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ผมเชื่อว่าท่านผู้อา่ นทุกคนคงจะมีเป้าหมายในชีวิตกันทุกคน บางคนอยากประสบความสาเร็ จด้ านการงาน บาง
คนต้ องการประสบความสาเร็ จด้ านการเงิน ด้ านการศึกษา ด้ านครอบครัว เช่น บางคนตังใจจะศึ
้
กษาต่อตังแต่
้ เพิ่งเริ่ ม
ทางาน ตอนนี ้ทางานผ่านไปแล้ วสิบปี ก็ยงั ไม่ได้ เริ่ ม บางคนตังใจจะเก็
้
บเงินเดือนเท่านันเท่
้ านี ้ ถึงตอนนี ้ยังไม่มีเงินเก็บเลย
แม้ แต่บาทเดียว (มีแต่เงินที่เก็บไว้ ใช้ หนี ้ตอนสิ ้นเดือน) บางคนอยากจะไปเที่ยวเมืองนอก ถึงตอนนี ้ได้ ไปเพียงแค่นอกเมือง
อีกสารพัดเป้าหมายที่เรามักจะไม่ได้ ตามเป้า
แต่ถ้าลองพิจารณาดูให้ ดีเรามักจะพบว่าเป้าหมายนันๆมั
้ กจะไม่ค่อยก้ าวหน้ า มักจะไม่ค่อยประสบความสาเร็ จ
นันเหตุ
้ ผลสาคัญไม่ได้ อยูท่ ี่เราไม่มีความสามารถ เราไม่มีโชค แต่...อยูท่ ี่ขาดการวางแผนการปฏิบตั ิสเู่ ป้าหมายนัน่ เอง บาง
คนอาจจะบอกว่า มี แ ผนชัด เจนว่า ปี นัน้ ปี นี จ้ ะท าอะไร เท่า นี ย้ ัง ไม่พ อหรอกครั บ แผนปฏิ บัติ ที่ ผมหมายถึ ง ในที่ นี ค้ ื อ
แผนปฏิบตั ิรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน
การกาหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบตั ิรายวันคือหัวใจสาคัญในการนาไปสู่ความสาเร็ จของเป้าหมายระยะ
ยาวในชีวิตที่เรากาหนดไว้ เช่น เราต้ องการเป็ นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงระดับโลกภายใน 10 ปี ต้ องการเป็ นผู้บริ หารภายใน 5 ปี
แต่ถ้าวันนี ้ พรุ่งนี ้เรายังไม่ร้ ูวา่ เราจะทาอะไรบ้ าง รับรองได้ วา่ โอกาสที่เป้าหมายนี ้จะประสบความสาเร็ จคงจะไม่มีเลย
ถ้ าบอกว่าให้ เราเดินทางไกล 100 กิโลเมตร ถ้ าบอกว่าให้ เราอ่านหนังสือปี ละ 12 เล่ม ถ้ าบอกให้ เราเก็บเงินปี ละ
18,250 บาท ถ้ าบอกให้ เราท่องศัพท์ภาษาอังกฤษปี ละ 182 คา ถ้ าบอกให้ เราออกกาลังกายปี ละ 100 ครัง้ ฯลฯ เราจะรู้ สกึ
ว่าเป้าหมายเหล่านี ้ยากมาก หรื อเป็ นไปไม่ได้
แต่...ถ้ าเราแตกเป้าหมายใหญ่ลงมาเป็ นเป้าหมายย่อยรายวันเราก็จะได้ เป้าหมายใหม่ดงั นี ้ เดินวันละ 500- 600
ก้ าว (ปกติเราก็เดินมากกว่านี ้อยูแ่ ล้ ว) หรื อถ้ ายังยากอยูก่ ็ให้ ตงเป้
ั ้ าหมายชัว่ โมงละ 20 - 25 ก้ าว อ่านหนังสือวันละ 1 หน้ า
เก็บเงินวันละ 50 บาท ท่องศัพท์วนั ละครึ่งคา(สองวันต่อหนึ่งคา) ออกกาลังกายวันสามวันต่อหนึ่งครัง้ (สัปดาห์ละ 2 ครัง้ )
เราจะเห็นว่าเป้าหมายในชีวิตที่ยากๆจะง่ายขึ ้น
สาหรับเทคนิคที่จะช่วยให้ ทา่ นผู้อา่ นประสบความสาเร็ จในการบรรลุเป้าหมายชีวิตประจาวันมีดงั นี ้



แตกเป้าหมายหลักหรื อเป้าหมายใหญ่ๆให้ เล็กลงจนถึงเป้าหมายระดับรายวัน เหมือนกับการที่บริ ษัทตัง้
ยอดขายรวม แล้ วค่อยๆแตกเป้าหมายของยอดขายมาถึงตัวแทนขายแต่ละคน เป้าหมายในชีวิตคนเรา
ก็เช่นเดียวกัน



