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อ่ก
ห้น่ึงบทควำมท่ีจะมำพ่ดถึงกำรพัฒนำต้นเอง จริงอย่ว่ำ่กำร

มี “เป้ำห้มำย” นั�นส�ำคัญ ไม่แค่กำรพัฒนำต้นเองกำรท�ำ

อะไรๆ กต็้ำมให้ส้�ำเรจ็ลว้นต้อ้งมเีปำ้ห้มำย แต้ส่ิง่ท่ีส�ำคญักวำ่ ส�ำห้รบั

ผมแล้วถือว่ำยำกกว่ำด้วย คือ “การวางแผ่นิ” บำงทีอำจคิดว่ำ มันก็

ต้อ้งมำด้วยกัน ถำ้ไมม่เีปำ้ห้มำย จะวำงแผนได้อยำ่งไร สว่นห้น่ึงก็ถ่ก

แต้่มันก็ไม่ใชิ่ส�ำห้รับทุกกรณ์ี..

กำรวำงแผนในท่ีนี�คอืวำงแผนปฏิิบตั้ ิและตอ้งปฏิบิตั ิเพรำะ

จะเป้ำห้มำยห้รอืวำงแผน ห้ำกไรซ้ึ่ึง่กำรปฏิิบตั้ล้ิวนไรป้ระโยชินทั์�งสิ�น

ซึ่ึ่งที่กล่ำวว่ำมันต้้องมีเป้ำห้มำยก่อนท่ีจะวำงแผนนั�น บางครั�ง บาง

เร้�อง เป้าหมายยังเป็นิสิิ่�งท่�เล้อนิลาง กำรจะห้ำเป้ำห้มำยแบบคล�ำ

ไปเรื่อย ก็เสียเวลำชิีวิต้เชิ่นกัน และอำจท�ำให้้ไม่ท�ำอะไรสักที

กำรวำงแผนให้้กับกำรด�ำเนินชิีวิต้ ห้รือกำรท�ำอะไรแบบยัง

ไม่มีเป้ำห้มำย(แต่้มีแบบแผน) อำจพำไปส่่เป้ำห้มำยก็เป็นได้ นี่คือ

สิ่งห้นึ่งที่น่ำจะท�ำให้้พอนึกออกว่ำ ท�ำไมมันส�ำคัญกว่ำ

เร�ส่�ม�รถว�งแผนโด้ยม่ “เป้�ห้ม�ย” เพ่�อห้� “เป้�ห้ม�ย”

