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บทที่ 8
การตัดสินใจ

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว  คณุจะสามารถที่จะสิ่งตอไปน้ี

- เขียนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ า
- อธิบายถึงการนํ าเขาสูการตัดสินใจตามพระคัมภีร
- สรุปแนวทางสํ าหรับการตัดสินใจ
- อธิบายจุดประสงคของแบบจํ าลอง
- อธิบายคุณคาของแบบจํ าลองในการตัดสินใจ
- ใชแบบจํ าลองตามพระคัมภีรในการตัดสินใจ

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“ใจของมนุษยกะแผนงานของเขา  แตพระเจาทรงนํ ายางเทาของเขา”

สุภาษิต 16:9

คํ านํ า

การตัดสินใจเปนงานที่ยากซึ่งผูนํ าตองเผชิญในแตละวัน  การตัดสินใจแตละครั้งเปนสิ่งที่สํ าคัญ
เพราะวาการตัดสินใจในเรื่องเล็กๆ นอยๆ ภายในระยะเวลาหนึ่งยอมมีผลกระทบตอชีวิตและการรับใช
ทั้งหมดของคุณ

การตัดสินใจเปนการเลือก  คุณตองหาคํ าตอบสํ าหรับสถานการณในชีวิตจริงและตัดสินใจวา
คุณตองทํ าอะไร  การตัดสินใจทํ าใหเกิดจุดหมายปลายทาง การตัดสินใจที่ผูนํ ากระทํ ามีผลไมเฉพาะจุด
หมายปลายทางของเขา แตยังกระทบตอจุดหมายปลายทางของผูตามดวย

ชวีติเปนการตอเน่ืองของการเลือกและการตัดสินใจที่ไมมีวันสิ้นสุด  การทํ าการเลือกวาจะทํ า
อะไร เปนความรับผิดชอบของผูนํ า การปฏิเสธที่จะไมตัดสินใจก็เปนการตัดสินใจอยูในตัวเองแลว

บทเรียนนี้เสนอแนวทางในการตัดสินใจที่ดีและมีแบบจํ าลองตามพระคัมภีรในการตัดสินใจ
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วิธีการของพระคัมภีร

วธิกีารของพระคัมภีรในการตัดสินใจไมใชการลงคะแนนเสียงของประชากร ไมใชวิธีการตาม
แบบประชาธิปไตย หรือ “กฎของเสียงสวนมาก”  ปญหาของวิธีการนี้แสดงใหเห็นในเรื่องของอิสราเอล
ที่ชานเมืองคะนาอัน (ดู กันดารวิถี 13)

วธิกีารประชาธิปไตยในคริสตจักรทํ าใหเกิดการประนีประนอม ถือแบบแผนตามกฎเกณฑและ
การแขงขัน  การเคลื่อนไหวและการลงคะแนนเสียงจะจํ ากัดการเปดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์  การ
ลงคะแนนเสียงทํ าใหเกิดความรูสึกไมสบายใจ ความโกรธและแตกแยกในคริสตจักร  วิธีการเหลานี้ไม
ใชวธิกีารในพระคัมภีรในการตัดสินใจเพื่อคริสตจักร  เปนวิธีการที่คริสตจักรรับมาจากวิธีปกครองแบบ
ประชาธิปไตยของโลก

กิจการบทที่ 15  เปนตวัอยางที่ดีเลิศของวิธีการตามพระคัมภีรในการตัดสินใจ ตัวอยางนี้เกี่ยว
ของกับปญหาของประเพณียิว  การที่จะแกไขปญหา ผูนํ ามาพบกันอธิษฐาน วิเคราะหขอมูลและตกลง
กันภายใตการทรงนํ าของพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระเจาทรงตั้งผูนํ าไวในคริสตจักรเพื่อใหทํ าการตัดสินใจ  พระองคประทานสติปญญาแกเขาให
ทํ าความรับผิดชอบในหนาที่ใหสํ าเร็จ เม่ือมีสิ่งที่ตองตัดสินใจ ผูนํ าควรมาพบกัน อธิษฐาน วิเคราะหขอ
มูลและมาถึงขอตกลงกันภายใตการทรงนํ าของพระวิญญาณบริสุทธิ์

