
126

บทที่ 11
ยุทธวิธีในการวางแผน

วัตถุประสงค
เมื่อจบบทนี้แลว  คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปนี้
- เขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญจากความทรงจํ า
- บอกตัวอยางในธรรมชาติ 2 ตัวอยาง ซึง่แสดงใหเห็นวาผูเชื่อมีอิทธิพลตอส่ิงแวดลอม
ของเขาในฝายวิญญาณอยางไร
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “จดุประสงค”
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “วางแผน”
- ใหคํ าจํ ากัดความของคํ าวา “เปาหมาย”
- บอกถงึการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ 5 ข้ันตอน

ขอพระคัมภีรที่สํ าคัญ
“ทานทัง้หลายเปนความสวางของโลก  นครซึ่งอยูบนภูเขาจะปดบังไวไมได”   มัทธิว 5.14

คํ านํ า
              บทเรยีนตางๆในหลักสูตรนี้ไดทํ าใหคุณเห็นชนิดตางๆของการวิเคราะหส่ิงแวดลอม คุณได

ศึกษาวาจะวิเคราะหส่ิงแวดลอมสวนตัวและสิ่งแวดลอมของกลุมชน พื้นที่ ชาติ ดินแดนและองคการอยางไร
บทเรยีนเหลานีเ้นนวาการวิเคราะหส่ิงแวดลอมไมเปนการเพียงพอในตัวเอง  คุณตองนํ าเอา

ผลของการวิเคราะหของคุณมาใชเพื่อจุดประสงคของการประกาศขาวประเสริฐ
ในโลกธรรมชาติ คุณสามารถศึกษาดูไดจากทุงนาที่ขาวกํ าลังสุก  เพือ่ดูวาขาวชนิดใดและรู

วธิทีีดี่ที่สุดของการเก็บเกี่ยว  แตนอกเสียจากวาคุณไดนํ าเอาสิ่งที่คุณเรียนรูไปใชคือ  คุณจะไดเก็บเกี่ยว ผลที่
มคีากจ็ะไมเปอยเนาลงไปในทุงนา  ในโลกฝายวิญญาณก็เปนเชนเดียวกัน

มีผลตอสิ่งแวดลอม
ในฐานะผูเชื่อ  คุณตองมผีลตอส่ิงแวดลอมที่บาปของโลกซึ่งคุณอาศัยโดยการเปนแสงสวาง

และเปนเกลือของสังคม
พระเยซูตรัสวา  พระองคทรงเปนความสวางของโลก

“เราเขามาในโลกเปนความสวาง เพือ่ทกุคนทีว่างใจในเราจะมิไดอยูในความมืด”
 ยอหน 12.46
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แสงสวางของพระเยซูมีผลกระทบอยางไรตอโลก  “แสงสวาง”  ของพระองคแสดงใหเห็นหน
ทางทีช่ีวิตจะออกจากความมืดแหงบาปมาสูความสวางสุกใสของความรอด

“เพราะวาพระเจาองคนั้นผูไดตรัสส่ังใหความสวางออกมาจากความมืดไดทรงสองสวางเขา
มาในจิตของเรา เพือ่ใหเรามคีวามสวางแหงความรูถึงพระสิริของพระเจาปรากฎในพระพักตรของพระคริสต”

2 โครินธ 4.6

พระเยซูตรัสวาผูเชื่อตองเปนแสงสวางของโลกดวย
“ทานทั้งหลายเปนความสวางของโลก  นครซึ่งอยู บนภูเขาจะปดบังไวไมได เมื่อจุด

ตะเกียงแลวไมมีผูใดเอาถังครอบไว ยอมตั้งไวบนเชิงตะเกียง  จะไดสองสวางแกทุกคนที่อยูในเรือนนั้น ทาน
ทัง้หลายก็เหมือนกับตะเกียง จงสองสวางแกคนทั้งปวงเพื่อวาเมื่อเขาไดเห็นความดีที่ทานทํ า  เขาจะได
สรรเสริญพระบิดาของทานผูทรงอยูในสวรรค”                มัทธิว 5.14-16

