วิชา การบริหารงานตามวัตถุประสงค
คํานํา
“การบริหารงานตามวัตถุประสงค”เปนการปฎิบัติงานคริสเตียนตามระเบียบวิธีการที่มีประสิทธิ
ภาพ
ไมเปนการเพียงพอที่จะรูถึงนํ้าพระทัยของพระเจาสําหรับชีวิตและการรับใชของคุณคุณตองทํา
แผนการใหแนนอนเพื่อใหการทรงเรียกฝายวิญญาณของคุณสําเร็จลงไดคุณตองเรียนรูที่จะทํางานกับ
พระเจาเพื่อให
สําเร็จตามแผนการและวัตถุประสงคของพระองค
ปญหาใหญของผูนําคริสเตียนคือ การจัดการและบริหารแหลงทรัพยากรณฝายวิญญาณที่พระ
เจาประทานแกเขา ถาคนงานของการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณมีนอย ตามที่พระคัมภีรบอกไวแลวเขา
ควรมีการการจัดองคกรและบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
การมีวินัยในการวางแผนจัดองคกรสําหรับการรับใชไมไดจํากัดอิสรภาพของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์แตกลับทําใหคุณออนไหวตอพระวิญญาณเพราะวาคุณไดทําการตัดสินใจอยางมีสติเพื่อแสวงหา
แผนการและจุดประสงคของพระเจา ความเชื่อของคุณชวยดําเนินแผนการของพระเจาใหสําเร็จ ขณะ
ที่พระเจามักจะทรงตอบสนองความเชื่อในทางปฏิบัติ
หลักสูตรนี้จะชวยคุณใหทําพันธกิจที่พระเจาทรงเรียกคุณไดสําเร็จใหสอดคลองกับจุดประสงค
และแผนการของพระเจา คุณจะสรางจุดประสงคสําหรับการรับใช คุณจะเรียนรูวาจะวางวัตถุประสงค
ดําเนินแผนการและประเมินผลไดอยางไร
ภาคผนวกของการศึกษานี้มีตัวอยางเพื่อชวยคุณในการจัดองคกรของงานรับใชภายในสามัคคี
ธรรมของคริสตจักรทองถิ่น
หลักสูตรนี้เปนลําดับที่สามใน “หนวยของการจัดองคกร” ของการฝกอบรมที่เครือขายฮารเวส
ไทมนานาชาติใหไว มี ๒ วิชาที่มากอนหนาวิชานี้คือ “หลักการบริหารตามพระคัมภีร” และ “การ
วิเคราะหสิ่งแวดลอม”
ขอแนะนําใหคุณศึกษาหลักสูตรทั้ง ๓ นี้ตามลําดับเพื่อความเขาใจที่ถูกตองของการเปนผูนํา
การวางแผนและการจัดองคกรที่จําเปนสําหรับงานรับที่มีประสิทธิภาพ
กอนที่จะวางแผนการ คุณตองรูหลักการของพระคัมภีรสําหรับการบริหาร คุณควรไดวิเคราะห
สิ่งแวดลอมที่คุณกําลังรับใชอยู หลักสูตรนี้ถือวาคุณมีความรูในวิชา “หลักการบริหารตามพระคัมภีร”
และ “การวิเคราะหสิ่งแวดลอม” แลว

วัตถุประสงคของหลักสูตร

เมื่อจบหลักสูตรนี้แลว คุณจะสามารถทําสิ่งตอไปนี้
ใหคํานิยามคําวา “การบริหารงานตามวัตถุประสงค”
สรุปพื้นฐานตามพระคัมภีรเกี่ยวกับการวางแผน
บอกจุดประสงคของพระเจา
สรางขอความของวัตถุประสงคสําหรับงานรับใช
วางวัตถุประสงคของการรับใช
จัดองคกรของแหลงทรัพยากรณฝายวิยญาณเพื่อใหสําเร็จวัตถุประสงค
ประเมินกิจกรรมของคุณเพื่อใหงานรับใชสมบูรณ
นําเอา “การบริหารงานตามวัตถุประสงค” มาใชในคริสตจักรทองถิ่น
นําเอา “การบริหารตามวัตถุประสงค” มาใชในชีวิตสวนตัวและงานรับใชของ
คุณ

บทที่ ๑
คํานําเขาสูการบริหารงานตามวัตถุประสงค
วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว คุณจะสามารถ
• ใหคํานิยามของคําวา “การบริหารตามวัตถุประสงค”
• อธิบายความสําคัญของ “การบริหารตามวัตถุประสงค”
• จัดการกับการการตอตานที่มีตอ “การจัดการตามวัตถุประสงค”
ขอพระคัมภีรสําคัญ
“แตจงปฏิบัติทุกสิ่งอยางเหมาะสมและมีระเบียบวินัยเถิด”
๑ โครินธ ๑๔.๔๐
คํานํา
“การบริหาร” คือ กระบวนการทําแผนการใหสําเร็จโดยใชแหลงทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรณ
วัตถุและทรัพยากรณฝายวิญญาณ
“การบริหารงานตามวัตถุประสงค” เปนกระบวนการของการวางแผนและการดําเนิน
งานรับใชตามระบบวิธีที่เปนระเบียบ และมีประสิทธิภาพ พระคัมภีรกลาวไววา“แตจงปฏิบัติ
ทุกสิ่งอยางเหมาะและมีระเบียบวินัยเถิด”
๑ โครินธ ๑๔.๔๐
ตั้งแตเริ่มมีการบันทึกพระคัมภีรพระเจาทรงวางแผนการและสื่อสารใหชายและหญิงรูแผนการ

