
 12

ความเปนผูรับใชและประสิทธิผล 
( Stewardship and Effectiveness ) 

ความเปนผูรับใช ( Stewardship ) 
1.  การกระทําตามทีเ่ราไดรับการขอรอง  และกระทําจนเปนผลสําเร็จเปนการฝกปฏิบัติความเปน    

ผูรับใช 

2. การรักษาและเพ่ิมพูนทรัพยสินของเราเปนการฝกปฏิบัติความเปนผูรับใช  ทรัพยสินในที่นี้ไมได

หมายเพียงเงินทอง  ส่ิงของตางๆ เทานั้น  ยังรวมถึงสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจของเรา  ความม่ันคง

ทางอารมณ  ทักษะ ความรูและความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน หากเราไมมีการฝกปฏิบัติความเปนผูรับ

ใชอยางแทจริง       ดังกลาวแลว    เราก็ไมอาจไดรับผลตางๆ  ซึ่งเราเรียกวา  “ประสิทธิผล”  ได 

3.  ประสิทธิผลที่คงอยูนานจะควบคูไปกับความเปนผูรับใชเสมอ   เพราะความเปนผูรับใชจะเปนส่ิง

ที่คอยปรับสมดุลระหวางปริมาณผลผลิตที่เราตองการ ( P, Production )  ดวยการรักษาใหคงอยู

และ เพ่ิมพูนผลผลิตนั้น กับการดูแลความสามารถในการผลิตของปจเจกบุคคล  ความสัมพันธ   หรือ

วัตถุ ( PC,Production Capability )    ความเปนผูรับใชจึงแสดงถึงความสมดุลที่สุดระหวาง  P และ 

PC 

ขอบเขตของความเปนผูรับใช  ( The Extent of Our Stewardship ) 

 ความเปนผูรับใชกอใหเกิด ( ทรัพยสิน )   3 ส่ิง  ไดแก  วัตถุ   เงิน   และมนุษยรวมถึงตัวเรา

ดวย  และในบรรดา   3  ส่ิงนี้    มนุษยสําคัญที่สุด   เพราะทุกส่ิงถูกปกครองและใชโดยมนุษยเทานั้น 

 บอยคร้ังที่มิติดานมนุษยชาติถูกละเลยจนเกิดความเสียหายแกสรรพส่ิง 

ความเปนผูรับใชและประสิทธิผลในความสัมพันธ ( Stewardship and Effectiveness in 

Relationship ) 

1. ความเชื่อใจเปนรากฐานของความสัมพันธที่เขมแข็ง 
 หากระดับความเชื่อใจที่บุคคลอ่ืนมีตอเราสูงมากเทาใด  ความสัมพันธระหวางเขากับเราก็

จะมากข้ึนเทานั้น และเราสามารถยกระดับความเชื่อใจดังกลาวไดโดยอาศัยพฤติกรรมของเรา  เชน  

ความมีอัธยาศัยดี   มีความเคารพบุคคลอ่ืน   รักษาคําม่ันสัญญา   ปฏิบัติตามความคาดหมาย   มี

ความเปนหนึ่งเดียวกัน   มีความจงรักภักดี   รูจักขอโทษเม่ือทําผิดพลาด   เปนตน   ดังนั้น ระดับ

ความเชื่อใจที่บุคคลอ่ืนมีตอเรายอมลดลงถาเราทําในทางตรงกันขาม 

2. พฤติกรรมที่สรางความเชื่อใจตองมาจากหัวใจ 

 พฤติกรรมที่สรางความเชื่อใจจะเกิดผลก็เพราะพฤติกรรมนั้นหล่ังไหลมาจากความรักบุคคล

อ่ืนโดยไมมีเง่ือนไข    
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 ถาพฤติกรรมที่เราทําเปนเพียงเทคนิคการลอกเลียนแบบ ผลที่ออกมาจะตรงขามกับส่ิงที่ควร

จะเปน  นั่นคือ จะกอใหเกิดการทําลายความเชื่อใจมากกวาการเสริมสราง   แตถาเราพยายามสราง

ความเชื่อใจอยางไมมีเง่ือนไขใดๆ   ความเชื่อใจก็จะเกิดข้ึนอยางแนนอน   เพราะเหตุที่แทจริงยอม

กอเกิดผลแทจริง 

3. ความสัมพันธยิ่งแนนแฟน  การแสดงความรักของเราก็ยิ่งสมํ่าเสมอ 

 ถาเรามีความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนมากข้ึนเทาใด   เราก็จะยิ่งมีพฤติกรรมที่สมํ่าเสมอ  ไม

เปล่ียนแปลงมากข้ึนเทานั้น  อาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา   เรามิอาจหยุดหรือพักการกระทําตอบุคคล

อ่ืนได  เพราะเรามิอาจบังคับความเอาใจใสและความผูกพันไดนั่นเอง 

 ความอดทนเปนปจจัยสําคัญสําหรับการซอมและสรางความสัมพันธ : 

