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           การท างานเป็นทีม1 หน่ึงในปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้ทุกคนสามารถท างานร่วมกันได้ดีคือ 
‘การมีเป้าหมายร่วมกัน’ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม หรือองค์กรใด การก าหนดเป้าหมายท่ีดีก็เป็นเรื่อง
ส าคัญอย่างมาก และยังช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้กับสมาชิกด้วย หากทีมมีการก าหนดเป้าหมายท่ีดีแล้ว 
ก็นับว่าเป็นการเริ่มต้นการท างานได้อย่างยอดเยี่ยม แม้การต้ังเป้าหมายจะดูเหมือนเป็นเรื่องง่าย 
แต่พอเอาเข้าจริงแล้ว ก็มีหลายกรณีท่ีความผิดพลาดน้ันเริ่มต้นจากการต้ังเป้าหมายออกมาให้เห็น
เรื่อยๆ เช่นกัน ดังน้ัน การต้ังเป้าหมายก็อาจจะไม่ใช่เรื่องปลอกกล้วยเข้าปากอย่างท่ีคิด อย่างไร  
ก็ตามถือว่า โชคดีท่ีเคยมีคนท่ีให้ความส าคัญกับข้ันตอนน้ี และได้คิดหลักการส าหรับการ
ต้ังเป้าหมายเอาไว้ท่ีน่าสนใจภายใต้ช่ือของ ‘Locke’s Goal-setting Theory’ 
 

Edwin Locke 

 
ที่มา https://th.sainte-anastasie.org/articles/psicologa-social-y-de-las-organizaciones/teora-del-establecimiento-de-metas-u-

objetivos-de-locke.html 
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            ล็อค (Locke) เป็นนักจิตวิทยาท่ีรู้จักกันดีท่ีเกิดในสหรัฐอเมริกาในปี 1938/2481    
เขาเป็นคนแรกท่ีท าการวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีการต้ังเป้าหมายและปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ของ
ความเป็นผู้น าและแรงจูงใจท่ีมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ เขาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (ท่ีเขาจบ
ปริญญาด้านจิตวิทยา) และท่ีมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ เอ็ดวินล็อคได้ร่วมมือในการเขียนมากกว่า 
300 บทความและความร่วมมือในวารสารวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นการศึกษาทางจิตวิทยา นอกจากน้ี
เขายังเขียนหนังสือหลายเล่มเช่น "เส้นทางแห่งความเห็นแก่ตัว: วิธีรักความรักและเหตุผล"  หรือ"
วิธีการศึกษาและแรงจูงใจในการศึกษา" ล็อคเป็นท่ีรู้จักในชุมชนจิตวิทยาส าหรับการวิจัยของเขา
เกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายซึ่งเป็นหน่ึงในการศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นว่าทฤษฎีของคุณตรง 
สถานท่ีแรกในบรรดาทฤษฎีการจัดการท้ังหมด ท่ีมาของ Locke’s goal setting theory2 Edwin 
Locke และ Gary Latham นักจิตวิทยาที่มีช่ือเสียงได้เริ่มต้นศึกษาวิจัยทฤษฎีและผลลัพธ์ของการ
ต้ังเป้าหมายและแรงจูงใจของพนักงานต้ังแต่ช่วงปี 1968 – 1990/2511 - 2533 หลังจากท่ี
ได้ศึกษาและท าการวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีน้ีในออฟฟิศจริงมาหลายสิบปี ท้ังสองก็ได้ตีพิมพ์ทฤษฎีการ
ต้ังเป้าหมาย Locke’s goal setting theory ลงในหนังสือ “A Theory of Goal Setting & 
