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บทที่ 8
วิเคราะหผูฟง

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทเรียนนี้แลว คุณสามารถที่จะ
− ใหคํ าจํ ากัดความ “การวิเคราะหผูฟง”
− อธิบายความสํ าคัญของการวิเคราะหผูฟง
− สรุปขั้นตอนของการวิเคราะหผูฟง
− สรปุวาคนวัยตางๆ กันแตละกลุมมีลักษณะที่แตกตางกันอยางไร
− จัดการกับปญหาทางวินัยที่คลายคลึงกัน

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
“แตพระเยซูมิไดทรงวางพระทัยในคนเหลาน้ัน

เพราะพระองคทรงรูจักมวลมนุษย และสํ าหรับพระองคไมมีความจํ า
เปนทีจ่ะมีพยานในเรื่องมนุษย ดวยพระองคเองทรงทราบวามีอะไรในมนุษย”
ยอหน 2:24-25

คํ านํ า

กอนที่คุณจะเริ่มตนสอนคุณจํ าเปนตองทํ าสิ่งสํ าคัญซ่ึงไดแก วิเคราะหผูฟง ตั้งเปาหมายและ
วางแผนการสอน

บทนีอ้ธบิายถึงวิธีที่จะวิเคราะหผูฟง สวนบทตอไปอีกสองบทจะเกี่ยวของกับเรื่องการตั้งเปา
หมายและการวางแผนการสอน
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วิเคราะหผูฟง

“ผูฟง” หมายถึงกลุมคนซึ่งคุณจะตองเปนผูสอน
“วเิคราะห” หมายถึงการศึกษาบางสิ่งบางอยางจนถึงรายละเอียด ทั้งน้ีเพ่ือจะตรวจตราอยาง

ถีถ่วนถงึลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งน้ันๆ อยางระมัดระวัง เปนการศึกษาทีละสวนของทั้งหมดโดยรอบ
คอบ

การวิเคราะหผูฟงหมายถึงการศึกษาอยางรอบคอบถึงคุณลักษณะเฉพาะของกลุมคนที่คุณ
วางแผนการที่จะสอนพวกเขา

ความสํ าคัญของการวิเคราะห

การวิเคราะหผูฟงเปนสิ่งสํ าคัญมาก เพราะวามีหลายสาเหตุที่มีผลตอการเรียนรู ซ่ึงรวมไปถึง
ดานภาษา การศึกษา วัฒนธรรม ความสามารถทางกายภาพ ความเปนผูใหญฝายวิญญาณ เพศ
สถานภาพทางการแตงงาน สถานภาพทางสังคม ระดับของสถานภาพทางเศรษฐกิจ ความจํ าเปน
สวนบุคคลและอายุ เปนตน

หากคุณมิไดวิเคราะหผูฟงของคุณ เปนไปไดที่คุณอาจสอนเขาสูงกวาหรือวาตํ่ าไปกวาระดับ
การศกึษาของเขา หรือไมเหมาะสมกับระดับความเจริญเติบโตฝายวิญญาณของเขา คุณอาจใชภาษา
ทีพ่วกเขาฟงแลวไมเขาใจ  คณุอาจไมไดเสนอบทเรียนที่เกี่ยวของกับสังคมที่เขาอยูและเหมาะสมกับ
ระดับเศรษฐกิจของพวกเขา หรือเขากันไดกับความจํ าเปนสวนตัวของพวกเขา

คณุไมสามารถจะรูทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยวกับแตละบุคคลในกลุมผูฟงของคุณ แตคุณก็สามารถ
คดิถงึความตองการสวนใหญในกลุมผูฟงของคุณได พรอมกับทูลขอใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ชวยเหลือ
คุณใหสอนในจุดที่เปนสิ่งจํ าเปนแกเขาจริงๆ

พระเยซูทรงเขาใจผูฟงของพระองคเสมอ พระองคทรงรูจักขนบธรรมเนียมประเพณีของผูฟง
ของพระองค และรูจักแบบอยางการดํ าเนินชีวิตของพวกเขา เพราะวาพระองคเองก็ทรงเปนสวนหนึ่ง
ของพวกเขานั่นเอง

พระเยซูทรงมีความรูที่มาจากเบื้องบน ซ่ึงทํ าใหพระองคทรงรูถึงความจํ าเปนนานาประการ
ของพวกเขาดวย

“แตพระเยซูมิไดทรงวางพระทัยในคนเหลาน้ัน

เพราะพระองคทรงรูจักมวลมนุษย และสํ าหรับพระองคไมมีความจํ า
เปนทีจ่ะมีพยานในเรื่องมนุษย ดวยพระองคเองทรงทราบวามีอะไรในมนุษย”
ยอหน 2:24-25

พระเจาทรงสามารถสํ าแดงสิ่งตางๆ แกคุณเกี่ยวกับผูฟงของคุณ แตคุณสามารถพัฒนาความ
ชํ านาญในทางปฏิบัติเพ่ือชวยคุณใหเขาใจในจุดนี้

อัครสาวกเปาโลเองก็เคยปฏิบัติเชนนี้
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“ครั้นเปาโลเห็นวาผูที่อยูในที่ประชุมสภานั้นเปนพวกสะดูสีสวนหนึ่ง 
และพวกฟาริสีสวนหนึ่ง ทานจึงรองข้ึนตอหนาที่ประชุมวา “ดูกอนทานพี่นอง
ทั้งหลาย  ขาพเจาเปนพวกฟาริสี และเปนบุตรของพวกฟาริสี ที่ขาพเจาถูก
พจิารณาพิพากษานี้ ก็เพราะเรื่องความหวังวามีการเปนข้ึนมาจากความ
ตาย””  กิจการ 23:6

เม่ือเปาโลรับใชในหมูพวกยิว ทานเนนความเปนยิวขององคพระผูเปนเจาซึ่งมีภูมิหลังเชนนั้น
ครัน้ทานพูดกับคนโรมันและคนสัญชาติอ่ืน ทานก็เปลี่ยนวิธีการเขาถึงพวกเขาเปนอีกแบบหนึ่ง

เปาโลรูดีถึงความสํ าคัญของการวิเคราะหผูฟง การพูดกับเขาดวยภาษาของพวกเขาเองและ
การใชวิธีการเขาถึงซ่ึงพวกเขาสามารถรับได

“แตเปาโลตอบเขาวา “ขาพเจาเปนคนยิว” ซึง่เกิดในเมืองทารซัส
แควนซิลิเซีย ไมใชพลเรือนของเมืองยอมๆ ขาพเจาขอทานอนุญาตใหพูดกับ
คนทั้งปวงสักหนอย”

ครัน้เขาทั้งหลายไดยินทานพูดภาษาฮีบรู เขาก็ยิ่งเงียบลงกวาแตกอน
เปาโลจึงกลาววา...”   กิจการ 21:39 และ 22:2

