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โครงการนีค้วรชว่ยใหเ้ราเขา้ใจสูชี่วิตของผูเ้รียน   เราตอ้งการให ้สญัญาการเรียนรูข้องผูเ้รียน ของ

หนว่ยนีเ้ป็นย่ิงกว่าการศกึษางานทางวิชาการ   เราตอ้งชว่ยผูเ้รียนใหเ้ขา้ใจไดดี้ย่ิงขึน้ในทา่ทีและนิสยัการ

ทาํงานของพวกเขาในปัจจบุนั   ผูเ้รียนตอ้งเริ่มเขา้ใจถึงการสอนของพระคมัภีรท่ี์เฉพาะเจาะจงเร่ืองงาน  

ถา้คณุไมเ่คยชินกบันิสยัการทาํงานของผูเ้รียน   คณุอาจตอ้งการใหพ้วกเขาทาํโครงการนีใ้หเ้สรจ็ก่อนท่ี

คณุจะเขียนสญัญาของพวกเขาในเรื่อง “การทาํงานและความรบัผิดชอบ”   

โครงการ 307 ควรจะใหค้วามคดิท่ีชดัเจนบางประการกบัทัง้คณุและผูเ้รียน  เก่ียวกบัท่ีใดท่ีจาํเป็นตอ้ง

มีการเติบโต  คาํถามท่ีเก่ียวกบัประสบการณก์ารทาํงานในอดีตของพวกเขา ควรจะชว่ยคณุใหเ้ขา้ใจวา่

คา่นิยมและพฤตกิรรมของคนๆ นีถ้กูตอ้งตามพระคมัภีร ์หรือ ไมถ่กูตอ้ง ในเร่ืองท่ีเก่ียวพนักบังาน     

คาํถามส่วนใหญ่ตอ้งการคาํตอบท่ีเขียนออกมา   ขอใหผู้เ้รียนเขียนคาํตอบนีบ้นกระดาษท่ีแยกไว ้  เรา

ไมต่อ้งการคาํตอบง่ายๆ วา่ “ใช ่– ไมใ่ช”่  คาํอธิบายของแตล่ะคาํตอบมีความสาํคญัมาก   จงพยายามเนน้

ความสาํคญัของคาํตอบเหล่านีใ้นเรื่องว่าจะมีผลกระทบตอ่สว่นท่ีเหลือของสญัญานี ้    

 มี จุดทีต่้องหยุด ตอนทา้ยของ  ส่วนที่ 1: ประสบการณช์ีวิตในการทาํงานของฉันในอดตี  

เหตผุลก็  คือ เพ่ือใหค้ณุสามารถเช็คใหเ้ห็นวา่  ผูเ้รียนตอบคาํถามอยา่งเหมาะสม  คณุไมจ่าํเป็นตอ้ง

อภิปรายคาํตอบของพวกเขาในรายละเอียด  ในจดุนี ้ถา้คาํตอบของพวกเขาเฉพาะเจาะจงและสมบรูณแ์ลว้  

ขอใหยื้นยนัในเรื่องนี ้ และอธิบายวา่คณุจะอภิปรายโครงการทัง้หมด  เม่ือผูเ้รียนไดท้าํเสรจ็  จงบอกวา่  

“ฉนัตอ้งการแนใ่จว่า  คณุอยู่ในเสน้ทางท่ีถกูตอ้งแลว้”     

ตอนที ่ 1:  ประสบการณช์วีติในการทาํงานของฉันในอดตี    

คาํถามที ่1:  การทาํงานทีบ่้านในสมัยเดก็  

คาํถามแรกนีอ้าจไมด่เูหมือนวา่สาํคญัตอ่ผูเ้รียน   แตม่นัอาจจะถือกญุแจหลกัตอ่อนาคตของพวกเขา      

เรามีการศกึษาหลกัท่ีใชเ้วลา 30 ปี  เก่ียวกบัเดก็ท่ีกาํลงัเติบโตในพืน้ท่ีของบอสตนั   มีการติดตามชีวิตของ

เดก็จากภมูิหลงัท่ีหลากหลายเชือ้ชาต ิและหลากหลายภูมิหลงัทางเศรษฐกิจ  บางคนจากครอบครวัทัง้ท่ี