ในโลกธรรมชาติ  แสงสวางชวยใหคนมองเห็นในความมืด  แสงสวางนํ าทางเขาตามถนน
ทีเ่ขาเดินทางไป ชวยใหเขาทํ างานสํ าเร็จลงได คนอานหนังสือเรียนรูและศึกษาไดเพราะมีแสงสวาง

ในโลกฝายวิญญาณ ผูเชือ่ตองมีจุดประสงคเชนเดียวกับแสงสวางของธรรมชาติ  เราตอง
สองสวางเขาไปในส่ิงแวดลอมที่มีบาปรอบ ๆ ตัวเรา ท ําใหคนทีห่ลงหายในความมืดแหงบาปมองเห็นหน
ทางของเขาคือ “บาน” แหงความรอดในพระเยซูคริสต

ความสวางฝายวิญญาณของคุณควรทํ าใหผูเชื่อรอบ ๆ ตัวคุณทํ างานรับใชของเขาได
สํ าเร็จ คนตองถกูทาทายใหศึกษาและรูจักพระเจาเพราะแสงสวางฝายวิญญาณของคุณสองออกไป

พระเยซูตรัสดวยวา  ผูเชือ่ตองเปนเหมือนเกลือ
“ทานทัง้หลายเปนเกลือแหงโลก  ถาเกลอืนั้นหมดรสเค็มไปแลวจะทํ าใหกลับเค็มอีก

อยางไรได  แตนั้นไปก็ไมเปนประโยชนอะไร มแีตจะทิ้งเสียสํ าหรับคนเหยียบยํ่ า”            มัทธิว 5.13

ในโลกธรรมชาติ  เกลอืใชเพื่อปรุงรสอาหารและรักษาอาหารไมใหเปอยเนา และยังทํ า
ความสะอาดไมใหแผลติดเชื้อดวย

ในโลกวิญญาณ  คุณตองท ําหนาที่เชนเดียวกับเกลือในธรรมชาติ คุณตองปรุงรส  รักษา
และชํ าระสิ่งแวดลอมที่บาปรอบๆ ตัวคุณใหสะอาด

ถาคุณไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของคุณ  คุณกเ็หมือนกับเกลือที่สูญเสียความเค็ม
ไป คุณก็ใชการไมไดประโยชนอันใด
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โดยการใชตัวอยางของแสงสวางและเกลือ  พระเยซูทรงแสดงใหเห็นชัดวา ผูเชื่อตองมี
อิทธพิลทางบวกในโลกนี้  เรามอิีทธพิลตอส่ิงแวดลอมเพื่อดึงทุกคนเขามาสูแสงสวางของพระกิตติคุณ

พระคัมภีรเปนหนังสือที่เต็มไปดวยเรื่องราวของชายและหญิงของพระเจาซึ่งมีอิทธิพลตอ
ส่ิงแวดลอมของเขาเหมือนดังแสงสวางกับเกลือ

การวางแผน
การวางแผนคือ วธิกีารท ําบางสิ่งบางอยาง  เปนยทุธวิธีการนํ าเอาการปฏิบัติออกมา
การวางแผนเพื่อการประกาศพระกิตติคุณภายใตการทรงนํ าของพระวิญญาณบริสุทธิ์

เปนอาวุธที่ทรงอํ านาจ ซึง่สมารถเปลี่ยนแปลงนิมิตใหกลายเปนความจริง   เปลีย่นความปรารถนาใหกลาย
เปนการแสดงออกโดยการกระทํ า  ใหโอกาสแกพระเจาที่จะทรงนํ าคุณไปสูการประกาศที่มีประสิทธิภาพ
กวาเดิม

เมื่อคุณวางแผน  คุณเตรยีมพรอมที่จะทํ างานเพื่อพระเจา  การวางแผนชวยใหคุณตัดสิน
ใจวาจะตองทํ าอะไรและทํ าอยางไร เพือ่ใหจุดประสงคของพระองคสํ าเร็จ

ยุทธวิธีเพื่อการวางแผน
พระเจาทรงมียุทธวิธีที่จะไปถึงกลุมชนแตละกลุมในโลก  พระองคทรงมียุทธวิธีสํ าหรับแต