วิธีวิเคราะหผูฟง

ตอไปน้ีเปนขั้นตอนบางประการที่ชวยใหคุณสามารถวิเคราะหผูฟงซ่ึงคุณเตรียมการที่จะสอน
พวกเขา
1 อธษิฐานทูลขอพระเจาเพื่อทรงเปดเผยสภาพความจริงฝายวิญญาณของพวกเขา ทั้งในดาน

อารมณ จิตใจ รางกาย และความตองการทางดานวัตถุของพวกเขา

“ถาผูใดในพวกทานขาดสติปญญา ก็ใหผูน้ันทูลขอจากพระเจา ผูทรง
โปรดประทานใหแกคนทั้งปวงดวยพระกรุณาและมิไดทรงตํ าหนิ แลวผูน้ันก็
จะไดรับสิ่งที่ทูลขอ”  ยากอบ 1:5

2. เราไดรับการสั่งสอนใหเสาะแสวงหาของประทานฝายวิญญาณ (1 โครนิธ 12:31) จงทูลขอ
จากพระเจาสํ าหรับของประทานฝายวิญญาณที่เรียกวาถอยคํ าแหงสติปญญาและถอยคํ าแหง
ความรูของประทานเหลานี้เปนความรูที่มาจากเบื้องบนซึ่งเตรียมไวใหแกธรรมิกชน เพ่ือแก
ปญหาของพวกเขาดวยถอยคํ าแหงสติปญญาซึ่งจะชวยเขาไดมากทีเดียว ของประทานใน
การสังเกตวิญญาณก็เปนของประทานอีกชนิดหนึ่งซึ่งจะเปนประโยชนแกพวกเขาอยางมาก
ดวย

(เพ่ือการศึกษาตอในเรื่องของประทานฝายวิญญาณเหลานี้ จงศึกษาหลักสูตรของสถาบันฯ ที่
ชือ่วา “การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์”)
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3. ใหใชการสังเกตและคลุกคลีกับนักเรียนของคุณบาง เพ่ือคุณจะไดมีโอกาสเรียนรูมากยิ่งขึ้น
โดยการอยูรวมกับเขาและเฝาจับตาดูเขาไปดวย อานพระกิตติคุณและบันทึกยอๆ ถึงวิธีที่
พระเยซูทรงสังเกตพฤติกรรมของสาวกของพระองคเอง และการสังเกตของพระองคเชนนี้มี
ผลตอการสอนของพระองคอยางไรบาง

4. ถาคุณกํ าลังรับใชอยูในชนชาติที่แตกตางไปจากตัวคุณเอง จงเรียนรูทุกสิ่งที่คุณสามารถจะ
เรียนรูไดเกี่ยวกับประชาชนที่น่ันโดยการถามคํ าถาม การสังเกตและการอานหนังสือเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของเขา

5. ถาเปนไปได ใหไปเยี่ยมเยียนนักเรียนของคุณที่บานของเขา คุณจะไดเรียนรูมากยิ่งขึ้นโดย
การสังเกตสิ่งแวดลอมสวนตัวของเขาดวย

6. ถาคุณกํ าลังรับใชกับเด็กๆ พยายามทํ าความรูจักกับคุณพอคุณแมของพวกเขาใหได ถาม
คุณพอคุณแมของเด็กเกี่ยวกับความตองการพิเศษของเด็ก และรวมกันทํ างานกับเขาในจุด
เหลานี้

7. ใชขอแนะนํ าเพื่อการวิเคราะหผูฟงซ่ึงจัดเตรียมไวใหแลวในสวนที่เหลือของบทเรียนนี้

ขอแนะนํ าเพื่อการวิเคราะหผูฟง

จงใชขอแนะนํ าเพื่อวิเคราะหผูฟงของคุณ สิ่งตางๆ ตอไปน้ีมีผลตอการเรียนรูของคุณ

ภาษา
นักเรียนตองเขาใจภาษาซึ่งใชในบทเรียนที่นํ ามาสอน มิฉะนั้นก็ควรตองใหผูแปลถายทอด

ความเสียกอน
วเิคราะหผูฟงของคุณ

-  พวกเขาพูดภาษาเดียวกับคุณหรือ
-  มีบางไหมที่ผูฟงไมไดพูดภาษาเดียวกับคุณ ถามีก็จํ าเปนตองใหมีการแปลเสียกอน

การศึกษา
ความยากงายของบทเรียนจะตองปรับใหอยูในมาตรฐานของระดับการศึกษาของผูฟงสวน

ใหญ
นักเรียนบางคนมีการศึกษาจากโรงเรียน สวนคนอื่นอาจไมมี   ผูเรียนบางคนก็เรียนรูไดชา

สวนคนอ่ืนอาจเรียนรูไดเร็ว
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วเิคราะหผูฟงของคุณ

-  ระดับการศึกษาทั่วไปของนักเรียนของคุณเปนอยางไร มีคนที่อานไมออกเขียนไมไดบาง
ไหม มีระดับประถม มัธยมหรือระดับวิทยาลัยเทาไร

-  คณุมีนักเรียนที่มีปญหาทางการศึกษาไหม ถามี คุณสามารถจะชวยเขาจัดการกับปญหา
เหลานั้นไดอยางไร

วัฒนธรรม
วฒันธรรมมีผลกระทบตอกระบวนการเรียนรู ฉะนั้นครูควรยกตัวอยางที่นักเรียนสามารถจะ

เขาใจไดดวยวัฒนธรรมของเขาเอง
วฒันธรรมมีผลกระทบตอวิธีการคิดของเรา และวิธีที่เรารับรูโลกที่อยูรอบตัวเรา นักเรียน

สามารถเรียนรูไดดีที่สุดเม่ือบทเรียนนั้นเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมของพวกเขา
วัฒนธรรมเปนเครื่องชี้คํ าตอบที่เหมาะสม ตัวอยางเชน บางวัฒนธรรมก็ไมมีแนวโนมในทาง

อารมณมากเทาใด  แตบางวัฒนธรรมอาจจะมีวิธีตอบสนองของนักเรียนที่มีตอขาวประเสริฐน้ัน พบ
วาวฒันธรรมมีสวนสงผลกระทบไดบอยครั้งทีเดียว

ในบางวัฒนธรรมก็ไมยอมรับที่จะใหผูหญิงสอนผูชาย หรือไมใหผูชายสอนผูหญิง วัฒนธรรม
บางแหงก็ตองการใหครูเปนที่ยอมรับของผูอาวุโสหรือผูนํ าของเผาเสียกอนจึงจะทํ าการสอนได คุณ
จํ าเปนตองปรับแนวการแตงตัวใหเหมาะสมหรือปรับทาทางตางๆ ใหเปนที่ยอมรับและเขากันไดกับ
วัฒนธรรมของเขา