ยากจน และบางคนจากครอบครวัท่ีร ํ่ารวย ไดด้าํเนินไปอยา่งประสบความสาํเรจ็มากมาย   ภมูิหลงัดา้นเชือ้

ชาตไิมไ่ดเ้ป็นความแตกตา่งท่ีสาํคญั   มีบางคนจากทกุระดบัทางเศรษฐกิจท่ีลม้เหลวในการทาํอะไร
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มากมายกบัชีวิต    พวกสว่นท่ีสามญัซึ่งเขา้กบัพวกท่ีประสบความสาํเรจ็ไดเ้ทา่นัน้  คือ พวกท่ีไดท้าํงาน

บา้นในสมยัเดก็   ซึง่ไดพ้ิสจูนว์า่พวกเขาเป็นคนงานท่ีดีกวา่ และ ประสบความสาํเรจ็มากกวา่ในชีวิตผูใ้หญ่   

เกือบจะทกุคนท่ีเป็นคนลม้เหลว ไมเ่คยทาํงานบา้นเม่ือสมยัเป็นเด็ก  นั่นเป็นเหตบุงัเอิญหรือไม ่  

จงระมดัระวงัถึงวิธีท่ีคณุแบง่ปันในเรื่องแบบอย่าง   เราเช่ือในการอศัจรรยแ์ละพระเจา้สามารถนาํคน

จากภมูิหลงัท่ีแยท่ี่สดุ และ เปล่ียนแปลงพวกเขาไปสูห่ญิงหรือชายของพระเจา้ท่ีเป็นผูท่ี้เป็นคนงานอยา่ง

ยอดเย่ียมได ้  แตส่าํหรบัพวกท่ีทาํงานบา้นนัน้  ไดเ้นน้คณุคา่ในการพฒันานิสยัการทาํงาน และทา่ทีท่ีดี   

สาํหรบัผูเ้รียน  ซึ่งไมไ่ดท้าํงานบา้นในสมยัเดก็  คณุจาํเป็นตอ้งตระหนกัวา่เขาอาจจะมีพืน้ฐานนอ้ย

มากในการทาํงาน   ขอใหเ้ช็คดวู่า  จนถึงบดันี ้  มีการจา้งงานของพวกเขาท่ีมีความตอ่เน่ืองมากเพียงไร     

 
คาํถามที ่2:  งานแรกนอกบ้าน  

จงอภิปรายถึงผลกระทบจากประสบการณใ์นงานนีท่ี้มีตอ่ชีวิตของผูเ้รียน   ผูเ้รียนไดเ้รียนรูอ้ะไร

เก่ียวกบังานและความรบัผิดชอบ   ทา่ทีของผูเ้รียนตอ่เงินเปล่ียนแปลงไปหรือไม ่ พวกเขาใชเ้งินหมดอยา่ง

รวดเรว็ หรือวา่ ในเม่ือเห็นวา่จะตอ้งทาํงานหนกัมากแคไ่หนจงึจะไดร้บัเงินตอบแทน ทาํใหมี้ความซาบซึง้ใจ

ใหม่ๆ  ในเรื่องเงินหรือไม ่
 
คาํถามที ่3:  คุณเรียนจบขั้นมัธยมหรือไม่   

น่ีคือกญุแจสาํคญัตอ่อนาคตของผูเ้รียน   ถา้ผูเ้รียนไมไ่ดจ้บชัน้มธัยม และมีอนปุรญิญาจากโรงเรียน

ชัน้มธัยม หรือ ไมไ่ด ้GED  (การสอบเทียบ) ตอนนีเ้ขาหรือเธอกาํลงัเรียนนอกโรงเรียนหรือไม ่  ถา้ไม ่ จง

พยายามเตรียมการเพ่ือพวกเขาจะสามารถเรียนได ้ จงเนน้วา่ บอ่ยครัง้ การเรียนจบสาํคญัมากในการหา

งาน  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงงานเหลา่นัน้ซึง่มีความมั่นคงทางการเงิน และ โอกาสท่ีจะกา้วหนา้   ถา้พวกเขาไม่