ละพืน้ทีแ่ตละชาตแิละดินแดนเปนความรับผิดชอบของเราที่จะคนหาและนํ าเอายุทธวิธีนั้นๆมาดํ าเนินการ
ตอไปนีเ้ปนขั้นตอนบางประการสํ าหรับการวางแผน ซึง่จะชวยใหคุณทํ าจุดประสงคของ

พระเจาไดสํ าเร็จ  ซึง่แตละหัวขอมีอธิบายอยางละเอียดในวิชา “การจดัการโดยวัตถุประสงค”
ข้ันตอนที่ 1 เตรียมการ

ข้ันตอนแรกในการทํ าจุดประสงคใหสํ าเร็จ คือ การเตรยีมตัวอยางเหมาะสมโดยการ
อธษิฐานและแสวงหานํ้ าพระทัยพระเจา

อธษิฐานขอใหพระเจาทรงเปดเผยยุทธวิธีของพระองคในการเขาหากลุมชน พื้นที่ ชาติ
หรือดินแดน ดวยขาวประเสริฐ

“แผนงานของดวงความคิดเปนของมนุษยแตคํ าตอบของลิ้นมาจากพระเจา”
สุภาษิต 16.1

คุณเตรียมการโดยการวิเคราะหส่ิงแวดลอมดวย  คุณจะพัฒนาแผนการและจุดประสงค
ไดจากการวิเคราะห คุณตองรูจักบุคคล พื้นที่ ชาตแิละดินแดนซึ่งคุณวางแผนที่จะรับใช
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จงใชวชิาการที่คุณไดจากหลักสูตรนี้มาวิเคราะหส่ิงแวดลอม
ข้ันตอนที่ 2 ตัดสินดูจุดประสงค

ตัดสนิดวูตัถุประสงคของคุณในแผนการของพระเจาสํ าหรับคนเหลานี้  จดุประสงคคือส่ิง
ทีคุ่ณตองทํ าใหสํ าเร็จ  เปนจดุหมายปลายทาง เปาหมายที่คุณทํ างานเพื่อส่ิงนี้

จงทบทวนผลของการวิเคราะหส่ิงแวดลอมของคุณ  อธษิฐานขอใหพระเจาทรงเปดเผย
จดุประสงคเฉพาะภายในแผนการทั่วไปของพระองคเพื่อนํ าขาวประเสริฐไปสูคนเหลานี้

จดุประสงคทั่วไปของพระเจาก็คือ  ทกุคนเปนอนัหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูโดยการยอม
รับขาวประเสริฐ

“พระเจาทรงโปรดใหเรารูความลํ้ าลึกในพระทัยของพระองคตามพระเจตนารมณของ
พระองคซึ่งพระองคทรงดํ าริไวในพระคริสต ประสงควาเมื่อเวลากํ าหนดครบบริบูรณแลว  พระองคจะทรง
รวบรวมทุกสิ่ง ทัง้ทีอ่ยูในสวรรคและในแผนดินโลกไวในพระคริสต”              เอเฟซัส 1.9-10

พระเจาทรงมีแผนการที่จะใชคริสตจักรใหสํ าเร็จจุดประสงคของพระองค
“ประสงคจะใหเทพผูปกครองและศักดิเทพในสวรรคสถาน    รูจักปญญาอันซับซอนของ

พระเจาทางคริสตจักร ณ บัดนี้        ทัง้นีก้เ็ปนไปตามพระประสงคนิรันดรของพระองค     ซึง่พระองคไดทรง
กระท ําใหสํ าเร็จแลวในพระเยซูคริสตเจาของเรา”              เอเฟซัส 3.10-11

คริสตจักรประกอบดวยผูเชื่อแททั้งหมด  ถาคริสตจักรตองทํ าจุดประสงคใหสํ าเร็จ ผูเชื่อ
แตละคนก็ตองแสดงใหเห็นและทํ าจุดประสงคของแตละคนใหสํ าเร็จ