เปนสิ่งจํ าเปนที่จะตองเขาใจและทํ างานภายในวัฒนธรรมของเขาใหมากที่สุดตราบเทาที่ไม
เปนการขัดกับกฏฝายวิญญาณของคริสเตียน หรือเปนการประนีประนอมแบบยอมความกับสิ่งมลทิน
ซ่ึงอาจขัดกับการเสนอเรื่องราวของขาวประเสริฐ
วเิคราะหผูฟงของคุณ

-  เขาเปนตัวแทนของวัฒนธรรมอะไร
-  วฒันธรรมของเขาจะมีผลตอวิธีการสอนของคุณในดานใดบาง
-  วัฒนธรรมของเขาจะมีผลตอการนํ าบทเรียนของคุณไปใชในชีวิตจริงๆ อยางไรบาง
-  วฒันธรรมของเขาจะมีผลตอการตอบสนองของนักเรียนในดานใดบาง
-  คุณจํ าเปนที่จะตองปรับแผนการสอนหรือทาทางของคุณ เพ่ือใหเปนที่ยอมรับของวัฒน

ธรรมของเขาบางไหม

ความสามารถทางกายภาพ
ความสามารถที่เกี่ยวกับรางกายมีผลกระทบถึงการเรียนรูได ตัวอยางเชน ครูหรือนักเรียนซึ่ง

ไมสามารถไดยิน หรือเห็นชัด จะตองปรับวิธีการสอนเสียใหมดวย
วเิคราะหผูฟงของคุณ

-  ยายคนที่มีปญหาทางสายตาและการฟงมาไวขางหนา
-  ตองม่ันใจวาเครื่องชวยสอนประเภทเห็นภาพนั้นใหญพอใหเห็นชัด
-  ถาเปนไปไดหาลามมือสํ าหรับคนที่เปนใบ (ภาษาสัญญาณ) มาใหดวย
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-  คุณอาจจํ าเปนตองจัดหาความชวยเหลือพิเศษสํ าหรับผูเรียนที่มีความพิการทางรางกาย
ดานอ่ืนๆ

-  ใชฤทธิ์อํ านาจของพระเจาในการวางมือรักษาใหเขา

ความเปนผูใหญฝายวิญญาณ
ผูฟงของคุณอาจประกอบดวยคนที่ยังไมรูจักพระเจา ผูเชื่อใหม ผูเชื่อที่เจริญเติบโตแลวหรือ

อาจจะปะปนคละกันอยูในชั้นเรียนที่คุณสอน
เปาโลตักเตือนบางคนที่ยังไมพรอมสํ าหรับ “อาหารแข็งซ่ึงเปนพระวจนะของพระเจา” (ความ

ลํ้ าลึกแหงความจริงฝายวิญญาณ) คนเหลานั้นตองไดรับการเลี้ยงดูดวย “น้ํ านม” แหงพระวจนะของ
พระเจาชนิดที่งายๆ (ความจริงเบื้องบน) กอนที่จะเคลื่อนยายไปเรียนรูเรื่องราวทางพระคัมภีรที่ลึกซึ้ง
กวานั้น ( 1 โครินธ 3:1-2)
วเิคราะหผูฟงของคุณ

-  ผูฟงสวนใหญเปนผูที่ยังไมรูจักพระเจาหรือเปลา น่ีอาจเปนไปไดจริงๆ สํ าหรับการประชุม
กลางแจงหรือการประกาศแบบที่มีการโฆษณาลวงหนาใหรูกันทั่วทั้งเมือง ถาเชนน้ัน
เร่ืองที่คุณจะพูดใหเขาฟงตองมุงใหกระทบจิตใจของคนที่ยังไมรูจักพระเจา

-  ผูฟงสวนใหญเปนผูเชื่อใหมใชไหม  ถาใช  พวกเขาก็ตองการการสอนที่เปนหลักความจริง
ขั้นพ้ืนฐาน

-  ผูฟงสวนใหญเปนผูเชื่อแลวใชไหม ซ่ึงขอน้ีอาจเปนจริงสํ าหรับการฟนฟูหรือการประชุม
กลางแจงนัดสํ าคัญๆ เปนพิเศษซึ่งจัดขึ้นสํ าหรับสมาชิกของคริสตจักร อยางไรก็ตาม
โปรดอยาไดเหมาเอาวาทุกคนที่มาฟงเปนผูเชื่อแลว ควรใหโอกาสเสมอสํ าหรับคนที่
ตองการตอนรับองคพระเยซูคริสตไวเปนพระผูชวยใหรอด และผูที่ตองกลับใจใหมดวย

- คณุทราบอะไรบางเกี่ยวกับระดับการเจริญเติบโตฝายวิญญาณของพวกเขา

เพศ
ผูฟงที่เปนชายลวนหรือหญิงลวน หรือมีปะปนกันอยูทั้งชายและหญิงจะมีผลกระทบตอการ

สอนหรือไม
ตวัอยางเชน บทเรียนทางพระคัมภีรเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบของสามีที่พึงรักภรรยานั้น

ก็นาจะเหมาะสมสํ าหรับใชสอนผูฟงที่เปนชายมากกวาผูฟงที่เปนหญิง
วเิคราะหผูฟงของคุณ

- ผูฟงเปนผูชายลวนหรือไม
- ผูฟงเปนผูหญิงลวนหรือไม
- ผูฟงมีปนกันทั้งชายและหญิงหรือไม
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สถานภาพทางการแตงงาน
คูที่แตงงานแลวมักมีปญหาที่แตกตางกันและมีความจํ าเปนมากกวาคนโสด คนที่แตงงาน

แลวและคนที่เปนมาย
คูทีแ่ตงงานแลวและมีลูกก็เผชิญกับสิ่งที่ทาทายไดมากกวาคูที่แตงงานแลวแตไมมีลูก

วเิคราะหผูฟงของคุณ

วเิคราะหผูฟงของคุณเพ่ือจะรูวามีมากเทาไรที่บงชี้วาเปน
- คนโสด
- คนที่แตงงานแลวและมีลูก
- คนที่แตงงานแลวแตไมมีลูก
- คนที่เปนมายและมีลูก
- คนที่เปนมายแตไมมีลูก
- คนทีห่ยาแลวและยังมิไดแตงงานอีก เปนฝายเลี้ยงดูลูกแตผูเดียว
- คนที่หยาแลวและยังมิไดแตงงานอีก ไมมีลูก
- คนที่หยาแลว แตงงานใหมแลว ไมมีลูก
- คนที่หยาแลว แตงงานใหมแลว มีลูก

ระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ปรับการสอนของคุณใหเขากับผูฟงสวนใหญซ่ึงถือเปนตัวแทนขางมากของระดับฐานะทาง

เศรษฐกิจและสังคม พระเยซูทรงสั่งสอนผูหญิงที่ขางบอน้ํ าอยางแตกตางไปจากคนอื่น (ยอหน 4) ไม
เหมือนกับที่พระองคทรงสั่งสอนนิโคเดมัส (ยอหน 3) หญิงผูน้ันอยูในระดับฐานะทางเศรษฐกิจตํ่ ากวา
สวนนิโคเดมัสอยูในระดับฐานะที่สูงกวา

