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ผู้จัดการ ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล (Glocalization Training Center)

รายการรู้ทันประเทศไทย 1feb07(9)

ในยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่มีความสําคัญคือ
เรื่องของการกําหนดจุดสิ้นสุดของการเปลี่ยนแปลง หรืออาจจะเรียก ว่า เป้าหมาย
เพราะการเปลี่ยนแปลง มีจุดเริ่มต้น และจุดที่จะก้าวไป เปรียบได้กับ การปาลูกดอก
ไปยังเป้าหมายที่ตั้งไว้ หากวันนี้ เรายัง กําหนดเป้าหมายไม่ชัดเจน แล้ว
เราจะปาลูกดอกไปยังทิศทางใดเล่า

ยามเฝ้าแผ่นดิน31jan50 -5

บทความตอนนี้ผู้เขียนปรารถนาให้ท่านผู้อ่านเป็นคนที่ทํางาน
หรือกิจการใดก็ตามด้วยการกําหนดเป้าหมายเสมอ ยิ่งเป็นหน่วยงาน ราชการต่างๆ
ที่กําลังพัฒนาองค์กร ผู้เขียนขอเรียกร้องให้ช่วยกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนสักหน่อย
เพราะ เคยไป สอบถามพูดคุยกับหับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ว่ากําลังพัฒนา HA ISO
หรือแม้แต่ P.S.O. ไปทําไม หลายคนยังตอบว่า เพื่อให้สอด คล้องกับนโยบาย
หรือบางคนอาจจะบอกว่า เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด

พล.อ.ปรีชา ท้ารบ บนเวที
พันธมิตร

เป้าหมายที่ผู้เขียนกล่าวถึงนี้ ต้องเป็นเป้าหมายที่มีความทาย
เป็นเป้าหมายที่ไม่ เล็กเกินไป หรือใหญ่เกินไป ที่สําคัญต้องเป็นสิ่ง
ที่มีความเป็นไปได้ (possible) บรรลุได้ในชาตินี้
อย่าพยายามตั้งเป้าหมายแบบข้ามชาติ คือไปบรรลุชาติหน้า
ความท้าทายอีกอย่างหนึ่งอยู่ที่ การยึดมั่นในเป้าหมาย ต้องมั่นคง

เกิดเป็นไทยใจต้ องสู้ /
สมิท&เชน อมร-ตั้ม

มั่นใจในเป้าหมายที่ตนเองกําหนด ไม่เปลี่ยนแปลงง่าย ตาม กระแสธารของสังคม
(ฝรั่งเรียกว่า go with the flow) มีหลายคนค้นหาเป้าหมายแห่งชีวิตต้องชีวิตตนเอง
จําไว้เสมอว่า คนเราไม่ได้ มีอายุยืนยาวพอที่จะไปค้นหาเป้าหมาย ที่หลากหลาย
แต่ชีวิตคนเราก็ไม่ได้สั้นเกินกว่าที่จะทําบางอย่างเพื่อการบรรลุเป้าหมายบาง
ประการให้ได้

Bloody October Kelly
Newton-Wordsworth
see all 1110 videos >
I collect with vodpod

เป้าหมายที่ตั้งควรจะมีทั้งเป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะกลาง
และเป้าหมายระยะยาว และเมื่อบรรลุเป้าหมายแต่ละขั้นที่ตั้งไว้
ก็ต้องไม่ไปหลงกับความสําเร็จให้มากเกินไป
ควรจะทบทวนและเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้รู้จักตนเองให้มากขึ้น
ยุทธศาสตร์ คือ หัวใจสําคัญอย่างหนึ่งของการบรรลุเป้าหมาย
ดังนั้นคนที่จะประสบความสําเร็จ จะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดเรื่องของ ยุทธศาสตร์

รับข่าวสารใหม่ๆจากเวบนี้

เรียกว่า มี Strategic Thinking (ใครสนใจเรื่องนี้ก็หาหนังสือ ของท่าน
ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ มาอ่านได้) เราจะต้องหาวิธีการที่ดีที่สุด
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สําหรับการเดินไปสู่เป้าหมาย แต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะสร้างยุทธศาสตร์
ทางเลือกเอาไว้ด้วย เรียกว่ามีอะไหล่ ให้กับชีวิต
อ่านมาถึงตรงนี้
ผู้เขียนไม่กล่าวอะไรยาวไปกว่านี้เพราะจะเสียเวลาผู้อ่านในการค้นหาเป้าหมาย
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ฝากไว้นิดเดียวว่า หากค้นพบเป้าหมายแล้ว อย่าลืมเขียนมันออกมาในสมุดบันทึกของท่าน
กันการลืมและเป็นการประกาศให้โลกรับรู้ว่าเราก็คนๆ หนึ่งที่ ไม่ได้ทําไร่เลื่อนลอย
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รักษาโรคด้วยลมปราณ ใช้พลัง
ปรับร่างกายเพื่อ ความ
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คิดแบบดิจิตอล Digital
Thinking
ชวนสร้างสุข ด้วยรอยยิ้ม
หมอจีนแก้ปัญหาทางเพศใช้
รักษาสมดุลหยินหยาง
เป้าหมายคุณชัดเจนขนาดไหน
กินปลาเอาไว้ป้องกันหัวใจวาย
เบรกหัวใจไม่ให้เต้นรัวเ...
นวดผ่อนคลายสําหรับหญิงตั้ง
ครรภ์
เพื่อน ...รัก อย่าลืม
อาหารกับโรคหัวใจ
บันทึกรัก ฯ - 38 นาทีกับการ
เปิดหัวใจเธอ
บันทึกรักฯ SMS- เสาหลัก
ความรักที่มั่นคง
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บันทึกรักฯ SMS จาก
เธอ....ขอโทษนะกับการเป็น
แฟนที่ไม...
บันทึกรัก ฯ - น้ําเสียงสดชื่น
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พอดีเลย
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�าติ กุมาร� �พทย์แ� ��ะจิต
แ พทย์เ� �็กและ� ��ัยรุ่ น |
กลุ่มจุ�"
Bangkok, Krung Thep
arrived from
onknow.blogspot.com on
"กําจัด� �ัญหาห� ��ากฝรั ่ง
ติด� �างเกง | กลุ่ม� �ุดตะเ�
��ียง"
Bangkok, Krung Thep
arrived from google.co.th on
"โกหกระยํา ทําไมพ� �่น้อง�
��ีแดงจ ึงเชื� �อ | กลุ่ม�
�ุดตะเ� ��ียง"
Watch in Real-Time
Options>>

