
บทที่ ๔
การวางแผน

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
♦ ใหคํ านิยามของคํ าวา  “จุดมุงหมาย”
♦ อธิบายความแตกตางระหวางวัตถุประสงคและจุดมุงหมาย
♦ บอกถึงจุดมุงหมายพื้นฐานสองชนิด
♦ อธิบายความสํ าคัญของจุดมุงหมาย
♦ อธิบายความแตกตางระหวางจุดมุงหมายในระยะยาวกับจุดมุงหมายในระยะสั้น
♦ อธิบายวาจะเลือกจุดมุงหมายอยางไร
♦ เขียนจุดมุงหมายของการรับใชสวนตัว
♦ เขียนจุดมุงหมายของงานรับใชที่ทํ ารวมกัน
♦ ประเมินจุดมุงหมายที่คุณเขียนแลว

ขอพระคัมภีรที่เปนกุญแจสํ าคัญ
“บาวนั้นที่ไดรูใจนายและมิไดเตรียมตัวไว  มิไดกระทํ าตามใจนายจะตองถูกเฆี่ยนมาก”

ลูกา ๑๒.๔๗

คํ านํ า
บทเรียนสองบทสุดทายเกี่ยวของกับความสํ าคัญของจุดประสงคในงานรับใช แตคุณอาจพูด

เกี่ยว กับวัตถุประสงคและนิมิตเสมอและไมเคยทํ านิมิตใหสํ าเร็จลงไดเลย
ไมเปนการเพียงพอที่จะรูวัตถุประสงคของพระเจาสํ าหรับงานรับใชของคุณคุณตองเตรียมตัว

คุณเองใหทํ าวัตถุประสงคสํ าเร็จ
 “บาวนั้นที่ไดรูใจนายและมิไดเตรียมตัวไว  มิไดกระทํ าตามใจนายจะตองถูกเฆี่ยนมาก”

ลูกา ๑๒.๔๗
คุณเตรียมตัวที่จะทํ าวัตถุประสงคของพระเจาใหสํ าเร็จไดโดยการวางแผนที่ฉลาดการวางแผน

เปนหัวขอของบทนี้และอีก ๒ บทเรียนตอไป
ในบทนี้  คุณจะเรียนวาจะวางแผนอยางไร  บทที่ ๕  อธิบายวาจะดํ าเนินการตามแผนอยางไร

และบทที่ ๖  อธิบายวาจะประเมินผลแผนการไดอยางไร
จุดมุงหมาย



“จุดมุงหมาย”  คือเปาหมายหรือจุดหมายปลายทางของการกระทํ าเปนเปาหมายหรือความ
ต้ังใจที่จะไปใหถึง  เปนแผนการ  เมื่อคุณวาง  “จุดมุงหมาย”  เพื่องานรับใช คุณจะวางแผนการที่ จัด
การไวดีแลวเพื่อใหจุดประสงคของพระเจาสํ าเร็จ

คุณวางแผนไมวาคุณจะรูตัวหรือไมก็ตามแตละวันคุณทํ างานบางอยางที่เปนแผนการของคุณ
สํ าหรับวันนั้น  ไมวาคุณจะตริตรองอยางรูสึกตัวหรือไมที่จะทํ างานนั้นๆ

การวางแผนโดยการตั้งจุดมุงหมายไวนั้นเปนเพียงวิธีของการทํ าสิ่งที่คุณไดทํ าไปแลวมันชวย
ใหคุณมีจุดมุงเนนและทิศทางในแตละวัน มันทํ าใหกิจกรรมที่คุณทํ าสอดคลองกับ วัตถุประสงคของ
งานรับใชของคุณการวางแผนเปนวิธีของการเชื่อฟงพระเจาและทํ าวัตถุประสงคของพระองคใหสํ าเร็จ
สํ าหรับชีวิตและการรับใชของคุณ

วัตถุประสงคไมใชคํ าบัญชาที่ศักดิ์สิทธิ์  แตเปนสิ่งผูกพันที่คุณทํ าตออนาคตวัตถุประสงค  ไมได
ตัดสินอนาคตของคุณแตเปนหนทางที่จะจัดการใหคนของพระเจาปฏิบัติงานของพระเจา

วัตถุประสงคและจุดมุงหมาย
มีความแตกตางระหวางวัตถุประสงคและจุดมุงหมายคุณไดเรียนรูวาวัตถุประสงคคือนิมิตฝาย

วิญญาณคือ การรูเหตุผลเฉพาะของคุณในงานรับใช  รูสวนของคุณในแผนการของพระเจา
จุดมุงหมายเปนขั้นตอนที่คุณทํ าเพื่อใหสํ าเร็จวัตถุประสงคที่พระเจาประทานแกคุณเปนแผน

การที่ทํ าใหสํ าเร็จวัตถุประสงค
วัตถุประสงคและนิมิตจะไมสํ าเร็จลงไดเพราะวามีเพียงนิมิตและวัตถุประสงคแตคุณตองทํ าให

ส่ิงเหลานี้เกิดขึ้นวัตถุประสงคเปนสิ่งที่ดลใจคุณแตจุดมุงหมายผลักดันคุณออกไปขางหนาเพื่อใหสํ าเร็จ
ตามนิมิตวัตถุประสงคเปนเหมือนความเชื่อจุดมุงหมายเปนเหมือนการงานวัตถุประสงคที่ปราศจาก
แผนงานก็ไมเกิดผลเชนเดียวกับความเชื่อที่ปราศจากการกระทํ าก็ตายแลว

วัตถุประสงคของคุณในแผนการของพระเจานั้นยิ่งใหญพอที่จะทํ าใหคุณใชเวลาทั้งชีวิตที่จะทํ า
ใหสํ าเร็จแผนการเปนเหมือนขั้นตอนเล็กๆตามทางที่จะไปสูการทํ าใหนิมิตที่พระเจาประทานแกคุณสํ า
เร็จ