เปาโลกลาววาเราจํ าเปนตองพรอมเสมอที่จะปรับการเสนอขาวประเสริฐใหสามารถสื่อความ
หมายของขาวประเสริฐน้ันไดสํ าเร็จ

“ขาพเจายอมเปนคนทุกชนิดตอคนทั้งปวง เพื่อจะชวยเขาใหรอดได
บางโดยทุกวิถีทาง”  1 โครินธ 9:22 (ดูขอ 19-21 ดวย)

วเิคราะหผูฟงของคุณ

- ฐานะทางเศรษฐกิจทั่วไปของเขาอยูในระดับอะไร
พวกเขาอยูในระดับชนชั้นสูง ชนชั้นกลางหรือชนชั้นตํ่ า
พวกเขามีความจํ าเปนทางการเงินมากไหม

- อาชีพของพวกเขามีอะไรบาง นักเรียน ผูรับใช นักธุรกิจ คนงานที่มีรายไดประจํ า คนที่
ปลดเกษียณจากการทํ างานแลว แมบาน  กรรมกร คนวางงาน

- พวกเขาอาศัยอยูที่ไหน ในเมือง ในหมูบาน พ้ืนที่ที่หางไกลจากการติดตอ พ้ืนที่ซ่ึงคน
ยากจนอาศัยอยู พ้ืนที่ของคนที่ระดับสูงอยู หรือระดับกลางอยู พวกเขาเปนคนที่มาจากที่
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อ่ืน (ตองเคลื่อนยายบอยๆ) หรือเปลา พวกเขาเปนคนพเนจรไรญาติขาดที่อยูอาศัยหรือ
เปลา

ความจํ าเปนสวนตัว
เปนความจํ าเปนที่จะตองทราบความจํ าเปนของผูฟง ไมวาจะเปนดานวัตถุ  อารมณ สภาพ

ฝายวิญญาณ จิตใจและรางกาย ที่สํ าคัญก็เพราะการทราบเชนนี้จะเปนผลดีตอการกอใหเกิดความตั้ง
ใจในการเรียน การนํ าบทเรียนไปประยุกตใช และในการเรียกใหมีการตอบสนอง
วเิคราะหผูฟงของคุณ

ตอไปน้ีเปนปญหาและความตองการของมนุษย
• ความตองการฝายวิญญาณ

- ความรอด
- ความมั่นใจในความรอด
- การไดรับการชํ าระ/ความบริสุทธิ์
- การรับบัพติศมาในนํ้ า
- การรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
- การไดรับการรักษาใหหายโรค/การไดรับการปลดปลอย
- ความเปนผูใหญฝายวิญญาณ  :  ตัวอยางเชน ของประทานฝายวิญญาณตางๆ  ผล

ของพระวิญญาณ  การเรียนรูถึงน้ํ าพระทัยของพระเจาผานทางวิกฤติการณของชีวิต
การรูจักจัดการกับการทดลอง  สงครามฝายวิญญาณ  การอธิษฐาน  การเกิดผลฝาย
วิญญาณ เปนตน

• ความตองการฝายอารมณ
- ความกลัว
- ความโดดเดี่ยว
- ความกดดันและความทอแท
- ความขมขื่น
- การไมใหอภัย
- การคิดถึงแตตนเอง
- ความโกรธ อารมณและปญหาอ่ืนๆ ที่เปนความไมพอใจอยูขางใน
- ความเกลียด
- ความรูสึกผิด
- ความอิจฉา
- การกบฏตอพระเจา

• ความตองการดานการเงิน
- มีรายไดไมเพียงพอกับความจํ าเปนพ้ืนฐานในการครองชีพ
- ตองการมีงานทํ า

• ปญหาทางรางกาย
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- ความปวยไข
- ปญหาเรื่องนํ้ าหนัก
- ปญหาเรื่องทาทาง

• ปญหาพิเศษ
- การหยา
- มีแนวโนมจะฆาตัวตาย
- ความไมถูกตองทางจริยธรรม
- การทํ าแทง
- การใชยาเสพติด
- บุหร่ี
- แอลกอฮอล
- การเกี่ยวพันกับผีหรือใชเวทมนตร
- การมีอคติหรืออุปทานในทางราย
- ถกูผีรบกวน/มีผีเขาสิง
- ความโศกเศรา/การเกี่ยวของกับความตาย
- การนินทา  การบนวา การแชงสาป ถอยคํ าหยาบคายหรือดูหม่ินสถานที่เคารพ
- ลทัธิเทียมเท็จ
- มีนิสัยและความประพฤติไมดี
- การฝกอบรมเด็กๆ

อายุ
เน้ือหาและความยากงายของบทเรียนตองปรับใหเหมาะสมกับอายุของนักเรียน ความตั้งใจ

และความสามารถในการเรียนรูของวัยหนึ่งและอีกวัยหนึ่งทํ าใหเกิดชองวางระหวางวัยขึ้นได
คนทีเ่คยเรียนถึงวิธีที่คนเราจะเติบโตและมีพัฒนาการทางดานจิตใจ ทางดานรางกาย ทาง

ดานสงัคม ตลอดจนทางดานฝายวิญญาณมาแลวจะสามารถพิสูจนวาลักษณะเฉพาะของแตละกลุม
แตละวัยน้ีแตกตางกันอยางไร

ลกัษณะเฉพาะหรือคุณสมบัติเหลานี้เปนแนวทางทั่วๆ ไป ซ่ึงสามารถนํ ามาประยุกตใชไดกับ
นักเรยีนในกลุมวัยบางวัยได อยางไรก็ตามคุณสมบัติบางประการก็อาจแตกตางไปบางจากวัฒนธรรม
ที่ไมเหมือนกัน
อายุ 2-3 ขวบ

ก.  ทางรางกาย

1. มักชอบเลียนแบบ ชอบที่จะชวยเหลือเสมอ
2. ชอบเคลื่อนไหวเสมอชนิดอยูไมสุข ตองการกิจกรรมทั้งทางรางกายและทางจิตใจคือตอง

มีเวลาพักใหเขาเลนบาง
3. มีความอดทนนอย ระบบประสาทยังออนไหวงายอยู
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4. ชอบจับตองถือสิ่งตางๆ กระตือรือลนมากในการไดหยิบฉวยสิ่งของ
5. ชอบเสียงที่มีจังหวะ
6. กลามเนื้อเล็กๆ ยังทํ างานประสานกันไดไมดี กลามเนื้อใหญๆ ก็กํ าลังพัฒนาการใชงาน

