
บทที่ ๖
การทํ าใหสมบูรณ  :  ประเมินผลแผนงาน

วัตถุประสงค
เมื่อคุณเรียนบทนี้จบแลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
♦ นิยามคํ าวา  “การประเมินผล”
♦ อธิบายวาเหตุใดการประเมินผลจึงเปนสิ่งที่สํ าคัญ
♦ กอต้ังกระบวนการประเมินผล
♦ ประเมินผลแผนงานที่คุณไดดํ าเนินการมา
♦ แยกแยะหาเหตุผลวาเหตุใดแผนการจึงลมเหลว
♦ ใชผลที่ไดจากการประเมินมาปรับปรุงแผนงานที่มีอยูและทํ าแผนการใหมข้ึนมา

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ขาพเจาขอกลาวแกทานทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซ่ึงทรงประทานแกขาพเจาแลววา

อยาคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น   แตจงคิดใหถอมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจาได
ทรงโปรดประทานแกทาน” โรม ๑๒.๓

คํ านํ า
ในบทที่ ๔  คุณไดเรียนรูที่จะวางวัตถุประสงคและแผนการใหสอดคลองกับจุดประสงคและแผน

การของพระเจา  ในบทที่ ๕  คุณเรียนรูวาจะดํ าเนินการตามแผนไดอยางไร
บทเรียนนี้อธิบายวาจะประเมินผลแผนงานอยางไรเพื่อดูวาคุณทํ าจุดมุงหมายไดสํ าเร็จลงหรือ

ไม
การประเมินผล

เมื่อคุณประเมินผลบางอยางก็หมายถึงวาคุณตรวจสอบสิ่งนั้นอยางละเอียดถี่ถวนและดูคุณคา
ของมันการประเมินผล    เปนกระบวนการของการตรวจสอบแผนการเพื่อดูคุณคาของมันในการทํ าให
จุดประสงคของการรับใชของคุณสํ าเร็จลง

จุดมุงหมายแสดงถึงแผนการใดที่คุณกระทํ า  การประเมินผลดูวาคุณไดทํ าจุดมุงหมายสํ าเร็จ
แลวหรือไม  แมแตพระเจาก็ยังทรงประเมินผลงานของพระองค  ในปฐมกาลบทที่ ๑  พระองคทรงตรวจ
สอบดูทุกสิ่งที่พระองคทรงสรางและประกาศวา  “ดีนัก”

ความสํ าคัญของการประเมินผล
การประเมินผลทํ าใหคุณรับผิดชอบตอพระเจา  ตอผูที่คุณรับใชเขาและตอตัวคุณเอง



ต้ังแตปฐมกาลมา  พระเจาทรงใหมนุษยมีความรับผิดชอบในการทํ าใหแผนการของคุณสํ าเร็จ
อาดัมและเอวามีความรับผิดชอบตอสวนเอเดนซึ่งพระองคทรงมอบหมายใหเขาดูแล

พระคัมภีรบอกวาคุณตอง  “คิดใหสุขุม”  เพื่อประเมินผลชีวิตและการรับใชของคุณเอง
“ขาพเจาขอกลาวแกทานทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซ่ึงทรงประทานแกขาพเจาแลววา

อยาคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น  แตจงคิดใหถอมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจาได
ทรงโปรดประทานแกทาน”  โรม ๑๒.๓

อัครทูตเปาโลกลาววา
“เพื่อทานทั้งหลายจะสังเกตไดวาสิ่งใดประเสริฐที่สุด  และเพื่อทานจะไดเปนคนบริสุทธิ์

และไมเปนที่ติไดในวันแหงพระคริสต”  ฟลิปป ๑.๑๐

ความจริงที่วาคุณตองรับผิดชอบตอพระเจาในงานรับใชของคุณไดแสดงใหเห็นในคํ าอุปมาเรื่อง
ตะลันตในมัทธิว ๒๕.๑๔-๓๐