ตอไปนี้เปนแผนผังซึ่งจะชวยใหคุณเขาใจในเรื่องนี้



จุดมุงหมาย → 

จุดมุงหมาย → วัตถุประสงคเฉพาะ
เจาะจงของเรา

→ วัตถุประสงคอันยิ่ง
ใหญของพระเจา

→ ออกไปสูโลกทั้ง
มวล

จุดมุงหมาย → 

ใหมองดูดีๆที่แผนผังซึ่งแสดงใหเห็นวาจุดมุงหมายชวยคุณใหสํ าเร็จวัตถุประสงคของคุณซึ่งเปน
สวนของวัตถุประสงคของพระเจาไดอยางไรถาแตละสวนของพระกายพระคริสตทํ าวัตถุประสงคเฉพาะ
ของเขาใหสํ าเร็จแลววัตถุประสงคอันยิ่งใหญของพระเจาในการออกไปสูโลกดวยพระกิตติคุณก็จะสํ าเร็จ
ลงได

จุดมุงหมายของเปาโล
ใหเรามาทบทวน “คํ าประกาศถึงวัตถุประสงค”  ของเปาโลซึ่งคุณไดศึกษาในบทที่ ๓
“จุดมุงหมายของขาพเจาในงานรับใชคือเพื่อนํ าพระนามของพระเยซูคริสตเจาไป
ยัง
....................คนตางชาติ  (ชาติตางๆ  ที่นอกเหนือจากอิสราเอล
....................กษัตริย  (ผูนํ า)
....................ชาติอิสราเอล”

กิจการ ๙.๑๕

ตอไปนี้เปนรายการของจุดมุงหมายของเขาเปนแผนการเพื่อทํ าใหวัตถุประสงคของเขาสํ าเร็จ
“ขาพเจาจะรับใชและเปนพยานเพื่อ
................เบิกตาของเขา
................ใหเขากลับจากความมืดมาถึงความสวาง
................ใหเขาหันกลับจากอํ านาจของซาตานมายังพระเจา
................นํ าเขามารับการยกโทษความบาปผิด
................นํ าเขามารับมรดกฝายวิญญาณของเขา”

ดู กิจการ ๒๖.๑๕-๑๘
จุดมุงหมายชนิดตางๆ



มีจุดมุงหมายพื้นฐาน ๒ ประการคือ
จุดมุงหมายสวนตัว  เปนแผนการที่คุณทํ าเพื่อใหวัตถุประสงคของงานรับใชของคุณเองสํ าเร็จ
จุดมุงหมายกลุม  เปนเแผนการที่คุณทํ ากับผูอ่ืนเพื่อใหสํ าเร็จวัตถุประสงคของหนวยงานรวม

ของคุณ  คริสตจักร  นิกาย  องคการ ฯลฯ

คํ าประกาศแหงความเชื่อ
โดยเหตุที่จุดมุงหมายเปนคํ าประกาศถึงสิ่งที่คุณตองกระทํ าในอนาคตจึงเปนคํ าประกาศของ

ความเชื่อซึ่งทํ าสอดคลองกับพระประสงคของพระเจา
“ความเชื่อคือความแนใจในสิ่งที่เราหวังไวเปนความรูสึกมั่นใจวาสิ่งที่ยังไมไดเห็นนั้นมี

จริง”
ฮีบรู ๑๑.๑

คุณไมไดทํ าแผนการที่เห็นแกตัวของคุณเอง  คุณวางแผนเพื่อใหวัตถุประสงคของพระเจาสํ าเร็จ
คุณเปดใจออกสูการทรงนํ าของพระองคเสมอ

“แตวาทานไมรูเรื่องของพรุงนี้   ชีวิตของทานเปนเชนใดเลา    ทานก็เปนเชนหมอก
ที่ปรากฎอยูเพียงชั่วครูแลวก็หายไป   แทนที่จะพูดเชนนั้นทานทั้งหลายควรจะพูดวา ‘ถาองค
พระผูเปนเจาทรงโปรด  เราจะมีชีวิตอยูและจะกระทํ าสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น’ “

ยากอบ ๔.๑๔-๑๕

โดยเหตุที่จุดมุงหมายเปนคํ าประกาศแหงความเชื่อจึงเปนการเสี่ยงภัยคุณตองกาวออกไปดวย
ความเชื่อและเริ่มตนปฏิบัติตามนั้น

โดยเหตุที่พระเจาทรงรูอนาคตพระองคจึงทรงสามารถประทานสติปญญาแกคุณในการวางแผน
ได

ความสํ าคัญของจุดมุงหมาย
จุดมุงหมายทํ าใหคุณทํ าวัตถุประสงคเฉพาะของพระเจาสํ าหรับงานรับใชของคุณไดสํ าเร็จเหตุ

ผล  สํ าคัญที่ตองมีจุดมุงหมายก็เพื่อชวยใหทํ าสิ่งตางๆ  ที่ตองทํ าไดเพื่อใหสํ าเร็จวัตถุประสงคของคุณ
การมีแผนการชวยคุณใหทํ าสิ่งตางๆเกิดขึ้นไดแทนที่จะปลอยใหมันเกิดนั้นเองแผนการชวยคุณ

ใหทํ าอยางมีวัตถุประสงคแทนที่จะตอบสนองดวยความงงงวยอยางรีบดวน



จุดมุงหมายใหทิศทางแกคุณ โดยเหตุที่จุดมุงหมายบอกวาตองทํ าสิ่งใดทุกคนจึงตองรูแผนการ
นี้  จะมีการรับรูถึงทิศทางและการผูกพันตนตอเปาหมายเดียวกันจะลดการยุงเหยิงเสียการนํ าทางจะ
ยากถาคุณไมรูวาคุณกํ าลังไปที่ใด  จุดมุงหมายทํ าใหรูวาคุณกํ าลังไปที่ใด

โดยเหตุที่คุณกํ าลังวางแผนไปขางหนาคุณจึงสามารถคาดการณถึงปญหาลวงหนาไดและหา
ทางออกเสียกอนที่ปญหาจะเกิดขึ้นคุณสามารถเขาไปรวมในการตอสูฝายวิญญาณเชิงบุกไดมากกวาที่
จะ “ต้ังรับ”

การวางแผนชวยใหคนพบตํ าแหนงสถานที่ของตนในงานรับใชในพระกายของพระคริสตเพราะ
เหตุที่จุดมุงหมายบอกวาใครจะทํ าอะไรแตละคนในงานรับใชจะรูถึงงานเฉพาะอยางของตนคุณสามารถ
ระดมผูเชื่อทั้งหมดใหมีจุดประสงคและแผนการรวมกัน

