดั (โบสถคาทอลิก) ซ่ึงจะมีงานเชนนี ้ตลอดป  
แตละวดัจะจัดปละ 1 คร้ัง   ในวันครบรอบฉลองนักบุญอุปถัมภของแตละวัด 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณ และสัมภาษณกลุมจากกลุมเปาหมาย
ตามท่ีกําหนดไว ประกอบกับการสังเกตการณเบ้ืองตนในการทํางานโดยใชส่ือใหม วิธีการในการ
ส่ือสารภายในของบุคลากรในสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ และวิธีการศกึษาเอกสาร เชน หนังสือพมิพ
อุดมสาร นิตยสารอุดมศานต เว็บไซต เอกสารการปรับระบบโครงสรางองคกร และการนําระบบ
บริหารเชิงธุรกิจเขามาใชในองคกร จากนัน้นําขอมูลท่ีไดมาประกอบกัน ทําการสังเคราะหเรียบเรียง 
จัดประเภท  และไดแบงผลการวิจัยเปน 3 ขอ  คือ 

ปญหานําวิจัยขอท่ี 1 การใชส่ือใหมของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางไรบาง  ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน 

ปญหานําวิจยัขอที่ 2 ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กับวาติกนัมีกระบวนการส่ือสารผานส่ือใหม
อยางไร  ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน 

ปญหานําวจิัยขอท่ี 3 การนําส่ือใหมมาใชของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กับสภาพระสังฆราช
คาทอลิกฯ มีกระบวนการส่ือสารเปนอยางไร ทามกลางกระแสโลกาภวิัตน และมีผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
อยางไร 
 
1.  สรุปผลการวิจัย 
 

ปญหานําวิจัยขอท่ี 1 การใชส่ือใหมของส่ือมวลชนคาทอลกิ สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง
อยางไรบาง  ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน 

จากการศึกษาสรุปวา สื่อมวลชนคาทอลิก ดําเนินงานตามนโยบายท่ีไดจากทางสภา
พระสังฆราชคาทอลิก ซ่ึงจะสะทอนออกมาจากวัตถุประสงคในการดําเนินงานในปจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไป  
โดยมุงเนนท่ีจะแกปญหาท่ีเกดิข้ึนในการดําเนนิงานในชวงกอนการปรับระบบองคกร  และพระศาสนจักร
คาทอลิกไทยก็เห็นสมควรแกเวลาท่ีจะไดนําเอาหลักการท่ีไดจากการสังคายนาวาติกันท่ี 2 เม่ือ 40 ป
ท่ีผานมา นํามาปรับใชโดยการทําแผนงานทิศทางอภิบาล ค.ศ. 2000 เปนการทํากรอบใหญ ในองคกรสภา
พระสังฆราชคาทอลิกฯ และทําเปนกรอบเล็กไลลงไปตามหนวยงาน  โดยพยายามท่ีจะต้ังคณะกรรมการ
คาทอลิกตาง ๆ ใหสามารถรองรับงานท่ีจะสงมาจากทางวาติกันใหไดท้ังหมด  จึงไดมีการตั้งช่ือ

DPU



   141 

หนวยงานใหสอดคลองและสะทอนถึงงานท่ีรับผิดชอบของแตละคณะกรรมการฯ เพ่ือใหงายแกการแจกจาย
งานและหาผูท่ีจะรับผิดชอบในเนื้องานนั้น ๆ ได   
 

สรุปมิติท่ี 1  เร่ือง  โครงสราง  หนาท่ี 
  ผลจากการศึกษาสรุปไดวาส่ือมวลชนคาทอลิก ไดมีความพยายามในการใช “ส่ือ” ทุกชนิด
รวมท้ังนํา “ส่ือใหม” มาใชเพื่อชวยในการสงขาวดี ไปยัง “ประชากรของพระเจา” ซ่ึงก็คือ “คริสตชน” 
ตามท่ีวิสัยทัศน ของส่ือมวลชนไดระบุไว โดยการกระทําบทบาทหนาท่ีในฐานะเปนตัวเช่ือมโยง
ระหวางสถาบันคริสตศาสนากับคริสตชน ในรูปแบบที่ไมแสวงหาผลกําไร และไดพยายามอบรม
พัฒนาสรางบุคลากรประจําและอาสาสมัครใหม ๆ เพื่อใหเกดิเครือขายขาวสารจากเขตสังฆมณฑลใน
การเขียนขาวและชวยสงขาวสารใหกับส่ือมวลชนคาทอลิก โดยไดใชส่ือใหมคือ E-mail มาชวย
เพื่อใหไดขาวสารท่ีรวดเร็วทันสมัยมากข้ึนกวาแตกอน แตพัฒนาการในการนําส่ือใหมมาใชนี้ยังคง
เปนแบบคอยเปนคอยไป รวมถึงเคร่ืองมือท่ีชวยในการรับสงขาวสารไดรับการพัฒนาในระดับหนึ่ง
เทานัน้ ทําใหการสงรับขาวสารยังไมรวดเร็วเทาท่ีควรจะเปน การใชส่ือใหมจึงยังไมเต็มประสิทธิภาพ 
และการส่ือสารของส่ือมวลชนคาทอลิก ยังคงเปนเพียงการส่ือสารกันภายในเฉพาะชาวคริสต
ดวยกันเองเพียงกลุมเล็ก ๆ เทานั้น 

ท้ังนี้ในการปรับโครงสรางองคกร ในภาพรวมสงผลใหการทํางานระหวางหนวยงาน
สามารถประสานงานกันไดด ี แตละหนวยงานตางไดรวมรับรู งานของคณะกรรมการคาทอลิกฯ อ่ืน ๆ 
โดยการประชุมรวมกันของเลขาธิการคณะกรรมาธิการฝายฯ และการปรับวัตถุประสงคในการทาํงาน
ของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ นั้น สงผลใหเกิดการชวยเหลือและสนับสนุนงานหรือกิจกรรมตาง ๆ          
ท่ีคณะกรรมการอื่น ๆ ไดจัดข้ึนและไดผลงานเปนท่ีพอใจกวาเดิม แสดงใหเห็นไดจากตารางการ
เปล่ียนแปลงดานมิติโครงสราง หนาท่ี 
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ตารางท่ี  4   การเปล่ียนแปลงดาน มิต ิโครงสราง  หนาท่ี 
 

การเปล่ียนแปลง หลังการปรับระบบองคกร 

มิติโครงสราง  หนาท่ี - มีการกําหนดวสัิยทัศน  พันธกิจ 
- มีการปรับช่ือคณะกรรมาธิการท่ีสังกัดอยู 
- มีแนวทางในการทํางานของแตละหนวยงานท่ีชัดเจน และทํางาน
สนับสนุนงานกับมากข้ึน 

- ยังคงใชส่ือส่ิงพิมพเปนส่ือหลัก 
- สรางเครือขายขาวสารทั่วประเทศ โดยนําส่ือใหมคือ E-mail           
มาใชในการรับ-สงขาวสารระหวางกัน 

 

จากตารางผลการวิจยัพบวา ส่ือมวลชนคาทอลิกมีการเปล่ียนแปลงดานมิติ โครงสราง 
หนาท่ี มีการกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจท่ีชัดเจนวาจะใชส่ือมวลชนในการเผยแพรกิจกรรมและ
ขาวสารใหกวางขวาง มีการปรับเปล่ียนช่ือทีใ่ชเรียก คณะกรรมการท่ีสังกัดอยูอยางชัดเจน หนวยงาน
แตละหนวยในสังกัดมีแนวทางการทํางานท่ีชัดเจน ทํางานสนับสนุนงานกันมากข้ึน และพบวา
ส่ือมวลชนคาทอลิก ยังคงใชส่ือส่ิงพิมพเปนส่ือหลัก และสรางเครือขายขาวสารทั่วประเทศ โดยนํา
ส่ือใหมคือ E-mail มาเพ่ือใชในการรับ-สงขาวสารกับเครือขายขาวสาร แตยังเปนเพียงบุคลากร
สวนนอยเทานั้นท่ีสามารถใชงานส่ือใหมไดเต็มท่ี จึงเปนการใชส่ือใหมไดไมเต็มประสิทธิภาพ
เทาท่ีควร 
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สรุปมิติท่ี 2   เร่ือง  การติดตอส่ือสารโดยการใชส่ือใหมในองคกร   
 
ตารางท่ี  5   การเปล่ียนแปลง ในมิติ เร่ือง การนําส่ือใหมมาใชในองคกร 

การเปล่ียนแปลง กอนการปรับเปล่ียน 
ระบบองคการ 

หลังการปรับระบบองคกร 

มิติการใชส่ือใหม - การสงขาวสาร  แบบเปนทางการ 
จะใชการสงจดหมาย   

- การสงขาวสาร  แบบเปนทางการ 
ยังคงใชจะใชการสงทางจดหมาย  

 - เร่ิมมีการนําส่ือใหมมาใชในบาง
หนวยงาน เชน ส่ือมวลชนคาทอลิก ฯ 
ไดนํา  E-mail  มาใชในการสง-รับ
ขาวสารจากทางวาติกัน แตยงัไมมี 
ผูท่ีใชงานไดคลองเทาไร      

- ทุกหนวยงานมี E-mail ใชงาน        
มีเคร่ืองคอมพิวเตอร   ท่ีสามารถ       
ใชงาน Internet ได  แตหนวยงาน
ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ   และสํานัก
เลขาธิการฯ มีการใช E-mail หรือ  
Internet  บอยกวาหนวยงานอ่ืน ๆ 
เพราะตองติดตอส่ือสารกับทาง
วาติกัน  เปนประจํา   และตอง
ติดตามขาวสารความเปนไปของ
พระศาสนจักรคาทอลิกท่ัวโลกดวย 
ขาวจากเว็บไซตขาวสารของ
คาทอลิก  เชน  UCIP,  SIGNIS    

ส่ือใหมท่ีส่ือมวลชนคาทอลิกไดนํามาใชในการติดตอส่ือสาร 
ผลจากการศึกษาสรุปไดวา ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ไดนาํส่ือใหม คือ ส่ืออินเทอรเน็ต         

มาใชเพื่อชวยในการติดตอส่ือสารภายในองคกรมากข้ึน โดยในสวนของการพัฒนาเว็บไซตขณะนี้
อยูในยุคเร่ิมหยุดนิ่ง เพราะถึงแมวาส่ืออินเทอรเน็ตจะมีขอดีท่ีชวยใหการส่ือสารรวดเร็ว ทันสมัย 
แตก็มีขอจํากัดในการใชงานโดยเฉพาะกับองคกรศาสนา เชน ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ท่ีตองระแวดระวัง
ตัวในการเปดโอกาสใหคนภายนอกมาโจมตีทางเว็บบอรดของเว็บไซต udomsarn.com และเว็บบอรด       
ก็ถูกปดตัวลง แตอยางไรก็ตาม E-mail ก็ยังเปนชองทางหนึ่งใหส่ือใหมสามารถทําหนาท่ีในการ       
สง-รับ ขาวสารขอมูลและปญหาจากผูอานอุดมสาร หรือบุคคลภายนอกที่สนใจได และใชสง-รับ
ขาวสารจากแหลงขาวและเครือขายภายนอกมากข้ึน ดังนั้นการใชเว็บไซตของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ  
จึงยังไมสะทอนถึงขอเรียกรองของพระศาสนจักรท่ีเดนชัด     
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สรุปมิติท่ี 3   เร่ือง  รูปแบบการส่ือสารตอประเด็นขาวใหญ 
 
ตารางท่ี 6   การเปล่ียนแปลง ในมิต ิเร่ือง รูปแบบการส่ือสารตอประเด็นขาวใหญ  เชน ขาวเกีย่วกับ 
  สงครามสหรัฐ-อิรัก  
 

การเปล่ียนแปลงในมิต ิ หลังการปรับระบบองคกร 

รูปแบบการส่ือสาร - มีการจัดกจิกรรม “เสวนา” ท่ีสงผลตอการ
แสดงความคิดเห็นตอ 

- ประเด็นขาวใหญ  ทําใหเกิดความคืบหนาใน
การนําเสนอขาวสารที่ไมสงผลกระทบตอ
ศาสนา 

การนําเสนอขาวสารในประเด็นใหญ   เชน   ขาว
สงครามสหรัฐ-อิรัก 

- ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ มีขอจาํกัดในการลง
ขาวสาร  การวจิารณ  สังคม 

- มีหนวยงานในสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ     
ท่ีดูแล เร่ืองเกีย่วกับสงครามอยูแลว 

- ในการทําขาวท่ี เปนเร่ืองใหญ ๆ  และหาก       
ไมมีการเตรียมการลวงหนา ก็จะใชวิธีการหา
ขาวจากเครือขายขาวสาร  ใหผูท่ีกวางขวาง  
เปนผ ู แนะนําหรือเปนท่ีปรึกษา 

- ในการติดตอส่ือสารของส่ือมวลชนคาทอลิก ฯ 
ก็จะมีการประสานงานและสงขาวสารเพ่ือ
สนับสนุนงานกันผานส่ือใหม เชน การสง Fax 
หรือ ใชโทรศัพทมือถือเพ่ือประสานงาน 
ระหวางหนวยงาน 

 

ผลจากการศึกษา สรุปไดวาการเปล่ียนแปลงภายหลังการปรับระบบองคกรส่ือมวลชน
คาทอลิกฯ สงผลตอการแสดงความคิดเห็นตอประเด็นขาวใหญ เชน ขาวสงครามสหรัฐ-อิรัก 
โดยส่ือมวลชนคาทอลิกฯ เปนผูสนับสนุนในการนาํเสนอขาวสารผานการจัดกจิกรรมสัมมนาของ
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.) เพื่อเรียกรองใหยุติสงคราม โดยสราง
ความนาเช่ือถือถือของแหลงสารซ่ึงไดมาจากผูเขารวมสัมมนาท่ีเปนท่ียอมรับในสังคม เชน นกัวิชาการ 
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พระสงฆ (ของศาสนาพุทธ) บาทหลวง ฯลฯ ซ่ึงเปนการส่ือสารรูปแบบการส่ือสารใหม เพื่อเรียกรอง
ใหเกดิสันติภาพข้ึนในโลก และส่ือมวลชนคาทอลิกฯ นําเสนอเร่ืองราวในมุมมองของศาสนา โดยท่ี
ส่ือมวลชนคาทอลิกจะไมเปนผูท่ีออกแสดงความคิดเหน็ในประเด็นเหลานั้น  แตจะนําความคิดเหน็
ในมุมมองของผูท่ีนาเช่ือถือหลาย ๆ ฝาย  มานําเสนอตอคริสตชนผูรับขาวสารในมุมมองใหม ๆ         
ซ่ึงจะไมกระทบกับภาพลักษณขององคกรศาสนา 

ท้ังนี้ ในการติดตอส่ือสารของส่ือมวลชนคาทอลิก ก็จะมีการประสานงานและสงขาวสาร
เพื่อสนับสนุนงานกันผานส่ือใหม เชน การใชโทรศัพทมือถือเพ่ือประสานงานระหวางหนวยงาน 
โดยส่ือมวลชนคาทอลิกจะนําเสนอขาวในมุมมองของศาสนา โดยมีบาทหลวง ผูท่ีมีท่ีมีบทบาทหนาท่ี
เปรียบเหมือน “นายประตูทวาร” ในการคัดกรองขาวสารทุกช้ิน  อยางระมัดระวัง  เพ่ือเปนการ
ปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอ อุดมการณขององคกรศาสนา กอนท่ีจะถูกสงสารออกไป โดยผาน
ชองทางส่ือมวลชนตาง ๆ ไปยังคริสตชน  (ผูรับสาร)  

 
มิติท่ี 4  การนาํระบบบริหารเชิงธุรกิจเขามาใชในองคกร 

ตารางท่ี  7   การเปล่ียนแปลง ใน  มิต ิเร่ือง การนําระบบบริหารเชิงธุรกิจมาใชในองคกร 

การเปล่ียนแปลงในมิต ิ ผลการนําส่ือใหมมาใชเพื่อประโยชน 

การนําระบบบริหารเชิงธุรกิจมาใชในองคกร มีการนําเอาระบบการบริหารเชิงธุรกิจมาใชขาย
สินคา (ศาสนภัณฑ) ของศาสนาผาน ชองทาง
ส่ือใหม คือ WEB อุดมสารดอทคอม เพือ่เปน
ชองทางในการส่ือสารไปยังคริสตชน 

 
เว็บไซตกับการบริหารงานเชิงธุรกิจ 
จากาการศึกษาสรุปไดวาส่ือมวลชนคาทอลิก มีการเปล่ียนแปลงในการนําส่ือใหมมาใช

เพื่อใหเทาทันกระแสโลกาภิวัตนคือ ตองมีความรวดเร็ว ในการเผยแพรพระวรสารของพระเจา     
ดวยการเขาถึงคริสตชนกลุมเปาหมายอยางท่ัวถึง โดยมีการนําใชส่ือใหมคือ เว็บไซต มาใชในการ
ทําการประชาสัมพันธขายสินคาท่ีสนับสนุนความเช่ือ ความรูทางศาสนา ใหกับคริสตชนทั่วไป   
จึงถือไดวาเปนการนําเอาระบบการบริหารเชิงธุรกิจมาใชผานชองทางส่ือใหม คือ เวบ็ไซตอุดมสาร
ดอทคอม แตก็ยังนําระบบบริหารเชิงธุรกิจมาใชไมเต็มประสิทธิภาพ เพราะยังมีการพัฒนาไมถึง
ระดับของการทําธุรกรรมท่ีจะเปน E-Commerce ได เพราะยังไมมีพัฒนาการไปถึงข้ันที่ไดมีการ        
ซ้ือ –ขาย แลกเปล่ียน และการจายเงินผานบัตรเครดิต     
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ปญหานําวิจัยขอท่ี  2  ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กับวาติกัน มีกระบวนการสื่อสารผาน
ส่ือใหมอยางไร  ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน 
 
