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บทที่ 14
การวางแผนเพื่อการประกาศ

วัตถุประสงค
- เขยีนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ า
- อธบิายประโยชนของการวางแผน
- อธบิายวาเหตุใดการวางแผนจึงเปนไปตามพระคัมภีร
- ใชตนแบบส ําหรับการวางแผนซึ่งใหไวในบทนี้เพื่อวางแผนการประกาศ

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
                  “พระวญิญาณแหงพระเปนเจาทรงอยูเหนือขาพเจา เพราะวาพระองคไดทรงเจิมต้ังขาพเจาไว
เพือ่น ําขาวดีมายังคนยากจน พระองคทรงใชขาพเจาใหรองประกาศอิสรภาพแกบรรดาเชลย ใหประกาศแก
คนตาบอดวาจะไดเห็นอีก ใหปลอยผูถูกบีบบังคับเปนอิสระ”                      ลูกา 4:18

คํ านํ า
                  ในหนังสือกิจการของอัครฑูต มยีทุธวิธีที่สํ าคัญ 2 ประการในการประกาศแกชาวโลกซึ่งคริสต
จกัรในยุคแรกปฏิบัติอยูและยังใชไดเหมาะสมในปจจุบัน
                  ประการแรก คือ การประกาศที่เปนอยางธรรมชาติ ซึง่ผูเชือ่ตอบสนองอยางทันทีเมื่อมีโอกาสและ
แบงปนขาวประเสริฐโดยไมไดวางแผนมากอน
                  ประการที่สอง  เปนยทุธวิธีที่วางแผนไวเพื่อการประกาศ  หลกัฐานของวิธีนี้คือ การเดินทางออก
ประกาศและการปลูกคริสตจักรตามที่ตางๆ
                  ผูเชือ่ทกุคนควรฉวยโอกาสเพื่อการประกาศที่เปนไปอยางธรรมชาติ แตการวางแผนเพื่อการ
ประกาศเปนขั้นตอนที่คุณตองทํ าอยางละเอียดถี่ถวน ในบทนีคุ้ณจะเรียนรูวาจะวางแผนอยางไรเพื่อการ
ประกาศขาวประเสริฐ

วางแผนคือ การเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ
                  การวางแผนก็เหมือนกับการเพาะปลูก ไมมกีารปลูกพืชโดยไมเจาะจง ชาวนาอาจปลูกขาวสาลี
ในภาคตะวันออกกลางของสหรัฐ ปลูกสมในอิสราเอลและปลูกขาวในฟลิปปนส
                  ในแตละที่มีส่ิงที่เหมือนกันคือ มกีารเพาะปลูกพืชและมีปจจัยที่คลายคลึงกันเชน อาหารของพืช
นํ้ า แสงสวาง โรคพืช แมลงและอุปกรณตางๆ ถงึกระนัน้การเพาะปลูกก็แตกตางกันมาก ข้ึนอยูกับพืชที่ใช
ปลูก สถานที่และเทคโนโลยีที่ใช
                   เชนเดยีวกันในการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ คุณไมสามารถที่จะทํ า “การประกาศ” โดยทั่วๆไป
เทาๆกบัที่ชาวนาจะไมเพาะปลูกพืชทั่วไป ถาคณุอยากจะประสบความสํ าเร็จคุณตองวางแผนใหชัดเจน ส่ิง
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ทีค่วรมากอน ยทุธวธิแีละการมอบหมายงาน คุณตองรูจุดประสงคของคุณและมีแผนการเพื่อทํ าใหจุด
ประสงคนี้สํ าเร็จ

