
บทที่ ๕
คนและกรรมการ

ดํ าเนินการตามแผนงาน

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
∗ นิยามคํ าวา  “กระบวนการ”
∗ อธิบายขั้นตอนตอไปนี้ของการดํ าเนินการตามแผนงาน

− คัดเลือก
− ส่ือสาร
− แจกจายงาน
− ฝกอบรม
− จัดองคกร
− จัดตารางกํ าหนดการ
− จัดงบประมาณ
− ทํ าการตัดสินใจ
− ทบทวน
− ประเมิน

∗ อธิบายคํ าอุปมาของถุงนํ้ าองุนและเสื้อผา

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“เพื่อวาเมื่อทานมีใจพรอมอยูแลว  ทานก็จะไดทํ าใหสํ าเร็จตามความสามารถของทาน”

๒ โครินธ ๘.๑๑



คํ านํ า
ในบทเรียนที่แลวมาคุณไดแยกแยะจุดประสงคสํ าหรับงานรับใชของคุณและเรียนวาทํ าแผนการ

อยางไร
แตการวางแผนเทานั้นยังไมเพียงพอ  เพียงแคความเชื่อหากปราศจากการกระทํ าก็ตายแลว

การวางแผนถาปราศจากการกระทํ าก็จะไมสํ าเร็จผลใดใด
ในบทเรียนนี้คุณจะเรียนวาจะดํ าเนินการตามแผนงานของคุณอยางไรการดํ าเนินการตามแผน

งานหมายถึงนํ าไปปฏิบัติ  คุณทํ าเชนนี้ไดโดยกระบวนการที่เหมาะสมและคนที่สัตยซื่อ

คนและกระบวนการ
กระบวนการเปนขั้นตอนที่คุณใชดํ าเนินการตามแผนงานกระบวนการคือวิธีโครงการหรืองานที่

ผูนํ าทํ าเพื่อใหสํ าเร็จตามแผนงาน
คนเปนเครื่องมือที่พระเจาใชในงานการรับใชทั่วโลกกระบวนการที่เหมาะสมและคนที่สัตยซื่อ

เปนสิ่งที่จํ าเปนถาตองทํ าแผนงานใหสํ าเร็จ

ดํ าเนินการตามแผนงาน
ถาคุณตองดํ าเนินการตามแผนงานใหสํ าเร็จ  ประการแรก คุณตองมีความเขาใจที่ชัดเจนถึง

แผนงานนี้  เหตุนี้เองคุณจึงตองเขียนแผนงานของคุณออกมาตามที่บอกไวในบทที่ ๔
จํ าไววา  แผนงานควรประกอบดวย
♦ คํ าประกาศวาจะตองทํ าอะไรใหแนนอน
♦ คํ าอธิบายวาคุณจะทํ าอยางไร
♦ ใครจะเปนคนทํ า  (คนที่เกี่ยวของ)
♦ คุณจะทํ าเมื่อไร  (วันเริ่มตนและวันเสร็จส้ิน  วันที่จะทบทวนความกาวหนาของแผนงาน)
♦ งบประมาณ  (จะตองใชจายอะไรบาง)
เพื่อที่จะดํ าเนินการตามแผนงาน  ผูนํ ามีความรับผิดชอบพื้นฐานบางประการดังตอไปนี้

การคัดเลือก
ในระหวางที่ทรงรับใชอยูในโลกนี้  พระเยซูทรงคัดเลือกสาวกใหชวยพระองคในงานรับใช

1. คน  ชายและหญิงที่  “สัตยซื่อ”
คัดเลือกชายและหญิงที่  “สัตยซื่อ”  คนที่  “สัตยซื่อ”คือคนที่ไดยอมรับพระกิตติคุณและชีวิต

ของเขาแสดงใหเห็นการสํ านึกผิดและการเปลี่ยนแปลงที่แทจริง



จงเลือกผูที่ไดรับการทรงเรียกใหทํ าจุดประสงคพิเศษของงานรับใชของคุณ ถาคนไมมีภาระ
สํ าหรับงานรับใชเฉพาะอยางซึ่งคุณกํ าลังทํ าอยูในไมชาเขาจะหมดความกระตือรือลนและความผูกพัน
ที่จะชวย

พระเจาทรงมีแผนการเฉพาะสํ าหรับแตละคนและถาเขาไมรับใชในที่ซึ่งพระเจาตองการใหเขา
ทํ าเขาจะไมมีประสิทธิภาพจุดประสงคของการรับใชตองกลายเปนจุดประสงคของการรับใชตองกลาย
เปนจุดประสงคของเขาแตละคน

จงคัดเลือกคนที่  “เต็มลนดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์”  และมีชื่อเสียงดี  (กิจการ ๖.๘)  ผูที่
ปรนนิบัติในตํ าแหนงผูนํ าควรมีคุณสมบัติตามพระคัมภีรสํ าหรับผูนํ าฝายวิญญาณที่ใหไวในติตัส ๑.๕-๙
และ ๑ ทิโมธี ๓.๑-๑๓

2. ของประทานฝายวิญญาณ
จงคัดเลือกคนซึ่งมีของประทานฝายวิญญาณที่จะชวยเขาใหทํ างานเฉพาะอยางที่คุณขอใหเขา

ทํ าไดสํ าเร็จ  ซึ่งคนในสมัยพระคัมภีรใหมถูกเลือกใหทํ างานดวยวิธีนี้
ตัวอยางเชน  ผูที่มีของประทานของการสอนอาจไมเปนผูประกาศที่มีประสิทธิภาพผูที่มีของ

ประทานของการเปนผูประกาศอาจลมเหลวในการเปนศิษยาภิบาล

3. ความชํ านาญและความสามารถ
นอกเหนือจากของประทานฝายวิญญาณแลว  คนมีความชํ านาญและความสามารถพิเศษซึ่ง