พระเจาทรงมีแผนการพิเศษเฉพาะสํ าหรับผูเชื่อแตละคน  เปนวธิีที่เขาจะสามารถรับใช
ในการประกาศขาวประเสริฐ  เมือ่ทุกคนตัดสินดูจุดประสงคแลว  คุณจะพบสวนของคุณในแผนการของ
พระเจา

เมือ่พระเจาทรงเปดเผยจุดประสงคของพระองค  ใหคุณเขียนลงไป ซึง่เรียกวา “คํ าแถลง
วัตถุประสงค” ขอความนี้ไมใชส่ิงที่คุณเชื่อตามหลักขอเชื่อ  แตเปนขอความที่อธิบายถึงจุดประสงคเฉพาะ
ของพระเจาสํ าหรับคุณในการรับใชในสิ่งแวดลอมที่คุณไดวิเคราะหไวแลว

เราไดใหคํ าแถลงวัตถุประสงคของเครือขายฮารเวสไทมนานาชาติไวเปนตัวอยางในภาค
ผนวกของคูมือนี้  คํ าประกาศนี้บอกถึงจุดประสงคเฉพาะขององคกรนี้ในแผนการของพระเจา

ข้ันตอนที่ 3 แผนการ
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เมือ่คุณรูสวนของคุณในจุดประสงคของพระเจาแลว  คุณตองทํ าแผนการใหสํ าเร็จ คุณ
ท ําไดโดยการวาง “เปาหมาย” เปาหมายคือ แผนการที่เขียนไวซึ่งมีลักษณะดังนี้

-  เกีย่วพนักบัจุดประสงคของพระเจาซึ่งคุณตองการทํ าใหสํ าเร็จ
-  บอกวาจะตองทํ าอะไร?
-  แสดงใหเห็นวาใครตองเปนผูทํ า
-  ตัดสนิดูวาจะตองเสียคาใชจายเทาไร (แผนการบางอยางทํ าสํ าเร็จลงไดโดยไมตองมี

การ
   วางคาใชจายเฉพาะ)
เปนความคิดที่ดีที่จะเขียนแผนการของคุณออกมา  ควรเขยีนเปาหมายแตละอยางดวย

วธิทีีคุ่ณจะตัดสินไดวาเปาหมายนี้ทํ าสํ าเร็จหรือไม?
ข้ันตอนที่ 4 ดํ าเนินการ

พระคมัภีรสอนไวอยางชัดเจนวาความเชื่อที่ปราศจากการกระทํ านั้นตายแลว  (ดูยากอบ
บทที่ 2) นัน้หมายความวา การอธิษฐาน  ความเชือ่และแมกระทั่งการวางแผนจะไมเกิดผลถาปราศจากการ
ลงมือกระทํ า

การวางแผนก็เพื่อใหมีการลงมือปฏิบัติ มใิชเพื่อวางแผนเฉย ๆ คุณตองทํ างานเพื่อให
สํ าเร็จเปาหมายที่คุณวางไว  คุณตองสือ่สารเปาหมายแกผูอ่ืนซึ่งจะทํ างานกับคุณ  คนตองไดรับการฝกอบ
รมใหชํ านาญในดานที่คุณตองการ ตองไดรับการกระตุนจูงใจ  จดัองคกรและนํ าทางเพื่อใหสํ าเร็จเปาหมาย

เราเปนอุปกรณของพระเจาเพื่อใหสํ าเร็จจุดประสงคของพระองค “อยายกอวัยวะของ
ทานใหแกบาป ใหเปนเครื่องใชในการอธรรม แตจงถวายตัวของทานแดพระเจา เหมอืนหนึง่คนที่เปนขึ้นมา
จากความตายแลวและจงใหอวัยวะเปนเครื่องใชในการชอบอธรรมถวายแดพระเจา”                โรม 6.13

ความเชื่อที่ปราศจากการกระทํ าตายแลว กเ็ชนเดยีวกับการวางแผนที่ไมมีการกระทํ า

ข้ันตอนที่ 5 ท ําใหสมบูรณ
เมือ่พระเยซูสงสาวกของพระองคออกไปรับใช  เขากลบัมารายงานผลใหพระองคทราบ