 เรามิอาจถอนตัวออกมาจากปญหาที่เราไดเขาไปรวมแลว  ปญหานําพาใหเกิดพฤติกรรม

ใหมๆ   ตลอดเวลา  ดังนั้น ความอดทนจึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับการเปล่ียนพฤติกรรมใหม 

 ความรักของเราชวยใหเกิดการตอบสนองที่นาชื่นชม: 

 พฤติกรรมที่คงเสนคงวาแสดงออกถึงความรักที่ไมมีเง่ือนไข ชวยใหบุคคลทั้งหลายเปนอิสระ

จากการปกปองตนเอง   และพฤติกรรมเชนนี้จะทําใหพวกเขาแสดงออกดวยความเปนน้ําหนึ่งใจ

เดียวกัน  ความยุติธรรม   ความมีระเบียบในตนเอง  และแนนอนวาความรักอยางไมมีเง่ือนไขจะชวย

ใหเรามีการแสดงออกที่ดีข้ึนดวย   ไมวาจะในเร่ืองความมีระเบียบวินัยในตนเองหรือเร่ืองอ่ืน  ๆ

4. เราสามารถฝกปฏิบตัิความเปนผูรับใชได 
 การแสดงความเอาใจใสและความรักอยางสมํ่าเสมอ ทําใหเรามีอํานาจแตก็มิใชเพ่ือควบคุม

คนอ่ืน  ในทางตรงกันขามกลับทําใหเราเขาสูอิทธิพลของคนอ่ืนเชนกัน   การเปดเขาหากันทําใหเกิด

ประสิทธิผลในความสัมพันธ เพราะสิ่งเดียวที่เราจะควบคุมไดก็คอื  พฤติกรรมของเรา  และเปนเพียง

ส่ิงเดียวที่เราจะเปนตองควบคุม 

5. ทุกปญหาเปนโอกาสสําหรับการสรางความเชื่อใจ 

  เม่ือเรามีปญหากับเพ่ือนรวมงาน   เราไมจําเปนตองจําปญหานั้นมากนัก  เพียงแตรูวาเพ่ือน

กระทําเชนไร  ถาเราเห็นวาปญหาเหลานั้นมารบกวนและเราจะตองเขาไปเก่ียวของดวย ก็จะทําให

ความเชื่อใจที่เพ่ือนมีตอเราลดลง   แตหากเราเห็นปญหานั้นเปนโอกาสที่ด ี     และตอบสนองดวย 

ทัศนคติเชนนั้น     ความเชื่อใจก็จะเพ่ิมข้ึน 

  เราสามารถประยุกตเร่ืองนี้ไดกับทุกความสัมพันธ  เชน ปญหาระหวางผูปกครองกับเด็กก็

เปนโอกาสใหผูปกครองไดสรางความสัมพันธกับเด็ก  รวมทั้งปญหาระหวางผูนํากับสมาชิกชุมชน          

ผูจัดการกับลูกจาง  ก็เปนโอกาสสรางความสัมพันธทั้งส้ิน  กุญแจที่สําคัญสําหรับไขปญหาทุกอยาง

ก็คือ  การมองปญหาเปนโอกาสที่ดีสําหรับการสรางความสัมพันธ 
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6. ความเปนผูรับใชตนเอง 
 ในภาคที่ 1  ซึ่งจะกลาวตอไปนี้  จะเปนรายละเอียดเกี่ยวกับความเปนผูรับใชตนเอง  และ

การรับใชตลอดชีวิตของเรา  ณ จุดนี้เราตองการเนนเพียงประเด็นเดียว  นั่นคือ  ความสมบูรณของ

เราและพลังในความสัมพันธกับบุคคลอ่ืนดวยความรักอยางไมมีเง่ือนไขจะหล่ังไหลมาจาก

คุณลักษณะของเรา และความ-ซื่อสัตยในคําม่ันสัญญาที่เรามีใหแกตัวเราเอง 

 เราจะมีแบบฝกหัดที่สอดคลองกับความรูที่ใหตลอดการอบรม    ทั้งนี้ก็เพ่ือชวยคุณพัฒนา

พฤติกรรมและความถนัดใหเปนมโนธรรม   และสนับสนุนใหคุณกระทําตามมโนธรรม  ทั้งยังเคารพ

มโนธรรมนั้นดวย 

 มโนธรรมที่บุคคลใดๆ มีเหนืออารมณ  ความรูสึก  หรือภาวะแวดลอมตางๆ   จะเปนตน

กําเนิดแหงความม่ันคงและความเขมแข็ง  รวมถึงพื้นฐานความสามารถดานภาวะผูนําของเขา 

 

 

กิจกรรมกลุมยอย 

 ในแบบฝกหัดนี้ใหคุณมุงความสนใจที่งานของคุณ   และแสดงขอคิดตอคําตอบของสมาชิก 

1. อะไรคือผลสําคัญในงานซึ่งคุณตองรับผิดชอบ ( P ) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. อะไรคือส่ิงที่คุณจะตองทําเพ่ือบํารุงทรัพยสิน  ( ความสัมพันธและวัตถุ )  ซึ่งจะชวยคุณผลิตผล

