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อปุมาเรือ่งคนขบัรถ
โดยสาร

“โครงการพ่ึงพาตนเอง
ก็เหมือนรถโดยสารซ่ึง
ตอ้งการคนขบัรถท่ีมีใบ
ขบัข่ี

“เจา้หนา้ท่ีศนูยก์าร
พ่ึงพาตนเองเป็นผูส้รา้ง
รถโดยสาร รถคนัน้ีส่งมา
โดยผ่านศนูยข์อ้มลูการ
พ่ึงพาตนเอง และคณะ
กรรมการพ่ึงพาตนเอง 
สเตคเป็นผูซ่้อมบ�ารุง  
ผูเ้ช่ียวชาญการพ่ึงพาตน
เองสเตคและวทิยากร
กระบวนการประจ�า
กลุ่มชว่ยใหส้มาชิกข้ึน
รถโดยสาร (แต่พวกเขา
ตอ้งข้ึนรถโดยสารดว้ย
ตนเอง) ประธานสเตค
และอธิการเป็นคนขบัรถ
โดยสาร

“ทุกคนตอ้งท�าส่วนของ
ตนเพ่ือชว่ยใหส้มาชิก
พ่ึงพาตนเอง อยา่งไร
ก็ตาม ถา้ประธานสเตค
กบัอธิการไมบิ่ดกุญแจ
เพ่ือติดเคร่ืองยนตแ์ละขบั
รถโดยสาร จะไมมี่ใครได้
ไปท่ีไหน”

โรนลัด ์อาบาน, ผู ้
จดัการศนูยก์ารพ่ึงพา
ตนเองในตาโกลบนั 
ฟิลิปปินส ์

ค�าน�า
มีความตอ้งการมากมายท่ามกลางพวกเรา สมาชิกหลายคนพึ่งพาตนเองไม่ไดแ้ละขาด
ความสามารถท่ีจะ “จดัหาส่ิงจ�าเป็นต่อชีวติส�าหรับตนเองและครอบครัวทั้งทางโลกและ
ทางวญิญาณ” 1 การน�าผูค้นมาสู่การพึ่งพาตนเองเป็นงานแห่งความรอด ประธานโธมสั 
เอส. มอนสนัสอนวา่ “[การพ่ึงพาตนเอง] เป็นองคป์ระกอบส�าคญัในความผาสุกทาง
วญิญาณของเราเช่นเดียวกบัทางโลก . . . ‘ขอใหเ้ราพึ่งพาตนเองและไม่ข้ึนอยูก่บัคนอ่ืน 
ความรอดไม่สามารถไดรั้บจากหลกัธรรมอ่ืน’” 2

ผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือเพื่อใหพ้ึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึนอาจไดแ้ก่ผูท่ี้ก�าลงัรับความ
ช่วยเหลือจากเงินอดอาหาร ผูส้อนศาสนาท่ีก�าลงัจะจบ ผูเ้ปล่ียนใจเล่ือมใสใหม่ สมาชิก
ท่ีแขง็ขนันอ้ย และผูน้�าฐานะปุโรหิตในทอ้งท่ีซ่ึงก�าลงัตอ้งการงานดีกวา่เดิม ผา่นทาง
ศาสนจกัรของพระเจา้ พระองคป์ระทานเคร่ืองมือ แหล่งช่วย และกระบวนการใหม่ท่ี
มีประสิทธิภาพดงัท่ีอธิบายไวใ้นแนวทางเล่มน้ีเพื่อช่วยใหส้มาชิกอยูบ่นเสน้ทางสู่การ
พึ่งพาตนเองของพวกเขา 3