Task Performance” ซึ่งต่อมาทฤษฎีน้ีก็ถูกน าไปสอนให้กับผู้น าและผู้บริหารองค์กร รวมถึงถูก
น าไปปรับใช้กันอย่างแพร่หลายท่ัวโลก  
            ล็อค4 เสนอว่าความตั้งใจท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเป็นองค์ประกอบท่ีสร้าง
แรงบันดาลใจท่ีทรงพลังมาก การพูดอย่างกว้าง ๆ เป้าหมายท่ีดีท่ีสุดคือสิ่งท่ีท้าทาย แต่ก็เป็นไปได้
ท่ีจะบรรลุ. ความพึงพอใจของบุคคลท่ีมีผลงานของพวกเขาจะข้ึนอยู่กับระดับของความส าเร็จของ
วัตถุประสงค์ท่ีได้รับอนุญาตโดยการปฏิบัติงานท่ี ทฤษฎีการก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์      
ถือว่าความต้ังใจในการท างานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างคือแรงจูงใจแรกของความ
พยายามในการท างานและก าหนดความพยายามท่ีพัฒนาข้ึนเพื่อปฏิบัติงาน การวิจัยจาก
แบบจ าลองได้รับอนุญาตให้ก าหนดข้อสรุปท่ีเกี่ยวข้องส าหรับแรงจูงใจของพฤติกรรมในบริบทของ
องค์กร. การจัดต้ังวัตถุประสงค์อย่างเป็นทางการจะเพิ่มระดับของการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนเสนอให้เฉพาะวัตถุประสงค์ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึนเท่าน้ัน
ท่ีจะกระตุ้นพฤติกรรม วัตถุประสงค์ของประเภทท่ัวไปไม่เพียงพอ ปัจจัยอีกประการหน่ึงท่ีมี      
ส่วนต่อประสิทธิภาพและประสิทธิภาพคือการมีส่วนร่วมของคนงานท่ีต้องท างานในการก าหนด
วัตถุประสงค์ท่ีจะท าให้ส าเร็จ. การมีส่วนร่วมจะเพิ่มคุณภาพและปริมาณของ การปฏิบัติ. ผลของ
การระบุท่ีแตกต่างกันบ่งช้ีว่านอกจากน้ีวัตถุประสงค์ท่ียากหากพวกเขาได้รับการยอมรับจากบุคคล
ท่ีต้องท างานเพื่อให้บรรลุพวกเขาจะน าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีดีกว่าของการด าเนินการกว่าวัตถุประสงค์      
ท่ีง่ายท่ีสุด เป็นจริงแม้ในกรณีที่วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้สูงมากจนไม่มีใครสามารถเข้าถึงพวกเขา
ได้อย่างเต็มท่ี ผลกระทบของรางวัลดูเหมือนจะเป็นสื่อกลางโดยการเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์
ตัวเองเกิดข้ึนกับปัจจัยอื่น ๆ เช่นความรู้เกี่ยวกับผลลัพธ์หรืออิทธิพลทางสังคมและแรงกดดัน 
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            โดยท่ี Locke และ Latham ได้ให้นิยาม “เป้าหมายท่ีดี” ตามแบบฉบับน้ีไว้ 2 ข้อ คือ 
(๑) เป้าหมายท่ียากในระดับท่ีพอดี จะท าให้ประสบความส าเร็จได้มากกว่าเป้าหมายท่ีง่ายเกินไป 
เพราะต้องใช้ความพยายามท่ีจะต้องท าให้เป้าหมายส าเร็จ ก่อให้เกิดความท้าทายท่ีกระตุ้นความ
อยากพัฒนาตัวเองและเอาชนะเป้าหมายน้ันไปให้ได้ (๒) เป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง จะท าให้ทีม
ประสบความส าเร็จมากกว่าเป้าหมายท่ีเลื่อนลอย หรือไม่มีเป้าหมายเลย  ยิ่งเรามีเป้าหมายท่ี
ชัดเจนเท่าไหร่ เรายิ่งรู้ว่าต้องท าอย่างไรถึงจะท าให้เป้าหมายน้ันส าเร็จ ดังน้ันทีมท่ีเห็นเป้าหมายท่ี