เลิกมองเป้าใหญ่ เมื่อเราแตกเป้าหมายลงมาเป็ นเป้าหมายรายวันแล้ ว ขอให้ โฟกัสชีวิตมาที่รายวัน
เพราะถ้ าทุกวันเราประสบความสาเร็ จ ความสาเร็ จของเป้าหมายใหญ่ไม่หนีไม่ไหนแน่นอน ถ้ าเรายัง
เหลือบไปมองเป้าหมายใหญ่อยู่บางครัง้ อาจจะทาให้ เราท้ อแท้ ได้ เช่น ในขณะที่เราวิ่งหนึ่งพันเมตรถ้ า
เรามองเป้าไปที่การวิ่งแต่ละก้ าว เราจะไม่คอ่ ยเหนื่อย แต่ถ้าเราเผลอมองไปข้ างหน้ าและเห็นระยะทาง
อีกยาวไกล อาจจะทาให้ ใจเราท้ อเสียก่อน



การจัดลาดับเป้าหมายชีวิตรายวัน เนื่องจากในชีวิตคนเรามีเป้าหมายหลายอย่าง หลายด้ าน เมื่อแตก
ย่อ ยลงมาเป็ น เป้า หมายรายวัน แล้ ว อาจจะท าให้ เ ป้า หมายแต่ละเรื่ อ งตี กัน เราควรจะจัด ลาดับ
ความสาคัญ จัดเวลาให้ เป้าหมายแต่ละตัวให้ ชดั เจน เช่น เป้าหมายที่ต้ องทาทุกวันอาจจะต้ องทาก่อน
เป้าหมายที่ทาสัปดาห์ละครัง้ สองครัง้ อาจจะทาทีหลัง เป้าหมายไหนต้ องทาในเวลาที่แน่นอนจะต้ องทา
ก่อนเป้าหมายที่ไม่ได้ กาหนดเวลา เช่น เป้าหมายในการสวดมนต์ก่อนนอนจะต้ องทาเฉพาะเวลานอน
เท่านัน้ ดังนัน้ จึงไม่ควรมีเป้าหมายอย่างอื่นมาแทรกในช่วงนี ้



จดบันทึก/วางแผน/ผลการบรรลุเป้าหมายของแต่ละวัน ใครที่มีไดอารี่ อยู่แล้ วควรจะมีการกาหนด
ทบทวนเป้าหมายทุกวันว่าวันนี ้จะทาอะไรบ้ าง เมื่อไหร่ เมื่อผ่านไปแล้ วหนึ่งวันก็ ให้ จดบันทึกไว้ ว่า
เป้าหมายอะไรบ้ างที่บรรลุอะไรบ้ างที่ไม่บรรลุ เราจะได้ นาไปแก้ ไขปรับปรุ งในการกาหนดเป้าหมายใน
วันต่อๆไปได้



จัดทากราฟความก้ าวหน้ าของเป้าหมายรายวัน ถ้ าเรานาเอาผลการบรรลุเป้าหมายมาจัดทาเป็ นกราฟ
นอกจากจะท าให้ เ รามองเห็ น ความสาเร็ จ ที่ชัด เจนแล้ ว ยังจะช่ วยให้ เรามีก าลังใจในการกาหนด
เป้าหมายรายวันเพิ่มมากขึ ้นด้ วย

สรุปการกาหนดเป้าหมายชีวิตรายวันจะช่วยให้ เราสามารถบรรลุเป้าหมายที่สาคัญๆในชีวติ ได้ โดยที่เราจะไม่ร้ ูสกึ
ว่าเป้าหมายนันๆยากเกิ
้
นไป สูงเกินไป เพราะในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะเวลาแห่งชีวิตหนึง่ วันนัน้ ถ้ าเรามองเป้าหมายห้ า
ปี หรื อสิบปี จะทาให้ เราเกิดความท้ อแท้ เนื่องจากเรามองเป้าใหญ่ในเวลาที่จากัดคือหนึ่งวันหรื อยี่สบิ สีช่ วั่ โมง หรื อเหมือนกับ
เราเดิน ผ่านโชว์ รูมรถยนต์ ที่ มีราคาเป็ นแสน แต่เมื่อ ล้ วงกระเป๋ าตังค์ ออกมาดูเรามีเ งิ นเพียงหลักพัน บาท เรารู้ สึกว่า

เป้าหมายในการเป็ นเจ้ าของรถยนต์ราคาเป็ นแสนนันห่
้ างไกลมาก แต่ถ้าเราเทียบเงินในกระเป๋ าตังค์วนั นี ้กับล้ อรถยนต์ห รื อ
ยางรถยนต์เป้าหมายของเราก็จะมีความใกล้ เคียงมากขึ ้น
สุดท้ ายนี ้หวังว่าท่านผู้อา่ นที่มีเป้าหมายความสาเร็ จในชีวิตทุกคน คงจะสามารถนาเทคนิคการกาหนดเป้าหมาย
ชีวิตประจาวันไปใช้ ได้ บ้างนะครับ และอยากจะให้ ข้อคิดเพิ่มเติมว่า ถ้ าเรายังไม่สามารถวางแผน ดาเนินการกระทาและ
วัดผลของเป้าหมายชีวิตประจาวันได้ แล้ ว รับรองได้ วา่ เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตจะไม่ประสบความสาเร็ จอย่างแน่นอน

"ความสาเร็จเริ่ มต้นจากการกระทา การกระทาจะสาเร็ จเริ่ มต้นจากเป้าหมาย
เป้าหมายจะสาเร็จเมื ่อเราเริ่ มจากเป้าหมายทีง่ ่ายๆและสามารถปฏิ บตั ิ ได้ในชี วิตประจาวัน"