ในฐานะผูน้�าฐานะปุโรหิต ท่านคือหน่ึงในบรรดาคนเหล่านั้นท่ีพระเจา้ตรัสวา่ “เรา
ใหแ้ก่เจา้ . . . กญุแจ . . . เพื่องานการปฏิบติัศาสนกิจและการท�าใหว้สุิทธิชนของเรา
ดีพร้อม” (คพ. 124:143) และ “ส�าหรับคนท่ีมีกญุแจเหล่าน้ีใหไ้วไ้ม่มีความล�าบากใน
การไดรั้บความรู้แห่งขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัความรอดของลกูหลานมนุษย”์ (คพ. 128:11) 
อ่าน “อุปมาเร่ืองคนขบัรถโดยสาร” ทางดา้นขวามือ โปรดไตร่ตรองอยา่งรอบคอบถึง
บทบาทของท่านในการขบัเคล่ือนโครงการส�าคญัน้ีไปขา้งหนา้ 

แนวทางส�าหรับผูน้�าเล่มน้ีไดรั้บการพฒันาเพื่อช่วยท่านขณะท่ีท่านใชก้ญุแจ ใชเ้คร่ือง
มือใหม่ๆ เหล่าน้ี และช่วยใหส้มาชิกพึ่งพาตนเองได ้เม่ือท่านท�าเช่นนั้น พระวญิญาณ
บริสุทธ์ิจะทรงน�าทางท่านและพระเจา้จะทรงท�าใหท่้านเป็นเคร่ืองมือของพระองคใ์น
การยกผูย้ากไร้และเร่งงานแห่งความรอดของพระองค์

 1. คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจกัร (2010), 6.1.1

 2. โธมสั เอส. มอนสนั (อา้งอิงค�าพดูของมาเรียน จี. รอมนีย)์, “Guiding Principles of Personal 
and Family Welfare,” Ensign, Sept. 1986, 3

 3. ดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ srs. lds. org

จดัพิมพโ์ดยศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย 
ซอลทเ์ลคซิต้ี ยทูาห์
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“การพ่ึงพาตนเอง เป็น
ผลิตผลของงานเราและ
สนับสนุนงานสวสัดิการ
อ่ืนๆ ทุกอยา่ง . . . ‘ขอ
ใหเ้ราท�างานเพ่ือส่ิงท่ี
เราตอ้งการ ขอใหเ้รา
พ่ึงพาตนเองและไมข้ึ่น
อยูก่บัคนอ่ืน ความรอด
ไมส่ามารถรบัไดจ้ากหลกั
ธรรมอ่ืน’”

โธมสั เอส. มอนสนั 
(อา้งอิงค�าพดูของ 
มาเรยีน จ.ี รอม-นีย)์, 
“Guiding Principles of 
Personal and Family 
Welfare,” Ensign, Sept. 
1986, 3

หนา้ท่ีรบัผิดชอบของผูน้ �าฐานะปุโรหิต

ฝ่ายประธานสเตค (หรอืฝ่ายประธานทอ้งถ่ิน)
 1. เรียนรู้และสอนหลกัค�าสอนและหลกัธรรมของการพึ่งพาตนเอง (ดูปกหลงั) สอน

อธิการและสมาชิกของคณะกรรมการพ่ึงพาตนเองสเตคในหนา้ท่ีรับผดิชอบดา้นการ
พึ่งพาตนเองของพวกเขา

 2. ก�าหนดวตัถุประสงคก์ารพึ่งพาตนเองส�าหรับสเตค

 3. จดัตั้งคณะกรรมการพึ่งพาตนเองสเตคท่ีสามารถพฒันา ด�าเนินการ และสอดส่อง
ดูแลแผนปฏิบติังานพึ่งพาตนเองส�าหรับสเตค 

 4. ใหค้วามส�าคญัในการเชิญผูส้อนศาสนาท่ีก�าลงัจะจบและผูเ้ปล่ียนใจเล่ือมใสใหม่ 
(หากจ�าเป็น) ใหมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการพึ่งพาตนเอง

 5. รวมการพึ่งพาตนเองไวใ้นวาระการประชุมของสภาสเตค 

 6. เรียกผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพึ่งพาตนเองสเตค 

 7. เรียกผูส้อนศาสนาบ�าเพญ็ประโยชนข์องศาสนจกัรตามความจ�าเป็น

 8. ทบทวนและปฏิบติัตามรายงานความกา้วหนา้ของการพึ่งพาตนเองสเตคและรายงาน
การกูย้มื กตศ