พระเจาประทานแกเขาหรือซึ่งเขา  พัฒนาโดยการศึกษาและการฝกอบรมใหคิดถึงงานที่จํ าเปนตองทํ า
และคัดเลือกคนที่มีความชํ านาญและความสามารถที่เหมาะสมสํ าหรับงานนั้นๆ  ในการรับใช

ตัวอยางเชน  เมื่อโมเสสไดรับแผนงานจากพระเจาใหสรางพลับพลาเขาคัดเลือกคนซึ่งมีความ
ชํ านาญใหทํ างานดังกลาว

อยางไรก็ตามจงจํ าไวเสมอวาเปนการงานที่เราจะนํ าเอาคนฝายวิญญาณและฝกอบรมเขาใหมี
ความชํ านาญที่เขาตองการมากกวาที่เราจะนํ าเอาคนฝายโลกมาพัฒนาใหเขามีความสัตยซื่อ

4. ประสบการณในงานรับใช
ประเมินประสบการณของงานรับใชที่ผานมาถาคนไดรับใชอยางประสบความสํ าเร็จในตํ าแหนง

ที่คลายคลึงกัน  งานรับใชและการเจิมของเขาในตํ าแหนงนั้นก็ไดรับการพิสูจนแลว



5. ประเมินความแข็งแกรงและความออนแอ
ประเมินความแข็งแกรงและความออนแอฝายวิญญาณของคนนั้น  ความแข็งแกรงอะไรที่ทํ าให

เขาเปนผูเขารับการคัดเลือกในตํ าแหนงนี้ ?  ความออนแออันใดที่อาจกอใหเกิดปญหาและคุณจะจัดการ
กับส่ิงเหลานี้ไดอยางไร ?

สื่อสาร
ตองสื่อสารแผนการใหชัดเจน  ยิ่งคนรูรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการมากเทาไรก็ยิ่งงายสํ าหรับ

เขาที่จะทํ าความรับผิดชอบใหสํ าเร็จ
ความสํ าคัญของการสื่อสารไดใหไวชัดเจนในบันทึกของพระคัมภีรเร่ืองหอบาเบล  จงอานเรื่อง

ราวนี้ในปฐมกาล ๑๑.๑-๙
คนตองรู

♦ แผนการทั่วไป
เขาตองเขาใจแผนการทั่วไปและเขาใจวาแผนการนี้เขากับจุดประสงคของพระเจาและจุด

ประสงคเฉพาะขององคการอยางไร ?
รายละเอียดของแผนการ

เปนรายละเอียดเกี่ยวกับคนที่มีสวนรวมในงานงบประมาณกํ าหนดเวลาขั้นตอนในการปฏิบัติ
และแผนการจะถูกประเมินอยางไรเพื่อดูวาแผนการนั้นสํ าเร็จหรือไม

ความรับผิดชอบเฉพาะของเขาในแผนการ
คนตองรูอยางแนชัดวาเขาตองรับผิดชอบเปนสวนตัวที่จะทํ าอะไร  เมื่อไรและใชเงินทุน

อุปกรณและบุคคลากรอะไรที่จะชวยใหเขาทํ าได
การสื่อสารควรเปนแรงจูงใจใหัคนทํ างานรับใชเมื่อคุณจูงใจผูคนคุณไดส่ือสารการทาทายและ

การดลใจใหเขาทํ างานไดสํ าเร็จ  คุณพัฒนาแรงจูงใจที่เหมาะสมหรือเหตุผลในการทํ างานรับใช
จงจํ าไววา
“............การสื่อสารที่ไวใจไดทํ าใหเกิดความกาวหนา”   สุภาษิต  ๑๓.๑๗  (อมตธรรม

ชีวิต)

การมอบหมายงาน
หลังจากที่ส่ือสารแผนงานแลว  คุณตองแจกจายความรับผิดชอบสํ าหรับงานที่ตองทํ า



“การแจกจายงาน”  คือการมอบหมายความรับผิดชอบและสิทธิอํ านาจแกผูอ่ืนในงานรับใช
เมื่อคุณแจกจายงานคุณมอบหมายความรับผิดชอบแกผูอ่ืนใหทํ างานนั้นๆ  สิทธิอํ านาจที่ทํ าใหสํ าเร็จ
และขอผูกมัดที่จะทํ างานใหสํ าเร็จอยางถูกตอง

เราพบตัวอยางในพระคัมภีรเร่ืองการมอบหมายงานไดในแผนการที่เจโธรกระทํ าและโมเสสเปน
ผูดํ าเนินการ  จงอานเรื่องนี้ในอพยพ ๑๘.๑๓-๒๗

โมเสสเหน็ดเหนื่อยมากจากการทํ างานทุกอยางดวยตนเองเจโธรสอนเขาวาจะแจกจายความรับ
ผิดชอบและสิทธิอํ านาจแกผูอ่ืนอยางไรเพื่อทํ างานรับใชใหสํ าเร็จคนที่โมเสสมอบหมายความรับผิดชอบ
ใหก็ตองผูกมัดตนเองตอโมเสสเพื่อทํ างานนั้น

ผูนํ าควรใสใจเฉพาะการตัดสินใจที่สํ าคัญๆ  สวนสํ าคัญที่สุดของแผนการและบังคับบัญชา
ผูที่ทํ างานนั้นๆ เทานั้น  จงมอบหมายรายละเอียดและงานประจํ าวันที่ตองทํ าใหแผนการสํ าเร็จแกผูอ่ืน

เมื่อคุณมอบหมายความรับผิดชอบแกผูใด  คุณตองใหเขามีสิทธิอํ านาจที่จะทํ างานนั้น  หมาย
ความวาคุณปลอยการควบคุมหรืออํ านาจที่เขาตองการและใหเขามีแหลงทรัพยากรณที่จํ าเปน