นั้น ซึ่งเขาจดบันทึกลงอยางระมัดระวังและเชื่อฟงแผนการ
พระเจาทรงใหโมเสสเตรียมแผนการสําหรับสรางพลับพลาพระองคประทานแผนการใหเดวิด
สรางพระวิหาร พระองคทรงใหเฮเซคียาหเขียนนิมิตของพระองคดวยวิธีที่ชัดเจนและเปนระเบียบ
บทเรียนนี้นําเสนอ “การจัดการตามวัตถุประสงค” คุณจะไดเรียนวาสิ่งนี้ประกอบดวยอะไร รู
ถึงความสําคัญและจะจัดการกับการตอตานใดใดที่คุณอาจประสบไดอยางไร ?
การบริหารงานตามวัตถุประสงค
“การบริหารงานตามวัตถุประสงค” มีความหมายตามชื่อของวิชานี้คือ เปนการบริหารงาน
รับใชตามวัตถุประสงคที่มีอยู
“การบริหารหรือการจัดการ” เปนอีกคําหนึ่งของคําวา “การอารักขา” “ผูอารักขา” หรือ “ผู
จัดการ” มีความรับผิดชอบในการดูแลสิ่งตางๆ ที่บางคนมอบหมายใหเราดูแล
ในฐานะผูเชื่อ คุณเปนผูอารักขา แหลงทรัพยากรฝายวิญญาณซึ่งพรเจาประทานแกเรา ซึ่ง
ประกอบดวย
ขาวประเสริฐ ผูเชื่อทุกคนเปนผูอารักขาขาวประเสริฐ เราตองแบงปนขาวประเสริฐแกผูอื่น
การเงิน ผูเชื่อทุกคนเปนผูอารักขาเงินที่พระเจาประทานแกเขาเปนสวนตัว ผูที่รับผิดชอบการ
เงินในงานรับใชของคริสตจักรหรือองคการคริสเตียนก็เปนผูอารักขาของเงินทุนเหลานี้ดวย
แหลงทรัพยากรณทางวัตถุของงานรับใช
เชน ตัวอาคารคริสตจักร ทรัพยสิ่งของ
และอุปกรณตางๆ
ของประทานฝายวิญญาณ ผูเชื่อแตละคนมีของประทานฝายวิญญาณอยางนอยคนละหนึ่ง
อยางคุณเปนผูอารักขาของ
ประทานฝายวิญญาณของคุณและตําแหนงหนาที่ของคุณในงานรับใชในพระกายของพระคริสต
ผูเชื่อคนอื่นๆ พระเจาทรงใชคนไมใชโปรแกรมในการสรางอาณาจักรของพระองคการบริหาร
หรือการอารักขาประกอบดวยคนตางๆ ถาคุณเปนผูนํา คุณตองรับผิดชอบคนเหลานี้ที่ทํางานรับใช
รวมกับคุณ คุณตองชวยเขาใหเติบโตฝายวิญญาณและพัฒนาของประทานเพื่องานรับใช
คุณตองเปนผูอารักขาหรือผูจัดการที่ดีของแหลงทรัพยากรณเหลานี้ คุณสมมติที่สําคัญของผู
อารักขาก็คือเขาตองเปนคนสัตยซื่อ
“ยิ่งกวานั้นอีก ผูอารักขาเหลานี้ตองเปนคนที่ไววางใจไดทุกคน”
๑ โครินธ ๔.๒
การเปนผูอารักขาหรือผูจัดการที่ดี คุณตองทําแผนงาน คําวา “วัตถุประสงค” เปนอีกคําหนึ่ง
ของคําวา “แผนการ” หรือ “เปาหมาย” ดังนั้น “การบริหารตามวัตถุประสงค” จึงหมายความวา
“ทําแผนงานเพื่อใหเปนผูจัดการที่ดีของทรัพยากรณที่พระเจาประทานแกคุณ