ภาพท่ี  16   แสดงการสรุปกระบวนการส่ือสารในพระศาสนจักร ทามกลางกระแสโลกาภวิัตน 

 
 
 
 

www.Ucip.ch   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน 
 
  กระบวนการส่ือสารผานส่ือใหมของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กับวาตกิัน จะแบงออกเปน 
2  แบบ  คือ  การส่ือสารแบบเปนทางการ  และการส่ือสารแบบไมเปนทางการ  มีรายละเอียดดังนี้  
 
 
 

สภาพระสังฆราช 

สื่อมวลชน 
คาทอลิค 

ภราดา 
(บราเดอร) 

ภคิน ี
(ซิสเตอร) 

บาทหลวง 

อาสาสมัคร 

วาติกัน 

แบบเปนทางการ 

www.ucip.ch   

www.cns.com    
www.ucannews.com 

www.catholicnews.com 

แบบไมเปนทางการ 
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  1. กระบวนการส่ือสารผานส่ือใหมของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กับวาติกัน แบบเปนทางการ    
 จากการศึกษาสรุปไดวา มีกระบวนการส่ือสารดังนี้ 
 
 แบบเปนทางการ (ดานบน) 

แหลงสาร คือ วาติกัน (เปนผูสงสาร) ไดสงขอมูลขาวสาร (สาร) หรือเอกสารขาว 
ผานชองทาง จดหมาย หรือ E-Mail ผานเขามาในชองทางสถานทูตวาติกันประจําประเทศไทย ถนน
สาธร (เรียกวา บานทูต) และทางบานทูตจะสงจดหมายนัน้  ไปยังสํานักเลขาธิการ สภาพระสังฆราช
คาทอลิกฯ (ผูรับสารระดับ 1) และทางสํานักเลขาธิการฯ กจ็ะดําเนินการจัดสงตอไปยังส่ือมวลชน
คาทอลิกฯ (ผูรับสารระดับ 2) ท้ังนี ้ บางกรณีทางส่ือมวลชนคาทอลิกฯ สามารถจะตอบจดหมาย
ดังกลาวกลับ (Feedback) ไปยังหนวยงานผูควบคุมการทํางานของส่ือมวลชนคาทอลิกโลกท่ีวาติกนั
ไดโดยตรง ในกรณีท่ีตองการใหเกดิความรวดเร็วในการดําเนินงาน ซ่ึงอาจเปนการตอบจดหมาย
กลับไปเปนการส่ือสารแบบเปนทางการ (Formal Communication) เพราะเปนการส่ือสารท่ีมีโครงสราง
แบบแผนแนนอน (อางถึง  เวทินี สตะเวทิน, 2542 : 43) แตหากเปนกรณีสําคัญเรงดวนก็อาจใชส่ือ
ใหม คือ สงเปน E-mail ไปลวงหนากอนท่ีจดหมายทางการจะสงตามไป และทางส่ือมวลชนคาทอลิกฯ
จะตองสําเนาเรื่องราวท่ีไดสงออกไปใหทางสํานักเลขาฯสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ไดทราบเร่ือง
และเก็บรวบรวมเปนหลักฐานดวยทุกคร้ัง     
 

แบบไมเปนทางการ    
กระบวนการส่ือสารผานส่ือใหมของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กับวาตกิัน แบบไมเปน

ทางการนั้น สื่อมวลชนคาทอลิกฯ ไดมีกระบวนการส่ือสารในการนําเอาสื่อใหมมาใชเพื่อชวยให
ไดรับขาวสารความเปนไปจากท่ัวทุกมุมโลก โดยใชเครือขายขาวของวาติกัน ผานชองทางส่ือใหม 
คือ ส่ือเว็บไซตของเครือขายขาว  และใช  E-mail  เพื่อรับสงขาวสารระหวางกัน  ซ่ึงจะเปนการไหล
ของขาวสารแบบสองทิศทาง คือ ส่ือมวลชนคาทอลิก จะเปนท้ังผูท่ีสงขาวสารใหกับสํานักขาวท่ี
เปนสมาชิกอยู  เชน  สงขาวสารในประเทศไทย  โดยผานชองทางส่ือใหมคือ E-mail  
 

การตรวจสอบขาวสาร ในยุคไรพรมแดนของส่ือมวลชนคาทอลิก 
ปจจุบันเปนยคุการสื่อสารไรพรมแดน เพราะฉะนั้น หากเกิดประเด็นปญหาระดับโลก  

(Global Issue) อยางประเดน็ขาวลือท่ีวา พระสันตะปาปาสวรรคคต ส่ือมวลชนคาทอลิกจะตองเช็ค
ขาวมากกวาปกติ และสวนหนึ่งท่ีเปล่ียนแปลงในเร่ืองท่ีเกีย่วกับส่ือ ก็คือ การใชส่ือตาง ๆ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลขาวสาร ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เพราะวามีการใชส่ือใหมมากข้ึน 
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ทําใหเกิดขาวสารขามพรมแดนแลวกอใหเกิดความสับสนมากข้ึน เพราะฉะนั้นก็เลยยิ่งจะตองให
ความสําคัญกับการตรวจสอบความถูกตองของขาวมากข้ึน ซ่ึงถือไดวาเปนการปรับตัวทามกลาง
กระแสโลกาภวิัตนของส่ือมวลชนคาทอลิก  ในการทําหนาท่ีส่ือมวลชนของศาสนาในระดับหนึ่ง   
 
ปญหานําวิจัยขอท่ี  3 การนําส่ือใหมมาใชของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กับสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ  
มีกระบวนการส่ือสารเปนอยางไร  ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน  และมีผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอยางไร 
 
  จากการศึกษาสรุปวา กระบวนการสื่อสารในการสง-รับขาวสารของสื่อมวลชนคาทอลิกฯ 
กับบุคลากรในหนวยงานของสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ดวยกัน จะสลับกันทําหนาท่ีเปนท้ังผูสงสาร
และผูรับสาร ซ่ึงจะแบงออกเปนขอมูลขาวสาร หรือเอกสารที่มาจากทางสํานกังานสภาพระสังฆราชฯ 
จะเปนเอกสารภายใน โดยมีข้ันตอนในการสงเอกสารท่ีมีแบบแผน เปนการส่ือสารอยางเปนทางการ  
โดยสํานักเลขาฯ สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย จะกล่ันกรองงานท่ีเขามา หากเกีย่วของ 
กับส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ก็จะดําเนินการจัดสงตอไปยังส่ือมวลชนคาทอลิกฯ (ผูรับสาร) ท้ังนี้          
ทางส่ือมวลชนคาทอลิกฯ สามารถจะตอบจดหมายดังกลาว โดยสงผานสํานักเลขาฯ สภาพระสังฆราช
คาทอลิกฯ ก็ได แตหากเปนกรณีเรงดวนก็อาจใชชองทางการส่ือสาร โดยสงเปน E-mail หรือ
โทรศัพทมือถือ หรือ แฟกซ  
 

ผลกระทบท่ีเกิดจากกระบวนการสื่อสารระหวางบุคลากรในส่ือมวลชนคาทอลิก และ
บุคลากรในสภาพระสังฆราชฯ  ภายหลังการปรับระบบขององคกร  ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน 
 

ผลกระทบเก่ียวกับ บุคลากร 
จากการศึกษาพบวา บุคลากร ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ สวนใหญมีความเหน็วา  

การทาํงานโดยใชส่ือใหม คือ อินเตอรเน็ท E-mail เพื่อเปนชองทางในการส่ือสารขององคกร  
เดี๋ยวนี้กลายเปนเร่ืองธรรมดาไปแลว  เพราะทุกองคกรไมวาองคกรใด ๆ  ตางก็ตองพยายามแสวงหา
ชองทางใหม ๆ ท่ีจะนํามาเพื่อชวยในการทํางาน แตในการทํางานจริง บุคลากรบางสวนในส่ือมวลชน
คาทอลิกก็ยังไมตระหนักถึงคุณประโยชนในการนําเอาส่ือใหมใชใหเกดิประโยชนอยางแทจริง หรือ
นํามาใชประโยชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
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ความเชื่อและทัศนคติของบคุลากรในส่ือมวลชนคาทอลิก 
บทบาทของบาทหลวงในปจจบัุนไดเปล่ียนแปลงไป คือ ตองเขามาเกี่ยวของกับเทคโนโลยี

ของโลกปจจุบัน แตในขณะเดียวกันก็ตองเปนแบบอยางท่ีดีใหกับคริสตชน และยังตองปรับตัว  
เพื่อบริหารงานในองคกร และยังตองปรับตวัใหเทาทันกับกระแสโลกปจจุบัน แตเนื่องจากมีเจาหนาท่ี
ในหนวยงาน จึงสามารถใชส่ือใหมไดเทาทันกับความเปล่ียนแปลงในโลกปจจุบันไดพอสมควร   
แตการสรางเว็บไซตของหนวยงานยังไมมีพัฒนาการมากเทาไรนัก  ซ่ึงเปนผลมาจากความคิดหลัก
ในการเผยแพรศาสนาก็คือ   ควรมีการพูดคุยกับตัวบาทหลวง   มากกวาผานทางส่ือท่ีดูไมมีตัวตน   
 

ผลกระทบเก่ียวกับคริสตชนผูรับสาร 
จากการศึกษากลุมคริสตชนผูรับสาร มีความคิดเหน็เกีย่วกับเทคโนโลยส่ืีอใหม โดยเนน

ไปท่ีเว็บไซต ซ่ึงจําแนกออกเปน 3 ชวง คือ วัยรุน วัยกลางคน วัยผูสูงอายุนั้น สรุปไดวาถึงแมวา
กลุมวัยรุนจะมีการเปดรับส่ือใหมอยางมาก แตมีการเลือกเปดรับเฉพาะส่ือใหมที่มีความนาสนใจ 
ดึงดูดใจ มีความแปลกใหม มีลูกเลนหรือ บริการท่ีทันสมัย เชน การให DownLoad รูปภาพของ
ศาสนาท่ีสวยงาม และกลาท่ีจะเปล่ียนแปลง แตเว็บไซต ของอุดมสารดอทคอม  มีเนือ้หาไมแตกตาง
จากในส่ือส่ิงพิมพท่ีรับอยูเปนประจําและยังมีคอลัมนนอยกวา รวมท้ังยังไมมีบริการหรือลูกเลนที่
ดึงดูดใจ ท่ีแปลกใหม จึงไมมีการกลับเขาไปอานซํ้า สวนวัยกลางคนจะมีการเปดรับส่ือใหมบาง        
แตก็สวนนอยเพราะไมมีเวลามาเปดดูทางอินเทอรเน็ต จะเนนอานจากหนังสือพิมพก็ไดรับความ
สะดวกดีอยูแลว  และในวัยผูสูงอายุ  สวนใหญจะไมเปดรับส่ืออินเทอรเน็ต  ยกเวนจะมีคนมาเปดใหดู  

และจากการทาํสัมภาษณกลุม คริสตชนผูรับขาวสาร มีผูใหความคิดเห็นเกีย่วกับเนือ้หา
ในหนังสือพิมพอุดมสาร หรือนิตยสารอุดมศานต ซ่ึงแบงออกเปนคริสตชนในชวงวยัตาง ๆ ซ่ึงใน
ท่ีนี้จําแนกออกเปน 2 กลุม คือ กลุมวัยรุน กลุมผูใหญนัน้ สรุปไดวา คริสตชนท่ีเปนวัยรุน จะเลือก
อานเฉพาะคอลัมนท่ีตนเองสนใจเทานัน้ เชน คอลัมนดูหนัง หรือและไมสนใจกับขาวท่ีเปนวิชาการ
มาก ๆ ถือวาเปนขาวท่ีหนักสมองก็จะไมอาน  จึงสนใจในเร่ืองบันเทิง หรือเร่ืองแปลกใหม แตมีแง
คิดเกีย่วกับศาสนาสอดแทรกอยูคริสตชนกลุมผูใหญ จะชอบอานคอลัมนท่ีสนับสนนุใหเกิดกจิกรรม
พักผอนและไดทองเท่ียวไปในจังหวัดตาง ๆ เพื่อไปงานฉลองวัด (โบสถคาทอลิก) ซ่ึงจะมีงาน
เชนนี้ตลอดป   แตละวดัจะจัดปละ 1 คร้ัง   ในวนัครบรอบฉลองนักบุญอุปถัมภของแตละวัด 
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2.  อภิปรายผล 

 
สรุปไดวา กระบวนการส่ือสารของบุคลากรในคณะกรรมาธิการฝายส่ือสารสังคมในสภา

ประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ภายหลังการปรับระบบขององคกร ทามกลาง
กระแสโลกาภวิัตนนัน้ ยังมีลักษณะเปนอนรัุกษนิยม  แตก็ไดมีการปรับเปล่ียนในเฉพาะบางจุด เชน  
ไดมีการนําเอาส่ือใหม คือ E-mail เว็บไซต Fax โทรศัพทมือถือ เขามาใชในการส่ือสารภายใน
องคกรมากข้ึน มีการสรางเครือขายขาวสารภายในประเทศ และตางประเทศ โดยใชส่ือใหมมาชวย
ในการสง-รับขาวสารที่รวดเร็วมากข้ึน มีการนําเสนอขาวสารประเด็นใหญ ๆ ในรูปแบบท่ีคํานึงถึง
สันติภาพ โดยยึดวิสัยทัศน และพันธกจิ ขององคกรเปนหลัก มีการสรางเว็บไซต เพื่อเปนชองทาง
ใหมในการส่ือสารกับคริสชนไทยท่ีอยูหางไกล และไดรับขาวสารชาหากตองรออานขาวจากสื่อ
ส่ิงพิมพ และไดใชเว็บไซตในการเปนชองทางใหมในการประชาสัมพันธ สินคา (ศาสนภัณฑ) ของ
ทางศาสนา เพื่อใหคริสตชนสามารถชมภาพสินคาหรือทดลองฟงเพลงตัวอยางของสินคาไดผานทาง
เว็บไซต  และสามารถติดตอส่ังซ้ือสินคาไดอยางสะดวกมากข้ึน   
 

ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กับการเปล่ียนแปลง 
จากผลการวิจัยคร้ังนี้มิไดแสดงใหเห็นวาส่ือมวลชนคาทอลิกฯ มีการเปล่ียนแปลงท่ีแตกตาง

จากการเปล่ียนแปลงในองคกรอ่ืนมากนัก เนื่องจากวา ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ เปนองคกรศาสนา       
จึงคงความเปนองคกรศาสนาท่ีอนุรักษนยิมเอาไวในระดับหนึ่ง ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในเวลา
รวดเร็วไดยาก หรืออาจตองใชเวลาในการเปล่ียนแปลงอยางคอยเปนคอยไป และชากวาองคกรอ่ืน ๆ    
ซ่ึงอาจเปนเพราะพระศาสนจักรคาทอลิกยังคงใหความสําคัญกับส่ือบุคคล คือ ตัวบาทหลวงหรือ
นักบวชมากกวา การใหความสําคัญกับการใชส่ือใหมหรือส่ือดั้งเดิมทําใหการเปล่ียนแปลงเปนไปไดชา        
ซ่ึงสอดคลองกับงานวจิัยของ สุวพักตร  จารุจงกลวงศ (2544) ท่ีพบวา ส่ือท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
ในการเผยแพรคริสตศาสนาคาทอลิกประเทศไทย เขตกรุงเทพมหานครนั้น คือส่ือบุคคล สวนส่ือส่ิงพิมพ 
เชน หนังสืออุดมสาร และนิตยสารอุดมศานต มีสวนชวยใหหันมาศรัทธานอย ซ่ึงผลการวิจัยนี้
สามารถสะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับการใชส่ือบุคคลเปนอันดับแรก ซ่ึงก็คือบาทหลวง/
นักบวช ซ่ึงตรงกับความเชือ่ดั้งเดิมของผูบริหารในองคกรสวนใหญท่ียงัคงมีความคิดเชนนัน้อยู ทําให
ส่ือส่ิงพิมพของศาสนา โดยเฉพาะส่ือท่ีผลิตโดย ส่ือมวลชนคาทอลิก เชน หนังสืออุดมสาร และ
นิตยสารอุดมศานต ถึงแมจะเปนส่ือส่ิงพิมพหลักของพระศาสนจักรคาทอลิกก็ตาม จึงยังคงไดรับ
ความสนใจในการพัฒนาบุคลากรนอยมากในปจจุบัน 
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รวมท้ังผูวิจยัยงัสามารถอธิบายไดวา เพราะเหตุใดการเปล่ียนแปลงในการนําส่ือใหมมา
ใชในองคกรของส่ือมวลชนคาทอลิก และสภาพระสังฆราชคาทอลิก จึงยังไมสามารถทําไดเต็มท่ี  
โดยแสดงในภาพท่ี  17 

 
ภาพท่ี 17 แสดงถึงสรุปผลกระทบในการรับนวตกรรมส่ือใหม เพื่อใชในการส่ือสารของส่ือมวลชน 
 คาทอลิกฯและสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ 
 

