
วิชา    การบริหารงานตามวัตถุประสงค
คํ านํ า

“การบริหารงานตามวัตถุประสงค”เปนการปฎิบัติงานคริสเตียนตามระเบียบวิธีการที่มีประสิทธิ
ภาพ

ไมเปนการเพียงพอที่จะรูถึงนํ้ าพระทัยของพระเจาสํ าหรับชีวิตและการรับใชของคุณคุณตองทํ า
แผนการใหแนนอนเพื่อใหการทรงเรียกฝายวิญญาณของคุณสํ าเร็จลงไดคุณตองเรียนรูที่จะทํ างานกับ
พระเจาเพื่อให

สํ าเร็จตามแผนการและวัตถุประสงคของพระองค
ปญหาใหญของผูนํ าคริสเตียนคือ  การจัดการและบริหารแหลงทรัพยากรณฝายวิญญาณที่พระ

เจาประทานแกเขา  ถาคนงานของการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณมีนอย  ตามที่พระคัมภีรบอกไวแลวเขา
ควรมีการการจัดองคกรและบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ

การมีวินัยในการวางแผนจัดองคกรสํ าหรับการรับใชไมไดจํ ากัดอิสรภาพของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์แตกลับทํ าใหคุณออนไหวตอพระวิญญาณเพราะวาคุณไดทํ าการตัดสินใจอยางมีสติเพื่อแสวงหา
แผนการและจุดประสงคของพระเจา   ความเชื่อของคุณชวยดํ าเนินแผนการของพระเจาใหสํ าเร็จ  ขณะ
ที่พระเจามักจะทรงตอบสนองความเชื่อในทางปฏิบัติ

หลักสูตรนี้จะชวยคุณใหทํ าพันธกิจที่พระเจาทรงเรียกคุณไดสํ าเร็จใหสอดคลองกับจุดประสงค
และแผนการของพระเจา  คุณจะสรางจุดประสงคสํ าหรับการรับใช  คุณจะเรียนรูวาจะวางวัตถุประสงค
ดํ าเนินแผนการและประเมินผลไดอยางไร

ภาคผนวกของการศึกษานี้มีตัวอยางเพื่อชวยคุณในการจัดองคกรของงานรับใชภายในสามัคคี
ธรรมของคริสตจักรทองถิ่น

หลักสูตรนี้เปนลํ าดับที่สามใน  “หนวยของการจัดองคกร”  ของการฝกอบรมที่เครือขายฮารเวส
ไทมนานาชาติใหไว  มี ๒ วิชาที่มากอนหนาวิชานี้คือ  “หลักการบริหารตามพระคัมภีร”  และ  “การ
วิเคราะหส่ิงแวดลอม”

ขอแนะนํ าใหคุณศึกษาหลักสูตรทั้ง ๓ นี้ตามลํ าดับเพื่อความเขาใจที่ถูกตองของการเปนผูนํ า
การวางแผนและการจัดองคกรที่จํ าเปนสํ าหรับงานรับที่มีประสิทธิภาพ

กอนที่จะวางแผนการ  คุณตองรูหลักการของพระคัมภีรสํ าหรับการบริหาร คุณควรไดวิเคราะห
ส่ิงแวดลอมที่คุณกํ าลังรับใชอยู   หลักสูตรนี้ถือวาคุณมีความรูในวิชา  “หลักการบริหารตามพระคัมภีร”
และ  “การวิเคราะหส่ิงแวดลอม”  แลว

วัตถุประสงคของหลักสูตร



เม่ือจบหลักสูตรนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- ใหคํ านิยามคํ าวา  “การบริหารงานตามวัตถุประสงค”
- สรุปพื้นฐานตามพระคัมภีรเกี่ยวกับการวางแผน
- บอกจุดประสงคของพระเจา
- สรางขอความของวัตถุประสงคสํ าหรับงานรับใช
- วางวัตถุประสงคของการรับใช
- จัดองคกรของแหลงทรัพยากรณฝายวิยญาณเพื่อใหสํ าเร็จวัตถุประสงค
- ประเมินกิจกรรมของคุณเพื่อใหงานรับใชสมบูรณ
- นํ าเอา  “การบริหารงานตามวัตถุประสงค”  มาใชในคริสตจักรทองถิ่น
- นํ าเอา  “การบริหารตามวัตถุประสงค”  มาใชในชีวิตสวนตัวและงานรับใชของ

คุณ
บทที่ ๑

คํ านํ าเขาสูการบริหารงานตามวัตถุประสงค
วัตถุประสงค

เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถ
• ใหคํ านิยามของคํ าวา  “การบริหารตามวัตถุประสงค”
• อธิบายความสํ าคัญของ  “การบริหารตามวัตถุประสงค”
• จัดการกับการการตอตานที่มีตอ  “การจัดการตามวัตถุประสงค”

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“แตจงปฏิบัติทุกสิ่งอยางเหมาะสมและมีระเบียบวินัยเถิด”

๑ โครินธ ๑๔.๔๐
                                                              คํ านํ า
“การบริหาร”  คือ  กระบวนการทํ าแผนการใหสํ าเร็จโดยใชแหลงทรัพยากรมนุษย  ทรัพยากรณ

