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บทน�ำ

ความส�าเร็จคือเป้าหมาย

	 มเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อคนที่กระตือรือร้นและอยากก้าวหน้า 

	 ให้เรว็ขึ้น		หากนั่นคอืสิ่งที่คณุต้องการ		หนงัสอืเล่มนี้กเ็หมาะกบัคณุ

อย่างยิ่ง		แนวคิดต่าง	ๆ	ในเนื้อหาต่อจากนี้จะช่วยให้คุณย่นระยะเวลาที่

ต้องทุ่มเทความพยายามอย่างหนักเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ส�าคัญที่สุดได้

หลายปี

ผมบรรยายในหวัข้อต่าง	ๆ	มามากกว่า	5’000	ครั้งใน	54	ประเทศ		

โดยบางครั้งกม็ผีูฟั้งมากถงึ	25’000	คน		การบรรยายแต่ละครั้งมรีะยะเวลา

แตกต่างกนัไป		ไล่ตั้งแต่การพูด	5	นาทีไปจนถงึการสมัมนา	5	วัน		แต่ใน

ทกุครั้งผมจะมอบแนวคดิที่ดทีี่สดุให้กบัผู้ฟังเสมอ

หลังจากผ่านการบรรยายในหัวข้อต่าง	ๆ	มานับครั้งไม่ถ้วน		หาก

ผมมเีวลาคยุกบัคณุเพยีง	5	นาทแีละต้องเลอืกแนวคดิเดยีวที่จะช่วยให้คณุ

ประสบความส�าเรจ็มากขึ้น		สิ่งที่ผมจะบอกคณุกค็อื		“จงเขยีนเป้าหมาย
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ของคุณออกมา		วางแผนเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายเหล่านั้น		แล้วลงมือท�า 

ตามแผนที่วางไว้ทกุวนั”

หากปฏบิตัติามค�าแนะน�านี้		คณุจะพบว่าแนวคดิดงักล่าวมปีระโยชน์

ยิ่งกว่าแทบทุกสิ่งที่คุณสามารถเรียนรู้ได้		ผู้คนจ�านวนมากที่เพิ่งเรียนจบ

มหาวทิยาลยับอกผมว่าแนวคดิงา่ย	ๆ	ข้างต้นมคีณุค่าต่อพวกเขามากกวา่

สิ่งที่ได้เรยีนรู้ในมหาวทิยาลยัตลอดระยะเวลา	4	ปีเสยีอกี		แนวคดินี้ท�าให้

ชีวิตของผมและผู้คนอีกหลายล้านคนเปลี่ยนแปลงไป		และมันก็จะท�าให้

ชวีติของคณุเปลี่ยนแปลงไปเช่นกนั

จุดเปลี่ยน

ชายกลุ่มหนึ่งซึ่งประสบความส�าเร็จอย่างสูงจัดงานสังสรรค์ที่ชิคาโกเพื่อ 

แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง		ทุกคนในกลุ่มล้วนเป็นเศรษฐีหรือ 

มหาเศรษฐซีึ่งเริ่มก่อร่างสร้างตวัด้วยมอืเปล่าเมื่อหลายปีก่อน		ชายกลุ่มนี้

ทั้งถ่อมตนและเหน็คณุค่าในความส�าเรจ็ของตวัเองรวมถงึสิ่งด	ีๆ	ที่พบเจอ

ในชวีติ		เช่นเดยีวกบัคนที่ประสบความส�าเรจ็ส่วนใหญ่

ขณะพดูคยุกนัว่าอะไรคอืสาเหตทุี่ท�าให้พวกเขาประสบความส�าเรจ็

อย่างสงูในชวีติเช่นนี้		ชายที่เฉลยีวฉลาดที่สดุในกลุม่กแ็สดงความคดิเหน็ว่า

สาเหตดุงักล่าวคอืความคดิที่ว่า		“ความส�าเรจ็คอืเปา้หมาย		ส่วนสิ่งอื่น	ๆ	

เป็นแค่รายละเอียดปลีกย่อย”		ทุกคนเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพยักหน้าเป็น