ผลกระทบจากการนําส่ือใหมมาใชการส่ือสาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากภาพท่ี 17 แสดงถึงผลกระทบในการรับนวตกรรมส่ือใหม เพื่อใชในการส่ือสาร
ปรับเปล่ียนองคกรของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ และสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ผูวิจยัพบวาบุคลากร
ในองคกรส่ือมวลชนคาทอลิกฯและสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ไมใชพวก (Early Adopter) เปนพวกท่ี
ยอมรับนวตกรรมไดเปนพวกรับไดปานกลางถึงบางสวน  ซ่ึงตองใชเวลาในการปรับตัวยาวนานมาก 

ความรู ความชํานาญ 
ดานเทคโนโลยีสื่อใหม 

ความเช่ือ ทัศนคติ 

สภาพระสังฆราชฯ 

สื่อมวลชน 
คาทอลิคฯ 

ทามกลางกระแสโลกาภิวัตน 
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กวาท่ีจะสามารถปรับตัวได เนือ่งจากความเช่ือดั้งเดิมท่ีพระศาสนจักรคาทอลิกเคยมีความคดิวาส่ือคอมพวิเตอร
เปนปศาจท่ีมาลอลวงมนุษยใหหลงผิด หรือเปนดาบสองคม รวมท้ัง ทัศนคติของบาทหลวงท่ีเหน็วา 
ตนเองตองเปนแบบอยางท่ีดีใหคริสตชนเอาเยี่ยงอยาง จึงไมสามารถนําส่ือใหมมาใชในชีวิตประจําวันได 
และยังขาดความรูความชํานาญเก่ียวกับเทคโนโลยีส่ือใหม ซ่ึงยังไมมีการอบรมพัฒนาบุคลากรท่ีอยู
ในองคกรใหเห็นเดนชัด ส่ิงเหลานี้จึงไดกลายเปนกําแพงกั้นทําใหระดับการยอมรับนวตกรรม
ดานเทคโนโลยีส่ือใหม ทามกลางกระแสโลกาภิวตันนัน้มีนอย และเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพนัก 
เพราะเกิดผลกระทบอ่ืน ๆ ตามมา อาทิเชน มีสมาชิกเขามาเยี่ยมชมเว็บไซด “อุดมสาร” นอย 
โดยเฉพาะคริสตชนท่ีเปนวัยรุนผูรับขาวสารถึงจะเปนเปนพวกท่ีรับไดเร็วท่ีสุด (Innovator) แตเนื่องจาก
ไมไดขอมูลท่ีตองการในนวตกรรมส่ือใหม จึงแสวงหาขาวสารจากท่ีอ่ืน สวนคริสตชนท่ีเปนผูสูงอายุ
เปนพวกท่ีรับไดเพียงบางสวน (Majority) หรือรับชา ก็จะไมไดรับผลกระทบในการรับส่ือใหม     
แตอยางใด และส่ือมวลชนคาทอลิกฯ และสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ เองกย็ังขาดแคลนบุคลากร 
ท่ีเช่ียวชาญดานส่ือใหมจึงยังขาดความทันสมัยในการนําเสนอเนื้อหาในเว็บไซต ซ่ึงเปนส่ือใหม   
  ซ่ึงขอคนพบขางตนของผูวิจัยนั้น สอดคลองกับแนวคิดเร่ืองในการสื่อสารนวัตกรรม 
เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับหรือไมยอมรับนวัตกรรมคือ คุณลักษณะของนวตักรรม ซ่ึงเร่ือง
นี้ตรงกับท่ี Rogers and Shoemaker (1971) ไดกลาวไววา “คุณลักษณะของนวัตกรรมตามท่ีผูยอมรับ
รูสึกเปนปจจยัสําคัญในการท่ียอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม แมวาวัตกรรมจะเปนส่ิงท่ีมีประโยชนมาก 
แตถาบุคคลเห็นวาไมดี ไมมีประโยชนก็อาจจะปฏิเสธนวตักรรมนั้น” 
  แนวทางในการแกปญหาท่ีเกดิจากผลกระทบ คือตองปรับเปล่ียนท่ีความเชื่อและทัศนคติ 
ของบุคลากรในองคกร ใหเกิดความยอมรับในนวตกรมส่ือใหม โดยเล็งเห็นคุณประโยชนท่ีจะไดรับ
จากการศึกษาและเรียนรูวิธีใชอยางจริงจังตอไป   

 
 การยอมรับนวัตกรรมของครสิตชน 

เนื่องจากผลการวิจัย พบวา คริสตชนสวนใหญยังคงใชส่ือส่ิงพิมพเปนส่ือหลักในการ
บริโภคขาวสารความเปนไปในพระศาสนจักรคาทอลิกอยูเหมือนเชนเดิม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยั
ของ จริยา สมประสงค (2536) ท่ีกลาวไววา ส่ือมวลชนคาทอลิกไดใชส่ือมวลชนคือส่ือส่ิงพิมพเปน
ส่ือหลักในการเช่ือมโยงความสัมพันธกับสมาชิกในสังคมไทยมาชานาน ท้ังนีเ้นือ่งมาจากการยอมรับ
นวัตกรรมของคริสตชน   ซ่ึงผูวิจัยไดทําการวิเคราะหดังตารางท่ี  7  
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ตารางท่ี 7    แสดงความสัมพันธระหวางนิสัยประจําตัวกับระดับความเร็วในการยอมรับส่ือใหม 
ของคริสตชนในชวงวยัตาง   ซ่ึงในท่ีนี้จําแนกกลุมคริสตชนผูใหสัมภาษณ ออกเปน  
3 กลุม  คือ  วยัรุน  วยักลางคน และวัยผูสูงอายุ เพื่อความชัดเจนในการอภิปรายผล 

 
คุณสมบัติท่ีมี
ประจําตัว 

พวกท่ีรับได 
เร็วท่ีสุด 

(Innovator) 

พวกท่ีรับได 
(Early Adopter) 

พวกท่ีรับได 
ปานกลาง  

(Early Majority) 

พวกท่ีรับไดเพียง
บางสวน 

(Majority)/ชา 

วัย วัยรุน  หรือ 
กลางคน 

วัยรุนหรือ 
วัยกลางคน 

วัยกลางคน  
หรือผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุ 

ความชอบ 
ในส่ือใหม 

ชอบเปดรับ 
หลากหลาย 

ชอบเปดรับบาง 
 เม่ือมีโอกาส 

เปดรับแต  
ท่ีตนชอบ 

ไมเปดรับ 
แตชอบอาน
หนังสือ 

การเขาสมาคม 
(กิจกรรม) 

สมาคม   แมกับ   
คนแปลกหนาและ 
ทุกวยัทุกช้ัน 

ชอบสมาคม 
กับคนทุกช้ัน 

เลือกคบหา 
กับคนท่ีถูกใจ 
หรือวัยเดียวกนั 

ไมคอยชอบ 
สุงสิงกับใคร 
ถาไมจําเปน 

การมีสวนรวม
ในงานของ
ศาสนา 

ยินดีรวมดวยแต 
ในเร่ืองท่ีตนชอบ 

ยินดีเต็มใจ 
แตอาจไม 
ชอบออกหนา 
ออกตา 

ยินดแีละชอบ 
ชักชวนคนอื่น
รวม 

ไมชอบ 
แตอาจทํา 
ดวยตนเอง 

 
จากตารางท่ี 7 แสดงความสัมพันธระหวางนสัิยประจาํตัวกบัระดับความเร็วในการยอมรับ

ส่ือใหม ผูวิจยัพบวากระบวนการส่ือสารนวัตกรรมนั้น ผูรับสารหรือผูรับนวัตกรรมจะมีความแตกตาง
กันไป ซ่ึงในกระบวนการส่ือสารนวัตกรรมนั้น ผูรับสารหรือผูรับนวตักรรมจะมีความแตกตางกนั
ไปจากการวิจยัของ โรเจอร และ ชูเมคเกอร (Rogers and Shoemaker) ผลจากการวิจัยคร้ังนี้ ทําให
ผูวิจัยไดสรุปความสัมพันธระหวางนสัิยประจําตัวกับระดับความเร็วในการยอมรับส่ือใหม ของคริสตชน
จะเปนไปตามคุณลักษณะความแตกตางของผูยอมรับนวตักรรม   ดังนี ้ 

  อายุ :  วยัรุนผูยอมรับนวัตกรรมเร็วกวาผูสูงอายุซ่ึงยอมรับนวัตกรรมชา   
  ความชอบในส่ือใหม : วัยรุนท่ีจะเปดรับส่ือใหมท่ีหลากหลายกวาและเร็วกวา ในขณะท่ี

วัยกลางคนหรือผูสูงอายุจะเลือกเปดรับแตส่ือท่ีตนชอบ    
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  การสมาคม : วัยรุนจะเขารวมสมาคมกับคนทุกวยัทุกชนช้ันไดเร็วกวา ในขณะท่ีวยักลางคน
หรือผูสูงอายุจะเลือกสมาคมเฉพาะคนท่ีตนชอบหรือคนวัยเดียวกนั 

การมีสวนรวมในงานศาสนา : สวนมากวัยรุนจะยอมรับและเขารวม แตในกจิกรรมทาง
ศาสนาท่ีตนชอบหรือสนใจเทาน้ัน ในขณะท่ีวยักลางคนหรือผูสูงอายุจะยินดีในกิจกรรมทางศาสนา
และชอบชักชวนคนอ่ืนรวมดวย 

  จากผลการวิจยัดังกลาว ผูวิจยัพบวา สอดคลองไปกบัแนวความคิดเกีย่วกบัลักษณะเฉพาะ
ของผูยอมรับนวัตกรรมท่ีเปนปจเจกบุคคล แบงตามความแตกตางดานบุคลิกภาพ การผานกระบวนการ
เรียนรูและกระบวนการขัดเกลาทางสังคมท่ีไมเหมือนกัน จึงทําใหเกิดความแตกตางทางดานบุคลิกภาพ 
ซ่ึงสงผลตอการยอมรับนวัตกรรม ซ่ึงผูวิจัยสรุปผลไวดังนี้  

ระบบความเชือ่ : วัยรุนผูยอมรับนวัตกรรมเร็ว จะยดึถือระบบความเช่ือแบบดั้งเดิมนอย
กวาผูสูงอายุผูยอมรับนวัตกรรมชา  

  การใชเหตุผล : วัยรุนผูยอมรับนวัตกรรมเร็วมีการใชเหตุผลดีกวาผูสูงอายุผูยอมรับนวัตกรรมชา 
เนื่องจากวัยรุนจะมีความสามารถในการเขาใจและใชส่ือใหม ในการส่ือสารดวยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
ท่ีสุด เพื่อการบรรลุเปาหมาย 

  ระดับความตัง้ใจและความปรารถนา : วัยรุนผูยอมรับนวัตกรรมเร็วมีระดับความต้ังใจ 
ท่ีจะทําส่ิงตาง ๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคสูงสุดกวาผูยอมรับนวัตกรรมชา อีกท้ังยังมีความ ปรารถนา 
หรือความตองการ ศึกษา อาชีพ เกียรตยิศ และอ่ืน ๆ สูงกวาผูสูงอายุผูยอมรับนวัตกรรมชา  

  การแสวงหาขาวสาร : วยัรุนผูยอมรับนวัตกรรมเร็วมีการแสวงหาขาวสาร โดยใชเคร่ืองมือ
ส่ือสารที่เกีย่วกับนวัตกรรมใหม มากกวาผูสูงอายุผูยอมรับนวัตกรรมชา ซ่ึงวัยรุนผูยอมรับนวัตกรรม
เร็วจะมีความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมดีกวาผูสูงอายุผูยอมรับนวัตกรรมชา  

ถึงแมวา ผลการวิจัย ขางตนจะบงบอกวา กลุมวัยรุนคือพวกท่ีรับไดเร็วท่ีสุด 
(Innovator)ท่ีมีการยอมรับนวตกรรมหรือมีการเปดรับส่ือใหมเร็วกวา ผูสูงอายุก็ตาม แตเนื่องจาก
การส่ือสารโดยใชส่ือใหม เชน เว็บไซต อุดมสารดอทคอม ของส่ือมวลชนคาทอลิกนั้นมีเนื้อหา
หรือขอมูลขาวสารที่นอยกวาเนื้อหาท่ีมีอยูในส่ือส่ิงพิมพ รูปภาพหรือสีสันที่ใชประกอบขาวใน
เว็บไซตก็มีนอยมาก ตวัเวบ็ไซตก็ไมไดแสดงออกถึงความทันสมัย ดังนั้นจึงไมสามารถดึงดูดใจ
วัยรุนผูท่ีชอบความแปลกใหมและทันสมัยได ในสวนกลุมผูสูงอายุนั้น การยอมรับนวตกรรมส่ือ
ใหมนัน้ จะชาเพราะเปนพวก  Majority คือรับส่ือใหมชา   

ดังนัน้ คนท้ัง 3 กลุมท่ีผูวิจยัไดทําการศึกษามา จงึยงัคงพงึพอใจกับการบริโภคขอมูลขาวสาร
จากส่ือดั้งเดิม คือ หนังสือพิมพอุดมสาร และนิตยสารอุดมศานตมากกวาท่ีจะเปดรับส่ือใหม 
ซ่ึงผลการวิจัยดังกลาวนี้สอดคลองกับ ทฤษฎีการใชประโยชนและการไดรับความพึงพอใจจาก
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ส่ือมวลชนของ Katz และคณะ (1974) ท่ีกลาววา การเลือกบริโภคส่ือมวลชนนั้นข้ึนอยูกับความ
ตองการหรือแรงจูงใจของผูรับสารเอง บุคคลแตละคนยอมมีวัตถุประสงค มีความต้ังใจ มีความ
ตองการในการใชส่ือมวลชนเพื่อสนองความ พึงพอใจของตนเองดวยเหตุผลตาง ๆ กัน  ซ่ึงผูวิจัยได
นําเสนอเปนแบบจําลอง  ดังนี้  

จากแบบจําลองการใชประโยชนและการไดรับความพึงพอใจจากสื่อมวลชนของ Katz 
และคณะ แสดงกระบวนการรับสารในกระบวนการส่ือสารมวลชน และอธิบายถึงการใชส่ือมวลชน
ของถึงปจเจกบุคคล หรือกลุมบุคคล ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการเลือกบริโภคส่ือมวลชนนั้นข้ึนอยูกับ
ความตองการหรือแรงจูงใจของผูรับสารเอง บุคคลแตละคนยอมมีวัตถุประสงค มีความต้ังใจ มีความ 
ตองการในการใชส่ือมวลชนเพื่อสนองความ พึงพอใจของตนเองดวยเหตุผลตาง ๆ กนั (Katz, E. and 
Other, 1974) 
 
ภาพท่ี 18   แสดงองคประกอบการใชประโยชนของการไดรับความพึงพอใจของคริสตชนตอการ 

รับ ขาวสาร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  จากภาพท่ี 18 ผูวิจยัสามารถอภิปรายไดวาความพึงพอใจในการเปดรับขอมูลขาวสารของ
คริสตชนท่ีเกดิข้ึนจากสภาวะความตองการรับรูขาวสารในชวงเวลาน้ัน หากมีเนื้อหาท่ีตรงกับความ
ตองการก็จะเกิดผลที่ตรงกับความพึงพอใจ ซ่ึงพบวาสภาพความพึงพอใจเกี่ยวกับเนื้อหาขาวสาร
แตกตางกันไปตามปจเจก บุคคล ข้ึนอยูกบัชวงอายุ พฤติกรรมและสภาวะดานอารมณของผูรับสาร 
เชน ในผูใหญความหวัง ไดอานเนื้อเกีย่วคําสอนของพระเจาเยอะ ๆ อยากรูขาวสารเกี่ยวกับการ
ฉลองวัด เพื่อท่ีจะไปเขารวมในกิจกรรมนั้น ๆ แตคนรุนใหมอยากอานเร่ืองราวท่ีบันเทิง  หรือเร่ือง
แปลกใหม แตมีแงคิดเกีย่วกบัศาสนาสอดแทรกอยู 
 

สภาวะจิตใจ
ของคริสต

ชน 
 

ความตอง 
อยากรับ
ขอมูล
ขาวสาร 

ความ
คาดหวัง 

ความพอใจ
ที่มีตอ
ขาวสาร 

การเปดรับ 
ส่ือมวลชน 
ในรูปแบบ 
ตางๆ 

 

ไดรับความ
พึงพอใจ 

 

ผลอืน่ ๆ ที ่
ตามมา (ที ่
ไมไดมุง 
หวังไว) 
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  สรุปไดวา คริสตชนกลุมผูใหญ จะไดรับความพึงพอใจและใชประโยชน กับขอมูล
ขาวสารที่ไดรับจากส่ือ “อุดมสาร” มากกวา คริสตชนกลุมคนรุนใหม ซ่ึงไมสอดคลองกับแบบจาํลอง
ของ Katz และคณะ ท่ี อธิบายไววาสภาวะทางสังคมและจิตใจท่ีแตกตางกันทําใหมนุษยมีความตองการ  
ท่ีแตกตางกนัออกไป ความตองการที่แตกตางกันนี้ทําใหคนคาดหวังหรือคาดคะเนการเปดรับส่ือแต
ละประเภทวาจะสนองความพอใจไดตางกนัออกไป ดังนั้น ลักษณะการใชส่ือของบุคคลท่ีมีความ
ตองการไมเหมือนกันจะแตกตางกันออกไป ข้ันสุดทายคือความพอใจท่ีไดรับจากการใชสื่อก็จะ
แตกตางกนัไปดวย เพราะสุดทายแลว คริสตชนทุกกลุมก็ยังคงพึงพอใจในเนื้อหา ขาวสารที่ไดรับ
จากส่ือเกา (หนังสือพิมพอุดมสาร) มากกวาส่ือใหม (เว็บไซต) เพราะไดรับขาวสารท่ีมีเนื้อหาท่ี
หลากหลายและตรงใจผูอานสวนใหญคือ ผูสูงอายุ และวัยกลางคนมากกวาในเว็บไซต และก็มี
เนื้อหาบางสวนท่ีวัยรุนพึงพอใจในการอาน ถึงแมวาวัยรุนจะเปดรับส่ือใหมแตยังไมพึงพอใจกับ
เนื้อหาและตัวเว็บไซต อุดมสารดอทคอมเทาท่ีควร จึงยังคงกลับมาอานส่ือส่ิงพิมพตอไป ดังนั้น       
จึงเปนเหตุใหส่ือส่ิงพิมพ ของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ จึงยังคงเปนส่ือหลักท่ีคริสตชนสวนใหญเลือก
อานอยูเชนเดมิ 