วัตถุและทรัพยากรณฝายวิญญาณ
“การบริหารงานตามวัตถุประสงค” เปนกระบวนการของการวางแผนและการดํ าเนิน

งานรับใชตามระบบวิธีที่เปนระเบียบ  และมีประสิทธิภาพ  พระคัมภีรกลาวไววา“แตจงปฏิบัติ
ทุกสิ่งอยางเหมาะและมีระเบียบวินัยเถิด”

๑ โครินธ ๑๔.๔๐
ต้ังแตเร่ิมมีการบันทึกพระคัมภีรพระเจาทรงวางแผนการและสื่อสารใหชายและหญิงรูแผนการ



นั้น  ซึ่งเขาจดบันทึกลงอยางระมัดระวังและเชื่อฟงแผนการ
พระเจาทรงใหโมเสสเตรียมแผนการสํ าหรับสรางพลับพลาพระองคประทานแผนการใหเดวิด

สรางพระวิหาร  พระองคทรงใหเฮเซคียาหเขียนนิมิตของพระองคดวยวิธีที่ชัดเจนและเปนระเบียบ
บทเรียนนี้นํ าเสนอ  “การจัดการตามวัตถุประสงค”  คุณจะไดเรียนวาสิ่งนี้ประกอบดวยอะไร  รู

ถึงความสํ าคัญและจะจัดการกับการตอตานใดใดที่คุณอาจประสบไดอยางไร ?
การบริหารงานตามวัตถุประสงค
“การบริหารงานตามวัตถุประสงค”  มีความหมายตามชื่อของวิชานี้คือ  เปนการบริหารงาน

รับใชตามวัตถุประสงคที่มีอยู
“การบริหารหรือการจัดการ”  เปนอีกคํ าหนึ่งของคํ าวา  “การอารักขา”   “ผูอารักขา”  หรือ  “ผู

จัดการ”  มีความรับผิดชอบในการดูแลสิ่งตางๆ  ที่บางคนมอบหมายใหเราดูแล
ในฐานะผูเชื่อ  คุณเปนผูอารักขา    แหลงทรัพยากรฝายวิญญาณซึ่งพรเจาประทานแกเรา  ซึ่ง

ประกอบดวย
ขาวประเสริฐ   ผูเชื่อทุกคนเปนผูอารักขาขาวประเสริฐ  เราตองแบงปนขาวประเสริฐแกผูอ่ืน
การเงิน   ผูเชื่อทุกคนเปนผูอารักขาเงินที่พระเจาประทานแกเขาเปนสวนตัว  ผูที่รับผิดชอบการ

เงินในงานรับใชของคริสตจักรหรือองคการคริสเตียนก็เปนผูอารักขาของเงินทุนเหลานี้ดวย
แหลงทรัพยากรณทางวัตถุของงานรับใช เชน ตัวอาคารคริสตจักร  ทรัพยส่ิงของ

และอุปกรณตางๆ
ของประทานฝายวิญญาณ   ผูเชื่อแตละคนมีของประทานฝายวิญญาณอยางนอยคนละหนึ่ง
อยางคุณเปนผูอารักขาของ

ประทานฝายวิญญาณของคุณและตํ าแหนงหนาที่ของคุณในงานรับใชในพระกายของพระคริสต
ผูเชื่อคนอื่นๆ   พระเจาทรงใชคนไมใชโปรแกรมในการสรางอาณาจักรของพระองคการบริหาร

หรือการอารักขาประกอบดวยคนตางๆ  ถาคุณเปนผูนํ า  คุณตองรับผิดชอบคนเหลานี้ที่ทํ างานรับใช
รวมกับคุณ  คุณตองชวยเขาใหเติบโตฝายวิญญาณและพัฒนาของประทานเพื่องานรับใช

คุณตองเปนผูอารักขาหรือผูจัดการที่ดีของแหลงทรัพยากรณเหลานี้  คุณสมมติที่สํ าคัญของผู
อารักขาก็คือเขาตองเปนคนสัตยซื่อ

“ยิ่งกวานั้นอีก  ผูอารักขาเหลานี้ตองเปนคนที่ไววางใจไดทุกคน”
๑ โครินธ ๔.๒

การเปนผูอารักขาหรือผูจัดการที่ดี  คุณตองทํ าแผนงาน  คํ าวา  “วัตถุประสงค”  เปนอีกคํ าหนึ่ง
ของคํ าวา  “แผนการ”  หรือ  “เปาหมาย”   ดังนั้น  “การบริหารตามวัตถุประสงค”  จึงหมายความวา
“ทํ าแผนงานเพื่อใหเปนผูจัดการที่ดีของทรัพยากรณที่พระเจาประทานแกคุณ



พระเยซูทรงเลาคํ าอุปมาในมัทธิว ๒๕.๑๔-๓๐  เกี่ยวกับคนใชซึ่งนายไดมอบหมายทรัพยากรณ
แกเขาที่เรียกวา  “ตะลันต”  นายจางบอกใหเขาเปน   ผูอารักขาที่ดีและใชเงินทุนอยางฉลาดทุกคนนอก
จากคนๆ หนึ่งไดวางแผนการและปฏิบัติตามอยางประสบความสํ าเร็จมีอยูคนหนึ่งซึ่งไมไดวางแผน
สํ าหรับทรัพยากรณของเขาและไมไดใชตะลันตถูกตัดสินวาเปนคนใชที่ไมสัตยซื่อ

