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บทที่ 10
          วิเคราะหองคกรคริสเตียนที่มีอยู

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- อธบิายวาการวิเคราะหองคกรคริสเตียนประกอบดวยอะไร
- บอกจุดประสงคของการวิเคราะหองคกรคริสเตียน
- วเิคราะหองคกรคริสเตียนที่มีอยู
- น ําเอาผลการวิเคราะหของคุณมาชวยใหองคกรทํ าจุดประสงคนั้น ๆ ใหสํ าเร็จในแผนการ

ของพระเจา

ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ
“ใครมหีกูใ็หฟงขอความซึ่งพระวิญญาณไดตรัสไวแกคริสตจักรทั้งหลายเกิด”  วิวรณ 2.29

คํ านํ า
ผูเชือ่ทีแ่ทจริงทุกคนซึ่งบังเกิดใหมเปนสวนหนึงของคริสตจักรแทซึ่งเรียกวาพระกายของ

พระเจา
“เพราะวาถึงเราจะเปนพวกยิวหรือพวกกรีก  เปนทาสหรือมิใชทาสก็ตาม  เราทั้งหลายได

รับบัพตศิมาโดยพระวิญญาณองคเดียวเขาเปนกายเดียวกันและพระวิญญาณองคเดียวนั้นซาบซานอยู”
                                                                                                                                                 1  โครินธ 12.13

ยอหนบทที่ 3  อธบิายประสบการณของการ “บังเกิดใหม”  โดยพระวิญญาณ  “พระกายของ
พระคริสต”  หรือคริสตจักรมีการจัดองคกรในหลาย ๆ วธิตีลอดทั่วโลกนี้  มคีริสตจักรทองถิ่นหลายแหง
หนวยงานมิชชั่น  นกิายตาง ๆ สามคัคธีรรมและหนวยงานบริการของคริสเตียน

หนวยงานหรือองคการตาง ๆ เหลานี้ไดพัฒนาขึ้นเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของคริสตจักร
ในระดับทองถิ่นใหดีกวาเดิม  ในบทนีคุ้ณจะไดเรียนรูวาจะวิเคราะหองคกรคริสเตียนไดอยางไร

จุดประสงคของการวิเคราะหองคกร
เปนแผนการของพระเจาที่ใหคริสตจักรเปนพลังฝายวิญญาณเพื่อเผยแพรขาวประเสริฐแก
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ชาติตาง ๆ ของโลก
“และท ําใหคนทั้งปวงเห็นแผนงานแหงความลํ้ าลึก  ซึง่ตัง้แตแรกสรางโลกทรงปดบังไวที่

พระเจาผูทรงสรางสารพัดทั้งปวง ประสงคจะใหเทพผูปกครองและศักดิเทพ ในสวรรคสถาน  รูจักปญญา
อันซบัซอนของพระเจาทางคริสตจักร ณ บัดนี้ ทัง้นีก้เ็ปนไปตามพระประสงคนิรันดรของพระองค      ซึ่ง
พระองคไดทรงกระทํ าใหสํ าเร็จแลวในพระเยซูคริสตเจาของเรา”               เอเฟซัส 3.9-11

พระคัมภีรชี้ใหเห็นวา  พลงัแรงงานฝายวิญญาณที่จะทํ าใหพันธกิจนี้ใหสํ าเร็จนั้นมีจํ ากัด
“แลวพระองคตรัสกับพวกสาวกของพระองควา  “ขาวทีต่องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา      แต

คนงานยังนอยอยู”                มทัธิว 9.37

ถาคนงานมีนอย  เราตองจัดองคกรดวยวิธีที่ดีที่สุดที่จะทํ าได  เพื่อที่คริสตจักรจะไดกระทํ า
พนัธกิจตอโลกไดสํ าเร็จ

วเิคราะหองคกรคริสเตียนที่มีอยูโดยมีจุดประสงค 3 ประการคือ
1.  เพือ่ใหรูถึงจุดประสงคขององคกร        บทบาทส ําคัญขององคกรในการทํ าพันธกิจของ

คริสตจักรใหสํ าเร็จเพื่อแพรกระจายขาวประเสริฐ
2.  เพือ่ตัดสนิดูวาองคกรปจจุบันทํ างานมีประสิทธิภาพหรือไม      ท ําตามวัตถุประสงคได

สํ าเร็จเพื่ออะไร?  สํ าเร็จอยางไร?  หรือลมเหลวอยางไร?
3.  เพือ่วางแผนสํ าหรับองคกรใหปฏิบัติวัตถุประสงคที่พระเจาประทานใหไดอยางมี