 
การเปล่ียนแปลง เพื่อใหเทาทันกับกระแสโลกาภิวัตน 
ในการนําส่ือใหมมาใชเพื่อการส่ือสารภายหลังการปรับระบบองคกร เพื่อใหเทาทันกับ

กระแสโลกาภวิัตน ของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ นั้น  ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ จึงไดพัฒนาสรางเครือขาย
ขาวซ่ึงก็คือบุคลากรในสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ และบุคลากรท่ีถูกกําหนดใหดูแลเร่ืองส่ือมวลชน
ในแตละเขตสังฆมณฑล รวมถึงอาสาสมัครซึ่งเปนคริสตชนที่สนใจ โดยนําเอาสื่อใหมมาใชเปน
ชองทางในการสงรับขาวสารกับเครือขายขาวดังกลาวท่ีอยูหางไกลกันไดอยางรวดเร็ว และเร่ิมใช
ส่ือใหมคือ E-mail มาใชในการติดตอส่ือสารระหวางกันมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
M. McLuhan (อางใน  ลลนา  ศักดิ์ชูวงษ, 2547 : 25)  ในเรื่องหมูบานโลก ท่ีกลาววา  การพัฒนา
ของส่ือสมัยใหมท่ีสามารถเอาชนะอุปสรรค ดานพื้นท่ีและกาลเวลาได ซ่ึงทําใหสามารถรับขอมูล
ขาวสารไดสะดวกรวดเร็วและชัดเจน โดยไมมีพรมแดนในเชิงภูมิศาสตรตอการบริโภคขอมูลขาวสาร
ของบุคคลอีกตอไป 

แตถึงแมวา ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ จะไดเร่ิมสรางเครือขายขาวสารทั่วประเทศ โดยนํา
ส่ือใหมคือ E-mail มาเพื่อใชในการรับ-สงขาวสารกับเครือขายขาวสาร แตยังคงใชส่ือส่ิงพิมพเปน
ส่ือหลัก และซ่ึงถือวาเปนการใชส่ือใหมไดไมเต็มประสิทธิภาพเทาท่ีควร เพราะผูใชส่ือใหมเพื่อการ
รับ-สงขาวสารทั้งท่ีเปนเครือขายในตางจงัหวัดและบุคลากรภายในสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ เอง  
ยงัคงมีผูท่ีใชไดอยางจริงจังนอย   
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การติดตอส่ือสารภายในองคกร   
การติดตอส่ือสารโดยการใชส่ือใหมในองคกร ไดมีพฒันาการในการสรางเว็บไซตของ

หนวยงานคือ เว็บไซตอุดมสารดอทคอม มาใชเพื่อชวยใหเปนชองทางใหมในการส่ือสารระหวาง
ส่ือมวลชนคาทอลิกกับคริสตชน โดยการเปดใหใชเว็บบอรด เปนส่ือเช่ือมโยงในการสื่อสารหรือ
ชวยไขขอของใจตาง ๆ นั้น กลับตองถูกปดลงเนื่องจาก ขอจํากัดในการใชส่ือใหมซ่ึงองคกรศาสนา
ยังไมสามารถเปดรับความคิดเห็นทีแ่ตกตางได  เนื่องจากเปนองคกรท่ีมีลักษณะการปกครองท่ีถือวา 
แบบเบ้ืองบนลงลาง (Downward Communication) ดงันัน้ การรบัฟงความคิดเหน็ของบุคคลภายนอก
จึงยังเปนส่ิงท่ีเปนเร่ืองเฉพาะภายในอยูมาก และการแทรกซึมส่ือ โดยบุคคลท่ีตองการเขามาโจมตี
องคกรนั้น ก็ตองเปนส่ิงท่ีระแวดระวังอยางมากเน่ืองจาก การเปนศาสนารอง (Minority) ในประเทศไทย
ซ่ึงมีศาสนาหลักคือศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติ การวางตัวและการสรางภาพลักษณท่ีดีจึงเปน
ปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกดิความสมานฉันทกนัระหวางคนไทยดวยกนั แตนับถือศาสนาตางกันไดเปน
อยางดี ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาเปนลักษณะเฉพาะในการพิจารณาเลือกใชส่ือใหมในคุณลักษณะท่ีแตกตาง
จากองคกรท่ัวไปอยางมาก และเปนเหตุผลหนึ่งท่ีทําใหการใชส่ือใหม เชน เว็บไซต ยังไมพัฒนา
เทาท่ีควร  และอยูในยุคเร่ิมหยุดนิ่ง  ดังนั้นจึงสอดคลองกับ เกศินี  จุฑาวิจิตร  (อางใน  ศิรินันต             
ลิมปนชัยพรกลุ, 2545 : 12) กลาวถึง ส่ือบุคคลไววา ส่ือบุคคล (Human Media) เปนส่ือพื้นฐาน
ดั้งเดิมของมนษุย และเปนชองทางการส่ือสารระหวางบุคคล ในดานการใหความหมายนั้น ส่ือบุคคล
เปนส่ือท่ีใชในการถายทอดขาวสาร ความรู ความเขาใจ และความคิดเห็นตาง ๆ ท่ีมีมาต้ังแตดั้งเดมิ
กอนการใชส่ือประเภทอ่ืน ๆ  โดยมี “คําพดู” เปนพาหนะท่ีสําคัญท่ีสุด ซ่ึงจะเห็นไดวา การส่ือสาร
โดยผานเว็บไซตจึงยังไมสามารถเอาชนะส่ือบุคคลได และสังเกตไดจากการท่ีส่ือมวลชนคาทอลิก  
ไดเหน็ความสําคัญกับบุคลากรโดยมี การสงเสริมการฝกอบรมใหกับบุคคลท่ีสนใจ ดานเครือขาย
ขาวสาร   เพราะเปนเครือขายในการสง-รับขาวสารที่ดีท่ีสุด 

 
การใชเว็บไซตกับการบริหารงานเชงิธุรกิจ 
ส่ือมวลชนคาทอลิก มีการเปล่ียนแปลงในการนําส่ือใหมมาใชเพื่อใหเทาทันกระแส

โลกาภิวัตนคือ ตองมีความรวดเร็ว ในการเผยแพรพระวรสารของพระเจา ดวยการเขาถึงคริสตชน
กลุมเปาหมายอยางท่ัวถึง โดยมีการนําใชส่ือใหมคือเว็บไซต มาใชในการทําการประชาสัมพันธขาย
สินคา (ศาสนภณัฑ) ของศาสนาท่ีสนับสนุนความเช่ือ ความรูทางศาสนา ใหกับคริสตชนท่ัวไป   
จึงถึอไดวาเปนการนําเอาระบบการบริหารเชิงธุรกิจมาใชผานชองทางส่ือใหม คือ เวบ็ไซตอุดมสาร
ดอทคอม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองไอทีกบัการส่ือสารสมัยใหม ในขอท่ี 1 เร่ืองบริการของอินเทอรเน็ต 
กลาววา อินเทอรเน็ตเปนลูทางใหมในทางการคา เพราะผูขายสามารถประกอบธุรกจิทางการคาผาน
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หนาจอคอมพวิเตอรท่ีเช่ือมตอ กับอินเทอรเน็ต ลูกคาสามารถชมภาพ และรายละเอียดของสินคา 
เพื่อใชในการตดัสินใจซ้ือไดทันที ณ เคร่ืองของลูกคาเอง ผูขายเพยีงแคจดัเตรียมขอมูลลงในคอมพิวเตอร
ของตน ก็สามารถขายลูกคาไดท่ัวโลกพรอม  ๆกัน โดยไมตองส้ินเปลืองงบประมาณในการประชาสัมพนัธ
มากเทาวิธีอ่ืน   

แตความเปนไปไดในการที่จะนําเอาระบบบริหารเชิงธุรกิจ ผานเว็บไซตของส่ือมวลชน
คาทอลิกนี้ มาใชจนประสบความสําเร็จนั้น คงเปนไปไดยาก เพราะการประสบความสําเร็จในการ
ทําธุรกรรมผานระบบอินเทอรเน็ตนั้น หมายถึง การท่ีจะตองมีการซ้ือ–ขาย แลกเปล่ียน และการ
จายเงินผานบัตรเครดิตของผูท่ีสนใจสินคา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองไอทีกับการส่ือสารสมัยใหม 
ในขอท่ี 1 เร่ืองบริการของอินเทอรเน็ต กลาววา อินเตอรเน็ตไดกลายเปนตลาดแหงใหม เพราะสามารถ
ซ้ือสินคาและชําระเงินผาน อินเตอรเน็ตไดโดยตรง เพยีงแตลูกคา จะตองมีบัตรเครดิต โดยการส่ังซ้ือ
สินคาตาง ๆ ไดโดยกรอกหมายเลขบัตร แลวระบุ สินคาท่ีตองการ และสินคาจะถูกสงมาทางไปรษณยี 
และเงินจะถูกหักจากบัญชีบัตรเครดิต แตท้ังนี้ ข้ันตอนในการขอใชระบบผานธนาคารซ่ึงมีความ
จําเปนตองใชเอกสารสําคัญท่ีแสดงถึงการเปนบริษัทฯ ดวย (จากคําบอกเลาของเวบ็มาสเตอรของ
เว็บไซต อิสระดอทคอม) ดังนั้น ส่ือมวลชนคาทอลิก ซ่ึงเปนเพยีงองคกรศาสนาธรรมดา จงึไม
สามารถขอใชบริการกับทางธนาคาร เพื่อจะทําธุรกรรมผานอินเทอรเนต็ไดโดยงาย 
 

กระบวนการส่ือสารผานส่ือใหมของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กับเครือขายขาวของวาติกัน     
กระบวนการส่ือสารเพ่ือแสวงหาขาวสารผานส่ือใหมของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กับวาติกนั 

แบบไมเปนทางการ มีกระบวนการส่ือสารในการนําเอาส่ือใหมมาใชเพือ่ชวยใหไดรับขาวสารความ
เปนไปจากท่ัวทุกมุมโลก โดยใชเครือขายขาวของวาตกิัน ผานชองทางส่ือใหม คือ มีการใชท้ังกากร
ใหขอมูลขาวสารผานทาง ส่ือเว็บไซตของเครือขายขาว และใช E-mail เพ่ือรับสงขาวสารระหวางกัน  
ดวย เชน สํานักขาวท่ีส่ือมวลชนคาทอลิกเปนบาเดอรกันอยู จึงมีการแลกขาวระหวางกันซ่ึงจะใช
วิธีการสงเปน E-mail แนบ file ขาว และภาพถึงกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดไอทีกับการส่ือสาร
สมัยใหม (ขอมูลจาก www.bu.rit.ac.th) ในการใชประโยชนของอินเทอรเน็ต ในขอ 6 การศึกษา
คนควา เพ่ือชวยในการเขียนบทความหรืองานเขียนอ่ืน ๆ รวมท้ังการนําเสนอขาวสาร ส่ืออินเทอรเน็ต
เปนส่ือท่ีชวยใหผูเขียนสามารถเขาถึงขอมูลในเร่ืองตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว เชน ชวยในการสืบคน
ขอมูลขาวสาร   
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การตรวจสอบขาวสาร ในยุคไรพรมแดนของส่ือมวลชนคาทอลิก 
ปจจุบันเปนยคุการส่ือสารไรพรมแดน เพราะฉะน้ัน หากเกิดประเดน็ปญหาระดับโลก  

(Global Issue) อยางประเดน็ขาวลือท่ีวา พระสันตะปาปาสวรรคคต ส่ือมวลชนคาทอลิกจะตองเช็ค
ขาวมากกวาปกติ และสวนหนึ่งท่ีเปล่ียนแปลงในเร่ืองท่ีเกีย่วกับส่ือ ก็คือ การใชส่ือตาง ๆ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลขาวสาร ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เพราะวามีการใชส่ือใหมมากข้ึน 
ทําใหเกิดขาวสารขามพรมแดนแลวกอใหเกิดความสับสนมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดเร่ือง 
พระศาสนจกัรคาทอลิกกับส่ือมวลชน (คําแถลง สภาสังคายนา เร่ือง ความสัมพันธแหงพระศาสนจกัร
กับบรรดาศาสนาท่ีไมใชคริสตศาสนา ขอ 1 หนา 283  อางใน โรแบต  โกสเต, 2545  : 163)             
กลาวไววา ทุกวันนี้กระแสของสังคมโลกโลกาภิวัตน โลกไรพรมแดน หรือสังคมขอมูลขาวสาร      
ทําใหทุกประเทศในโลกรวมท้ังประเทศไทยเสมือนเปนสังคมเดียวกัน ความกาวหนา เคล่ือนไหว 
และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม การเมือง ศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังการทํา
สงคราม การกอการราย ฯลฯ มีผลกระทบถึงกันอยางรวดเร็วและท่ัวถึง เพราะฉะน้ันส่ือมวลชน
คาทอลิกจึงยิ่งตองใหความสําคัญกับการตรวจสอบความถูกตองของขาวมากข้ึน ซ่ึงถือไดวาเปนการ
ปรับตัวทามกลางกระแสโลกาภิวัตนของส่ือมวลชนคาทอลิก ในการทําหนาท่ีส่ือมวลชนของศาสนา
ในระดับหนึ่ง   

ท้ังนี้ ส่ือมวลชนคาทอลิก ไดนําส่ือใหมมาใชเพ่ือชวยในการตรวจสอบขาวสารเพื่อใหได 
คําตอบท่ีถูกตองรวดเร็ว และชัดเจนท่ีซ่ึงก็คือ การใชโทรศัพท หรือโทรศัพทมือถือ เพื่อโทร
สอบถามใหไดคําตอบ หรือหาผูท่ีจะยืนยันความเปนจริงได จึงเปนหนาท่ีในการตรวจสอบความ
ถูกตองของขาว (ลือ) หนาท่ีหนึ่งของส่ือมวลชนคาทอลิก ตามท่ีไดมีผูโทรเขามาสอบถามเปน
จํานวนมาก ซ่ึงเปนการปรับตัวเพื่อแกปญหาในภาวการณท่ีไดรับผลกระทบจากกระแสโลกาภวิัตน  
ซ่ึงขอมูลจากท่ีตาง ๆ ท่ัวโลกจะถมทับเขามา  พรอมท้ังตองรับมือกับคริสตชนผูรับขาวสารภายนอก
จนเกดิความสับสน และตองโทรเขามาสอบถามกับทางส่ือมวลชนคาทอลิกเพื่อใหส่ือมวลชนคาทอลิก
หาขอสรุปหรือตรวจสอบขาวอยูเปนประจาํไดอยางด ี

 
คุณลักษณะของส่ือใหม ในการส่ือสารของพระศาสนจักร 
ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ กับวาติกัน มีการส่ือสารผานส่ือใหม โดยสามารถจําแนกการไหล

ของขาวสาร ในรูปแบบการส่ือสารทิศทางจากบนลงลาง (Downward Communication) เพราะเปน
การสงขาวสารจากผูมีตําแหนงสูงกวาไปยังผูมีตําแหนงตํ่ากวา ซ่ึงสอดคลองกับ ศิรินันต ลิมปนชัยพรกุล 
(2545) กลาวไววา การส่ือสารทิศทางจากบนลงลาง (Downward Communication) เปนการสงขาวสาร
จากบุคคลมีตาํแหนงสูงกวามายังบุคคลท่ีมีตําแหนงตํ่ากวา เปนการเคล่ือนไปตามสายบังคับบัญชา 
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รูปแบบการส่ือสารอาจเปนดวยคําส่ังท่ีเปนวาจา เปนลายลักษณอักษรหรือภาพ ดังนัน้จะเห็นไดจาก
การสงเอกสารหรือขอซักถาม จากทางวาติกันจะสงเขามายังสถานทูตวาติกันประจําประเทศไทย        
ถนนสาธร  และถูกสงตอมายัง สํานักเลขาธิการ สภาพระสังฆราชฯ  เพื่อทําหนาท่ีกรองงาน โดยสง
ตอไปยังผูเกีย่วของ เชน ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ แตบางคร้ังท่ีกวาเอกสาร หรือสมณสาสน จะมาถึง
บางคร้ังใชเวลานาน ผูเกี่ยวของก็สามารถรับเอกสารหรือ “สมณสาสน” มาแปลไดกอนลวงหนา 
จากทางไปรษณียอิเลคทรอนิกส (E-mail) หรือ จากอินเตอรเนต (Internet) ซ่ึงเปนการพลิกโฉมใหม
ในการทํางานท่ีเคยตองใชเวลาเปนอาทิตย ๆ  กวางานแตละเร่ืองจะแลวเสร็จ   