จุดมุงหมายทํ าใหมีการประเมินงานรับใชคุณสามารถตรวจสอบแผนงานของคุณและดูวาแผน
งานนั้นๆ  ทํ าใหพระประสงคของพระเจาสํ าหรับงานรับใชของคุณสํ าเร็จหรือไม

จุดมุงหมายปองกันไมใหคุณ  “หลงออกไป”  ในงานรับใช  ถาคุณไมมีจุดมุงหมาย คุณจะใช
เวลาชั่วชีวิต  แลวทันใดนั้นก็มารูตัววา “ฉันไมไดทํ าใหจุดประสงคของพระเจาสํ าเร็จ”  คุณทํ าไปเรื่อยๆ
โดยไมมีแผนการหรือการจัดองคกรบริหาร  ไมมีการประเมินผลการรับใชและคุณก็ลมเหลว

การวางแผนชวยใหคุณแยกแยะแรงจูงใจของคุณไดแรงจูงใจคือเหตุผลของคุณในการทํ าสิ่ง
ตางๆ  คุณจะพบตัวคุณเอง  ตรวจสอบจุดมุงหมายและแรงจูงใจของคุณในทุกๆ ดานของงานรับใช

คุณจะเริ่มตนถามวา  “จุดมุงหมายของขาพเจาในการเทศนาคํ าเทศน  นี้คืออะไร”  “อะไรเปน
จุดมุงหมายของขาพเจาในการประชุมธุรกิจนี้”   “อะไรคือจุดมุงหมายในการสอนคํ าสอนนี้”   “อะไรคือ
จุดมุงหมายของขาพเจาในการใหคํ าปรึกษาบุคคลนี้หรือเขียนจดหมายนี้  ฯลฯ”

คุณเริ่มที่จะประเมินกิจกรรมทุกอยางในแงที่วากิจกรรมนี้มีสวนสัมพันธกับจุดประสงคของคุณ
ในงานรับใชอยางไร

คัดเลือกจุดมุงหมาย
คุณควรไดจุดมุงหมายมาโดยการอธิษฐานการทรงนํ าของพระวิญญาณบริสุทธิ์การศึกษา

พระวจนะของพระเจาและจากการเขาใจจุดประสงคเฉพาะของคุณภายในแผนการของพระเจา
การวางแผนไมใชส่ิงที่มาแทนการอธิษฐานและการศึกษาพระคัมภีรการวางแผนควรเกิดจาก

การอธิษฐานและการศึกษาพระคัมภีร  การวางแผนควรสัมพันธกับจุดประสงค
คุณไดศึกษาจากบทสุดทายแลววาการวิเคราะหส่ิงแวดลอมเปดเผยใหเห็นความตองการฝาย

วิญญาณของคนและพื้นที่ซึ่งคุณรับใชอยูไดอยางไรคุณไดเรียนวาจุดประสงคของการรับใชตองสัมพันธ
กับความตองการเหลานี้เชนเดียวกับสัมพันธกับแผนการของพระเจา



การอธิษฐานการศึกษาพระคัมภีรและความรูถึงจุดประสงคเปนสิ่งสํ าคัญมากสํ าหรับการวาง
แผน  ถาปราศจากสิ่งเหลานี้ คุณจะวางแผนดวยการใชเหตุผลของมนุษยวิถีของคุณไมใชวิถีของพระเจา

“เพราะความคิดของเราไมเปนความคิดของเจา  ทั้งทางของเจาไมเปนวิถีของเรา”
พระเจาตรัสดังนี้เพราะฟาสวรรคสูงกวาแผนดินโลกฉันใดวิถีของเราสูงกวาทางของเจาและ
ความคิดของเราก็สูงกวาความคิดของเจาฉันนั้น”

อิสยาห ๕๕:๘-๙

ความผิดพลาดของการวางแผนของเศรษฐีหนุมในลูกา ๑๒.๑๖-๒๐  ก็คือ  เขาคิด  “ภายในตัว
ของเขาเอง”  เขาวางแผนการโดยปราศจากการทรงนํ าของพระเจา

พระเจาทรงรูแผนการที่พระองคทรงมีตอคุณแลวความรับผิดชอบของคุณคือเพื่อเขาใจและ
ปฏิบัติตามแผนการของพระองค

 “พระเจาตรัสวาเพราะเรารูแผนงานที่เรามีไวสํ าหรับเจา  เปนแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ
ไมใชเพื่อทุกขภาพ  เพื่อจะใหอนาคตและความหวังใจแกเจา”

เยเรมีย ๒๙.๑๑

โดยเหตุที่คุณเลือกจุดมุงหมายการวางแผนยอมประกอบดวยการตัดสินใจคุณจะตัดสินใจวา
จะทํ าบางสิ่งและตัดสินที่จะไมทํ าบางสิ่ง  คุณจะวางสิ่งที่สํ าคัญกอนสิ่งใดไวเพื่อทํ ากอน

ในภาค  “เพื่อศึกษาตอไป”  มีการศึกษาถึง  ลูกา ๑๒.๑๖-๒๐ ซึ่งชี้ใหเห็นความสํ าคัญของ การ
วางสิ่งที่สํ าคัญกอนสิ่งอื่นใดใหเหมาะสม

คุณอาจตองการทบทวนหลักการของการตัดสินใจตามพระคัมภีรซึ่งใหไวในหลักสูตรที่ชื่อ
“หลักการบริหารตามพระคัมภีร”  และ  “รูจักพระสุรเสียงของพระเจา”  ซึ่งจะชวยคุณในการตัดสินใจ
ในกระบวนการวางแผน

วางจุดมุงหมาย
ตอไปนี้เปนแนวทางบางประการเพื่อชวยคุณวางจุดมุงหมายเพื่องานรับใช

ตองเขียนจุดมุงหมาย
“พระเจาตรัสตอบขาพเจาวา‘จงเขียนนิมิตนั้นลงไปจงเขียนไวบนแผนปายใหกระจาง