แนวทางในการตัดสินใจ

ตอไปน้ีเปนแนวทางบางประการเพื่อชวยผูนํ าใหทํ าการตัดสินใจไดดี
1.  แยกแยะปญหา

อะไรคือปญหาที่ตองทํ าการตัดสินใจ จงรวบรวมขอมูลทุกอยางที่เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว กลาว
ถึงปญหาโดยเขียนลงเปนขอความสั้นๆ คุณจะทํ าการตัดสินใจที่ถูกตองไมได ถาคุณไมไดแยกปญหา
ใหถูกตองเสียกอน
2.  ทํ าตามแบบจํ าลองในการตัดสินใจ

แบบจํ าลองคือ ตัวอยางของสิ่งใดสิ่งหน่ึง ใหตัวอยางไวใหคุณทํ าตาม
แบบจํ าลองในการตัดสินใจใหตัวอยางใหคุณทํ าตามเมื่อตองตัดสินใจ ในหนาตอไปเปนตัวอยาง

ตามพระคัมภีร ซ่ึงจะชวยคุณใหทํ าการเลือกอยางฉลาดภายใตพระประสงคของพระเจา ใหดูที่แบบ
จํ าลองแลวอานคํ าอธิบายที่ใหไว
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แบบจํ าลองสํ าหรับการตัดสินใจ

แยกแยะปญหา คํ าถามหรือสถานการณชีวิตซึ่งตองการหาการทรงนํ า

เกี่ยวของกับในพระคัมภีรโดยมีคํ าสั่งเปนหลักการ
หรือตัวอยางเฉพาะใหเราปฏิบัติตามหรือไม

มี ไมมี

    คอลัมนที่ 1 คอลัมนที่ 2 คอลัมนที่ 3
ทํ าการตัดสินใจ
ตั้งอยูบนคํ าสั่ง

เปนการปฏิบัติที่ไมแนใจ
(วาควรทํ าหรือไม)

⁄

เปนสถานการณของชีวิต
⁄

ทํ าการตัดสินใจโดยตอบคํ าถาม
เหลานี้
⁄

ทํ าตามขั้นตอนตอไปน้ี
⁄

สิ่งที่จะทํ านี้ถวายเกียรติแดพระ
เจาหรือไม

⁄

อธิษฐาน
⁄

แรงจูงใจของคุณที่จะทํ าคืออะไร
⁄

ศกึษาพระคัมภีร
⁄

จํ าเปนหรือไมที่จะตองทํ า
⁄

ฟงเสียงภายในของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ (และการทรงนํ าที่

อัศจรรย  ถามี)
จะสนับสนุนการเติบโตฝาย

วิญญาณหรือไม
⁄

⁄
ขอคํ าแนะนํ าจากคริสเตียน

เปนนิสัยที่เราตกเปนทาสหรือไม
⁄

⁄
วเิคราะหสถานการณ

เปนการประนีประนอมหรือไม
⁄

⁄
ใชกุญแจในพระคัมภีรเพ่ือหา

การนํ าทาง
จะนํ าไปสูการทดลองหรือไม

⁄
⁄

ทํ าการตัดสินใจ
ทํ าใหสิ่งน้ีดูชั่วรายหรือไม
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⁄
สิ่งน้ีละเมิดจิตสํ านึกของคุณหรือ

ไม
⁄

สิ่งน้ีมีผลกระทบผูอ่ืนอยางไร
⁄

อธิษฐานในเรื่องนี้แลวทํ าการตัด
สินใจ
⁄

ถาคุณไมมีสันติสุขในวิญญาณของคุณ  จงแสวงหาพระเจาตอไปโดยใชขั้นตอนในแบบจํ าลอง

ใชแบบจํ าลอง

ขั้นตอนแรกในการใชแบบจํ าลองการตัดสินใจคือ แยกแยะปญหา คํ าถามหรือสถานการณของ
ชีวิตเพ่ือหาการทรงนํ า