พระเยซูทรงประเมินผลการรับใชของเขา  การประเมินผลเปนการรับใชของเขา การประเมินผลเปนสิ่งที่
สํ าคญัสํ าหรับงานรับใชที่ประสบความสํ าเร็จ  เมื่อคุณตรวจสอบสิ่งตาง ๆ อยางระมัดระวังเพื่อดูคาของสิ่ง
นั้น
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เมือ่คุณประเมินเปาหมาย  คุณตดัสนิดูคาของมันในการทํ าใหจุดประสงคของพระเจา
สํ าเร็จ คุณศกึษาผลของการรับใชของคุณเพื่อดูวาคุณไดทํ าตามแผนการที่วางไวสํ าเร็จหรือไม  คุณประเมิน
วาคณุประสบความสํ าเร็จหรือลมเหลวอยางไร

เสร็จแลวคุณก็ตองทํ าใหแผนการนี้สมบูรณ  คุณพิจารณาอยางใครครวญดูผลของการ
ประเมินเพื่อทํ าการวางแผนตอไป

จดุประสงคของคุณจะยังคงเปนเหมือนเดิม  แตแผนการที่จะทํ าใหจุดประสงคนี้สํ าเร็จจะ
เปลี่ยนไป ส่ิงแวดลอมจะเปลี่ยน แลวคุณก็ตองปรับปรุงแผนการของคุณ  คุณตองขจัดเปาหมายซึ่งไมชวย
ใหจดุประสงคของพระเจาสํ าเร็จและตั้งเปาหมายใหมและปฏิบัติตามนั้น

จดุประสงคของคุณจะยังคงเหมือนเดิม  แตคุณจะทํ าขั้นตอนตาง ๆ 4 ข้ันตอนในวงจร
การวางแผนซํ้ าแลวซํ้ าอีกในขณะที่คุณทํ างานเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของพระเจาคือ

-  เตรียมการ
-  วางแผน
-  ดํ าเนินการ
-  ท ําใหสมบูรณ
จงรักษาจุดประสงคของคุณไวในใจ  จดุประสงคเปนเหมือนนิมิตฝายวิญญาณ ถาไมมี

จดุประสงคคุณจะลมเหลวได
“ที่ใด ๆ ทีไ่มมีการเผยธรรม  ประชาชนก็ละทิ้งความยับยั้งชั่งใจเสีย  แตคนที่รักษาธรรม

บัญญัติจะเปนสุข”              สุภาษิต 29.18

ศึกษาการวางแผน
บทเรียนนี้เสนอเพียงคํ านํ าสั้น ๆ ไปสูการวางแผน
หลักสูตรตอไปในวิชาของสถาบันฮารเวสไทมนานาชาติคือ“การจัดการตามวัตถุประสงค

จะใหคํ าแนะนํ าอยางละเอียดในวิชานี้  จะสอนใหคุณจัดการกับส่ิงที่พระเจาทรงไววางใจใหอยูในการดูแล
ฝายวิญญาณของคุณอยางสัตยซื่อ

คุณอาจศกึษาทุงนาแหงการเก็บเกี่ยวตั้งแตบัดนี้จนกวาพระเยซูจะเสด็จมา  แตวานอก
เสยีจากคุณจะมีแผนการที่จะเก็บเกี่ยวและบรรลุแผนการนั้น  ทุงนาจะไมมีวันไดถูกเก็บเกี่ยวเลย
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ชือ่…………………………………                                                                   หลกัการวิเคราะหส่ิงแวดลอม

บททดสอบตัวเอง บทที่ 11
1.   จงเขยีนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
1. ใหคํ าจํ ากัดความคํ าวา “จุดประสงค”
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. ใหคํ าจํ ากัดความคํ าวา “แผนการ”
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. เปาหมายคืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. ตัวอยาง 2 ประการในธรรมชาติที่พระเยซูทรงใช เพือ่แสดงวาผูเชื่อจะตองมีอิทธิพลตอส่ิงแวดลอม
คืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5. จงบอกขั้นตอน 5 ประการของยุทธวิธีในการวางแผนที่ใหไวในบทนี้
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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                                                                                                              หลกัการวิเคราะหส่ิงแวดลอม
คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 11