เพื่อใหคนที่วิ่งอานไดคลอง’ “
ฮาบากุก ๒.๒

ถาคุณเขียนจุดมุงหมายลงไปจะทํ าใหจํ างายดํ าเนินการและประเมินแผนการของคุณงายกวา



เดิมซึ่งเปนสิ่งที่ดาวิดทํ าขณะที่เขาวางแผนการสรางพระวิหารภายใตการดลใจของพระเจาดาวิดกลาว
วา

“สิ่งเหลานี้ดาวิดทรงกระทํ าใหกระจางแจงโดยอาศัยลายพระหัตถของพระเจาเกี่ยวดวย
เรื่องนี้คือ  งานทุกอยางซ่ึงตองกระทํ าตามแผนผังนั้น”

๑ พงศาวดาร ๒๘.๑๙
จุดมุงหมายตองใหสัมพันธกับจุดประสงค

นี่เปนสวนสํ าคัญมากของการวางแผนถาคุณวางแผนการที่ไมสัมพันธกับจุดประสงคของงานรับ
ใชของคุณ  คุณจะทํ างานที่ดีแตไมใชงานที่พระเจาทรงมอบใหคุณทํ า

ถาจุดมุงหมายทั้งหมดของคุณสัมพันธกับจุดประสงคของคุณแลวจุดมุงหมายนั้นจะสัมพันธซึ่ง
กันและกันและทํ างานไปดวยกันในแผนการทั่วไปของงานรับใช

ถาจุดประสงคของคุณกลมกลืนกับจุดประสงคของพระเจาและแผนการที่คุณทํ ากลมกลืนกับจุด
ประสงคของคุณ  แลวจุดมุงหมายของคุณจะเปนไปตามพระคัมภีร
ตองบอกจุดมุงหมายใหชัดเจน

ถาไมมีการเขียนจุดมุงหมายอยางชัดเจน  ก็จะไมมีใครเขาใจถึงจุดมุงหมาย
จงเขียนจุดมุงหมายแตละอยางใหชัดเจน  ใหมีเปาหมายเดียวสํ าหรับจุดมุงหมายแตละอยาง

ทํ าใหงายที่จะเขาใจแผนการ
จํ าไววาฮาบากุก ๒.๒  บอกไววานิมิตที่ชัดเจนที่คนเขาใจจะเปนแรงจูงใจใหเขาทํ างานได

จุดมุงหมายตองใหสมดุลย
การวางแผนตองใหสมดุลยระหวางความเชื่อกับความเปนจริง ถาเกินจริงไปก็จะไมอาจสํ าเร็จ

ได
แตในขณะเดียวกันอยาถูกจํ ากัดโดยแหลงทรัพยากรความคิดตามธรรมชาติบุคคลากรหรือการ

เงินของคุณ  จงวางแผนการที่ไมจํ ากัดแหงความเชื่อ  จํ าไววา
“ฝายมนุษยก็เหลือกํ าลัง   ที่จะทํ าไดแตไมเหลือกํ าลังของ  พระเจาเพราะวาสํ าหรับ

พระเจาแลว  ทุกอยางเปนไปได”  (มาระโก ๑๐.๒๗)

จุดมุงหมายตองแนนอน
แผนการตองแนนอน  หมายความวาตองตอบคํ าถามตอไปนี้ได
∗ เรากํ าลังทํ าอะไร ?   บอกส่ิงที่คุณจะทํ าใหเฉพาะเจาะจงลงไป
∗ เราจะทํ าสิ่งนั้นอยางไร ?  บอกข้ันตอนและวิธีการ ซึ่งคุณจะทํ าใหชัดเจนเพื่อใหสํ าเร็จตาม

แผนการ



∗ เราจะทํ าเมื่อไร ?   วางกํ าหนดการวันเริ่มตน  วันที่เสร็จส้ินและเวลาที่จะทบทวนความกาว
หนาของแผนการ

∗ ใครจะเปนผูทํ า ?   ใครจะทํ างานเฉพาะอยางเพื่อใหแผนการดํ าเนินไป ?  ตองการใชคน
งานกี่คน ?   ใครมีของประทานฝายวิญญาณที่จะทํ าแผนการนี้อยางมีประสิทธิภาพ ?   คน
ที่เกี่ยวของจะทํ างานรวมกันไดอยางไร ?

∗ จะใชเงินสักเทาไร ?  ประมาณการวาจะใชจายเทาไรเพื่อใหจุดมุงหมายสํ าเร็จลงได  เมื่อ
คุณทํ าเชนนี้ คุณกํ าลังสราง  “งบประมาณ”  คุณกํ าลังประมาณการใชจายเพื่อใหสํ าเร็จ
ตามแผนการ

ถาคุณจัดงบประมาณการรับใชบนพื้นฐานของ  จุดมุงหมายแลวจุดมุงหมายของคุณจะสอด
คลองกับจุดประสงคของคุณ และคุณจะใชงบประมาณของการรับใชนี้เพื่อใหสํ าเร็จจุดประสงคของคุณ
มิฉะนั้น คุณจะไมไดใชเงินอยางมีสติปญญา

หลักสูตรที่ชื่อวา  “หลักการบริหารตามพระคัมภีร”  บอกถึงหลักการของพระคัมภีรในดาน
การเงินซึ่งจะชวยใหคุณใชจายเงินของการรับใชอยางเหมาะสม  (ไดใหตัวอยางของงบประมาณไวใน
ภาคผนวกของคูมือนี้)

จุดมุงหมายตองเปนสิ่งที่วัดได
หมายถึงวาตองเขียนจุดมุงหมายไวเพื่อคุณจะสามารถประเมินวาคุณทํ าแผนการสํ าเร็จลงหรือ

ไม  คุณจะเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลในบทที่ ๖
จุดมุงหมายตองบอกใหชัดเจนวาคุณตั้งใจใหอะไรเกิดขึ้นซึ่งเปนผลของสิ่งที่คุณกํ าลังกระทํ า

ซึ่งทํ าใหงายตอการที่จะประเมินผลและตัดสินดูวาคุณไดทํ าจุดมุงหมายใหสํ าเร็จหรือไมคุณไมสามารถ
วัดผลของงานรับใชโดยปราศจากมาตรฐานที่ต้ังไวกอนเพื่อที่จะนํ ามาตัดสินผลงานของคุณ

ตองจัดบริหารจุดมุงหมายโดยกํ าหนดสิ่งที่สํ าคัญกอนสิ่งอ่ืนใด  (Priority)
คุณจะวางจุดมุงหมายหลายประการเพื่องานรับใชดังนั้นคุณตองจัดการหรือบริหารจุดมุงหมาย

โดยกํ าหนดสิ่งที่สํ าคัญกอนสิ่งอื่นใด
คุณจะทํ าแผนการใดใหเสร็จเปนประการแรก ?  จุดมุงหมายใดที่จํ าเปนตองทํ าใหสมบูรณกอน

ที่คุณกอนสิ่งที่สํ าคัญกอนสิ่งอื่นใด
คุณจะทํ าแผนการใดใหเสร็จเปนประการแรก ?  จุดมุงหมายใดที่จํ าเปนตองทํ าใหสมบูรณกอน

ที่คุณจะทํ าแผนการอื่นๆ  ตอไปใหสํ าเร็จ ?