 9. จดัหาแนวทางในการใชศ้นูยป์ระวติัครอบครัวเพื่อจุดประสงคข์องการพึ่งพาตนเอง
หากจ�าเป็น

คณะกรรมการพ่ึงพาตนเองสเตค
คณะกรรมการพึ่งพาตนเองสเตคประกอบดว้ยบุคคลต่อไปน้ี: สมาชิกคนหน่ึงในฝ่าย
ประธานสเตค (ประธานกรรมการ) สภาสูงท่ีไดรั้บมอบหมายใหดู้แลเร่ืองการพึ่งพา
ตนเอง สมาชิกคนหน่ึงในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สเตค ประธานสภาสวสัดิการ
ของอธิการ และผูเ้ช่ียวชาญการพึ่งพาตนเองสเตค ผูมี้ส่วนร่วมนอกเหนือจากน้ีอาจเป็น
สมาชิกในฝ่ายประธานเยาวชนชายและเยาวชนหญิงสเตค ผูเ้ช่ียวชาญสเตคเพ่ิมเติม ผู ้
สอนศาสนาอาวโุสเตม็เวลา และผูส้อนศาสนาบ�าเพญ็ประโยชนข์องศาสนจกัร

 1. ดูวดิีทศันเ์ร่ือง “Laboring unto Self- Reliance” (มีท่ี srs. lds. org/ videos)

 2. พฒันา ด�าเนินการ และสอดส่องดูแลแผนการปฏิบติังานพึ่งพาตนเองส�าหรับสเตค

 3. น�าเสนอขอ้คิดทางวญิญาณเร่ือง เสน้ทางของฉนัสู่การพึ่งพาตนเอง เป็นประจ�า 
(ดู หนา้ 4)

 4. จดัตั้งและจดัหาเจา้หนา้ท่ีศนูยข์อ้มูลการพึ่งพาตนเอง แต่งตั้งผูส้อนศาสนาบ�าเพญ็
ประโยชนคู่์สามีภรรยาหรือผูเ้ช่ียวชาญการพึ่งพาตนเองใหก้�ากบัดูแลการด�าเนินงาน
ของศนูยแ์ละจดัตั้งกลุ่มพึ่งพาตนเอง (ดู หนา้ 2)

 5. สอนสภาวอร์ดเก่ียวกบัหนา้ท่ีการพึ่งพาตนเองของพวกเขา 

 6. ใชป้ระโยชนจ์ากแหล่งช่วยและบริการท่ีพฒันาโดยเจา้หนา้ท่ีศนูยพ์ึ่งพาตนเอง

 7. เชิญผูส้อนศาสนาท่ีก�าลงัจะจบและผูเ้ปล่ียนใจเล่ือมใสใหม่ (ตามความจ�าเป็น)  
มีส่วนร่วมในการใหข้อ้คิดทางวญิญาณเร่ือง เสน้ทางของฉนั และเขา้ร่วมกลุ่มการ
พึ่งพาตนเอง
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ผูเ้ช่ียวชาญการพ่ึงพาตนเองสเตค
ผูเ้ช่ียวชาญรับใชเ้ป็นเสมือนตวัเช่ือมระหวา่งหน่วยงานในศนูยก์ารพึ่งพาตนเองทั้งหมด 
(คณะกรรมการพ่ึงพาตนเองสเตค ศนูยก์ารพึ่งพาตนเองสเตค และผูจ้ดัการศนูยก์าร
พึ่งพาตนเอง) 

 1. จดัเตรียมวาระการประชุมของคณะกรรมการพ่ึงพาตนเองสเตค

 2. อบรมผูส้อนศาสนาบ�าเพญ็ประโยชนข์องศาสนจกัรและอาสาสมคัรในการด�าเนิน
งานศนูยข์อ้มูลการพึ่งพาตนเอง