1.    “ ทานทัง้หลายเปนความสวางของโลก นครซึ่งอยูบนภูเขาจะปดไวไมได ”         มัทธิว 5:14
2. จุดประสงคคือ ส่ิงทีคุ่ณตองการทํ าใหสํ าเร็จ เปนจดุหมายปลายทาง เปนเปาหมายซึ่งคุณทํ างานเพื่อส่ิง

นีห้นา 119
3.    แผนการ คือ วธิใีนการทํ าจุดประสงคใหสํ าเร็จ      หนา 119
4.    เปาหมาย คือ ขอความที่กลาววาคุณจะบรรลุจุดประสงคไดอยางไร              หนา 120
5.    แสงสวางและเกลือ            หนา 117-118
1.  ดูหนา  119-121

-   เตรียมการ
-   ตัดสินจุดประสงค
-   วางแผน
-   ดํ าเนินการ
-   ท ําใหสมบูรณ
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เพื่อศึกษาตอไป

1.  จงศกึษาชวีิตของผูนํ าที่ยิ่งใหญบางคนในพระคัมภีร  เขาเหลานี้มีอิทธิพลตอส่ิงแวดลอม
ของเขา

ตังอยางเชน จงพจิารณาดูชีวิตของโยเซฟ  โมเสส เอสเธอร ดาเนียล เนหะมีย เอสรา
และผูเผยพระวจนะอื่น ๆ ผูวนิจิฉัยและกษัตริยในสมัยพันธสัญญาเดิม

จงศึกษาชีวิตของพระเยซูและดูวาพระองคทรงมีอิทธิพลตอส่ิงแวดลอมอยางไร           
สเตเฟน เปาโลและเปโตรเปนตัวอยางอื่น ๆ ทีต่องศึกษา

2.  จงศกึษาตอไปเกี่ยวกับพระเยซูและผูเชื่อในฐานะที่เปนแสงสวางของโลก
   มทัธิว 4.16,  5.14,  6.22-23
ลูกา 1.79, 2.32, 8.16, 11.33, 12.35, 15.8
ฟลิปป 2.5
ยอหน 1.4-9,  3.19-21,  5.35, 8.12, 9.5,  11.9-10,  12.35-46
โรม  13.12
เอเฟซัส  5.8
1 เธสะโลนิกา  5.5
1 เปโตร 2.9
2 เปโตร 1.19
1 ยอหน 1.5-7,  2.8-10
วิวรณ 21.23
ถามตัวคุณเองวา  ฉันจะมอิีทธพิลในฐานะเปนแสงสวางใหกับส่ิงแวดลอมไดอยางไร?

3.  จงศกึษาตอไปเกี่ยวกับผูเชื่อที่เปนเหมือนเกลือของโลก
มทัธิว 5.13
มาระโก 9.50
ลูกา 14.34
โคโลสี 4.6
ถามตัวคุณเอง  ฉันจะมอิีทธพิลตอส่ิงแวดลอมในฐานะที่เปนเกลืออยางไร?

4. จงศกึษาตอไปเร่ืองการวางแผนกับสถาบันฮารเวสไทมในวิชา “การจัดการโดยวัตถุประสงค”
ซึง่เปนวชิาสุดทายของหนวยการศึกษาเรื่อง “การจัดองคกร”
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ภาคผนวก
แหลงที่มาของขอมูล

ตอไปนีเ้ปนแหลงที่มาบางแหงที่เราอาจหาขอมูลเพื่อทํ าการวิเคราะหส่ิงแวดลอม ทุก
แหลงอาจไมสามารถใชไดกับการศึกษาแตละครั้ง  แตจงนํ าแหลงนั้นมาประยุกตใช  แหลงขอมูลมีดังนี้

