บทที่ 10
วิเคราะหองคกรคริสเตียนที่มีอยู
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
- เขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา
- อธิบายวาการวิเคราะหองคกรคริสเตียนประกอบดวยอะไร
- บอกจุดประสงคของการวิเคราะหองคกรคริสเตียน
- วิเคราะหองคกรคริสเตียนที่มีอยู
- นําเอาผลการวิเคราะหของคุณมาชวยใหองคกรทําจุดประสงคนั้น ๆ ใหสําเร็จในแผนการ
ของพระเจา
ขอพระคัมภีรที่สําคัญ
“ใครมีหกู ใ็ หฟงขอความซึ่งพระวิญญาณไดตรัสไวแกคริสตจักรทั้งหลายเกิด” วิวรณ 2.29

คํานํา
ผูเ ชือ่ ทีแ่ ทจริงทุกคนซึ่งบังเกิดใหมเปนสวนหนึงของคริสตจักรแทซึ่งเรียกวาพระกายของ
พระเจา
“เพราะวาถึงเราจะเปนพวกยิวหรือพวกกรีก เปนทาสหรือมิใชทาสก็ตาม เราทั้งหลายได
รับบัพติศมาโดยพระวิญญาณองคเดียวเขาเปนกายเดียวกันและพระวิญญาณองคเดียวนั้นซาบซานอยู”
1 โครินธ 12.13
ยอหนบทที่ 3 อธิบายประสบการณของการ “บังเกิดใหม” โดยพระวิญญาณ “พระกายของ
พระคริสต” หรือคริสตจักรมีการจัดองคกรในหลาย ๆ วิธตี ลอดทั่วโลกนี้ มีคริสตจักรทองถิ่นหลายแหง
หนวยงานมิชชั่น นิกายตาง ๆ สามัคคีธรรมและหนวยงานบริการของคริสเตียน
หนวยงานหรือองคการตาง ๆ เหลานี้ไดพัฒนาขึ้นเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของคริสตจักร
ในระดับทองถิ่นใหดีกวาเดิม ในบทนีค้ ณ
ุ จะไดเรียนรูวาจะวิเคราะหองคกรคริสเตียนไดอยางไร

จุดประสงคของการวิเคราะหองคกร
เปนแผนการของพระเจาที่ใหคริสตจักรเปนพลังฝายวิญญาณเพื่อเผยแพรขาวประเสริฐแก
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ชาติตาง ๆ ของโลก

“และทําใหคนทั้งปวงเห็นแผนงานแหงความลํ้าลึก ซึง่ ตัง้ แตแรกสรางโลกทรงปดบังไวที่
พระเจาผูทรงสรางสารพัดทั้งปวง ประสงคจะใหเทพผูปกครองและศักดิเทพ ในสวรรคสถาน รูจักปญญา
อันซับซอนของพระเจาทางคริสตจักร ณ บัดนี้ ทัง้ นีก้ เ็ ปนไปตามพระประสงคนิรันดรของพระองค ซึ่ง
พระองคไดทรงกระทําใหสําเร็จแลวในพระเยซูคริสตเจาของเรา”
เอเฟซัส 3.9-11
พระคัมภีรชี้ใหเห็นวา พลังแรงงานฝายวิญญาณที่จะทําใหพันธกิจนี้ใหสําเร็จนั้นมีจํากัด
“แลวพระองคตรัสกับพวกสาวกของพระองควา “ขาวทีต่ อ งเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา แต
คนงานยังนอยอยู”
มัทธิว 9.37
ถาคนงานมีนอย เราตองจัดองคกรดวยวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําได เพื่อที่คริสตจักรจะไดกระทํา
พันธกิจตอโลกไดสําเร็จ
วิเคราะหองคกรคริสเตียนที่มีอยูโดยมีจุดประสงค 3 ประการคือ
1. เพือ่ ใหรูถึงจุดประสงคขององคกร บทบาทสําคัญขององคกรในการทําพันธกิจของ
คริสตจักรใหสําเร็จเพื่อแพรกระจายขาวประเสริฐ
2. เพือ่ ตัดสินดูวาองคกรปจจุบันทํางานมีประสิทธิภาพหรือไม ทําตามวัตถุประสงคได
สําเร็จเพื่ออะไร? สําเร็จอยางไร? หรือลมเหลวอยางไร?
3. เพือ่ วางแผนสําหรับองคกรใหปฏิบัติวัตถุประสงคที่พระเจาประทานใหไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ถาคุณเปนสมาชิกขององคกรซึ่งคุณกําลังวิเคราะห คุณจะตัดสินสวนของคุณในการชวย
ใหองคกรประสบความสําเร็จจุดประสงคนั้น