ดังนั้น ส่ือใหมเชน E-mail จึงเปนชองทางการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางาน 
ชวยสนับสนุนในการทํางานของบุคลากรของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ไดเปนอยางดี เพราะชวยยน
ระยะเวลาในการเดินทางของขาวสารท่ีเปนทางการผานจดหมาย  ใหไดรับเร่ืองผาน E-mail กอนท่ี
เอกสารตัวจริงท่ีสงมาจากกรุงโรม วาติกันจะมาถึงซ่ึงใชเวลาเปนอาทิตย แตในขณะท่ีส่ือมวลชน
คาทอลิกฯ ก็สามารถใชขอมูลท่ีรับมาจาก E-mail มาดําเนินการไปลวงหนาโดยไมใหเสียเวลา         
เม่ือเอกสารตัวจริงสงมาถึง การดําเนินงานก็มีการเตรียมการไวเสร็จเรียบรอยแลว อยางรวดเร็วกวา
แตกอน หรือเสร็จพรอม ๆ หรือในเวลาใกลเคียงกับท่ีเอกสารตัวจริงมาถึง จึงเปนขอยืนยันคุณลักษณะ 
ท่ีดีของส่ือใหมไดเปนอยางดีเพราะชวยใหการทํางานในยุคปจจุบันสะดวก รวดเร็ว เหมือนยอโลก
มาไวเปนเพียง  “หมูบานโลก”  ท่ีทุกคนมาอยูในหมูบานเดียวกัน  
 

การส่ือสารจากสื่อมวลชนคาทอลิกกลับไปยังวาติกัน 
ในการไหลกลับของขาวสารในรูปแบบของการส่ือสารจากลางข้ึนบน (Upward Communication)  

จะเปนในลักษณะของการตอบเอกสารขอสอบถาม ท่ีทางสํานักวาตกิันไดสอบถามเขามายังส่ือมวลชน
คาทอลิกฯ โดยเฉพาะ ซ่ึงการยอนกลับในลักษณะน้ี จะไมเกิดข้ึนหากไมมีขอซักถามท่ีเร่ิมมาจาก
ทางวาติกัน ดงันั้น ผูวิจยัสรุปไดวา การส่ือสารยอนกลับ ในเร่ืองความนาเช่ือถือของขาวสาร หรือ
เร่ืองนโยบายที่ทางส่ือมวลชนคาทอลิกฯไดรับมาจาก สํานักวาติกันโดยตรงจะไมเกิดข้ึน เพราะ
เร่ืองราวทุกเร่ืองในพระศาสนจักรคาทอลิก ท่ีสงออกมาจากทาง สํานกัวาติกนัแลวนั้น ถือเปนส่ิงท่ีมี
การพิจารณาท่ีรอบครอบและเหมาะสมแลว และทุกคนตองเช่ือถือตามนั้น  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
การปกครองของพระศาสนจักรคาทอลิก วิชา  หิรัญญการ (2536)  กลาวไววา ลักษณะการจัดองคกร 
ของคริสตศาสนนกิายโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ดําเนินไปในลักษณะท่ีเปนสถาบันคริสตศาสนา
โดยมีประมุขสูงสุดของพระศาสนจักร (คริสตจักรโรมันคาทอลิก) คือ พระสันตะปาปา (POPE) 
วาติกัน โดยมีอํานาจในการสอน และ อํานาจในการปกครอง อํานาจในการสั่งสอน สังคายนาวาติกันท่ี 1   
(1869 - 1870) ไดประกาศเปนขอความเช่ือวา พระสันตะปาปาและคณะสังฆราช ไมรูจักพลาดพล้ัง
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ในการประกาศสอนขอความเช่ืออยางเปนทางการ (Ex cathedra) ซ่ึงเปนพระคุณของพระจิตเจา     
ซ่ึงเปนเหตุผลท่ีเปนลักษณะเฉพาะของคริสตศาสนา (โรมนัคาทอลิก) โดยถือวาเร่ืองทุกเร่ืองท่ีกําหนด
เปนขอคําสอน และขอความเช่ือทุกอยางท่ีออกมาจากพระสันตะปาปาและคณะสังฆราช (สภาสูง)
จากวาตกิัน จะถูกตองเสมอ (หรือเรียกไดวามีการพิจารณาอยางดแีลว) ดังนั้นความคิดเห็นในเร่ืองท่ี
ไมเขาใจ ไมพอใจหรือความสงสัยตาง ๆ จากคริสตชนท่ัวไปจึงแทบจะเรียกไดวาไมมีเลย และเปน
เวลายาวนานถึงปจจุบัน 135 ป ท่ีไดปฏิบัติสืบตอกันมาเชนนี้ สวนพระสันตะปาปาองคปจจุบัน จะมี
อํานาจเปนผูปกครองบรรดาคริสตชนท่ัวโลก รวมถึงบรรดาคริสตชนคาทอลิกท่ัวประเทศไทยดวย  
ดังนั้น การเปนผูท่ีอยูภายใตการปกครองที่มีผูกล่ันกรองเร่ืองราวตาง ๆ มาใหอยางละเอียดถ่ีถวน
แลวนั้น จึงเปนเหตุใหผูรับสารไมมีการส่ือสารยอนกลับโดยตรงไปยังวาตกิัน เพือ่ตรวจสอบเร่ือง
ความนาเชื่อถือของขาวสาร หรือเร่ืองนโยบายท่ีทางส่ือมวลชนคาทอลิกฯ ไดรับมาจากสํานกัวาติกัน
อยางเปนทางการแลวนัน้ จะไมเกดิข้ึน   

และท้ังนี้ ในการสงเอกสาร ขาวสาร จากทางวาติกัน มายังส่ือมวลชนคาทอลิกฯ มีการ
นําเคร่ืองมือส่ือสารเชน ไปรษณยีอิเลคทรอนิกส (E-mail) และอินเทอรเน็ต (Internet) มาใชแพรหลาย
มากข้ึน แตในสวนของอุปกรณและผูท่ีมีความรูเร่ืองคอมพิวเตอรหรือผูท่ีใชงานเปนยังมีอยูนอย  ดังนัน้ 
เคร่ืองมือส่ือสารท่ีสะดวกรวดเร็ว และส่ือสารกันไดท่ีสุด คือ โทรศัพท/โทรศัพทมือถือ และยังคง
เปนเคร่ืองมือท่ีใชติดตอส่ือสารไดดีท่ีสุด  เพราะเปนการติดตอส่ือสารแบบ  2  ทาง  (Two way communication)   
 

การกําหนดวาระขาวสาร 
การกําหนดวาระขาวสารของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ (Agenda Setting Theory) จะมีเปน

แบบท่ีองคกรศาสนาท่ัวไปใชอยู คือ เปนแบบอนุรักษนยิม โดยสังเกตจาก ส่ือมวลชนคาทอลิกจะ
เปนผูท่ีรับนโยบายมาดําเนนิการใหเปนไปตามท่ีทางวาติกันกําหนด(วาระขาวสาร)มา ซ่ึงสอดคลอง
กับ McQuail & Windahl (1993) อางใน เอกสารประกอบการสอน วิชาสัมมนากรณีศึกษานิเทศ
ศาสตรธุรกิจ (2545) กลาวไววา การกําหนดวาระทางนโยบาย  มีผลโดยตรงตอการกาํหนดวาระทาง
ส่ือดวย เชน ในปท่ีแลวเปนปศีลมหาสนทิและครอบครัว การเขียนบทความหรือการ ทํากิจกรรม
ใดๆ ก็จะตองสะทอนถึงเร่ืองนี้ออกมาสูสาธารณะชนเสมอๆ จวบจนครบ 1 ป ในการประกาศใช  
ในปถัดไป กจ็ะเปนไปในแนวทางเชนเดิม ซ่ึงเปนการรับนโยบาย ท่ีมาจากวาติกัน และทางส่ือมวลชน
คาทอลิกฯ ก็จะรับมาปฏิบัติอีกทีหนึ่ง  ซ่ึงสอดคลองกับ  พีระ จิรโสภณ (2529) ท่ีกลาวไววา หนาท่ี
ของส่ือมวลชนในการกําหนดหัวขอขาวหรือวาระขาวสาร (The Agenda Setting function) หมายความ 
ถึงความสามารถของส่ือมวลชนในการเปนผูกําหนดประเด็นหรือหัวขอปญหาตาง ๆ ในสังคมให
ประชาชนผูรับขาวสารทั่วไปไดทราบและเหน็ความสําคัญ  จากการเสนอหรือไมเสนอขาวสารเร่ือง
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ใดเร่ืองหนึ่งของส่ือมวลชน มีผลใหสาธารณะชนมีความคลอยตามวา เร่ืองนั้นเปนหวัขอหรือประเด็น
ท่ีมีความสําคัญหรือไมมีความสําคัญ ท่ีจะมาคิดพิจารณาหรืออภิปรายพดูคุยกนั ซ่ึงส่ือมวลชนคาทอลิกฯ  
ก็ไดนอมรับนโยบายมาปฏิบัติเปนอยางดี   
 
  การแสวงหาขาวสารจากส่ือ  
  การใชส่ือใหม ชวยในการหาขอมูลขาวสารทั้งสวนบุคคลหรือหนวยงานในส่ือมวลชน
คาทอลิก เปนไปไดอยางถูกตอง รวดเร็วและทันสมัย เพือ่ใหเทาทันกับโลกปจจุบันมากข้ึน  แตท้ังนี้ 
ส่ือใหมท่ีนํามาใชในองคกรมากข้ึนแตก็ยังไมใชส่ือหลัก เพราะผลจากการศึกษาพบวาผูบริหารสวนใหญ
ยังใชอินเทอรเน็ตไมคลอง และไมเห็นความสําคัญกับการเสียเวลาในการเขาไปทองเท่ียวหรือหา
ขาวสารจาก ในอินเตอรเน็ตท่ีเปนสังคมใหมขนาดใหญซ่ึงไมมีสถานท่ีจริง ๆ ในโลก สังคมใน
อินเตอรเน็ตซ่ึงไดรับการขนานนามวา โลกไซเบอรสเปซ (พันจันทร ธนวัฒนเสถียร และ กรภัทร  
สุทธิดารา,  2540 : 1 - 4) ซ่ึงสอดคลองกับ โรเจอรและชูเมคเกอร (Rogers and Shoemaker) กลาวไว
วาระบบความเช่ือผูรับนวตกรรมเร็ว ยึดถือระบบความเช่ือแบบฝงหัวนอยกวาผูยอมรับนวตกรรมชา  
ซ่ึงในท่ีนี้ ถือไดวาผูบริหารสวยใหญยงัคงรับนวตกรรมไดชา โดยสังเกตไดจากกการมอบหมายให
เจาหนาท่ีในหนวยงาน เปนผูท่ีคอยติดตามขาวสารจากทาง อินเตอรเน็ท หรือเว็บไซตท่ีเกี่ยวของกับ
งานท่ีทําอยู  รวมท้ังคอยรับ-สง E-mail ใหดวย  เนื่องจากผูบริหารสวนใหญไมมีเร่ืองที่เปนความลับ  
ดังนั้น งานท้ังหมดจึงไมตองลงมาทําเอง เพื่อเปนการแบงเบาภารกิจท่ีไดรับมอบหมายใหเบาลง  
และสามารถใชเวลาท่ีมีอยูใหเปนประโยชนไดมากกวาการตองมาอยูหนาจอคอมพิวเตอร         
  การทําหนาท่ีในการเลือกขาวสาร การแสวงหาขาวสาร (Information seeking) และการ
เปน Gatekeper ของส่ือมวลชนคาทอลิกฯ เปน หนาท่ีของผูบริหาร 4 ทาน จะกําหนดให ผูจัดการ
สํานักงาน รวมถึงหัวหนากองบรรณาธิการ ไปหาขาวใดจากอินเตอรเนต หรือขาวจาก Time magazine 
หรือใหนําขาวไหนลงพิมพ  ซ่ึงสอดคลองกับ Chen และ Hernon, 1982 (อางใน กนกพร ศักดิ์อุดมขจร, 
แหลงเดิม : 19) กลาวไววา ยคุของสังคมขาวสารหรือ Information Society ขาวสารในรูปแบบตาง ๆ 
ถูกสรางข้ึน และเผยแพรผานส่ือหลากหลาย ท้ังแบบดั้งเดิม เชน หนังสือพิมพ วิทย ุโทรทัศน และ
ส่ือสมัยใหม คือ ส่ืออิเลคทรอนิกส โดยเฉพาะอินเทอรเน็ต ซ่ึงนับวนัจะมีบทบาทเพิ่มมากข้ึนทุกวัน 
ในการแสวงหาขาวสารของบุคคล แหลงขาวสารเปนส่ิงจําเปนตอการท่ีจะคนหาขาวสารที่ตนสนใจ      
โดยงานท่ีทางส่ือมวลชนคาทอลิกฯ เปนผูนําเสนอขาวเองจะเปนงานท่ี ไมมีผลกระทบในแงตอภาพลักษณ
องคกร แตอาจเปนการใหสัมภาษณของ โปบ ท่ีตองการใหยุติสงคราม โดยการคุยกับ จอรช บุช         
ก็สามารถลงขาวไดเลยเพราะ หากเปนขาวท่ีเปนปจจุบัน เปนการสนับสนุนความคิดและนโยบาย
หลักของพระศาสนจักรในภาพรวม 
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การคัดกรองขาวสาร  ของส่ือมวลชนคาทอลิก 
  จากการวิจัยพบวา โดยปกติแลว ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ จะเปนผูนาํเสนอขาวตางๆ
ไดเองในงานทีไ่มมีผลกระทบในแงตอภาพลกัษณองคกร แตท้ังนี้ ในการเปนผูเฝาประตขูอง ส่ือมวลชน
คาทอลิกนั้น มีลักษณะท่ีแตกตางจากส่ือปกติก็คือ จะหลีกเล่ียงการนําเสนอขาวท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบ
ตอองคกร โดยนําเสนอแตขาวดีมีประโยชนตอคริสตชนผูรับขาวสาร  จึงมีการคัดกรองขาวสารอยู
ตลอดเวลา แตเม่ือหลีกเล่ียงการนําเสนอขาวท่ีอาจมีผลกระทบกับองคกรไมได ส่ือมวลชนคาทอลิกฯ  
จึงมีการส่ือสารเพื่อนําเสนอขาวในรูปแบบท่ีเปล่ียนไป โดยการเขาไปทําขาวจากการจัดเสวนา หรือ 
จากการใหสัมภาษณโดยบุคคลท่ีเปนผูนําความคิดของสังคม หรือมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับในสังคม 
ซ่ึงการเสวนาดงักลาวจดัโดยหนวยงานภายใตสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ซ่ึงมีความเปนกลาง ดังนั้น
การเปนผูเฝาประตูของส่ือมวลชนคาทอลิก จึงสอดคลองกับท่ี เดวิ แมนนิ่งไวท (David Manning 
White, 1950) ไดศึกษาบทบาทของบรรณาธิการขาวโทรพิมพของหนังสือพิมพทองถ่ินอเมริกา
ฉบับหนึ่ง ซ่ึงการตัดสินใจเลือกขาวเพื่อตีพิมพในหนังสือพิมพทองถ่ินดังกลาวของบรรณาธิการผูนี้ 
มีสวนคลายผูเฝาประตูขาวสาร เนื่องจากในแตละวันมีขาวสารจํานวนมากมายท่ีสงมาทางโทรพมิพ 
บรรณาธิการขาวจะตองคัดขาวบางเร่ืองท้ิง และคัดเลือกขาวเพียงบางเร่ืองท่ีมีความเหมาะสมมา
ลงตีพิมพ ในการนําเสนอขาวในรูปแบบปกติ และในกรณีพเิศษ เพราะในท่ีสุดแลว ถึงแมวา
ส่ือมวลชนคาทอลิกจะใชรูปแบบการนําเสนอขาวแบบใดก็ตาม ทายที่สุดกย็ังคงตองมีการคดักรองเอา
ขาวเพียงบางเร่ืองหรือบางมุมมอง หรือคําพูดบางคําของแหลงขาวท่ีรุนแรงก็อาจตองลดทอนลง 
เพราะหากนําเสนอไปตรง ๆ  อาจมีผลกระทบกับพระศาสนจักรในภาพรวมได  
 
3.  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการศึกษาเร่ืองนี้    
 

1. การศึกษาช้ินนี้ยังไมคลอบคลุมถึง ความคิดเห็นในเร่ืองตาง ๆ ของผูท่ีเกี่ยวของกับ
หนวยงาน ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกในภาพรวม 

2. การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเฉพาะเร่ืองความเปล่ียนแปลงและกระบวนการส่ือสาร
ของคณะกรรมาธิการฝายส่ือสารสังคมฯ เทานั้น ควรมีการศึกษาในภาพรวมหรือหนวยงานอ่ืน ๆ         
ท่ีนาสนใจ  เชน  ฝายการศึกษา  ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ท่ีมีความทันสมัยในหลาย  ๆ ดาน 

3. ควรมีการศึกษาเร่ืองการปรับตัวของบุคลากรในสภาพระสังฆราช กับกระแสโลก
ปจจุบัน  

4. ควรศึกษา การใชส่ือใหม เชน การนําเกมส เสมือนจริงมาใชชวยในการสอนใหเกดิ
การเรียนรูเร่ืองศาสนาท่ีนาสนใจกวาการฟงเทศน  หรือการอานจากตํารา 
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5. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เกีย่วกับลักษณะนสัิยทางสังคม ของคนไทยเพ่ือความเขาใจ
ท่ีลึกซ้ึง แทจริงมากยิ่งข้ึน เพื่อประโยชนในการใชส่ือมวลชน เพื่อแพรกระจายแนวความคิด และ
ความเช่ือตามแบบอยางของคริสตชนโดยไมเกิดความขัดแยง 
 