พระเยซูทรงหนุนใจใหวางแผนการ
“ดวยวาในพวกทานมีผูใด  เมื่อปรารถนาจะสรางตึกจะไมนั่งลงคิดราคาดูเสียกอนวาจะ

มีพอสรางใหสํ าเร็จไดหรือไม”
ลูกา ๑๔.๒๘

เมื่อเราพูดถึงการวางแผนและการบริหารงานในหลักสูตรนี้เราไมไดพูดถึงการวางแผนตามที่ทํ า
กันอยูในโลกธุรกิจที่ไมใชคริสเตียนแตเรากํ าลังพูดถึงการวางแผนภายใตการทรงนํ าของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์โดยมีจุดประสงคใหงานรับใชมีประสิทธิภาพ  และโดยเหตุที่พระเจาทรงลวงรูอนาคตพระองค
จึงทรงสามารถประทานสติปญญาแกคุณในการวางแผนได

“การบริหารงานตามวัตถุประสงค”จะทํ าใหคุณเปนผูอารักขาที่ดีของขาวประเสริฐและของ
พันธกิจที่พระเจาประทานแกคุณ  จงชวยใหคุณทํ างานรวมกับพระเจาเพื่อใหสํ าเร็จวัตถุประสงค  พระ
คัมภีรยืนยันวาเมื่อคุณเริ่มกาวออกมาและปฏิบัติตามแผนงานดวยความเชื่อพระเจาจะทรงรวมงานกับ
เขา

♦ การบริหารงานตามวัตถุประสงคประกอบดวย
♦ กอต้ังจุดประสงคของพันธกิจใหสอดคลองกับจุดประสงคของพระเจา
♦ วางแผนงานใหสํ าเร็จจุดประสงค
♦ จัดองคกรใหแกคนและกระบวนการที่จะดํ าเนินตามแผนงาน
♦ ทํ าแผนงานใหสมบูรณโดยการประเมินผล

การเปนผูอารักขาและการวางแผนที่ดีไมใชงานหนัก  แตตองใชเวลาและความพยายาม  งาน
ฝายวิญญาณที่ทํ าดวยไม  ฟางและหญาแหงเปนสิ่งที่ทํ าขึ้นไดงายแตก็ไมเสื่อมสูญไปงาย  เราตองใช
ความพยายามมากกวาในการทํ าทองและเงิน  แตมันอยูไดนานตลอดไป

“บนรากนั้น  ถาผูใดจะกอขึ้นดวยทองคํ า  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  ขับไลผีมารและทํ าการอัศจรรยตางๆ  เพื่อยืนยันพระวจนะของพระเจา   พระองค จะ
ทํ าใหจุดประสงคของพระเจาสํ าเร็จโดยการสิ้นพระชนมเพื่อบาปของมวลมนุษยทรงทํ าลายงานของ

ศัตรูและการทรงเปนขึ้นจากความตายดวยฤทธิ์อํ านาจและสงาราศี

คน
พระเยซูทรงใชคนมาทํ างานรับใชของพระองค พระองคทรงเรียกคน ๑๒ คนอยางเฉพาะเจาะจง                         

เพื่อรับใชรวมกับพระองค  ตอมาภายหลัง  ทรงสงคน ๗๐ คนไปประกาศขาวประเสริฐพระองคยังทรง
มอบหมายผูเชื่อทุกคนใหนํ าขาวประเสริฐไปยังชนทุกชาติ

กระบวนการ
พระเยซูทรงมีกระบวนการในการทํ าใหแผนการของพระเจาสํ าเร็จกระบวนการคือวิธีการหรือหน

ทางในการทํ าสิ่งตางๆ  พระองคทรงวางโครงรางของกระบวนการเพื่อประกาศขาวประเสริฐในมัทธิว ๑๐
และ ลูกา ๑๐

ความสมบูรณ
พระเยซูทรงประเมินงานรับใชของสาวกของพระองคใหทํ าแผนการสํ าเร็จครบถวน  (ลูกา

๑๐.๑๗-๒๔)  เมื่อแผนการไดทํ าจนสมบูรณแลวพระองคทรงบัญชา ผูเชื่อทุกคนใหมีสวนรวม
ในการประกาศนี้  (มัทธิว ๒๘.๑๙-๒๐  และ กิจการ ๑.๘)

ความสํ าคัญของการจัดการที่ดี
การจัดการ  (หรือบริหาร)  งานรับใชซึ่งพระเจาทรงมอบแกคุณใหดีนั้นเปนสิ่งที่สํ าคัญเพราะวา

การจัดการที่ดีทํ าใหมีส่ิงตอไปนี้



ทํ าใหมีจุดประสงคและทิศทาง
ถาคุณจะประสบความสํ าเร็จในงานรับใชคุณตองใหจุดประสงคและแผนการของคุณสอดคลอง

กับจุดประสงคและแผนการของพระเจา
เมื่อคุณรูจุดประสงคเฉพาะเจาะจงในงานรับใชของคุณและวางแผนการที่จะทํ าใหจุดประสงคนี้

