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คง
เคยได้ยินท่ีเขากล่าวว่า ท�าอะไร

แล้วมี “เป้าหมาย” จึงจะท�าให้

ก้าวหน้า ค�าพดูนีม้คีวามจรงิอยู ่แต่บางทมีนั

กไ็ม่.. เพราะมีเป้าหมาย แต่ไม่เหน็มนัไปไหน

เสียที มีถมไป เรื่องนี้อาจพอมีประโยชน์

ผมได้มีโอกาสเข ้าไปดูสถิติของ

เว็บไซต์นี้ www.sirichaiwatt.com ใน 

google analytics ที่ไม่ค่อยได้ไปดูเท่าไรใน

ช่วงหลัง และได้แอบสงสัยว่า จนถึงตอนนี้มี

คนเข้าชมเว็บมาเท่าไหร่แล้วนะ ปรากฏว่า

มีจ�านวนคนเข้ามา แล้ว 2.1 แสน กว่าคน และเปิดดูหน้า 

ต่าง ๆ รวมกันทั้งสิ้นรวม 1 ล้านกว่าหน้า

เป็นสถติทิีอ่าจไม่ได้น่าตืน่เต้นมากมาย กบัเวบ็ทีท่�ามากว่า 4 

ปี (จากต้นปี 2015) แต่ผมก็แอบดีใจอยู่นะครับที่เกินล้านแล้ว

แต่มีสิ่งที่น่าสนใจ ถ้าคุณดูรูปประกอบจะเห็นว่า กราฟยาวๆ 

สฟ้ีา ทีแ่สดงถงึปรมิาณคนเข้าเวบ็ไซต์นัน้ เพิม่ขึน้อย่างเหน็ได้ชดัช่วง

ท้ายปี 2017 ถ้านี่คือตัวชี้วัดอย่างหนึ่ง ท�าไมเพิ่งมาเติบโตช่วง 2 ปีที่

ผ่านมา?

ก้าวหน้าได้ 
เพียงเพิ่มความหมายให้สิ่งที่ท�า

ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

www.sirichaiwatt.com
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น่ีคอืความก้าวหน้าของเวบ็ไซต์ เพราะแน่นอนว่า เวบ็ไซต์เป็น

แหล่งเผยแพร่ข้อมลู ถ้าไม่มคีนมาดขู้อมลูนัน้ จะมคีวามหมายอะไร..

เร่ืองน้ีมีแง่คิดหนึ่งของค�าว่า “เป้าหมาย” คล้ายที่ผมกล่าว

ไปตอนต้น เพราะถ้าถามว่า ท�าเว็บไซต์นี้มีเป้าหมายอะไรไหม ย่อม

มี คือ ผมท�าเว็บไซต์เพียงเพื่อ เผยแพร่ แง่คิด ความรู้ต่างๆ ที่ผม

ม.ี. และกค็ดิอกีว่า จะมคีนอ่านหรอืไม่ กไ็ม่เป็นไร เพราะท�าไม่ได้หวัง

อะไรจากเว็บไซต์นี้..

ผลลัพธ์มันก็เช่นนั้น ก็ไม่ค่อยมีคนมาอ่าน จะบอกว่าต้ัง 

เป้าหมายผดิกใ็ช่ครบั มนัไม่ S.M.A.R.T. เอาเสียเลย ทว่า ผมกเ็หมอืน

หลายคนท่ี เราคดิ และรูต้วัอยูแ่ล้วว่าท�าเพือ่อะไร เรากม็เีป้าหมาย

ของเราแล้ว กรณีน้ี เมื่อเป้าหมายผมเป็นเช่นนี้ จึงไม่เคยรู้สึกอะไร

ในการจะมีคนเข้ามากน้อย เพราะเขียนด้วยความอยากเขียนจริงๆ

แล้ววันหนึ่งผมก็เกิดอยากจะท�าเรื่อง SEO ขึ้นมา (Search 

Engine Optimization) หรือพูดง่ายๆ คือ ท�าให้ติดอันดับ google 

ด้วยความคิดที่ว่า เคยสอนการตลาดออนไลน์ แม้จะรู้หลักการ แต่

เรื่องนี้ไม่เคยท�าเองเลย จึงได้เริ่มท�า ช่วงต้นปี 2017 แล้วผลลัพธ์จึง

เป็นดังกราฟที่เห็น เพราะหลายค�าค้น (Keyword) ทุกวันนี้ติดอันดับ

แรก google บ้างก็อับดับ 2-5 ซึ่งอยู่หน้าแรกแล้ว จึงน�ามาซึ่งจ�านวน

ผู้เข้าชมเว็บอย่างไม่ต้องสงสัย..