ประสิทธิภาพ
ถาคณุเปนสมาชิกขององคกรซึ่งคุณกํ าลังวิเคราะห  คุณจะตัดสินสวนของคุณในการชวย

ใหองคกรประสบความสํ าเร็จจุดประสงคนั้น

การวิเคราะหนี้ประกอบดวยอะไรบาง?
การวิเคราะหองคกรที่มีอยู  ประกอบดวยการศึกษาวัตถุประสงค  แผนการ ความเขมแข็ง

ความออนแอ  ส่ิงแวดลอม  แหลงที่มาและโปรแกรม

จะรวบรวมขอมูลอยางไร?
คุณสามารถรวบรวมขอมูลเพื่อการวิเคราะหไดโดย

การอธิษฐาน
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ขอพระเจาทรงเปดเผยวาคุณตองการที่จะรูอะไรเกี่ยวกับองคกร

ศกึษาวรรณกรรมที่เขียนไว
ศึกษาสิ่งที่เขียนไวที่เกี่ยวกับองคกร  เชน    คํ าประกาศของหลักขอเชื่อหรือคํ าประกาศของ

จุดประสงค  แผนการที่เขียนไว คุณสมบัติของสมาชิก กฎเกณฑ โครงสราง โดยกฎหมายหรือประวัติศาสตร

ขอสังเกต
สังเกตสวนตัวดูองคกร    สังเกตดสูมาชิกและผูนํ าในขณะที่เขาทํ างานรับใชผูซึ่งเขารูสึกวา

พระเจาทรงเรียกเขา

สมัภาษณ
ถามค ําถามตอผูนํ าและสมาชิกขององคกร

การวิเคราะหองคกร (หนวยงาน)

จุดประสงค
1.  องคกรมีคํ าประกาศวัตถุประสงคหรือไม?
เปนขอความที่เขียนอธิบายจุดประสงคขององคการ      ไมใชขอความที่วาองคกรเชื่ออะไร

แตเปนขอความวา เหตุใดจึงตั้งองคกรขึ้นมา  มจีดุประสงคหลักคืออะไร?
2.  สมาชิกขององคกรเขาใจวัตถุประสงคหรือไม?

   (เพื่อที่จะรูขอนี้ ใหสอบถามสมาชิกหลาย ๆ คนขององคกรวา “จดุประสงคขององคกรนี้
หรือคริสตจักรนี้คืออะไร?)

3.  สมาชกิเขาใจหนาที่ของตนในการทํ าวัตถุประสงคขององคกร  หรือหนวยงานใหสํ าเร็จ
หรือไม

4.  องคกรปฏิบัติตามวัตถุประสงคไดสํ าเร็จหรือไม ?    เขาท ําสิง่ที่เขาเชื่อวาพระเจาทรงให
เขาทํ าไดสํ าเร็จจริงๆ หรือไม?

5.  วตัถปุระสงคขององคกรมีความสัมพันธกับวัตถุประสงคของพระเจาอยางไร ? (คุณอาน
ถงึวตัถุประสงคของพระเจาไดในเอเฟซัส 1.9-11 และ 3.9-11)

แผนการ
1.  องคกรนี้มีแผนการที่เขียนไวหรือไม?
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2.  แผนการเหลานี้สัมพันธกับวัตถุประสงคขององคกรหรือไม?  แผนการแตละอยางมีสวน
ชวยสนับสนุนใหวัตถุประสงคขององคกรสํ าเร็จหรือไม?

3.  แผนการสะทอนใหเห็นวาตองทํ าอะไร  ใครเปนผูทํ า  และทํ าเมื่อใด?
4.  แผนการเหลานี้เขียนขึ้นเพื่อใหสามารถบอกไดวาทํ าสํ าเร็จแลวหรือไม?
5.  องคกรมีการวางแผนการประชุมหรือไม    หรือเขาวางเวลาไวสํ าหรับการอธิษฐานและ

แสวงหาพระเจาสํ าหรับการทรงนํ าหรือไม?
6.  ใครเปนผูวางแผนสํ าหรับองคกร?