-  หมูบาน กลุมชน เผาหรือผูนํ าเผา
-  ขาราชการ
-  ผูน ําทางศาสนา  มชิชันนารี  สภาของผูรับใช
-  สภาของคริสตจักรตาง ๆ
-  สํ านกังานใหญของนิกายตาง ๆ ของศาสนา
-  กรมศาสนาหรือกระทรวงศาสนา
-  นกัการศึกษา (ครู  ศาสตราจารย)
-  ศาลากลางจังหวัด
-  สํ านักงานเขต
-  สํ านักผังเมือง
-  กรมโยธาธิการ
-  หอการคา
-  สํ านกังานการศึกษาทองถิ่น
-  กรรมการอสังหาริมทรัพย
-  ผูพัฒนาที่ดิน
-  สํ านกังานหนังสือพิมพ
-  สํ านกังานการทองเที่ยว
-  รายงานการสํ ารวจประชากร
-  บริษัทโทรคมนาคม
-  รายชื่อผูใชโทรศัพททองถิ่น
-  สถานีวิทยุ/โทรทัศน
-  บริษัทขนสง
-  หองสมุด
-  สํ านกังานสถิติซึ่งจดบันทึกอาชีพ  เชื้อชาติ  ศาสนา
-  พลเมืองทองถิ่น
-  พพิธิภัณฑประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
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ตัวอยางคํ าสัมภาษณ

ตอไปนีเ้ปนตัวอยางคํ าถามที่จะถามผูนํ าตาง ๆ ไมใชทกุคํ าถามจะใชไดกับงานวิจัยทุกชิ้น
แตจงใชคํ าถามที่ใชได  คุณตองเพิ่มคํ าถามอื่น ๆ ทีใ่ชไดกับการศึกษาเฉพาะของคุณ

คํ าถามที่จะถามผูนํ าทุกคน
1.  คุณชื่ออะไร?
2.  คุณมตํี าแหนงหรือฐานะอะไรใน                       นี้ (หมูบาน เมือง เผา รัฐ ชาติ  ดินแดน)
3.  คุณเหน็วาอะไรเปนปญหาหรือความตองการที่สํ าคัญของประชาชน?
4.  ประชาชนเปดกวางแคไหนตอการเปลี่ยนแปลงทางศาสนา?
5.  มีกฎเกณฑใด ๆ ของทางราชการที่มีผลกระทบตองานประกาศที่นี่?
6.  คุณมีขอมูลเกี่ยวกับประชากร  ระดับการศึกษาและศาสนาของ                   นี้ (หมูบาน

                             เมือง เผา รัฐ ชาติ ดินแดน? หรือไม?)
7.  ภาษาอะไรเปนภาษาสํ าคัญที่ใชพูดกัน?
8.  ภาษาอื่น ๆ ทีใ่ชพูดกันคืออะไร?
9.  อัตราการรูหนังสือเปนอยางไร?

คํ าถามสํ าหรับผูนํ าทางราชการและผูนํ าของชุมชน
ใชคํ าถามในสวนที่บอกไวเกี่ยวกับอิทธิพลของภูมิศาสตร  วฒันธรรม  สังคมและภายนอก

ในการวิจัยของคุณ

คํ าถามสํ าหรับผูนํ าคริสเตียน
1.    คุณรับใชมานานเทาใดในที่นี้?
2.    คุณไดรับความสํ าเร็จอยางไรในงานรับใช?
3.    คุณลมเหลวอยางไร?  หรือวามีตรงไหนที่คุณคิดวาตองปรับปรุง?
4.    มกีลุมชนใดที่ยังไมเขาไปถึง?  ถามี ใคร ที่ไหน เขาพูดภาษาอะไร?
5.    มคีริสตจกัรจํ านวนเพียงพอหรือไมหรือมีความจํ าเปนที่ตองมีเพิ่ม
6.    คุณก ําลังทํ างานรับใชประเภทใดที่นี่?
7.    คุณเขารวมกับนิกายใด?
8.    มคีวามตองการวรรณกรรมของคริสเตียนหรือไม?
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9.    มสีถาบันฝกอบรมคริสเตียนชนิดใดอยูที่นี่
1. จงใชการวิเคราะห “ฝายวิญญาณ” ของการวิจัยแตละอยางในหลักสูตรนี้ ใหเขาชวย

คุณท ําสวนนี้ของการวิจัยใหสมบูรณ
2. อธิบายจุดประสงคฝายวิญญาณของคุณเองในพื้นที่นี้และถามวาคุณจะรวมมือกับ

พันธ  กจิของเขาไดอยางไร?
3. ถามความเห็นของเขาวา  นีเ่ปนเวลาของการหวานหรือการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณใน

บริเวณนี้
4. ทาทขีองประชาชนที่มีตอการรับใชของคุณที่นี่เปนอยางไร?