มีอนปุรญิญาจากโรงเรียนชัน้มธัยมหรือ GED แลว้ละ่ก็   สิ่งนีค้วรจะเป็นหนึ่งในเปา้หมายแรกๆ 

จงพิจารณาทกัษะทางวิชาการของผูเ้รียนแตล่ะคน   หากทกัษะและความสามารถจาํกดัมาก พวกเขา

อาจไมส่ามารถสอบผา่น GED ได ้  จงอยา่งฝันหลอกๆ  แตต่รงกนัขา้ม  ขอใหพ้ยายามสรา้งความฝันเพ่ือ

ความหวงัท่ีดีขึน้   หลายคนไมเ่ช่ือวา่เขาสามารถทาํสิ่งท่ีคณุรูว้า่เขาสามารถทาํไดด้ว้ยการชว่ยเหลือของ

พระเจา้  
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คาํถามที ่4:  การอบรมสายอาชีพและประสบการณ ์ 
มีงานทาํในตอนนีไ้หมในชมุชนของคณุท่ีเหมาะสาํหรบัทกัษะผูเ้รียนคนนี ้  เงินเดือนแบบใดท่ีพวกเขา

สามารถคาดหวงัจะได ้ พวกเขาสามารถสนบัสนนุตนเองดว้ยเงินเดือนนัน้หรือไม ่ — ถา้พวกเขาแตง่งาน 

และมีลกู  หนึ่งในโครงการท่ีคณุอาจตอ้งใหผู้เ้รียนทาํในสญัญานี ้ คือ  เช็คหนงัสือพิมพแ์ละธุรกิจทอ้งถ่ิน  

และคน้หาคาํตอบตอ่คาํถามขา้งบนนี ้  
 

คาํถามที ่5:  งานเตม็เวลาในอดตี  

ถา้ผูเ้รียนยงัไมเ่คยทาํงานเต็มเวลา  ความเขา้ใจในงานของพวกเขาอาจจะมีทฤษฎีท่ีไมไ่ดท้ดสอบอยู่

มาก  ถา้พวกเขาเคยมีงานทาํเตม็เวลา  ขอใหถ้ามว่าพวกเขาเพลิดเพลินกบังานหรือไม่  พวกเขารูส้ึกภมูิใจ

และมีความรูส้กึสมหวงัในงานนีห้รือไม ่  มมุมองการทาํงานของพระเจา้คืออะไร  พระองคต์อ้งการใหเ้รา

สามารถเพลิดเพลินกบังานของเรา   ถา้เราเรียนรูท่ี้จะทาํอยา่งดีท่ีสดุเพ่ือพระองค ์ เราก็จะสามารถมี

ประสบการณใ์นความเห็นชอบของพระองคใ์นงานท่ีเราทาํไดอ้ย่างดีมากนั่นเอง  

 

คาํถามที ่6:  คุณเคยขอพระเจ้าช่วยคุณหางานทาํได้ไหม    
คาํถามนีจ้ะชีไ้ปท่ีนความเช่ือทางศาสนาบางอยา่งของผูเ้รียนในอดีต  และความเช่ือเหลา่นัน้จะมีผล

อยา่งไรตอ่ชีวิตประจาํวนั   ใหพ้ดูสัน้ๆ ว่าจะอภิปรายถึงประเดน็นีใ้นเวลาตอ่มา   ในการเตรียมทาํ 

สญัญาการเรียนรูข้องผูเ้รียน ของหนว่ยนี ้ 

 

คาํถามที ่7:   คุณเคยตกงานเป็นเวลานานหรือไหม  

คาํถามนีจ้ะเหมาะสาํหรบัผูใ้หญ่ท่ีจบโรงเรียนเป็นเวลาหลายปี   ไมใ่ชค่นท่ีมีอาย ุ16 ปี แตบ่างคนมี

ความคดิดา้นสวสัดกิารในเรื่อง  “ฉนัสมควรไดร้บัเงินไมว่า่ฉนัจะทาํงานหรือไม”่   ผูเ้รียนของคณุรูส้กึเชน่นี ้

ไหมถา้ไมมี่งานทาํ พวกเขามีความรบัผิดชอบดา้นการเงินหรือไม ่ — มีบลิท่ีตอ้งจา่ย  ครอบครวัท่ีตอ้งดแูล   