สํ าเร็จลง  แลวคุณจะสามารถนํ าผูอ่ืนได การนํ าพาและความเปนอันหนึ่งอันเดียวการนํ าพาและความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวในงานรับใชประกอบดวยจุดประสงคและทิศทาง

เมื่อมีทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมแลวก็จะลดความยุงเหยิงลงได
“เพราะวาพระเจาไมใชพระเจาแหงการวุนวาย  แตทรงเปนพระเจาแหงสันติสุข”

๑ โครินธ ๑๔.๓๓
“เหตุฉะนั้น  ทานจงเลียนแบบของพระเจาใหสมกับเปนบุตรที่รัก”

เอเฟซัส ๕.๑
คุณจะไดศึกษาในหลักสูตรนี้วาพระเจาทรงมีจุดประสงคและแผนการตั้งแตเวลาเริ่มตนอยางไร  ถากิจ
การงานของพระเจาไมมีลักษณะของความยุงเหยิงแลว  งานรับใชของผูรับใชของพระองคก็ไมควรยุง

เหยิงดวยเชนกัน

ยอมใหตัวคุณทํ าการตัดสินใจที่เหมาะสม
การตัดสินใจเปนสิ่งที่ตัดสินถึงจุดหมายปลายทางของคุณซึ่งเปนความจริงในเรื่องของความรอด

ดวย  คุณตองตัดสินใจวาจะยอมรับหรือปฏิเสธพระกิตติคุณ
ชีวิตและงานรับใชของคุณในปจจุบันไดถูกกํ าหนดไวแลวจากการตัดสินใจที่คุณทํ ากอนหนานี้

คุณทํ าการตัดสินใจโดยการวางแผนอยางที่คิดไวรอบคอบแลวหรือตัดสินใจอยางฉับพลันไมไดไตรตรอง
ไวกอน

การวางแผนและการบริหารดวยการทรงนํ าของพระเจาจะทํ าใหคุณมีการตัดสินใจที่ดี

จัดลํ าดับสิ่งที่สํ าคัญกอนในงานรับใช
การรูจุดประสงคและแผนการของพระเจาจะชวยใหคุณจัดลํ าดับส่ิงที่สํ าคัญกอนสิ่งอื่นไดอยาง

เหมาะสมในชีวิตและงานรับใชของคุณ  ส่ิงที่สํ าคัญกอนสิ่งอื่นคือ  กิจการรมที่สํ าคัญกวาสิ่งอื่นๆ ที่คุณ
เลือกที่จะทํ า

คุณมีส่ิงที่สํ าคัญกวาสิ่งอื่นในชีวิตของคุณ  ไมวาคุณจะตัดสินใจทํ าโดยรูตัวหรือไมก็ตาม คุณทํ า
ใหเกิดสิ่งที่สํ าคัญกวาสิ่งอื่นไมวาจะกลายเปนนิสัยหรือกลายเปนวิถีของชีวิตโดยการกดดันของสถาน
การณหรือจากผูอ่ืนที่อยูรอบๆ ตัวคุณ หรือโดยการตัดสินใจอยางแนนอนโดยตั้งอยูบนจุดประสงคของ
พระเจา



ลูกา ๑๒ง๑๖-๒๐  เลาเรื่องของชายคนหนึ่งซึ่งวางสิ่งที่สํ าคัญกอนสิ่งอื่นไวผิดที่คุณจะศึกษาคํ า
อุปมานี้อยางละเอียดไดในภายหลังเรื่องนี้แสดงใหเห็นวาการวางสิ่งที่สํ าคัญกอนสิ่งอื่นไวผิดที่จะมีการ
ลงโทษตามมา

ทํ าใหคุณปฏิบัติออกไปแทนที่จะคอยแตจะสนองตอบ
คนสวนใหญมัวแตยุงอยูกับการสนองตอบตอเร่ืองราวที่เรงดวนในปจจุบันแทนที่จะวางแผนงาน

สํ าหรับอนาคตซึ่งทํ าใหเขามีปฏิกิริยาสนองตอบมากกวาที่จะปฏิบัติออกไปกอนโดยใชสติปญญาและ
โดยมีเปาหมายที่แนนอน

ถาปราศจากแผนการ  คุณจะไมรูวาคุณกํ าลังทํ าอะไร เหตุใดคุณจึงทํ าเชนนั้นหรือจะทํ าให
สํ าเร็จไดอยาง  โดยเหตุที่คุณไมมีเปาหมายและแผนการ คุณจึงไมมีอะไรที่จะผูกพันตนเองยอมทํ า ส่ิง
นั้นๆไมมีวิธีที่จะประเมินผลความสํ าเร็จของคุณที่ทํ าเพื่อพระเจาและคุณยอมถูกชักจูงไดงายให
สนองตอบโดยการละทิ้งสิ่งเหลานั้นในเวลาที่มีวิกฤติการ

การวางแผนจะเปลี่ยนแปลงความปรารถนาที่จะทํ าใหกลายเปนการแสดงออกและเปลี่ยนนิมิต
ใหกลายเปนความจริงการวางแผนชวยใหคุณตัดสินวาจะตองทํ าอะไรและทํ าอยางไรเพื่อทํ าใหเปาหมาย
ของพระเจาสํ าเร็จลงได

