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"สิ่งใดวดัไม่ได้ เราจะไม่สามารถทราบได้เลยว่าสิ่งนัน้การเปลี่ยนแปลงหรือไม่" 

 ชีวิตการท างานของคนเราก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราไม่สามารถวัดอะไรได้เลย แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าชีวิตเรา
ก้าวหน้าหรือไม ่ถึงแม้บางคนจะมีการวดัในบางด้าน แล้วเราจะทราบได้อยา่งไรวา่ชีวิตโดยรวมของเราก้าวหน้าหรือไม ่เช่น วดั
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจากเงินเดือนที่ได้รับเพียงอย่างเดียว แล้วพอที่จะตอบค าถามได้หรือไม่ว่าเงินเดือนที่ ได้รับ
เพียงพอกบัคา่รักษาพยาบาลรักษาอาการป่วยของเราอนัเนื่องมาจากการท างานหนกัได้หรือไม ่เพียงพอท่ีจะเยียวยาความเหิน
หา่งจากครอบครัวได้หรือไม ่หรือเพียงพอท่ีจะซือ้ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนฝงูคืนมาหรือไม ่ฯลฯ 

 การบริหารชีวิตคนท างานทกุคนคงไม่แตกต่างอะไรไปจากการบริหารองค์กรที่จะต้องสร้างความสมดลุในด้านตา่งๆ
ของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความสมัพนัธ์กับเพื่อนฝูง การดูแลครอบครัว การดูแล
ร่างกาย การดแูลจิตใจ รวมถึงการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ถ้าเราให้ความส าคญักบับางด้าน มากกว่ามิ ติ
อื่นๆแล้ว การเดินทางของชีวิตเรา คงจะไมแ่ตกตา่งอะไรไปจากคนเมา ที่ก้าวไปข้างหน้าสองก้าว (เงินเดือนสงู ต าแหนง่สงู) แต่
ต้องถอยหลงักลบัมาตัง้หลกัอีกสามก้าว (ชีวิตครอบครัวพงั สขุภาพย ่าแย)่ 

 เราจะสงัเกตเห็นว่าคนขบัรถยนต์บางคนให้ความส าคญัแค่น า้มนัรถ โดยที่ขณะขบัรถจะดูเพียงเข็มวดัน า้มนัเพียง
อย่างเดียว โอกาสที่รถอาจจะน๊อคเพราะเคร่ืองร้อนจดัก็ได้ บางครัง้เราอาจจะไม่ต่อไม่ได้เพราะยางแบน หรือฝนตกแต่ที่ปัด
น า้ฝนไมท่ างาน ฯลฯ ถ้าเป็นเช่นนีต้อ่ให้เรามีน า้มนัเต็มถึงก็คงไมส่ามารถช่วยให้เราขบัรถตอ่ไปได้ 

 คนเรามกัจะมีเวลาทบทวนสิ่งเหลา่นีก็้ต่อเมื่อมนัมีปัญหาเกิดขึน้กบัชีวิตแล้วเท่านัน้ บางคนท างานจนไม่มีเวลาออก
ก าลงักาย หาแตเ่งิน เงิน และก็เงิน แตเ่มื่อวนัหนึง่เกิดเจ็บป่วยขึน้มา เวลาที่เคยบอกวา่ไมม่ีในการออกก าลงักายจะกลบัคืนมา
อีกเยอะทัง้ๆที่เวลาในชีวิตยงัมีเพียง 24 ชัว่โมงตอ่วนั สาเหตก็ุเพราะหมอบอกวา่ถ้าคณุไมอ่อกก าลงักายและท ากายภาพบ าบดั 
คณุอาจจะเดินไมไ่ด้ตลอดชีวิต 

 ถ้าเราต้องการบริหารชีวิต โดยเฉพาะชีวิตการท างานให้เป็นไปอย่างราบร่ืนหรือมีปัญหาอปุสรรคน้อยที่สดุแล้ว สิ่ง
หนึง่ที่มีความจ าเป็นคือ "การวดั" เพราะการวดันีจ้ะถือเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีจะน าเราเข้าสูก่ารก าหนดตวัชีว้ดัที่ส าคญัในชีวิตที่เราต้อง
คิดติดตาม นอกจากนีย้งัจะน าเราไปสูก่ารตัง้เป้าหมายของตวัชีว้ดัแตล่ะตวัวา่ควรจะเป็นเทา่ไหร่ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  
 
 
 



การก าหนดตวัชีว้ดัความก้าวหน้าในชีวิตต้องค านงึถึงปัจจยัดงันี  ้

• ต้องครอบคลุมทุกด้านของชีวิต 
 ไมว่า่ด้านการเงิน ความก้าวหน้าในอาชีพ ความสขุในการท างาน ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนฝงู ความ อบอุน่ในครอบครัว 
ด้านการศกึษาและการเรียนรู้ สขุภาพกายและสขุภาพจิต 

• ต้องสามารถวัดได้จริง 
 ตวัชีว้ดัที่ก าหนดขึน้มาต้องมีข้อมลูข้อเท็จจริง และสามารถวดัด้วยวิธีการใดวิธีการหนึง่ได้ 
• ต้องเป็นสากลเทียบเคียงกับผู้อื่นได้ 
 ตวัชีว้ดับางตวัอาจจะต้องก าหนดให้สอดคล้องกบัตวัชีว้ดัทัว่ๆไปที่มีอยู่แล้ว เช่น อายงุานเฉลี่ยใน การเป็นผู้จดัการ
ของคนในบริษัท อตัราเงินเดือนเฉลี่ยของผู้จดัการ ฯลฯ ทัง้นีเ้พื่อใช้ในการ เทียบเคียงกบัผู้อื่น เพื่อใช้ในการสร้างแรงจูงใจเชิง
จิตวิทยาการแขง่ขนัให้กบัตวัเอง 