ประโยชนของการวางแผน
                    การวางแผนทํ าใหคุณเปนผูจัดการที่ฉลาดของขาวประเสริฐและทรัพยากรของการรับใช เชน
ตึก ทรัพยสิน อุปกรณ การเงนิและของประทานฝายวิญญาณของผูเชื่อที่อยูในความดูแลของคุณ
                    การวางแผนทํ าใหมีแนวทาง ชวยใหคุณทํ าการตัดสินใจไดดี  วางสิง่ที่สํ าคัญกอนสิ่งอื่นในการ
รับใชและทํ าใหคุณรับผิดชอบโดยการประเมินผลของงาน     ท ําใหคุณปฏิบัติโดยการตัดสินใจมากกวาที่จะ
มี
ปฏิกริยาตอบสนองเมื่อมีสถานการณวิกฤติเกิดขึ้น (หมายความวาไมวางแผนวาจะทํ าอะไร คอยแตแก
ปญหาที่เกิดขึ้นเทานั้น)

การวางแผนเปนสิ่งที่เปนไปตามพระคัมภีร
                    พระคมัภีรเตม็ไปดวยเรื่องราวของชายและหญิงที่วางแผนตามการทรงนํ าของพระเจา โนอาห
วางแผนสรางเรือใหญ อับราฮามวางเปาหมายสํ าหรับคนใชของเขา (ปฐมกาล 24) โยเซฟวางแผนเพื่อปที่จะ
กนัดารอาหาร (ปฐมกาล 41) โมเสสไดรับแผนการปลดปลอยอิสราเอลจากการเปนทาสและวางแผนเพื่อ
สรางพลับพลา โยชวูาวางแผนอยางละเอียดเพื่อใหไดชัยชนะตอแผนดินแหงพระสัญญา
                    ดาวดิเตรียมตัวเพื่อสรางพระวิหาร  กษตัริยเฮเซคิยาหมีแผนการที่จะใหอิสราเอลเปนหนึ่ง
และ
เนหะมยีวางแผนสรางกํ าแพงขึ้นใหม ผูเผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมเปดเผยแผนการของพระเจาสํ าหรับ
อนาคต
                    บางคนเชือ่วาการวางแผนจะปดกั้นเสรีภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แตไมจริง ภายหลังจาก
การเทลงมาอยางใหญยิ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในกิจการ บทที่ 12 หลงัจากนั้นไมนาน การวางแผนและ
การบรหิารองคกรเริ่มตนภายใตการทรงนํ าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กิจการ 6) การอศัจรรยซึ่งเกิดขึ้นในคริ
สตจกัรสมยัแรกยอมแสดงใหเห็นชัดเจนวาการวางแผนไมไดแทรกแซงงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ !
                    การวางแผนอาจเปนในรูปของการนมัสการ เปนเวลาซึ่งคุณใครครวญถึงจุดประสงคและแผน
การของพระเจาและเปดวิญญาณของคุณตอการทรงนํ าของพระองค เมือ่คุณอธิษฐานและศึกษาพระวจนะ
ของพระเจาและวางแผนภายใตการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การวางแผนนั้นก็เปนกิจกรรมฝาย
วิญญาณ
                    การวางแผนไมไดขัดขวางแตกลับรวมมือกับพระเจา ตัวอยางหนึ่งก็คือแผนการของโยชูวาที่
เมืองอัย (โยชูวา 8) เขามีแผนการ (ขอ 4)  แตมนัไมไดปดกั้นงานที่อัศจรรยของพระเจา (ขอ 18) ทัง้การวาง
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แผนแบบธรรมชาติและเหตุการณเหนือธรรมชาติทํ างานรวมกันอยางสอดคลองกลมกลืนเพื่อใหสํ าเร็จวัตถุ
ประสงค
                    พระเยซูทรงมีแผนงานในการรับใช  พระองคทรงวางแผนเพื่อเทศนาขาวประเสริฐ รักษาคนเจ็บ
ปวย ขับผีออกและทํ าการอัศจรรยซึ่งจะยืนยันพระวจนะของพระเจา (ขอ 18) พระองคทํ าจุดประสงคของ
พระเจาใหสํ าเร็จโดยการสิ้นพระชนมเพื่อบาปของมวลมนุษย ท ําลายงานของศัตรูและทรงฟนจากความตาย
โดยฤทธิ์อํ านาจและสงาราศี พระเยซูตรัสวา
                    “พระวญิญาณแหงพระเปนเจาทรงอยูเหนือขาพเจา เพราะวาพระองคไดทรงเจิมต้ังขาพเจาไว
เพือ่น ําขาวดีมายังคนยากจน พระองคทรงใชขาพเจาใหรองประกาศอิสรภาพแกบรรดาเชลย ใหประกาศแก
คนตาบอดวาจะไดเห็นอีก ใหปลอยผูถูกบีบบังคับเปนอิสระ”                        ลูกา 4:18
                    เปาโลวางแผนการ มฉิะนั้น พระวญิญาณบริสุทธิ์ไมสามารถเปลี่ยนแปลงเขาตามที่กลาวไวใน
กิจการ 16:6-10
                    พระเยซทูรงใหวางแผนการทั่วไปสํ าหรับการประกาศขาวประเสริฐในกิจการ 1:8 เมือ่เราวาง
แผนเพื่อการประกาศ เราเพียงแตเติมรายละเอียดลงไป

