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"สิ่งใดวัดไม่ ได้ เราจะไม่ สามารถทราบได้ เลยว่ าสิ่งนัน้ การเปลี่ยนแปลงหรือไม่ "
ชี วิตการทางานของคนเราก็เช่นเดียวกัน ถ้ าเราไม่สามารถวัดอะไรได้ เลย แล้ วเราจะทราบได้ อย่างไรว่าชี วิตเรา
ก้ าวหน้ าหรื อไม่ ถึงแม้ บางคนจะมีการวัดในบางด้ าน แล้ วเราจะทราบได้ อย่างไรว่าชีวิตโดยรวมของเราก้ าวหน้ าหรื อไม่ เช่น วัด
ความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานจากเงินเดือนที่ได้ รับเพียงอย่างเดียว แล้ วพอที่จะตอบคาถามได้ หรื อไม่ว่าเงินเดือนที่ ได้ รับ
เพียงพอกับค่ารักษาพยาบาลรักษาอาการป่ วยของเราอันเนื่องมาจากการทางานหนักได้ หรื อไม่ เพียงพอที่จะเยียวยาความเหิน
ห่างจากครอบครัวได้ หรื อไม่ หรื อเพียงพอที่จะซื ้อความสัมพันธ์กบั เพื่อนฝูงคืนมาหรื อไม่ ฯลฯ
การบริ หารชีวิตคนทางานทุกคนคงไม่แตกต่างอะไรไปจากการบริ ห ารองค์กรที่จะต้ องสร้ างความสมดุลในด้ านต่างๆ
ของชีวิต ไม่ว่าจะเป็ นด้ านการเงิน ความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน ความสัมพันธ์ กับเพื่อนฝูง การดูแลครอบครัว การดูแล
ร่ างกาย การดูแลจิตใจ รวมถึงการปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมในด้ านต่างๆ ถ้ าเราให้ ความสาคัญกับบางด้ าน มากกว่ามิ ติ
อื่นๆแล้ ว การเดินทางของชีวิตเรา คงจะไม่แตกต่างอะไรไปจากคนเมา ที่ก้าวไปข้ างหน้ าสองก้ าว (เงินเดือนสูง ตาแหน่งสูง) แต่
ต้ องถอยหลังกลับมาตังหลั
้ กอีกสามก้ าว (ชีวิตครอบครัวพัง สุขภาพย่าแย่)
เราจะสังเกตเห็นว่าคนขับรถยนต์บางคนให้ ความสาคัญแค่น ้ามันรถ โดยที่ขณะขับ รถจะดูเพียงเข็มวัดน ้ามันเพียง
อย่างเดียว โอกาสที่รถอาจจะน๊ อคเพราะเครื่ องร้ อนจัดก็ได้ บางครัง้ เราอาจจะไม่ต่อไม่ได้ เพราะยางแบน หรื อฝนตกแต่ที่ปัด
น ้าฝนไม่ทางาน ฯลฯ ถ้ าเป็ นเช่นนี ้ต่อให้ เรามีน ้ามันเต็มถึงก็คงไม่สามารถช่วยให้ เราขับรถต่อไปได้
คนเรามักจะมีเวลาทบทวนสิ่งเหล่านี ้ก็ต่อเมื่อมันมีปัญหาเกิดขึ ้นกับชีวิตแล้ วเท่านัน้ บางคนทางานจนไม่มีเวลาออก
กาลังกาย หาแต่เงิน เงิน และก็เงิน แต่เมื่อวันหนึง่ เกิดเจ็บป่ วยขึ ้นมา เวลาที่เคยบอกว่าไม่มีในการออกกาลังกายจะกลับคืนมา
อีกเยอะทังๆที
้ ่เวลาในชีวิตยังมีเพียง 24 ชัว่ โมงต่อวัน สาเหตุก็เพราะหมอบอกว่าถ้ าคุณไม่ออกกาลังกายและทากายภาพบาบัด
คุณอาจจะเดินไม่ได้ ตลอดชีวิต
ถ้ าเราต้ องการบริ หารชีวิต โดยเฉพาะชีวิตการทางานให้ เป็ นไปอย่างราบรื่ นหรื อมีปัญหาอุปสรรคน้ อยที่สดุ แล้ ว สิ่ง
หนึง่ ที่มีความจาเป็ นคือ "การวัด" เพราะการวัดนี ้จะถือเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่จะนาเราเข้ าสูก่ ารกาหนดตัวชี ้วัดที่สาคัญในชีวิตที่เราต้ อง
คิดติดตาม นอกจากนี ้ยังจะนาเราไปสูก่ ารตังเป
้ ้ าหมายของตัวชี ้วัดแต่ละตัวว่าควรจะเป็ นเท่าไหร่ทงในระยะสั
ั้
นและระยะยาว
้