เพื่อกอต้ังสิทธิอํ านาจและความรับผิดชอบจะเปนประโยชนที่จะเขียนงานที่เฉพาะอยางซึ่ง
คุณมอบหมายแกผูนั้น  บางทีเรียกวา  “การบรรยายลักษณะงาน”  หรือ “การบรรยายลักษณะการรับ
ใช”    (ดูตัวอยางในภาคผนวก)

เมื่อคุณอธิบายความรับผิดชอบของบุคคลนั้นๆ แลว ก็ทํ าใหเขามีภาระหนาที่  หมายถึงวาเขารู
สึกวาเขาตองทํ าอะไร  เขารูวาคุณจะตรวจสอบดูวาเขาไดทํ างานของเขาหรือไมและทํ าอยางถูกตองหรือ
ไม

= เพื่อสรุปการมอบหมายงานรวมถึงการมอบสิ่งเหลานี้แกผูอ่ืน
= ความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติงานรับใช
= สิทธิอํ านาจ เพื่อทํ างานใหสํ าเร็จ
= ภาระหนาที่ ขอผูกมัดใหทํ างานสํ าเร็จอยางเหมาะสม

การมอบหมายงานเปนสิ่งที่สํ าคัญเพราะ
◊ ทํ าใหผูนํ ามีอิสระที่จะทํ างานที่สํ าคัญกวา  (ดูอพยพ ๑๘.๑๓-๒๗  และกิจการ ๖.๓-๔)
◊ ทํ าใหคนอื่นมีประสบการณและการฝกฝนในงานรับใช
◊ เปนการทํ าตามแบบแผนของพระเจาสํ าหรับ  “การรับใชในพระกาย”  ในคริสตจักร  โดยที่

แตละคนใชของประทานฝายวิญญาณเพื่องานรับใช
◊ ทํ าใหมีผูนํ าใหมๆ  เกิดขึ้น



การฝกอบรม
บางคนที่คุณไดมอบหมายงานในนั้นจะมีความชํ านาญที่จํ าเปนตองใชในการทํ างานใหสํ าเร็จ

อยูแลว  แตบางคนจะตองรับการฝกอบรม
ชนิดของการฝกอบรมที่ตองการจะขึ้นอยูกับงานที่ตองทํ าและความชํ านาญของคนที่เกี่ยวของ

บางคนจะตองการการฝกอบรมมากกวาคนอื่นเพราะวาเขามีการศึกษาและประสบการณที่จํ ากัด  งาน
บางอยางยากกวางานอื่นๆ  และตองการคํ าแนะนํ ามากกวา

การฝกอบรมสํ าหรับงานรับใชควรเปนกระบวนการที่ตอเนื่องคุณควรพัฒนาคนที่ทํ างานกับ
คุณในงานรับใชอยูเสมอในดานความรู  ความชํ านาญและการเติบโตฝายวิญญาณ

การจัดองคกร
คนที่คุณไดฝกอบรมตองถูกจัดองคกรเพื่อใหทํ างานดวยกันในงานรับใช
การจัดองคเปนหลักฐานที่แสดงถึงการมีจุดประสงครวมกันทุกครั้งที่คน๒คนตกลงที่จะทํ างาน

รวมกันดวยจุดประสงคเดียวกันก็เกิดองคกรขึ้นมาการจัดองคกรเปนกระบวนการของการสรางทีมของ
คนทํ างานใหงานรับใชสํ าเร็จลงได

การจัดองคทํ าใหเกิดโครงสรางที่จะทํ าแผนงานใหสํ าเร็จ  การจัดองคกรตอบคํ าถามวา  “ใครรับ
ผิดชอบที่จะทํ าอะไร ?”

หากปราศจากการจัดองคกรจะมีความสับสนเกิดขึ้นซึ่งทํ าใหไมมีความสุขมีการบนพึมพัมและ
ละเลยงานที่สํ าคัญๆ    ดูตัวอยางไดจากปญหาในคริสตจักรเยรูซาเล็มในกิจการ๖.๑๗และสาวกจัด
องคกรอยางไรเพื่อแกไขปญหานั้น

อยาวางรูปแบบองคกรของคุณตามอยางผูอ่ืนจงปลอยใหองคกรพัฒนาออกมาจากความตอง
การและแผนการและจุดประสงคของแตละคน

องคกรในคริสตจักรยุคแรกพัฒนาขึ้นมาดวยวิธีนี้องคกรไมใชส่ิงที่ทํ าใหเกิดงานรับใชแตงานรับ
ใชตางหากที่ทํ าใหเกิดองคกรตามความจํ าเปน  เร่ืองราวในกิจการ ๖.๑-๗  แสดงใหเห็นสิ่งนี้

พระเจาพระบิดา  พระเยซูคริสตและพระวิญญาณบริสุทธิ์มีการจัดองคกร  พระเจาแตละภาค
ตางมีความรับผิดชอบและงานรับใชเฉพาะอยางซึ่งไดอธิบายไวในพระคัมภีร

ตัวอยางในธรรมชาติที่ยิ่งใหญที่สุดของการจัดองคกรคือรางกายของมนุษยพระเจาทรงใช
ตัวอยางธรรมชาตินี้เพื่อแสดงถึงองคกรฝายวิญญาณของคริสตจักร

คริสตจักรถูกเรียกวาเปน  “พระกายของพระคริสต”  ซึ่งพระเยซูทรงเปนศีรษะ  การเปน “ศีรษะ
ของคริสตจักร”  เปนความรับผิดชอบหนึ่งในงานรับใชของพระเยซู



เมื่อคุณจัดองคกรโดยมีพระเยซูเปนศีรษะของคุณ  คุณก็ทํ างานรวมกันในฐานะพระกายของผู
เชื่อเพื่อใหสํ าเร็จจุดประสงคและแผนการฝายวิญญาณ