แผนการคืออะไร
                    ขอความใดก็ตามที่เกี่ยวกับวาอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเปนขอความแหงความเชื่อ การวางแผน
เปนขอความแหงความเชื่อ การไมพูดขอความเกี่ยวกับอนาคตคือ แสดงถึงการไมมีความเชื่อ
                   แผนการคือ วธิกีารอธบิายวาคุณจะดํ าเนินไปอยางไรเพื่อใหไปถึงเปาหมายของการประกาศ
การวางแผนบงัคับใหคุณแสวงหานํ้ าพระทัยของพระเจาและพระประสงคของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเจา
ทรงปรารถนาอะไร คุณจะปฏิบัติตนตามพระประสงคของพระองคไดอยางไรสํ าหรับชีวิตและการรับใชของ
คุณ การวางแผนชวยคุณใหตัดสินใจวาคุณจะไมทํ าอะไร เพราะวาการวางแผนกํ าจัดบางสิ่งออกไป
                   หลกัสตูรของสถาบันฮารเวสไทมนานาชาติชื่อ “การจัดการโดยวัตถุประสงค” จะชวยคุณในการ
วางแผน อยางไรก็ตาม จงจ ําไววาคุณอาจใชเวลาตลอดทั้งชีวิตเพื่อทํ าวิจัยและวางแผน แตไมเคยลงมือทํ า
ส่ิงนั้นเลย การวจิยัและวางแผนก็เพื่อประกาศขาวประเสริฐ มใิชเพื่อการวิจัยเฉยๆ

ตนแบบหรือการวางแผน
                     ตอไปนี้เปนรูปแบบวงจร ซึง่จะชวยใหคุณวางแผนตอเนื่องเพื่อการประกาศ

ก ําหนดพันธกิจใหชัดเจน

ประเมินผลแผนการ                                                      ตัดสินใจถึงวิธีที่จะใช

ดํ าเนินการตามแผน                                                          ตัดสนิใจถึงหนทาง