พระคัมภีรสอนดวยวาคุณมีความรับผิดชอบตอผูที่คุณรับใช
“จงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจาที่อยูในความดูแลของทาน  ไมใชดวยความฝนใจแตดวย

ความเต็มใจ  ไมใชดวยการเห็นแกทรัพยสิ่งของที่ไดมาโดยทุจริตแตดวยใจเลื่อมใส
และไมใชเหมือนเปนเจานายที่ขมขี่ผูที่อยูใตอํ านาจ  แตเปนแบบอยางแกฝูงแกะนั้น”

๑ เปโตร ๕.๒-๓

พระคัมภีรสอนดวยวา  คุณตองรับผิดชอบตอผูที่คุณทํ างานดวย  คุณทํ างานดวยกันเหมือนดัง
รางกายของมนุษย

“และตาจะวาแกมือวา  ‘ขาพเจาไมตองการเจา’  ก็ไมไดหรือศีรษะจะวาแกเทาวา
‘ขาพเจาไมตองการเจา’  ก็ไมได” ๑ โครินธ ๑๒.๒๑

เมื่อคุณยืนอยูตอหนาพระพักตรพระเจาในวันพิพากษา  งานของคุณจะถูกประเมินผลเพื่อดูวามี
คุณคาอยางไร

“บนรากนั้นถาผูใดจะกอขึ้นดวยทองคํ า  เงิน  เพชรพลอย  ไม  หญาแหงหรือฟาง
การงานของแตละคนก็จะไดปรากฎใหเห็นเพราะวันเวลาจะใหเห็นไดชัดเจน  เพราะวา

จะเห็นชัดไดดวยไฟ  ไฟนั้นจะพิสูจนใหเห็นการงานของแตละคนวาเปนอยางไร”  ๑ โครินธ
๓.๑๒-๑๓

พระเจาทรงมีแผนงานที่สมบูรณดีพรอม  แตพระองคทรงปฏิบัติพระราชกิจผานคนที่ไมสมบูรณ
ดีพรอมเพื่อใหแผนงานของพระองคสํ าเร็จ  โดยเหตุที่คุณไมดีพรอมทุกอยาง  คุณจึงตองหมั่นประเมิน



ผลงานรับใชของคุณ  การประเมินผลเปนสิ่งที่สํ าคัญ  เพราะชวยใหคุณดูวาคุณไดทํ าแผนงานและจุด
ประสงคของคุณสํ าเร็จหรือไม

การประเมินผลทํ าใหคุณเรียนรูจากความสํ าเร็จและความลมเหลว  ทํ าใหไดทบทวนแผนงานที่มี
อยู  และจัดทํ าแผนงานใหม  ถาคุณกํ าลังทํ างานของพระเจาจริงๆ แลว  ก็เปนสิ่งที่คุมคาที่จะทํ าใหดีที่
สุด

กระบวนการประเมินผล
เมื่อคุณเรียนรูวาจะวางจุดมุงหมายไดอยางไร  คุณเขียนจุดมุงหมายดวยวิธีที่จะสามารถวัดผล

หรือประเมินผลดูวาคุณทํ าจุดมุงหมายไดสํ าเร็จหรือไม  คุณเขียนวันที่ที่จะตรวจสอบความกาวหนาของ
แผนการ  กระบวนการประเมินผลคือวิธีในการประเมินผลแผนงานของคุณ

ตอไปนี้เปนขั้นตอนในการจัดทํ ากระบวนการประเมินผล
1. เขียนจุดมุงหมายเพื่อใหวัดผลไดและคุณจะสามารถบอกไดวาคุณทํ าแผนการสํ าเร็จหรือไม
2. บอกวันที่ที่จะตรวจสอบความกาวหนาของแผนการ
3. อธิษฐานกอนที่คุณจะประเมินผล  ขอพระเจาสํ าแดงแกคุณใหเห็นความบกพรองที่คุณตอง