ตอไป จงแสวงหาพระวจนะที่เขียนไวของพระเจาเพื่อดูวา ปญหานี้จะจัดการไดโดยใชคํ าสั่ง ตัว
อยางหรือหลักการทั่วไปที่มีอยูในพระคัมภีรหรือไม  การทรงนํ าในการตัดสินใจหลายประการ โดย
เฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของความถูกหรือผิด  จะใหไวเรียบรอยแลวในพระคัมภีร
มี

ถาคํ าตอบคือ “ไมมี”  ก็ใหดํ าเนินตามแบบจํ าลองการตัดสินใจภายใตคํ าวา “ไมมี”
มีการเลือก 2 ประการในแบบจํ าลอง  สํ าหรับสถานการณที่ไมมีใหเห็นในพระคัมภีร คุณตอง

ตัดสินดูวา การตัดสินใจที่คุณตองทํ านั้นเปนการปฏิบัติที่ไมแนใจ (วาถูกหรือผิด)  หรือวาเปนสถาน
การณของชีวิตจริง
การปฏิบัติที่ไมแนใจวาถูกหรือผิด

การปฏิบัติที่ไมแนใจคือ สิ่งที่ไมไดกลาวไวอยางเจาะจงวาถูกหรือผิด  อาจเปนเรื่องของการพัก
ผอนหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการบันเทิง  นิสัย อาหาร เครื่องด่ืมหรือวิธีการแตงกาย

ถาการตัดสินใจของคุณเกี่ยวกับการปฏิบัติที่คุณไมแนใจ  ใหถามตัวคุณเองดวยคํ าถามที่ใหไว
ในแบบจํ าลอง  คอลัมนที่ 2   เม่ือคุณตอบแตละคํ าถามและอธิษฐานแลวก็ใหทํ าการตัดสินใจโดยอาศัย
คํ าตอบตอคํ าถามในแบบจํ าลองนั้น
สถานการณของชีวิต

สถานการณของชีวิตเปนการเลือกที่สํ าคัญซ่ึงอาจมีผลกระทบตอชีวิตในอนาคตของคุณได  
อาจรวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการสมรส  การรับใช อาชีพ ที่อยูอาศัย การเลือกคริสตจักร และอ่ืนๆ

สํ าหรับการตัดสินใจในสถานการณของชีวิต  ใหใชคอลัมนที่ 3  กอนอ่ืนใหอธิษฐานเกี่ยวกับ
การตัดสินใจ  ขอใหน้ํ าพระทัยของพระเจาสํ าเร็จในชีวิตของคุณ ขอสติปญญาจากพระองคที่จะทํ าการ
ตดัสินใจที่ถูกตอง ขอใหผูอ่ืนอธิษฐานกับคุณ

จงศึกษาพระคัมภีรและอางพระสัญญา เพ่ือขอการทรงนํ าที่ใหไวในพระวจนะของพระเจา
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จงรบัรูการเปดเผยเหนือธรรมชาติที่พระเจาสงมาให เพราะวามีหลายวิธีที่พระเจาตรัสกับ
มนุษยอยางเหนือธรรมชาติ เพ่ือเปดเผยใหรูน้ํ าพระทัยของพระองค และชวยเขาในการตัดสินใจ วิธี
เหลานี้ประกอบดวยการเห็นนิมิต การพยากรณ ความฝน ทูตสวรรคและเสียงที่ไดยิน

แตการเปดเผยเหนือธรรมชาติเชนนี้เปนขอยกเวนมากกวาที่จะเปนกฎ จุดประสงคหน่ึงของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผูเชื่อคือ เพ่ือใหการนํ าทาง

“เมือ่พระวิญญาณแหงความจริงจะเสด็จมาแลว พระองคจะนํ าทานทั้ง
หลายไปสูความจริงทั้งมวล เพราะพระองคจะไมตรัสโดยพลการ  แตพระองคจะ
ตรสัสิง่ทีพ่ระองคทรงไดยิน และพระองคจะทรงแจงใหทานทั้งหลายรูถึงสิ่งเหลา
น้ันที่จะเกิดข้ึน”   ยอหน 16:13