การวิเคราะหนี้ประกอบดวยอะไรบาง?
การวิเคราะหองคกรที่มีอยู ประกอบดวยการศึกษาวัตถุประสงค แผนการ ความเขมแข็ง
ความออนแอ สิ่งแวดลอม แหลงที่มาและโปรแกรม

จะรวบรวมขอมูลอยางไร?
คุณสามารถรวบรวมขอมูลเพื่อการวิเคราะหไดโดย
การอธิษฐาน
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ขอพระเจาทรงเปดเผยวาคุณตองการที่จะรูอะไรเกี่ยวกับองคกร
ศึกษาวรรณกรรมที่เขียนไว
ศึกษาสิ่งที่เขียนไวที่เกี่ยวกับองคกร เชน คําประกาศของหลักขอเชื่อหรือคําประกาศของ
จุดประสงค แผนการที่เขียนไว คุณสมบัติของสมาชิก กฎเกณฑ โครงสราง โดยกฎหมายหรือประวัติศาสตร

ขอสังเกต
สังเกตสวนตัวดูองคกร สังเกตดูสมาชิกและผูนําในขณะที่เขาทํางานรับใชผูซึ่งเขารูสึกวา
พระเจาทรงเรียกเขา
สัมภาษณ
ถามคําถามตอผูนําและสมาชิกขององคกร