ทํ าใหตัวคุณเองมีความรับผิดชอบ
เมื่อคุณมีแผนการ  คนที่ทํ างานจะรูถึงหนาที่ความรับผิดชอบของเขาซึ่งทํ าใหรับผิดชอบตอ

พระเจา  ตอผูอ่ืนและตอตัวเขาเอง  การที่มี  “ความรับผิดชอบ” ตอบางคนหมายถึงวาคุณมีคํ าตอบ แก
เขาสํ าหรับส่ิงที่เขามอบหมายใหคุณทํ า

ในคํ าอุปมาเรื่องตะลันต  ในมัทธิว ๒๕.๑๔-๓๐คนรับใชตองรับผิดชอบตอเงินตะลันต
ที่นายของเขาใหไว นายของเขามีแผนการ  เขาสื่อสารใหกับคนใชัของเขาและเขาตองทํ าใหสํ าเร็จ
โดยการนํ าเอาเงินไปลงทุนตามที่นายบอกเขา

คุณตองรับผิดชอบไมเพียงแครูถึงนํ้ าพระทัยของพระเจาสํ าหรับชีวิตและการรับใชของคุณแต
ตองทํ าตามดวย

“บาวนั้นที่ไดรูใจนายและมิไดเตรียมตัวไว  มิไดกระทํ าตามใจนายจะตองถูกเฆี่ยนมาก”
ลูกา ๑๒.๔๗

ทํ าใหมีการประเมินผล
การวางแผนทํ าใหมีการประเมินผลเพื่อดูวาคุณไดทํ าใหแผนการและจุดประสงคของพระเจาสํ า

เร็จหรือไม  ถาคุณไมมีแผนการ  คุณจะรูไดอยางไรวาคุณกํ าลังประสบความสํ าเร็จหรือกํ าลังลมเหลว
ถาคุณไมมีจุดประสงคหรือเปาหมาย  คุณจะรูไดอยางไร ? วาคุณทํ าสํ าเร็จแลว



ทํ าใหใชแหลงทรัพยากรณฝายวิญญาณไดเหมาะสม
การวางแผนทํ าใหคุณจัดการกับทรัพยากรณฝายวิญญาณไดอยางเหมาะสมและใชจายเงินทุน

วัสดุอุปกรณ  คน ของประทานฝายวิญญาณและการทรงเรียกเพื่องานของราชอาณาจักร ของพระเจา
ไดอยางฉลาด

เตรียมตัวคุณใหเขาสูประตูที่เปดให  (โอกาส)
พระเจาทรงเปดโอกาสแกประชากรของพระองค
“เราไดต้ังประตูซ่ึงเปดไวตรงหนาของพวกเจา  ประตูนี้ไมมีใครปดได”

วิวรณ ๓.๘
เมื่อพระเจาทรงเปดประตู  คุณตองพรอมที่จะเดินผานออกไป  ซึ่งยอมเปนไปไมไดถาคุณไมมี

การเตรียมพรอมไวกอน  จงอานคํ าอุปมาเรื่องสาวพรหมจารีฉลาดกับโง ในมัทธิว ๒๕.๑-๑๓
พระเจาทรงเปดประตู  แตมันไมเปดอยูตลอดไป  มันเปดรอใหคุณเขาไปแลวก็จะปดบางทีก็  จะ

ไมเปดอีกเลย

ทํ าใหคุณมีความประสงคที่สอดคลองกับนํ้ าพระทัยของพระเจา
คํ าถามแรงของอัครสาวกเปาโลหลังจากที่เขากลับใจคือ“พระองคทรงประสงคจะใหขาพเจาทํ า

อะไร”  เขากํ าลังถามพระเจาวา  “พระองคทรงมีแผนการอะไรสํ าหรับชีวิตและการรับใชของขาพเจา”
เมื่อคุณนํ าเอาความประสงคของคุณใหสอดคลองกับแผนการของพระเจา  คุณก็ประสบความ

สํ าเร็จ  (ดู มาระโก ๑๔.๓๖  และ ลูกา ๕.๑๑)

การตอตานการวางแผน
ขณะที่คุณนํ าเอาหลักการของ  “การบริหารตามวัตถุประสงค”  ซึ่งคุณจะไดศึกษาในหลักสูตรนี้

คุณอาจพบกับการตอตานจากผูอ่ืน
เหตุผลธรรมดาๆ บางประการที่คนตอตานการวางแผนและการบริหารในงานรับใช

ขาดความรู
บางคนไมวางแผนและจัดการอยางฉลาดเพราะเขาไมรูวาจะทํ าอยางไรคุณจะเรียนเกี่ยวกับการ

จัดการในหลักสูตรมันจะไมเพียงแตใหประโยชนแกงานรับใชของคุณแตมันจะเตรียมคุณใหชวยเหลือ
ผูอ่ืนในดานนี้ดวย



ขาดจุดประสงค
เมื่อคนไมเขาใจจุดประสงคของพระเจาและจุดประสงคเฉพาะเจาะจงของเขาภายในแผนการ

ของพระเจา  คุณตองรูถึงจุดประสงคของคุณกอนถาคุณตองวางแผนใหจุดประสงคนั้นสํ าเร็จ
ในหลักสูตรนี้คุณจะศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงคอันยิ่งใหญของพระเจาและจุดประสงคเฉพาะของ