อยู
7. ขณะทีพ่วกเขาเลนอยูน้ันก็มีการเรียนรูและเจริญเติบโตพรอมๆ กันไปดวย

ข.  ทางจิตใจ

1. ชอบคิดชอบฝน
2. ตัง้ใจฟงจริงๆ คราวละ 3-4 นาทีเทานั้น
3. ชอบสิ่งที่คุนเคยและกลาวถึงบอยๆ
4. รูคํ าศัพทไมมาก ชอบเรื่องงายๆ
5. เรียนรูผานประสาทสัมผัสตางๆ เชน การเห็น การไดยิน การสัมผัส การไดกลิ่น การได

ลิ้มรส
6. พักการเลาเรื่องนิทานดวยการรองเพลงงายๆ เปนการผอนคลาย
7. จดจํ ารายละเอียดปลีกยอยไดอยางซึมซับไดหมด
8. บอกอะไรใหฟงก็เชื่อทุกสิ่ง
9. จะเรียนไมไดดีถามีการเคี่ยวเข็ญซ่ึงๆ หนา
10. มีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองเปนสวนตัวอยูเสมอ
11. มีความรูสึกออนไหวงาย คลอยตามอารมณของผูอ่ืนไปดวย

ค. ทางสังคม

1. มักจะขี้อายและมีอาการเขินบาง เวลาอยูตอหนาคนมากๆ จะไมกลาแสดงอะไรที่เคยทํ า
ได

2. มักวาดภาพความกลัวตามความคิดคํ านึงของตนเอง
3. ตองการใหครูสนใจตนเองเปนรายบุคคล
4. ชอบเลนอยูคนเดียว ตองไดรับการเรียนรูใหสามารถเลนกับคนอื่นไดบาง
5. มักเหน็แกตัว ตองไดรับการเรียนรูใหรูจักที่จะแบงปนและชวยเหลือผูอ่ืนดวย
6. ชอบเลนละคร ชอบมีสวนไดแสดงออกเปนตัวหน่ึงตัวใดของละครตามทองเร่ืองบาง
7. เปนนักลอกเลียนแบบตัวฉกาจ
8. ตองการวินัยชนิดที่อยูกับรองกับรอย ไมชอบวินัยที่มีการเปลี่ยนแปลงบอยๆ
9. มักเบื่อหนายไดงายๆ อารมณเสียถามีการรบกวน
10. อยากประจบประแจงเอาใจพอแมหรือคุณครู
11. ตองการความรัก ความเขาใจ และความมั่นคงปลอดภัยมาก

ง. ทางฝายวิญญาณ

1. รูจักที่จะขอบคุณและทํ าใหพระเจาพอพระทัย รูดีวาพระคัมภีรคือหนังสือของพระเจา รู
ดวยวาโบสถก็เปนบานของพระเจา

2. คดิถงึพระเจาในฐานะที่พระองคเปนบุคคลจริงๆ ที่นารักและรักตัวเขาเองมาก
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3. สามารถเรียนรูจักพระเจาโดยทางธรรมชาติที่พระองคสราง และจากประสบการณงายๆ
ซ่ึงกลาวถึงพระเจา

4. ตองการรับรูและมีความรูสึกวาคุณครูของเขารักเขา และพระเจาก็ทรงรักเขา
5. หากไดรับการสั่งสอนที่ถูกตอง เขาจะมีแตความไววางใจในองคพระผูเปนเจาอยางเต็ม

ขนาดทีเดียว
6. อธษิฐานทันทีที่มีการเราใจใหเขาอธิษฐาน
7. เรียนรูที่จะเปนผูใหเพราะวาเขารักพระเยซู

อายุ 4-5 ขวบ

ก.  ทางฝายรางกาย

1. ดูแลตนเองไดมากขึ้น
2. สวมเสื้อผาเองได
3. ชอบกิจกรรมที่มีการปฏิบัติดวยทาทางของรางกาย
4. พูดคุยเกงขึ้น
5. อาจมีการแสดงอารมณแบบโมโหโทโสบาง
6. กลามเนื้อตางๆ ก็ยังคงกํ าลังพัฒนาอยู
7. มีความอดทนทางรายกายดีขึ้นแตยังไมมาก

ข.  ทางฝายจิตใจ

1. สามารถรับฟงรายการซึ่งไมสลับซับซอนจนเกินไปได
2. มีชวงของการตั้งใจฟงเพ่ิมขึ้นเปนเวลาประมาณ 10 นาที
3. มีจินตนาการดีขึ้น
4. มีความเขาใจเกี่ยวกับเวลาและระยะทางไดบางเล็กนอย
5. ไดรับการเราใจใหมีความรักและความเห็นใจผูอ่ืนไดงาย
6. มีความสามารถทางจิตใจเพิ่มขึ้น
7. เขาใจความเปนจริง
8. สามารถทองจํ าขอพระคัมภีรสั้นๆ ได
9. พรอมเสมอที่จะพบกับประสบการณที่ตองใชความคิดและความรูสึกใหมๆ

ค.  ทางดานสังคม

1. พรอมที่จะพบกับประสบการณใหมๆ ทางสังคม
2. เกงในการละเลนที่ตองใชทักษะบางประการ
3. มีความสามารถในการอยูรวมกันกับผูอ่ืนไดดีขึ้น
4. ชอบเกมสที่มีการละเลนรวมกับผูอ่ืน
5. รักษาวินัยไดดีขึ้น
6. ยังมีตนเองเปนศูนยกลางของทุกสิ่ง จํ าเปนตองฝกอบรมใหเขารูจักที่จะแบงปนใหแกผู

อ่ืนบาง
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7. เจรญิเติบโตขึ้นในมิตรภาพระหวางเพื่อนฝูง
8. สามารถพัฒนาคุณสมบัติของการเปนผูนํ าได
9. ถารักก็จะรักอยางแรงกลาและปรารถนาที่จะเอาอกเอาใจแตผูน้ัน
10. ชอบแสดงออกดวยทาทางหรือชอบแสดงเปนตัวละครตามทองเร่ือง

ง.  ทางฝายวิญญาณ

1. สามารถนมัสการองคพระผูเปนเจาอยางสุดจิตสุดใจและจริงจัง สามารถไดรับการจูงใจให
ซาบซึ้งในพระเจาผานทางธรรมชาติอันมหัศจรรยที่พระองคทรงสราง

2. รูจักอธิษฐานกราบทูลตอพระเจาดวยวิธีการสวนตัว
3. เขาใจวาพระเจารักและหวงใยในตัวเขา
4. รูวาการจงใจไมเชื่อฟงเปนบาป
5. สามารถเรียนถึงความเปนจริงแหงการทรงสถิตอยูของพระเจา การเกี่ยวของของพระ

องค การทรงนํ า การจัดเตรียมของพระองคและสติปญญาที่มาจากเบื้องบน
6. มีความไววางใจตามธรรมชาติก็จริง แตเด็กๆ ตองไดรับการสั่งสอนใหไววางใจและเชื่อ