พระเยซูทรงเลาคําอุปมาในมัทธิว ๒๕.๑๔-๓๐ เกี่ยวกับคนใชซึ่งนายไดมอบหมายทรัพยากรณ
แกเขาที่เรียกวา “ตะลันต” นายจางบอกใหเขาเปน ผูอารักขาที่ดีและใชเงินทุนอยางฉลาดทุกคนนอก
จากคนๆ หนึ่งไดวางแผนการและปฏิบัติตามอยางประสบความสําเร็จมีอยูคนหนึ่งซึ่งไมไดวางแผน
สําหรับทรัพยากรณของเขาและไมไดใชตะลันตถูกตัดสินวาเปนคนใชที่ไมสัตยซื่อ
พระเยซูทรงหนุนใจใหวางแผนการ
“ดวยวาในพวกทานมีผูใด เมื่อปรารถนาจะสรางตึกจะไมนั่งลงคิดราคาดูเสียกอนวาจะ
มีพอสรางใหสําเร็จไดหรือไม”
ลูกา ๑๔.๒๘
เมื่อเราพูดถึงการวางแผนและการบริหารงานในหลักสูตรนี้เราไมไดพูดถึงการวางแผนตามที่ทํา
กันอยูในโลกธุรกิจที่ไมใชคริสเตียนแตเรากําลังพูดถึงการวางแผนภายใตการทรงนําของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์โดยมีจุดประสงคใหงานรับใชมีประสิทธิภาพ และโดยเหตุที่พระเจาทรงลวงรูอนาคตพระองค
จึงทรงสามารถประทานสติปญญาแกคุณในการวางแผนได
“การบริหารงานตามวัตถุประสงค”จะทําใหคุณเปนผูอารักขาที่ดีของขาวประเสริฐและของ
พันธกิจที่พระเจาประทานแกคุณ จงชวยใหคุณทํางานรวมกับพระเจาเพื่อใหสําเร็จวัตถุประสงค พระ
คัมภีรยืนยันวาเมื่อคุณเริ่มกาวออกมาและปฏิบัติตามแผนงานดวยความเชื่อพระเจาจะทรงรวมงานกับ
เขา
♦ การบริหารงานตามวัตถุประสงคประกอบดวย
♦ กอตั้งจุดประสงคของพันธกิจใหสอดคลองกับจุดประสงคของพระเจา
♦ วางแผนงานใหสําเร็จจุดประสงค
♦ จัดองคกรใหแกคนและกระบวนการที่จะดําเนินตามแผนงาน
♦ ทําแผนงานใหสมบูรณโดยการประเมินผล
การเปนผูอารักขาและการวางแผนที่ดีไมใชงานหนัก แตตองใชเวลาและความพยายาม งาน
ฝายวิญญาณที่ทําดวยไม ฟางและหญาแหงเปนสิ่งที่ทําขึ้นไดงายแตก็ไมเสื่อมสูญไปงาย เราตองใช
ความพยายามมากกวาในการทําทองและเงิน แตมันอยูไดนานตลอดไป
“บนรากนั้น ถาผูใดจะกอขึ้นดวยทองคํา เงิน เพชรพลอย ไม หญาแหงหรือฟาง การ
งานของแตละคนก็จะไดปรากฎใหเห็นเพราะวันเวลาจะใหเห็นไดชัดเจนเพราะวาจะเห็น
ชัดไดดวยไฟ ไฟนั้นจะพิสูจนใหเห็นการงานของแตละคนวาเปนอยางไร”
๑ โครินธ ๓.๑๒-๑๓

ตัวอยางจากพระคัมภีร
พันธกิจของพระเยซูเปนงานที่บริหารตามวัตถุประสงค
จุดประสงค
พระเยซูทรงรูจุดประสงคของพระองคในแผนการของพระเจาพระองคตรัสขอความของจุดประ
สงคไวหลายประการในระหวางพันธกิจชวงแรกๆ ของพระองค ตัวอยางดูใน ลูกา ๔.๑๘-๑๙
แผนการ
พระเยซูทรงมีแผนการของงานรับใช พระองคทรงวางแผนการเทศนาและการสอนพระกิตติคุณ
รักษาคนเจ็บปวย ขับไลผีมารและทําการอัศจรรยตางๆ เพื่อยืนยันพระวจนะของพระเจา พระองค จะ
ทําใหจุดประสงคของพระเจาสําเร็จโดยการสิ้นพระชนมเพื่อบาปของมวลมนุษยทรงทําลายงานของ
ศัตรูและการทรงเปนขึ้นจากความตายดวยฤทธิ์อํานาจและสงาราศี
คน
พระเยซูทรงใชคนมาทํางานรับใชของพระองค พระองคทรงเรียกคน ๑๒ คนอยางเฉพาะเจาะจง
เพื่อรับใชรวมกับพระองค ตอมาภายหลัง ทรงสงคน ๗๐ คนไปประกาศขาวประเสริฐพระองคยังทรง
มอบหมายผูเชื่อทุกคนใหนําขาวประเสริฐไปยังชนทุกชาติ
กระบวนการ
พระเยซูทรงมีกระบวนการในการทําใหแผนการของพระเจาสําเร็จกระบวนการคือวิธีการหรือหน
ทางในการทําสิ่งตางๆ พระองคทรงวางโครงรางของกระบวนการเพื่อประกาศขาวประเสริฐในมัทธิว ๑๐
และ ลูกา ๑๐
ความสมบูรณ
พระเยซูทรงประเมินงานรับใชของสาวกของพระองคใหทําแผนการสําเร็จครบถวน (ลูกา
๑๐.๑๗-๒๔) เมื่อแผนการไดทําจนสมบูรณแลวพระองคทรงบัญชา ผูเชื่อทุกคนใหมีสวนรวม
ในการประกาศนี้ (มัทธิว ๒๘.๑๙-๒๐ และ กิจการ ๑.๘)
ความสําคัญของการจัดการที่ดี
การจัดการ (หรือบริหาร) งานรับใชซึ่งพระเจาทรงมอบแกคุณใหดีนั้นเปนสิ่งที่สําคัญเพราะวา
การจัดการที่ดีทําใหมีสิ่งตอไปนี้