4.  ขอเสนอแนะเพื่อองคกร   
 

1. สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ ควรลองฟงเสียงผูท่ีอยูในสังกัดอยางจริงจัง เพ่ือใหงาน
ท้ังองคกรเกิดผลสําเร็จอยางแทจริงควร 

2. ควรทําเกมส เสมือนจริงโดยใหคลิกดูไดทางเว็บไซตของศาสนา เพื่อใหภาพลักษณ
ขององคกรทันสมัยข้ึน และถือไดวาเปนการกระทําตามพระสมณสาสนขององคพระสันตะปาปา
จอหน พอล  ท่ี 2   ท่ีไดเรียกรองใหใชส่ือใหมในการแพรธรรมในโลกปจจุบัน 

3. ควรผลิตเกมส หรือ วีซีดี/ดวีีดี  มาใชชวยประกอบ การสอน คําสอน หรือการสอบ
ในการเรียนคําสอน เพ่ือไมใหผูเรียนท่ีอาจเปนเด็กรูสึกเพลิดเพลินในการเรียนและสามารถจดจําและ
ซึมซับสิ่งดี ๆ ท่ีไดเรียนรูจาก สื่อชวยสอนใหมท่ีผลิตข้ึน เพราะครอบครัวอาจไมมีเวลามากพอ
ใหกับเด็กท่ีจะส่ังสอนใหเขาเติบโตมาเปนคริสตชนท่ีดี และเพ่ือชวยสรางทางเลือกท่ีดีเพ่ือสูกับเกมส
ท่ีรุนแรงในปจจุบันได 

4. ในคริสตศาสนา หรือชวยใหผูท่ีตองการศึกษา เรียนรู และเขาใจ ชีวติคริสตชนใน
ระดับเร่ิมตนไดอยางไมนาเบ่ือ  (แตไมใชเปนการไปแทนการเขาโบสถทุกวันอาทิตย) 

5. ควรใชเว็บไซต ของศาสนาใหเกดิประโยชนคุมคากวานี้  เชน เปนชองทางในการให
ผูคนที่ ศรัทธาในศาสนา หรือสนใจรวมทําบุญบริจาค ผานทางเว็บไซต ซ่ึงทางวาติกันกไ็ดเร่ิมทํา 
ไปแลว 

6. ควรศึกษา เร่ืองการนําความเช่ือ และธรรมะเขามาสูผูชมละคร หรือทําเปนละครเวที 
7. ควรใหความรูแกผูท่ีเตรียมจะบวชเปนบาทหลวง  ในดานการใชส่ือใหม  
8. ควรมอบหมายงานตามความตองการและความสามารถของบุคลากร (Put the right 

man on the right job)  เพราะงานท่ีไดจะเกดิการสรางสรรคโดยไมตองใหมีใครมาชวยผลักดัน 
9. นาจะหาคณะนักบวชท่ีเช่ียวชาญในเร่ืองการทําส่ือฯ โดยเฉพาะจากตางประเทศเขา

มาชวยงานและมีบทบาทในการตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ ใหมากกวาท่ีเปนอยู  เพื่อชวยใหการส่ือสาร
ระหวางบุคลากรในสภาพระสังฆราชฯ กับคริสตศาสนิกชนท่ัวไปไดรับรูความเปนไปตาง  ๆระหวางกัน  
และอาจนํามาซ่ึงความชวยเหลือในรูปแบบตาง ๆ  ท่ีองคกรตองการและขาดแคลน 
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10.  ควรทํางานอยางจริงจังกับโครงการ Media Education เพื่อใหเดก็ ๆ ไดรูเทาทัน
และแยกแยะการบริโภคส่ือท่ีดี กับส่ือท่ีไมดีออกจากกนัได เพราะ “เด็กในวันนี้คือ บุคลากรท่ีสําคัญ
ของเราในวนัหนา” 

11. ในการเขาถึงผูรับสาร ควรคํานึงถึงขอจํากดั ความบอยครั้งในการเปดรับส่ือ และ
การแสดงความคิดเห็นหลังจากการเปดรับส่ือใหมและการใชส่ือมวลชนแตละประเภท ควรพิจารณา
ถึงขอจํากัดของการใชส่ือและอุปสรรคการส่ือสารกับผูรับสาร เชน การศึกษา ความยากจนถ่ินท่ีอยู 
ความสามารถในการอานออกเขียนไดในระดับท่ีแตกตางกัน วัย บริบททางลักษณะสังคม และวัฒนธรรม
ตลอดจนชีวิตจิตใจของผูรับสาร  

12. ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ เนื่องจากเปนการส่ือสารสองทาง ท่ีสามารถ
สรางความเขาใจซ่ึงกันและกนั กอใหเกิดการยอมรับไดงายกวา การใชส่ือมวลชนท่ีมีลักษณะของ
ส่ือสารการทางเดียว 

13. การใชส่ือมวลชนเพื่อบรรลุเปาหมาย ควรดําเนินนโยบายและการเตรียมความพรอม
ในรูปของการทํางานในเชิงธุรกิจตามแบบอยางของมืออาชีพ โดยบุคลากรท่ีมีศักยภาพ ท้ังทางฝาย
นักบวชคาทอลิกซ่ึงรับผิดชอบทางศาสนาและจริยธรรม และทางฝายฆราวาส เพื่อดําเนินการทาง
ธุรกิจ   มีแผนงานจัดเงินทุนเชิงธุรกิจ   ทุมเทการลงทุนอยางจริงจังกวาท่ีเปนอยู  
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   ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย”  วิทยานพินธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
   มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542 
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รัตนา   เคหะธนาชัยกุล.  “ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการเปดรับ 
     ส่ือมวลชนกับความทันสมัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”  วิทยานิพนธ 
     นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย,  2539 
ลลนา  ศักดิ์ชูวงษ.   “การใหความหมายการใหเหตุผลการดํารงอยูของประเพณีบ้ังไฟพญานาค  
   ในยุคโลกาภิวตัน”  วิทยานพินธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย,  
   2547 
วนาลี  งามดี.   “การเปดรับ การใชประโยชนและความพึงพอใจตอเวบ็ไซดรักบานเกิดดอทคอม 
   ขององคกรท่ีเปนสมาชิกเว็บไซดรักบานเกดิดอทคอม”  วทิยานิพนธนิเทศศาสตร 
   มหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย,  2544 
เวทินี   สตะเวทิน.  “การส่ือสารในการจัดการประชาคมบางลําพู”  วิทยานิพนธนิเทศศาสตร  
   มหาบัณฑิต   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542 
ศิรินันต   ลิมปนชัยพรกุล.  “กระบวนการส่ือสารในการแปรรูปโรงพยาบาลบานแพว” วิทยานิพนธ
  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย,  2545 
สุปราณี  จริยพร.  “ความคิดเห็นและการยอมรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (Electronic Commerce) :  
   ศึกษาเฉพาะกรณีผูใชอินเตอรเน็ตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”  วิทยานพินธ 
   นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542 
สุภาวดี   แสนทวีสุข.  “สภาพปญหาการส่ือสารในองคกรปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จังหวัด 
   อุบลราชธานี”  วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543 
สุมณฑา   ศรีสวัสดิ์.  “บทบาทของมิชันนารีนิกายโรมันคาทอลิกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   พ.ศ. 2496 - 2508”  วิทยานพินธการศึกษามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2543 
สุวพักตร  จารุจงกลวงศ.   “ส่ือท่ีมีประสิทธิภาพในการเผยแพรคริสตศาสนาคาทอลิกประเทศไทย  
   เขตกรุงเทพมหานคร”   วิทยานิพนธบริหารธุรกิจศาสตรมหาบัณฑิต 
   มหาวิทยาลัยเซนตจอหน,  2544 
อนันต   ลิขิตประเสริฐ.  “อิทธิพลของผูนําหมูบานท่ีมีตอการพัฒนาสาธารณสุขข้ันมูลฐาน :  
  การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทผูนําในสามหมูบานของจงัหวัดบุรีรัมย”   
  วิทยานพินธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย,  2527 
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อินเตอรเน็ต 
 
www.baanjomyut.com 
www.bu.rit.ac.th 
www.cafethai.cjb.net 
www.riudon.ac.th. 
www.sac.or.th 
www.ccu.cbct.org/ 
http://www.phoowit.ac.th 
http://www.spu.ac.th 
www.xaap.com 
 

สัมภาษณ 
 
คุณพอเฉลิม  กิจมงคล.   รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ  (ทําหนาท่ีแทนเลขาธิการสภาฯ),  
  สัมภาษณ  21  มิถุนายน  2547 
ภราดาทินรัตน   คมกฤส.   ประธานกรรมการ  และผูอํานวยการสํานักทิศทางงานอภบิาล, สัมภาษณ   
  3  กรกฏาคม 2547 
ซิสเตอรกฤษดา  สาตรพันธ.   ผูจัดการสํานกัเลขาธิการฯ สํานักงานสภาพระสังฆราชฯ,  สัมภาษณ  
  21 มิถุนายน 2547 
คุณพอวรยุทธ  กิจบํารุง.   เลขาธิการสภาฯ  ฝายส่ือสารสังคม,  สัมภาษณ  24  กรกฎาคม  2547 
คุณพอทิวา  แสงศิริวิวัฒน.  ผูชวยเลขาธิการสภาฯ  ฝายส่ือสารสังคม  และเลขาธิการคณะกรรมการ 
  คาทอลิกเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ,  สัมภาษณ  20  มิถุนายน  2547 
คุณพอพงศเทพ  ประมวลพรอม.  รองผูอํานวยการส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย   บรรณาธิการ   
  (ดูแลงานดานส่ือมวลชน) ,  สัมภาษณ  6  กรกฎาคม  2547 
วัชรี   กิจเจริญ.  บรรณาธิการ หนังสือพิมพอุดมสาร  และนิตยสารอุดมศานต ของส่ือมวลชน 
  คาทอลิกประเทศไทย,  สัมภาษณ  16  สิงหาคม  2547  
วีรนนท  ทรรทรานนท. ผูจัดการสํานักงาน  ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  อดตีเปนผูจัดการ 
  ขอมูลสารสนเทศ,  สัมภาษณ  22  กรกฎาคม 2547 
วีรพงศ   ทวีศักดิ์.   กรรมการ  ส่ือมวลชนคาทอลิกประเทศไทย,  สัมภาษณ  21  กรกฏาคม  2547 
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 คุณพอไพศาล  อานามวัฒน.  ผูชวยเลขาธิการสภาฯ  ฝายศาสนาและวฒันธรรมสัมพันธ  
  ในคณะดําเนินงานของของสภาพระสังฆราช,  สัมภาษณ  2  สิงหาคม 2547 
บุญทิพย (คุณหนอย).  เจาหนาท่ี ประสานงานในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม  และดูแลงาน 
  ดานดนตรีศาสนา  และดูแลงาน  บัญชี   ผูประสานงานท่ัวไป   การจดัทํารายงานการ 
  ประชุม,  สัมภาษณ  15  กรกฎาคม 2547 
นิพนธ  แสงประดับ.  เจาหนาท่ี ในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อฆราวาสและคณะกรรมการคาทอลิก 
  เพื่อสามเณราลัยและกระแสเรียก,  สัมภาษณ  23  กรกฎาคม  2547 
ไพฑูรย   จองวิริยะวงษ.   นกัศึกษาคณะแพทยศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  ป 2,  สัมภาษณ  
  15  พฤษภาคม 2548 
วศิน   มานะสุรางคกูล.  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอแบค  ป 4,  สัมภาษณ   
  15  พฤษภาคม  2548 
วรพล  หมูพยคัฆ.  นักศึกษาคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ  ป 4,  สัมภาษณ  8  พฤษภาคม   
  2548 
ฐานิต  พูลขาว.  นักศึกษาคณะบัญชีฯ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ป 5,  สัมภาษณ   8  พฤษภาคม   
  2548 
สนธยา  สุภากจิ.   ธุรกิจสวนตัว (อาหารเสริมสุขภาพ  และรับจัดทัวร) ,  สัมภาษณ  8  พฤษภาคม  
  2548 
ลาวัลย  มีแสงธรรม.   ธุรกิจสวนตัว,  สัมภาษณ  8  พฤษภาคม  2548 
กรกมล  ฉลองสิริสุข.   ธุรกิจสวนตัว,  สัมภาษณ  15  พฤษภาคม  2548 
ชลลดา   สิละตรีศรศิลป.   เจาของศูนยฝกสมาธิแบบ TM,  สัมภาษณ  15  พฤษภาคม  2548 
มนเลิศ  รอยศรี.  แมบาน,  สัมภาษณ  15  พฤษภาคม  2548 
ปราณี  อิงคากลุ.  แมบาน,  สัมภาษณ  15  พฤษภาคม  2548 
ประภาศรี  สุขสนาน.  แมบาน  (อดีต ครูประถมตน โรงเรียนเซนตจอหน) ,  สัมภาษณ   
  15  พฤษภาคม  2548 
ไพเราะ  หิรัญศิริ.  แมบาน,  สัมภาษณ  15  พฤษภาคม  2548 
พรรณี  รังสรรค.  แมบาน (อดีตผูอํานวยการโรงเรียนแมพระฟาติมา ดนิแดง) ,  สัมภาษณ   
  15  พฤษภาคม  2548 
มาลี  อดุลยเศรนี.  แมบาน (อดีต ครูประถมตน โรงเรียนเซนตจอหน) ,  สัมภาษณ   15  พฤษภาคม  
 2548 
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แนวคําถามท่ีใชในการสัมภาษณกลุมเจาะลึก  (Focus  Group  Interview) 
 

1. ถาพูดถึงเทคโนโลยีส่ือใหมท่ีทันสมัย   ทานจะคิดถึงอะไรบาง   เพราะเหตุใด 
2. ทานคิดวาเทคโนโลยีส่ือใหม  มีคุณลักษณะอยางไรบาง  
3. การท่ีส่ือมวลชนคาทอลิก นาํเทคโนโลยีส่ือใหมมาปรับใชในดานการใหขอมูล

ขาวสาร   มีประโยชนตอทานอยางไรบาง 
4. ทานคิดวาเทคโนโลยีส่ือใหม   มีขอดี – ขอเสีย   ทําใหขอมูลขาวสารเปล่ียนไป

อยางไรบาง 
5. ทานติดตามขอมูลขาวสารของส่ือมวลชนคาทอลิกผานทางส่ือชองทางไหนเปน

ประจําบาง อยางไร 
6. ทําไมทานถึงเลือกสมัครเปนสมาชิกของอุดมสาร(รายสัปดาห) หรืออุดมศานต 

(รายเดือน)  หากทานไมสมัครเปนสมาชิกทานสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดจาก
แหลงใดบาง   เพราะเหตุใด 

7. ทานเคยติดตามขอมูลขาวสารของส่ือมวลชนคาทอลิกผานทางเว็บไซต   หรือส่ือ  
อ่ืน ๆ  ท่ีไมใชอุดมสาร (รายสัปดาห)  หรืออุดมศานต (รายเดือน)  บางหรือไม 
เพราะเหตุใด 

8. ทานมีความคิดเห็นอยางไร ตอเนื้อหาขอมูลขาวสารในหนังสืออุดมสาร(ราย
สัปดาห)  หรืออุดมศานต  (รายเดือน) บาง  แตกตางจากในอดีตอยางไร 

9. ทานเห็นการเปล่ียนแปลงของเนื้อหาในหนังสืออุดมสาร  (รายสัปดาห)  หรือ 
อุดมศานต (รายเดือน)  จากการนําส่ือใหมมาใช  หรือไม  อยางไร 

10. ทานคิดวาเนื้อหาของขอมูลขาวสารที่ไดรับทราบจากส่ือมวลชนคาทอลิกผานทาง
อุดมสาร  (รายสัปดาห) หรืออุดมศานต (รายเดือน)  หรือทางเว็บไซต เหมือนหรือ
ตางกันอยางไรบาง  

11. ทานพึงพอใจในเนื้อหาของขอมูลขาวสารที่ไดรับทราบจากส่ือชองทางใดมากท่ีสุด 
เพราะเหตุใด 

12. ทานเคยสงขอมูลขาวสารหรือรวมแสดงความคิดเห็นของตนเอง ไปยังส่ือมวลชน
คาทอลิกหรือไม   ดวยวิธีการอยางไร 

13. ผลจากการที่ทานไดมีปฏิสัมพันธกับส่ือมวลชนคาทอลิกเปนอยางไรบาง    
ทานพึงพอใจหรือไมอยางไร 
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14. ทานคิดวาส่ือมวลชนคาทอลิกควรมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอะไรอีกบาง  
       เพื่อประโยชนในการรับขอมูลขาวสารของทานในอนาคต 
15. ทานคิดวาส่ือมวลชนคาทอลิกควรจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงอะไรบาง   เพื่อใหได

เนื้อหาขอมูลขาวสารที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

แนวคําถาม ที่ใชในการสัมภาษณกลุมเปาหมาย 
 

1. ประวัติสวนตัว  
2. การศึกษา 
3. ตําแหนงหนาท่ีการทํางาน ในปจจุบัน   
4. ลักษณะของงานท่ีไดรับมอบหมาย ชวยเลาใหฟงวา โดยท่ัวไปแลว  มีงานหลักท่ี

รับผิดชอบอะไรบาง  
5. ในแตละวนั งานท่ีไดรับ จะสงมาจากไหนบาง  เชน  จาก วาติกนั  หรือสวนงาน          

อ่ืน ๆ   
6. มีการสงงานตอไปยงัสวนงานอ่ืนอยางไร  และใครเปนผูท่ีดูแลงานในสวนงานน้ัน ๆ   
7. ถาทานตองติดตอกับสวนงานอื่น ๆ  ในองคกร  รวมท้ังบุคคลภายนอกดวย   เชน  