การวิเคราะหองคกร (หนวยงาน)
จุดประสงค
1. องคกรมีคําประกาศวัตถุประสงคหรือไม?
เปนขอความที่เขียนอธิบายจุดประสงคขององคการ ไมใชขอความที่วาองคกรเชื่ออะไร
แตเปนขอความวา เหตุใดจึงตั้งองคกรขึ้นมา มีจดุ ประสงคหลักคืออะไร?
2. สมาชิกขององคกรเขาใจวัตถุประสงคหรือไม?
(เพื่อที่จะรูขอนี้ ใหสอบถามสมาชิกหลาย ๆ คนขององคกรวา “จุดประสงคขององคกรนี้
หรือคริสตจักรนี้คืออะไร?)
3. สมาชิกเขาใจหนาที่ของตนในการทําวัตถุประสงคขององคกร หรือหนวยงานใหสําเร็จ
หรือไม
4. องคกรปฏิบัติตามวัตถุประสงคไดสําเร็จหรือไม ? เขาทําสิง่ ที่เขาเชื่อวาพระเจาทรงให
เขาทําไดสําเร็จจริงๆ หรือไม?
5. วัตถุประสงคขององคกรมีความสัมพันธกับวัตถุประสงคของพระเจาอยางไร ? (คุณอาน
ถึงวัตถุประสงคของพระเจาไดในเอเฟซัส 1.9-11 และ 3.9-11)
แผนการ
1. องคกรนี้มีแผนการที่เขียนไวหรือไม?
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2. แผนการเหลานี้สัมพันธกับวัตถุประสงคขององคกรหรือไม? แผนการแตละอยางมีสวน
ชวยสนับสนุนใหวัตถุประสงคขององคกรสําเร็จหรือไม?
3. แผนการสะทอนใหเห็นวาตองทําอะไร ใครเปนผูทํา และทําเมื่อใด?
4. แผนการเหลานี้เขียนขึ้นเพื่อใหสามารถบอกไดวาทําสําเร็จแลวหรือไม?
5. องคกรมีการวางแผนการประชุมหรือไม หรือเขาวางเวลาไวสําหรับการอธิษฐานและ
แสวงหาพระเจาสําหรับการทรงนําหรือไม?
6. ใครเปนผูวางแผนสําหรับองคกร?
ความเขมแข็ง
วิเคราะหดูความเขมแข็ง (พลัง) ขององคกร เหตุใดองคกรจึงปฏิบัติงานไดดี ? มีอะไรดี
เกีย่ วกับโครงสรางปจจุบันขององคกร
ความออนแอ
วิเคราะหความออนแอขององคกร เหตุใดองคกรจึงลมเหลว? มีตรงไหนที่ตองปรับปรุง
สิง่ แวดลอม
1. องคกรรับใชอยูภายใตสิ่งแวดลอมใด ? (องคกรรับใชกลุมชนพิเศษเฉพาะกลุมเฉพาะ
พืน้ ที่ชาติหรือภูมิภาคใดของโลก?)
2. องคกรไดศึกษาสิ่งแวดลอมหรือไม ? องคกรวิเคราะหคน พื้นที่ ชาติหรือภูมิภาคที่
เขารับใชอยูหรือไม ?
3. มีอะไรเกีย่ วกับสิ่งแวดลอมที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอีกไมกี่ปขางหนา ?
4. มีอะไรที่จะคงอยูอยางเดิม
แหลงทรัพยากร
บุคลากร การเงินและสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เปนแหลงทรัพยากรของทุก ๆ องคกร
1. บุคลากร
“บุคลากร” คือ บุคคลที่ทํางานในองคกร จงถามคําถามเหลานี้
a บุคลากรขององคกรไดใชของประทานฝายวิญญาณอยางขยันขันแข็งเพื่อใหงานรับ
ใชสําเร็จลงไดหรือไม?
b แตละคนเขาใจบทบาทของเขาในแผนการของพระเจาหรือไม?
c ถาเขามีตําแหนงในองคกร เขาเขาใจหนาที่และความรับผิดชอบของเขาหรือไม ?
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d มีการสื่อสารระหวางผูนําและบุคลากรหรือไม?
e มีความจําเปนที่ตองมีคนงานมากขึ้นหรือไม ? ถามี ในตําแหนงใดบาง?
f มีความสัมพันธทดี่ รี ะหวางบุคลากรดวยกันเองและระหวางพวกเขากับผูนําหรือไม?
ถาไมมีอะไรคือปญหาที่มีอยู ? มีความจําเปนที่ตองใชวินัยตามพระคัมภีรหรือการ
ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําสวนตัวเพื่อแกไขปญหาเหลานี้หรือไม ?
g ผูน ําในองคกรปฏิบัติตนตามรูปแบบในพระคัมภีรคือ “ผูน ําที่เปนผูรับใชหรือไม?”
(หลักสูตรสถาบันฮารเวสไทมชื่อ “หลักการจัดการตามพระคัมภีร” ซึง่ อธิบายถึง
การเปนผูนําแบบผูรับใชโดยละเอียด)
h บุคลากรในองคกรไดรับการฝกอบรมที่เพียงพอสําหรับงานรับใชที่เขาพยายามทํา
หรือไม? เขาควรไดรับการเตรียมตัวใหดีไดอยางไร?
i มีการจัดระบบงานใหแกกลุมบุคลากรหรือไม ? มีแผนการสําหรับจัดระบบงานให
เขาทําเพื่อใหวัตถุประสงคของพระเจาสําเร็จหรือไม ? ถาคนงานมีนอย เขาควรถูก
จัดระบบดวยวิธีที่ดีที่สุดเพื่อการเก็บเกี่ยว
j บางองคกรตั้งคุณสมบัติสําหรับสมาชิกภาพ มาตรฐานของคนที่ตองการเขารวมงาน
รับใชตองมีถาองคกรมีสมาชิกภาพ (เชน สมาชิกของคริสตจักร) คุณสมบัติเหลานี้
เปนไปตามพระคัมภีรหรือไม สมาชิกปจจุบันมีชีวิตเปนไปตามมาตรฐานเหลานี้
หรือไม?
2. การเงิน
จําเปนตองมีเงินเพื่อทํางานของพระเจา เรารับผิดชอบตอการเปนผูดูแลอารักขาเงินทอง
เชนเดียวกับของประทานฝายวิญญาณ จงถามคําถามตอไปนี้
a มีงบประมาณเขียนลงไวหรือไม ?งบประมาณคือ แผนการวาคุณจะใชจายเงินที่คุณไดรับ
อยางไร การวางแผนเชนนี้เปนไปตามพระคัมภีร (ดู ลูกา 14.28-30)
b องคกรทําตามงบประมาณที่ตั้งไวหรือไม?
c องคกรไดใชเงินทุนซึ่งพระเจามอบหมายใหไวดีอยางไร ? มีดา นใดบางที่ใชอยางสูญเสีย
และมากเกินไปที่ควรแกไข ? จะใชเงินทองใหดีกวาไดอยางไรเพื่อใหสําเร็จวัตถุประสงคของอาณาจักรของ
พระเจา ?
d มีรายงานการเงินประจําเดือนหรือประจําปหรือไม (งบประมาณคือ แผนการวาจะใชเงิน
อยางไร ตองทํากอนใชเงินทุน รายงานการเงินแสดงวาเงินถูกใชไปจริง ๆ อยางไร
e ถาองคกรตั้งอยูในเมือง มีบญ
ั ชีธนาคารหรือไม ?
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f มีใครไดรับการฝกอบรมและมอบหมายใหจดบันทึกการเงิน เตรียมงบประมาณและทํา
รายงานการเงินหรือไม ?
g องคกรมีคุณสมบัติครบถวนเกี่ยวกับการเงินตามที่รัฐบาลตองการหรือไม? เชน รายงาน
ประจําปใหรัฐบาล ภาษีตางๆ
h องคกรละเมิดหลักการใดใดของพระคัมภีรในดานการเงินหรือไม ?
i งบประมาณกี่เปอรเซ็นตใชไปในการประกาศ (คือการแพรขาวประเสริฐที่แทจริง) ?
j แหลงรายไดขององคกรคืออะไร? มีแหลงใหม ๆ ทีจ่ ะหาไดหรือไม ?
k มีหนีอ้ ะไรบางที่ตองตัดทอนออก?
3. สิง่ อํานวยความสะดวกตางๆ
สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ขององคกรประกอบดวย อาคารและเครื่องมือ ซึ่งใชในงาน
รับใช จงถามคําถามตอไปนี้