 3. อบรมและสอดส่องดูแลผูเ้ช่ียวชาญการพึ่งพาตนเองคนอ่ืนๆ ในสเตค

 4. สัง่ส่ือส่ิงพิมพด์า้นพึ่งพาตนเองตามตอ้งการ

 5. อบรมและช่วยแนะน�าอธิการตลอดจนสภาวอร์ดเม่ือไดรั้บการร้องขอ

 6. ช่วยสมาชิกลงทะเบียนท่ี srs. lds. org/ register

 7. จดัตั้ง สอดส่องดูแล สนบัสนุน และเป็นวทิยากรกระบวนการของกลุ่มการพึ่งพา
ตนเอง (อาจขอสมาชิกคนอ่ืนเป็นวทิยากรกระบวนการของกลุ่มเม่ือจ�าเป็น)

 8. ศึกษาและท�าตามหลกัธรรมซ่ึงมีอยูใ่นออนไลนท่ี์ srs. lds. org/ facilitator

ฝ่ายอธิการ (หรอืฝ่ายประธานสาขา)
 1. สอนสมาชิกวอร์ดถึงหลกัค�าสอนและหลกัธรรมของการพึ่งพาตนเอง (ดูปกหลงั)

 2. ก�ากบัดูแลความพยามยามดา้นการพึ่งพาตนเองโดยผา่นสภาวอร์ด:

• ระบุช่ือ จ�านวน และเช้ือเชิญสมาชิกท่ีขดัสนทุกคนใหพ้ึ่งพาตนเอง เคร่ืองมือการ
พึ่งพาตนเองของสมาชิกผูใ้หญ่ท่ี leader. lds. org/ self - reliance อาจเป็นประโยชน์
ในกระบวนการน้ี 

• โดยผา่นผูน้�าโควรัมและผูน้�าองคก์ารช่วย จดัหาการสนบัสนุน ครูพี่เล้ียง และ
ความช่วยเหลือแก่ผูท่ี้ขดัสน

 3. เช้ือเชิญใหผู้ข้ดัสนท�าแบบฝึกหดัในจุลสาร เสน้ทางของฉนัสู่การพึ่งพาตนเอง  
ใหเ้สร็จสมบูรณ์และเขา้ร่วมกลุ่มพึ่งพาตนเอง

 4. เรียกผูเ้ช่ียวชาญการพึ่งพาตนเองวอร์ดเพื่อเป็นวทิยากรกระบวนการของกลุ่มเม่ือ
จ�าเป็น

 5. จดัการสมัภาษณ์เพื่อรับรองการกูเ้งิน กตศ (ดู srs. lds. org/ loans)

 6. ทบทวนและปฏิบติัตามรายงานความกา้วหนา้ของการพึ่งพาตนเองวอร์ดและรายงาน
การกูเ้งิน กตศ อธิการไม่ควรเก่ียวขอ้งในการเกบ็รวบรวมเงินกู ้กตศ

 7. แสวงหาความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากคณะกรรมการพ่ึงพาตนเองสเตคเม่ือจ�าเป็น

แหลง่ขอ้มูล

ศนูยข์อ้มูลการพ่ึงพาตนเอง 
สเตคไดรั้บการกระตุน้ใหจ้ดัตั้งศนูยข์อ้มูลการพึ่งพาตนเองในอาคารศาสนจกัร โดย
ส่วนใหญ่จะใชพ้ื้นท่ีร่วมกนักบัศนูยป์ระวติัครอบครัว ศนูยข์อ้มูลการพึ่งพาตนเองมี 
เจา้หนา้ท่ีคือผูส้อนศาสนาบ�าเพญ็ประโยชนข์องศาสนจกัรกบัอาสาสมคัรและมีการเช่ือม 
ต่ออินเทอร์เน็ต การท�าหนา้ท่ีครูพี่เล้ียง ตลอดจนแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ส�าหรับผูท่ี้หางานท�า ผูมี้อาชีพอิสระ และผูท่ี้คาดหวงัจะเป็นนกัเรียนนกัศึกษา

“ไมมี่ปัญหาในครอบครวั 
วอรด์ หรือสเตคท่ีไม่
สามารถแกไ้ขได ้หาก
เราหาทางแกใ้นวธีิของ
พระเจา้โดยการปรึกษา—
ปรึกษาหารือกนั—จริงๆ