เชงิเหน็ด้วย

เวลาและชีวิตของคุณคือสิ่งล�้าค่า	 	การใช้เวลาหลายปีเพื่อท�า 

บางสิ่งให้ส�าเร็จทั้งที่จริง	ๆ	แล้วคุณสามารถท�าได้ในเวลาเพียงไม่กี่เดือน 

คอืการใช้เวลาและชวีติไปโดยสญูเปล่าอย่างน่าเสยีดายที่สดุ		หากท�าตาม 

กระบวนการต่าง	ๆ	ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถ 

ช่วยให้เราตั้งเป้าหมายและไปถงึเป้าหมายดงักล่าวได้จรงิ		คณุกจ็ะประสบ
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ความส�าเร็จมากขึ้นอย่างมหาศาลภายในเวลาอันรวดเร็วยิ่งกว่าที่คุณเคย

จินตนาการ		ทั้งยังเติบโตแบบก้าวกระโดดเสียจนคุณและผู้คนรอบข้าง 

ต้องแปลกใจ

ตำมผู้น�ำ  ไม่ใช่ผู้ตำม

การท�าตามวิธีและเทคนิคที่เรียบง่ายและง่ายดายเหล่านี้จะช่วยให้คุณ 

กลายเป็นเศรษฐีได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปี		คุณจะ

สามารถพลิกชีวิตที่เคยยากจนและไม่น่าอภิรมย์ให้กลายเป็นชีวิตที่มั่งคั่ง

และน่าพึงพอใจได้		ทั้งยังสามารถแซงหน้าเพื่อนฝูงและคนในครอบครัว   

รวมถงึประสบความส�าเรจ็ในชวีติมากกว่าคนส่วนใหญ่ที่คณุรู้จกั

ผมได้เห็นมาครั้งแล้วครั้งเล่าว่าคนที่มีสติปัญญาปานกลางและ 

มเีป้าหมายชดัเจนสามารถแซงหน้าอจัฉรยิะที่ไม่แน่ใจว่าตวัเองต้องการอะไร

ได้แบบไม่เห็นฝุ่น		และภารกิจส่วนตัวที่ผมยึดมั่นมานานหลายปีแล้วก็คือ		

“การช่วยให้ผู้คนบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วกว่าตอนที่ยังไม่ได้รับค�าแนะน�า

จากผม”

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้คือแก่นส�าคัญซึ่งกลั่นกรองมาจากทุกสิ่ง 

ที่ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับความส�าเร็จ		การคว้าสิ่งที่ต้องการมาครอง		และ 

การไปให้ถงึเป้าหมาย		เมื่อท�าตามขั้นตอนต่าง	ๆ	ในหนงัสอืเล่มนี้		คณุก็

จะก้าวไปถงึจดุที่ยอดเยี่ยมที่สดุของชวีติ

ส�าหรบัผู้อ่าน		ลูก	ๆ		และเพื่อน	ๆ	ของผม		หนงัสอืเล่มนี้จะเป็น

แผนที่และแนวทางซึ่งช่วยน�าพาคุณจากจุดที่อยู่ไปยังจุดที่ต้องการ		ผม

เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดระบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า 

ได้ผลจรงิและพร้อมให้คณุน�าไปใช้สร้างทางลดัสู่ความส�าเรจ็ของตวัเอง

ยินดีต้อนรับ!		การผจญภัยอันยิ่งใหญ่ครั้งใหม่ก�าลังจะเริ่มต้นขึ้น

แล้ว
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1
จุดเริ่มต้น : ปลดปล่อยศักยภาพของคุณ

สิ่งที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่จุดที่เรายืนอยู่

แต่เป็นทิศทางที่เราก�าลังมุ่งไป

— โอลิเวอร์ เวนเดลล์ โฮล์มส์

คือช่วงเวลาอันแสนวิเศษ  ทุกวันนี้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และ 