คุณในแผนการของพระองค  เมื่อคุณเขาใจสิ่งนี้แลวคุณจะสามารถสื่อสารกับผูอ่ืนใหเขาใจไดและชวย
ให เขารูถึงการที่เขาจะมีสวนในแผนการของพระเจา

เชื่อวาการวางแผนไมเปนไปตามพระคัมภีร
บางคนเชื่อวาการวางแผนไมเปนไปตามพระคัมภีรแตวาพระคัมภีรบันทึกถึงคนทั้งชายและหญิง

ซึ่งวางแผนการภายใตการทรงนํ าของพระเจา  คุณจะศึกษาเพิ่มเติมไดในภาค  “เพื่อศึกษาตอไป”  ในบท
เรียนนี้

คุณจะไดศึกษาในบทที่ ๒  วาพระเจาทรงเปนพระเจาแหงจุดประสงคและการวางแผนพระองค
ทรงใชคนแตละคน  แตละชาติ  ใชอิสราเอล  ใชพระเยซู  พระวิญญาณบริสุทธิ์และคริสตจักรในแผนการ
ของพระองคจุดประสงคของพระองคไดต้ังไวแลวตั้งแตเวลาเริ่มตนและพระองคยังทรงทํ าตามที่ทรงวาง
แผนไวในโลกปจจุบันนี้

เชื่อวาการวางแผนเปนการปดกั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์
บางคนเชื่อวาการวางแผนและการจัดองคกรเปนการปดกั้นเสรีภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่ง

ไมเปนความจริงภายหลังจากการเทลงมาครั้งใหญของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่บันทึกไวในกิจการบท
ที่ ๒หลังจากนั้นไมนานที่เร่ิมตนมีการวางแผนและการจัดองคกรภายใตการทรงนํ าของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์

วินัยของการวางแผนจัดองคกรในงานรับใชจะไมมีวันปดกั้นเสรีภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์
แตกลับทํ าใหคุณออนไหวตอการทรงนํ าของพระเจาเพราะวาคุณทํ าการตัดสินใจอยางมีสติเพื่อแสวงหา
จุดประสงคและแผนการของพระองค

การวางแผนอาจเปนรูปแบบของการนมัสการ  เปนชวงเวลาซึ่งคุณตรึกตรองถึงจุดประสงค
และแผนการของพระเจาและเปดจอตใจของคุณออกสูการ
ทรงนํ าของพระวิญญาณ  พระวิญญาณสํ ารวจจิตใจและวิญญาณของคุณเพราะวาพระองคทรงมี
พระทัยของพระเจา  พระองคจึงทรงเปดเผยแผนการและจุดประสงคของพระเจาใหแกคุณเมื่อคุณ
อธิษฐาน  ศึกษาพระวจนะของพระเจาและวางแผนภายใตการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์  การวาง
แผนก็เปนกิจกรรมฝายวิญญาณ  ซึ่งไมปดกั้นการทํ างานของพระวิญญาณบริสุทธิ์



ตัวอยางที่ดีประการหนึ่งของเรื่องนี้คือ  แผนการของโยชูวาที่เมืองอัย  โยชูวาบทที่ ๘ โยชูวา
มีแผนการ  (ขอ ๔)  แตไมปดกั้นการงานที่มหัศจรรยของพระเจา  (ขอ ๑๘) ทั้งการวางแผนทาง ธรรม
ชาติและเหตุการณเหนือธรรมชาติ  ทํ างานรวมกันไดอยางสอดคลองกลมกลืนกัน
ประเพณี

ทุกครั้งที่คุณพยายามจะทํ าสิ่งใดใหแตกตางไปจากเดิม  คุณจะพบกับการตอตานจากผู
ที่ยึดถือประเพณี  เพราะเขาไมตองการเปลี่ยนแปลง  เขาทํ าสิ่งตางๆ เหลานั้นดวยวิธีนั้นๆมาเปน  เวลา
หลายปและไดกลายเปนประเพณีไปพระเยซูทรงประสบปญหาเดียวกันกับพวกธรรมาจารย
และฟาริสี

บางทีคุณอาจนํ าคนเครงประเพณีเหลานี้มาสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีได  แตบางครั้งคุณไมอาจที่
จะ  “เอาเหลาองุนใหมใสในถุงหนังเกา” ตามที่พระเยซูอธิบายไวไดจึงจํ าเปนตองใชผูเชื่อใหมผูซึ่งเต็มใจ
ที่จะเขาสูแผนการของพระเจาไมไดหมายความวาคนที่ยึดติดกับประเพณีจะไมไดรับความรอดหรือ
ไมใชสวนของพระกายพระคริสต  เขายังคงเปนพี่นองชายหญิงของเราในองคพระผูเปนเจาและเราควร
รักเขาและชวยเขาใหมากที่สุดแตเขาเลือกที่จะยึดติดกับประเพณีมากกวาที่จะมุงไปขางหนาเพื่อทํ า
ส่ิงใหมๆ  ใหสํ าเร็จภายใตการทรงนํ าของพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระเยซูตางก็รับใชในพระวิหารและธรรมศาลามากเทาที่จะทํ าได  ซึ่งสถานที่เหลานี้เปนสถานที่
“ตามประเพณี”  สํ าหรับการนมัสการในสมัยนั้น  แตเนื่องจากมีการปฏิเสธไมยอมรับเพราะประเพณี
ขัดขวาง  เหตุการณจึงบังคับใหเขานํ าขาวสารไปยังผูเชื่อใหมวึ่งเปดกวางที่จะรับขาวสารมากกวา