ฟงองคพระผูเปนเจา
อายุ 6-8 ป

ก.  ทางฝายรางกาย

1. อัตราการเจริญเติบโตเริ่มชาลง
2. มีพลังงานซึ่งสามารถนํ าออกใชไดฉับพลัน
3. เบื่อหนายไดงายๆ
4. ตองการกิจกรรมที่ไมซ้ํ ารูปแบบกัน
5. จํ าเปนตองสอนใหเด็กๆ เรียนรูวาเม่ือเริ่มตนทํ าสิ่งใดไปแลว เขาควรจะกระทํ าใหสํ าเร็จ

เปนอยางๆ ดวย
6. ชอบขันอาสาหยิบถือหรือแบกหามสิ่งของ

ข.  ทางดานจิตใจ

1. ตืน่เตนงายและมีความเห็นใจผูอ่ืนงาย
2. ชอบไดรับความรักเปนพิเศษและชอบใหมีการแนะแนวแกเขาเปนพิเศษดวย
3. มีจินตนาการกวางไกลและมีเหตุผลมากขึ้น
4. เรียนรูผานทางระบบประสาทสัมผัสตางๆ ทางประสบการณและถอยคํ า
5. ชอบเรื่องราวในพระคัมภีรที่แสดงใหเห็นฤทธานุภาพของพระเจา
6. ชอบใหมีการแกปญหาทางจิตใจดวยการปลอบประโลมใจดวยคํ าพูดที่เขาใจเขา
7. เรียนรูที่จะเปนผูเลือกดวยตนเอง
8. ทองจํ าถอยคํ าไดงายกวาใหใชความคิด
9. เร่ิมตนที่จะซาบซึ้งในภูมิหลังของวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตร

ค.  ทางดานสังคม
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1. เติบโตขึ้นภายใตคํ าชมเชยเมื่อเขาทํ าสิ่งที่ถูกตอง
2. ตองการการฝกอบรมที่พร่ังพรอมไปดวยความชวยเหลือ ความใจดีมีเมตตา การทํ างาน

รวมกัน การไมเห็นแกตัว การพิจารณาอยางรอบคอบ
3. มีการลอกเลียนแบบจากผูใหญและตองการใหผูใหญยอมรับในตัวเขา
4. สนกุสนานไปกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับเด็กๆ อายุในวัยเดียวกันกับเขา
5. บางครั้งก็เกิดมีการพยศขึ้นมา มีการกุเรื่องไมจริงชนิดเปนตุเปนตะ
6. ชอบกิจกรรมที่ทํ าเปนกลุมแบบไมตองมีการประกวดประขันกันมากนัก
7. รูจักเลือกคบเพื่อน แตมักเปลี่ยนเพ่ือนที่สนิทที่สุดอยูบอยๆ

ง.  ทางฝายวิญญาณ

1. ไดประโยชนจากการสังเกตตัวอยางจากผูที่มีการเติบโตทางฝายวิญญาณ
2. สามารถที่จะรูซ้ึงและตระหนักถึงความรักของพระเจาและการยกโทษบาปของพระองค
3. เรียนรูที่จะเคารพนับถือโดยดูจากคํ าสั่งสอนของครูและตัวอยางที่ครูทํ าซึ่งสอดคลองกัน

กับคํ าสอน
4. บอยมากที่เด็กในวัยน้ีพรอมที่จะตอนรับองคพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของเขา
5. เรียนรูที่จะอธิษฐานและมีชีวิตอยูเพ่ือพระเยซูคริสตได
6. แกปญหาดวยการเปดพระคัมภีรเพ่ือเขาเฝาและหาคํ าตอบจากพระวจนะพระเจาได
7. จํ าเปนตองไดรับการสั่งสอนใหรีบสารภาพบาปอยางฉับพลัน
8. อยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับความตาย
9. ชอบแสดงและมักจะเปนเรื่องเก่ียวกับมิชชั่นนารี

อายุ 9-11 ป

ก.  ทางฝายรางกาย

1. เปนระยะที่ชวงชีวิตมีสภาวะทางสุขภาพดีที่สุด
2. กระฉบักระเฉงคลองแคลววองไวและราเริงเต็มที่
3. เติบโตขึ้นอยางอิสระเสรี
4. ไมคอยจะเปนระเบียบเรียบรอยนัก
5. ชอบกิจกรรมกลางแจง
6. เตบิโตขึ้นอยางพอเหมาะพอควร (คอยเปนคอยไป)

ข.ทางดานจิตใจ

1. สามารถใชพระคัมภีรเพ่ือหาขออางอิงและใชเปนทางคลี่คลายปญหาได รูจักใชแผนที่
และใชพจนานุกรมเปนแลว

2. มีความสามารถในการจํ าดีมาก มีไหวพริบวองไว รูจักที่จะวิจารณงานของตนเอง
3. พัฒนาความคิดความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องเวลาและยุคสมัยไดดีขึ้น
4. สนใจในปญหาตางๆ
5. กระหายใครรูขอมูลและรายละเอียด และกระตือรือลนเสมอ
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6. มีความสนใจในหลายสิ่งหลายอยาง สามารถแตงบทกวีและแตเรื่องได
7. มีความคดิสรางสรรคถาคุณยอมเสียเวลาใหเขา ใหความสนใจแกเขาและเขาใจเขา
8. ชอบตรวจสอบความเจริญกาวหนาของตัวเอง
9. มีความสนใจในธรรมชาติและรูจักหนุนใจผูอ่ืน
10. มีพลังในการเอาใจจดจอตอสิ่งตางๆ ไดนานขึ้น

ค.  ทางดานสังคม

1. สามารถรับการกระตุนและมีกํ าลังใจที่จะปรับตัวใหมีมาตรฐานสูงขึ้นได
2. สนใจในความยุติธรรม
3. ชอบท่ีจะมีสวนรวมในชั้นเรียน
4. ชอบมีเพ่ือนเปนเพศเดียวกับตนเองมากกวา ไมชอบเพศตรงขาม
5. มีความจงรักภักดีตอกลุมที่ตนเองสังกัดอยู
6. ชื่นชมยินดีในตัวผูนํ า
7. ควรไดรับการสั่งสอนใหรูจักเคารพในเรื่องสิทธิอํ านาจ
8. มีความเหนียมอายนอยกวาเม่ือตอนอายุนอยกวานี้

ง.  ทางฝายวิญญาณ

1. พรอมที่จะรับความรอด
2. ตอบสนองตอการสอนเรื่องการเจริญเติบโตในพระคริสต
3. สามารถเขาใจในความจริงเกี่ยวกับคํ าสอน
4. ตองการคํ าหนุนใจเกี่ยวกับการเสียสละในชีวิตประจํ าวัน
5. มีความสนใจในตัวบุคคลอยางมีชีวิตชีวา
6. สนใจในการชนะจิตใจบุคคลในครอบครัวของตนเองและเพื่อนบาน