แกไขและประทานการนํ าพาแกคุณใหทํ าแผนงานเพิ่มเติม
4. ประเมินผลเพื่อดูวาแผนการกํ าลังดํ าเนินไปตามกํ าหนดการและกํ าลังสํ าเร็จตามเปาหมาย

ที่ต้ังใจไวหรือไม
∗ ถาแผนการเปนไปตามที่ควรก็ใหดํ าเนินการตอไปตามที่ไดวางแผนไวแตเดิม  ถาไม

เปนไปตามที่ควร  คุณอาจตองทํ าสิ่งตอไปนี้
∗ ทบทวนเปาหมาย   เขียนสวนตางๆ ของแผนการเสียใหมหรือทิ้งแผนการนี้เสียและ

เขียนแผนการใหม  เพราะเหตุวาคุณไมรูแผนการในอนาคตทั้งหมดของพระเจา
คุณตองเปดโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการทบทวนเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
ที่กาวไกลออกไปดวยความเชื่อของการวางแผน

∗ ทํ าการเปลี่ยนแปลงคนซึ่งทํ างานเกี่ยวกับเปาหมายนี้   คุณอาจตองการคนมากขึ้น
หรือนอยลงหรือเอาคนอื่นมาแทนคนที่หมดความสนใจในงานนั้นๆ

∗ เปลี่ยนแปลงวันที่ของการเสร็จสมบูรณ   คุณอาจตองการเวลาเพื่อทํ าใหแผนการ
สํ าเร็จมากกวาที่ไดคิดไวแตแรก   คุณอาจตองการกํ าหนดวันที่ประเมินผลใหมาก
ข้ึนเพื่อตรวจสอบดูความกาวหนา

∗ เปลี่ยนแปลงวิธีการ   เปาหมายอาจจะดี  แตวิธีการในการทํ าใหสํ าเร็จอาจไมไดผล



∗ ปรับปรุงงบประมาณ  ถาคาใชจายแตกตางไปมากกวาที่วางแผนไวแตเดิม  คุณจะ
ตองการที่จะปรับปรุงงบประมาณ

๕. เมื่อคุณมีแผนการที่สมบูรณแลว  จงประเมินผลเพื่อตอบคํ าถามตอไปนี้
∗ คุณถึงเปาหมายหรือยัง ?   คุณทํ าสิ่งที่คุณเริ่มตนไวเสร็จหรือยัง ?  ศัตรูมาทํ าใหคุณเบี่ยง

เบนความสนใจไปหรือไม ?  อยาประเมินโดยดูวากํ าลังทํ ากิจกรรมอะไรอยู  แตใหประเมิน
โดยดูจากผลที่เกิดขึ้น  กิจกรรมที่ทํ าซึ่งเปนสวนของแผนการไดผลตามที่ตองการหรือไม ?

∗ คุณไดอุทิศตนจริงๆ ตอความสํ าเร็จของจุดประสงคของคุณตามที่คุณคิดวาควรจะเปนหรือ
ไม ?

∗ คุณลมเหลวตรงไหน  เหตุใดและทํ าไม ?  อะไรทํ าใหคุณประสบความสํ าเร็จ
∗ คุณอาจทํ าสิ่งใดแตกตางไปจากที่ทํ าอยู ?  วิธีแตกตางไป ?   คนแตกตางไป ?  แผนการ

แตกตางไปจากเดิม ?
∗ คนที่เกี่ยวของถูกใชงานอยางมีประสิทธิภาพในงานรับใชของพระกายหรือไม ?  งานของเขา

เหมาะแกของประทานฝายวิญญาณของเขาหรือไม ?  เขาจับจุดประสงคไดและเขาถูก
กระตุนใหทํ าแผนการใหสํ าเร็จหรือไม ?

∗ คุณใชแผนการเดิมนี้อีกไดหรือไม ?  ขอพระเจาทรงนํ าในการตัดสินใจนี้  แผนการบางอยาง
อาจนํ ามาใชไดอีก  แตบางทีพระเจาอาจทรงมีแผนการใหม

∗ คุณไดเรียนรูอะไรจากการทํ าเชนนี้ซึ่งจะชวยคุณในการทํ าแผนการใหม ?