เอ็ม. รสัเซลล ์บลัลารด์, 
Counseling with Our Coun-
cils, rev. ed. (2012), 4

“ไมจ่�าเป็นตอ้งมีองคก์าร
ใหมเ่พ่ือดแูลความ
ตอ้งการของผูค้นเหล่า
น้ี ทั้งหมดท่ีจ�าเป็นคือ
ใหฐ้านะปุโรหิตของพระผู ้
เป็นเจา้ท�างาน”

ฮาโรลด ์บี. ลี, “Admoni
tions for the Priesthood 
of God,”  Ensign, Jan. 
1973, 104
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ฉนัจะวดัความกา้วหนา้
ดา้นการพ่ึงพาตนเอง
ของสมาชิกในวอรด์
หรอืสเตคของฉนัได้
อยา่งไร

ขณะท่ีท่านชว่ยวอรด์หรือ
สเตคของท่านใหก้า้วหนา้
ไปสู่การพ่ึงพาตนเอง ให้
พิจารณาเป็นระยะๆ โดย
ประเมินจ�านวนสมาชิกท่ี
อยูใ่นขา่ยต่อไปน้ี 

 1. อธิการระบุวา่ไม่
สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได ้

 2. ท�า เสน้ทางของฉนั 
เสร็จสมบรูณ์

 3. ท�า รากฐานของฉนั 
เสร็จสมบรูณ์

 4. ไดเ้ร่ิมท�าธุรกิจ มี
งานท่ีดีท�า หรืออยูใ่น
โปรแกรมการศึกษา 

กลุม่การพ่ึงพาตนเอง
การประชุมกลุ่มการพึ่งพาตนเองใชรู้ปแบบของสภาและแตกต่างจากชั้นเรียน บท
เรียน และการอบรมเชิงปฏิบติัการส่วนใหญ่ของศาสนจกัร ไม่มีครูหรือผูอ้บรม แต่
สมาชิกกลุ่มหารือกนั เรียนรู้ดว้ยกนั เป็นพี่เล้ียงใหแ้ก่กนั ใหค้ �ามัน่สญัญาวา่จะกระท�า
ตามส่ิงท่ีพวกเขาก�าลงัเรียนรู้ และรับผดิชอบต่อค�ามัน่สญัญาซ่ึงกนัและกนั กลุ่มน้ีท่ีมี
กระบวนการเป็นพี่เล้ียงและปรึกษาหารือกนั พร้อมกบัสมุดบนัทึกการท�างานและวดิี- 
ทศัน ์สร้างสภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้ท่ีหลากหลายซ่ึงเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้
สมาชิกแต่ละคนกา้วหนา้สู่ชีวติท่ีพึ่งพาตนเองได้

ผูน้ �าสเตคหรือวอร์ดเรียกผูเ้ช่ียวชาญการพึ่งพาตนเองเพื่อจดัตั้งและเป็นวทิยากร
กระบวนการกลุ่มการพึ่งพาตนเอง วทิยากรกระบวนการของกลุ่มไม่ใช่ครู แต่พวกเขา
ช่วยใหก้ลุ่มท�าตามกระบวนการพ่ึงพาตนเองดงัท่ีสรุปไวใ้นคู่มือ วทิยากรกระบวนการ
จ�าเป็นตอ้งใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นคร้ังคราวและตอ้งรู้วธีิฉายวดิีทศันใ์นการประชุมกลุ่ม 
ผูน้�าอาจตั้งกลุ่มมากเท่าท่ีจ�าเป็นและเรียกผูเ้ช่ียวชาญไดม้ากเท่าท่ีจ�าเป็น อาจขอให้
สมาชิกกลุ่มเป็นวทิยากรกระบวนการหากจ�าเป็น แต่ละกลุ่มพบกนัอยา่งนอ้ย 12 คร้ัง 
คร้ังละสองชัว่โมงและประกอบดว้ยสมาชิก 8 ถึง 14 คน กลุ่มสามารถพบกนัในศนูย์
ขอ้มูลการพึ่งพาตนเองสเตค อาคารศาสนจกัร หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมและสะดวก
ส�าหรับสมาชิก