ความเขมแข็ง
วเิคราะหดูความเขมแข็ง (พลัง) ขององคกร  เหตใุดองคกรจึงปฏิบัติงานไดดี ?   มีอะไรดี

เกีย่วกับโครงสรางปจจุบันขององคกร

ความออนแอ
วเิคราะหความออนแอขององคกร  เหตใุดองคกรจึงลมเหลว?  มตีรงไหนที่ตองปรับปรุง

สิง่แวดลอม
1.  องคกรรับใชอยูภายใตส่ิงแวดลอมใด ?  (องคกรรับใชกลุมชนพิเศษเฉพาะกลุมเฉพาะ

พืน้ที่ชาติหรือภูมิภาคใดของโลก?)
2.  องคกรไดศึกษาสิ่งแวดลอมหรือไม ?  องคกรวิเคราะหคน  พื้นที่   ชาตหิรือภูมิภาคที่

เขารับใชอยูหรือไม ?
3.  มอีะไรเกีย่วกับส่ิงแวดลอมที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอีกไมกี่ปขางหนา ?
4.  มอีะไรที่จะคงอยูอยางเดิม

แหลงทรัพยากร
บุคลากร  การเงนิและสิ่งอํ านวยความสะดวกตาง ๆ เปนแหลงทรัพยากรของทุก ๆ องคกร
1.  บุคลากร

“บุคลากร” คือ บุคคลที่ทํ างานในองคกร  จงถามคํ าถามเหลานี้
a  บุคลากรขององคกรไดใชของประทานฝายวิญญาณอยางขยันขันแข็งเพื่อใหงานรับ
     ใชสํ าเร็จลงไดหรือไม?
b  แตละคนเขาใจบทบาทของเขาในแผนการของพระเจาหรือไม?
c  ถาเขามีตํ าแหนงในองคกร    เขาเขาใจหนาที่และความรับผิดชอบของเขาหรือไม ?
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d  มกีารสื่อสารระหวางผูนํ าและบุคลากรหรือไม?
e  มคีวามจ ําเปนที่ตองมีคนงานมากขึ้นหรือไม ?  ถามี  ในต ําแหนงใดบาง?
f  มคีวามสมัพนัธทีดี่ระหวางบุคลากรดวยกันเองและระหวางพวกเขากับผูนํ าหรือไม?
    ถาไมมีอะไรคือปญหาที่มีอยู ?  มคีวามจ ําเปนที่ตองใชวินัยตามพระคัมภีรหรือการ
    ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าสวนตัวเพื่อแกไขปญหาเหลานี้หรือไม ?
g  ผูนํ าในองคกรปฏิบัติตนตามรูปแบบในพระคัมภีรคือ “ผูนํ าที่เปนผูรับใชหรือไม?”
    (หลกัสูตรสถาบันฮารเวสไทมชื่อ “หลกัการจัดการตามพระคัมภีร”   ซึง่อธิบายถึง
     การเปนผูนํ าแบบผูรับใชโดยละเอียด)
h  บุคลากรในองคกรไดรับการฝกอบรมที่เพียงพอสํ าหรับงานรับใชที่เขาพยายามทํ า
    หรือไม?  เขาควรไดรับการเตรียมตัวใหดีไดอยางไร?
i  มกีารจัดระบบงานใหแกกลุมบุคลากรหรือไม ?  มแีผนการสํ าหรับจัดระบบงานให
    เขาท ําเพื่อใหวัตถุประสงคของพระเจาสํ าเร็จหรือไม ? ถาคนงานมีนอย    เขาควรถูก
    จดัระบบดวยวิธีที่ดีที่สุดเพื่อการเก็บเกี่ยว
 j บางองคกรตั้งคุณสมบัติสํ าหรับสมาชิกภาพ  มาตรฐานของคนที่ตองการเขารวมงาน
    รับใชตองมีถาองคกรมีสมาชิกภาพ (เชน สมาชิกของคริสตจักร)    คุณสมบัติเหลานี้
    เปนไปตามพระคัมภีรหรือไม      สมาชกิปจจุบันมีชีวิตเปนไปตามมาตรฐานเหลานี้
    หรือไม?