ทําใหมีจุดประสงคและทิศทาง
ถาคุณจะประสบความสําเร็จในงานรับใชคุณตองใหจุดประสงคและแผนการของคุณสอดคลอง
กับจุดประสงคและแผนการของพระเจา
เมื่อคุณรูจุดประสงคเฉพาะเจาะจงในงานรับใชของคุณและวางแผนการที่จะทําใหจุดประสงคนี้
สําเร็จลง แลวคุณจะสามารถนําผูอื่นได การนําพาและความเปนอันหนึ่งอันเดียวการนําพาและความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวในงานรับใชประกอบดวยจุดประสงคและทิศทาง
เมื่อมีทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมแลวก็จะลดความยุงเหยิงลงได
“เพราะวาพระเจาไมใชพระเจาแหงการวุนวาย แตทรงเปนพระเจาแหงสันติสุข”
๑ โครินธ ๑๔.๓๓
“เหตุฉะนั้น ทานจงเลียนแบบของพระเจาใหสมกับเปนบุตรที่รัก”
เอเฟซัส ๕.๑
คุณจะไดศึกษาในหลักสูตรนี้วาพระเจาทรงมีจุดประสงคและแผนการตั้งแตเวลาเริ่มตนอยางไร ถากิจ
การงานของพระเจาไมมีลักษณะของความยุงเหยิงแลว งานรับใชของผูรับใชของพระองคก็ไมควรยุง
เหยิงดวยเชนกัน
ยอมใหตัวคุณทําการตัดสินใจที่เหมาะสม
การตัดสินใจเปนสิ่งที่ตัดสินถึงจุดหมายปลายทางของคุณซึ่งเปนความจริงในเรื่องของความรอด
ดวย คุณตองตัดสินใจวาจะยอมรับหรือปฏิเสธพระกิตติคุณ
ชีวิตและงานรับใชของคุณในปจจุบันไดถูกกําหนดไวแลวจากการตัดสินใจที่คุณทํากอนหนานี้
คุณทําการตัดสินใจโดยการวางแผนอยางที่คิดไวรอบคอบแลวหรือตัดสินใจอยางฉับพลันไมไดไตรตรอง
ไวกอน
การวางแผนและการบริหารดวยการทรงนําของพระเจาจะทําใหคุณมีการตัดสินใจที่ดี
จัดลําดับสิ่งที่สําคัญกอนในงานรับใช
การรูจุดประสงคและแผนการของพระเจาจะชวยใหคุณจัดลําดับสิ่งที่สําคัญกอนสิ่งอื่นไดอยาง
เหมาะสมในชีวิตและงานรับใชของคุณ สิ่งที่สําคัญกอนสิ่งอื่นคือ กิจการรมที่สําคัญกวาสิ่งอื่นๆ ที่คุณ
เลือกที่จะทํา
คุณมีสิ่งที่สําคัญกวาสิ่งอื่นในชีวิตของคุณ ไมวาคุณจะตัดสินใจทําโดยรูตัวหรือไมก็ตาม คุณทํา
ใหเกิดสิ่งที่สําคัญกวาสิ่งอื่นไมวาจะกลายเปนนิสัยหรือกลายเปนวิถีของชีวิตโดยการกดดันของสถาน
การณหรือจากผูอื่นที่อยูรอบๆ ตัวคุณ หรือโดยการตัดสินใจอยางแนนอนโดยตั้งอยูบนจุดประสงคของ
พระเจา