ตัวอยางของคํ าแถลงวัตถุประสงค
เครือขายฮารเวสไทมนานาชาติ

พระเยซูทรงเนนใหสาวกของพระองคมุ งความสนใจไปที่ทุ งนาแหงการเก็บเกี่ยวฝาย
วิญญาณของโลก

“ทานทั้งหลายวา  อีกส่ีเดือนจะถึงฤดูเกี่ยวขาวมิใชหรือ เราบอกทานทั้งหลายวา  เงยหนาขึ้นดูนาเถิด  วา
ทุงนาเหลืองอราม ถึงเวลาเกี่ยวแลว”                  ยอหน 4.53

องคพระผูเปนเจาทรงใหคํ าทํ านายแกคนงาน  ชายและหญงิทีรู่วาจะเก็บเกี่ยวทุงนาฝาย
วญิญาณของโลกเพื่ออาณาจักรของพระเจาไดอยางไร

เครอืขายฮารเวสไทมนานาชาติอุทิศตนเพื่อวัตถุประสงคนี้เองคือ เพือ่เรียกคนมาฝกอบรม
ใหแรงจงูใจและระดมเครือขายของคนงานผูเก็บเกี่ยวนานาชาติซึ่งสามารถที่จะทํ าสิ่งตอไปนี้

1.  อธษิฐานเผือ่การเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณของนานาชาติ
“แลวพระองคตรัสกับพวกสาวกของพระองควา “ขาวทีต่องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา แต

 คนงานยังนอยอยู  เหตนุัน้พวกทานจงออนวอนพระองคผูทรงเปนเจาของนา  ใหสงคนงานมาเก็บเกี่ยวพืช
 ผลของพระองค”                       มทัธิว 9.37-38

     “จงขอจากเราเถิด  และเราจะมอบบรรดาประชาชาติใหเปนมรดกของเจา    ตลอดทั้ง
 แผนดินโลกใหเปนกรรมสิทธิ์ของเจา”                    สดุดี 2.8

2.  แถลงหลกัการของการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ
“จงมอบค ําสอนเหลานั้นซึ่งทานไดยินจากขาพเจาตอหนาพยานหลายคนไวกับคนที่

 ซือ่สัตยที่สามารถสอนคนอื่นไดดวย”                 2 ทโิมธี 2.2
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3.  แสดงหลักการของการเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณ
“คํ าพดูและคํ าเทศนาของขาพเจาไมใชคํ าที่เกลี้ยกลอมดวยสติปญญา  แตเปนคํ าซึ่งได

 แสดงพระวิญญาณและพระเดชานุภาพ เพือ่ความเชื่อของทานจะไมไดอาศัยสติปญญาของมนุษย  แต
อาศยัฤทธิ์เดชของพระเจา”                        1 โครินธ 2.4-5

4.  ส่ือสารถงึความเรงดวนของคํ าบัญชาใหเก็บเกี่ยวฝายวิญญาณไปทั่วโลก
“ฤดเูกี่ยวผานไป  ฤดแูลงก็ส้ินลงแลว  และเราทั้งหลายก็ไมรอด”                เยเรมีย 8.20

5.  ระดมพลสมาชกิของพระกายของพระคริสตใหเก็บเกี่ยวทุงนาที่เขาไดรับมอบหมายใน
     โลกนีซ้ึง่เปนการเก็บเกี่ยวในยุคสุดทาย

“… และทรงรกัษาสัปดาหที่กํ าหนดการเกี่ยวขาวไวใหแกเรา”               เยเรมีย 5.24
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