เหตุใดแผนการจึงลมเหลว
แผนการของพระเจาสมบูรณแบบเสมอ  แตเพราะวาพระองคทรงทํ างานโดยทางอุปกรณที่ไม

สมบูรณ  (คือคน)  บางครั้งแผนการก็ลมเหลว
ตัวอยางเชน
∗ สวนเอเดนคือแผนการของพระเจาสํ าหรับมนุษย  แตมนุษยลมเหลว
∗ แผนการของพระเจาเพื่ออิสราเอลคือวาเขาตองเปนพยานของพระองคตอชนชาติที่ไมมี

พระเจา  แตเขาลมเหลว
∗ แผนการของพระเจาสํ าหรับกษัตริยซาอูล  แซมซันและคนอื่นๆ ลมเหลวเพราะวาเขาเปน

อุปกรณมนุษยที่ไมสมบูรณ

แผนการลมเหลวมักจะเปนเพราะวามนุษยไมเต็มใจที่จะทํ างานใหสอดคลองสัมพันธกับพระเจา



ตอไปนี้เปนเหตุผลธรรมดาที่เหตุใดแผนการจึงลมเหลว
1. ขาดนิมิต   คนไมเขาใจจุดประสงคของนิมิต  ซึ่งมีแผนการเปนสวนของนิมิตนั้น
2. ขาดการฝกอบรม  คนไมไดรับการฝกอบรมสํ าหรับงานที่เขาถูกขอใหทํ าซึ่งเปนสวน

หนึ่งของแผนการ  พระเจามักจะเตรียมคนเพื่องานที่เขาตองทํ า  ผูนํ าควรทํ าตามแผนอยางนี้
3. ใชของประทานฝายวิญญาณไมถูกตอง  ใชคนไมถูกตองกับแผนงานเชน  คุณให

บางคนที่มีของประทานในการประกาศขาวประเสริฐมาทํ าหนาที่ของศิษยาภิบาล
4. ไมเต็มใจที่จะลงทุน    คนและ/หรือผูนํ าไมผูกพันตนกับการอธิษฐาน  ไมลงทุนเวลา

ความพยายามและเงินที่จํ าเปนตองใชเพื่อใหแผนการสํ าเร็จ
5. ขาดการอธิษฐาน  แผนการถูกทํ าขึ้นโดยปราศจากการทรงนํ าขององคพระผูเปนเจา
6. แผนการไมชัดเจน  ไมไดบอกเปาหมายไวอยางเหมาะสม
7. ขาดการสื่อสาร   ไมไดส่ือสารแผนการใหชัดเจนแกผูที่เกี่ยวของ
8. ขาดการประเมินผล   ไมมีใครตรวจสอบดูวาสิ่งตางๆ ดํ าเนินไปอยางไร  ดังนั้นเมื่อ

ความยากลํ าบากเกิดขึ้น  แผนการจึงลมเหลว  เวลาสิ้นสุดของแผนการมาถึงและไมมีผูใดพรอมที่จะ
ทํ างานเสร็จ  โดยเหตุที่ไมมีการประเมินผลจึงจัดการกับปญหาไมได

9. ความกลัว   กลัวการวิพากษวิจารณ  กลัวความลมเหลวหรือกลัวคน
10. ความสงสัย   ถึงความสามารถของพระเจาที่ทรงทํ างานผานทางตัวคุณ
11. การผลัดวันประกันพรุง  ซึ่งหมายถึงการทํ าสิ่งตางๆ ชากวาเวลา  รอเวลาที่ดีกวานี้ถึง

จะทํ า  รอโอกาสที่ดีกวา  เลื่อนการงานไปเรื่อยๆ  จนถึงวันอื่น
12. หาขอแกตัว  แกตัวหาความชอบธรรมใหแกความลมเหลวแทนที่จะแกไข