ละเอียดเป็นภาพเดียวกันอย่างชัดเจน จะท าให้มีแรงฮึดและรู้ว่าต้องท างานอย่างไร เพื่อให้
เป้าหมายน้ันเกิดข้ึนจริงได้ 
            ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งจูงใจ4 เมื่อมีแรงจูงใจเช่นเงินหรือความรู้เกี่ยวกับผลลัพธ์ พวกเขา
เปลี่ยนประสิทธิภาพ เป้าหมายและความตั้งใจเปลี่ยนไปเช่นกัน แต่เมื่อควบคุมความแตกต่างของ
เจตนาสิ่งจูงใจจะไม่มีผลใด ๆ ผู้เขียนคนอื่นช้ีให้เห็นว่าสิ่งจูงใจโดยเฉพาะสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจและ
ความรู้เกีย่วกับผลลัพธ์สามารถสร้างแรงจูงใจท่ีเป็นอิสระต่อการด าเนินการ การวิจัยเกี่ยวกับการ
ก าหนดเป้าหมายเป็นปัจจัยจูงใจของพฤติกรรมการท างานพยายามก าหนดแง่มุมของกระบวนการ
ซึ่งเหตุผลเหล่าน้ีได้รับการยอมรับและยอมรับโดยผู้เข้าร่วมการวิจัย . Yukl and Latham 
(1978/2521) พวกเขาช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของชุดของตัวแปรการกลั่นกรองท่ีแทรกแซงใน
กระบวนการ ในหมู่พวกเขา: ระดับของการมีส่วนร่วม ความแตกต่างของแต่ละบุคคล ความ
ยากล าบากของวัตถุประสงค์ เครื่องมือ เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับความรู้ท่ีมากข้ึนของกระบวนการใน
การก าหนดเป้าหมายความคาดหวังและความต้ังใจท่ีจะก าหนดผลกระทบท่ีสร้างแรงจูงใจต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์ถัดไป: ทฤษฎีของความยุติธรรม  
            ข้อดีของการต้ังเป้าหมาย2 การต้ังเป้าหมายให้กับทีม นอกจากจะเป็นการท าให้พนักงาน
ในทีมมองเห็นเส้นชัยเดียวกันแล้ว ยังช่วยเพิ่มความรู้สึกถึงการเป็นส่วนร่วม เป็นอันหน่ึง           
อันเดียวกันในท่ีท างาน ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการท างานเป็นทีมเพื่อให้เป้าหมายประสบ
ความส าเร็จ อีกท้ังยังช่วยท างานถูกด าเนินไปอย่างมีแบบแผนท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ      
สร้างแรงจูงใจท้ังในการท างานและสร้างแรงฮึดให้พนักงานรู้สึกอยากพัฒนาความสามารถอยู่เสมอ 
เมื่อน าระบบการให้ feedback และให้ค าแนะน าติชมในการท างานของพนักงานเข้ามาบริหารงาน
คนแล้ว ยิ่งท าให้มีพื้นท่ีส าหรับถกเถียงและรับฟังข้อคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาในท่ีท างานด้วย 
ท้ังหมดน้ีท าให้พนักงานในทีมไม่หลงทางระหว่างท างาน หัวหน้างานก็สามารถควบคุมคนและงาน
ได้ดีข้ึน สามารถสร้างก าลังใจให้กับทีมได้ และจะน าไปสู่สังคมในการท างานท่ีดี ท่ีสร้างท้ังงานท่ี
ยอดเยี่ยมโดยท่ีไม่ได้ละเลยความสุขของคนท างานไปพร้อมกัน ใครท่ีเป็นผู้บริหารองค์กร หัวหน้า
งานท่ีก าลังประสบปัญหาทีมงานหรือลูกน้องก าลังหมดไฟ ลองเอา Locke’s goal setting 
theory ไปปรับใช้บริหารคนบริหารทีมของคุณดู เช่ือได้ว่าการต้ังเป้าหมายจะช่วยให้ทีมงานของ
คุณกลับมามีแรงฮึด พร้อมสู้งานท้ังหลายท่ีจะเข้ามา และท าให้งานส าเร็จได้อย่างไม่ยากเย็น 