a อาคารในปจจุบันที่องคกรใชหรือเปนขององคกรคืออาคารใด ?
มีความพอเพียงตอ
โปรแกรมขององคกรหรือไม? สิง่ อํานวยความสะดวกตางในปจจุบันจะปรับปรุงใหดีไดอยางไร?
b มีสงิ่ อํานวยความสะดวกใหมๆอยางใดที่ตองการในอนาคตสําหรับองคกรเพื่อใหเพียงพอ
ตอการทํางานรับใชไดสําเร็จ
c ถามีมาตรฐานของรัฐบาลสําหรับอาคาร อาคารขององคกรในปจจุบันมีมาตรฐานตรง
ตามนั้นหรือไม? จะตองแกไขอะไรบาง ? เชน กฎเกณฑเกี่ยวกับไฟ ทางเขาออก อุปกรณใชเวลาฉุกเฉิน
d ทํารายการของอุปกรณที่เปนขององคกร รายการนี้เรียกวา “พัสดุ” อุปกรณบางอยางตอง
การซอมแซมหรือหามาแทนที่หรือไม?
e มีอปุ กรณใหมอันใดบางที่ตองการใชเพื่อใหทําตามแผนการของพระเจาไดดียิ่งขึ้น
f องคกรมีการประกันเพื่อใชในการลงทุนปรับปรุงอาคารหรือเปลี่ยนอุปกรณใหมหรือไม
g ตนทุนของคาไฟฟาใหความรอน ความเย็นสําหรับอาคารเปนอยางไร?
h มีสถานที่เพียงพอสําหรับการจอดรถหรือไม?
โปรแกรม
โปรแกรมคือ โครงการซึ่งองคกรตองทําใหสําเร็จวัตถุประสงค
1. มีโปรแกรมทีก่ ําลังทําอยูโปรแกรมใดในงานรับใชที่มีสวนสนับสนุนวัตถุประสงคสําคัญ
ขององคกร? โปรแกรมใดไมมีสวนสนับสนุน?
2. โปรแกรมใดมีสวนสนับสนุนวัตถุประสงคของพระเจาในการเผยแพรขาวประเสริฐไปสู
ชนชาติตาง ๆ โปรแกรมใดไมมีสวนสนับสนุน?
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3. มีโปรแกรมที่กําลังทําอยูโปรแกรมใดที่ตองจัดปรับปรุงใหมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ?
มีอะไรที่ตองทําบาง?
4. โปรแกรมใดที่กําลังทําอยูซึ่งควรกําจัดออกไป?
5. ควรพิจารณาโปรแกรมใหม ๆ ใดบางซึง่ อาจชวยองคกรใหทําวัตถุประสงคใหสําเร็จดีขึ้น?
6. มีโปรแกรมใดซึ่งองคกรกําลังดําเนินการอยูซึ่งตรงขามกับหลักการของพระคัมภีร
7. มีโปรแกรมใดที่มีสวนสนับสนุนตอการเจริญเติบโตฝายวิญญาณของสมาชิกขององคกร?

