
การตัง้เป้าหมาย 
           

          อมัพร  พีรพลานันท ์
 

 บทความน้ีเขยีนขึน้จากประสบการณ์ในการท างานและการด าเนินชวีติของผูเ้ขยีน  เชน่ เวลาทีจ่ะ
จดัท าโครงการ  หรอืวางแผนด าเนินภารกจิในชวีติประจ าวนั    ผูเ้ขยีนจะด าเนินการตามทีจ่ะกล่าวใน
บทความน้ี ตวัผูเ้ขยีนเองไมไ่ดค้ดิวา่  ส่ิงน้ีเรียกว่า เป้าหมาย เพราะคิดว่าคือการวางแผนนัน่เอง  แต่
เมือ่ไดท้ าวจิยัเรือ่ง การพฒันาคุณภาพการจดัการอาชวีศกึษา  จงึพบวา่ ส่ิงท่ีท าน้ีเรียกว่าเป้าหมายได้ 
     

ผูเ้ขยีนจะแบ่งเป้าหมายในบทความน้ีออกเป็น ๒ ลกัษณะ  คอื เป้าหมายระยะสัน้ และเป้าหมาย
ระยะยาว 

 

เป้าหมายระยะยาว แตกต่างจากเป้าหมายระยะสัน้  คอื เป้าหมายระยะยาว จะตอ้งใชเ้วลา
ด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายนานกวา่  จงึตอ้งมคีวามชดัเจนกว่า   และตอ้งมกีารทบทวน / ตรวจสอบ
เป้าหมายวา่ควรด าเนินการต่อ  หรอืจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแปลง เมือ่ระยะเวลาผา่นไปพอสมควร 

 

การตัง้เป้าหมาย  มขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 
๑. ความชดัเจนของเป้าหมาย  เป้าหมายทีม่คีวามชดัเจน คอื สามารถตอบค าถามเหล่าน้ีได ้

- ท าไมต้องท าส่ิงท่ีก าหนด (เป้าหมาย) / ประโยชน์เพ่ืออะไร , เพ่ือใคร 
- จะต้องใช้อะไร / ท าอย่างไรบา้ง เพื่อให้สามารถพบกบัความส าเรจ็ตามท่ี

ก าหนด (เป้าหมาย) 
- ส่ิงท่ีก าหนดใช่ เป้าหมาย หรือไม่ 

ตวัอย่าง    
- ถา้ก าหนดวา่จะตอ้งเรยีนใหไ้ดเ้กรดดขีึน้  เป็นเป้าหมายทีย่งัไมช่ดัเจน  เพราะไม่ 

บอกวา่ จะต้องท าอย่างไรจึงจะส าเรจ็  จงึเป็นเป้าหมายระยะยาวทีก่วา้ง ไมรู่ข้อบเขตอยูท่ีใ่ด 
- แต่เมือ่ก าหนดวา่จะตอ้งเรยีนใหไ้ดเ้กรดดขีึน้  แลว้วางแผนวา่ วชิาทีล่งทะเบยีนเรยีน 

ในเทอมน้ี  มวีชิาอะไรบา้งทีส่ามารถท าคะแนนใหไ้ด ้ เกรด ๔  และระบุชื่อวชิาทีจ่ะตอ้งท าคะแนนใหไ้ด้
เกรด ๔  จงึถอืเป็นเป้าหมายทีช่ดัเจน   
 

(น่ีคอื สาเหตุทีผู่เ้ขยีนคดิวา่สิง่ทีท่ า เรยีกวา่ การวางแผน คะ่  แต่เมือ่น าผลการวจิยัมาใช ้  จงึรู้
วา่  ผูเ้ขยีนน าเป้าหมายและการวางแผน มาคิดประกอบกนัตลอดเวลา   หากสามารถแยกออกเป็น
เป้าหมายและการวางแผน   จะท าใหก้ารปฏบิตังิานงา่ยขึน้   เพราะรูว้า่ตอ้งการอะไร  ไมใ่ชท่ าไปเรือ่ยๆ  
แลว้กล็มืวา่ตอ้งการท าอะไร / ท าเพือ่อะไร     ท าใหแ้มจ้ะมกีารเปลีย่นแปลงการด าเนินงานเพือ่แกปั้ญหา
และอุปสรรค  กย็งัไมส่ามารถท าใหบ้รรลุเป้าหมายได)้ 

 