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ท่ีมา https://futuretrend.co/goal-setting-theory-motivation/ 

  
           Locke’s Goal-Setting Theory เป็นทฤษฎีท่ีมีพื้นฐานมาจากแนวคิดท่ีว่า การ
ต้ังเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง และสามารถวัดผลได้น้ันมีประสิทธิภาพมากกว่าการต้ังเป้าหมายแบบ
กว้างๆ หรือไม่ชัดเจน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวน้ีก็ถูกน าเสนอโดยเอ็ดวิน เอ ล็อก (Edwin A. Locke) 
นักจิตวิทยาชาวอเมริกันในปี 1968/2511 ผ่านงานเขียน ‘Toward a Theory of Task 
Motivation and Incentive’ เขาพยายามช้ีให้เห็นว่า ‘พนักงานจะมีแรงจูงใจมากข้ึนก็ต่อเมื่อ     
มีเป้าหมายท่ีชัดเจน และเฉพาะเจาะจง’ ด้วยข้อสรุปน้ีจึงได้น าไปสู่ทฤษฎีหลักการต้ังเป้าหมายท่ีดี
ให้กับทีม หรือองค์กรว่า เป้าหมายท่ีต้ังข้ึนมาควรมีความเฉพาะเจาะจงและวัดผลได้ ซึ่งก็เป็นแค่
แนวทางท่ัวไปเท่าน้ัน ยังมีหลักการอีก 5 ข้อ ท่ีถูกน าเสนอออกมา เพื่อช่วยให้การต้ังเป้าหมาย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วย 
           เป้าหมายเพื่อความส าเร็จ3 มักจะเช่ือมโยงและกระตุ้นความต้องการในผลประโยชน์ถึง
ข้ันท าให้คนๆ หน่ึง…ตัดสินใจทุ่มเทความคิด อารมณ์และพฤติกรรมไปสู่การบรรลุเป้าหมาย โดย      
ไม่เกี่ยงว่าเป้าหมายน้ันจะเป็นเพียงเป้าหมายส่วนตัว หรือ เป้าหมายของกลุ่ม หรือแม้กระท่ัง
เป้าหมายเพื่อสาธารณะด้วย ในทางเทคนิค… การต้ังเป้าหมายเป็นการก าหนดสถานะในอนาคตท่ี
ต่างออกไปจากสถานะปัจจุบัน ซึ่งข้อเท็จจริงท่ีย่อมจะเกิดข้ึนแน่นอนเมื่อเกิดเหตุการณ์บรรลุ
เป้าหมายข้ึนในอนาคตก็คือ สถานะอย่างท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันจะถูกเปลี่ยนแปลงท้ังหมด…แต่ก็มี
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มากท่ีเป้าหมายของหลายๆ คนยังไม่เคยปรากฏว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นอกจากอายุ
มากข้ึนวันแล้ววันเล่า Professor Dr.Edwin A. Locke ได้พัฒนาทฤษฎีการต้ังเป้าหมาย หรือ 
Goal Setting Theory อันมีค าอธิบายถึงการบรรลุเป้าหมายเอาไว้ว่า 
           1. เป้าหมายท่ียาก จะท าให้ประสบความส าเร็จได้มากกว่าเป้ าหมายท่ีง่าย… เพราะ
เป้าหมายท่ีง่าย แค่ท าง่ายๆ สบายๆ ก็ส าเร็จแล้ว และ เป้าหมายง่ายๆ ก็มักจะไม่ต้องใช้ “ความ
พยายาม” เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย… ในขณะท่ีเป้าหมายากๆ จ าเป็นจะต้อง “เค้นพลัง” เพื่อให้
บรรลุมากกว่า ต้องให้ความส าคัญ ต้องเตรียมตัว ต้องเพียรพยายาม… ศาสตราจารย์ ดร.นภดล      
ร่มโพธิ์ จาก Thammasat Business School และ ผู้เช่ียวชาญ OKR เบอร์ต้นๆ ของเมืองไทย
ยกตัวอย่างว่า คนต้ังเป้าหมายวิ่งให้ครบหน่ึงกิโลเมตรย่อมบรรลุเป้าหมายได้เร็วง่ายและสบายๆ 
กว่าคนต้ังเป้าหมายวิ่งมาราธอนอย่างแน่นอน แต่ในแง่ของพลังการเป็นนักวิ่ง และผลประโยชน์   
ท่ีคนต้ังเป้าหมายข้ันวิ่งมาราธอนจะได้รับ ย่อมมากกว่าคนวิ่งกิโลเดียวอย่างชัดเจนทุกทาง        