คุณตองนําเอาผลของการวิเคราะหมาใช
คุณตองนําเอาผลการวิเคราะหของคุณมาใชเพื่อใหมีประสิทธิภาพ ตอไปนี้คือสิ่งที่คุณตองทํา

วัตถุประสงค
1. ถาไมมีขอความที่เขียนไวเกี่ยวกับวัตถุประสงควา เหตุใดองคกรนี้จึงตั้งขึ้นมา คุณจะรูได
อยางไรวา องคกรบรรลุวัตถุประสงคหรือไม จงทํางานกับผูนําขององคกรที่จะเขียนคําแถลงของวัตถุประสงค

เพือ่ ทีจ่ ะชวยใหคุณเขียนคําแถลงของวัตถุประสงค จงทบทวนบทที่ 11 ของหลักสูตรนี้
แลวเรียนหลักสูตรของฮารเวสไทมชื่อ “การบริหารโดยวัตถุประสงค”
จงแนใจวาคําแถลงของวัตถุประสงคสะทอนใหเห็นวัตถุประสงคของพระเจาในการนํา
พระกิตติคุณไปสูชนชาติทั้งหมด นําสรรพสิ่งมารวมไวดวยกันในพระคริสต
2. เมือ่ คุณไดเขียนคําแถลงวัตถุประสงคแลว จงแนใจวาสมาชิกทุกคนของคริสตจักรหรือ
องคกรเขาใจวัตถุประสงค จงอธิบายพันธกิจเฉพาะพิเศษขององคกรและบทบาทของสมาชิกแตละคนในการ
ทําใหวัตถุประสงคนี้สําเร็จลงได
3. ถาองคกรมีคําแถลงวัตถุประสงคแลว จงวางแผนวาองคกรจะทําวัตถุประสงคที่พระเจา
ทรงเรียกใหตั้งองคกรสําเร็จลงไดอยางไร
ความเขมแข็งขององคกร
จงวิเคราะหดูรายการของความเขมแข็งที่คุณเห็น สิง่ เหลานี้จะใชไดดีที่สุดอยางไร เพื่อให
สําเร็จวัตถุประสงคของพระเจาสําหรับองคกรนี้ ความเขมแข็ง (จุดแข็ง) เหลานี้จะนําไปใชเพื่อนําพระกิตติ
คุณไปสูโลกไดอยางไร? ความเขมแข็งที่ไมไดนําไปใชจะออนแอและผุพังลง
ความออนแอขององคกร
จงวิเคราะหรายการของความออนแอที่คุณเห็น พระเจาจะทรงทํากิจในความออนแอ
เหลานี้เพื่อสําแดงฤทธิ์อํานาจของพระองคไดอยางไร? มีหลักการใดของพระคัมภีรที่อาจนํามาใชกับ
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ความออนแอเหลานี้

สิง่ แวดลอม
ถาองคกรไมไดวิเคราะหสิ่งแวดลอม จงทําการวิเคราะหคน พื้นที่ ชนชาติหรือภูมิภาค
ของโลกซึ่งองคกรกําลังรับใชอยู คุณตองรูวาคุณกําลังรับใชใครถาคุณตองการเขาถึงเขา

จงใชการวิเคราะหของคุณถึงสิ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่จะยังคงอยูเหมือนเดิมใน
สิ่งแวดลอมอีก 5 ปขางหนา เพือ่ วางแผนการตาง ๆ
ตัวอยาง ถามีโครงการสรางบานจัดสรรใหญกําลังวางแผนที่จะสรางใกลคริสตจักรนั้น ๆ นีอ่ าจเปนการ
เปลีย่ นแปลงในสภาพแวดลอมซึ่งเขารับใชอยู ควรวางแผนการใหเกี่ยวของสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลง
เชนนีเ้ พื่อวัตถุประสงคของการเผยแพรขาวประเสริฐ
แหลงทรัพยากรณ
หลักสูตรฮารเวสไทมนานาชาติชื่อ “การจัดการโดยวัตถุประสงค” จะชวยใหคุณจัดองคกร
และวางแผนในดานตาง ๆ ตอไปนี้