2.  การเงิน
     จ ําเปนตองมีเงินเพื่อทํ างานของพระเจา  เรารับผิดชอบตอการเปนผูดูแลอารักขาเงินทอง

เชนเดียวกับของประทานฝายวิญญาณ  จงถามคํ าถามตอไปนี้
a  มงีบประมาณเขียนลงไวหรือไม ?งบประมาณคือ แผนการวาคุณจะใชจายเงินที่คุณไดรับ

อยางไร การวางแผนเชนนี้เปนไปตามพระคัมภีร (ดู ลูกา 14.28-30)
b  องคกรทํ าตามงบประมาณที่ต้ังไวหรือไม?
c  องคกรไดใชเงินทุนซึ่งพระเจามอบหมายใหไวดีอยางไร ?  มดีานใดบางที่ใชอยางสูญเสีย

และมากเกินไปที่ควรแกไข ?  จะใชเงนิทองใหดีกวาไดอยางไรเพื่อใหสํ าเร็จวัตถุประสงคของอาณาจักรของ
พระเจา ?

d  มรีายงานการเงินประจํ าเดือนหรือประจํ าปหรือไม (งบประมาณคือ  แผนการวาจะใชเงิน
อยางไร ตองทํ ากอนใชเงินทุน  รายงานการเงินแสดงวาเงินถูกใชไปจริง ๆ อยางไร

e  ถาองคกรตั้งอยูในเมือง  มบัีญชีธนาคารหรือไม ?
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f  มใีครไดรับการฝกอบรมและมอบหมายใหจดบันทึกการเงิน    เตรียมงบประมาณและทํ า
รายงานการเงินหรือไม ?

g  องคกรมคุีณสมบัติครบถวนเกี่ยวกับการเงินตามที่รัฐบาลตองการหรือไม?  เชน รายงาน
ประจํ าปใหรัฐบาล ภาษีตางๆ

h  องคกรละเมิดหลักการใดใดของพระคัมภีรในดานการเงินหรือไม ?
i   งบประมาณกี่เปอรเซ็นตใชไปในการประกาศ (คือการแพรขาวประเสริฐที่แทจริง) ?
j   แหลงรายไดขององคกรคืออะไร?  มแีหลงใหม ๆ ทีจ่ะหาไดหรือไม ?
k  มหีนีอ้ะไรบางที่ตองตัดทอนออก?
3.  ส่ิงอ ํานวยความสะดวกตางๆ
ส่ิงอํ านวยความสะดวกตาง ๆ ขององคกรประกอบดวย  อาคารและเครื่องมือ  ซึ่งใชในงาน

รับใช จงถามคํ าถามตอไปนี้
a  อาคารในปจจุบันที่องคกรใชหรือเปนขององคกรคืออาคารใด ?          มคีวามพอเพียงตอ

โปรแกรมขององคกรหรือไม?  ส่ิงอ ํานวยความสะดวกตางในปจจุบันจะปรับปรุงใหดีไดอยางไร?
b  มส่ิีงอ ํานวยความสะดวกใหมๆอยางใดที่ตองการในอนาคตสํ าหรับองคกรเพื่อใหเพียงพอ

ตอการทํ างานรับใชไดสํ าเร็จ
c  ถามมีาตรฐานของรัฐบาลสํ าหรับอาคาร      อาคารขององคกรในปจจุบันมีมาตรฐานตรง

ตามนั้นหรือไม?  จะตองแกไขอะไรบาง ?  เชน   กฎเกณฑเกี่ยวกับไฟ   ทางเขาออก   อุปกรณใชเวลาฉุกเฉิน
d  ท ํารายการของอุปกรณที่เปนขององคกร รายการนี้เรียกวา “พัสดุ” อุปกรณบางอยางตอง

การซอมแซมหรือหามาแทนที่หรือไม?
e  มอุีปกรณใหมอันใดบางที่ตองการใชเพื่อใหทํ าตามแผนการของพระเจาไดดียิ่งขึ้น
f  องคกรมกีารประกันเพื่อใชในการลงทุนปรับปรุงอาคารหรือเปลี่ยนอุปกรณใหมหรือไม
g  ตนทนุของคาไฟฟาใหความรอน  ความเยน็สํ าหรับอาคารเปนอยางไร?
h  มสีถานที่เพียงพอสํ าหรับการจอดรถหรือไม?

โปรแกรม
โปรแกรมคือ  โครงการซึ่งองคกรตองทํ าใหสํ าเร็จวัตถุประสงค
1.  มโีปรแกรมทีก่ํ าลังทํ าอยูโปรแกรมใดในงานรับใชที่มีสวนสนับสนุนวัตถุประสงคสํ าคัญ

ขององคกร?  โปรแกรมใดไมมีสวนสนับสนุน?
2.  โปรแกรมใดมีสวนสนับสนุนวัตถุประสงคของพระเจาในการเผยแพรขาวประเสริฐไปสู

ชนชาติตาง ๆ โปรแกรมใดไมมีสวนสนับสนุน?
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3.  มโีปรแกรมที่กํ าลังทํ าอยูโปรแกรมใดที่ตองจัดปรับปรุงใหมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ?
มอีะไรที่ตองทํ าบาง?