บางครั้งก็จํ าเปนตองรางรูปภาพซึ่งอธิบายโครงสรางการจัดองคกรที่คุณตั้ง รูปภาพเชนนี้เรียก
วา  “แผนผังการจัดองคกร”  ในภาค  “เพื่อศึกษาตอไป”  ของบทนี้  มีตัวอยางแผนผังดังกลาว

การจัดองคกรรวมถึงการพัฒนาวิญญาณแหงความรวมมือระหวางผูที่เกี่ยวของในแผนการนี้
รวมเอาการระดมคนเหลานี้เพื่อใหทํ างานรับใชไดสํ าเร็จและจัดใหมีสัมพันธภาพที่ดีระหวางเขาเหลานั้น

จงจํ าไววาในองคกรที่เห็นในพระคัมภีร  ไมมีใครที่  “ยิ่งใหญกวา”  ผูอ่ืน  เราตางก็เปนอวัยวะ
ของพระกายของพระคริสตซึ่งทํ างานรวมกันเพื่อใหสํ าเร็จจุดประสงคของพระเจา  (ดูเอเฟซัส 1.22-23;
4.15-16;  โคโลสี 1:18;  1 โครินธ 12)

จัดกํ าหนดการ
เมื่อคุณเริ่มตนทํ าแผนการ  คุณวางวันที่ซึ่งคุณจะเริ่มตนทบทวนและทํ าใหเสร็จสมบูรณ  ทีนี้คุณ

ตองกํ าหนดรายละเอียดอื่นๆซึ่งเปนสวนของแผนการนั้นตัวอยางเชนในบทสุดทายไดใหตัวอยาง
ไวเกี่ยวกับการเขาไปถึงชุมชนที่พูดภาษาสเปนภายในรัศมี ๕ ไมลรอบๆ คริสตจักรภายในวันที่นั้นๆ  มี
การวันเวลา  เร่ิมตน  ทบทวนและทํ าโครงการใหสํ าเร็จ

ถาคุณกํ าลังทํ างานในแผนการนี้จริงๆแลวคุณตองกํ าหนดวันที่และเวลาเฉพาะเจาะจงที่จะไป
ประกาศขาวประเสริฐตามบานทุกหลังกํ าหนดวันที่ที่จะประชาสัมพันธและจัดใหมีการนมัสการครั้งแรก
ของคริสตจักร

การวางกํ าหนดการเชนนี้ชวยใหคุณใชเวลาอยางฉลาด  คุณตองใชเวลาอยางฉลาดเพราะวา
คุณมีเวลาจํ ากัดที่จะทํ างานของราชอาณาจักรใหสํ าเร็จ

“เราตองกระทํ าพระราชกิจของพระองคผูทรงใชเรามาเมื่อยังวันอยูเมื่อถึงกลางคืนไมมี
ผูใดทํ างานได”  ยอหน ๙.๔

“เหตุฉะนั้นทานจงระมัดระวังในการดํ าเนินชีวิตใหดี  อยาใหเหมือนคนไรปญญา  แตให
เหมือนคนมีปญญาจงฉวยโอกาสเพราะวาทุกวันนี้เปนกาลที่ชั่ว”    เอเฟซัส ๕.๑๕-๑๖

เมื่อคุณใชเวลาของคุณอยางฉลาด  คุณกํ าหนดสิ่งที่สํ าคัญกอนสิ่งอื่นใด  หมายถึงวาคุณเลือก
ที่จะทํ าบางอยางและกํ าจัดงานบางอยางออกไป  ผูนํ าที่ประสบความสํ าเร็จรูจักที่จะพูดปฏิเสธตอส่ิงที่
ไมสอดคลองกับจุดประสงคและเปาหมายของเขา

จงประเมินทุกอยางที่คุณทํ าตามพื้นฐานของจุดประสงคพิเศษที่พระเจาทรงเรียกคุณ  จงทํ าสิ่งที่
ทรงเรียกใหสํ าคัญเปนอันดับแรก  อยาหันเหไปสูส่ิงอื่นๆ  ไมวาสิ่งนั้นจะดีหรือดูเหมือนจะตองการใหคุณ
ทํ าก็ตาม



ดูในคํ าอุปมาของคนใชกับเงินตะลันต  พระเจาจะทรงใหคุณรับผิดชอบงานรับใช (เฉพาะ
อยาง) ซึ่งพระองคมอบหมายใหคุณทํ า  คุณอาจยุงวุนวายกับการทํ าสิ่งที่ดีๆ    และเปนที่ตองการหลาย
ส่ิง  “เพื่อพระเจา”  และพลาดจุดประสงคเฉพาะซึ่งพระองคทรงเรียกใหคุณรับใช

คุณตองมีปฏิทินเพื่อกํ าหนดการใหเหมาะสม  การวางกํ าหนดการควรประกอบดวยการวางแผน
ประจํ าวันและประจํ าสัปดาห
1.        การวางแผนประจํ าสัปดาห

ในชวงตนของแตละอาทิตย  จงทํ าแผนการประจํ าสัปดาห  จงอธิษฐานเกี่ยวกับสัปดาหที่จะมา
ถึงและขอใหพระเจาทรงนํ าคุณในการกํ าหนดโครงการเฉพาะสํ าหรับแตละวัน  จงตอบคํ าถามเหลานี้

• ตองทํ าอะไรในสัปดาหนั้น  ลงรายชื่อของสิ่งดวนที่สุดที่จํ าเปนตองทํ า  ส่ิงเหลานี้เปนสิ่งที่
จะมีผลใหเกิดปญหาใหญๆ  หรือการลาชาในงานรับใชถาไมไดทํ าใหสํ าเร็จในสัปดาหนี้