- ส่วนค าถามว่าท าไมต้องท าส่ิงท่ีก าหนด  ค าตอบทีไ่ดจ้ะเป็นแรงเสรมิคอยผลกัดนั 
เรา หรอืเป็นก าลงัใจทีเ่ราสามารถสรา้งใหต้นเอง ขณะทีเ่ราด าเนินการตามแผน ในเวลาทีเ่กดิความทอ้แท ้ 
/ ความเบื่อหน่าย  / หรอืพบกบัปัญหาและอุปสรรค    ซึง่เราอาจเขยีนเป็นค ากลอน / เลอืกค ากลอน  หรอื
เลอืกฟังเพลงทีม่คีวามหมายตรงกบัสิง่ทีเ่ราจะท า / สิง่ทีเ่ราชอบ      หรอืก าหนดเป็นภาพความส าเรจ็ วา่



เมือ่เราบรรลุเป้าหมายเราจะพบกบัอะไร  ชวีติจะเป็นอยา่งไร    หรอืตอกย า้กบัตนเองวา่เราท าสิง่น้ีเพือ่
ใคร  เป็นตน้ 
 ๒.  การทบทวน / ตรวจสอบเป้าหมาย  สว่นใหญ่จะด าเนินการกบัเป้าหมายระยะยาว   สิง่ที่
ตอ้งทบทวน / ตรวจสอบ คอื 
      ๒.๑  ความสามารถในการด าเนินการให้พบกบัความส าเรจ็  มีเพียงพอหรือไม่  เชน่ 
  -   ขอ้มลูทีม่อียูเ่ป็นปัจจุบนัหรอืตรงตามความเป็นจรงิหรอืไม ่  สอดคลอ้งกบัแนวโน้มใน
อนาคตหรอืไม ่
  -   ขดัแยง้กบัความเชื่อ  วฒันธรรมทีด่งีาม  และหลกัศาสนาหรอืไม่ 
  -   เหมาะสมกบัความสามารถของเราทีม่อียูห่รอืไม ่ ตอ้งเพิม่ความสามารถอะไร 
  -   ท าใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้นหรอืไม ่/ เป็นธรรมกบัผูเ้กีย่วขอ้งหรอืไม ่ ควรท าอยา่งไร 
  หากมขีอ้มลูบ่งชีว้า่  ควรปรบัเปลีย่นเป้าหมาย  กค็วรด าเนินการ 
      ๒.๒  เมื่อมีปัญหาและอปุสรรคท่ีต้องแก้ไข  จะท าอย่างไร  
                            จ าเป็นตอ้งทบทวนหาสาเหตุ  และทีม่าของปัญหาและอุปสรรค  เชน่ 

- เกิดจากความผิดพลาดในการจดัล าดบัความส าคญัของกิจกรรมท่ีก าหนด 
หรือไม่  เชน่  ตัง้เป้าหมายวา่จะเกบ็เงนิ เพือ่คา้ขาย หรอืท าธุรกจิ  แต่มสีิง่ทีต่อ้งท า คอื รกัษาสวิ  กบั
การซือ้หนงัสอื  จะตอ้งท าอะไร ก่อน – หลงั  เป็นตน้  (ค าตอบอยูท่ีเ่หตุผล  หรอืการใหค้วามส าคญัวา่
อะไรควรท ากอ่น – หลงั หากผดิพลาดอาจท าใหก้ารลงทุนมคีวามล่าชา้ หรอืการวางแผนไมร่ดักุมท าให้
ตน้ทุนสงูขึน้ เป็นตน้) ถา้เป็นธุรกจิทีต่อ้งใชใ้บหน้าเพือ่รบัรองตวัธุรกจิ กต็อ้งรกัษาสวิก่อน  ถา้เป็นธุรกจิที่
ตอ้งวางแผนอยา่งรดักุม กต็อ้งหาความรูก้่อน เป็นตน้ 

- มีมาตรฐานการปฏิบติังานหรือไม่  ผูเ้ขยีนจะตอ้งสรา้งมาตรฐานการปฏบิตังิาน 
ทุกครัง้   มาตรฐานการปฏบิตังิานคอือะไร  ส าหรบัผูเ้ขยีนใชค้ าน้ีเพราะขัน้ตอนน้ีจ าเป็นส าหรบัผูเ้ขยีน
มาก  ผูเ้ขยีนจะตอ้งท าและพยายามสอนลกูใหท้ าทกุครัง้เมือ่จะท าอะไร  จงึตอ้งใชค้ าทีม่คีวามหมายให้
ผูอ้่านตระหนกัถงึความส าคญั  
  มาตรฐานการปฏิบติังานของผูเ้ขยีน   เกดิขึน้จาก  การจ าลองสถานการณ์ทีเ่รา
วางแผนวา่จะด าเนินการอยา่งไร  และคดิวา่จะเกดิอะไรขึน้เมือ่ท าอยา่งนัน้ / หรอืท าอยา่งน้ีจะเกดิอะไรขึน้  
คอื การคาดการณ์วา่จะเกดิผลลพัธอ์ยา่งไร  ผลลพัธท์ัง้ดา้นบวกและดา้นลบเป็นอยา่งไร เพราะอะไร จะ
ป้องกนัไมใ่หเ้กดิผลลพัธด์า้นลบไดอ้ยา่งไร  แลว้น ามาสรา้งแผนงานทีม่ขี ัน้ตอนการด าเนินงาน / กจิกรรม 
/ มาตรฐานผลลพัธ ์ ตามทีเ่ราตอ้งการ   สิง่น้ีคอื มาตรฐานการปฏบิตังิาน / ขัน้ตอนการด าเนินงานตาม
แผน  ส าหรบัผูเ้ขยีนนัน่เอง 
 