4.  โปรแกรมใดที่กํ าลังทํ าอยูซึ่งควรกํ าจัดออกไป?
5.  ควรพิจารณาโปรแกรมใหม ๆ ใดบางซึง่อาจชวยองคกรใหทํ าวัตถุประสงคใหสํ าเร็จดีข้ึน?
6.  มโีปรแกรมใดซึ่งองคกรกํ าลังดํ าเนินการอยูซึ่งตรงขามกับหลักการของพระคัมภีร
7.  มโีปรแกรมใดที่มีสวนสนับสนุนตอการเจริญเติบโตฝายวิญญาณของสมาชิกขององคกร?

คุณตองนํ าเอาผลของการวิเคราะหมาใช
คุณตองนํ าเอาผลการวิเคราะหของคุณมาใชเพื่อใหมีประสิทธิภาพ  ตอไปนี้คือส่ิงที่คุณตองทํ า

วัตถุประสงค
1.  ถาไมมีขอความที่เขียนไวเกี่ยวกับวัตถุประสงควา  เหตุใดองคกรนี้จึงตั้งขึ้นมา  คุณจะรูได

อยางไรวา องคกรบรรลุวัตถุประสงคหรือไม   จงทํ างานกับผูนํ าขององคกรที่จะเขียนคํ าแถลงของวัตถุประสงค
เพือ่ทีจ่ะชวยใหคุณเขียนคํ าแถลงของวัตถุประสงค   จงทบทวนบทที่ 11   ของหลักสูตรนี้

แลวเรียนหลักสูตรของฮารเวสไทมชื่อ  “การบริหารโดยวัตถุประสงค”
จงแนใจวาค ําแถลงของวัตถุประสงคสะทอนใหเห็นวัตถุประสงคของพระเจาในการนํ า

พระกิตติคุณไปสูชนชาติทั้งหมด  น ําสรรพสิ่งมารวมไวดวยกันในพระคริสต
2. เมือ่คุณไดเขียนคํ าแถลงวัตถุประสงคแลว  จงแนใจวาสมาชิกทุกคนของคริสตจักรหรือ

องคกรเขาใจวัตถุประสงค จงอธบิายพนัธกจิเฉพาะพิเศษขององคกรและบทบาทของสมาชิกแตละคนในการ
ท ําใหวัตถุประสงคนี้สํ าเร็จลงได

3. ถาองคกรมีคํ าแถลงวัตถุประสงคแลว จงวางแผนวาองคกรจะทํ าวัตถุประสงคที่พระเจา
ทรงเรียกใหต้ังองคกรสํ าเร็จลงไดอยางไร

ความเขมแข็งขององคกร
จงวเิคราะหดูรายการของความเขมแข็งที่คุณเห็น  ส่ิงเหลานี้จะใชไดดีที่สุดอยางไร  เพื่อให

สํ าเร็จวัตถุประสงคของพระเจาสํ าหรับองคกรนี้  ความเขมแข็ง (จดุแข็ง)  เหลานี้จะนํ าไปใชเพื่อนํ าพระกิตติ
คุณไปสูโลกไดอยางไร?  ความเขมแข็งที่ไมไดนํ าไปใชจะออนแอและผุพังลง

ความออนแอขององคกร
จงวิเคราะหรายการของความออนแอที่คุณเห็น  พระเจาจะทรงทํ ากิจในความออนแอ

เหลานี้เพื่อสํ าแดงฤทธิ์อํ านาจของพระองคไดอยางไร?  มีหลักการใดของพระคัมภีรที่อาจนํ ามาใชกับ
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ความออนแอเหลานี้

สิง่แวดลอม
ถาองคกรไมไดวิเคราะหส่ิงแวดลอม  จงทํ าการวิเคราะหคน  พื้นที่ ชนชาติหรือภูมิภาค

ของโลกซึ่งองคกรกํ าลังรับใชอยู  คุณตองรูวาคุณกํ าลังรับใชใครถาคุณตองการเขาถึงเขา
จงใชการวเิคราะหของคุณถึงสิ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่จะยังคงอยูเหมือนเดิมใน

ส่ิงแวดลอมอีก 5 ปขางหนา  เพือ่วางแผนการตาง ๆ
ตัวอยาง   ถามโีครงการสรางบานจัดสรรใหญกํ าลังวางแผนที่จะสรางใกลคริสตจักรนั้น ๆ นีอ่าจเปนการ
เปลีย่นแปลงในสภาพแวดลอมซึ่งเขารับใชอยู  ควรวางแผนการใหเกี่ยวของสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลง
เชนนีเ้พื่อวัตถุประสงคของการเผยแพรขาวประเสริฐ