เพื่อสงขาวสารทั้งกรณีเร่ืองทั่ว ๆ ไปและเรงดวน   ทานมักจะติดตอส่ือสารกับเคา
ดวยวิธีใด     

8. ทานติดตองานกับหนวยงานใดบาง  ชวยยกตัวอยาง 
9. ชวยเลาการติดตอส่ือสารระหวางหนวยงานของทานกับหนวยงานอ่ืน ๆ   
10. ทานมีความคิดเห็นอยางไร เร่ืองการใชส่ือในปจจุบัน  ใหเทาทันกับกระแสโลกาภิวัตน

ขององคกรทาน 
11. เม่ือมีเหตุการณพิเศษ เชน เกิดสงคราม สหรัฐ- อิรัก  หนวยงานทาน  มีสวนในการ

ชวยพจิารณาหรือลงขาวดังกลาวหรือไม  อยางไร 
12. โดยปกติทานไดรับขาวสาร  ขอมูล  เร่ืองราวภายในองคกรทานจากส่ือ   และชวย

ยกตัวอยาง   
13. ทานมีความสนใจหรือติดตามขาวสารเกี่ยวกับ การเปล่ียนแปลงในพระศาสนจักร

คาทอลิก   หรือไมอยางไร   หากไมสนใจ   เนื่องจากอะไร  
14. ทานมีสวนรวมในการปรับระบบองคกรบางหรือไม   อยางไร   ชวยเลาใหฟง 
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15. หลังจากท่ีมีการปรับระบบขององคกร   โดยเฉพาะภายในสภาพระสังฆราชนี้             
ท่ีทานคิดวาการติดตองานภายใน เปล่ียนแปลงหรือแตกตางจากเดมิหรือไมอยางไร 
ดีข้ึนหรือไม   เพราะอะไร   และทําไม 

16. ทานมีความเหน็อยางไรกับการทํางานในรูปแบบใหม  (หากคิดวาการปรับระบบ
องคกรทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในการทํางาน)  

17. โดยท่ัวไปแลว   ทานไดมีสวนรวมกับกิจกรรมของกลุมอ่ืน ๆ ในองคกรศาสนา
คริสต หรือศาสนาอ่ืนๆ   อีกบางหรือไม   

18. มีใครมาติดตอขอขอมูลกับทานบาง และสวนใหญเปนเร่ืองเกี่ยวกับอะไร   
19. การลงขาวสารขอมูล   ท่ัวไปในหนังสือพิมพอุดมสาร  และในวารสารอุดมศานต  

มีใครบางท่ีเปนผูตัดสินใจในการลงตีพิมพ DPU
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ตัวอยางแบบบันทึกภาคสนาม 
 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากส่ือใหม วัน.......................เวลา.................สถานท่ี...................... 
มิติดานโครงสรางหนาท่ี 
มิติดานการใชส่ือใหม 
มิติดานรูปแบบการส่ือสาร 
มิติดานการนําระบบบริหารธุรกิจมาใช 

ขอมูลตามความเปนจริงจากการสังเกต/สัมภาษณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตีความขอมูลเบ้ืองตน 
 
 
 
 
 
 
วิธีการใชในการเก็บขอมูล 
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ตัวอยางแบบบันทึกภาคสนาม 
 

รูปแบบการส่ือสารท่ีเกิดจากส่ือใหม วัน.......................เวลา.................สถานท่ี...................... 
รูปแบบการส่ือสารระหวางส่ือมวลชน
คาทอลิกและวาติกัน 

ขอมูลตามความเปนจริงจากการสังเกต/สัมภาษณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตีความขอมูลเบ้ืองตน 
 
 
 
 
 
 
วิธีการใชในการเก็บขอมูล 
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ตัวอยางแบบบันทึกภาคสนาม 
 

กระบวนการส่ือสารท่ีเกิดจากส่ือใหม วัน.......................เวลา.................สถานท่ี...................... 
กระบวนการส่ือสารระหวางส่ือมวลชน
คาทอลิกกับสภาพระสังฆราชคาทอลิก 
 
 
 
 
 
ผลกระทบท่ีเกดิจากส่ือมวลชน
คาทอลิก 
 
ผลกระทบท่ีเกดิกับคริสตชนผูรับ
ขาวสาร 

ขอมูลตามความเปนจริงจากการสังเกต/สัมภาษณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การตีความขอมูลเบ้ืองตน 
 
 
 
 
 
วิธีการใชในการเก็บขอมูล 
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การสังคายนาวาติกันที่  2  กับการปรับปรุงพระศาสนจักรใหม 
 
   ดร.เสรี พงศพศิ ไดกลาววา  สังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2  นบัเปนสังคายนา "สากล" คร้ังแรก
ในความหมายท่ีแทจริง เพราะเปนคร้ังแรกท่ีพระสังฆราชผูเขารวมประชุมมาจากท่ัวโลก และหัวขอ
การพิจารณานัน้กินความครอบคลุมไปจนท่ัวพระศาสนจักร ท้ังนี้เพราะทุกคร้ังท่ีผานมา ดูเหมือน 
จะจํากัดอยูแตเพียงในยุโรปและประเทศตะวันตกเทานั้น อีกท้ังประเดน็ท่ีไดรับการพิจารณากจ็ํากดั
อยูในแวดวงภายในของพระศาสนจักรในตะวนัตกเชนเดยีวกัน   (เสรี พงศพิศ, 2545  : 100) 

 จุดมุงหมายของการสังคายนาคร้ังนี้ คือการพิจารณาสภาพการณของโลกปจจุบันซ่ึง
เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว มองดู "เคร่ืองหมายแหงกาลเวลา" (Signs of Times) และพยายามหา
คําตอบจากจุดยืนทางศาสนาใหกับสังคมปจจุบัน โดยเลือกสรรประเด็นเร่ืองท่ีเหมาะสมกับยุคสมัย
มากท่ีสุดมาพิจารณา ซึ่งนับเปนแนวทางที่แตกตางไปจากสังคายนาครั้งอ่ืน ๆ ในประวัติศาสตร 
เพราะไมมีการพิจารณาประณามและ  "กลาวโทษ"  คําสอนท่ีผิด (Heresy) ใด ๆ หากแตเปนการ
ริเร่ิม "การเสวนา" (Dialogue) กับแนวคิดและวิถีชีวิตทีแ่ตกตางไปจากของตนดวยใจเปดกวางยิ่งข้ึน  
  ในสังคายนาคร้ังนี้ มีพระสังฆราชเขารวม 2860 องค พระสันตะปาปายอหนท่ี 23              
ซ่ึงเปนผูประกาศใหมีสังคายนาคร้ังนี้ และไดใหมีการเตรียมการกอนถึงสามปเศษ ไดเปนผูเปดการ
ประชุมเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 1962 ซ่ึงไดดําเนินไปจนถึงวนัท่ี 8 ธันวาคม 1965 จึงไดปดลง โดยพระ
สันตะปาปาปอลท่ี 6 เปนประธาน (เพราะพระสันตะปาปายอหนท่ี 23 ไดถึงแกอสัญกรรมในป 1963 
เม่ือสังคายนาไดดําเนินมาเพียงภาคเดียว)  

 การสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 ไดเร่ิมเปดการประชุมเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม  ค.ศ. 1962 และ
ไดดําเนินการไปจนถึงวนัท่ี 8 ธันวาคม ค.ศ. 1965  จึงไดปดลง  เมื่อการสังคายนาส้ินสุดลงพรอมกับ
ไดเอกสารสําคัญ 16 ฉบับ  ประกอบดวยพระธรรมนูญ (Constitution) 4 ฉบับ  กฤษฎีกา (Decrete)  
9 ฉบับ และปฏิญญา (Declaration) 3 ฉบับ เอกสารเหลานี้วาดวย พระศาสนจักร การเปดเผยของ
พระเจา (Revelation) พิธีกรรม  พระศาสนจักรในโลกปจจุบัน พระสังฆราช พระสงฆ การเตรียมตัว
เปนพระสงฆ การปฏิรูปชีวิตนักบวช บทบาทการแพรธรรมของฆราวาส การประกาศศาสนา   พระศาสนจักร
ตะวนัออก เอกภาพของนกิายตาง ๆ ในศาสนาคริสต ส่ือสารมวลชน การศึกษาเยาวชน ความสัมพนัธ
กับศาสนาตาง ๆ  และสุดทายคือเสรีภาพในการนับถือศาสนา      

 นับเปนการปฏิรูปคร้ังสําคัญท่ีสุดคร้ังหนึ่งในประวัติศาสนาคริสต และไดมีการนําหลักการ
ท่ีไดมาใชในการปรับเปล่ียนองคกร เพื่อใหเทาทันกับสภาพการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของโลก
ในปจจุบัน ทําใหเกิดการปรับเปล่ียนโครงสรางองคกร มีการปฏิรูปโครงสรางการบริหาร ของ
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก  
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 ในการประชุมสังคายนาคร้ังนี้ไดมีผูสังเกตการณรับเชิญเขารวมดวยจํานวนหนึ่ง ท้ังท่ี
เปนคาทอลิกแตไมใชสังฆราชและชาวคริสตนิกายตาง ๆ ตลอดจนศาสนิกจากศาสนาอื่น ๆ บุคคล
เหลานี้ไมไดรวมสังเกตการณแตเพียงอยางเดียว แตไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเหน็กับพระสังฆราช
และผูท่ีเกี่ยวของกับสังคายนาคร้ังนี้ดวย ท้ังนี้เพราะประเด็นสําคัญท่ีสุดประเด็นหนึ่งซ่ึงไดรับการ
พิจารณาและมีการเปล่ียนแปลง คือเร่ืองทาทีตอศาสนาอ่ืน ๆ ซ่ึงเดิมทีนั้นเคยมีประกาศไววา           
"นอกพระศาสนจักรไมมีผูใดรอดได" วาติกันท่ี 2 ไดใหความเขาใจใหมวา ใครก็ตามท่ีปฏิบัติตาม
วิถีชีวิตของตนอยางซ่ือสัตยและจริง เขาผูนั้นก็สามารถรอดได (แมจะไมเปนคาทอลิกหรือคริสต         
ก็ตาม)   (เสรี   พงศพิศ,  2545  : 101) 
  ในพระธรรมนูญวาดวยพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน ซ่ึงนับเปนเอกสารที่สําคัญท่ีสุด
ฉบับหนึ่งของการสังคายนาคร้ังนี้ แสดงออกถึงจุดยนืใหม ซ่ึงเกดิจากการวิเคราะหสภาพการณใน
ปจจุบันซ่ึงเหน็วาโลกมนษุย ไมวาจะนับถือศาสนาใด ก็มีท้ังคนดแีละคนช่ัว หลักศาสนาตาง ๆ ลวน
สอนใหคนไปสูจุดหมายสูงสุดของชีวิต ถาหากจะยึดหลักการเดิมท่ีเคยบอกไววา ใครผูใดไมไดรับ
ศีลลางบาปเปนคริสต ผูนั้นไมอาจจะรอดได ผูคนนบัพันๆลานคนท้ังในปจจุบันและในอดีตกค็ง        
ตกนรกไปหมดส้ิน รวมท้ังชาวคริสตเองท่ีเปนคนบาป คนท่ีไปสวรรคจริง ๆ ก็คงมีไมกี่คน เร่ืองนี้
นาจะแยงกับหลักคําสอนท่ีวา พระเจาไมทรงปรารถนาใหผูใดพินาศ ทรงตองการใหทุกคนรอด 
ดังนัน้ พระองคก็คงตองประทานเง่ือนไขและเคร่ืองมือใหมนษุยทุกคนไปสูความรอดได แนวคิดทาง
เทวศาสตรแนวน้ีไดเกดิข้ึนกอนสังคายนาแลว และไดถูกนํามาพิจารณาและเห็นชอบในพระธรรมนูญ
สําคัญนี้อยางเปนทางการ  
  จากการวิเคราะหสภาวการณของยุคปจจบัุน  สังคายนาถือวาพระศานสนจักรเองก็อยูใน
สังคมโลกเดียวกันนี้ดวย จงึไมควรถือวาพระศาสนจักรเปน "ผูบริสุทธ์ิ" ท่ีอยูเหนือกาลเวลาและ
สถานท่ี ควรมีความรูสึกรวมกับผูคนแหงยุคนี้ โดย "มองยุคสมัยของเราดวยความเห็นอกเห็นใจ" 
นอกนั้น การท่ีคนยุคนี้ไมสนใจศาสนา ไมไดแปลวาพวกเขาเปนคนเลว หากเปนเพราะสภาวการณ
ทางสังคมเปนสวนสําคัญในการกําหนดชะตากรรมของพวกเขา เปนหนาท่ีของพระศาสนจักรท่ีจะ
เขาใจและหาคําตอบใหมใหกบัปญหาใหมของพวกเขา ซ่ึงไมไดหมายถึงแตเฉพาะผูนําศาสนาเทานัน้ 
แตรวมถึงชาวคริสตทุกคนซ่ึงตองแสดงออกถึง "การเปนพยานดวยวิถีชีวิตและการเสวนา" ซ่ึงหมาย 
ความวา "ชาวคริสตตองเปนหนึ่งเดียวกับคนเหลานี้ดวยความเคารพและรัก ถือวาตนเปนสมาชิก
รวมประชาคมเดียวกัน มีสวนรวมในวิถีทางวัฒนธรรมและสังคม โดยการคบหาและรวมงาน 
ตองรูจักประเพณีวฒันธรรมของชาติและศาสนาอ่ืน ๆ เปนอยางดี..."  (เสรี  พงศพิศ, 2545 : 104) 
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  แมสังคายนาจะยืนยันวาจะตองประกาศเร่ืองพระคริสต แตเปนท่ีนาสังเกตวา "การประกาศ
ศาสนา" นั้น ไมใชการ "โฆษณา" ชวนใหเช่ือ ไมใชการบีบบังคับดวยวิธีการทางการเมือง หรือ
เศรษฐกิจ เหมือนกับท่ีบางพวกบางกลุมเคยทํากันในบางยุคสมัยและบางแหง หากแตเนนการดําเนิน
ชีวิตท่ีเปนแบบอยางและการเสวนา ท้ังนี้เพราะเร่ืองศาสนาเปนสิทธิเสรีภาพของแตละคน และนอกนั้น 
ชาวคริสตเช่ือวาความเช่ือมาจากพระเปนเจา มนุษยไมสามารถ  "ให"  ใครได  
  ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในพระศาสนจักรหลังสังคายนาวาติกันท่ี 2 นี้ นับเปนการ
ปฏิรูปคร้ังสําคัญท่ีสุดคร้ังหนึ่งในประวัติศาสตรศาสนาคริสต ดังกรณีการเปล่ียนทัศนคติตอศาสนา
อ่ืน ๆ ท่ีไดกลาวมานี้ นอกนั้นพระศาสนจักรยอมรับวาเอกภาพของพระศาสนจักรไมไดข้ึนอยูกับ
การมีรูปแบบเดียว (Uniformity) ในการแสดงออกทางศาสนา เชน พิธีกรรมตาง ๆ หากอยูท่ีแกน
ความเช่ือซ่ึงจะตองกลมกลืนเขากับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของแตละแหง ดวยเหตุนี้จึงไมมีความ
จําเปนท่ีจะตองกําหนดใหใชภาษาลาติน ดนตรีตะวันตกและรูปแบบพิธีกรรมอ่ืน ๆ ใหเหมือนกนั
หมดท่ัวโลก เร่ืองนี้ไดมีการนําไปปฏิบัติทันทีหลังสังคายนา ดังกรณขีองเมืองไทย ก็ใชภาษาไทย
และดนตรีไทย และปรับรูปแบบบางอยางใหเขากับวัฒนธรรมไทยมากข้ึน ซ่ึงก็เกิดปฏิกิริยาท้ังจาก
ฝายอนุรักษคาทอลิกและจากคนไทยบางกลุมซ่ึงไมเห็นดวยกับการเปล่ียนแปลงนี้ อันเปนปฏิกิริยา
ท่ีเกดิข้ึนในทุกประเทศ ไมใชแตฆราวาส แตรวมถึงพระสงฆคาทอลิกเองจํานวนไมนอยท่ีไมสามารถ
ปรับปรุงตัวเขากับการเปล่ียนแปลงนี้ไดทันที   (เสรี   พงศพิศ,  2545 : 104 - 105) 
  นอกจากพิธีกรรม ยังมีการปรับรูปแบบการบริหารในโครงสรางท้ังระดับบนและลาง 
โดยพระสันตะปาปาไดใหพระสังฆราชมีสวนรวมในการพิจารณาและตัดสินเร่ืองตาง ๆ รวมกับ
พระสันตะปาปามากยิ่งข้ึน ถือวาพระสันตะปาปาคือหวัหนาของสมชัชาพระสังฆราช (College of 
the Bishops) ประหนึ่งศีรษะซ่ึงจะคิดทําอะไรโดยเปนอิสระจากสวนอ่ืน ๆ ของรางกายไมได ในทํานอง
เดียวกัน พระสังฆราชในแตละประเทศรวมกันเปนสภาพระสังฆราช โดยมีประธานซ่ึงทําหนาท่ี
รวมกับสมาชิกอ่ืน ๆ (Bishops' Conference) พระสังฆราชในแตละสังฆมณฑลก็ตองกระทํา
เชนเดยีวกัน คือ รวมกับสภาสงฆในการบริหารงานและตัดสินเร่ืองตาง ๆ พระสงฆก็ตองรวมกบั
สภาสังฆราชหรือสภาวัดในทํานองเดียวกัน แมการเปล่ียนแปลงโครงสรางนี้จะไมใชการปฏิวัติท่ีนําไปสู
ระบอบประชาธิปไตยในพระศาสนจักร แตก็เปนกาวสําคัญท่ีทําใหสมาชิกของพระศาสนจักรไมวา
ระดับใด มีสวนรวมในความเปนไปของพระศาสนจักรนีม้ากยิ่งข้ึน 
  สําหรับผูนําทางศาสนาหลายคน การปฏิรูปโครงสรางน้ีเทากับเปนการลดทอนอํานาจ
ลงไป ซ่ึงทําความลําบากใจใหไมนอย ดังเชนกรณีของสภาวัดท่ีเขาไปรวมงานกับฝายพระสงฆ      
เจาอาวาส ไมไดเกิดความรวมมือกันท่ีสรางสรรคเสมอไป กลับทําใหเกิดความขัดแยงมากยิ่งข้ึน 
และดูเหมือนวาบทบาทของฆราวาส ซ่ึงไดรับการยอมรับในสังคายนาและระยะหลังการประชุม 
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ไมไดพัฒนาข้ึนมาอยางตอเนื่อง แตกลับซบเซาไปในท่ีสุด ยังเหลืออยูบางก็แตเพยีงรูปแบบเทานั้น 
ซ่ึงก็ดูเหมือนจะเปนเชนนี้กับเร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ีไดรับการปฏิรูปจากสังคายนา  
  ความจริง แมวาสังคายนาจะเปดโอกาสใหอยางมากมายก็ตาม แตกย็ังประกาศย้ําหลัก
ความเช่ือที่วาแหลงท่ีมาของสัจธรรมทีพ่ระเจาทรงเปดเผย ไมไดอยูท่ีพระคัมภีรไบเบิลเทานั้น แตอยูท่ี
ประเพณีของพระศาสนจักรดวย ซ่ึงกห็มายความวาหลักคําสอนท่ีไดรับการประกาศจากพระศาสนจักร
ก็เปนสัจธรรมท่ีมาจากพระเจาเชนเดยีวกับพระคัมภีร ท้ังนี้ไมไดหมายความวาเปนการเปดเผยใหม
ของพระเจา หากแตเปนการ "ตีความ" เร่ืองท่ีพระเยซูไดทรงเปดเผยนั้นใหปรากฏชัดแจงยิ่งข้ึน      
เพื่อส่ือ "สาร" (Message) แหงความรอดอันเดียวกนัใหเขาถึงมนุษย การประกาศย้ําเร่ืองนี้ก็เทากับ 
ย้ําสิทธิอํานาจ (Authority) ของฝายผูนําศาสนา และสถานภาพในการเปนผูแทนของพระเจาให 
หนักแนนม่ันคง การปรับโครงสรางไมกระทบกระเทือนตอหลักความเช่ือนี้ อยางไรก็ดี ก็ไดเกดิ
ปญหาตาง ๆ ข้ึนมาไมนอย  
  ปญหาสวนหนึ่งเกิดจากความพยายามปรับหลักคําสอนทางศาสนา เขากับสภาพท่ีเปน
จริงของแตละทองถ่ิน เกณฑในการวัด "ความเหมาะสม" ตลอดจน "ความถูกตอง" แตกตางกนัไป 
นับแต "คําสอนดัตช" (Dutch Catechism) จนถึง "เทวศาสตรแหงการปลดปลอย" (Theology of 
Liberation) ซ่ึงอยูในแวดวงท่ีชาวคริสตเปนคนสวนใหญของประเทศ หรือการปรับตัวทางพิธีกรรม
และหลักคําสอนในประเทศท่ีชาวคริสตเปนคนสวนนอย เชน ใน แอฟริกา และเอเชีย ท้ังนี้เพราะ
สังคายนาวาติกันท่ี 2 ไดใหไวแตเพียงหลักการใหญ เม่ือถึงรายละเอียด ก็ข้ึนอยูกับฝายปกครองทาง
ศาสนาของแตละประเทศจะพิจารณาใหเปนไปตามความเหมาะสม ซ่ึงนอกจากจะเปนปญหาภายใน
พระศาสนจักรเองแลว ยังเกดิความขัดแยงกับคนในทองถ่ิน ซ่ึงไมเห็นดวยกับวิธีการหรือแมกระท่ัง
กระบวนการท้ังหมดของการปรับตัวนี้ บางฝายเห็นวาเปนการ "เหมาเอา" ของคนอ่ืนมาเปนของ
ตนเอง ไมวาจะเปนการตีความหลักธรรมของศาสนาอ่ืน หรือการนําเอารูปแบบพิธีกรรมบางอยาง
มาปรับใชในศาสนาคริสตเอง  
  ปญหาตาง ๆ เหลานี้เปนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนตลอดมาในประวัตศิาสตรศาสนา ไมวาศาสนาใด   
ศาสนาคริสตเองแมจะกําเนดิมาในเอเชีย แตเติบโตข้ึนมาในยุโรป รับเอาประเพณีวฒันธรรมของ
ตะวนัตกเกือบท้ังหมด ไมเวนความรูสึกเหนือกวาผูอ่ืน ยอมเปนการยากท่ีจะเปล่ียนความรูสึกและ
ความเช่ือดังกลาวซ่ึงสืบทอดกันมาเปนเวลานับพันปในเวลาอันส้ัน การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรม
ทองถ่ินไมใชเร่ืองใหมในประวัติศาสตรศาสนาคริสต แตคร้ังนี้เปนปรากฏการณใหม เพราะไมใช
ความคิดของคนใดคนหนึง่หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง แตเปนมติของสภาสังคายนาสากล ซ่ึงใหความชอบ
ธรรมตอความคิดริเร่ิมตาง ๆ ซ่ึงยังตองการเวลาเพื่อใหประสบการณตาง ๆ ไดรับการไตรตรองและ
พัฒนาออกมาเปนหลักการอันเปนท่ียอมรับ  กระบวนการดังกลาวกําลังดําเนินอยูท่ัวโลกในขณะน้ี 
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ทิศทางงานอภิบาล  ค.ศ.  2000 
 