พวกเขาจะจดัการกบัความรบัผิดชอบเชน่นัน้อย่างไร   คนอ่ืนในครอบครวัตอ้งทาํงานเพ่ือมีเงินเพียงพอท่ีจะ

จา่ยคา่ของผวกเขา หรือไม ่  

ขอใหอ้ภิปรายวา่ภาพพจนข์องพวกเขามีผลอยา่งไร  โดยประสบการณก์ารทาํงาน   ถา้พวกเขาถกูไล่

ออกจากงานครัง้เด่ีวยหรือมากกวา่หนึ่งครัง้  สิ่งนีอ้าจจะมีผลอยา่งมากในภาพพจนข์องพวกเขา  
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คาํถามที ่8 และ 9: ประสบการณใ์นการทาํงานของพ่อแม่ และผลกระทบทีม่ีต่อผู้เรียน   
เดก็เป็นสาํเนาท่ีเหมือนกบัพ่อแมม่ากเพียงใดในเรื่องของรูปแบบการทาํงาน   พอ่แมมี่อิทธิพลมาก

เพียงใดตอ่ลกูในเรื่องนีแ้ละเป็นในทางบวกหรือลบ  การมีแบบอยา่งท่ีดีสาํคญัมากสาํหรบัเดก็ในตอนนี ้

และในอนาคตอนัใกลด้ว้ย    ถา้พอ่ของเขาไมเ่คยอยูบ่า้นตอนท่ีผูเ้รียนเป็นเด็ก หรือ ว่างงานอยา่งเรือ้รงัแลว้   

จงึมีความจาํเป็นในปัจจบุนัท่ีผูเ้รียนคนนีท่ี้โตเป็นผูใ้หญ่แลว้ จะตอ้งเห็นรูปแบบในคนอ่ืนของการทาํงานใน

ทางบวก     

 
คาํถามที ่10:  คาํสอนของพระเจ้าเกีย่วกับการงานมีผลกระทบใดต่อชีวิตของผู้เรียน

จาก เมื่อ 6 เดอืนทีแ่ล้ว  

สิ่งนีค้วรจะชว่ยคณุใหเ้ห็นวา่  ผูเ้รียนคนนีไ้ดด้าํเนินไปในการเป็นสาวกครสิเตียนมากนอ้ยเพียงไร ใน

เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการพฒันาคา่นิยม  ทา่ที และนิสยัการทาํงานแบบพระเจา้   

 

ตอนที ่ 2:  โอกาสในการทาํงานของฉันในปัจจุบัน  

ถา้ผูเ้รียนกาํลงัอยู่ท่ีบา้น  ในขณะท่ียงัไปโรงเรียน  และพวกเขาไมไ่ดมี้งานทาํนอกบา้นแลว้  ขอให้

ผูเ้รียนตอบคาํถามเหลา่นีโ้ดยอา้งถึงงานบา้นและความรบัผิดชอบในบา้นท่ีเขามี    

 

คาํถามที ่1:  จงใหค้ะแนนว่าคุณชอบการทาํงานมากเพยีงไร   

ขอใหอ้ภิปรายสัน้ๆ ถึงท่าทีของพวกเขาตอ่งาน   คาํถามทัง้สองขอ้หลงัมาจากการใหค้ะแนนของผูเ้รียน  

ท่ีอา้งถึงกิจกรรมท่ีทาํตลอดสปัดาหแ์บบเดมิๆ—การกิน  การนอน ไปเท่ียวกบัเพ่ือนๆ สนัทนาการ เป็นตน้   
 

คาํถามที ่2:   หวัหน้างานได้แก้ไขคุณอย่างไรบ้าง   

คาํถามนีง้่ายย่ิงขึน้ท่ีจะวดัสาํหรบัผูเ้รียนท่ีอาศยัอยูใ่นศนูยที์นชาลเ์ลน้จห์รือโปรแกรมท่ีคลา้ยคลงึกนั   

ถา้คณุสงสยัถึงความแมน่ยาํของความทรงจาํของผูเ้รียน  คณุสามารถถามหวัหนา้งานเก่ียวกบัสิ่งนีไ้ด ้ หรือ 