อายุ 12-14 ป

ก.  ทางฝายรางกาย

1. เจรญิเตบิโตอยางรวดเร็วและไมเทากันแลวแตบุคคลเปนรายๆ ไป
2. เด็กผูหญิงมีแนวโนมที่จะเปนผูใหญเร็วกวาผูชาย
3. รู สึกอึดอัดเขินอายกับความงุ มงามเน่ืองดวยความเจริญเติบโตทางรายกายที่ยังไม

สมบูรณ
4. มักโหมกํ าลังเต็มที่ไมวาจะเลนอะไรและออนเพลียงาย
5. เปนชวงอายุที่มักประสบกับความกดดันและความยุงยากมากที่สุดในชีวิต

ข.  ทางดานจิตใจ

1. มีความคิดที่แหลมคม มีความสามารถจดจํ าไดดีเยี่ยมหากไดรับการเราใหสนใจในสิ่งน้ัน
2. มีอารมณขบขันชัดเจนมาก
3. ชอบเพอฝน มักวาดภาพตนเองเปนวีรบุรุษหรือวีรสตรี
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4. มีการตอบรับทางอารมณมากยิ่งกวาวัยใดๆ
5. ตองการเปนผูตัดสินใจในชีวิตของตนเอง
6. มีอารมณออนไหวงาย เปดเผย มีอารมณรุนแรงสูงสุดตอทุกๆ เรื่อง มักวิพากษวิจารณ

อยูเสมอ มักดื้อร้ันเปนกบฏไดงาย
ค.  ทางดานสังคม

1. อาจจะมอบหมายความจงรักภักดีใหผูอ่ืนที่เขาชื่นชมอยางจริงจังไดงายๆ หันเหจากที่
เคยจงรักภักดีบุคคลในบานไปยังโรงเรียน อาจเปนคุณครูหรือใครก็ได

2. ชอบสนใจที่จะติดตามคนหมูมากไป
3. หิวกระหายหา “ประสบการณ” ที่เห็นไดชัดคือชอบทํ าตัวเดนไมเหมือนใคร
4. กลัววาใครจะมองวาเขายังเด็กอยู พยายามทํ าทุกสิ่งที่ผูใหญเขาทํ ากัน
5. เร่ิมสนใจในเพื่อนตางเพศ
6. กระหายใครจะเปนคนสํ าคัญ อยากจะเอาชนะเพื่อน อยากเปนหนึ่งของแกงใดแกงหน่ึง

(แกง = กลุม หมู พวก ของคนที่บางสิ่งคลายๆ กัน – ผูแปล)

ง.  ทางฝายวิญญาณ

1. จับตาดูวัยรุนที่โตกวาเพื่อลอกเลียนความเปนผูนํ า
2. อยูในวัยที่สงสัยและอยากรูจนมีแตคํ าถามมากมายในใจ
3. ตองรับรูถึงความจํ าเปนเรื่องความรอดและตองมีความมั่นใจในความรอดนั้น
4. ตองการการแนะแนว

อายุ 15-18 ป

ก.  ทางฝายรางกาย

1. พนจากความเงอะงะของวัยรุนในดานรางกาย
2. กํ าลังสรางนิสัยและรูปแบบทางกายภาพใหม่ันคงขึ้น
3. เอาใจใสตอบุคลิกภาพสวนตัวในการปรากฏกาย
4. เปนที่ดึงดูดความสนใจของเพศตรงขาม

ข.  ทางดานจิตใจ

1. รูจักพัฒนาอํ านาจการใชเหตุผลไดดีขึ้น
2. จดจํ าสิ่งที่เปนความคิดเห็นไดมากกวาคํ าพูด
3. มีความคิดฝนที่ดีเลิศแบบอุดมคติและเปนไปในแนวสรางสรรค
4. สามารถควบคุมจินตนาการดวยเหตุผลและการตัดสินใจในเรื่องตางๆ

ค.  ทางดานสังคม

1. ชอบการบริหารและอยากเปนผูมีความรับผิดชอบแบบผูนํ า
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2. ตองการเปนที่ยอมรับของกลุม
3. ตองการเปนที่ยอมรับของคนอื่นที่อยูในวัยเดียวกัน
4. สงสัยเหลือเกินวาอนาคตจะเปนอยางไร
5. มีความปรารถนาอันแรงกลาเพิ่มขึ้นที่จะชวยเหลือผูอ่ืน
6. พยายามดิ้นรนที่จะควบคุมอารมณของตนเอง
7. เสาะหาสิ่งตื่นเตนระทึกใจ
8. มีแนวโนมที่จะอารมณเสียไดงายๆ
9. ตอตานสิทธิอํ านาจ
10. ใฝหาความปลอดภัยม่ันคง

ง.  ดานจิตวิญญาณ

1. มักจะมีความสงสัยเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ในเรื่องฝายวิญญาณ
2. ตอบสนองอยางรวดเร็วตอสิ่งยั่วยุทางอารมณ
3. ตองการความเปนคริสเตียนสวนตัวซ่ึง “ใชการได” จริงๆ

ผูใหญ
ก.  ทางฝายรางกาย

รางกายของผูใหญน้ันเติบโตเต็มที่ทั้งขนาดและสวนสูง มีความสามารถทางรางกายที่จะ
น่ังน่ิงๆ ไดยาวนานกวาเด็กที่ยังเล็ก

ผูใหญมีอายุสูงขึ้นอาจตองตอสูกับปญหาสุขภาพมากกวาผูใหญที่อายุนอยกวา  ผูใหญ
อาจกงัวลเกี่ยวกับสภาพที่ปรากฎทางกายภาพและความสามารถ หากเขาไมไดปรับตัวใหเขากับ
สภาพปกติของวัฒนธรรมที่เขาอยู

ข.  ทางดานจิตใจ

ความสามารถทางจิตใจ ทาที และคุณคาไดรับการปลูกฝงอยางดีแลว  เพราะผูใหญเปน
วยัทีต่ัง้ม่ันคงในวิถีชีวิตของเขามากกวา และเปนการยากมากที่จะใหผูใหญเปลี่ยนแปลงความคิด
หรือทาที โดยทั่วไปแลวในขณะที่อายุเพ่ิมขึ้นน้ันผูใหญดูเหมือนวาการที่จะเรียนรูสิ่งใหมน้ันยาก
กวาวัยอ่ืน

ขอบเขตของการตั้งใจของผูใหญมีมากกวาของเด็ก ผูใหญสามารถเรียนบทเรียนที่ยาก
ขึน้และเขาถึงประเด็นที่แตกตางกันไดมากขึ้นดวย

ผูใหญสวนมากที่สุดมักมีความเขาใจในภาษาและวัฒนธรรมเปนอยางดี
สวนมากแลวผูใหญชอบการเรียนรูความคิดไดดีกวาการทองจํ าขอเท็จจริง