 เมื่อก าหนดตวัชีว้ดัความก้าวหน้าในชีวิตเรียบร้อยแล้ว ให้ก าหนดเป้าหมายของแตล่ะตวัชีว้ดัวา่เป็นเทา่ใด เพราะถ้ามี
แต่ตวัชีว้ดั แต่ขาดเป้าหมายแล้ว เราจะไม่ทราบว่าในแต่ละช่วงเวลานัน้ เราต้องไปอยู่ตรงจุดไหนของเป้าหมาย การก าหนด
เป้าหมายจะต้องก าหนดให้เป็นไปได้แตต้่องมีความท้าทายอยูใ่นตวั จะขอยกตวัอยา่งตวัชีว้ดัและเป้าหมายของชีวติในบางด้าน
ดงันี ้
 

ด้าน ตัวชีว้ัด 
เป้าหมายในอนาคต 

(5 ปีข้างหน้า) 
ส่ิงที่มีในปัจจุบัน ช่องว่างของเป้าหมาย 

การเงนิ - จ านวนเงินออม 1,000,000 บาท 300,000 บาท 700,000 บาท 

- %หนีต้อ่รายได้ 10% 30% ลดลง 20% 

- คา่สินทรัพย์ บ้านเดี่ยวหนึ่งหลงั ขนาด 
200 ตร.ว. 

เชา่บ้าน 
(ยงัไมมี่บ้าน) 

มลูคา่ประมาณ 2 ล้านบาท 

หน้าที่การ
งาน 

- ต าแหน่ง ผู้จดัการฝ่าย ซปุเปอร์ไวเซอร์ 2 ขัน้ 
(ผจก.แผนก->ผจก.ฝ่าย) 

- การไปดงูานตา่งประเทศ อยา่งน้อย 10 ประเทศ เคยไปแล้ว 2 ประเทศ เหลืออีก 8 ประเทศ 

- ระดบัผลงาน ผลงานไมต่ ่ากวา่ A ทกุปี ผลงานเฉลี่ย B+ เพ่ิมขึน้อีก 2 ขัน้ (จาก 
B+ -  

สุขภาพกาย - จ านวนครัง้ที่ออกก าลงักาย 
เฉลี่ยตอ่เดือน 

10 ครัง้ 2 ครัง้ เพ่ิมขึน้อีก 8 ครัง้ 

  - จ านวนครัง้ที่เจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาล
(ไมใ่ชอ่บุตัิเหต)ุ 

ไมเ่กิน 2 ครัง้ตอ่ปี เฉลี่ยในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา 
4-5 ครัง้ 

ลดลง 2-3 ครัง้ตอ่ปี 

 
 



 จากตวัอย่างดงักล่าวนีจ้ะเห็นว่าเป็นเร่ืองที่ท าได้ไม่ยากเลย ขึน้อยู่กับว่าเราจะท าหรือไม่ท าเท่านัน้เอง การก าหนด
ตวัชีว้ดัและเป้าหมายให้เป็นลายลกัษณ์อกัษรและชดัเจนนี ้จะช่วยลดความเพ้อฝันในชีวิตลงได้มากนะครับ คนหลายคนมกัจะ
ติดกับดกัแห่งความเพ้อฝันของตวัเอง เพราะไม่ได้กลัน่กรองความฝันออกมาเป็นความจริงโดยผ่านการก าหนดตวัชี ว้ดัและ
เป้าหมายของชีวิต 

 ความส าคัญในการบริหารชีวิตให้ก้าวหน้าไม่ได้อยู่ที่ควาามส าเร็จของเป้าหมายเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่เราจะ
สามารถรักษา พัฒนา และติดตามตัวชีว้ัดในชีวิตของเราได้นานเพียงใด เพราะการติดตามความเป็นไปของตัวชีวิตอยู่
ตลอดเวลานัน้ เป็นเคร่ืองมือในการส ารวจข้อบกพร่องของการด าเนินชีวิตไปพร้อมๆกนั ดงันัน้ ถ้าเราได้มีโอกาสตรวจสอบความ
เป็นไปในชีวิตอยูต่ลอดเวลาแล้ว โอกาสที่เราจะพลาดและน าไปสู ่"ความเสยีดาย" ในชีวิตก็จะมีน้อยลง 

 สรุป การจดัท าตวัชีว้ดัและเป้าหมายของความก้าวหน้าในชีวิตถือเป็นการวางแผนชีวิตเชิงกลยทุธ์ที่ส าคญั เพราะถ้า
เราวดัความเปลีย่นแปลงในทกุๆด้านของชีวิตได้แล้ว โอกาสหรือช่องทางในการพฒันาตวัเองย่อมมีมากยิ่งขึน้ ในขณะเดียวกนั
โอกาสเข้าใกล้ความส าเร็จในด้านต่างๆก็มีมากยิ่งขึน้ ผมขอยืนยนัว่าคนที่มีตวัชีว้ดัและเป้าหมายในชีวิตย่อมมีแรงจูงใจและ
ความมุง่มัน่ท่ีสงูกวา่คนอื่นอยา่งแนน่อน .....สวสัดีครับ 
 
  
 