งานเหลานั้น  ( PC ) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. มีความสมดุลระหวาง P กับ PC หรือไม 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. คุณควรจะทําอะไรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลความสมดุลระหวาง P กับ PC 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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แบบฝกหัดประยุกต 

1. พิจารณาวาคุณควรจะลงมือทําส่ิงใด เพ่ือจะเพ่ิมระดับความเชื่อใจในความสัมพันธที่สําคัญที่สุด      

ของคุณ 

     บุคคล       การกระทํา 

  

  

  

  

 

2. การกระทําที่คุณคิดไวจะมีผลตอความสัมพันธของคุณอยางไร 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. พิจารณาพฤติกรรมที่ทําลายความเชื่อใจ 

   บุคคล                                การกระทํา       ระดับความเชื่อใจ 
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การทดสอบจิตสํานึกของผูนําแบบผูรับใช 
( Steward Leadership’ s Examination of Conscience ) 

คํานํา 
  การฝกอบรมภาวะผูนําแบบผูรับใชไมใชแนวทางการบันทึกขอมูลลงในสมองของคุณ แต

เปนการใหขอมูลและความเขาใจ    เพ่ือใหคุณไดรับเอานิสัยใหมแหงจิตใจ  หรืออาจกลาววาเปน

มโนธรรมใหมๆ  มาเติมเต็มหนทางซึ่งผูรับใชที่ซื่อสัตยตอพระเจาพึงมี  เพ่ือเขาจะไดจัดแจงส่ิงของ

ของตนไดอยางเหมาะสมและประสบแตความชื่นชมยินดีตลอดไป ( มธ 25: 14-30 ) 

หลักการปฏิบัต ิ
  การทดสอบจิตสํานึกของผูนําแบบผูรับใชมี  2  แบบ คือ แบบที่ 1  เปนการทดสอบประจํา

สัปดาห  โดยคุณตองใชเวลา  30  นาที  เพ่ือทบทวนวาคุณไดทําส่ิงใดลงไปบาง  เพ่ือพัฒนามโน-

ธรรมซึ่งเปนหัวใจของภาวะผูนําแบบผูรับใช     เพราะมโนธรรมเหลานี้จะนําไปสูการเปล่ียนแปลงที่

ลึกซึ้ง   แบบที่ 2  เปนการทดสอบประจําวัน  โดยใหคุณใชเวลา  15  นาที   ทดสอบจิตสํานึกเฉพาะ

สวนที่คุณรูสึกวาคุณตองการเปล่ียนแปลงรูปแบบพฤติกรรม 

  ในตอนทายของแตละตอน  จะมีคําถามซึ่งมีลักษณะเปนแบบทดสอบจิตสํานึก  เพ่ือคุณจะ

ไดเรียนรูบางสวนของพฤติกรรมที่เปนกิจวัตรของคุณ  ใหคุณศึกษาคําถามบางคําถามตอจากนี้เพ่ือ

คุณจะไดซึมทราบความรูเกี่ยวกับความเปนผูรับใชและประสิทธิผล 

ความเปนผูรับใชและประสิทธิผล 
1. คุณไดพยายามสรางความสมดุลของ  P กับ PC  ในทุกๆส่ิงตลอดสัปดาหที่ผานมาหรือไม 

การทบทวนเปนระยะ  ๆ

 คุณไดประเมินระดับความสมดุลของ P กับ PC  ในทุกๆทรัพยสินของคุณหรือไม 

 คุณไดฝกความเปนผูรับใชของตัวคุณเองหรือไม 

 คุณไดจัดเวลาฝกกายบริหารและปฏิบัติตามนั้นหรือไม 

  คุณไดทําแผนการเพ่ือการเพิ่มพูนความสัมพันธและความลึกซึ้งในความสัมพันธสําคัญๆของคุณ    

      หรือไม 

 คุณเห็นวาทุกปญหาเปนโอกาสไหม 

 คุณรักษาสัญญาที่ใหกับตัวคุณเองไหม 

2. คุณไดทําส่ิงใดเพราะรูวา ในความสัมพันธระหวางคณุกับบุคคลอ่ืน  คุณไมสามารถบังคับคนอ่ืน

ได  นอกจากควบคุมทัศนคติและพฤติกรรมของคุณหรือไม 

3. คุณกําลังพัฒนาความสัมพันธกับบุคคลตางๆ ใหมีความหมายและลึกซึ้งข้ึนหรือไม 

4. คุณไดทําตามแผนการเพื่อการพัฒนาอยางชาญฉลาดในสัปดาหที่ผานมาหรือไม 
5. คุณไดทําตามแผนการเพื่อการสรางความสัมพันธอันดีกับพระเจาหรือไม 