13. ความเกียจคราน  ขาดความหวงใย  ทํ างานไปอยางไมสนใจ  ไมเรียบรอย
14. ความเห็นแกตัว  คุณตองมอบตนเองเพื่อใหสํ าเร็จเปาหมาย  คุณจะโลภหรือเห็นแก

ตัวไมได  คุณตองมีจิตใจกวางขวาง  อยากใหผูอ่ืนเสมอ
15. ขาดความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียว   คนทํ า  “ตามใจตนเอง”  แทนที่จะทํ างานดวยกันเพื่อ

แผนงานและจุดประสงคของพระเจา
16. ความไมเชื่อฟง  คนไมเชื่อฟงผูที่มีสิทธิอํ านาจ
17. ลมเหลวที่จะทบทวนแผนการ  แผนการไมไดรับการปรับปรุงและคนไมเปลี่ยนตามที่

ตองการ  เพียงเพราะวาเขาเคยทํ าสิ่งนั้นๆ ดวยวิธีนั้นมา  ในอดีตไมไดหมายความวามีประสิทธิภาพใน
ปจจุบันสํ าหรับการทํ าตามแผนการของพระเจา



18. ลมเหลวที่จะเรียนรูจากประสบการณ   มีการทํ าความผิดซํ้ าซากเมื่อคุณไมได
ประเมินผลและเรียนรูจากประสบการณ

19. ไมต้ังใจทํ ารายละเอียด   แผนการมักจะประกอบดวยรายละเอียดหลายอยาง  ถาไม
มีการประสานงานกันอยางเหมาะสม  แผนงานก็จะลมเหลว

20. ปฏิเสธที่จะใหการรับใชปรนนิบัติอยางถอมใจ   คุณถูกเรียกใหรับใชผูอ่ืนเมื่อคุณ
ลืมเร่ืองนี้และกลายเปนคนเยอหยิ่ง  แผนงานลมเหลว

21. มีทาทีเห็นแตปญหาตอการวางแผน   ส่ิงนี้เห็นชัดในคํ าวิจารณตอไปนี้
“เราทํ าอยางนี้เสมอมา”
“เราไมชอบวางแผน”
“การวางแผนไมเปนไปตามพระคัมภีร”
“เราทํ างานอยางนี้ดีแลวมาตลอด ๔๐ ป”
“การวางแผนไมเปนฝายวิญญาณ”
“เราเคลื่อนไปขางหนาดวยความเชื่อ  เราไมตองการวางแผน”
“เราไมมีเวลาวางแผน”
“เราไมเห็นวาทํ าไมเราตองเปลี่ยนแปลงทั้งๆ ที่อยูอยางนี้มาตั้งนานแลว”

22. ขาดการเปนผูนํ าที่เหมาะสม  เพื่อดํ าเนินการตามแผน
23. ขาดเงินทุน
24. ขาดคนงาน  เพื่อทํ าแผนการใหสํ าเร็จ
25. ลมเหลวที่จะสัตยซ่ือในการประเมินผล
26. การโจมตีฝายวิญญาณของศัตรู  ซาตานจะพยายามทํ าใหจุดประสงคของคุณหวั่น

ไหวยุงเหยิง  (ดูเอสรา ๔.๑-๕)
27. บนพึมพัม  เมื่อใดที่คุณเริ่มตนแผนการหรืองานเพื่อพระเจาจะผานขั้นตอนที่คาดการ

ได
ตัวอยางเชน  ในคริสตจักรยุคแรก
− กิจการบทที่ ๑  : พระเจาทรงเลือกคนบางคน
− กิจการบทที่ ๒  : พระองคมอบหมายงานรับใชแกเขา
− กิจการบทที่ ๓  : มีการเพิ่มพูน
− กิจการบทที่ ๔  : มีความเคลื่อนไหวที่เรียกวาคริสตจักรเกิดขึ้น
− กิจการบทที่ ๕  : มีการบนพึมพัมเกิดขึ้นจากประชากร