ลูกา ๑๒ง๑๖-๒๐ เลาเรื่องของชายคนหนึ่งซึ่งวางสิ่งที่สําคัญกอนสิ่งอื่นไวผิดที่คุณจะศึกษาคํา
อุปมานี้อยางละเอียดไดในภายหลังเรื่องนี้แสดงใหเห็นวาการวางสิ่งที่สําคัญกอนสิ่งอื่นไวผิดที่จะมีการ
ลงโทษตามมา
ทําใหคุณปฏิบัติออกไปแทนที่จะคอยแตจะสนองตอบ
คนสวนใหญมัวแตยุงอยูกับการสนองตอบตอเรื่องราวที่เรงดวนในปจจุบันแทนที่จะวางแผนงาน
สําหรับอนาคตซึ่งทําใหเขามีปฏิกิริยาสนองตอบมากกวาที่จะปฏิบัติออกไปกอนโดยใชสติปญญาและ
โดยมีเปาหมายที่แนนอน
ถาปราศจากแผนการ คุณจะไมรูวาคุณกําลังทําอะไร เหตุใดคุณจึงทําเชนนั้นหรือจะทําให
สําเร็จไดอยาง โดยเหตุที่คุณไมมีเปาหมายและแผนการ คุณจึงไมมีอะไรที่จะผูกพันตนเองยอมทํา สิ่ง
นั้นๆไมมีวิธีที่จะประเมินผลความสําเร็จของคุณที่ทําเพื่อพระเจาและคุณยอมถูกชักจูงไดงายให
สนองตอบโดยการละทิ้งสิ่งเหลานั้นในเวลาที่มีวิกฤติการ
การวางแผนจะเปลี่ยนแปลงความปรารถนาที่จะทําใหกลายเปนการแสดงออกและเปลี่ยนนิมิต
ใหกลายเปนความจริงการวางแผนชวยใหคุณตัดสินวาจะตองทําอะไรและทําอยางไรเพื่อทําใหเปาหมาย
ของพระเจาสําเร็จลงได
ทําใหตัวคุณเองมีความรับผิดชอบ
เมื่อคุณมีแผนการ คนที่ทํางานจะรูถึงหนาที่ความรับผิดชอบของเขาซึ่งทําใหรับผิดชอบตอ
พระเจา ตอผูอื่นและตอตัวเขาเอง การที่มี “ความรับผิดชอบ” ตอบางคนหมายถึงวาคุณมีคําตอบ แก
เขาสําหรับสิ่งที่เขามอบหมายใหคุณทํา
ในคําอุปมาเรื่องตะลันต ในมัทธิว ๒๕.๑๔-๓๐คนรับใชตองรับผิดชอบตอเงินตะลันต
ที่นายของเขาใหไว นายของเขามีแผนการ เขาสื่อสารใหกับคนใชัของเขาและเขาตองทําใหสําเร็จ
โดยการนําเอาเงินไปลงทุนตามที่นายบอกเขา
คุณตองรับผิดชอบไมเพียงแครูถึงนํ้าพระทัยของพระเจาสําหรับชีวิตและการรับใชของคุณแต
ตองทําตามดวย
“บาวนั้นที่ไดรูใจนายและมิไดเตรียมตัวไว มิไดกระทําตามใจนายจะตองถูกเฆี่ยนมาก”
ลูกา ๑๒.๔๗
ทําใหมีการประเมินผล
การวางแผนทําใหมีการประเมินผลเพื่อดูวาคุณไดทําใหแผนการและจุดประสงคของพระเจาสํา
เร็จหรือไม ถาคุณไมมีแผนการ คุณจะรูไดอยางไรวาคุณกําลังประสบความสําเร็จหรือกําลังลมเหลว
ถาคุณไมมีจุดประสงคหรือเปาหมาย คุณจะรูไดอยางไร ? วาคุณทําสําเร็จแลว

ทําใหใชแหลงทรัพยากรณฝายวิญญาณไดเหมาะสม
การวางแผนทําใหคุณจัดการกับทรัพยากรณฝายวิญญาณไดอยางเหมาะสมและใชจายเงินทุน
วัสดุอุปกรณ คน ของประทานฝายวิญญาณและการทรงเรียกเพื่องานของราชอาณาจักร ของพระเจา
ไดอยางฉลาด
เตรียมตัวคุณใหเขาสูประตูที่เปดให (โอกาส)
พระเจาทรงเปดโอกาสแกประชากรของพระองค
“เราไดตั้งประตูซึ่งเปดไวตรงหนาของพวกเจา ประตูนี้ไมมีใครปดได”
วิวรณ ๓.๘
เมื่อพระเจาทรงเปดประตู คุณตองพรอมที่จะเดินผานออกไป ซึ่งยอมเปนไปไมไดถาคุณไมมี
การเตรียมพรอมไวกอน จงอานคําอุปมาเรื่องสาวพรหมจารีฉลาดกับโง ในมัทธิว ๒๕.๑-๑๓
พระเจาทรงเปดประตู แตมันไมเปดอยูตลอดไป มันเปดรอใหคุณเขาไปแลวก็จะปดบางทีก็ จะ
ไมเปดอีกเลย
ทําใหคุณมีความประสงคที่สอดคลองกับนํ้าพระทัยของพระเจา
คําถามแรงของอัครสาวกเปาโลหลังจากที่เขากลับใจคือ“พระองคทรงประสงคจะใหขาพเจาทํา
อะไร” เขากําลังถามพระเจาวา “พระองคทรงมีแผนการอะไรสําหรับชีวิตและการรับใชของขาพเจา”
เมื่อคุณนําเอาความประสงคของคุณใหสอดคลองกับแผนการของพระเจา คุณก็ประสบความ
สําเร็จ (ดู มาระโก ๑๔.๓๖ และ ลูกา ๕.๑๑)
การตอตานการวางแผน
ขณะที่คุณนําเอาหลักการของ “การบริหารตามวัตถุประสงค” ซึ่งคุณจะไดศึกษาในหลักสูตรนี้
คุณอาจพบกับการตอตานจากผูอื่น
เหตุผลธรรมดาๆ บางประการที่คนตอตานการวางแผนและการบริหารในงานรับใช

ขาดความรู
บางคนไมวางแผนและจัดการอยางฉลาดเพราะเขาไมรูวาจะทําอยางไรคุณจะเรียนเกี่ยวกับการ
จัดการในหลักสูตรมันจะไมเพียงแตใหประโยชนแกงานรับใชของคุณแตมันจะเตรียมคุณใหชวยเหลือ
ผูอื่นในดานนี้ดวย