1. บุคลากร
a วางแผนการเพือ่ ทําใหคนขององคกรใชของประทานฝายวิญญาณเขมแข็งเพื่องานรับใช
b ถาคนขององคกรไมเขาใจบทบาทของเขาในแผนการทั้งหมดหรือหนาที่และความรับผิด
ชอบ ก็จะตองไดรับการแกไขเสียใหถูกตอง จงทําแผนงานขงองคกร
c ถามีการสือ่ สารที่ไมดีระหวางผูนําและคนทํางาน จงวางแผนเพื่อปรับปรุงการสื่อสารให
ดีขึ้น
d ถามีความจําเปนตองมีคนงานเพิ่มขึ้นในองคกร จงเริม่ รับและฝกอบรมคนงานเพื่องาน
รับใช
e ถามีความสัมพันธทไี่ มดีระหวางคนทํางานดวยกันหรือระหวางคนทํางานกับผูนําจงจัด
การกับปญหาซึ่งคุณเห็นได คุณจะแกไขปญหาเหลานี้ไดอยางไร ? เราตองนําเอาหลักการของการลงวินัย
ตามพระคัมภีรที่ใหไวในบทที่ 18 มาใชหรือไม ? การปรึกษาแนะนําสวนตัวจะนํามาใชเพื่อแกไขปญหา
เหลานี้ไดอยางไร
f ถาผูน าในองค
ํ
กรไมประพฤติตนตามรูปแบบในพระคัมภีรของการเปน “ผูนําแบบผูรับ
ใช” หลักสูตรของฮารเวสไทมชื่อ “หลักการบริหารตามพระคัมภีร” จะชวยในแงมุมนี้
g ถาคนในองคกรไมไดรับการอบรมเพียงพอสําหรับการรับใชที่เขากําลังพยายามทํา จง
จงเริ่มตนโปรแกรมการฝกอบรม จงถามตัวเองวา“ใครตองการการฝกอบรมใหดีขึ้น? เขาตองการฝกอบรม
อะไร?” จงเริม่ ตนโปรแกรมการฝกอบรมเพื่อสนองตอบตามความตองการของเขา
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h ถามีคณ
ุ สมบัติของการเปนสมาชิกขององคกรซึ่งไมเปนไปตามพระคัมภีร จงเขียนราง
เสียใหม
2. การเงิน
a ถาไมมีงบประมาณที่เขียนไว จงเตรียมทําไว
b ถาองคกรไมไดทําตามงบประมาณที่เขียนไว จงเขียนงบประมาณเสียใหมเพื่อใหเห็น
ไดวา การเงินถูกใชจายไปจริง ๆ อยางไร
c กําจัดการสูญเสียหรือการใชจายที่มากเกินไปที่คุณเห็นได
d ทํารายงานการเงินประจําเดือนและประจําปเพื่อสรุปวาการเงินถูกใชไปอยางไร?
e ถาองคกรของคุณอยูในเมือง จงเริม่ เปดบัญชีธนาคารและขอใหธนาคารชวยคุณตั้ง
ระบบการบัญชีที่เหมาะสมสําหรับการเงินขององคกร
f มอบหมายและฝกอบรมบางคนใหทําบันทึกการเงินดวยวิธีที่ซื่อสัตยและเปนระเบียบ
g ถาทุกองคกรไมทําตามระเบียบของรัฐบาลในดานการเงิน จงแกไขทันที จงยืน่ เสนอ
รายงาน ภาษี ทุกอยางที่ตองทําตอรัฐบาล
h ถาองคกรไดละเมิดหลักการใด ๆ ของพระคัมภีรเกี่ยวกับการเงิน จงแกไขทันที
i จงบอกวิธที ี่จะเพิ่มเปอรเซ็นของงบประมาณใหแกการประกาศ (คือการเผยแพรขาว
ประเสริฐที่แทจริง)
j บอกแหลงใหม ๆ ของรายไดที่จะหาเขามาใหมไดสําหรับองคกร
k ทําแผนการที่จะกําจัดหนี้ขององคกรใหหมดไป
3. สิง่ อํานวยความสะดวก
a จงทํารายการของสิ่งตางๆ ในสิง่ อํานวยความสะดวกปจจุบันซึ่งตองการการปรับปรุง
เชน สิง่ ใดตองการการซอมแซม ทาสี ปายใหม ๆ การทําความสะอาดทั่วไป จงวางแผนวาใครจะทําอะไร
เมื่อใด
b วางแผนสิง่ อํานวยความสะดวกใหมๆที่ตองการ ไมวา องคกรจะเล็กหรือผูคนจะยากจน
อยางไร จงทําแผนการโดยความเชื่อใหตอบสนองตอความตองการนี้ดวยความชวยเหลือของพระผูเปนเจา
c ถาสิง่ อํานวยความสะดวกเหลานี้ไมเปนไปตามมาตรฐานของรัฐบาลทองถิ่นซึ่งองคกร
นี้ตั้งอยู จงทําการซอมแซมเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
d จงซอมแซมหรือทําใหมแทนอุปกรณที่หักเสียหาย
e เริม่ ตนสะสมเงินเพื่ออุปกรณใหมซึ่งจะชวยองคกรใหสําเร็จวัตถุประสงคไดดีขึ้น
f ซือ้ การประกันสําหรับตึกอาคารและอุปกรณเพื่อทดแทนคาใชจายถาสิ่งเหลานี้เสียหาย
g จงทําการเปลี่ยนแปลงบางอยางเพื่อตัดคาใชจาย เชน คาเครื่องทําความเย็น คาไฟ
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การวางแผน
1.
2.
3.
-