ความกลัวตออนาคต
การวางแผนมีสวนเกี่ยวของกับอนาคต  บางคนกลัวอนาคตและไมชอบที่จะคิดถึงการวาง

แผนอนาคต
แตคุณไมจํ าเปนตองกลัวเพราะวาพระเจาทรงควบคุมอนาคต พระองคทรงรูแผนการที่พระองค

ทรงมีสํ าหรับคุณ  ทั้งหมดที่คุณตองทํ าในการวางแผนก็คือขอใหพระเจาทรงเปดเผยแผนการของ
พระองคแกคุณ

“พระเจาตรัสวา  เพราะเรารูแผนงานที่เรามีไวสํ าหรับเจา  เปนแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ
ไมใชเพื่อทุกขภาพ  เพื่อจะใหอนาคนและความหวังใจแกเจา”

เยเรมีย ๒๙.๑๑
ความเกียจคราน

บางคนไมไดวางแผนและจัดองคกรเพราะตองใชเวลามากและเปนงานที่หนัก  เขาเกียจคราน
ความเกียจครานคือการไมเอาใจใสและขี้เกียจ

งานของคนเกียจครานมีอธิบายไวในสุภาษิต ๒๔.๓๐-๓๔ มันไมไดนํ ามาซึ่งการเก็บ เกี่ยว
ฝายวิญญาณ



กลัวความลมเหลว
ผูอารักขาที่ไมซื่อสัตยในมัทธิว ๒๕.๑๔-๓๐  กลัวความลมเหลว  ดังนั้นเขาจึงไมพยายามที่จะ

ใชส่ิงที่นายของเขาไดใหไว  (ดูขอ ๒๕)
คุณลมเหลวจริงๆ  เพียงครั้งเดียวเทานั้นคือ  เมื่อคุณหยุดที่จะพยายาม  โทมัส  เอดิสัน นัก

ประดิษฐผูยิ่งใหญในสหรัฐอเมริกาพยายามดวยวิธีนับรอยๆวิธีซึ่งลมเหลวหมดกอนที่เขาจะประดิษฐ
คิดคนไฟฟาได  แตมิสเตอรเอดิสันไดรับความสํ าเร็จอันยิ่งใหญเพราะวาเขาไมหยุดที่จะพยายาม  ในที่
สุด เขาก็ไดคนพบไฟฟา

บันทึกในพระคัมภีรเต็มไปดวยเรื่องราวของชายและหญิงผูยิ่งใหญซึ่งเปนคนของพระเจาซึ่งเคย
ลมเหลวแตเขายังคงดํ าเนินตอไปจนประสบความสํ าเร็จเพื่อพระเจาเพราะวาเขาไมไดหยุดที่จะพยายาม

แทจริงแลว   เมื่อคุณลมเหลวในการที่จะวางแผนก็คือ  คุณกํ าลังวางแผนที่จะลมเหลว
“When you fail to plan,  you are planning to fail !”



ชื่อ                                                             วิชา  การบริหารงานตามวัตถุประสงค

บททดสอบตนเอง บทที่ ๑
๑. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๒. อธิบายคํ าวา  “การบริหารตามวัตถุประสงค”
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๓. บอกเหตุผลวาเหตุการณการบริหารตามวัตถุประสงคจึงเปนสิ่งสํ าคัญ
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

๔. จงสรุปวามีการตอตานกี่ชนิดที่มีตอการวางแผนซึ่งคุณอาจประสบและอธิบายวาคุณจะ
จัดการกับปญหาเหลานั้นอยางไร ?
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               
                                                                                                                                               



วิชา  การบริหารงานตามวัตถุประสงค
คํ าตอบบททดสอบ  บทที่ ๑

๑. “แตจงปฎิบัติทุกสิ่งอยางเหมาะสมและมีระเบียบวินัยเถิด”
๑ โครินธ ๑๔.๔๐

๒. การบริหารงานตามวัตถุประสงคคือ  แผนการสํ าหรับการเปนผูอารักขาของงานรับใชโดย
การวางแผนและจัดองคกรอยางเหมาะสม  หนา  3

๓. เปรียบเทียบรายการของคุณกับคํ าอธิบายที่ใหไวในหนา  8-11
๔. เปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับส่ิงที่อธิบายไวในหนา  8-14



เพื่อศึกษาตอไป
๑. ตอไปนี้คือตัวอยางบางประการของการวางแผนในพระคัมภีร

♦ ในปฐมกาลบทที่ ๑-๓,   พระเจาทรงวางแผนทุกสิ่งที่ทรงสราง  ทรงวางแผนการสํ าหรับ
มนุษยและทรงเปดเผยแผนการของพระองคเพื่อใหมนุษยมาสูความรอด