แหลงทรัพยากรณ
หลักสูตรฮารเวสไทมนานาชาติชื่อ  “การจัดการโดยวัตถุประสงค” จะชวยใหคุณจัดองคกร

และวางแผนในดานตาง ๆ ตอไปนี้
1.  บุคลากร

a  วางแผนการเพือ่ทํ าใหคนขององคกรใชของประทานฝายวิญญาณเขมแข็งเพื่องานรับใช
b  ถาคนขององคกรไมเขาใจบทบาทของเขาในแผนการทั้งหมดหรือหนาที่และความรับผิด

ชอบ กจ็ะตองไดรับการแกไขเสียใหถูกตอง  จงท ําแผนงานขงองคกร
c  ถามกีารสือ่สารที่ไมดีระหวางผูนํ าและคนทํ างาน จงวางแผนเพื่อปรับปรุงการสื่อสารให

ดีข้ึน
d  ถามคีวามจํ าเปนตองมีคนงานเพิ่มข้ึนในองคกร   จงเริม่รับและฝกอบรมคนงานเพื่องาน

รับใช
e  ถามคีวามสมัพนัธทีไ่มดีระหวางคนทํ างานดวยกันหรือระหวางคนทํ างานกับผูนํ าจงจัด

การกับปญหาซึ่งคุณเห็นได  คุณจะแกไขปญหาเหลานี้ไดอยางไร ?   เราตองนํ าเอาหลักการของการลงวินัย
ตามพระคัมภีรที่ใหไวในบทที่ 18 มาใชหรือไม ?     การปรกึษาแนะนํ าสวนตัวจะนํ ามาใชเพื่อแกไขปญหา
เหลานี้ไดอยางไร

f  ถาผูน ําในองคกรไมประพฤติตนตามรูปแบบในพระคัมภีรของการเปน  “ผูนํ าแบบผูรับ
ใช”  หลักสูตรของฮารเวสไทมชื่อ “หลกัการบริหารตามพระคัมภีร”  จะชวยในแงมุมนี้

g  ถาคนในองคกรไมไดรับการอบรมเพียงพอสํ าหรับการรับใชที่เขากํ าลังพยายามทํ า  จง
จงเริ่มตนโปรแกรมการฝกอบรม จงถามตวัเองวา“ใครตองการการฝกอบรมใหดีข้ึน? เขาตองการฝกอบรม
อะไร?”  จงเริม่ตนโปรแกรมการฝกอบรมเพื่อสนองตอบตามความตองการของเขา
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h  ถามคุีณสมบัติของการเปนสมาชิกขององคกรซึ่งไมเปนไปตามพระคัมภีร  จงเขียนราง
เสียใหม
2.  การเงิน

a  ถาไมมีงบประมาณที่เขียนไว  จงเตรียมทํ าไว
b  ถาองคกรไมไดทํ าตามงบประมาณที่เขียนไว  จงเขยีนงบประมาณเสียใหมเพื่อใหเห็น

ไดวา  การเงินถูกใชจายไปจริง ๆ อยางไร
c  ก ําจดัการสูญเสียหรือการใชจายที่มากเกินไปที่คุณเห็นได
d  ท ํารายงานการเงินประจํ าเดือนและประจํ าปเพื่อสรุปวาการเงินถูกใชไปอยางไร?
e  ถาองคกรของคุณอยูในเมือง      จงเริม่เปดบัญชีธนาคารและขอใหธนาคารชวยคุณตั้ง

ระบบการบัญชีที่เหมาะสมสํ าหรับการเงินขององคกร
f  มอบหมายและฝกอบรมบางคนใหทํ าบันทึกการเงินดวยวิธีที่ซื่อสัตยและเปนระเบียบ
g  ถาทกุองคกรไมทํ าตามระเบียบของรัฐบาลในดานการเงิน  จงแกไขทันที  จงยืน่เสนอ

รายงาน  ภาษี ทกุอยางที่ตองทํ าตอรัฐบาล
h  ถาองคกรไดละเมิดหลักการใด ๆ ของพระคัมภีรเกี่ยวกับการเงิน  จงแกไขทันที
i  จงบอกวธิทีี่จะเพิ่มเปอรเซ็นของงบประมาณใหแกการประกาศ (คือการเผยแพรขาว