วาทกรรม-วรรณกรรม
- 10 สิงหาคม 2552
กามณ์อารมณ์ - 11 กรกฎาคม
2552
หากฉันอยู่ต่อหน้าบางสิ่งที่ฉันยอม
แพ้พ่าย ฉันจะพูดอะไรนะ - 7
มิถุนายน 2552
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แนวคิดว่าด้วยความเป็นอิสระ 31 มีนาคม 2552
จิตสํานึกของความเป็นอื่น - 6
กุมภาพันธ์ 2552

คุณหนูกับตํานาน
บันทึกขอบคุณ - 29 มิถุนายน
2551
สภาวะการศึกษาไทยปี 25492550 - 18 มกราคม 2551
เลือกของขวัญเสริมชะตาผู้รับ - 13
พฤศจิกายน 2550
เลือกซื้อกล้องดิจิทัล อย่างไรให้คุ้ม
ทั้งเงินและประโยชน์ใช้สอย - 13
กรกฎาคม 2550
ระวังการระบาดของไวรัสมือถือ 26 มิถุนายน 2550

Service
Go

Link
สารวัตรจ๊าบ - พ.ต.ท. เมธี ชาติ
มนตรี
Thai On Knowledge's
Bookmarks
hataraki
septimus
naturehome
sazzie
jeabkero
TKTท่องไปตามใจฝัน
The eastern poem
งานของ ดังตฤณ
ต่าย อรทัย แฟนคลับ
สโมสรนักเขีัยนภาคอีสาน

บนเส้นทางฝัน
ค่ําคืนรัก..วันลอยกระทง - 30
พฤศจิกายน 2550
จากถ้อยคํา "เพราะรักจึงต้อง
ทน" - 27 พฤศจิกายน 2550
- 12 ตุลาคม 2550

love story
เพราะคุณ...คือลมหายใจของฉัน 19 ธันวาคม 2550
ช่วงเวลาดีๆแห่งความรัก - 19
ธันวาคม 2550
เหนื่อย..แต่ก็ยินดี - 13
กรกฎาคม 2550
ท่ามกลางคลื่นลมแรง - 13
กรกฎาคม 2550
เคยมั้ย ที่จะมี.. - 11 กรกฎาคม
2550
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ข้อคิดเห็น

Stat

Popular Pages Today
1.

ก.วิทย์ฯ จัดงา� �วิทยา�
��าสตร์ และเท�
�โนโลย� ��แห่งช าติ 823 ส.ค.นี้ | กลุ่ม� �ุด
ตะเ� ��ียง 21.46%

2.

แม่ชี� �ศพร แก้กรรม ผู้
มี� �าทิพย� ��หยั่ง รู้
กรรมเก่า | กลุ่ม� �ุดตะเ�
��ียง 10.53%

3.

สาว 12 แบบน่� �จีบไว�
��เป็นแ ฟน | กลุ่ม� �ุด
ตะเ� ��ียง 9.72%

4.

"เปิดใ� ��สาวแต " จาก
กระแต นิภาพร แปงอ้วน
นักร้� �ง-นักม วยเสี� �ง
ทองท� ��่น่าร ัก |
กลุ่ม� �ุดตะเ�
��ียง 9.72%

5.

โปรแก� �มทําแผ�
��นพับ | กลุ่ม� �ุดตะเ�
��ียง 9.31%

6.

ประชา� �ิปไตย� ��ละ
มีเ ศรษฐก� �จแบบท�
��นนิยม เป็นเ�
�รษฐกิ� ��แบบเส รี
หรื� �ระบบเ� ��รษฐกิ
จตลาด | กลุ่ม� �ุด
ตะ� 8.91%

7.

การออ� �กําลัง� ��าย
แบบ แอโรบ� �ค
(Aerobic Exercise) |
กลุ่ม� �ุดตะเ�
��ียง 7.69%

8.

วิธีแ� �้ไวรั� �� สุ
ราป� �ย่า Kill Virus
surabaya | กลุ่ม� �ุด
ตะเ� ��ียง 7.69%

9.

เสื้อ� �หลือง- เสื้อ� �ดง
| กลุ่ม� �ุดตะเ�
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| กลุ่ม� �ุดตะเ�
��ียง 7.69%
10. ประวั� �ิท่าน พลเอก ปฐม
พงษ์ เกษรศ� �กร์ | กลุ่ม�
�ุดตะเ� ��ียง 7.29%
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