 การวางแผนและการด าเนินงาน    มสีิง่ทีต่อ้งค านึงถงึ ทีผู่เ้ขยีนจะเสนอแนะต่อไปน้ี น ามา
จดัท าเพือ่ใหบ้ทความมคีวามเป็นวชิาการ  แต่ส าหรบัผูเ้ขยีนบางครัง้หลอมรวมกนัไมไ่ดท้ าเป็นขัน้ตอน 
หรอืรายขอ้ตามทีเ่สนอแนะค่ะ   

๑. ส าหรบัเป้าหมายระยะยาว  ควรก าหนดเวลาครา่วๆ ทีจ่ะบรรลุเป้าหมาย  รวมทัง้เวลาทีจ่ะท า 
การทบทวน / ตรวจสอบเป้าหมาย   

(ส าหรบัผูเ้ขยีนระยะเวลาจะถูกก าหนดไวเ้องตามแผนงาน แต่ถา้ใหผู้เ้ขยีนก าหนดตนเองวา่จะใช ้



เวลาเทา่ไหรบ่างครัง้ท าใหเ้ครยีดค่ะ   เชน่ การจดัท าโครงการ  ผูเ้ขยีนกจ็ะก าหนดเพราะมเีวลาท าให้
ส าเรจ็ภายในปีงบประมาณ แต่ถา้ในชวีติประจ าวนัสว่นใหญ่ไมก่ าหนดเวลาในการท าใหส้ าเรจ็คะ่ สว่น
หน่ึงเป็นเพราะเป็นเป้าหมายระยะสัน้) 

๒. ตรวจสอบความตัง้ใจของตนเองวา่ยงัคงทีห่รอืไม ่   เพราะเหตุใด    หากทอ้แท ้  ตอ้งสรา้ง 
แรงเสรมิใหต้นเอง  เชน่  ฟังเพลง ดภูาพยนตร ์อ่านหนงัสอื  คดิบวก นึกถงึบุคคลทีเ่ป็นตน้แบบของเรา 
(พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั)  หรอือื่นๆ เชน่ บางทา่นมคีวามสามารถในการเขยีนค ากลอน  เป็นตน้ 

๓. การสรา้งปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น  เชน่  การน าเสนอโอกาสการมสีว่นรว่ม  การให ้/ แบ่งปันสิง่ที ่
ด ี  การประชาสมัพนัธ ์/ ใหข้อ้มลูผลลพัธท์ีจ่ะเกดิขึน้ใหก้บัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งไดร้บัรู ้ เป็นตน้ 

๔. ต้องมีการจดบนัทึกข้อมลูการปฏิบติังานทุกขัน้ตอน ซึง่เราจะตอ้งออกแบบการจดบนัทกึ   
วา่  ตอ้งการขอ้มลูอะไรบา้ง  เชน่   

-    ปัญหา อุปสรรค  และวธิแีกไ้ข    
- ขอ้มลูสถติติ่างๆ  มอีะไรเกดิขึน้ซ ้าๆ กนั ในขณะด าเนินงาน  การเกดิสิง่น้ีซ ้าๆ กนั 

เป็นเพราะอะไร หรอืมเีงือ่นไขอะไรท าใหเ้กดิ    
- มเีหตุการณ์ทีไ่มไ่ดค้าดหมายเกดิขึน้  เหตุการณ์น้ีมขีอ้ดแีละขอ้เสยีอยา่งไร  ตอ้งการ 

ใหเ้กดิขึน้อกีหรอืไม ่ ถา้ตอ้งการใหเ้กดิขึน้มเีงือ่นไขอะไร  และถา้ไมต่อ้งการใหเ้กดิขึน้มเีงือ่นไขอะไร 
 
 
        ๘  กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๙ 