สวนใหญแลวพระเจามักจะทรงนํ าดวยวิธีน้ี ถามีการเปดเผยเหนือธรรมชาติก็ใหสรรเสริญ
พระเจา แตจํ าจํ าไวเสมอวา ถาความฝน นิมิต การพยากรณหรือการเปดเผยใดใดมาจากพระเจาแลว
ยอมไมขัดแยงกับพระวจนะของพระองค

วิธีการตามพระคัมภีรอีกประการหนึ่งซ่ึงชวยในการตัดสินใจคือ การขอคํ าแนะนํ าจากคริสเตียน
คํ าแนะนํ าที่ฉลาดจากผูนํ าฝายวิญญาณเปนสิ่งสํ าคัญ

“ทีไ่หนที่ไมมีการนํ า ประชาชนก็ลมลง แตในที่ซึ่งมีที่ปรึกษามากยอมมี
ความปลอดภัย”  สภุาษิต 11:14

“ทางของคนโงน้ันถูกตองในสายตาของเขาเอง แตปราชญยอมฟงคํ า
แนะนํ า”   สุภาษิต 12:15

คุณควรวิเคราะหดูสิ่งแวดลอมที่มีผลตอการตัดสินใจและใชกุญแจไขจากพระคัมภีรเพ่ือขอการ
ทรงนํ าตามที่ใหไวใน สุภาษิต 3:5-6
3.  แยกแยะทางเลือก

เม่ือคุณทํ าตามแบบจํ าลองเพื่อการตัดสินใจ คุณอาจพบวาคุณมีขอสรุปตางๆ หลายประการตอ
ปญหาที่คุณเผชิญ จงแยกแยะขอเลือกตางๆ และประเมินขอสรุปที่เปนไปไดแตละอยางโดยคํ านึงถึงสิ่ง
ตอไปน้ี

การเสี่ยง   ใหความเชื่อสมดุลกับสามัญสํ านึกและความเปนจริง  ประเมินดูวาขอสรุปใดมี
ประโยชน ขอสรุปใดเสียประโยชน

แหลงทรัพยากร    คุณมีแหลงทรัพยากรที่จํ าเปนในการดํ าเนินการสรุปหรือไม   ผูที่ตอง
ดํ าเนินการเปนผูตัดสินใจไดดีกวาผูอ่ืน  ไมมีการตัดสินใจใดจะทํ าไดถาคุณสามารถวางใจพระ
เจาวาพระองคจะทรงใหแหลงการเงินที่จํ าเปน

ผล    ขอสรุปใดจะใหผลที่ยิ่งใหญที่สุดโดยการใชความพยายามที่นอยที่สุด  ไมมีเหตุผลใดที่จะ
ตองทํ าดวยวิธีที่ยากลํ าบาก  ถามีวิธีที่งายกวาที่จะทํ าใหไดผลอยางเดียวกัน จงเลือกวิธีน้ัน
(นอกจากวาพระเจาทรงเปดเผยวิธีอ่ืนๆ)
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4.   เลือกขอสรุปที่ดีที่สุด
หลงัจากที่คุณไดตรวจสอบขอสรุปที่เปนไปไดทั้งหมดแลว  จงเลือกขอสรุปที่ดีที่สุด คุณไดขอ

ใหพระเจาทรงนํ าคุณแลว  ดังน้ันจงเชื่อวาพระองคจะทรงนํ าคุณ  โดยปกติคุณควรเลือกขอสรุปที่ดีที่สุด
ในแงของความเสี่ยงนอย มีแหลงขอมูลดีและทํ าใหไดผลดี

เรากลาววา “โดยปกติ” เพราะวาบางครั้งพระเจาทรงนํ าดวยวิธีที่ไมใชดีที่สุดในความคิดตาม
ธรรมชาติ  จํ าไววาวิธีของพระเจาไมใชวิธีของคุณ  บางครั้งแผนการของพระองคอาจไมดูดีที่สุดถาเรา
ใชเหตุผลตามธรรมชาติ  ดังน้ันใหเปดโอกาสตรงนี้ไวดวย