ผูน้�าทอ้งท่ีก�าหนดวา่กลุ่มใดต่อไปน้ีจ�าเป็นในหน่วยของพวกเขา

 1. กลุ่ม การเร่ิมตน้และขยายธุรกิจของฉนั ช่วยผูค้นใหเ้ร่ิมหรือปรับปรุงธุรกิจของ
ตนเอง กลุ่มเหล่าน้ีแทนท่ีการอบรบเชิงปฏิบติัการดา้นอาชีพอิสระ

 2. กลุ่ม การหางานของฉนั ช่วยคนหางานใหม่หรืองานท่ีดีกวา่เดิม กลุ่มเหล่าน้ีแทนท่ี
การอบรบเชิงปฏิบติัการดา้นงานอาชีพ

 3. กลุ่ม การศึกษาเพื่อการงานท่ีดีกวา่ ช่วยผูค้นระบุเสน้ทางการศึกษาเพื่อเพิ่มรายได้
ของพวกเขา กลุ่มเหล่าน้ีแทนท่ีการวางแผนเพื่อความส�าเร็จ

ในฐานะส่วนหน่ึงของแต่ละกลุ่ม สมาชิกยงัไดศึ้กษาหวัขอ้หลกัค�าสอนทั้ง 12 เร่ืองเก่ียว
กบัการพึ่งพาตนเองจากจุลสาร รากฐานของฉนั: หลกัธรรม ทกัษะ นิสยั

รายช่ือแหลง่ช่วยท่ีเจา้หนา้ท่ีศาสนจกัรสนบัสนุนและคดัเลือกไว้
ศาสนจกัรจา้งงานเจา้หนา้ท่ีในแต่ละภาคเพื่อช่วยเหลืองานดา้นการพึ่งพาตนเอง เจา้
หนา้ท่ีเหล่าน้ีไดแ้ก่ ผูจ้ดัการดา้นการพึ่งพาตนเองระดบัภาค (เอเอสอาร์เอม็) ผูจ้ดัการ
ฝ่ายด�าเนินงานพึ่งพาตนเอง ผูจ้ดัการศนูยก์ารพึ่งพาตนเอง และเจา้หนา้ท่ีอ่ืนๆ เจา้หนา้ท่ี
เหล่าน้ีช่วยประสานงานตามความตอ้งการของศนูยข์อ้มูลการพึ่งพาตนเองสเตคพร้อม
ทั้งจดัหาแหล่งขอ้มูลและการอบรมใหส้เตค แหล่งขอ้มูลเหล่าน้ีไดแ้ก่ครูพี่เล้ียง รายช่ือ
โปรแกรมและสถานศึกษาท่ีเลือกไว ้โอกาสการจา้งงานในทอ้งท่ี และรายช่ือสถาบนั
ทางการเงินเพื่อเป็นทุนในการเร่ิมตน้ธุรกิจ

เว็บไซตก์ารพ่ึงพาตนเอง
ขอ้มูลเพิ่มเติมส�าหรับผูน้�าและสมาชิกมีอยูท่ี่ srs. lds. org
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แหลง่ช่วยผูน้ �าและพนกังาน
เคร่ืองมือการพึ่งพาตนเองของสมาชิกผูใ้หญ่สามารถสนบัสนุนอธิการเม่ือพวกเขาระบุและ
มุ่งเนน้สมาชิกท่ีขาดส่ิงจ�าเป็นของชีวติ สามารถเขา้ถึงแหล่งช่วยน้ีไดท่ี้ leader. lds. org/ 
self - reliance