ถาไมมีแผนการที่เขียนไว จงพบกับผูน ําที่สําคัญขององคกรเพื่อทําการวางแผน
ถามีแผนการที่เขียนไว แตไมมีประสิทธิภาพ จงพบกับผูนําที่สําคัญเพื่อทําแผนการใหม
แผนการที่ควรจะเปนดังนี้
มีสว นสัมพันธกับวัตถุประสงคของพระเจา
มีสว นสัมพันธกับวัตถุประสงคขององคกร
แถลงวาจะตองทําอะไร?
. ใครเปนผูทํา
. เมื่อใด
. ถาเหมาะสมก็ใหรวมคาใชจายดวย

โปรแกรม
1. จงศึกษาโปรแกรมที่กําลังทําอยูในงานรับใชซึ่งไมมีสวนสนับสนุนตอจุดประสงคหลัก
ขององคกร จะจัดเสียใหมอยางไร เพื่อใหมีสวนสนับสนุนตอจุดประสงคหรือวาควรจะเลิกทํา

2. จงศึกษาโปรแกรมในปจจุบันซึ่งไมมีสวนสนับสนุนตอวัตถุประสงคของพระเจาในการ
เผยแพรขาวประเสริฐไปสูทุก ๆ ชาติ จงจัดเสียใหมเพื่อใหสนับสนุนตอวัตถุประสงคของพระองคไดหรือไม?
ถาไม ก็ใหลมเลิกโปรแกรมเสีย
3. วางแผนที่จะจัดโปรแกรมปจจุบันที่สมควรจะจัดเสียใหม ทํารายการวามีอะไรตองทําบาง
ทําโดยใครและเมื่อใด
4. วางแผนที่จะเริ่มโปรแกรมใหม ๆ ซึง่ จะชวยใหองคกรทําตามวัตถุประสงคของเขาไดสําเร็จ
ในแผนการของพระเจา
5. ลมเลิกโปรแกรมใด ๆ ทีอ่ งคกรดําเนินการอยูซึ่งตรงขามกับหลักการของพระคัมภีร
6. ถาไมมโี ปรแกรมใดที่ชวยสนับสนุนตอการเจริญเติบโตฝายวิญญาณของสมาชิกของ
องคกรนี้ จงเริ่มตนทํา ถาองคกรจะตองทําวัตถุประสงคใหสําเร็จ สมาชิกจะตองเติบโตฝายวิญญาณ จงวางแผน
เวลาการอธิษฐาน การนมัสการ การศึกษาพระคัมภีรและโอกาสสําหรับรับใชซึ่งกันและกัน
เรื่องเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
1. ถาไมมีคําแถลงหลักขอเชื่อ จงพบปะกับผูนําและเตรียมเขียนไว คนตองการรูวาองคการ
เชื่ออะไร และรูพื้นฐานพระคัมภีรที่มีตอความเชื่อมั่น