ประเสริฐที่แทจริง)
j  บอกแหลงใหม ๆ ของรายไดที่จะหาเขามาใหมไดสํ าหรับองคกร
k  ท ําแผนการที่จะกํ าจัดหนี้ขององคกรใหหมดไป

3.  ส่ิงอ ํานวยความสะดวก
a  จงท ํารายการของสิ่งตางๆ    ในสิง่อ ํานวยความสะดวกปจจุบันซึ่งตองการการปรับปรุง

เชน ส่ิงใดตองการการซอมแซม  ทาสี  ปายใหม ๆ การท ําความสะอาดทั่วไป  จงวางแผนวาใครจะทํ าอะไร
เมื่อใด

b  วางแผนสิง่อํ านวยความสะดวกใหมๆที่ตองการ ไมวาองคกรจะเล็กหรือผูคนจะยากจน
อยางไร จงท ําแผนการโดยความเชื่อใหตอบสนองตอความตองการนี้ดวยความชวยเหลือของพระผูเปนเจา

c  ถาสิง่อ ํานวยความสะดวกเหลานี้ไมเปนไปตามมาตรฐานของรัฐบาลทองถิ่นซึ่งองคกร
นี้ต้ังอยู  จงท ําการซอมแซมเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน

d  จงซอมแซมหรือทํ าใหมแทนอุปกรณที่หักเสียหาย
e  เร่ิมตนสะสมเงินเพื่ออุปกรณใหมซึ่งจะชวยองคกรใหสํ าเร็จวัตถุประสงคไดดีข้ึน
f  ซือ้การประกนัส ําหรับตึกอาคารและอุปกรณเพื่อทดแทนคาใชจายถาสิ่งเหลานี้เสียหาย
g  จงท ําการเปลี่ยนแปลงบางอยางเพื่อตัดคาใชจาย เชน คาเครื่องทํ าความเย็น คาไฟ
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การวางแผน
1.  ถาไมมีแผนการที่เขียนไว  จงพบกบัผูนํ าที่สํ าคัญขององคกรเพื่อทํ าการวางแผน
2.  ถามีแผนการที่เขียนไว  แตไมมีประสิทธิภาพ  จงพบกบัผูนํ าที่สํ าคัญเพื่อทํ าแผนการใหม
3.  แผนการที่ควรจะเปนดังนี้
- มสีวนสัมพันธกับวัตถุประสงคของพระเจา
- มสีวนสัมพันธกับวัตถุประสงคขององคกร
- แถลงวาจะตองทํ าอะไร?

. ใครเปนผูทํ า

. เมื่อใด

. ถาเหมาะสมก็ใหรวมคาใชจายดวย

โปรแกรม
1.  จงศึกษาโปรแกรมที่กํ าลังทํ าอยูในงานรับใชซึ่งไมมีสวนสนับสนุนตอจุดประสงคหลัก

ขององคกร  จะจัดเสียใหมอยางไร  เพื่อใหมีสวนสนับสนุนตอจุดประสงคหรือวาควรจะเลิกทํ า
2.  จงศกึษาโปรแกรมในปจจุบันซึ่งไมมีสวนสนับสนุนตอวัตถุประสงคของพระเจาในการ

เผยแพรขาวประเสริฐไปสูทุก ๆ ชาติ  จงจดัเสยีใหมเพื่อใหสนับสนุนตอวัตถุประสงคของพระองคไดหรือไม?
ถาไม กใ็หลมเลิกโปรแกรมเสีย
 3.  วางแผนที่จะจัดโปรแกรมปจจุบันที่สมควรจะจัดเสียใหม  ท ํารายการวามีอะไรตองทํ าบาง
ท ําโดยใครและเมื่อใด

4.  วางแผนที่จะเริ่มโปรแกรมใหม ๆ ซึง่จะชวยใหองคกรทํ าตามวัตถุประสงคของเขาไดสํ าเร็จ
ในแผนการของพระเจา

5.  ลมเลิกโปรแกรมใด ๆ ทีอ่งคกรดํ าเนินการอยูซึ่งตรงขามกับหลักการของพระคัมภีร
6.  ถาไมมโีปรแกรมใดที่ชวยสนับสนุนตอการเจริญเติบโตฝายวิญญาณของสมาชิกของ

องคกรนี้  จงเร่ิมตนทํ า  ถาองคกรจะตองทํ าวัตถุประสงคใหสํ าเร็จ  สมาชกิจะตองเติบโตฝายวิญญาณ  จงวางแผน
เวลาการอธิษฐาน  การนมัสการ  การศกึษาพระคัมภีรและโอกาสสํ าหรับรับใชซึ่งกันและกัน