♦ โนอาหวางแผนการที่จะสรางเรือ  :  ปฐมกาลบทที่ ๖
♦ อับราฮัมวางวัตถุประสงคสํ าหรับคนใชของเขาคือ  เอลีชาร   : ปฐมกาล ๒๔
♦ โยเซฟวางแผนสํ าหรับปแหงการอดอาหาร   :   ปฐมกาล ๔๑
♦ โมเสสไดรับแผนการจากพระเจาใหปลดปลอยอิสราเอลจากการเปนทาส   :  อพยพ ๓-๖
♦ แผนการสํ าหรับพลับพลามีรายละเอียดมากมาย : อพยพ ๒๔.๑๒-๔๐.๓๘
♦ ในหนังสือกันดารวิถี  เราเห็นแผนการในการนับประชากร  (๑.๑-๔๓)  และ การจัดแจงคาย

(๒.๑-๓๔)
♦ โยชูวาทํ าแผนการอยางละเอียดในการนํ าอิสราเอลใหไดชัยชนะและแบงแยกเอาดินแดน

แหงพระสัญญา  :    หนังสือโยชูวา
♦ ในหนังสือผูวินิจฉัย  เราเห็นแผนการมากมายของการปลดปลอยสิ่งที่พระเจาทรงตัดสิน

พิพากษาแลว
♦ นางรูธทํ าตามแผนการของนางนาโอมีที่เกี่ยวกับโบอาช : หนังสือนางรูธ
♦ ดาวิดเตรียมที่จะฆายักษ : ๑ ซามูเอล ๑๗
♦ กษัตริยเฮเซคียาหเตรียมแผนการที่จะรวมอิสราเอลเขาเปนหนึ่ง  เขายังทํ าแผนการที่จะ

ซอมพระวิหารและสรางระบบชลประทานสํ าหรับเยรูซาเล็ม : ๒ พงศาวดาร
๒๘.๓๑,  ๒ พงศกษัตริย ๑๖-๒๐

♦ เนหะมีหวางแผนที่จะสรางกํ าแพงขึ้นใหม : หนังสือเนหะมีห
♦ ผูพยากรณในพันธสัญญาเดิมเปดเผยแผนการของพระเจาสํ าหรับประเทศตางๆ
♦ พระเยซู : พระกิตติคุณเต็มไปดวยขอความซึ่งพระเยซูตรัสเกี่ยวกับจุดประสงค

และแผนการของพระองคที่จะทํ านํ้ าพระทัยของพระเจาที่มีตอชีวิตและงานรับใชของพระ
องคใหสํ าเร็จ  พระเยซูทรงสื่อสารจุดประสงคและแผนการนี้แกสาวกของพระองคและแกผู
เชื่อทุกคนโดยทั่วไป

♦ อัครทูตเปาโลวางแผนการ : ถาเขาไมมีแผนการแลว พระวิญญาณบริสุทธิ์คงไม
เปลี่ยนแผนนั้นตามที่บอกไวในกิจการ ๑๖.๖-๑๐

♦ หนังสือวิวรณเปดเผยแผนการของพระเจาสํ าหรับอนาคต



๒. จงอานเกี่ยวกับการวางแผนในหนังสือสุภาษิต  ดู ๑๓.๑๖,  ๑๔.๘,  ๑๕.๒๒,  ๑๖.๓,๙,  
๒๔.๓-๔,  ๒๙.๑๘

๓. ตามที่บทเรียนนี้เนนวา  การวางแผนที่เรากํ าลังศึกษาก็คือการวางแผนซึ่งกระทํ าภายใต
การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์  ไมใชการวางแผนอยางที่โลกทํ า  คุณไมไดมองดูที่
องคการทางโลกเพื่อหาแนวทาง
จงสังเกตคํ าเตือนเกี่ยวกับการวางแผนทางโลกในขอความนี้จากพระคัมภีร
“พระเจาตรัสวา  ‘วิบัติแกลูกหลานที่ด้ือดึง  ผูกระทํ าแผนงาน  แตไมใชของเรา  ผูกระทํ า
สนธิสัญญาแตไมใชตามนํ้ าใจเรา  เขาจะเพิ่มบาปซอนบาป
ผูออกเดินไปยังอียิปตโดยไมขอคํ าปรึกษาของเรา  เพื่อจะไปลี้ภัยในความอารักขาของ
ฟาโรห  เพื่อจะหาที่กํ าบังในรมเงาของอียิปต’ “

อิสยาห ๓๐.๑-๒

๔. จงอานเรื่องราวของเอลีชาและการอัศจรรยของนํ้ ามันที่เพิ่มพูนขึ้น  ซึ่งบันทึกไวใน ๒ พงศ
กษัตริย ๔.๑๒๗   พระเจาทรงเพิ่มพูนนํ้ ามันใหเต็มภาชนะทุกอันที่หญิงมายเตรียม ไว  ถาเธอไมได
เตรียมภาชนะไวละ  จะเปนอยางไร ? นํ้ ามันที่มีคานั้นก็จะสูญไป หรือบางทีพระเจาอาจไม
เพิ่มพูนใหเลยเพราะวาเธอไมไดเตรียมตัวที่จะรับนํ้ ามันนั้น

เปนไปไดไหมที่พระเจาจะเทพระพรของพระองคลงมามากกวาเดิมบนชีวิตและการรับใช
ของเราถาเราเตรียมตัวและมีแผนการที่จะรับพระพรนั้น  ?
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