• ควรจะทํ าอะไร  ลงรายชื่อส่ิงตางๆ  ที่สํ าคัญรองลงมา  คุณจะทํ างานเหลานี้ไดเมื่อคุณทํ า
หนาที่ที่ดวนในรายการแรกสํ าเร็จลุลวงไปแลว

• อาจตองทํ าอะไรถาคุณมีเวลา ?  ส่ิงเหลานี้เปนรายการที่ทํ าในสัปดาหตอไปโดยไมกอให
เกิดปญหา

• ทบทวนรายการเหลานี้เพื่อดูวารายการใดที่คุณสามารถมอบหมายแกผูอ่ืนได  จงมอบ
หมายงานเหลานี้  ซึ่งจะชวยใหคุณเปนอิสระที่จะทํ างานที่คุณเทานั้นสามารถทํ าไดใหเสร็จ
สมบูรณ

2.        การวางแผนประจํ าวัน
ในชวงแรกของแตละวัน  ขอใหพระเจาทรงเปดเผยแกคุณวาพระองคปรารถนาใหคุณทํ าอะไรใน

วันนี้  ทบทวนรายการของงานตางๆ  ที่คุณทํ าสํ าหรับสัปดาห  ขอใหพระเจาทรงสํ าแดงแกคุณวางาน
ตองทํ าในวันนั้น  เขียนงานเหลานี้ลงไปและจัดลํ าดับตามความสํ าคัญ

ถามคํ าถามเดียวกันกับที่ถามในการวางแผนประจํ าสัปดาห  ตองทํ าอะไรในวันนั้น ?  ควรทํ า
อะไรถาคุณเสร็จงานดวนแลว  อาจทํ าอะไรถาคุณมีเวลา

คุณมอบหมายงานใดใหผูอ่ืนไดบาง ?
จงแนใจวาคุณไดจัดเวลาสวนตัวกับพระเจาในการอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีรในแตละวัน

ส่ิงนี้สํ าคัญเพราะวา
“ความยํ าเกรงพระเจานั้นยืดชีวิตใหยาวไป”    สุภาษิต ๑๐.๒๗



“จงยอมรับรูพระองคในทุกทางของเจาและพระองคจะทรงกระทํ าใหวิถีของเจาราบรื่น”
สุภาษิต ๓.๖

ในการวางแผน  จงเปนเหมือนอัครทูตเปาโลซึ่งเปดโอกาสเสมอที่จะใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
เปลี่ยนแปลงแผนการ  และจงจํ าไวดวยวาคนคือ เหตุผลที่ทํ าใหเกิดมีงานรับใช  อยาละเลยคนเพื่อไปทํ า
แผนงานหรือทํ ารายการของงานตางๆ  ที่คุณจํ าเปนตองทํ าใหสํ าเร็จ

ในขณะเดียวกัน  จงระวังไมใชผูอ่ืนมาหันเหความสนใจจากงานของคุณดวยหลายสิ่งซึ่งจะทํ า
ใหคุณตองใชเวลา

และพลังงานไปทํ างานนั้นการหันเหออกไปแมวาจะเปนงานที่ดีก็เปนเครื่องมือของศัตรูที่จะทํ าใหคุณไม
ไดทํ าแผนการของพระเจาใหสํ าเร็จ

จงอานเนหะมีห  6.1012  “ ผูพยากรณของพระเจา ”  พยายามหันความสนใจของเนหะมีหจาก
งานของเขาโดยการเรียกประชุมที่พระวิหารของพระเจาซึ่งก็ฟงดูเปนฝายวิญญาณดีใช

ไหม?  ผูพยากรณพยายามที่จะบอกเนหะมีหวาเปนการปลอดภัยกวาที่เขาจะอยูในพระวิหาร
ของพระเจาและเขาอาจถูกฆาถาเขาไมมา

แตวาเนหะมีหรูไดวาพระเจาไมไดสงผูพยากรณผูนี้มาเขาไมไดไปรวมประชุมพระเจาทรงบอกให
เขาทํ างานเรื่องการสรางกํ าแพงและสิ่งนี้เทานั้นที่เขาตองทํ า !

3.        การวางแผนแบบอื่นๆ  ของเวลา
คุณอาจพบวาจํ าเปนตองทํ ากํ าหนดการโดยใชชวงเวลาแบบอื่นๆ เชน  ครูในโรงเรียนอาจ

ตองการวางแผนโดยใชเวลาเปนเทอมของโรงเรียนหรือไตรมาสของป
การวางแผนการรับใชประจํ าปเปนสิ่งที่ควรทํ าอยางยิ่ง  ขอพระเจาชวยใหคุณวางเปาหมาย

สํ าหรับป  ใหสอดคลองกับจุดประสงคของพระองค  การแยกแยะเปาหมายประจํ าปจะทํ าใหคุณวาง
แผนการเฉพาะสํ าหรับแตละสัปดาหในปนั้นได

เมื่อคนหลายคนทํ างานดวยกันตามแผนการ  แตละคนจํ าเปนตองมีปฏิทินซึ่งแสดงถึงกํ าหนด
การของรายละเอียดของแผนการ  ซึ่งจะชวยใหแตละคนจํ าไดวาตองทํ าอะไร  เมื่อไร

งบประมาณ
ในระหวางขั้นตอนการวางแผน  คุณทํ างบประมาณซึ่งแสดงถึงจํ านวนเงินที่คุณวางแผนที่จะใช



ขณะที่คุณดํ าเนินตามแผนการ  ใหใชงบประมาณนี้เพื่อนํ าทางคุณในการใชจายเงิน  วิธีงายๆ
ที่จะใชเงินใหเปนไปตามงบประมาณก็คือทํ าบันทึกการเงินอยางงายๆซึ่งมีรายการของสิ่งของจํ านวนเงิน
ที่วางงบไวในตอนตน  จํ านวนเงินที่ใชจายจริงๆ  และเงินที่ยังคงเหลือ  ตอไปนี้เปนตัวอยางใหทํ าตาม
แผนการ เพื่อหาพระคัมภีรใหผูเชื่อใหมแตละคนในการสามัคคีธรรมของคริสตจักร