ขาดจุดประสงค
เมื่อคนไมเขาใจจุดประสงคของพระเจาและจุดประสงคเฉพาะเจาะจงของเขาภายในแผนการ
ของพระเจา คุณตองรูถึงจุดประสงคของคุณกอนถาคุณตองวางแผนใหจุดประสงคนั้นสําเร็จ
ในหลักสูตรนี้คุณจะศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงคอันยิ่งใหญของพระเจาและจุดประสงคเฉพาะของ
คุณในแผนการของพระองค เมื่อคุณเขาใจสิ่งนี้แลวคุณจะสามารถสื่อสารกับผูอื่นใหเขาใจไดและชวย
ให เขารูถึงการที่เขาจะมีสวนในแผนการของพระเจา
เชื่อวาการวางแผนไมเปนไปตามพระคัมภีร
บางคนเชื่อวาการวางแผนไมเปนไปตามพระคัมภีรแตวาพระคัมภีรบันทึกถึงคนทั้งชายและหญิง
ซึ่งวางแผนการภายใตการทรงนําของพระเจา คุณจะศึกษาเพิ่มเติมไดในภาค “เพื่อศึกษาตอไป” ในบท
เรียนนี้
คุณจะไดศึกษาในบทที่ ๒ วาพระเจาทรงเปนพระเจาแหงจุดประสงคและการวางแผนพระองค
ทรงใชคนแตละคน แตละชาติ ใชอิสราเอล ใชพระเยซู พระวิญญาณบริสุทธิ์และคริสตจักรในแผนการ
ของพระองคจุดประสงคของพระองคไดตั้งไวแลวตั้งแตเวลาเริ่มตนและพระองคยังทรงทําตามที่ทรงวาง
แผนไวในโลกปจจุบันนี้
เชื่อวาการวางแผนเปนการปดกั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์
บางคนเชื่อวาการวางแผนและการจัดองคกรเปนการปดกั้นเสรีภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่ง
ไมเปนความจริงภายหลังจากการเทลงมาครั้งใหญของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่บันทึกไวในกิจการบท
ที่ ๒หลังจากนั้นไมนานที่เริ่มตนมีการวางแผนและการจัดองคกรภายใตการทรงนําของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์
วินัยของการวางแผนจัดองคกรในงานรับใชจะไมมีวันปดกั้นเสรีภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์
แตกลับทําใหคุณออนไหวตอการทรงนําของพระเจาเพราะวาคุณทําการตัดสินใจอยางมีสติเพื่อแสวงหา
จุดประสงคและแผนการของพระองค
การวางแผนอาจเปนรูปแบบของการนมัสการ เปนชวงเวลาซึ่งคุณตรึกตรองถึงจุดประสงค
และแผนการของพระเจาและเปดจอตใจของคุณออกสูการ
ทรงนําของพระวิญญาณ พระวิญญาณสํารวจจิตใจและวิญญาณของคุณเพราะวาพระองคทรงมี
พระทัยของพระเจา พระองคจึงทรงเปดเผยแผนการและจุดประสงคของพระเจาใหแกคุณเมื่อคุณ
อธิษฐาน ศึกษาพระวจนะของพระเจาและวางแผนภายใตการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การวาง
แผนก็เปนกิจกรรมฝายวิญญาณ ซึ่งไมปดกั้นการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ตัวอยางที่ดีประการหนึ่งของเรื่องนี้คือ แผนการของโยชูวาที่เมืองอัย โยชูวาบทที่ ๘ โยชูวา
มีแผนการ (ขอ ๔) แตไมปดกั้นการงานที่มหัศจรรยของพระเจา (ขอ ๑๘) ทั้งการวางแผนทาง ธรรม
ชาติและเหตุการณเหนือธรรมชาติ ทํางานรวมกันไดอยางสอดคลองกลมกลืนกัน
ประเพณี
ทุกครั้งที่คุณพยายามจะทําสิ่งใดใหแตกตางไปจากเดิม คุณจะพบกับการตอตานจากผู
ที่ยึดถือประเพณี เพราะเขาไมตองการเปลี่ยนแปลง เขาทําสิ่งตางๆ เหลานั้นดวยวิธีนั้นๆมาเปน เวลา
หลายปและไดกลายเปนประเพณีไปพระเยซูทรงประสบปญหาเดียวกันกับพวกธรรมาจารย
และฟาริสี
บางทีคุณอาจนําคนเครงประเพณีเหลานี้มาสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีได แตบางครั้งคุณไมอาจที่
จะ “เอาเหลาองุนใหมใสในถุงหนังเกา” ตามที่พระเยซูอธิบายไวไดจึงจําเปนตองใชผูเชื่อใหมผูซึ่งเต็มใจ
ที่จะเขาสูแผนการของพระเจาไมไดหมายความวาคนที่ยึดติดกับประเพณีจะไมไดรับความรอดหรือ
ไมใชสวนของพระกายพระคริสต เขายังคงเปนพี่นองชายหญิงของเราในองคพระผูเปนเจาและเราควร
รักเขาและชวยเขาใหมากที่สุดแตเขาเลือกที่จะยึดติดกับประเพณีมากกวาที่จะมุงไปขางหนาเพื่อทํา
สิ่งใหมๆ ใหสําเร็จภายใตการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์
พระเยซูตางก็รับใชในพระวิหารและธรรมศาลามากเทาที่จะทําได ซึ่งสถานที่เหลานี้เปนสถานที่
“ตามประเพณี” สําหรับการนมัสการในสมัยนั้น แตเนื่องจากมีการปฏิเสธไมยอมรับเพราะประเพณี
ขัดขวาง เหตุการณจึงบังคับใหเขานําขาวสารไปยังผูเชื่อใหมวึ่งเปดกวางที่จะรับขาวสารมากกวา
ความกลัวตออนาคต
การวางแผนมีสวนเกี่ยวของกับอนาคต บางคนกลัวอนาคตและไมชอบที่จะคิดถึงการวาง
แผนอนาคต
แตคุณไมจําเปนตองกลัวเพราะวาพระเจาทรงควบคุมอนาคต พระองคทรงรูแผนการที่พระองค
ทรงมีสําหรับคุณ ทั้งหมดที่คุณตองทําในการวางแผนก็คือขอใหพระเจาทรงเปดเผยแผนการของ
พระองคแกคุณ
“พระเจาตรัสวา เพราะเรารูแผนงานที่เรามีไวสําหรับเจา เปนแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ
ไมใชเพื่อทุกขภาพ เพื่อจะใหอนาคนและความหวังใจแกเจา”
เยเรมีย ๒๙.๑๑
ความเกียจคราน
บางคนไมไดวางแผนและจัดองคกรเพราะตองใชเวลามากและเปนงานที่หนัก เขาเกียจคราน
ความเกียจครานคือการไมเอาใจใสและขี้เกียจ
งานของคนเกียจครานมีอธิบายไวในสุภาษิต ๒๔.๓๐-๓๔ มันไมไดนํามาซึ่งการเก็บ เกี่ยว
ฝายวิญญาณ