จากสถิติสร้างผลลัพธ์ให้เห็นว่า 2 ปีแรกนั้น ผู้เข้าชม เพียง 2 

หมื่น และดูหน้าเว็บเพียง 9.6 หมื่น เมื่อเทียบกับสถิติข้างต้น สรุปได้

ว่า ผู้คนมากขึ้นเป็น 10 เท่า ระหว่าง 2 ปีแรก กับ 2 ปีหลัง หรือพูด

ง่าย 2 ปีแรกคนดูไม่ถึงแสนหน้า อีก 9 แสนกว่า มาใน 2 ปีหลัง…

เร่ืองที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลให้เห็นว่า แม้เดิมผมจะท�าในสิ่งที่มี 

เป้าหมาย และมีความหมายต่อผมอย่างหนึ่ง แต่เว็บไซต์ ไม่เคยไป

ไหนเลย 2 ปี ปัจจุบัน ผู้คนเข้าอ่านในระดับน่าพอใจ อีกทั้งถูกน�าไป

เผยแพร่เวบ็อืน่ ถกูขอบทความไปลงวารสาร เช่นวารสาร TPA News 

ฉบับนี้  ซึ่งเป็นเกียรติและยินดียิ่ง และยังมีหลายที่ ที่เผยแพร่ แบบ

ไม่ให้เครดิต

แม้แต่ค�าคมดีๆ  ทีผ่มชอบคดิ และเขยีน กล็องท�ามนัจรงิจงัให้

ตดิค�าค้น (Search) จนพบเหน็คนแชร์บ่อยๆ กระทัง่วนัหนึง่ เพือ่นเอา

ข้อความมาโพสต์โดยที่ไม่รู้ว่าเป็นของผม ก็แอบดีใจ ทุกวันนี้ ก็เลย

ทดลองลงโฆษณาได้ค่าขนมไปด้วยอีกต่างหาก

จากที่กล่าวมา หากว่าผมยังท�าเว็บไซต์ ด้วยเป้าหมายเดิม 

ไม่มีเป้าหมายอื่น หรือความหมายอ่ืน มาเพิ่มเติม เว็บไซต์ผม ก็คง

ยังมีคนสนใจน้อย หรือกว่าจะจ�านวนเท่านี้ก็อีกนาน เป็นไปได้ว่าวัน

หนึ่งก็อาจอยากเลิกท�า หรือหันไปเขียนอย่างอื่น

อาจมท่ีานทีอ่่านแล้วพอจะเข้าใจในสิง่ทีผ่มพยายามสือ่ และ

สงสัยว่า นี่คือการสร้างเป้าหมายใหม่ต่างหากล่ะ? หลายๆ เรื่องอาจ

ใช่ เราต้องสร้างเป้าหมายใหม่ ให้สิ่งที่ท�า แต่ในกรณีนี้ “บางทีมันมี 

เป้าหมายเดิม บนความหมายใหม่” หรือจะเรียกว่า เป้าหมาย

เสรมิ หาปัจจยัเสรมิ เพราะเป้าหมายเดิมเรายังอยากได้อยู่ เช่น กรณี

นี้ ผมก็ยังคงต้องการแบ่งปัน เผยแพร่ สาระ ดังเดิม เพียงมันเพิ่มเติม

ความหมาย หรือเพิ่มเป้าหมายอีกเรื่องเข้าไปด้วย

ตัวอย่างอื่น ก็เช่น หากคุณต้องการว่ิงให้ได้ ปีละ 1,000 

กโิลเมตร ซึง่คณุกว็ิง่สะสมระยะทางของคณุไป จนวนัหนึง่คณุอาจจะ

เพิ่มเป้าหมายเพิ่มไปด้วยว่า จะไปลงแข่งวิ่งมาราธอน จะระดับไหน

ก็ตาม นั่นหมายถึง คุณต้องซ้อม แน่นอนว่าการซ้อม มันคือการวิ่งที่

นบัระยะทางเพิม่ขึน้ไปในตวั คณุอาจขยนัวิง่มากขึน้ด้วย ท�าให้การว่ิง 

1,000 กิโลเมตร จะมคีวามหมายขึน้มาอกี มากกว่า แค่ว่ิง เพือ่สขุภาพ 

หรือเพื่ออะไรก็ตาม อีกสักแบบตัวอย่าง ก็เช่น การวางแผนว่าจะไป

วิ่งสถานที่อื่นๆ เดือนละ 2 ครั้ง แบบนี้ มันก็ช่วยให้คุณไม่เบื่อที่จะวิ่ง 

ไม่ล้มเลิกง่ายๆ และมันย่อมหมายถึงการพัฒนาก้าวหน้าได้เช่นกัน

อะไรก็ตาม หากวันนี้คุณมีเป้าหมายใดอยู่ และก�าลังท�า 

สิ่งนั้น แล้วมันรู้สึกว่าไม่มีอะไรก้าวหน้า ก้าวหน้าช้าเกินไป ลอง

หาความหมายใหม่ เป้าหมายเพิ่มเติม หรือจะเรียกว่า หาปัจจัยที่

ส�าคัญให้กับสิ่งที่ท�า เพราะมันอาจพบทางก้าวหน้า พบสิ่งใหม่ๆ 

เสมือนวันนี้ เราลองเปล่ียนที่ว่ิง จนเจอเพื่อนร่วมทางที่คุยกันถูกคอ 

มันก็อาจจะสานต่อท�าให้มีก�าลังใจไปวิ่งมากขึ้นอีก ก็ได้นะครับ