146

ท ําการวางแผน

                     ตนแบบนีเ้ร่ิมตนดวยสมมติฐานวาเราไมรูยุทธวิธีของพระเจาสํ าหรับคนนั้นๆ ซึง่จะชวยเราให
วางแผนการและความคิดเดิมๆลงไวและเปดใจตอการทรงนํ าของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอไปนี้ใหเรามา
ศึกษารายละเอียดของรูปแบบนี้
ก ําหนดพันธกิจใหชัดเจน
                    การเกบ็เกีย่วทีย่ิง่ใหญฝายวิญญาณที่เราตองทํ านั้นประกอบดวยพื้นที่ของหลายๆชาติ คุณตอง
ตัดสนิใหเฉพาะเจาะจงลงไปวาพันธกิจของคุณคืออะไร? คุณก ําลังพยายามประกาศแกใคร? เขาอาศัยอยูที่
ไหน? เขาเปนอยางไร?
                   คุณตองก ําหนดทุงนาแหงการเก็บเกี่ยวในดานภูมิศาสตร วฒันธรรมและภาษา หลักสูตรของ
สถาบนัฮารเวสไทมนานาชาติ ชื่อ “การวิเคราะหส่ิงแวดลอม” จะชวยคุณไดในเรื่องนี้
ตัดสนิใจใชวิธีที่ดีที่สุดของการประกาศขาวประเสริฐ
                  การประกาศมีหลายวิธีตามที่อธิบายไวในหลักสูตรนี้ คุณก ําหนดพันธกิจของคุณไดบนพื้นฐาน
ของสิ่งที่คุณเรียน จงตดัสนิใจโดยอธิษฐานเต็มที่ถึงวิธีที่ดีที่สุดของการประกาศ
                  เปนสิ่งสํ าคัญที่คุณตองทํ าเชนนี้ มฉิะนัน้คณุจะเสียเวลาในความพยายามของคุณ ตัวอยางเชน
การประกาศทางโทรทัศนจะไมประสบความสํ าเร็จในพื้นที่ซึ่งคนไมมีโทรทัศนดู     การประกาศดวย
วรรณกรรม
คริสเตยีนจะไมประสบความสํ าเร็จเมื่อมีเปอรเซ็นตของความไมรูหนังสือสูง
                 จ ําไววาสวนหนึ่งของยุทธวิธีในการใชวิธีการตางๆ คือการตัดสินใจวาคุณจะ ไม ท ําอะไรเชนเดียว
กับวาคุณ จะ ท ําอะไร
ตัดสินใจ “หนทาง” ของการประกาศ
                คุณจะใช “หนทาง” ใดในการประกาศ คุณจะใชใครใหประกาศแกคนในกลุมหรือในพื้นที่นั้น
บริเวณนั้นๆ คุณไดเงินชวยเหลืออยางไร ทรัพยากรวัตถุ (เชน อุปกรณ ส่ิงตีพิมพ และอืน่ๆที่คลายคลึงกัน)
ซึง่คุณตองการมีอะไรบาง
วางแผนเพื่อการประกาศ
                แผนการของคณุควรเปนที่เปาหมายการประกาศมากกวาที่จะไปใหอารยธรรมแกเขา ควรมุงเนน
ทีก่ารขยายแผนดินของพระเจา ไมใชเผยแพรกฎเกณฑของนิกายหรือองคการ
               แผนการควรบรรจุ “วตัถุประสงค” ซึง่เปนขอความกลาวถึงเปาหมายที่คุณปรารถนาใหสํ าเร็จ ขอ
ความนี้ควรที่จะ
               เขียนไว



147

               เกีย่วของกับการประกาศขาวประเสริฐ
               ชัดเจน
               สมดลุยระหวางความเชื่อและความเปนจริง  ถาไมเปนจริงแลวจะสํ าเร็จไมได
               มคีวามแนนอน  แผนการซึ่งคลุมเครือยอมยากที่จะดํ าเนินการได  คุณตองเขียนขอความวาใคร
เปนผูทํ าอะไร เมื่อไรและทํ าอยางไร
               ประเมินคาได   คุณตองสามารถประเมินผลถาคุณไดทํ าตามแผนสํ าเร็จแลว
               บริหารองคการจากสิ่งที่จํ าเปนกอนอื่น  บางสวนของแผนการตองทํ ากอนที่จะทํ าสวนอื่นใหสํ าเร็จ
วตัถปุระสงคบางอยางมีความสํ าคัญกวาวัตถุประสงคอ่ืน
ดํ าเนินงานตามแผนการเพื่อการประกาศ
                      การวางแผนเพียงอยางเดียวยอมไมทํ าใหงานประกาศสํ าเร็จลงได คุณตองดํ าเนินการตาม
แผนนั้น ซึง่หมายถึงวาคุณลงมือปฏิบัติ การด ําเนินงานตามแผนการประกอบดวย