แต่ก็ไม่ควรจะต้ังเป้าหมายท่ียากในข้ันท าไม่ได้ หรือ เป็นไปไม่ได้ให้เป้าหมายล้มเหลว 
           2. เป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง จะท าให้ประสบความส าเร็จมากกว่าการไม่มีเป้าหมาย หรือ 
มีเป้าหมายท่ีเลื่อนลอย เพราะความชัดเจนในเป้าหมายจะน าไปสู่การวางแผนได้ดีกว่า               
มีรายละเอียดท่ีเป็นไปได้มากกว่า เตรียมพร้อมได้ดีกว่า… โดยตัวอย่างในกรณีน้ีจากอาจารย์นภดล
ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า… ตัวอย่างเป้าหมายท่ีชัดเจนในกรณีเป้าหมายการว่ิงมาราธอน ซึ่งระบุชัดเจน
ว่าจะไปวิ่งรายการฤดูหนาวปลายปี ก็จะท าให้เจ้าของเป้าหมายสามารถเตรียมแผนซ้อม และ     
จัดตารางซ้อมเพื่อไปมาราธอนกับคนอื่นๆ ซึ่งจะต่างจากคนท่ีก าหนดเป้าหมายลอยๆ แค่ “อยาก
วิ่งจัง” ท่ีหาแรงจูงใจและก าหนดรายละเอียดต่อได้ยาก 
            Professor Dr.Edwin A. Locke เริ่มสนใจปรัชญาการต้ังเป้าหมายในช่วงกลางทศวรรษ 
1960/2503 และค้นคว้าเกี่ยวกับศาสตร์ของการก าหนดเป้าหมายอย่างต่อเน่ืองยาวนานกว่า 
30 ปี จนกลายเป็นศาสตร์แขนงหน่ึงท่ีแตกแนวคิดย่อยออกไปอีกมากมาย และ ถูกบูรณาการ    
เพื่อใช้ประโยชน์อย่างน่าสนใจจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะหลังการตีพิมพ์ผลงานของ Professor 
Dr.Edwin A. Locke ในหัวข้อ Toward a Theory of Task Motivation and Incentives ในปี 
1968/2511 ซึ่งถูกน าไปขยายความเพื่ออธิบายต่อค าถามท่ีว่า… ท าไมคนบางคนถึงท าอะไร    
ได้ดีกว่าคนอื่น โดยค าตอบสุดท้ายจะโยงมาถึงการต้ังเป้าหมายท่ีแตกต่างเสมอ โดยเฉพาะการ
ก าหนดเป้าหมายท่ียากกว่า เฉพาะเจาะจงกว่า และมีรายละเอียดเชิงปริมาณท่ีน าไปสู่การนับ หรือ 
ประเมินความก้าวหน้าได้ดีกว่า เช่น การก าหนดเป้าหมายเพิ่มผลผลิตให้ได้ 50% แทนท่ีจะ
ก าหนดเป้าหมายไว้เพียง “เพิ่มผลผลิต” ลอยๆ 
            ประเด็น “รายละเอียดเพิ่มเติมต่อเป้าหมาย” ท่ี Professor Dr.Edwin A. Locke    
สรุปไว้เพิ่มเติม ซึ่งมีนัยยะต่อการบรรลุเป้าหมายจะประกอบด้วยรายละเอียดเพิ่มเติม 4 แนวทาง
คือ3 
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            1. Choice หรือ ทางเลือก ซึ่งการระบุทางเลือกไปพร้อมกับการก าหนดเป้าหมายจะท า
ให้ “แนวทางการผลักดันเป้าหมาย” แคบลง และประหยัดทรัพยากรมากข้ึน โดยเฉพาะเวลา
Effort หรือ ความพยายาม… ซึ่งเป้าหมายท่ีกระตุ้นความพยายามในการผลักดัน มักจะเสริมแรง
ความพยายามเพิ่มข้ึนจนบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่า 
           2. Effort หรือ ความพยายาม… ซึ่งเป้าหมายท่ีกระตุ้นความพยายามในการผลักดัน 
มักจะเสริมแรงความพยายามเพิ่มข้ึนจนบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่า 
            3. Persistence หรือ ความอดทนอดกลั้น ซึ่งเป้าหมายท่ียากกว่า เฉพาะเจาะจงกว่า 