รูปแบบอยางเดียวกันพบไดในหนังสือเนหะมีห
− เนหะมีห 1 : พระเจาทรงเลือกคนๆ หนึ่ง
− เนหะมีห  1-2  : พระองคประทานงานรับใชแกคน
− เนหะมีห  2-3  : คนงานเพิ่มพูน
− เนหะมีห  2-4  : แผนการถูกตั้งขึ้น
− เนหะมีห 5 : การบนพึมพัมเกิดขึ้นจากประชากร

เมื่องานรับใชและแผนการถึงขั้นบนพึมพัม  ตองมีการจัดการกับปญหามิฉะนั้นแผนการจะถูก
กระทบอยางมาก

เนหะมีหจัดการกับการบนวาของประชากรโดยการอธิษฐานและการจัดองคกรใหดีข้ึน  (เนหะ
มีหบทที่ ๕)

อัครทูตจัดการกับการบนวาของประชากรโดยการอธิษฐานและการจัดองคกรใหดีข้ึน
  (กิจการ ๖)

ใชผลของการประเมิน
คุณใชส่ิงที่คุณเรียนโดยการประเมินในหลายๆ วิธี
1. การประเมินผลชี้ใหเห็นความออนแอของเปาหมาย  คุณทบทวนและปรับปรุงแผนงานที่มี

อยูเพื่อแกไขความออนแอ
2. คุณจัดทํ าแผนงานใหมเมื่อแผนงานเกาเสร็จสมบูรณแลว
3. คุณเรียนรูจากความสํ าเร็จของคุณ  คุณอาจไดรับการทรงนํ าจากพระเจาใหทํ าแผนงานที่

ประสบผลสํ าเร็จอีกครั้งหนึ่ง
4. คุณเรียนรูจากความผิดพลาดของคุณ  คุณพบวาเหตุใดคุณจึงลมเหลวและทํ าแผนงานเพื่อ

ปรับปรุงใหดีข้ึน  คุณจะไมทํ าความผิดพลาดซํ้ าแลวซํ้ าอีก

วงจรที่ตอเนื่อง
การวางแผนเปนวงจรที่ตอเนื่องคุณทํ าแผนการดํ าเนินงานตามแผนประเมินผลงานและทํ าแผน

งานเพิ่มข้ึน
ถาคุณจะทํ างานรับใชใหมีประสิทธิภาพคุณจะทํ าวงจรนี้ตอเนื่องไปจนกวาจุดประสงคของคุณ

สํ าเร็จลงและคุณไดทํ างานในชีวิตของคุณสํ าเร็จ



ตอไปนี้เปนแผนผังซึ่งแสดงถึงวงจรตอเนื่องดังกลาว

วางเปาหมาย

ประเมินผลเปาหมาย ดํ าเนินงานตามเปาหมาย

ชื่อ                                                             วิชา  การบริหารงานตามวัตถุประสงค

บททดสอบตนเอง  บทที่ ๖
1. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                                                               
                                                                                                                                                

                                                                                                                                               

2. ใหคํ านิยามคํ าวา  “การประเมินผล”
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               



                                                                                                                                               
3. เหตุใดการประเมินผลจึงเปนสิ่งที่สํ าคัญ

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

4. อธิบายขั้นตอนในการจัดตั้งกระบวนการประเมินผล
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

5. บอกถึงเหตุผลธรรมดา ๕ ประการที่แผนการลมเหลว
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

6. บอกถึง ๔ วิธี  ซึ่งคุณนํ าเอาผลของการประเมินมาใช
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

7. ประเมินผลแผนการบางประการที่คุณดํ าเนินการ  ใชผลของการประเมินมาปรับปรุงแผน
งานที่มีอยูและทํ าแผนการใหม
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               



วิชา  การบริหารงานตามวัตถุประสงค

คํ าตอบบททดสอบตนเอง  บทที่ ๖

๑. “ขาพเจาขอกลาวแกทานทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซึ่งทรงประทานแกขาพเจาแลววา 
อยาคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้น  แตจงคิดใหถอมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจา
ไดทรงโปรดประทานแกทาน”  โรม ๑๒.๓