2. มีเรื่องอื่น ๆ ใดบางทีค่ ุณเห็นไดจากการวิเคราะหซึ่งตองการดูแลเอาใจใสและแกไข?
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จงทํารายการและวางแผนจัดการกับแตละอยาง
3. วางแผนที่จะรวมมือกับองคการคริสเตียนอื่น ๆ ในพืน้ ที่ของคุณโดยมีจุดประสงคเพื่อ
การประกาศขาวประเสริฐ คุณจะกําจัดปญหาในปจจุบันและทํางานรวมกันเพื่ออาณาจักรของพระเจา
4. ถาคุณเปนสมาชิกขององคกรที่คุณวิเคราะห คุณจะใชของประทานฝายวิญญาณของ
คุณอยางไรเพื่อสนับสนุนตอการทําใหวัตถุประสงคของพระเจาสําเร็จในองคกรนี้?
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ชือ่ ………………………………….

หลักการวิเคราะหสิ่งแวดลอม

บททดสอบตัวเอง บทที่ 10
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญของบทนี้จากความทรงจํา
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. วัตถุประสงคของการวิเคราะหองคกรคริสเตียนคืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. การวิเคราะหองคกรประกอบดวยอะไรบาง
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. ในฐานะทีเ่ ปนสวนหนึ่งของการศึกษาบทเรียนนี้คุณไดทําการวิเคราะหองคกรคริสเตียนเสร็จแลวหรือยัง
………………………………………………………………………………………………………………
5. คุณวางแผนทีจ่ ะใชสิ่งที่เรียนรูมาเพื่อชวยใหองคกรเผยแพรพระกิตติคุณไปยังชาติตางๆในโลกหรือยัง
………………………………………………………………………………………………………………
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หลักการวิเคราะหสิ่งแวดลอม

คําตอบบททดสอบ บทที่ 10
1. “ ใครมีหกู ใ็ หฟงขอความซึ่งพระวิญญาณไดตรัสไวแกคริสตจักรทั้งหลายเถิด”
วิวรณ 2:29
1. วัตถุประสงคของการวิเคราะหองคกรคริสเตียน คือ
- เพือ่ ใหรูวัตถุประสงคขององคกร บทบาทสําคัญขององคกรในการทําพันธกิจของคริสตจักรใหสําเร็จ
เพือ่ แพรกระจายขาวประเสริฐ
- เพือ่ ตัดสินดูวาองคกรปจจุบันทํางานมีประสิทธิภาพหรือไม ทําตามวัตถุประสงคไดสําเร็จดีเพียงไร
อยางไร หรือลมเหลวอยางไร
- เพือ่ วางแผนสําหรับองคกรใหปฏิบัติตามวัตถุประสงคที่พระเจาประะทานใหอยางมีประสิทธิภาพ
หนา 106
2. การวิเคราะหองคกรที่มีอยูประกอบดวยการศึกษาวัตถุประสงค แผนการ ความเขมแข็ง ความออนแอ
สิ่งแวดลอม แหลงที่มาและโปรแกม
หนา 107
3. ถายังไมไดทําการวิเคราะหองคกรคริสเตียน ก็จงทําเสีย
4. ถายังไมไดวางแผนใชผลของการวิเคราะห ก็จงทําเสีย
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เพื่อศึกษาตอไป
จงศึกษาวิวรณ 1.10-3.22 บทเหลานี้ เสนอการวิเคราะหของพระเจา ถาองคกรคริสเตียนซึ่งเปน
คริสตจักรที่ตั้งอยูทั่วทวีปเอเชีย แลวเติมตารางตอไปนี้ใหสมบูรณ

สถานที่ตั้งคริสตจักร

ความเขมแข็ง

ความออนแอ

แผนการของพระเจา
เพื่อการปรับปรุง

เอเฟซัส
สเมอรนา
เปอรกามอส
ธิยาทิรา
ฟลาเดลเฟย
เลาดีเซีย
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