- เลอืกคนใหทํ าตามแผนใหสํ าเร็จ
- ส่ือสารแผนการกับเขา
- มอบหมายความรับผิดชอบสํ าหรับสวนตางๆของแผนการ
- ฝกอบรมคนใหทํ างานนั้นๆ
- จัดองคกรคน แหลงที่มา เหตุการณ ฯลฯ
- วางก ําหนดการของเหตุการณ
- จัดงบประมาณ
- ท ําการตัดสินใจ
- ทบทวนความกาวหนา
- ประเมินผล

ประเมินผลแผนการประกาศ
                   เมื่อคุณประเมินผลก็หมายถึงวาคุณตรวจสอบอยางระมัดระวังและพิจารณาคุณคาของสิ่งนั้น
การประเมนิผลเปนกระบวนการของแผนการตรวจสอบเพื่อตัดสินคุณคาของแผนการนั้นๆ ในการทํ าให
สํ าเร็จวัตถุประสงคของการประกาศ
                   วตัถปุระสงคจะบอกวาคุณวางแผนที่จะทํ าอะไร การประเมินผลตัดสินวาคุณทํ าตามวัตถุ
ประสงคเหลานี้สํ าเร็จหรือไม แมกระทัง่พระเจาก็ยังทรงประเมินผลงานของพระองคในปฐมกาล บทที่ 1 พระ
องคตรวจดูทุกสิ่งที่ทรงสรางแลวทรงเห็นวา “ดี”
                   เมือ่คุณวางแผนสํ าเร็จแลวจะประเมินผลดูเพื่อตอบคํ าถามตอไปนี้

- คุณท ําถึงเปาหมายหรือไม ?
- คุณลมเหลวที่ตรงไหน เหตุใดและอยางไร ?
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- คุณสํ าเร็จที่ตรงไหน เหตุใดและอยางไร ?
- คุณอาจทํ าอะไรที่แตกตางออกไป วิธีอ่ืนๆ ใชคนอื่นๆ หรือแผนการที่แตกตางจากเดิม
- คุณไดใชทรัพยากรมนุษย วตัถแุละการเงินอยางฉลาดหรือไม ?
- คุณสามารถใชแผนการเดียวกันนี้อีกไหม ?
- คุณไดเรียนรูอะไรจากสิ่งนี้ซึ่งจะชวยคุณในการทํ าแผนการใหม

วงจรที่ตอเนื่อง
                   ตนแบบของการประกาศนี้ใหวงจรที่ตอเนื่อง ภายหลงัจากการประเมินผลแลวคุณทํ าตาม
กระบวนการซํ้ าอีกกับแผนการประกาศอันใหม
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ชื่อ …………………………………………
บททดสอบตนเอง บทที่ 14

1. จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
2. จงอธบิายถึงประโยชนของการวางแผน
 ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
3. จงอธบิายวาเหตุใดการวางแผนจึงเปนไปตามพระคัมภีร
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
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………………………………………………………………………………………………………………..

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 14

1. “พระวญิญาณแหงพระเปนเจาทรงอยูเหนือขาพเจา         เพราะวาพระองคไดทรงเจิมต้ังขาพเจาไวเพื่อ
นํ า

      ขาวดีมายังคนยากจน พระองคทรงใชขาพเจาใหรองประกาศอิสรภาพแกบรรดาเชลย ใหประกาศแกคน
      ตาบอดวาจะไดเห็นอีก ใหปลอยผูถูกบีบบังคับเปนอิสระ”            ลูกา 4:18
2. การวางแผนชวยใหคุณเปนผูอารักขาที่ฉลาดของขาวประเสริฐและของทรัพยากรในการรับใชเชน ตึก