ค.  ทางดานสังคม

ปกติผู ใหญสวนมากไดตั้งรกรากอยูในสังคมและเศรษฐกิจในระดับใดระดับหน่ึงแลว 
เพ่ือนสวนใหญของพวกเขาตามปกติก็จะมีระดับเดียวกันกับเขา ก็มีบางที่บางคนกํ าลังตะเกียก
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ตะกายทีจ่ะปรับปรุงตนเองใหกาวไปสูสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูงขึ้นไปอีก  แตสวนมาก
กไ็ดเลือกแลวหรือตั้งใจจะเลือกคบหาสมาคมกับเพ่ือนในระดับที่เขาพอใจในไมชานี้

ง.  ทางฝายวิญญาณ

ผูใหญตองการการแนะแนวฝายวิญญาณในการตัดสินใจครั้งใหญและสํ าคัญ ตัวอยางเชน
การแตงงาน การรับใช การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  และการเลือกอาชีพ เปนตน  พวกเขา
ตองการการแนะแนวในการเลือกคูครองและดานความสัมพันธในครอบครัว

ผูเชื่อทั้งหลายก็ตองการคํ าแนะนํ าขั้นตอไปในการเจริญเติบโตเปนผูใหญฝายวิญญาณ 
เพ่ือที่จะมีสวนรวมในงานรับใชของคริสตจักรอยางกระตือรือลน  ฉะน้ันพวกเขาจํ าเปนที่จะตอง
คนใหพบของประทานฝายวิญญาณและรูจักที่จะใชดวย

ฝายผูที่ไมเชื่อก็จํ าเปนที่จะตองไดยินพระกิตติคุณและไดรับการนํ าพาใหมาถึงความรอด

ปญหาทางวินัย
เม่ือทํ างานกับเด็กๆ บางครั้งคุณอาจประสบกับปญหาทางวินัย เด็กที่มีปญหาทางวินัยเขา

อาจปฏิเสธที่จะยอมฟง ไมเชื่อฟง กอใหเกิดการแตกแยกยุงเหยิงและชอบรบกวนผูอ่ืน

ตอไปน้ีเปนแผนภูมิที่จะชวยคุณใหจัดการกับปญหาทางวินัยธรรมดาๆ ได

เม่ือนักเรียนกระทํ าตัวเชนนี้ น่ีคือสิ่งที่คุณสามารถจะแกไข
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เขาเรียนไมสมํ่ าเสมอ X X X X X

ไมตั้งใจเรียน X X X X X

เรียนไดชา X X X X X

ขีอ้ายมากเกินไป X X X X X
ชอบที่จะ “แสดงออกมาก
เกินไป” X X X
แสดงกริยาวาไมถูกกันกับ
เพือ่น มักเปนปฏิปกษตอ
คนอื่น

X X X
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พยายามวางอํ านาจเพื่อกด
ขี่ผูอื่น X X X X
หงอยเหงาและเฉ่ือยชาเสมอ

X X X X X X

ขาดความเคารพ X X X X X
ไมมารวมนมัสการที่คริสต
จักร X X X X X X X
ดูเหมือนจะมีความกาวราว
มากเกินไป X X X X

ชื่อ                                        

บททดสอบตนเอง บทที่ 8

1. เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของบทนี้จากความทรงจํ า

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

2. “วเิคราะหผูฟง” หมายความวาอยางไร?
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3. ทํ าไมการวิเคราะหผูฟงจึงสํ าคัญ

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

4. สรปุขั้นตอนในการวิเคราะหผูฟง

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

5. เลอืกกลุมวัยที่คุณไดสอนไปแลว หรือวางโครงการที่จะสอนทบทวนบุคลิกลกัษณะเฉพาะของ
กลุมวยัทีค่ณุเลือกตามที่กลาวไวในบทเรียนนี้ เขียนสรุปเกี่ยวกับนักเรียนในกลุมวัยน้ี

                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

6. เลือกปญหาทางดานวินัยจากที่มีอยูในรายการของแผนภูมิในหนา 118   เขียนสรุปถึงวิธีที่
คุณจะจัดการกับปญหานี้
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คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 8

1. “แตพระเยซูมิไดทรงวางพระทยัในคนเหลานั้น

เพราะพระองคทรงรูจักมวลมนุษย และสํ าหรับพระองคไมมีความจํ าเปนที่จะมีพยานในเรื่อง
มนุษย ดวยพระองคเองทรงทราบวามีอะไรในมนุษย”  ยอหน 2:24-25

2. “ผูฟง” คือ กลุมของคนที่คุณจะสอน

“วเิคราะห” บางสิ่งบางอยางก็คือเพ่ือที่จะศึกษาถึงรายละเอียดเพื่อที่จะตรวจสอบอยางรอบ
คอบถงึลักษณะเฉพาะของสิ่งน้ัน เพ่ือที่จะศึกษาสวนตางๆ ของสิ่งน้ันทั้งหมด

“วเิคราะหผูฟง” หมายถึง ศึกษาบุคลิกลักษณะเฉพาะของคนในกลุมที่คุณจะสอนเขา

3. การวิเคราะหผูฟงมีความสํ าคัญเพราะวามีหลายสิ่งที่มีผลตอการเรียนรู เชนภาษา การศึกษา
วฒันธรรม ความสามารถทางรางกาย ความเปนผูใหญฝายวิญญาณ เพศ สถานภาพทางการ
แตงงาน สังคมและระดับเศรษฐกิจ ความตองการสวนบุคคลและอายุ เปนตน
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4. เปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับการอธิบายในหนา 104-105

5. เปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับที่ใหไวในกลุมอายุที่คุณเลือกที่จะเขียนถึง

6. เปรียบเทียบคํ าสรุปของคุณกับคํ าแนะนํ าที่ใหไวสํ าหรับการจัดการกับปญหาที่เฉพาะเจาะจง
ซ่ึงคุณไดเลือกไว

เพื่อการศึกษาตอไปดวยตนเอง

1. พระเยซูทรงมีอัครสาวกถึง 12 คน จงใชความชํ านาญที่คุณไดเรียนรูในบทนี้ เพ่ือวิเคราะหผู
ฟงกลุมน้ี คุณจะพบรายละเอียดของอัครสาวกทั้ง 12 ใน มัทธิว มาระโก ลูกา ยอหน และ
หนังสือกิจการของอัครทูต

2. วเิคราะหผูฟงที่คุณวางแผนที่จะสอน

3. ศกึษาบทเรียนซึ่งพระเยซูทรงสอนไวแกนิโคเดมัส ใน ยอหน 3  และแกหญิงที่บอน้ํ าในยอห
น 4 ฝายหนึ่งเปนคนชั้นสูงและมีเชาวปญญา อีกฝายหนึ่งเปนคนชั้นตํ่ า วิธีการสอนที่พระ
องคทรงใชตางกันอยางไร เน้ือหาสาระของบทเรียนตางกันอยางไร  มีอะไรบางที่คลายคลึง
กัน
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