ใหผู้เ้รียนไปถามหวัหนา้เก่ียวกบัเร่ืองนีเ้อง   
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คาํถามที ่3:   คะแนนใดทีคุ่ณคิดว่าหวัหน้างานจะใหคุ้ณ 

น่ีไมใ่ชก่ารทดสอบเพ่ือความแมน่ยาํของผูเ้รียน คาํถามนีจ้ะใหโ้อกาสสาํหรบัผูเ้รียนท่ีจะคดิเก่ียวกบั

ประเดน็นี ้  เราสนใจในความคดิเห็นของพวกเขามากกว่า   การรบัรูข้องพวกเขาอาจไมแ่มน่ยาํมากนกั   

คณุสามารถจดัการทีหลงัไดก้บัเร่ืองนีใ้นสญัญาฉบบันี ้ 

 

คาํถามที ่4 และ 5:  การใหค้ะแนนสาํหรับงานส่วนตัว และพืน้ทีเ่พือ่การเตบิโต  

จงสงัเกตวา่มีความเขา้ใจพิเศษท่ีคณุสามารถใชใ้นโครงการหรืองานท่ีมอบหมายถดัมาสาํหรบัสญัญา

ฉบบันี ้  ปลอ่ยใหผู้เ้รียนพดูคยุมากท่ีสดุท่ีน่ี   ถา้ผูเ้รียนยงัไมมี่ขอ้คดิมาก  คณุอาจตอ้งกลบัมายงัคาํถามใน

ตอนทา้ยของสญัญานี ้ และดวูา่พวกเขามีความเขา้ใจมากย่ิงขึน้เพียงใด  

 

คาํถามที ่6:  ข้อพระคัมภรีท์ีเ่กีย่วข้องกับการทาํงาน   

ถา้ผูเ้รียนไมค่อ่ยมีสว่นรว่มในจดุนีไ้มเ่ป็นไร  แตก่ารหาขอ้พระคาํภีรค์วรจะเป็นหนึ่งในกิจกรรมท่ีพวก

เขาทาํตอ่ไปตลอดสญัญาฉบบันี ้  ผูเ้รียนควรจะใหข้อ้พระคมัภีรอ์ยา่งนอ้ย 10 ขอ้ ตลอดเวลาการทาํงานใน

สญัญานี ้  

  

ตอนที ่ 3:  การประเมินโอกาสการทาํงานในอนาคต   

 

คาํถามที ่  1:  ความสนใจในการทาํงานในอนาคต  

คาํถามนีจ้ะเตือนคณุเก่ียวกบัการเตรียมผูเ้รียนในสองสามเดือนขา้งหนา้ใหพ้รอ้มท่ีจะทาํงาน   ผูเ้รียน

หลายคนในทีนชาลเ์ลน้จไ์มเ่คยรบัการอบรมหรือประสบการณท์างวิชาชีพ  และไมมี่คณุสมบตัท่ีิจะไดง้านท่ี

ดี   หากพวกเขาไมรู่ว้า่ตอ้งการทาํงานประเภทใด  ขอใหถ้ามเขาวา่มีความสนใจใดในตอนเป็นเด็กสาํหรบั

งานดา้นอาชีพ   ผูเ้รียนมีอดเิรก หรือ ความสนใจอ่ืนใดไหม  ซึ่งอาจเตรียมโอกาสในการทาํงานได ้  ใน

หลายท่ีกรมการจดัหางานของรฐัในทอ้งถ่ินจะทดสอบบคุคลเพ่ือดวูา่งานท่ีเหมาะสมของพวกเขาคืออะไร  

ซึ่งอาจอาจชว่ยใหผู้เ้รียนมีความคิดใหมเ่รื่องการทาํงาน   ขอใหค้ณุครูชว่ยจดัเตรียมในสิ่งนี ้ 

จงพยายามนาํผูเ้รียนใหค้ิดในทางเป็นจรงิ  ผูเ้รียนบางคนอาจตอ้งการเขา้ไปในอาชีพดา้นดนตรีรว่ม

