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เป้าหมายคุณชัดเจนขนาดไหน

โดย เภสัชกรประชาสรรณ์ แสนภักดี M.P.H. CMU

ผู้จัดการ ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล (Glocalization Training Center)

ในยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่มีความสําคัญคือ
เรื่องของการกําหนดจุดสิ้นสุดของการเปลี่ยนแปลง หรืออาจจะเรียก ว่า เป้าหมาย
เพราะการเปลี่ยนแปลง มีจุดเริ่มต้น และจุดที่จะก้าวไป เปรียบได้กับ การปาลูกดอก
ไปยังเป้าหมายที่ตั้งไว้ หากวันนี้ เรายัง กําหนดเป้าหมายไม่ชัดเจน แล้ว
เราจะปาลูกดอกไปยังทิศทางใดเล่า
บทความตอนนี้ผู้เขียนปรารถนาให้ท่านผู้อ่านเป็นคนที่ทํางาน
หรือกิจการใดก็ตามด้วยการกําหนดเป้าหมายเสมอ ยิ่งเป็นหน่วยงาน ราชการต่างๆ
ที่กําลังพัฒนาองค์กร ผู้เขียนขอเรียกร้องให้ช่วยกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนสักหน่อย
เพราะ เคยไป สอบถามพูดคุยกับหับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ว่ากําลังพัฒนา HA ISO

หรือแม้แต่ P.S.O. ไปทําไม หลายคนยังตอบว่า เพื่อให้สอด คล้องกับนโยบาย
หรือบางคนอาจจะบอกว่า เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด
เป้าหมายที่ผู้เขียนกล่าวถึงนี้ ต้องเป็นเป้าหมายที่มีความทาย
เป็นเป้าหมายที่ไม่ เล็กเกินไป หรือใหญ่เกินไป ที่สําคัญต้องเป็นสิ่ง
ที่มีความเป็นไปได้ (possible) บรรลุได้ในชาตินี้
อย่าพยายามตั้งเป้าหมายแบบข้ามชาติ คือไปบรรลุชาติหน้า
ความท้าทายอีกอย่างหนึ่งอยู่ที่ การยึดมั่นในเป้าหมาย ต้องมั่นคง
มั่นใจในเป้าหมายที่ตนเองกําหนด ไม่เปลี่ยนแปลงง่าย ตาม กระแสธารของสังคม
(ฝรั่งเรียกว่า go with the flow) มีหลายคนค้นหาเป้าหมายแห่งชีวิตต้องชีวิตตนเอง
จําไว้เสมอว่า คนเราไม่ได้ มีอายุยืนยาวพอที่จะไปค้นหาเป้าหมาย ที่หลากหลาย
แต่ชีวิตคนเราก็ไม่ได้สั้นเกินกว่าที่จะทําบางอย่างเพื่อการบรรลุเป้าหมายบาง
ประการให้ได้
เป้าหมายที่ตั้งควรจะมีทั้งเป้าหมายระยะสั้น เป้าหมายระยะกลาง
และเป้าหมายระยะยาว และเมื่อบรรลุเป้าหมายแต่ละขั้นที่ตั้งไว้
ก็ต้องไม่ไปหลงกับความสําเร็จให้มากเกินไป
ควรจะทบทวนและเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้รู้จักตนเองให้มากขึ้น
ยุทธศาสตร์ คือ หัวใจสําคัญอย่างหนึ่งของการบรรลุเป้าหมาย
ดังนั้นคนที่จะประสบความสําเร็จ จะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดเรื่องของ ยุทธศาสตร์
เรียกว่า มี Strategic Thinking (ใครสนใจเรื่องนี้ก็หาหนังสือ ของท่าน
ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ มาอ่านได้) เราจะต้องหาวิธีการที่ดีที่สุด
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��ียง"

  Bangkok, Krung Thep
left "ประชา� �ิปไตย� ��ละ
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กลุ่มจุ�"
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