๒. เมื่อคุณประเมินผลบางอยางคือ  คุณตรวจสอบอยางละเอียดเพื่อดูคุณคาของสิ่งนั้นๆ  
การประเมินผลคือกระบวนการของการสํ ารวจสอบแผนการเพื่อดูคุณคาของแผนการใน
การทํ าใหจุดประสงคสํ าเร็จ  เปาหมายจะบอกวาคุณวางแผนที่จะทํ าอะไร



๓. การประเมินผลทํ าใหคุณรับผิดชอบตอพระเจา  ตอผูที่คุณรับใชและตอตัวคุณเอง  การ
ประเมินผลทํ าใหคุณเรียนรูจากความสํ าเร็จและความลมเหลว  ทบทวนแผนงานและทํ า
แผนงานใหม   หนา  101

๔. จงเปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าอธิบายในหนา  103-104
๕. จงเปรียบเทียบขอความของคุณกับคํ าอธิบายที่ใหไวในหนา  104-107
๖. หนา  108

คุณใชส่ิงที่คุณเรียนรูจากการประเมินผลเพื่อ
∗ ทบทวนและปรับปรุงแผนงานที่มีอยู
∗ ทํ าแผนการใหมเมื่อแผนการเดิมสํ าเร็จแลว
∗ เรียนรูจากความสํ าเร็จของคุณ
∗ เรียนรูจากความผิดพลาดของคุณ

๗. ถาคุณไมไดประเมินผลแผนงานและนํ าเอาผลของการประเมินมาใช  โปรดทํ าเสีย

111

เพื่อศึกษาตอไป
๑. ศึกษายอหน ๑๗  ในคํ าอธิษฐานนี้  พระเยซูประเมินผลงานรับใชของพระองคเองซึ่งทรงกระทํ า
ในโลกนี้
๒. ในพันธสัญญาเดิม  ชายชื่อเนหะมีหมีจุดประสงคที่พระเจาประทานใหสรางกํ าแพงกรุงเยรูซา
เล็มเสียใหม  เขาทํ าการวิเคราะหส่ิงแวดลอม  วางเปาหมายและดํ าเนินการตามแผนงาน
ขณะที่เขากาวหนาไป  เขาประเมินความกาวหนาและจัดการกับปญหา  เชนการขาดความเปนนํ้ าหนึ่ง
ใจเดียว  ขาดกํ าลังและนิมิต  และมีการโจมตีของศัตรู

การทดสอบที่แทจริงของการเปนผูนํ าฝายวิญญาณคือวา  เกิดผลทํ าใหสํ าเร็จตามเปาหมาย
หรือไม  ในกรณีของเนหะมีห มีบันทึกเขียนไววา  “และกํ าแพงก็สํ าเร็จลง”  (เนหะมีห ๖.๑๕)



๓. ตอไปนี้เปนการศึกษาถึงกษัตริยเฮเซคิยาหซึ่งแสดงใหเห็นการจัดการตามวัตถุประสงค
ซึ่งประกอบดวยการวิเคราะหส่ิงแวดลอม  การวางแผน  การดํ าเนินการตามแผนและการประเมินผล

กอนอื่นใหอานเรื่องราวของเฮเซคียาหใน ๒ พงศกษัตริย ๑๖-๒๐  และ พงศาวดาร ๒๘-๓๒

สิ่งแวดลอม
เฮเซคียาหสืบเชื้อสายจากกษัตริยที่ชั่วรายชื่ออาหับ  อาณาจักรยูดาหและอิสราเอลถูกแบงออก

และเปนคูแขงกัน  ยูดาหเปนเผาที่เล็กที่สุดของ ๑๒ เผา  แตวาเปนผูนํ าฝายวิญญาณของเผาทั้งสิบสอง
เผาอื่นๆ อีก ๑๑ เผาไดยอมรับศาสนาตางๆ ของคนไมเชื่อพระเจาที่อยูรอบๆ พวกเขา