การใหข้อ้คิดทางวิญญาณ เสน้ทางของฉนัสูก่ารพ่ึงพาตนเอง
สเตคหรือวอร์ดจดัประชุมใหข้อ้คิดทางวญิญาณ เสน้ทางของฉนัสู่การพ่ึงพาตนเอง เป็นประจ�า 
การใหข้อ้คิดทางวญิญาณน้ีช่วยใหส้มาชิกเร่ิมตน้บนหนทางสู่การพ่ึงพาตนเองโดยช่วยใหพ้วก
เขาเขา้ใจหลกัค�าสอนส�าคญัของการพ่ึงพาตนเอง ประเมินระดบัการพ่ึงพาตนเองของพวกเขา ณ 
ปัจจุบนั ก�าหนดทกัษะและรายไดท่ี้จ�าเป็นเพ่ือจะเป็นผูท่ี้พ่ึงพาตนเองไดช้ัว่คราว และเลือกกลุ่ม
การพ่ึงพาตนเองท่ีจะช่วยพวกเขาบรรลุเป้าหมายนั้น จุลสาร เสน้ทางของฉนัสู่การพ่ึงพาตนเอง 
ช่วยใหก้ระบวนการน้ีง่ายข้ึน การประเมินดงักล่าวสามารถท�าไดด้ว้ยตนเอง กบัผูน้�าฐานะ
ปุโรหิต กบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพ่ึงพาตนเอง ในศนูยข์อ้มูลการพ่ึงพาตนเอง หรือในสภาพ- 
แวดลอ้มอ่ืนๆ ชมวดิีทศันเ์ร่ือง “วธีิใช ้เสน้ทางของฉนั” ท่ี srs. lds. org/ videos

วีดิทศันก์ารอบรม
ชมวดิีทศันต่์อไปน้ีทางออนไลนท่ี์ srs. lds. org/ videos

ยนิดีรบัค�าตชิม
กรุณาส่งความคิดเห็น ค�าติชม ค�าแนะน�า และประสบการณ์ของท่านไปท่ี 
SRSfeedback@ ldschurch. org หรือ srs. lds. org/ feedback

ผูร้บัชม ช่ือวีดิทศัน์

ผูน้ �า เราจะจดัหาใหว้สุิทธิชนของเรา

คณะกรรมการพ่ึงพาตนเองสเตค

การประชุมคณะกรรมการพ่ึงพาตนเองสเตค

ผูเ้ช่ียวชาญการพ่ึงพาตนเองสเตค

การชว่ยเหลือสภาวอรด์

วธีิตั้งกลุ่มการพ่ึงพาตนเอง

การท�างานหนักสู่การพ่ึงพาตนเอง

วดิีทศัน์ รากฐานของฉนั (12)

วิทยากรกระบวนการ จุดประสงคข์องฉนั

วธีิเป็นวทิยากรกระบวนการประจ�ากลุ่ม

วธีิเตรียม

วธีิน�า: รากฐานของฉนั

วธีิน�า: รายงาน

วธีิน�า: เรียนรู ้

วธีิน�า: ไตร่ตรอง

วธีิน�า: ใหค้�ามัน่สญัญา

วธีิ: จดัการประชุม

การเรียนรู ้“จงไปและท�า”
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ส่ือส่ิงพิมพก์ลุม่
ส่ือส่ิงพิมพ ์วดิีทศัน ์และการอบรมมีบนแอพลิเคชัน่มือถือ คลงัพระกิตติคุณ และใน
ออนไลนท่ี์ srs. lds. org ส่ิงพิมพต่์างๆ สามารถสัง่ไดจ้ากศนูยห์นงัสือของศาสนจกัร

เสน้ทางของฉนัสูก่ารพ่ึงพาตนเอง
ผูมี้ส่วนร่วมทุกคนเร่ิมตน้กบัจุลสารเล่มน้ีซ่ึงก�าหนดระดบัการ
พึ่งพาตนเองของพวกเขาในปัจจุบนัและตดัสินใจวา่กลุ่มใดจะ
ช่วยใหพ้วกเขาเป็นผูพ้ึ่งพาตนเองได ้กลุ่มไดแ้ก่อาชีพอิสระ การ
หางาน และการศึกษา 