ในการตัดสินใจทุกๆ ครั้ง ยอมมีความเสี่ยงบางประการอยูเสมอ  นอกจากวาพระเจาทรงตรัส
โดยตรงแกคุณ โดยทางพระวจนะหรือทางการเปดเผยจากสวรรค อยากลัวที่จะตัดสินใจผิด  การตัดสิน
ใจผิดหลายประการสามารถแกไขใหถูกตองได

จํ าไววาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํ าพาการตัดสินใจของคุณ
“ใจของมนุษยกะแผนงานทางของเขา  แตพระเจาทรงนํ ายางเทาของ

เขา”  สุภาษิต 16:9

5.  สื่อสารการตัดสินใจ
ใหคนอ่ืนไดรูถึงการตัดสินใจของคุณ  จงสื่อสารใหชัดเจนกอนที่คุณจะปฏิบัติลงไป

6.  ดํ าเนินตามการตัดสินใจ
เม่ือไดตัดสินใจแลวก็จงดํ าเนินการปฏิบัติ  แลวทํ าสิ่งอ่ืนตอไป  คุณจะไมไดรับอะไรจากการ

วติกกงัวลเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ทํ าไปแลว  แตจงประเมินผลของการตัดสินใจเม่ือระยะเวลาหนึ่งผาน
ไป
7.  ประเมินผลการตัดสินใจ

ประเมินผลการตัดสินใจที่คุณทํ าไปแลว มันแกปญหาไดหรือไม  เปนการตัดสินใจที่ดีหรือไม
พระเจาทรงอวยพรหรือไม   คุณตองเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม?

การตัดสินใจสวนใหญอาจเปลี่ยนแปลงไดถาจํ าเปน  เราอาจปรับปรุงการตัดสินใจหลายอยาง
ได จงเปนคนที่เปลี่ยนแปลงได ไมยึดม่ัน  เปดโอกาสใหมีการเปลี่ยนแปลงตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์
ทรงนํ าพา

คํ าเตือนสุดทาย

อยาทํ าการตัดสินใจเม่ือคุณโกรธ ไมสบายหรืออยูในภาวะกดดัน อยาตัดสินใจเร็วเกินไป ให
เวลาที่จะฟงขอเท็จจริง การตัดสินใจสวนใหญไมจํ าเปนตองทํ าทันที  ซาตาน คือ ผูที่เรงเราและทํ าให
หวั่นกลัวและรีบรอน  พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนํ าอยางนุมนวล

อยาไดรีบรอนในกระบวนการตัดสินใจ
“จงรอคอยพระเจา จงเขมแข็งและใหจิตใจของทานกลาหาญเถิด เออ

จงรอคอยพระเจา”  สดุดี 27:14
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“จติใจของขาพเจาสงบคอยทาพระเจาแตองคเดียว  เพราะความหวัง
ของขาพเจามาจากพระองค”   สดุดี 62:5

“จงสงบอยูตอพระเจา และเพียรรอคอยพระองคอยู  อยาใหใจของทาน
เดอืดรอนเพราะเหตุผูที่เจริญตามทางของเรา”   สดุดี 37:7

“แตเขาทั้งหลายผูรอคอยพระเจาจะเสริมเรี่ยวแรงใหม   เขาจะบินข้ึน
ดวยปกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไมเหน็ดเหนื่อย  เขาจะเดินและไมออน
เปลี้ย”   อิสยาห 40:31
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ชื่อ                                                   

บททดสอบตนเอง บทที่ 8

1. จงเขียนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญจากความทรงจํ า

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

2. วิธีการตามพระคัมภีรเพ่ือทํ าการตัดสินใจคืออะไร  เปนการใชกฎของเสียงสวนมากและการลง
คะแนนเสียงใชหรือไม

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

3. จงสรุปแนวทาง 7 ประการในการตัดสินใจที่ใหไวในบทเรียนนี้
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4. แบบจํ าลองในการตัดสินใจคืออะไร

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

5. จุดประสงคของแบบจํ าลองคืออะไร

                                                                                                   
                                                                                                   

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 8

1. “ใจของมนุษยกะแผนงานของเขา  แตพระเจาทรงนํ ายางเทาของเขา”  สุภาษิต 16:9

2. วธิีการตามพระคมัภีรไมใชการลงคะแนนเสียง “กฎของการใชเสียงสวนใหญ” พระเจาทรงตั้งผู
นํ าไวในคริสตจักรเพื่อทํ าการตัดสินใจ

3.