ตัวอยางเชน   คุณตองทํ าแผนการของการประกาศในหมูบานใดหมูบานหนึ่งกอนที่คุณจะตั้งคริ
สตจักรไว

สํ าหรับผูที่กลับใจ

รวมเอาจุดมุงหมายทั้งในระยะยาวและในระยะสั้นเขาดวยกัน
การวางแผนเปนแผนการซึ่งตองใชเวลาโดยเหตุนี้เองคุณควรวางแผนใหยาวลวงหนาเทาที่จะ

ทํ าได
การวางแผนมีความสัมพันธกับอนาคต  มีอนาคตอยู ๒ แบบดวยกันคือ

อนาคตอันใกลทันที  ๒-๓ วัน,  ๒-๓ สัปดาห  และ ๒-๓ เดือน  ตอไปเปนอนาคตอันใกลทันที
คุณควรทํ าการวางแผน  “ระยะสั้น”  สํ าหรับชวงเวลานี้ซึ่งเปนแผนการซึ่งคุณจะทํ าทันทีเดี๋ยวนี้

อนาคตที่อยูไกล  อนาคตที่อยูไกลคือ  ปตอไป  และปตอๆ ไป  คุณควรวางแผนการ  “ระยะ
ยาว”สํ าหรับอนาคตที่อยูไกลเปนแผนการอนาคตซึ่งคุณสามารถเริ่มตนเตรียมตัวและอธิษฐาน
ไดเดี๋ยวนี้  คุณจะทํ าตามแผนการไดจริงๆ ในภายหลัง

เพื่องานรับใชที่มีประสิทธิภาพ  คุณควรวางแผนการทั้งระยะสั้นและระยะยาวเมื่อคุณทํ าเชนนี้
คุณจะรูวาคุณตองทํ าอะไรในขณะนี้และคุณจะทํ าอะไรอยางแนนอนในอนาคต

พระคัมภีรสอนวาเราตอง “ทํ างานยุงจนกวาพระองคเสด็จมา”  หมายถึงวาเราตองวางแผน
และดํ าเนินการตามแผนเพื่ออาณาจักรของพระเจาทั้งในปจจุบันและในอนาคตจนกวาพระเยซูจะ
เสด็จกลับมาและนํ าเราไปสูสวรรค

การวางแผนเปนกระบวนการ
แผนการควรใหยืดหยุนและใหมีการเปลี่ยนแปลงไดการวางแผนเปนกระบวนการที่ไดรับการ

ทรงนํ าจากพระวิญญาณบริสุทธิ์  จงเปดชองตอการทรงนํ าใหมๆ  ในการวางแผนเสมอ
อัครทูตเปาโลวางแผนการที่จะไปเอเชียในเวลาหนึ่งแตพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเปดเผยวา

ไมใชเวลาที่เหมาะสม  เปาโลปรับเปลี่ยนแผนการของเขาและไปเอเชียในเวลาอื่น  (กิจการ ๑๖.๖)
หลังจากที่คุณวางแผนการแลวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในดานสิ่งแวดลอมหรือในงานรับ

ใชของคุณควรมีการเปดเผยใหรูแผนการที่ดีกวาปญหาที่เกิดขึ้นอาจทํ าใหจํ าเปนตองทบทวนแผนการ
ด้ังเดิมนี่จึงเปนเหตุที่  เหตุใดการวางแผนจึงตองยืดหยุนคุณตองเปดสูการเปลี่ยนแปลงแผนการเทาที่
จํ าเปนและเทาที่พระเจาทรงนํ าคุณใหทํ า



คุณจํ าเปนตองทบทวนจุดมุงหมายและสรางจุดมุงหมายใหมๆ เพราะวา
♦ ส่ิงแวดลอมที่คุณรับใชจะเปลี่ยนแปลงไปและคุณตองปรับเปลี่ยนแผนการของคุณ  ตัว

อยางเชน  ถามีผูล้ีภัยกลุมใหญยายเขามาอยูในบริเวณของคุณ  คุณจํ าตองปรับเปลี่ยน
แผนงานรับใชของคุณเพื่อรวมงานรับใชที่มีตอพวกเขาดวย

♦ คุณจะทํ าแผนการสํ าเร็จและตองการแผนการใหมๆ  ตัวอยางเชน  คุณอาจสํ าเร็จเปาหมาย
ในการตั้งคริสตจักรใหมในหมูบานนั้นๆ  ทีนี้คุณจะทํ าอะไรตอไป ?