 มุ ่งมั่นมีโอกาสแบบไร้ขีดจ�ากัดที่จะบรรลุเป้าหมายได้มากกว่า 

ช่วงเวลาที่ผ่านมา  จริงอยู่ว่าเศรษฐกิจและชีวิตของเรามีทั้งช่วงที่เฟื่องฟู

และตกต�่าสลับกันไป  แต่ตอนนี้เราก�าลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งสันติภาพและ

ความรุ่งเรอืงที่ยิ่งใหญ่ที่สดุในประวตัศิาสตร์ของมนษุยชาติ

สิ่งส�ำคัญไม่ ได้อยู่ที่วำ่คุณเริ่มจำกตรงไหน  
แต่อยู่ที่ว่ำคุณลงเอยที่ ไหน

ผมลาออกจากโรงเรยีนตอนอาย ุ18 ปี  งานแรกของผมคอืการเป็นพนกังาน

ล้างจานในโรงแรมเลก็ ๆ แห่งหนึ่ง  ก่อนจะเปลี่ยนไปเป็นพนกังานล้างรถ  
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จากนั้นกเ็ป็นพนกังานท�าความสะอาดพื้นของบรษิทัท�าความสะอาด  ในช่วง

สองสามปีหลังออกจากโรงเรียน  ผมเปลี่ยนงานไปเรื่อย ๆ โดยท�าอาชีพ 

ใช้แรงงานหลายประเภทเพื่อหาเลี้ยงตัวเองด้วยความเหนื่อยยากชนิด 

อาบเหงื่อต่างน�้า  ผมเคยท�างานในโรงเลื่อย  โรงงาน  ไร่  และฟาร์มปศสุตัว์  

รวมถงึเป็นคนตดัต้นไม้เพื่อน�าไปแปรรปูและขดุบ่อน�้าเมื่อฤดตูดัไม้สิ้นสดุลง

นอกจากนี้  ผมยังเคยท�างานก่อสร้างบนตึกสูงและเป็นกะลาสีบน

เรือขนส่งสินค้าสัญชาตินอร์เวย์  บ่อยครั้งที่ผมต้องนอนในรถหรือห้องเช่า

ราคาถูก  ตอนอายุ 23 ปี  ผมท�างานเป็นคนงานชั่วคราวที่ไร่แห่งหนึ่งใน

ฤดูเก็บเกี่ยว  โดยอาศัยกองฟางในยุ้งฉางเป็นที่นอนและกินอาหารกับ

ครอบครัวเจ้าของไร่  เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวผมก็ตกงานอีกครั้งเพราะไม่มี

การศกึษาหรอืทกัษะความสามารถใด

เมื่อไม่สามารถหางานใช้แรงงานได้แล้ว  ผมก็หันมาเป็นพนักงาน 

เร่ขายสนิค้าตามบ้านและส�านกังาน  โดยได้รบัค่าคอมมสิชั่นเป็นค่าตอบแทน  

ผมมักต้องเร่ขายทั้งวันกว่าจะได้ลูกค้าสักรายเพื่อให้มีเงินจ่ายค่าเช่าห้อง

และมทีี่ซกุหวันอนในคนืนั้น  นี่ไม่ใช่จดุเริ่มต้นที่สวยงามเลย

วันที่ชีวิตของผมเปลี่ยนไป

แต่แล้ววนัหนึ่งผมกห็ยบิกระดาษขึ้นมาและเขยีนเป้าหมายที่สดุโต่งส�าหรบั

ตวัเอง  ซึ่งกค็อืการมรีายได้ 1’000 ดอลลาร์ต่อเดอืนจากการเร่ขายสนิค้า

ตามบ้านและส�านักงาน  จากนั้นผมก็พับกระดาษแผ่นนั้นเก็บและไม่เคย

ได้เหน็มนัอกีเลย

ทว่า 30 วนัต่อมาชวีติของผมกเ็ปลี่ยนไป  โดยระหว่างนั้นผมค้นพบ

เทคนิคอันยอดเยี่ยมในการปิดการขายจนส่งผลให้ผมมีรายได้มากกว่า 

วนัแรกที่เริ่มงานถงึสามเท่า  ขณะเดยีวกนัเจ้าของบรษิทักข็ายกจิการให้กบั

นักลงทุนรายหนึ่งที่เพิ่งย้ายมาอยู่เมืองนี้  และในวันที่ 30 หลังจากที่ผม
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เขยีนเป้าหมายนั้นออกมา  เจ้าของบรษิทัคนใหม่กเ็รยีกผมไปคยุและเสนอ