1. แยกแยะปญหา

2. ทํ าตามแบบจํ าลองในการตัดสินใจ

3. แยกแยะทางเลือก

4. เลือกขอสรุปที่ดีที่สุด

5. สื่อสารการตัดสินใจ

6. ดํ าเนินการตามการตัดสินใจ

7. ประเมินผลการตัดสินใจ

4. แบบจํ าลองสํ าหรับการตัดสินใจคือ ตัวอยางที่ใหทํ าตามเมื่อตองทํ าการเลือกวาจะทํ าอะไรดี

5. แบบจํ าลองใหตัวอยางแกคุณที่จะทํ าตาม
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เพื่อศึกษาตอไป

1. ตอไปน้ีคือตัวอยางของปญหาและการตัดสินใจ

ปญหา

มีการขาดแคลนครูในรวีวารศึกษา มีนอยคนเต็มใจที่จะเปนครูแทน ในหลาย
กรณีชั้นเรียนตองยุบรวมกัน คนเขาเรียนก็ลดนอยลง

ขอสรุปที่เปนไปได

1.  เรียกรองใหมีอาสาสมัคร
2.  รวมชั้นเรียนเขาดวยกันใหมากขึ้น
3.  เริ่มโปรแกรมการฝกอบรมเพื่อฝกอบรมครูใหมๆ

วเิคราะหขอสรุป

1.  การเรียกรองใหมีอาสาสมัครจะทํ าใหหลายคนเปนครูสอนได  แตคนเหลานี้จะไดรับ
การฝกอบรมอยางเหมาะสมหรือไม
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2. การรวมชั้นเรียนเขาดวยกันใหมากขึ้น อาจแกปญหาของการขาดครู แตวานักเรียนจะ
ไดรับความสนใจสวนตัวในชั้นเรียนใหญๆ หรือไม  คุณภาพของสัมพันธภาพในกลุม
เล็กจะสูญเสียไปหรือไม

3. โครงการฝกอบรมจะทํ าใหไดครูใหม ซ่ึงไดรับการเตรียมใหเปนครูแทนหรือสอนในชั้น
เรียนเลย

การเลือกขอสรุปที่ดีที่สุด

ทางเลือกที่ 3 เปนทางเลือกที่ดีที่สุด โครงการฝกอบรมจะทํ าใหไดครูใหมๆ ซ่ึง
ไดรับการเตรียมอยางถูกตองใหสอนได

คุณอาจใชทางเลือกที่ 1 (อาสาสมัคร)  และ 2 (รวมชั้น) จนกวาครูกลุมแรกจะ
ไดรับการฝกอบรมแลว

ประเมินผล

หลักจากนั้น 3 เดือน จงประเมินผลการตัดสินใจ  โปรแกรมฝกอบรมแกไข
ปญหาการขาดแคลนครูหรือไม

2. ใหคดิถึงการตัดสินใจที่คุณเผชิญอยู จงใชหลักการที่คุณไดเรียนรูในบทเรียนนี้เพ่ือชวยคุณให
เลือกทางที่ดีที่สุด

3. พระคมัภีรเปนประวัติศาสตรของการตัดสินใจที่คนแตละคนและชาติตางๆ กระทํ าโดยเปนไป
ตามพระประสงคของพระเจา  เพ่ือศึกษาตอไปถึงการตัดสินใจและพระประสงคของพระเจา  ให
คณุศึกษาหลักสูตรของสถาบันฮารเวสไทมชื่อ “รูจักพระสรุเสียงของพระเจา”

4. ใหอานเรื่องของกษัตริยเรโหโบอัม ผูซ่ึงฟงคํ าแนะนํ าที่ผิด  เม่ือเผชิญกับการตัดสินใจ ใน 1
พงศกษัตริย 12:1-19