ลองคิดด่ว่ำ ห้ำกยังไม่มีเป้ำห้มำย และยังไม่วำงแผนอะไร

ให้้ต้ัวเอง ก็อำจจะเลือนลอย รอคอยเป้ำห้มำยไปเรื่อย เห้มือนห้ำแรง

บนัดำลใจ โดยทีไ่มร่่ว้ำ่มนัจะมำจำกไห้น ห้รอืในอกีมมุห้น่ึงบำงท ีเรา

สิ่ามารถวางแผ่นิโด้ยม ่“เปา้หมาย” เพ้้�อหา “เปา้หมาย” ท่�แทจ้รงิให้

ตัวเองก็ได้้ ถ้ำงง ลองอ่ำนชิ้ำๆ อีกที

แต้่นั่นไม่ใชิ่ทั�งห้มด เกี่ยวกับกำรที่จะบอกว่ำกำรวำงแผนนั�น

ยำก และส�ำคัญกว่ำ ก็เพรำะห้ำกเรำมีเป้ำห้มำยแล้ว มันก็ไม่ควร

เปลี่ยน แต้่กำรวำงแผนให้้ไปถึงเป้ำห้มำยสิ ควรปรับเปลี่ยนได้ ก็ใน

เมื่อปัจจัยห้ลำยๆ อย่ำงในชิีวิต้คนเรำมันไม่อำจคงที่ สม�่ำเสมอห้รือ

เสมอต้้นเสมอปลำยได้เลย แม้ต้ัวเรำจะมั่นคงเพียงใด เชิื่อเถอะว่ำ 

มนัก็ต้อ้งมีอะไรรอบๆ ต้วัเรำเปลีย่นไปอย่่ด ีดงันี�แผนทีว่ำงไว้ อำจยำก

ห้รือเกิดไม่เห้มำะสมขึ�นมำได้เสมอ

ส่ิ�งทุ่� คำงทุ่� ย่อมคำุมง่�ย อะไรทุ่� ไม่คำงทุ่� ย่อมคำวบคำุมย�ก

ดังที่กล่ำวไป ว่ำกำรวำงแผนนั�นยำก เพรำะมันเกี่ยวเนื่องกับ

กำรปฏิิบัต้ิ แม้เรำพยำยำมปฏิิบัต้ิให้้ได้ต้ำมแผน แต่้ส่วนให้ญ่ไม่มี

ทำงท�ำได้เต้็ม 100 ไม่ว่ำจะเรื่องอะไรก็ต้ำม มันิต้องผ่ิด้แผ่นิกันิไป

บ้าง เห้นือคำดคิด เห้นือคำดห้มำยไปบ้ำง ซ่ึึ่งส่ิงเห้ล่ำนี�ไม่ผิดแปลก

เลย และก็ไม่ใชิ่เห้ตุ้ที่ท�ำให้้ไปไม่ถึงเป้ำห้มำยด้วย ไม่ควรน�ำมำอ้ำง

ไม่ว่ำจะอย่ำงไร

ยกต้ัวอย่ำงง่ำยท่ีสุด คุณ์พอที่จะค�ำนวณ์ได้เสมอว่ำ ในกำร

เดินทำงครึ่งช่ัิวโมงห้รือ 30 นำที จะท�ำให้้คุณ์เดินทำงไปถึงจุดใด 

สมมติ้ว่ำจำกบ้ำนไปร้ำนห้นงัสอื และร้ำนห้นงัสอืคอืเป้ำห้มำย แต่้ถ้ำ

จะให้้คณุ์ไปถึง 30 นำทีเป๊ะๆ ไม่ขำดเกินสกัวนิำทีเดยีว มนัจะเป็นเรือ่ง

ทีย่ำกมำกทนัที แต่้ก็ใช่ิว่ำท�ำไม่ได้ ประเด็นก็คือห้ำกวำงแผนจรงิๆ คณุ์

ก็จะต้้องร่้ว่ำ 10 นำทีผ่ำนไปคุณ์ต้้องอย่่จุดไห้น ห้รือ 15 นำทีผ่ำนไป

ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์
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ง่ำย และใกล้ต้ัว) กำรวำงแผนเชิ่นนี� เรำก็ไม่ร่้ทันทีห้รอกว่ำ จะได้ผล