♦ พระวิญญาณบริสุทธิ์อาจนํ าพาคุณใหเปลี่ยนแผนการได
♦ คุณพบวาแผนการที่คุณทํ าไมทํ าใหจุดประสงคของพระเจาสํ าเร็จในชีวิตและการรับใชของ

คุณ  คุณจํ าเปนตองทบทวนแผนการนั้น
ตัวอยางของจุดมุงหมาย

ในภาค  “เพื่อการศึกษาตอไป”  ของบทเรียนนี้มีจุดมุงหมายตัวอยางเพื่อใหคุณศึกษา  มีทั้งตัว
อยางที่ถูกตองและไมถูกตอง

เปดไปดูตัวอยางเหลานี้และศึกษาเสียกอนที่จะกาวตอไปกับบทเรียนที่เหลือตัวอยางจะ
ชวยใหคุณเขาใจวาคุณไดศึกษาอะไรจนถึงตรงนี้
เขียนจุดมุงหมายสวนตัวของคุณ

1. พลิกกลับไปที่บทที่ ๓  และทบทวนการประกาศถึงจุดประสงคซึ่งคุณเขียนสํ าหรับ  คริสต
จักรของคุณ  สามัคคีธรรมหรือองคการของคุณ

2. เขียนจุดมุงหมายของงานรับใชในระยะสั้นอยางนอย ๓ อยางสํ าหรับงานรับใชที่ทํ ารวมกัน
ซึ่งคุณมีสวนรวม  คุณอาจตองการพบกับผูนํ าคนอื่นๆ ที่คุณเกี่ยวของดวยเพื่อรวมกัน
กํ าหนดจุดมุงหมายของกลุม

3. เขียนจุดมุงหมายในระยะยาวอยางนอย ๓ อยาง สํ าหรับงานรับใชที่ทํ ารวมกันซึ่งคุณมีสวน
รวม  คุณอาจตองการพบกับผูนํ าคนอื่นๆ  ที่คุณเกี่ยวของดวยเพื่อรวมกันกํ าหนดจุดมุง
หมายของกลุม จงใชในรายงานเพื่อวางจุดมุงหมายที่ใหไวใน  “เพื่อการศึกษาตอไป”  ของ
บทเรียนนี้เพื่อเขียนแผนการของคุณ

ประเมินจุดมุงหมาย
ประเมินจุดมุงหมายที่คุณเขียนแลว  โดยใชรายการตรวจสอบตอไปนี้
1. จุดมุงหมายของคุณชัดเจน  ส้ันและเขาใจงายหรือไม ?
2. จุดมุงหมายแตละอยางบอกถึงเปาหมายเดียวหรือไม ?
3. จุดมุงหมายแตละอยางมีกํ าหนดแผนการไวอยางแนชัดหรือไมวา



-  จะตองทํ าอะไร ?
-  ทํ าอยางไร ?  (ปฏิบัติการตามขั้นตอนและวิธีการ)
-  เมื่อไร ?  (เร่ิมตน  จบสมบูรณและวันเวลาที่ตรวจดูความกาวหนา)
-  โดยใคร ?
-  คาใชจาย ?

4. เราจะวัดจุดมุงหมายแตละอยางไดหรือไม  คุณจะประเมินภายหลังเพื่อดูวาคุณ
           ไดทํ าสํ าเร็จตามแผนการหรือไม ?
5. คุณวางแผนการระยะสั้นเชนเดียวกับระยะยาวหรือไม ?
6. จุดมุงหมายของคุณมีความสัมพันธกับจุดประสงคของงานรับใชของคุณหรือไม ?
7. จุดมุงหมายสวนตัวของคุณ  มีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของงานรับใชที่ทํ า
           รวมกันซึ่งคุณเกี่ยวของดวยหรือไม ?  (เชน สามัคคีธรรมในคริสตจักร  นิกาย องคกร)
8. คุณเต็มใจที่จะลงทุนในแงของการเงิน  เวลาและการเสียสละเพื่อทํ าใหแผนการได
            ผลหรือไม ?
9. คุณขอความชวยเหลือจากพระเจาในการเขาหาจุดมุงหมายนี้หรือไม ?  คุณ สามารถ

ทํ าใหจุดประสงคทั่วไปของพระองคและจุดประสงคเฉพาะของ คุณใน แผนการ
ของพระองคสอดคลองกันไดนานเทานาน

           วิชาการบริหารงานตามวัตถุประสงค



ชื่อ                                                                          

บททดสอบตนเอง  บทที่ ๔

๑. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๒. จงใหคํ านิยามของคํ าวา  “จุดมุงหมาย”
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๓. อะไรคือความแตกตางระหวางจุดประสงคกับจุดมุงหมาย ?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๔. จงบอกถึงจุดมุงหมายพื้นฐานสองประการ
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๕. เหตุใดจุดมุงหมายจึงเปนสิ่งที่สํ าคัญ ?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

วิชา การบริหารงานตามวัตถุประสงค



ชื่อ                                                             
บททดสอบตนเอง บทที่ ๔/๒

๖. จงอธิบายความแตกตางระหวางจุดมุงหมายระยะยาวกับจุดมุงหมายระยะสั้น
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

๗. คุณเลือกจุดมุงหมายอยางไร ?
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

วิชา  การบริหารงานตามวัตถุประสงค



คํ าตอบบททดสอบ  บทที่ ๔

๑. “บาวนั้นที่ไดรูใจนายและมิไดเตรียมตัวไว  มิไดกระทํ าตามใจนายจะตองถูกเฆี่ยนมาก”
ลูกา ๑๒.๔๗

๒. “จุดมุงหมาย”  คือเปาหมายหรือจุดหมายปลายทางของการกระทํ า  เปนเปาหมายหรือ
ความตั้งใจที่จะไปใหถึง  เปนแผนการ  เมื่อคุณวาง  “จุดมุงหมาย”  เพื่องานรับใชคุณจะ
วางแผนการที่จัดการไวดีแลว  เพื่อใหจุดประสงคของพระเจาสํ าเร็จ  หนา  58

๓. จุดประสงคคือ  นิมิตฝายวิญญาณ  คือการรูเหตุผลเฉพาะของคุณในตอนรับใช  รูสวน
ของคุณในแผนการของพระเจา  จุดมุงหมายเปนขั้นตอนที่คุณทํ าเพื่อใหสํ าเร็จวัตถุ ประสงคที่

พระเจาประทานแกคุณ  เปนแผนการที่ทํ าใหสํ าเร็จวัตถุประสงค
หนา  59

๔. จุดมุงหมายพื้นฐาน ๒ ประการคือ  จุดมุงหมายสวนตัวและจุดมุงหมายกลุม
หนา  61

๕. เปรียบเทียบคํ าอธิบายของคุณกับที่ใหไวในหนา  62
๖. จุดมุงหมายในระยะยาวคือ แผนการสํ าหรับอนาคตอันไกล  สวนจุดมุงหมายในระยะสั้น