บันทึกการเงิน
ส่ิงของ จํ านวนเงินที่ต้ังงบ

ประมาณไว
จํ านวนเงินที่ใชจายไปใน

เวลานี้
จํ านวนเงินที่คงเหลืออยู

สํ าหรับส่ิงของ
พระคัมภีร $ 300.00 $ 200.00 $ 100.00

คุณอาจพบวาคุณตองปรับปรุงงบประมาณดั้งเดิม  ส่ิงของบางอยางอาจมีราคาสูงกวาที่คุณวาง
แผนและสิ่งอื่นๆ  อาจมีราคานอยกวา

การตัดสินใจ
ในขณะที่แผนการใดใดถูกนํ ามาปฏิบัติการ  ผูนํ าตองทํ าการตัดสินใจหลายอยางเกี่ยวกับแผน

การดังกลาว  กระบวนการของพระคัมภีรในการตัดสินใจไดอธิบายไวแลวในหลักสูตรของฮารเวสไทม
นานาชาติ  ชื่อ  “หลักการบริหารตามพระคัมภีร”  ใหกลับไปดูเพื่อชวยในการตัดสินใจที่ดี

การทบทวน
หลังจากที่คุณดํ าเนินการตามแผนแลว  คุณตองทบทวนเพื่อดูวางานกาวหนาไปอยางไร  ให

ประชุมกับผูที่ทํ างานตามแผนการนี้เพื่อ...........
• ใหแนใจวาคนทํ างานหนาที่ที่ไดรับมอบหมายสํ าเร็จลง
• ใหแนใจวาคนทํ างานมีเงินทุน  อุปกรณและสิ่งตางๆ  ที่จํ าเปนที่จะทํ าใหงานสํ าเร็จลงได
• เพื่อดูวาแผนการกาวหนาไปตามกํ าหนดการหรือไม
• เพื่อใหงานเปนไปตามงบประมาณ
• เพื่อแกไขแผนการถาจํ าเปน
• เพื่อใหสวนของแผนการและงานระหวางคนที่มีสวนรวมนั้นมีความสัมพันธกัน
• เพื่อแกไขปญหาในแผนงานหรือปญหาที่เกิดขึ้นระหวางคนที่เกี่ยวของกับแผนงาน

การประเมินผล



การประเมินผลเปนกระบวนการของการตรวจสอบแผนการอยางระมัดระวังเพื่อดูคุณคาของแผนงานใน
การทํ าใหจุดประสงคของงานรับใชสํ าเร็จลง  ในบทเรียนตอไปคุณจะไดศึกษาวาจะประเมินผลแผนงาน
อยางไร

เหลาองุนใหมกับถุงหนังเกา
เมื่อพระเยซูทรงเริ่มตนปฏิบัติพระราชกิจ  พระองคทรงพบการตอตานมากมาย  บางคนไมยอม

รับคํ าสอนใหม  แมวาคํ าสอนเหลานั้นมีพื้นฐานมาจากความจริงในพระคัมภีรเดิม  หลายคนไมยอมรับ
การอัศจรรยที่พระองคทรงแสดง  เมื่อทรงเรียกบางคนใหเปนสาวกเขาปฏิเสธที่จะตามไป  ผูนํ าทาง
ศาสนาหลายคนถูกผูกมัดกับประเพณีและไมยอมที่จะเปลี่ยนแปลง

ซาตานมักจะตอตานจุดประสงคและแผนการของพระเจา  เมื่อใดมีคุณปฏิบัติแผนการใหมของ
งานรับใชซึ่งสอดคลองกับจุดประสงคของพระเจา  คุณจะพบกับการตอตาน

พระเยซูประทานตัวอยาง ๒ ประการในเรื่องนี้  พระองคตรัสวา
“ไมมีผูใดเอาทอนผาทอใหมมาปะเสื้อเกาเพราะวาผาที่ปะเขานั้นเมื่อหดจะทํ าใหเสื้อ

เกาขาดกวางออกไปอีก   และเขาไมเอานํ้ าองุนหมักใหมมาใสในถุงหนังเกาถาทํ าอยางนั้นถุง
หนังจะขาดนํ้ าองุนจะรั่วทั้งถุงหนังก็จะเสียไปดวยแตเขายอมเอานํ้ าองุนหมักใหมใสในถุง
หนังใหม  แลวทั้งสองอยางก็อยูดีดวยกันได” มัทธิว ๙.๑๖-๑๗

จากตัวอยางนี้พระเยซูทรงชี้ใหเห็นวาบางครั้งเปนสิ่งที่เปนไปไมไดที่โครงสรางของศาสนาที่เปน
ไปตามประเพณีที่มีอยูของมนุษยจะยอมรับแผนการ  และการสํ าแดงใหมๆ

พระเยซูทรงพบวาสิ่งนี้เปนความจริงในงานรับใชของพระองคเอง  เชนเดียวกับอัครทูตเปาโล
คุณเองก็พบวาเปนความจริง  คุณจะพบการตอตานจากทั้งภายนอกและภายในองคการศาสนาที่มีอยู

เมื่อคุณเผชิญกับการตอตานเชนนี้  จงทํ าตามแบบอยางที่พระเยซูและเปาโลกระทํ าไว  เขาทั้ง
สองทํ างานภายในโครงสรางศาสนาที่มีอยูมากเทาที่จะทํ าได  พระเยซูและเปาโลไปรวมนมัสการในธรรม
ศาลาเปนประจํ าและรับใชเทาที่ไดรับอนุญาติจากผูนํ าศาสนา