กลัวความลมเหลว
ผูอารักขาที่ไมซื่อสัตยในมัทธิว ๒๕.๑๔-๓๐ กลัวความลมเหลว ดังนั้นเขาจึงไมพยายามที่จะ
ใชสิ่งที่นายของเขาไดใหไว (ดูขอ ๒๕)
คุณลมเหลวจริงๆ เพียงครั้งเดียวเทานั้นคือ เมื่อคุณหยุดที่จะพยายาม โทมัส เอดิสัน นัก
ประดิษฐผูยิ่งใหญในสหรัฐอเมริกาพยายามดวยวิธีนับรอยๆวิธีซึ่งลมเหลวหมดกอนที่เขาจะประดิษฐ
คิดคนไฟฟาได แตมิสเตอรเอดิสันไดรับความสําเร็จอันยิ่งใหญเพราะวาเขาไมหยุดที่จะพยายาม ในที่
สุด เขาก็ไดคนพบไฟฟา
บันทึกในพระคัมภีรเต็มไปดวยเรื่องราวของชายและหญิงผูยิ่งใหญซึ่งเปนคนของพระเจาซึ่งเคย
ลมเหลวแตเขายังคงดําเนินตอไปจนประสบความสําเร็จเพื่อพระเจาเพราะวาเขาไมไดหยุดที่จะพยายาม
แทจริงแลว เมื่อคุณลมเหลวในการที่จะวางแผนก็คือ คุณกําลังวางแผนที่จะลมเหลว
“When you fail to plan, you are planning to fail !”

ชื่อ

วิชา การบริหารงานตามวัตถุประสงค

๑.

บททดสอบตนเอง บทที่ ๑
จงเขียนขอพระคัมภีรสําคัญจากความทรงจํา

๒.

อธิบายคําวา “การบริหารตามวัตถุประสงค”

๓.

บอกเหตุผลวาเหตุการณการบริหารตามวัตถุประสงคจึงเปนสิ่งสําคัญ

๔.

จงสรุปวามีการตอตานกี่ชนิดที่มีตอการวางแผนซึ่งคุณอาจประสบและอธิบายวาคุณจะ
จัดการกับปญหาเหลานั้นอยางไร ?

วิชา การบริหารงานตามวัตถุประสงค
คําตอบบททดสอบ บทที่ ๑
๑.
๒.
๓.
๔.

“แตจงปฎิบัติทุกสิ่งอยางเหมาะสมและมีระเบียบวินัยเถิด”
๑ โครินธ ๑๔.๔๐
การบริหารงานตามวัตถุประสงคคือ แผนการสําหรับการเปนผูอารักขาของงานรับใชโดย
การวางแผนและจัดองคกรอยางเหมาะสม หนา 3
เปรียบเทียบรายการของคุณกับคําอธิบายที่ใหไวในหนา 8-11
เปรียบเทียบคําสรุปของคุณกับสิ่งที่อธิบายไวในหนา 8-14

๑.