รากฐานของฉนั: หลกัธรรม ทกัษะ นิสยั
สมาชิกจากทั้งสามกลุ่มใชจุ้ลสารเล่มน้ีในการประชุมแต่ละคร้ัง
เพื่อสนทนาและประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมทางวญิญาณท่ีจ�าเป็นของ
การพึ่งพาตนเอง 

การเริม่ตน้และขยายธุรกิจของฉนั
ส�าหรับผูท่ี้มีธุรกิจส่วนตวัหรือตอ้งการเร่ิมท�าธุรกิจ สมาชิกกลุ่ม
ฝึกการจดบนัทึก การตลาด และการบริหารเงินสด พวกเขา
ทดสอบวธีิท่ีจะเพิ่มรายไดข้องตนเองผา่นการทดลองท�าธุรกิจ
ขนาดเลก็ดว้ย

การหางานของฉนั
ส�าหรับผูมี้ทกัษะท่ีจะไดง้านดี สมาชิกกลุ่มไดง้านท�าโดยการ
ระบุโอกาส เครือข่าย การน�าเสนอตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ 
การเตรียมตอบค�าถามเม่ือเขา้รับการสมัภาษณ์ ผลของการมีส่วน
ร่วมในกลุ่มน้ีคือไดง้านท�า 

การศึกษาเพ่ือไดง้านดีกว่าเดิม
ส�าหรับผูท่ี้ตอ้งการการศึกษาหรือการอบรมเพื่อใหไ้ดง้านดีหรือ
เร่ิมตน้ธุรกิจ สมาชิกกลุ่มระบุงานท่ีจะช่วยใหพ้วกเขาพึ่งพา
ตนเองได ้จากนั้นหาสถานศึกษาหรือโปรแกรม (รวมถึงเสน้
ทาง) ซ่ึงน�าไปสู่งานนั้น ผลของการมีส่วนร่วมในกลุ่มน้ีคือมี
แผนการศึกษาและมีกองทุนกูย้มื กตศ (หากจ�าเป็น) 

  สมาชิกกลุ่มท่ีท�าตามขอ้ก�าหนดใน รากฐานของฉนั และ การเร่ิมตน้และขยาย
ธุรกิจของฉนั อาจมีสิทธ์ิไดรั้บใบประกาศนียบตัรจากวทิยาลยัธุรกิจแอลดีเอส

เสน้ทางของฉนัสู่
การพ่ึงพาตนเอง

การเริม่ตน้และ
ขยายธุรกิจของฉนั

การพ่ึงพาตนเอง

การหางานของฉัน
การพึ่งพาตนเอง

การศึกษาเพ่ือไดง้าน
ดีกว่าเดิม

การพ่ึงพาตนเอง
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หลกัค�าสอนและหลกัธรรมของการพ่ึงพาตนเอง

หลกัค�าสอน

 1. ฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณเป็นหน่ึงเดียว 
หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 29:34; แอลมา 37:38–43

 2. พระเจา้ทรงบญัชาใหเ้ราพ่ึงพาตนเองและทรงมีเดชานุภาพทั้งหมด

ท่ีจะช่วยเรา
หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 104:15–16; 100:1; 1 นีไฟ 9:6;  
2 นีไฟ 27:21, 23; โมไซยาห ์4:9; มทัธิว 28:18

 3. การพ่ึงพาตนเองเป็นหลกัธรรมแห่งความสูงสง่
หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 132:20

หลกัธรรม
ส�าหรบัรายละเอียดเพ่ิมเติมในการท�าตามหลกัธรรม ใหอ้า้งอิงจากจุลสาร 

การพ่ึงพาตนเอง รากฐานของฉนั: หลกัธรรม ทกัษะ นิสยั

 1. ใชศ้รทัธาในพระเยซูครสิต์
1 นีไฟ 9:6; ฮีบร ู11

 2. เช่ือฟัง
หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 93:28; 130:20–21; อบัราฮมั 3:25;  
ฮีบร ู5:8–9

 3. ลงมือท�า
2 นีไฟ 2:16, 26

 4. รบัใชแ้ละเป็นหน่ึงเดียวกนั
โมเสส 7:18; กาลาเทีย 5:14