เฮเซคียาหเปนกษัตริยแหงยูดาห  อัสสิเรียซึ่งเปนศัตรูสํ าคัญของยูดาห  เปนชาติที่มีอํ านาจมาก
ที่สุดของโลกในขณะนั้นและเปนผูไมเชื่อพระเจาซึ่งเกี่ยวของกับการนมัสการผี
มาร

ความเขมแข็งของเฮเซคียาห
1. กลาหาญและสัตยซื่อตอหนาพระเจาและมนุษย
2. อยูภายใตสิทธิอํ านาจและมีสิทธิอํ านาจ
3. มีความเมตตา
4. เชื่อและรูวาจะอธิษฐานอยางไร
5. รักษาเวลา
6. ใหคุณคาสูงแกการมีชีวิตที่บริสุทธิ์

ความออนแอของเฮเซคียาห
1. แวดลอมดวยศัตรูและศัตรูมีจํ านวนมากกวา
2. ยอมตอความเยอหยิ่ง
3. มีความทะเยอทะยานทางการเมือง
จุดประสงคของเฮเซคียาห    รวมอิสราเอลใหเปนชาติเดียวกันอยูภายใตพระเจาเที่ยงแทแตพระองค
เดียว
เปาหมายของเขา
1. ซอมแซมพระวิหาร
2. ฟนฟูการที่พระเจาทรงปกครองประเทศ
3. ฟนฟูการนมัสการในพระวิหารของพระเจา
4. สถานปนาวันปสคาขึ้นใหม
5. สรางระบบชลประทานเพื่อเมืองเยรูซาเล็ม



6. เอาชนะปอมปราการของซาตานเพื่อเรียกดินแดนซึ่งพระเจาประทานแกอิสราเอลแตเดิมกลับคืนมา

แผนการของพระองค
ตอไปนี้เปนแผนการซึ่งเขาดํ าเนินการเพื่อทํ าเปาหมายใหสํ าเร็จ
1. เขาจัดองคกรของปุโรหิตและเลวีเพื่อใหซอมแซมพระวิหารและชํ าระพระวิหาร
2. เขาวางแบบอยางแบบพระเจาสํ าหรับผูปกครองโดยทํ าตามทุกสิ่งที่กษัตริยดา

วิดกระทํ า
3. เขาหนุนใจเลวีและคนงานอื่นๆ  ขณะที่สรางพระวิหารขึ้นใหม
4. เขาเรียกประชุมปสคาครั้งแรกใน ๒๖๐ ป
5. เขาเรียกใหคนที่สัตยซื่อทั่วอิสราเอลใหมารวมพิธีปสคา
6. เขาจัดหาของใชตางๆ จากโตะอาหารของเขาเอง
7. เขาขออภัยโทษบาปจากประชากรของพระเจา
8. เขากํ าหราบกองทัพของศัตรูโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และโดยการ

เทศนาพระวจนะของพระเจา
9. เขาใชความมั่งคั่งของคลังพัสดุของหลวงเพื่ออุดหนุนงบประมาณในการสราง

ระบบชลประทานในเยรูซาเล็ม

การประเมินผล
เฮเซคียาหทํ าเปาหมายสํ าเร็จลงไดพระองคทรงมีสติปญญาที่จะถอมพระองคลงตอหนาพระเจา

และสารภาพผิดสํ าหรับความเยอหยิ่งและความทะเยอทะยานทางการเมืองของเขา   เขาสํ านึกผิดจาก
การเขารวมพันธมิตรกับศัตรูของพระเจา  แมวาการกระทํ าที่บาปของเขานํ าการสาปแชงมายังคนรุนหลัง
(๒ พงศกษัตริย ๒๐.๑๖-๑๘)

เหนืออ่ืนใด  เฮเซคียาหทรงไดรับชื่อเสียงวาเปนกษัตริยที่ยิ่งใหญองคหนึ่งของอิสราเอล