สมยั  หรือ พืน้ท่ีอ่ืนในงานวิจิตรศลิป์   จงหนนุใจพวกเขาใหพ้ิจารณาถึงสิ่งนี ้  แตชี่อ้อกไปวา่คนนอ้ยมากท่ี

ทาํมาหากินดว้ยสิ่งเหลา่นัน้  หนนุใจพวกเขาใหพ้ิจารณางานประเภทอ่ืน เพ่ือจดัเตรียมรายไดท่ี้แนน่อนดา้น

การเงิน   พวกเขาสามารถทาํความสนใจใหเ้ป็นงานอดเิรก หรือ พนัธกิจก่ึงเวลาได ้  
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ผูเ้รียนยงัจาํเป็นตอ้งพิจารณาถึงผลกระทบท่ีงานดา้นดนตรีหรือวิจิตรจะมีตอ่ครอบครวั  พวกเขาจะอยู่

บา้นในทกุเย็นหรือไม ่หรือ เพียงแตต่อนสดุสปัดาห ์  บางท่ีเขาอาจไดง้านและไดร้บัเงินเดือนดี  แตง่านนี ้

อาจจะทาํใหเ้ขาหา่งจากครอบครวัยกเวน้หนึ่งหรือสองวนัตอ่เดือน  ใหถ้ามผูเ้รียนวา่  “คณุสามารถทาํงาน

ประเภทนี ้และยงัคงตอบสนองความตอ้งการของครอบครวั  ความตอ้งการฝ่ายวิญญาณสว่นตวั  และ

ความตอ้งการในสงัคมหรือไม ่  
 

คาํถามที ่2 และ 3:   คุณต้องทาํอะไรบ้างเพือ่ทีจ่ะเป็นคนงานทีป่ระสบความสาํเร็จ  

มีการออกแบบคาํถามเหลา่นีเ้พ่ือชว่ยคณุใหเ้ห็นว่า   ผูเ้รียนใกลค้วามจรงิในประเดน็นีห้รือไม ่  ถา้พวก

เขามีขอ้เท็จจรงิอยา่งตรงไปตรงมา   พวกเขาสามาวถใชชี้วิตอยา่งมีประสิทธิผลไดใ้นดา้นความรบัผิดชอบ

ในการทาํงานในปัจจบุนันีห้รือไม ่  
 

คาํถามที ่4:  งานทีย่อดเยีย่มอะไรทีคุ่ณรู้จกั  

คาํถามนีค้วรเตรียมคณุใหเ้ขา้ใจอยา่งแทจ้รงิบางประการ   ในประเภทของบคุคลท่ีผูเ้รียนมีความ

คดิเห็นวา่  เป็นคนท่ีทาํงานไดย้อดเย่ียม   ตวัอยา่งนัน้ท่ีผูเ้รียนยกมาแสดงคณุลกัษณะทางพระคมัภีร ์ซึ่ง

เป็นคณุลกัษณะท่ีพระเจา้เห็นดว้ย  หรือ  เป็นแบบอยา่งท่ีผูเ้รียนเองถือวา่ประสบความสาํเรจ็ในสายตาของ

โลก คือ  ร ํ่ารวยและมีอาํนาจพรอ้มกบัสมบตัมิากมาย  คณุอาจตอ้งแบง่ปันกบัผูเ้รียนถึงใครบางคนท่ีเป็น

ตวัอยา่งดา้นบวกในชีวิตของคณุ   
 

การประเมินผลและความคิดของครูเพือ่ใช้ในบทเรียนนีใ้นคร้ังต่อไป  
เราจะซาบซึง้ใจอย่างมาก สาํหรบัการตอบสนองของคณุในโครงการนี ้  สว่นใดท่ีเป็นประโยชนม์าก

ท่ีสดุ  และสว่นใดเป็นประโยชนน์อ้ยท่ีสดุ  ความเปล่ียนแปลงใดท่ีคณุแนะนาํ  คาํถามเพิ่มเตมิใดท่ีชว่ยได ้  

โปรดสง่ขอ้คดิของคณุมายงั ทีนชาลเ์ลน้จ ์ณ ท่ีอยู่ขา้งลา่งนี ้ ขอบคณุ   
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โดย เดวิด แบท็ตี ้ 
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