วิสัยทัศน พันธกิจ  หลักการ   
 
  วิสัยทัศน พันธกิจ  หลักการ  ประกอบไปดวยทิศทางเปาหมาย แนวทาง กระบวนการ 
และนโยบายปฏิบัติ เพือ่ใหพระศาสนจกัรสามารถกระทําภาระกิจท่ีไดมอบหมายจากพระเยซูคริสตเจา 
ไดอยางสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในสังคมไทยดังตอไปนี้  
  วิสัยทัศน “ประชากรของพระเจา รวมเปนหนึ่งเดยีวในความรัก  แสวงหา ติดตามและ
ประกาศพระเยซูเจา” 
  พันธกิจ  “พระศาสนจกัรในประเทศไทยมุงอุทิศตนฟนฟชีูวิตใหสนิทกบัพระคริสตเจา  
โดยอาศัยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธ์ิ เปนหนึ่งเดียว รวมมือและแบงปนซ่ึงกันและกัน แสวงหาคุณคา
พระอาณาจักรในบริบทสังคม  เสวนาฉันพี่นองกับผูมีความเชื่ออ่ืน  ประกาศพระเยซูคริสตเจาและ
เปนประจกัษพยาน  ดวยการดําเนินชีวิตเรียบงาย  รักและรับใชปวงชน  โดยเนนผูยากไร” 
  หลักการ  ทิศทางเปาหมาย : ในการปฏิบัติพันธกิจขางตน พระศาสนจักรจะมุงสงเสริม
ความเปนมนษุย ในฐานะฉายาของพระเปนเจา โดยเนนสรางเสริมสถาบันครอบครัว และชุมชน
ทองถ่ินใหเขมแข็ง ใหความสําคัญกับฆราวาส เพื่อใหมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันอยางแทจริง จะได
ดําเนินชีวิตตามจิตตารมณของพระคริสต และดวยคุณคาท่ีดีงาม ตามวัฒนธรรมแหงความรักใน
สังคมไทย อันเปนการรวมกนัสรางพระอาณาจักรของพระเปนเจาในโลกนี ้
  แนวทาง : ในการสรางและเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนนั้น การแพรธรรม การ
อภิบาล และการดําเนินชีวิตของพระศาสนจักรจะตองสอดคลองสัมพันธกัน มีดุลยภาพ และครอบคลุม
ทุกมิติชีวิตอยางผสมกลมกลืนกัน ท้ังฝายวิญญาณจิตและฝายโลก ท้ังดานคุณคา ศีลธรรม จริยธรรม 
วิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม (ส่ิงสราง) การเมือง สิทธิมนุษยชน และสัมพันธกับคน      
ทุกกลุมชน ทุกศาสนาและทุกเพศทุกวัย โดยใหความสําคัญตอคนยากไร ผูตกทุกขไดยาก เปนพิเศษ 
 กระบวนการ : เพื่อใหการปฏิบัติพันธกิจมีลักษณะบูรณาการท่ีมุงสรางสถาบันครอบครัว
และชุมชนใหเขมแข็ง พระศาสนจักรในประเทศไทยจะสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ
ทุกคนอยางแทจริง ดวยความเปนน้ําหนึง่ใจเดยีวกัน ท้ังพระสังฆราช พระสงฆ นักบวช และ
ฆราวาส  ท้ังชายและหญิง  และจะรวมมือกับทุกฝาย ท้ังเพื่อนตางนกิาย ตางศาสนา ตางความเช่ือ 
และผูมีน้ําใจดีท้ังมวล บนพื้นฐานของความเสมอภาค ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ดวยความจริงใจ         
โดยอาศัยการเสวนาดวยชีวิตกับทุกฝาย ซ่ึงเปนการประสานสัมพันธแบบองครวมในทุกมิติและ        
ทุกชีวิต 
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ตัวอยางภาพจากหนาปก หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห “อุดมสาร” 

    
หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห “อุดมสาร”  หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห “อุดมสาร” 
ปที่ 28  ฉบับที่ 27  ประจําวันที่ 4-10  ก.ค. 2547     ปที่ 28  ฉบับที่ 31  ประจําวันที่ 1-7  ส.ค. 2547  
 

    
หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห “อุดมสาร”  หนังสือพิมพขาวสารคาทอลิกรายสัปดาห “อุดมสาร” 
ปที่ 28  ฉบับที่ 33  ประจําวันที่ 15-21  ส.ค. 2547   ปที่ 28  ฉบับที่ 35  ประจําวันที่ 29 ส.ค.-4 ก.ย. 2547  

(ราคา  7  บาท) 
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 ตัวอยางภาพจากหนาปก นิตยสารคาทอลิกรายเดือน “อุดมศานต” 
 

 
 

 
 
 

ภาพจากหนาปก นิตยสาร
คาทอลิกรายเดือน“อุดมศานต” 
ปท่ี 84 เดือน กรกฎาคม 2547 / 2004 

ราคา 25 บาท 

ภาพจากหนาปก นิตยสาร
คาทอลิกรายเดือน“อุดมศานต” 
ปท่ี 84 เดือน สิงหาคม 2547 / 2004 

ราคา 25 บาท 

DPU



ตัวอยางภาพจากหนาเว็บไซต  Udomsarn.com  ในชวงเดือน  พฤษภาคม  2548 
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ตัวอยางภาพจากหนาเว็บไซต  issara.com  ในชวงเดือน  พฤษภาคม  2548  
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ตัวอยางภาพจากหนาเว็บไซต  issara.com  ในชวงเดือน พฤษภาคม  2548 (ตอ) 
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ภาพที่ 1  แผนผังระบบหนวยงานภายในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  พ.ศ. 2542  (ค.ศ. 1999) 
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1.  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ 1. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการประกาศ 1.  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา 1.  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนสัมพันธ 1.  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อมวลชน
ฯพณฯ พระสังฆราช………….. พระวรสารสูปวงชน ฯพณฯ พระสังฆราชบุญเลื่อน  หมั่นทรัพย  ฯพณฯ พระสังฆราชเทียนชัย  สมานจิต  ฯพณฯ พระสังฆราชยอด  พิมพิสาร

2. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสถาบัน  ฯพณฯ พระสังฆราชจําเนียร  สันติสุขนิรันดร 2. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรม- 2. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการเสวนาระหวาง- 2.  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเทคโนโลยี
ผูถวายตัว และคณะธรรมฑูต 2. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรม- และสันติ ศาสนาและวัฒนธรรมสัมพันธ สารสนเทศ
ฯพณฯ พระสังฆราช………….. คริสตศาสนธรรม ฯพณฯ พระสังฆราชบุญเลื่อน  หมั้นทรัพย  ฯพณฯ พระสังฆราชเทียนชัย  สมานจิต  ฯพณฯ พระสังฆราชยอด  พิมพิสาร

3. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อฆราวาส ฯพณฯ พระสังฆราชพเยาว  มณีทรัพย 3. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการสงเคราะห- 3. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการรวมมือ-
ฯพณฯ พระสังฆราชสังวาลย  ศุระศรางค 3. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่องานธรรมฑูต ผูประสบภัยและผูลี้ภัย ในงานสังคมระดับชาติ

4. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อครอบครัว  ฯพณฯ พระสังฆราชจําเนียร  สันติสุขนิรันดร ฯพณฯ พระคารดินัลมีชัย  กิจบุญชู ฯพณฯ พระคารดินัลมีชัย  กิจบุญชู
ฯพณฯ พระสังฆราชคายน   แสนพลออน 4. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการศึกษา 4. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุมชาติพันธุ

5. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสุขภาพอนามัย ฯพณฯ พระคารดินัลมีชัย  กิจบุญชู ฯพณฯ พระสังฆราชพเยาว  มณีทรัพย
ฯพณฯ พระสังฆราชคายน   แสนพลออน 5. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชน 5. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี

6. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม ฯพณฯ พระสังฆราชสังวาลย  ศุระศรางค  ฯพณฯ พระสังฆราชเทียนชัย  สมานจิต
ฯพณฯ พระสังฆราชพเยาว  มณีทรัพย 6. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสามเณราลัย 6. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการทองเที่ยว

7. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร และกระแสเรียก และผูเดินทะเล
ฯพณฯ พระสังฆราชยอด  พิมพิสาร ฯพณฯ พระสังฆราช………………. ฯพณฯ พระสังฆราช……………….

7. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อมรดก 7. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผูอพยพยายถิ่น
วัฒนธรรมของพระศาสนจักร และผูถูกคุมขัง
ฯพณฯ พระสังฆราชพเยาว  มณีทรัพย ฯพณฯ พระสังฆราช……………….

แผนภาพที่ 4  แผนผังระบบหนวยงานภายในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย  ค.ศ. 2004 

สํานักงานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย

คณะกรรมการที่ปรึกษาเทววทิยา
ฯพณฯ พระสังฆราชยอรช ยอด  พิมพิสาร

คณะกรรมการที่ปรึกษาเศรษฐกิจ

คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพระศาสนจักร

คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายบานเมือง

คณะกรรมาธิการ
ฝายอภิบาลคริสตชน

ฯพณฯ พระสังฆราชลอเรนซ 
คายน   แสนพลออน

                        คณะกรรมการดําเนินงานของสภาฯ
     ประธาน            ฯพณฯ พระคารดินัลไมเกิ้ลมีชัย  กิจบุญชู
     รองประธาน      ฯพณฯ พระสังฆราชยอรช ยอด  พิมพิสาร
     เลขาธิการ          ฯพณฯ พระสังฆราชหลุยส จําเนียร  สันติสุขนิรันดร

คณะกรรมาธิการฝายการธรรมฑูต
และการอบรมศึกษาคาทอลกิ

 ฯพณฯ พระสังฆราชหลุยส จําเนียร  สันติสุขนิรันดร
เซอรวาเลนติน  มุงหมาย

คณะกรรมาธิการฝายสังคม
ฯพณฯ พระสังฆราชมีคาเอล

บุญเลื่อน  หมั้นทรัพย
บาทหลวงพิบูลย  วิสิฐนนทชัย

คณะกรรมาธิการ
ฝายศาสนาและวัฒนธรรมสัมพันธ

ฯพณฯ พระสังฆราชลอเรนซ เทียนชัย  สมานจิต
บาทหลวงไพศาล  อานามวัฒน

คณะกรรมาธิการฝายสื่อสารสังคม
ฯพณฯ พระสังฆราชยอรช 

ยอด  พิมพิสาร
บาทหลวงทิวา  แสงศิริวัฒน

สํานักทิศทางงานอภิบาล สํานักงานเลขาธิการ สํานักงบประมาณDPU
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ   : นางสาววดินู  ราชพลพิจารณ 
ศาสนา   : เปนคริสตชนคาทอลิก (ตั้งแตเกิด)  สังกัดเขต 2  โบสถเซนตจอหน   
    ถนนลาดพราว 
ประวัติการศึกษา : ป พ.ศ. 2533    สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
    มหาวิทยาลัยรามคําแหง  คณะมนุษยศาสตร  วิชาเอกภาษาอังกฤษ   
    วิชาโทส่ือสารมวลชน 
ประวัติการทํางาน : ป พ.ศ. 2534  บรรจุเปนพนกังานรัฐวิสาหกิจ   
    องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย   สํานกังานใหญ  ถนนเพลินจิต 
   : ปจจุบัน  ดํารงตําแหนง นักบริหารงานท่ัวไป  7   
    บมจ.  ทศท  คอรปอเรช่ัน    สํานักงานใหญ   ถนนแจงวฒันะ 
 

DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip
	App
	Vita