เงนิเดอืน 1’000 ดอลลาร์  โดยเขาต้องการให้ผมเป็นผู้น�าทมีขายและสอน

พนกังานขายคนอื่น ๆ เกี่ยวกบัวธิทีี่ท�าให้ผมมยีอดขายสูงกว่าทกุคน  ผม

ตัดสินใจตอบรับข้อเสนอดังกล่าว  และนับแต่นั้นเป็นต้นมาชีวิตของผมก ็

ไม่เหมอืนเดมิอกีต่อไป

หลงัจากนั้น 18 เดอืน  ผมกล็าออกแล้วเปลี่ยนงานไปเรื่อย ๆ  ผม

เปลี่ยนจากพนักงานขายกลายเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่มีพนักงานคอยดูแล

เรื่องการขายให้  ครั้งหนึ่งตอนที่ก้าวเข้าไปในแวดวงใหม่  ผมลงมอืสรรหา

พนกังานและสร้างทมีขายที่มพีนกังาน 95 คนขึ้นมาด้วยตวัเอง  ผมเปลี่ยน

จากคนที่เคยกังวลเรืิ่องการหาเงินเพื่อซื้ออาหารมื้อต่อไปกลายเป็นคนที่มี

ธนบตัร 20 ดอลลาร์อยู่เตม็กระเป๋าสตางค์

ผมสอนวิธีเขียนเป้าหมายและวิธีขายที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิมให้

พนกังานของผม  ภายในระยะเวลาเพยีงไม่นาน  พวกเขากม็รีายได้เพิ่มขึ้น

สูงสดุสบิเท่า  ทกุวนันี้หลายคนกก็ลายเป็นเศรษฐแีละมหาเศรษฐไีปแล้ว

ชีวิตมีขึ้นมีลง

ผมยอมรับว่านับตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่ในวัย 20 กลาง ๆ  ชีวิตของผมไม่ได้ 

มีแค่ขาขึ้น  แต่มีทั้งขาขึ้นและขาลงสลับกันไป  โดยมีทั้งความส�าเร็จเป็น

ครั้งคราวและความล้มเหลวชั่วคราว  ผมเดินทาง  ใช้ชีวิต  และท�างาน 

ในประเทศต่าง ๆ มามากกว่า 90 ประเทศ  เรยีนภาษาฝรั่งเศส  เยอรมนั  

และสเปน  รวมถงึท�างานใน 22 สาขาอาชพี

ความอ่อนประสบการณ์และบางครั้งก็เป็นเพราะความโง่เขลาแบบ

สดุ ๆ ท�าให้ผมใช้จ่ายเงนิทั้งหมดที่เกบ็สะสมมาจนเกลี้ยงและต้องเริ่มตั้งตวั

ใหม่อยูห่ลายครั้ง  อย่างไรกต็าม  ทกุครั้งที่ต้องเริ่มต้นใหม่  ผมจะเริ่มด้วย
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การนั่งลง  หยิบกระดาษขึ้นมา  แล้ววางเป้าหมายชุดใหม่ให้ตัวเองโดยใช้

วธิทีี่ผมจะอธบิายต่อไปในภายหลงั

หลงัจากตั้งเป้าหมายและก้าวไปยงัเป้าหมายแบบลองผดิลองถกูอยู่

หลายปี  ในที่สดุผมกต็ดัสนิใจรวบรวมทกุสิ่งที่เรยีนรู้มาให้เป็นระบบเดยีว  

โดยประกอบแนวคิดและกลยุทธ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาระบบและ

กระบวนการในการตั้งเป้าหมายตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น  ช่วงกลาง  และช่วงท้าย  

แล้วปฏบิตัติามนั้นทกุวนั

ผลก็คือชีวิตของผมเปลี่ยนแปลงไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ

ภายในปีเดยีว  ในเดอืนมกราคมของปีนั้น  ผมเช่าห้องพกัและเฟอร์นเิจอร์

ทกุชิ้นในห้อง  มหีนี้ 35’000 ดอลลาร์  และขบัรถมอืสองที่ยงัผ่อนไม่หมด  

แต่เมื่อถึงเดือนธันวาคม  ผมก็มีคอนโดมิเนียมราคา 100’000 ดอลลาร์   

มีรถเมอร์เซเดสคันใหม่  จ่ายหนี้หมด  และมีเงิน 50’000 ดอลลาร์อยู่ใน

ธนาคาร

หลังจากนั้นผมก็เริ่มสนใจเรื่องความส�าเร็จอย่างจริงจัง  เพราะผม

ตระหนักแล้วว่าการตั้งเป้าหมายนั้นทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อ  ผมใช้เวลา

หลายร้อยหลายพันชั่วโมงไปกับการอ่านและหาข้อมูลเกี่ยวกับการ 

ตั้งเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมาย  เพื่อกลั่นกรองแนวคิดที่ดีที่สุด 

ให้กลายเป็นกระบวนการที่สมบูรณ์ซึ่งมปีระสทิธภิาพอย่างเหลอืเชื่อ

ทุกคนท�ำได้

หลายปีต่อมา  ผมเริ่มบนัทกึเสยีงและวดิโีอการอบรมและการสมัมนาของ

ตวัเองเพื่อให้ผูค้นน�าไปใช้  ปัจจบุนัเราถ่ายทอดแนวคดิเหล่านั้นให้กบัผูค้น

จ�านวนมากทั่วโลกในหลากหลายภาษา
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สิ่งที่ผมค้นพบคอืแนวคดิดงักล่าวใช้ได้ผลส�าหรบัทกุคนในทกุที่และ

ทกุประเทศอย่างแท้จรงิ  ไม่ว่าตอนแรกคณุจะมกีารศกึษา  ประสบการณ์  

หรอืภูมหิลงัอย่างไรกต็าม

เรื่องที่ยอดเยี่ยมที่สดุคอืแนวคดิเหล่านั้นท�าให้ผมและผูค้นจ�านวนมาก

สามารถควบคมุชวีติของตวัเองได้อย่างสมบรูณ์  การปฏบิตัติามกระบวนการ

ตั้งเป้าหมายอย่างเป็นระบบและสม�่าเสมอช่วยให้เราก้าวจากความยากจน

ไปสูค่วามมั่งคั่ง  จากความหงดุหงดิใจไปสู่ความสขุใจ  และจากการประสบ

ความส�าเร็จน้อยกว่าที่ควรไปสู่ความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่และความพึงพอใจ  

กระบวนการนี้จะช่วยให้คณุท�าเช่นนั้นได้เหมอืนกนั

สร้ำงโลกของคุณเอง

การค้นพบว่าพลงัแห่งความคดิสามารถรงัสรรค์ชวีติแทบทกุแง่มมุของเราได้

นับเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ  ทุกสิ่ง

รอบตัวคุณที่มนุษย์สรรค์สร้างขึ้นมาบนโลกใบนี้ล้วนเกิดจากความคิด 

ในสมองของคนคนหนึ่งซึ่งถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นความจริงในเวลาต่อมา  

ทกุสิ่งในชวีติของคณุเริ่มต้นจากความคดิ  ความปรารถนา  ความหวงั  หรอื

ความฝันของคุณหรือคนอื่น  ความคิดของคุณคือการสร้างสรรค์  มันจะ

หล่อหลอมและสร้างโลกของคณุ  รวมถงึทกุสิ่งที่เข้ามาในชวีติ

เราสามารถสรปุแนวคดิของศาสนา  ปรชัญา  อภปิรชัญา  จติวทิยา  

และความส�าเรจ็ทั้งหมดออกมาเป็นข้อความอนัยอดเยี่ยมได้ว่าคณุคดิอะไร  

คุณก็มักจะได้อย่างนั้น  โลกภายนอกของคุณคือภาพสะท้อนโลกภายใน

ของคุณ  และสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกของคุณก็สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่