เพื่อศึกษาตอไป
ตอไปนี้คือตัวอยางบางประการของการวางแผนในพระคัมภีร
♦ ในปฐมกาลบทที่ ๑-๓, พระเจาทรงวางแผนทุกสิ่งที่ทรงสราง ทรงวางแผนการสําหรับ
มนุษยและทรงเปดเผยแผนการของพระองคเพื่อใหมนุษยมาสูความรอด
♦ โนอาหวางแผนการที่จะสรางเรือ : ปฐมกาลบทที่ ๖
♦ อับราฮัมวางวัตถุประสงคสําหรับคนใชของเขาคือ เอลีชาร : ปฐมกาล ๒๔
: ปฐมกาล ๔๑
♦ โยเซฟวางแผนสําหรับปแหงการอดอาหาร
♦ โมเสสไดรับแผนการจากพระเจาใหปลดปลอยอิสราเอลจากการเปนทาส : อพยพ ๓-๖
:
อพยพ ๒๔.๑๒-๔๐.๓๘
♦ แผนการสําหรับพลับพลามีรายละเอียดมากมาย
♦ ในหนังสือกันดารวิถี เราเห็นแผนการในการนับประชากร (๑.๑-๔๓) และ การจัดแจงคาย
(๒.๑-๓๔)
♦ โยชูวาทําแผนการอยางละเอียดในการนําอิสราเอลใหไดชัยชนะและแบงแยกเอาดินแดน
แหงพระสัญญา : หนังสือโยชูวา
♦ ในหนังสือผูวินิจฉัย เราเห็นแผนการมากมายของการปลดปลอยสิ่งที่พระเจาทรงตัดสิน
พิพากษาแลว
หนังสือนางรูธ
♦ นางรูธทําตามแผนการของนางนาโอมีที่เกี่ยวกับโบอาช :
๑ ซามูเอล ๑๗
♦ ดาวิดเตรียมที่จะฆายักษ :
♦ กษัตริยเฮเซคียาหเตรียมแผนการที่จะรวมอิสราเอลเขาเปนหนึ่ง เขายังทําแผนการที่จะ
ซอมพระวิหารและสรางระบบชลประทานสําหรับเยรูซาเล็ม :
๒ พงศาวดาร
๒๘.๓๑, ๒ พงศกษัตริย ๑๖-๒๐
หนังสือเนหะมีห
♦ เนหะมีหวางแผนที่จะสรางกําแพงขึ้นใหม :
♦ ผูพยากรณในพันธสัญญาเดิมเปดเผยแผนการของพระเจาสําหรับประเทศตางๆ
พระกิตติคุณเต็มไปดวยขอความซึ่งพระเยซูตรัสเกี่ยวกับจุดประสงค
♦ พระเยซู :
และแผนการของพระองคที่จะทํานํ้าพระทัยของพระเจาที่มีตอชีวิตและงานรับใชของพระ
องคใหสําเร็จ พระเยซูทรงสื่อสารจุดประสงคและแผนการนี้แกสาวกของพระองคและแกผู
เชื่อทุกคนโดยทั่วไป
ถาเขาไมมีแผนการแลว พระวิญญาณบริสุทธิ์คงไม
♦ อัครทูตเปาโลวางแผนการ :
เปลี่ยนแผนนั้นตามที่บอกไวในกิจการ ๑๖.๖-๑๐
♦ หนังสือวิวรณเปดเผยแผนการของพระเจาสําหรับอนาคต

๒.
๓.

จงอานเกี่ยวกับการวางแผนในหนังสือสุภาษิต ดู ๑๓.๑๖, ๑๔.๘, ๑๕.๒๒, ๑๖.๓,๙,
๒๔.๓-๔, ๒๙.๑๘
ตามที่บทเรียนนี้เนนวา การวางแผนที่เรากําลังศึกษาก็คือการวางแผนซึ่งกระทําภายใต
การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไมใชการวางแผนอยางที่โลกทํา คุณไมไดมองดูที่
องคการทางโลกเพื่อหาแนวทาง
จงสังเกตคําเตือนเกี่ยวกับการวางแผนทางโลกในขอความนี้จากพระคัมภีร
“พระเจาตรัสวา ‘วิบัติแกลูกหลานที่ดื้อดึง ผูกระทําแผนงาน แตไมใชของเรา ผูกระทํา
สนธิสัญญาแตไมใชตามนํ้าใจเรา เขาจะเพิ่มบาปซอนบาป
ผูออกเดินไปยังอียิปตโดยไมขอคําปรึกษาของเรา เพื่อจะไปลี้ภัยในความอารักขาของ
ฟาโรห เพื่อจะหาที่กําบังในรมเงาของอียิปต’ “
อิสยาห ๓๐.๑-๒

๔.
จงอานเรื่องราวของเอลีชาและการอัศจรรยของนํ้ามันที่เพิ่มพูนขึ้น ซึ่งบันทึกไวใน ๒ พงศ
กษัตริย ๔.๑๒๗ พระเจาทรงเพิ่มพูนนํ้ามันใหเต็มภาชนะทุกอันที่หญิงมายเตรียม ไว ถาเธอไมได
เตรียมภาชนะไวละ จะเปนอยางไร ? นํ้ามันที่มีคานั้นก็จะสูญไป
หรือบางทีพระเจาอาจไม
เพิ่มพูนใหเลยเพราะวาเธอไมไดเตรียมตัวที่จะรับนํ้ามันนั้น
เปนไปไดไหมที่พระเจาจะเทพระพรของพระองคลงมามากกวาเดิมบนชีวิตและการรับใช
ของเราถาเราเตรียมตัวและมีแผนการที่จะรับพระพรนั้น ?