คือ แผนการสํ าหรับอนาคตที่กํ าลังจะมาทันที
ดูหนา  67

๗. คุณเลือกจุดมุงหมายไดโดยการอธิษฐาน  การทรงนํ าของพระวิญญาณบริสุทธิ์  ศึกษา
พระวจนะของพระเจาและจากความเขาใจจุดประสงคเฉพาะของคุณภายในแผนการของ
พระเจา
หนา  63

เพื่อศึกษาตอไป



1. จุดมุงหมายตัวอยางใหศึกษา
ตัวอยาง  เราจะพิจารณาแผนการของคริสตจักรในเมืองใหญคือลอสแอนเจลิส  คาลิฟฟอเนีย

ในสหรัฐอเมริกา
คริสตจักรนี้เชื่อวาจุดประสงค คือเพื่อประกาศขาวประเสริฐแกเมืองลอสแอนเจลิส
ตอไปนี้คือ  ตัวอยางของจุดมุงหมายที่เขาเขียน ซ่ึงไมถูกตอง
“เราจะประกาศพระกิตติคุณแกเมืองลอสแอนเจลิส”
นี่ไมใชจุดมุงหมายที่วัดได  เขาจะรูไดอยางไรวาเขาทํ าแผนการไดสํ าเร็จ ?   ใครจะเปนคนทํ า ?

ทํ าอยางไร ?  ทํ าเมื่อไร ?  คาใชจายเทาไร ?  เขาจะเริ่มตนเมื่อไร ? จุดมุงหมายนี้กวางขวางทั่วไปมากไป
ไมไดเขียนอยางชัดเจนและไมบอกอยางแนชัดวาจะตองทํ าอะไรบาง

ตอไปนี้เปนตัวอยางของจุดมุงหมายที่ถูกตอง
“เราจะประกาศแกชุมชนที่พูดภาษาสเปนซึ่งอาศัยอยูภายในรัศมี  ๕ ไมลจากคริสตจักรของเรา
เราจะเริ่มตนทํ างานจุดมุงหมายนี้ในวันที่ ๑ มกราคม  ๑๙๙๐  เราจะทํ าโครงการนี้สํ าเร็จในวัน

ที่ ๓๑ ธันวาคม ๑๙๙๐   เราจะจัดประชุมในวันพุธแรกของแตละเดือน  เพื่อประเมินความกาวหนาของ
เรา
เราจะรูวาเราไดทํ าจุดมุงหมายนี้สํ าเร็จ  เมื่อเราไดทํ าสิ่งตอไปนี้

1. เขาไปหาทุกๆ บานที่พูดภาษาสเปน  ภายในรัศมี ๕ ไมลดวยขาวประเสริฐและคํ าพยาน
2. กอต้ังคริสตจักรสํ าหรับคนที่พูดภาษาสเปน  ประกอบดวยอยางนอยผูกลับใจใหม ๑๐๐ คน

จากการเปนพยานถึงขาวประเสริฐ
3. ฝกอบรมผูเชื่อใหมเหลานี้เพื่อใหทํ าตอเนื่องไปในกระบวนการประกาศขาวประเสริฐใน

บริเวณนี้

ผูที่รับผิดชอบจุดมุงหมายนี้คือคนเหลานี้
โจ  สมิธ จะอํ านวยการและรวมมือในโครงการนี้ภายใตการนํ าของศิษยาภิบาลของเรา  เราจะ

แบงบริเวณ ๕ ไมลออกเปนชวงๆ  และแตงตั้งประธานของเขตนี้ซึ่งรับผิดชอบสํ าหรับแตละเรื่องจะแบง
ชวงพื้นที่ออกโดยดูจากภูมิศาสตรที่ต้ังของบริเวณนั้นๆ

ประธานของพื้นที่แตละเขตจะเยี่ยมเยียนแตละบานในเขตพื้นที่ของตนและเสนอขาวประเสริฐ
เขาจะบันทึกชื่อและที่อยูของผูกลับใจใหม  เขาจะซื้อใบปลิวไวใหแตละบานที่เขาไปเยี่ยม  พระกิตติคุณ
ยอหนแกผูกลับใจใหมแตละคน

เขาจะติดตามผลผูกลับใจใหมแตละคนและทํ าใหเขาเปนสวนของคริสตจักรใหม โจ  สมิธจะฝก
อบรมผูกลับใจใหมเหลานี้และเลือกผูนํ าสํ าหรับคริสตจักรใหมเมื่อผูนํ าถูกฝกอบรมและกอต้ังขึ้นเราจะ



วางจุดมุงหมายคลายคลึงกันสํ าหรับพื้นที่อ่ืนของลอสแอนเจลิส  ในที่สุดเราก็จะประกาศทั่วเมือง
นี่คือส่ิงที่ตองใชจายเพื่อดํ าเนินการตามแผนนี้

งบประมาณ
B                        ใบปลิวพระกิตติคุณ
B                       หนังสือเลมเล็กยอหน
B                       แผนที่เพื่อทํ าเครื่องหมายบริเวณชองตางๆ
B                       การดชื่อและที่อยูเพื่อบันทึกชื่อผูเชื่อใหม
B                       ประชาสัมพันธการเปดคริสตจักรใหมในหนังสือพิมพทองถิ่น
B                       สงคํ าเชิญสวนตัวโดยทางไปรษณียไปยังผูกลับใจใหมเพื่อใหมารวมประชุม นมัสการ
                        คร้ังแรก  (การนมัสการจะกระทํ าในบานเพื่อลดคาใชจายสํ าหรับสถานที่ประชุม)
B                       อุปกรณฝกอบรมเพื่อสรางผูกลับใจใหเปนสาวก

งบประมาณเหลานี้จะชวยใหเราทํ าจุดประสงคพิเศษของเราในแผนการของพระเจาไดสํ าเร็จ
ในการออกไปประกาศพระกิตติคุณแกคนในเมืองลอสแอนเจลิสโดยการเขาไปถึงผูคนที่พูดภาษาสเปน
ภายในรัศมี ๕ ไมลของคริสตจักรของเราเรากํ าลังทํ าใหสวนหนึ่งของจุดประสงคของพระองคสํ าเร็จ
สํ าหรับคริสตจักรของเรา

นี่เปนแผนการที่เราสามารถทํ าซํ้ าแลวซํ้ าอีกในบริเวณอื่นของเมืองลอสแอนเจลิสจนกวาเราได
ประกาศทั่วทั้งเมือง”