และ มีรายละเอียดมากกว่ามักจะมีความยุ่งยากซับซ้อนมากกว่า จนต้องอดทนพากเพียร หรือ    
อึดสู้จึงจะบรรลุเป้าหมาย 
            4. Cognition หรือ ความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะเหตุผลท่ีต้องเลือกผลักดันเป้าหมาย 
ท่ียากกว่า ซับซ้อนกว่า มีรายละเอียดมากกว่า ซึ่งถ้าขาดความรู้ความเข้าใจต่อท่ีมาท่ีไปและเหตุ
ปัจจัยช้ีน าความส าเร็จ หรือการบรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจน ย่อมเป็นเรื่องยากท่ีจะตัดสินใจท า 
 
           สร้างเป้าหมายด้วย SMART Model2 
           SMART model เป็นอีกหน่ึงเครื่องมือท่ีน ามาใช้ในต้ังเป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพและ
สามารถท าให้ส าเร็จได้จริง โดย SMART เป็นตัวย่อของคีย์เวิร์ดท่ีมีใจความและความหมาย
เหมือนกับหลักการท้ัง 5 ท่ีได้กล่าวไปแล้ว ซึ่งหลายบริษัทก็ใช้ SMART Model แทนหลักการ    
ท้ัง 5 ซึ่งตัวย่อของ SMART แทนค าดังน้ี 
           Specific ต้ังเป้าหมายให้มีความเฉพาะเจาะจง แทนท่ีจะบอกให้พนักงานเพิ่มระดับความ
พึงพอใจของลูกค้า ควรก าหนดเป้าหมายไปว่าต้องการให้ความพึงพอของลูกค้าเพิ่มข้ึน 10%     
ในเดือนหน้า 
           Measurable เป้าหมายจะต้องสามารถวัดผลได้จริง เช่น ต้องการเพิ่มยอดขาย 12%   
ในอีก 6 เดือนข้างหน้า 
           Achievable เป้าหมายควรจะต้องมีความท้าทายเพื่อให้พนักงานรู้สึกอยากท าให้ส าเร็จ 
อาจจะต้ังเป้าหมายให้มีความยากกว่าความสามารถของพนักงานเพียงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความ    
ท้าทาย รวมถึงควรมีรางวัลท่ีน่าสนใจเพียงพอมอบให้กับพนักงานเมื่อท าเป้าหมายส าเร็จด้วย 
           Realistic ต้องต้ังเป้าหมายท่ีอิงกับความเป็นจริง มีแนวโน้มท่ีจะสามารถท าให้ส าเร็จได้ 
เพราะเป้าหมายท่ีดูเกินจริงและยากจนเกินไป นอกจากจะท าให้ส าเร็จได้ยากแล้ว ยังเป็นการ     
บั่นทอนจิตใจของพนักงานอีกด้วย 
           Time-bound เพิ่มการก าหนดระยะเวลาในการท าเป้าหมายให้ส าเร็จเข้าไปด้วย 
พนักงานจะได้รู้ว่าต้องท าอะไรบ้าง และต้องวางแผนอย่างไรเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล ท้ังยังเป็น
การกระตุ้นความกระตือรือร้นและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานไปพร้อม ๆ กัน 
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ท่ีมา https://futuretrend.co/goal-setting-theory-motivation/ 

 
            หลักการ 5 ข้อ Locke’s Goal Setting Theory1 
             1. มีความชัดเจน (Clarify) เป้าหมายท่ีก าหนดข้ึนมาจะต้องชัดเจน และเฉพาะเจาะจง 
ให้ทุกคนในทีมสามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อทุกคนเข้าใจ เห็นภาพชัดเจนแล้ว ความเสี่ยง
ท่ีจะเกิดความผิดพลาด หรือความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารงานต่างๆ ก็จะน้อยลงตามไปด้วย    
ซึ่งส่งผลให้ทุกคนมุ่งมั่นมากข้ึนและมีโอกาสจะท าเป้าหมายน้ันให้ส าเร็จยิ่งข้ึนไปอีก 