ทรัพยสมบัติและอุปกรณ การเงนิและของประทานของผูเชื่อที่อยูในความดูแลของคุณ
การวางแผนใหแนวทาง ชวยคุณทํ าการตัดสินใจไดดี วางสิง่ทีจ่ ําเปนกอนสิ่งอื่นเพื่อการรับใชและทํ าให
คุณเปนผูที่รับผิดชอบดี เมือ่ประเมินผลทํ าใหคุณปฏิบัติโดยการตัดสินใจไมใชแตเพียงมีปฏิกริยาตอบ
เมือ่มส่ิีงที่ไมดีหรือวิกฤติเกิดขึ้นเทานั้น     หนา 144

3. เปรียบเทียบคํ าอธิบายของคุณกับคํ าบรรยายในหนา  145
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เพื่อการศึกษาดวยตนเองตอไป

1. เพือ่ศึกษาตอไปเกี่ยวกับการวางแผน จงศกึษาหลักสูตรที่ชื่อ “การจัดการโดยวัตถุประสงค”
2. ใชตนแบบที่ใหในบทนี้เพื่อวางแผนการประกาศในชุมชนของคุณ
3. การวางแผนเพือ่การประกาศประกอบดวยการประชุมหลายชนิดตางๆกันเพื่อวางแผน จดัองคการแกไข

ปญหาและประเมินผล ไมมวีธิใีดที่เราจะอธิบายถึงการประชุมทุกชนิดได คุณอาจตองการทํ าการ
ประชุม แตตอไปนี้เปนแนวทางทั่วไปเพื่อการประชุมวางแผนหรือประชุมธุรกิจ
1. มเีปาหมายเฉพาะเจาะจงเพื่อการประชุม เหตใุดจึงจํ าเปนตองประชุม เปาหมายของคุณคืออะไร

คุณตองการที่จะประสบความสํ าเร็จในส่ิงใด
2. จดัทํ าหัวขอการประชุม บอกถงึสิง่ที่คุณจะปรึกษากันตามลํ าดับของความสํ าคัญ จงรวมเวลาของ

การอธษิฐานเพื่อแสวงหาการทรงนํ าจากพระเจา
3. จดัท ํารายชื่อของทุกอยางที่คุณตองการจะใชในการประชุมซึ่งอาจรวมดินสอ กระดาษ รายงานแผน

ปายแสดง ตัวอยาง รวบรวมสิง่เหลานี้ทั้งหมดกอนหนาการประชุม
4. ก ําหนดวันที่ เวลา และสถานที่เพื่อการประชุม
5. แจงผูที่คุณตองการใหเขารวมประชุม บอกเขาถึงวันที่ เวลา สถานทีแ่ละเปาหมายของการประชุม

ใหแตละคนรูวาเขาตองนํ าอะไรมาเชน การนํ าเสนอ รายงาน การสรปุความกาวหนา ฯลฯ
6. เร่ิมตนและปดการประชุมตรงเวลา
7. มปีระธานซึ่งไดรับมอบหมายใหนํ าการประชุม
8. จดัใหมีวิธีการพูด จะใหคนยกมือและผูนํ าเรียกใหพูดไหม หรือจะมีการปรึกษาหารืออยางเปดเผย

หรือไม
9. จดัใหมีวิธีการตัดสินใจ คุณจะอธษิฐานจนกวาจะมีการลงความเห็นของทุกคน หรือจะใหศิษยาภิ

บาลหรอืผูน ําฝายวิญญาณคนอื่นทํ าการตัดสินใจหลังจากไดฟงจากผูเกี่ยวของทั้งหมดแลว
10. ยดึหัวขอการประชุม อยาถกูพาหลงไปโดยการปรึกษาถึงเรื่องอื่นๆ
11. จดโนตเกี่ยวกับการตัดสินใจของที่ประชุม โดยเฉพาะในเรื่องที่วาใครตองทํ าอะไร เมื่อไร ภายหลัง

จากการประชุม เขยีนบนัทกึลงไปในรูปแบบที่เหมาะสมใหสํ าเนาหนึ่งชุดแกผูเขาประชุมทุกคนซึ่ง
จะชวยใหเขาจํ าไดถึงงานที่เขาทํ าใหสํ าเร็จ
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