2. อานสุภาษิต ๑.๒-๖  บงชี้ใหเห็นวาวัตถุประสงคของหนังสือสุภาษิตซึ่งอธิบายวาเหตุใด
หนังสือนี้จึงถูกเขียนขึ้น  สวนที่เหลือของหนังสือเต็มไปดวยจุดมุงหมายเพื่อใหสํ าเร็จวัตถุประสงค

      3.         ตอไปนี้เปนจุดมุงหมายบางประการที่พระเจาทรงใหไวสํ าหรับอิสราเอลเมื่อเขาเปนทาส
อยูอียิปต  ในอพยพ ๖.๒-๘  พระองคตรัสวา

◊ เราจะนํ าเจาออกมาจากใตแอกของอียิปต
◊ เราจะปลดปลอยเจาจากการเปนทาสของการเปนอียิปต
◊ เราจะไถเจาดวยแขนที่อากวางออกและดวยการพิพากษาอันยิ่งใหญ
◊ เราจะรับเจาเปนประชากรของเรา
◊ เราจะเปนพระเจาของเจา
◊ เราจะนํ าเจาเขาไปในแผนดินซึ่งเราปฏิญาณดวยมือที่ยกขึ้น  (เครื่องหมายของคํ าสาบาน)
◊ เราจะใหแผนดินเปนกรรมสิทธิ์ของเจา



ชางเปนแผนการที่นาอัศจรรยอะไรเชนนี้!โมเสสสื่อสารแผนการของพระจาแกประชากรอยางชัด
เจน  แตผูคนปฏิเสธไมยอมรับแผนการนี้  (อพยพ ๖.๙)

บางครั้งคุณอาจมีแผนการที่วิเศษที่พระเจาประทานใหและคุณจะยังคงเผชิญกับการตอตาน
จากผูคนอยู

จงจํ าไววาจุดประสงคและแผนการของพระเจาจะไมลมเหลวพระเจาทรงสํ าเร็จจุดมุงหมายของ
พระองค  แมวาพระองคจะตองรอคนรุนใหมที่จะทํ าใหงานพระองค
4. จงเลือกองคการคริสเตียนที่คุณคุนเคย  จากการปฏิบัติงานขององคการนี้  คุณคิดวาจุดประสงค
ของเขาคืออะไร ?  คุณคิดวาอะไรคือจุดมุงหมายบางประการของเขา ?
5. ถาคุณรูวาคุณจะลมเหลวไมได  คุณจะวางจุดมุงหมายใดของงานรับใช ๓ ประการ ?  เมื่อไดจด
รายการแลวจงอธิษฐานเกี่ยวกับจุดมุงหมายเหลานี้  อยากลัวความลมเหลว  พระเจาอาจตองการใหคุณ
พยายามเพื่อใหจุดมุงหมายเหลานี้สํ าเร็จลง ?
๖. ความสํ าคัญของสิ่งที่สํ าคัญกอนสิ่งอื่นใดไดใหไวในคํ าอุปมาของเศรษฐีหนุมในลูกา ๑๒.๑๖-
๒๐  เศรษฐีหนุมผูนี้

∗ จัดหาสิ่งตางๆ เพื่อตนเองและไมใชเพื่อผูอ่ืน  ส่ิงสํ าคัญกอนอื่นใดของเขาคือ  ชีวิตที่มีตน
เองเปนศูนยกลางแทนที่จะเปนชีวิตที่มีอาณาจักรของพระเจาเปนศูนยกลาง

∗ จัดหาสิ่งตางๆ เพื่อรางกายของเขา  มิใชเพื่อวิญญาณของเขา  ส่ิงสํ าคัญกอนอื่นใดของเขา
คือเนื้อหนังมากกวาที่จะเปนวิญญาณ

∗ จัดหาสิ่งตางๆ  สํ าหรับชีวิตนี้มากกวาชีวิตนิรันดร  ส่ิงที่สํ าคัญกอนอื่นใดของคุณมีความ
สัมพันธกับชีวิตนิรันดรอยางไร ?

อะไรเปนสาเหตุที่ทํ าใหเกิดความผิดพลาดในสิ่งที่สํ าคัญกอนอื่นใด ?  เขาใหเหตุผล  “ภายใน
ตนเอง”  (ลูกา ๑๒.๑๗)  เขาไมไดวางแผนโดยมีจุดประสงคและสิ่งที่สํ าคัญกอนอื่น
ใดของพระเจาในความคิดของเขา

ส่ิงที่สํ าคัญกอนอื่นใดที่วางผิดที่มักจะตามมาดวยการถูกลงโทษ  (ดูขอ ๒๐)
๗. จงใชกระดาษรายงานในหนาตอไปเพื่อชวยใหคุณวางจุดมุงหมายสํ าหรับงานรับใชของคุณ



แผนรายงานสํ าหรับกํ าหนดจุดมุงหมาย
บอกวาคุณจะทํ าอะไร
ขาพเจา  (เรา)  จะ.................

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

ขาพเจา  (เรา)  จะเริ่มทํ างานตามจุดมุงหมายนี้  วันที่                                             
ขาพเจา  (เรา)  จะทํ าจุดมุงหมายนี้ใหสํ าเร็จใน วันที่                                             
ขาพเจา  (เรา)  จะตรวจสอบความกาวหนาในวันที่ตอไปนี้
วันที่                                         
วันที่                                        
วันที่                                         
ขาพเจา (เรา)  จะรูวาไดทํ าจุดมุงหมายนี้สํ าเร็จเพราะวา

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

คนที่รับผิดชอบจุดมุงหมายนี้มีดังนี้
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

คนแตละคนจะทํ างานตอไปนี้
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

จุดมุงหมายนี้จะชวยเราใหทํ าจุดประสงคพิเศษของเราในแผนการของพระเจาสํ าเร็จเพราะวา
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

นี่คือส่ิงที่ตองใชจายเพื่อใหแผนการสํ าเร็จ  :
(เตรียมงบประมาณของคุณบนกระดาษอีก ๑ แผน  ใหตัวอยางงบประมาณไวแลวในภาคผนวกของคู
มือนี้)