การกาหนดตัวชี ้วัดความก้ าวหน้ าในชีวิตต้ องคานึงถึงปั จจัยดังนี ้
• ต้ องครอบคลุมทุกด้ านของชีวิต
ไม่วา่ ด้ านการเงิน ความก้ าวหน้ าในอาชีพ ความสุขในการทางาน ความสัมพันธ์กบั เพื่อนฝูง ความ อบอุน่ ในครอบครัว
ด้ านการศึกษาและการเรี ยนรู้ สุขภาพกายและสุขภาพจิต
• ต้ องสามารถวัดได้ จริง
ตัวชี ้วัดที่กาหนดขึ ้นมาต้ องมีข้อมูลข้ อเท็จจริ ง และสามารถวัดด้ วยวิธีการใดวิธีการหนึง่ ได้
• ต้ องเป็ นสากลเทียบเคียงกับผู้อ่ นื ได้
ตัวชี ้วัดบางตัวอาจจะต้ องกาหนดให้ สอดคล้ องกับตัวชี ้วัดทัว่ ๆไปที่มีอยู่แล้ ว เช่น อายุงานเฉลี่ยใน การเป็ นผู้จดั การ
ของคนในบริ ษัท อัตราเงินเดือนเฉลี่ยของผู้จดั การ ฯลฯ ทังนี
้ ้เพื่อใช้ ในการ เที ยบเคียงกับผู้อื่น เพื่อใช้ ในการสร้ างแรงจูงใจเชิง
จิตวิทยาการแข่งขันให้ กบั ตัวเอง
เมื่อกาหนดตัวชี ้วัดความก้ าวหน้ าในชีวิตเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ กาหนดเป้าหมายของแต่ละตัวชี ้วัดว่าเป็ นเท่าใด เพราะถ้ ามี
แต่ตวั ชีว้ ดั แต่ขาดเป้าหมายแล้ ว เราจะไม่ทราบว่าในแต่ละช่วงเวลานันเราต้
้
องไปอยู่ตรงจุดไหนของเป้าหมาย การกาหนด
เป้าหมายจะต้ องกาหนดให้ เป็ นไปได้ แต่ต้องมีความท้ าทายอยูใ่ นตัว จะขอยกตัวอย่างตัวชี ้วัดและเป้าหมายของชีวติ ในบางด้ าน
ดังนี ้
ด้ าน
การเงิน

ตัวชีว้ ัด

เป้าหมายในอนาคต
(5 ปี ข้ างหน้ า)

สิ่งที่มีในปั จจุบัน

ช่ องว่ างของเป้าหมาย

- จานวนเงินออม

1,000,000 บาท

300,000 บาท

700,000 บาท

- %หนี ้ต่อรายได้

10%

30%

ลดลง 20%

- ค่าสินทรัพย์

บ้ านเดี่ยวหนึ่งหลัง ขนาด
200 ตร.ว.

เช่าบ้ าน
(ยังไม่มีบ้าน)

มูลค่าประมาณ 2 ล้ านบาท

ผู้จดั การฝ่ าย

ซุปเปอร์ ไวเซอร์

2 ขัน้
(ผจก.แผนก->ผจก.ฝ่ าย)

- การไปดูงานต่างประเทศ

อย่างน้ อย 10 ประเทศ

เคยไปแล้ ว 2 ประเทศ

เหลืออีก 8 ประเทศ

- ระดับผลงาน

ผลงานไม่ต่ากว่า A ทุกปี

ผลงานเฉลี่ย B+

เพิ่มขึ ้นอีก 2 ขัน้ (จาก
B+ -

10 ครัง้

2 ครัง้

เพิ่มขึ ้นอีก 8 ครัง้

หน้ าที่การ - ตาแหน่ง
งาน

สุขภาพกาย - จานวนครัง้ ที่ออกกาลังกาย
เฉลี่ยต่อเดือน

- จานวนครัง้ ที่เจ็บป่ วยต้ องนอนโรงพยาบาล ไม่เกิน 2 ครัง้ ต่อปี
(ไม่ใช่อบุ ตั ิเหตุ)

เฉลี่ยในรอบ 2 ปี ที่ผ่านมา ลดลง 2-3 ครัง้ ต่อปี
4-5 ครัง้

จากตัวอย่างดังกล่าวนี ้จะเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่ทาได้ ไม่ยากเลย ขึ ้นอยู่กับว่าเราจะทาหรื อไม่ทาเท่านันเอง
้ การกาหนด
ตัวชี ้วัดและเป้าหมายให้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและชัดเจนนี ้ จะช่วยลดความเพ้ อฝั นในชีวิตลงได้ มากนะครับ คนหลายคนมักจะ
ติดกับดักแห่งความเพ้ อฝั นของตัวเอง เพราะไม่ได้ กลัน่ กรองความฝั นออกมาเป็ นความจริ งโดยผ่านการกาหนดตัวชี ว้ ดั และ
เป้าหมายของชีวิต
ความสาคัญในการบริ หารชี วิตให้ ก้าวหน้ าไม่ได้ อยู่ที่ควาามสาเร็ จของเป้าหมายเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่เราจะ
สามารถรั กษา พัฒ นา และติ ด ตามตัว ชี ว้ ัดในชี วิต ของเราได้ น านเพีย งใด เพราะการติ ดตามความเป็ นไปของตัวชี วิตอยู่
ตลอดเวลานัน้ เป็ นเครื่ องมือในการสารวจข้ อบกพร่องของการดาเนินชีวิตไปพร้ อมๆกัน ดังนัน้ ถ้ าเราได้ มีโอกาสตรวจสอบความ
เป็ นไปในชีวิตอยูต่ ลอดเวลาแล้ ว โอกาสที่เราจะพลาดและนาไปสู่ "ความเสียดาย" ในชีวิตก็จะมีน้อยลง
สรุ ป การจัดทาตัวชี ้วัดและเป้าหมายของความก้ าวหน้ าในชีวิตถือเป็ นการวางแผนชีวิตเชิ งกลยุทธ์ ที่สาคัญ เพราะถ้ า
เราวัดความเปลีย่ นแปลงในทุกๆด้ านของชีวิตได้ แล้ ว โอกาสหรื อช่องทางในการพัฒนาตัวเองย่อมมีมากยิ่งขึ ้น ในขณะเดียวกัน
โอกาสเข้ าใกล้ ความสาเร็ จในด้ านต่างๆก็มีมากยิ่งขึ ้น ผมขอยืนยันว่าคนที่มีตวั ชี ้วัดและเป้าหมายในชีวิตย่อมมีแรงจูงใจและ
ความมุง่ มัน่ ที่สงู กว่าคนอื่นอย่างแน่นอน .....สวัสดีครับ