ห้รือไม่ แต้่ก่อนผลจะเกิด เรำก็เลิก เรำก็ไม่ได้ท�ำต้ำมแผนเสียก่อน

เชิ่นเคย ที่เขียนนี� เห้มือนเต้ือนต้ัวเอง ด้วยควำมชิื่นชิอบเรื่อง 

OKR’s ผมใช้ิ OKR’s มำวำงแผนกำรท�ำอะไรๆ ในชีิวิต้ตั้วเองด้วย 

(OKR’s คืออะไร? สั�นๆ คือกรอบกำรท�ำงำนที่มีระบบแบบห้นึ่งแล้ว

กนั) OKR’s ไม่ใช่ิแค่มำช่ิวยวำงแผน ยงัต้อ้งวัดผลด้วย ปท่ีีผ่ำนมำ ผม

เริ่มใชิ้เรื่องนี� ไต้รมำส 3 ห้รือครึ่งปีห้ลัง ผมวำงไว้ 4 ด้ำน ขอไม่ลงรำย

ละเอียด ผลลัพธุ์ คือ 0.3, 0.3, 0.5, 0.8 ซึ่ึ่งคะแนนที่เรียกว่ำดีควรได้

 0.7 ขึ�นไป (ถ้ำ 1.0 เต้็มแสดงว่ำเป้ำห้มำยเรำง่ำย) อธุิบำยง่ำยๆ คือ

ผมต้กไป 3 เรื่อง ผ่ำนเรื่องเดียว

ทีผ่ลลพัธ์ุเป็นเช่ินนั�นไม่แก้ต้วั แต่้ละด้ำนมนัมเีห้ต้ตุ่้ำงกัน บำง

เรื่องแผนดีแล้ว ปฏิิบัต้ิไม่ได้ บำงเรื่องปฏิิบัต้ิได้ แผนยังวำงไม่ดี เชิ่น

นี� ก็ต้้องมำปรับกันไป

ส่ิงท่ีเห้็นชิัดเจนประกำรห้น่ึงส�ำห้รับตั้วเองคือ วำงแผนแล้ว

มันไม่ละเอียดพอถึงวิธุีกำรปฏิิบัต้ิ บำงเรื่องก็มีว่ำควรท�ำอะไร แต้่

ไม่ชิัดเจน เชิ่นนี�ก็ถือว่ำ วำงแผนไม่ดีน่ันแห้ละ แต้่เชิื่อไห้มว่ำ ผม

เคยเป็นคนที่มองว่ำ กำรวำงแผนคือเสียเวลำ เพรำะท�ำไป ก็ไม่เคย

ต้รงต้ำมแผน แต้่วันิหนึิ�งจะร้้ว่า ม่แผ่นิยังไงก็ด่้กว่าไม่ม่แผ่นิ ปีนี� 

ต้อนนี�คุณ์จะมี “เป้ำห้มำย” ห้รือยัง ก็ควรมี และมันไม่ยำกห้รอก วำง

เป้ำห้มำย แต้่วำงแผนไว้ยังไงนี่สิ มีห้รือยัง มีแล้วถ้ำไม่เวิร์ค เปลี่ยน

ต้อนไห้น เปลี่ยนอย่ำงไร เชิื่อว่ำ นี่แห้ละส�ำคัญ ฝ่ำกเต้ือนกัน ห้ลัง

จำกต้ัวเองต้้องปรับแผนงำนเข้มข้น และแปะโต้๊ะท�ำงำน ครับผม
TPA
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ควรจะอย่่จดุไห้น แต่้ครั�นเดนิทำงจรงิบำงที 10 นำทีอำจไม่ถึงทีท่ีค่วร

จะเป็น ห้รือ 15 นำทีผ่ำนไปเร็วกว่ำที่ควรจะเป็น แน่นอน เรำก็ปรับ

เร่ง ลด ให้้เห้มำะสมได้ นี่จึงห้มำยควำมว่ำ ระห้ว่ำงทำงบำงทีไม่เป็น

ไปต้ำมแผน ซึ่ึ่งไม่ใชิ่เรื่องผิด และอำจถึง 30 นำทีต้ำมเป้ำห้มำยก็ได้ 

แต้่ห้ำกไม่วำงแผน อำจไม่ใชิ่ 30 นำที เพรำะคุณ์อำจแวะที่นี่นั่น โดน

คนอื่นชิวนคุยไป 20 นำที ยิ่งไม่มีเป้ำห้มำย.. ก็ต้ำมใจฉัน ห้รือดินฟั้ำ

อำกำศู โชิคชิะต้ำก�ำห้นด ไปเลย

ทว่ำในชิีวิต้จริง บำงทีเรำไม่ร่้ว่ำ ชิ้ำไป ห้รือเร็วไป เพรำะกำร

วำงแผนในสิง่ต่้ำงๆ ปจัจัยมันไม่งำ่ยเห้มือนกำรเดนิทำงไปร้ำนห้นังสือ

และยำกคำดเดำได้ว่ำควรปรับเปล่ียนแผนไปแบบใด ผมจึงบอกว่ำ 

กำรวำงแผนเป็นสิ่งส�ำคัญ

แคำ่ปฏิบัติิติ�มแผนให้้ได้้ ก็ทุำ�ไม่คำ่อยได้้อยู่แล้ว

อีกเรื่องที่ยำกคือ ห้ลำยแผนที่วำงไว้บำงทีผลส�ำเร็จก็อำจจะ

เป็นไปต้ำมนั�น พ่ดง่ำยๆ ที่จริงเป็นแผนที่ดีเลยล่ะ แต้่กำรปฏิิบัต้ิกลับ

ปฏิิบัต้ิไม่ได้ต้ำมแผนเสียเอง เชิ่นนี�จะโทษแผนไม่ได้ เชิ่น วำงแผนว่ำ

จะอดข้ำวเย็น (ผมชิอบยกตั้วอย่ำงเรือ่งพวกนี�เนอะ ก็มมุห้น่ึงมนัเข้ำใจ