พระองคและเปาโลไมไดทํ าลายโครงสรางศาสนาเดิม  พระองคปลอยใหโครงสรางเปนไปเชนที่
มีอยู  แตพระองคและเปาโลไมยอมใหประเพณีหรือการตอตานแมวาจะมาจากผูนํ าทางศาสนามากีดกั้น
ส่ิงใหมๆ ที่พระเจาทรงกระทํ า

เมื่อถูกตอตานจากโครงสรางทางประเพณี  ทั้งพระเยซูและเปาโลทํ างานรับใชภายนอกธรรม
ศาลา  พระองคทรงตั้ง  “ถุงหนังใหม”  ข้ึน  ผูเชื่อใหมๆ เหลานี้ตางกระตือรือลนที่จะรับการเปดเผยใหมๆ
และโครงสรางการจัดองคกรใหม  (คือคริสตจักรแรก)  พวกเขาสามารถที่จะบรรจุ  “เหลาองุนใหม”



หรือกลาวอีกนัยหนึ่งกลาวอยางฝายวิญญาณคือ  เปนไปไดที่  “ทํ าใหคนตายฟนขึ้นมา”  และ
พระเจาทรงทํ าเชนนี้ในบางโอกาส  แตเปนการงายกวาที่จะนํ าเอาทารกใหมเกิดขึ้นในโลก !  (หมาย
ความวาคนที่อยูในประเพณีของศาสนาจะทํ าใหฟนฟูใหมก็ได  แตจะงายกวาที่จะนํ าเอาผูเชื่อใหมเขามา
รับส่ิงสํ าแดงใหมๆ จากพระเจา)

ชื่อ                                                                          วิชา การบริหารงานตามวัตถุประสงค

บททดสอนตนเอง  บทที่ ๕

๑. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๒. กระบวนการคืออะไร ?



                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๓. คํ าอุปมาเรื่องถุงหนังใหมและเสื้อผาใหม  เปดเผยอะไรเกี่ยวกับการจัดการกับการตอตาน
แผนการและจุดประสงคของพระเจา ?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๔. ในแผนกระดาษอีกแผน  จงเขียนคํ าอธิบายสั้นๆ  ถึงความรับผิดชอบแตละอยางในการ
ดํ าเนินการตามแผนงาน
-  การคัดเลือก             -  การฝกอบรม -  การตัดสินใจ
-  การสื่อสาร -  การกํ าหนดการ -  การทบทวน
-  การมอบหมายงาน -  การทํ างบประมาณ -  การประเมินผล
-  การจัดองคกร

วิชา การบริหารตามวัตถุประสงค

คํ าตอบบททดสอบ  บทที่ ๕

๑. “เพื่อวาเมื่อทานมีใจพรอมอยูแลว  ทานก็จะไดทํ าใหสํ าเร็จตามความสามารถของทาน”
๒ โครินธ ๘.๑๑

๒. กระบวนการคือข้ันตอนที่คุณใชดํ าเนินการตามแผนงาน  กระบวนการคือวิธีหรืองานที่ผู
นํ าปฎิบัติเพื่อใหแผนงานสํ าเร็จ   ดูหนา  81-85

๓. จากคํ าอุปมาเหลานี้  พระเยซูทรงชี้แจงวา  บางครั้งเปนไปไมไดที่โครงสรางของศาสนา
ตามประเพณีที่มีอยูของมนุษยจะยอมรับแผนการและการสํ าแดงใหมๆ



ดูหนา  91
๔. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายหนาที่ความรับผิดชอบแตละอยางของการ

จัดการที่ใหไวในบทเรียนนี้
ดูหนา  83-90

เพื่อศึกษาตอไป
๑. ตอไปนี้เปนตัวอยางของแผนผังการจัดองคกร  แผนผังนี้จัดไวสํ าหรับแผนงานที่อธิบาย

ไวในบทที่ ๔  และบทนี้เพื่อเขาถึงชุมชนที่พูดภาษาสเปนใกลคริสตจักรแหงหนึ่ง  ตัวอยาง
อ่ืนๆ ของแผนผังการจัดองคกรไดใหไวในภาคผนวกของคูมือนี้

พระเยซูคริสตองค
พระผูเปนเจา

↓ 
ศิษยาภิบาล

↓ 



โจ  สมิธ
ผูอํ านวยการ

↓ 
ประธานเขต ประธานเขต ประธานเขต ประธานเขต ประธานเขต

โจ  สมิธผูอํ านวยการของแผนงานทํ าหนาที่นี้ภายใตการนํ าของศิษยาภิบาลของคริสตจักรมีการ
แตงตั้งประธาน ๕ คน  แตละคนรับผิดชอบเขตถนนในระยะ ๑ ไมล รอบๆ คริสตจักร

โจ  สมิธบังคับบัญชาประธาน๕คนในการทํ าใหแผนงานของการไปเยี่ยมตามบานเพื่อประกาศ
พระกิตติคุณ  ทิ้งใบปลิวไวที่แตละบานและใหพระคัมภีรยอหนแกผูกลับใจใหมแตละคน

๒.     จํ าไววาในองคกรใดก็ตาม  ไมมีใคร  “ใหญกวา”  คนอื่นๆเราตางเปนสมาชิกของพระกาย
ของพระคริสตทํ างานรวมกันแลวใหสํ าเร็จจุดประสงคของ

พระเจา  (ดู เอเฟซัส ๑.๒๒-๒๓; ๔:๑๕-๑๖;  โคโลสี ๑:๑๘  และ ๑ โครินธ ๑๒)
. คุณรูไหมวาพระคัมภีรใหโครงสรางการจัดองคกรไวเพื่อการบริหารของครอบครัวคริส