             2. มีความท้าทาย (Challenge) เป้าหมายท่ีก าหนดข้ึนมาต้องมีความท้าทายใน ‘ระดับ
ก าลังดี’ เพื่อให้คนในทีมมีแรงกระตุ้น อยากมีส่วนร่วม และมุ่งมั่นท่ีจะท าตามเป้าหมาย เป้าหมาย
ท่ีง่ายเกินไปจะท าให้เกิดความเบื่อหน่ายจนลดแรงจูงใจลง แถมเมื่อท าส าเร็จแล้ว ก็ยังไปลดระดับ
ความพึงพอใจน้อยลงตามไปด้วย 
             3. มีจุดมุ่งหมายตรงกัน (Commitment) เป้าหมายท่ีก าหนดข้ึนมาต้องเป็นสิ่งท่ีเข้าใจ
ตรงกันผ่านการยอมรับ และเห็นชอบจากทุกคน เพราะเมื่อเข้าใจตรงกันแล้ว แน่นอนว่า โอกาสท่ี
จะท าเป้าหมายให้ส าเร็จก็มีมากข้ึนน่ันเอง โดยการก าหนดเป้าหมายแบบน้ีจะช่วยลดการขาด
แรงจูงใจต่อเป้าหมายของลูกน้องแต่ละคน และยังท าให้ทีมรู้สึกสนุกไปกับการท าเป้าหมายน้ัน
พร้อมๆ กันด้วย 
            4. เปิดรับข้อเสนอแนะ (Feedback) ในการก าหนดเป้าหมายควรเปิดรับความเห็น และ
ข้อเสนอแนะอย่างสม่ าเสมอตลอดกระบวนไปจนถึงการบรรลุเป้าหมาย เพื่อตรวจสอบการท างาน 
และลดข้อผิดพลาดให้มากที่สุด ท าให้แน่ใจว่า ทีมยังคงอยู่บนเส้นทางการไปสู่เป้าหมาย 
            5. กระจายความซับซ้อนของงาน (Task Complexity) เป้าหมายท่ีก าหนดข้ึนมาต้อง
สามารถกระจายออกเป็นเป้าหมาย หรืองานย่อยๆ ได้ เพื่อท่ีว่าภารกิจ หรืองานท่ีชัดเจนน้ัน      
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จะท าให้สมาชิกแต่ละคนในทีมเอาไปรับผิดชอบต่อได้ง่าย แถมหัวหน้าอย่างเราๆ ยังตรวจสอบ
ความคืบหน้าได้ง่ายเช่นกัน 
           สรุป หลักการท้ังห้าของล็อคและแลแธม (Dr. Edwin Locke and Dr. Gary Latham)4 
หลักการต้ังเป้าหมาย 5 ประการท่ีสามารถเพิ่มโอกาสความส าเร็จของเราได้  (๑) ความชัดเจน   
(๒) ท้าทาย (๓) ความมุ่งมั่น (๔) ข้อเสนอแนะ (๕) ความซับซ้อนของงาน 
           ส าหรับผู้บริหาร หรือหัวหน้าคนไหนท่ีก าลังประสบปัญหาทีมไม่มีแรงจูงใจ ก าหนด
เป้าหมายท่ีชัดเจนไม่ได้ ทฤษฎี Locke’s Goal-Setting น้ีก็เป็นอีกหลักการหน่ึงท่ีน่าน าไปปรับใช้ 
เพราะการท างานท่ีมีประสิทธิภาพน้ันเริ่มต้นต้ังแต่การต้ังเป้าหมายท่ีดี หากเรามีเป้าหมายท่ีท าให้
คนในทีม หรือองค์กรมองเห็นภาพความส าเร็จชัดเจนแล้ว เช่ือว่า ท้ังความมุ่งมั่น และแรงจูงใจของ
ทุกคนก็จะเพิ่มข้ึนและเป้าหมายก็เป็นสิ่งท่ีไม่ยากเกินเอื้อมอย่างแน่นอน  ส าหรับผู้บริหาร หรือ
หัวหน้าคนไหนท่ีก าลังประสบปัญหาทีมไม่มีแรงจูงใจ ก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจนไม่ได้ ทฤษฎี 
Locke’s Goal-Setting เป็นอีกหลักการหน่ึงท่ีน่าน าไปปรับใช้ เพราะการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ
น้ันเริ่มต้นต้ังแต่การต้ังเป้าหมายท่ีดี หากเรามีเป้าหมายท่ีท าให้คนในทีม หรือองค์กรมองเห็นภาพ
ความส าเร็จชัดเจนแล้ว เช่ือว่า ท้ังความมุ่งมั่นและแรงจูงใจของทุกคนก็จะเพิ่มข้ึน และเป้าหมาย
เป็นสิ่งท่ีไม่ยากเกินเอื้อมอย่างแน่นอน 
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