เรื่องเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ
1.  ถาไมมีคํ าแถลงหลักขอเชื่อ  จงพบปะกับผูนํ าและเตรียมเขียนไว  คนตองการรูวาองคการ

เชื่ออะไร  และรูพื้นฐานพระคัมภีรที่มีตอความเชื่อม่ัน
2.  มีเร่ืองอื่น ๆ ใดบางทีคุ่ณเห็นไดจากการวิเคราะหซึ่งตองการดูแลเอาใจใสและแกไข?
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จงท ํารายการและวางแผนจัดการกับแตละอยาง
3.  วางแผนที่จะรวมมือกับองคการคริสเตียนอื่น ๆ ในพืน้ที่ของคุณโดยมีจุดประสงคเพื่อ

การประกาศขาวประเสริฐ  คุณจะก ําจดัปญหาในปจจุบันและทํ างานรวมกันเพื่ออาณาจักรของพระเจา
4.  ถาคณุเปนสมาชิกขององคกรที่คุณวิเคราะห  คุณจะใชของประทานฝายวิญญาณของ

คุณอยางไรเพื่อสนับสนุนตอการทํ าใหวัตถุประสงคของพระเจาสํ าเร็จในองคกรนี้?
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ชือ่………………………………….                                                                  หลกัการวิเคราะหส่ิงแวดลอม

บททดสอบตัวเอง บทที่ 10
1.   จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2.  วตัถปุระสงคของการวิเคราะหองคกรคริสเตียนคืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3.    การวิเคราะหองคกรประกอบดวยอะไรบาง
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4.   ในฐานะทีเ่ปนสวนหนึ่งของการศึกษาบทเรียนนี้คุณไดทํ าการวิเคราะหองคกรคริสเตียนเสร็จแลวหรือยัง
………………………………………………………………………………………………………………
5.   คุณวางแผนทีจ่ะใชส่ิงที่เรียนรูมาเพื่อชวยใหองคกรเผยแพรพระกิตติคุณไปยังชาติตางๆในโลกหรือยัง
………………………………………………………………………………………………………………
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หลกัการวิเคราะหส่ิงแวดลอม

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 10

1.   “ ใครมหีกูใ็หฟงขอความซึ่งพระวิญญาณไดตรัสไวแกคริสตจักรทั้งหลายเถิด”               วิวรณ 2:29
1. วตัถปุระสงคของการวิเคราะหองคกรคริสเตียน คือ

-  เพือ่ใหรูวัตถุประสงคขององคกร บทบาทส ําคัญขององคกรในการทํ าพันธกิจของคริสตจักรใหสํ าเร็จ
   เพือ่แพรกระจายขาวประเสริฐ

       - เพือ่ตัดสินดูวาองคกรปจจุบันทํ างานมีประสิทธภิาพหรือไม    ท ําตามวัตถุประสงคไดสํ าเร็จดีเพียงไร
          อยางไร หรือลมเหลวอยางไร

-  เพือ่วางแผนส ําหรับองคกรใหปฏิบัติตามวัตถุประสงคที่พระเจาประะทานใหอยางมีประสิทธิภาพ
    หนา 106

2. การวเิคราะหองคกรที่มีอยูประกอบดวยการศึกษาวัตถุประสงค แผนการ ความเขมแข็ง ความออนแอ
       ส่ิงแวดลอม แหลงที่มาและโปรแกม          หนา  107
3. ถายงัไมไดทํ าการวิเคราะหองคกรคริสเตียน กจ็งทํ าเสีย
4. ถายงัไมไดวางแผนใชผลของการวิเคราะห  กจ็งทํ าเสีย
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เพื่อศึกษาตอไป

จงศึกษาวิวรณ   1.10-3.22  บทเหลานี้       เสนอการวิเคราะหของพระเจา  ถาองคกรคริสเตียนซึ่งเปน
คริสตจักรที่ตั้งอยูทั่วทวีปเอเชีย  แลวเติมตารางตอไปนี้ใหสมบูรณ

สถานที่ต้ังคริสตจักร ความเขมแข็ง ความออนแอ แผนการของพระเจา
เพื่อการปรับปรุง

เอเฟซัส

สเมอรนา

เปอรกามอส

ธยิาทิรา

ฟลาเดลเฟย

เลาดีเซีย
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