เตียน ?
 ตอไปนี้เปนแผนผังของการบริหารครอบครัว

พระเจา
↓ 
สามี
↓ 
ภรรยา
↓ 
ลูกๆ

สามีเปนศีรษะของครอบครัวภรรยาเปนเพื่อนผูอุปถัมภ  (ผูชวยเหลือลูกๆตองอยูในการเชื่อฟง



ทั้งบิดาและมารดา
๔. ตอไปนี้คือแผนผังการจัดองคกรสํ าหรับแผนงานของโมเสสในอพยพ ๑๘.๑๓-๒๗

พระเจา
↓ 
โมเสส
↓ 

ผูปกครองของคนพันคน
↓ 

ผูปกครองคนรอยคน
↓ 

ผูปกครองคนหาสิบคน
↓ 

ผูปกครองคนสิบคน

“ผูปกครองคนพันคน”  อยูเหนือคน ๑๐๐ คน  คน ๑๐๐ คนเหลานี้แตละคนบัญชาการคน
๕๐ คน  ซึ่งแตละคนบัญชาการกลุมคน ๑๐ คน

ผูนํ า ๕๐ คน  ซึ่งเปน “ผูปกครองของคน ๑๐ คน”  นํ าปญหาไปสู “ผูปกครอง ๕๐ คน”  ผูปก
ครอง  ๕๐  คนรายงานตอ“ผูปกครองคน๑๐๐คน”และ“ผูปกครองคนรอยคน”นํ าการตัดสินใจที่
สํ าคัญไปยัง  “ผูปกครองคนพันคน”

๕. เมื่อโมเสสรับตํ าแหนงผูนํ าของอิสราเอล  พระเจาประทานความรับผิดชอบแกเขา ๔ ประการ
(อพยพ ๑๘.๑๙-๒๑)

ประการแรก เพื่อนํ าปญหาของประชากรมายังพระเจา
ประการที่สอง   เพื่อสอนเขาในวิถีทางที่เขาควรดํ าเนินไป  (ใหการนํ าพาฝายวิญญาณ)
ประการที่สาม   เพื่อฝกอบรมเขาในงานที่เขาตองทํ า
ประการที่ส่ี   เพื่อเลือกผูนํ าที่มีความสามารถใหชวยเขาแบกภาระของการเปนผูนํ า  
(เพื่อมอบหมายความรับผิดชอบแกผูอ่ืน)



๖. เมื่อคุณไดเห็นตัวอยางแผนผังของการจัดองคกร  ใหเตรียมแผนผังสํ าหรับแผนงานที่คุณได
ดํ าเนินการมาในงานรับใช
๗. ตอไปนี้เปนอุปสรรคธรรมดาๆ ของการสื่อสาร  คุณอาจตองเอาชนะอุปสรรคเหลานี้เพื่อส่ือสาร
แผนงานไดอยางถูกตองแกผูอ่ืน

∗ ภาษาที่แตกตางกัน
∗ ศัพทที่ยากๆ
∗ ละเลยขอมูลที่จํ าเปน
∗ ความกลัว
∗ ความอคติ
∗ ความไมต้ังใจ
∗ ขอความที่ไมชัดเจน
∗ ความไมรู
∗ ประเพณี
∗ การศึกษานอย
∗ ความดื้อร้ัน

๘.       ตอไปนี้เปนการแปลขอความพระคัมภีรฉบับอมตธรรมเรื่องเกี่ยวกับความสํ าคัญของการทํ า
แผนงานใหสํ าเร็จ  เปาโลสงขอความนี้ไปใหผูเชื่อที่เมืองโครินธ

“ขาพเจาเสนอแนะใหทานทํ าสิ่งที่เร่ิมตนไวนั้นใหสํ าเร็จ....เพราะวาทานไมไดเปนเพียงคนแรกที่
เสนอความคิดนี้  แตยังเปนคนแรกที่เร่ิมตนทํ าบางอยางเกี่ยวกับความคิดนี้

เมื่อไดเร่ิมตนแลวอยางกระตือรือลน คุณควรปฏิบัติแผนงานนี้ตอไปจนเสร็จสมบูรณอยางเต็ม
ใจ  ใหส่ิงใดก็ไดที่ทานใหไดจากสิ่งที่ทานมีใหความคิดที่กระตือรือลนในตอนเริ่มตนนั้นเทาๆกับการ
ปฏิบัติที่
แทจริงที่กํ าลังทํ าในขณะนี้  (๒ โครินธ ๘.๑๐-๑๑)

๙. แผนการที่ใหรายละเอียดมากที่สุดและนํ ามาปฏิบัติแผนการหนึ่งในพระคัมภีรคือสรางพลับพลา
ขณะที่คุณศึกษาขออางอิงตอไปนี้จงคิดถึงสิ่งที่คุณร่ํ าเรียนมาเกี่ยวกับการจัดการตามวัตถุประสงคตาม
พระคัมภีร

◊ กอต้ังจุดประสงค   อพยพ ๒๕.๘



◊ สรางแผนการ   อพยพ ๓๕
◊ ดํ าเนินการตามแผนงาน

− คัดเลือกอพยพ ๓๕.๓๐-๓๕,  ๓๖.๒
− ส่ือสาร อพยพ ๓๕
− มอบหมายงาน   อพยพ ๓๖.๑-๓
− ฝกอบรม อพยพ ๓๕.๓๔
− จัดองคกร อพยพ ๓๖-๔๐
− กํ าหนดการ อพยพ ๓๖-๔๐
− ทํ างบประมาณ   อพยพ ๓๕; ๓๖.๕-๗
− ทํ าการตัดสินใจ   อพยพ ๓๖.๖-๗
− ทบทวน อพยพ ๓๙.๔๓

◊ ประเมินผลแผนงาน อพยพ ๓๙.๔๓;  ๔๐:๓๓-๓๕


	º··´ÊÍ¹µ¹àÍ§  º··Õè õ