คณุครุน่คดิแทบตลอดเวลา  ไม่ว่าคณุจะคดิถงึอะไร  สิ่งนั้นกม็กักลายเป็น

ความจรงิในชวีติของคณุ
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เมื่อถูกถามว่าสิ่งที่พวกเขาคิดถึงแทบตลอดเวลาคืออะไร  ผู้คน

หลายพนัคนที่ประสบความส�าเรจ็มกัพูดเป็นเสยีงเดยีวกนัว่าพวกเขาคดิถงึ

สิ่งที่ตวัเองต้องการและวธิทีี่จะช่วยให้คว้าสิ่งนั้นมาได้

คนที่ไม่ประสบความส�าเร็จและไม่มีความสุขจะคิดและพูดถึงสิ่งที่ 

ตัวเองไม่ต้องการแทบตลอดเวลา  โดยพูดถึงปัญหา  ความกังวล  และ 

คนที่ท�าให้พวกเขาต้องอยูใ่นสภาพนี้  แต่คนที่ประสบความส�าเรจ็จะคดิและ

พูดเกี่ยวกับเป้าหมายที่อยากไปให้ถึงมากที่สุด  พูดง่าย ๆ ว่าพวกเขาจะ

คดิและพูดถงึสิ่งที่ตัวเองต้องการแทบตลอดเวลา

การใช้ชวีติโดยไม่มเีป้าหมายที่ชดัเจนกเ็หมอืนกบัการขบัรถท่ามกลาง

หมอกหนา  ไม่ว่ารถยนต์ของคุณจะทรงพลังหรือถูกสร้างมาดีแค่ไหน   

คุณก็จะขับรถอย่างเชื่องช้าและไม่มั่นใจ  ผลก็คือคุณเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

ได้ช้ามากแม้ถนนเส้นนั้นจะราบเรยีบสดุ ๆ  การเลอืกเป้าหมายที่ชดัเจนจะ

ท�าให้หมอกจางหายไปทันที  รวมทั้งช่วยให้คุณสามารถจดจ่อและทุ่มเท

พลงัและความสามารถให้กบัสิ่งที่ตวัเองต้องการอย่างแท้จรงิ  เป้าหมายที่

ชดัเจนจะช่วยให้คณุเหยยีบคนัเร่งของชวีติและพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่าง

รวดเรว็เพื่อคว้าสิ่งที่ต้องการให้ได้มากขึ้น

กลไกพิชิตเปำ้หมำยโดยอัตโนมัติของคุณ

ลองจินตนาการถึงการทดสอบนี้ดู  คุณน�านกพิราบสื่อสารตัวหนึ่งออกมา

จากโรงเลี้ยง  จบัมนัเข้ากรง  คลมุกรงนั้นด้วยผ้า  น�ากรงใส่ลงไปในกล่อง  

เอากล่องนั้นวางไว้ที่ท้ายรถกระบะ  แล้วขบัรถออกไปในทศิทางใดกไ็ด้สกั 

1’600 กโิลเมตร  จากนั้นถ้าคณุเปิดท้ายรถกระบะ  น�ากรงออกมาจากกล่อง  

เปิดผ้าคลุมออก  และปล่อยนกพิราบสื่อสารออกมาจากกรง  มันจะโผ 

ขึ้นฟ้า  บินเป็นวงกลมสามรอบ  แล้วตรงกลับสู่โรงเลี้ยงที่อยู ่ห่างไป  

1’600 กิโลเมตรได้อย่างแม่นย�า  นอกจากนกพิราบสื่อสารก็ไม่มีสิ่งมีชีวิต
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ใดบนโลกนี้ที่มีความสามารถอันเหลือเชื่อในการมุ ่งหน้าสู ่เป้าหมาย 

โดยอตัโนมตัเิช่นนี้แล้ว  ยกเว้นคณุ

คณุมศีกัยภาพในการไปให้ถงึเป้าหมายเช่นเดยีวกบันกพริาบสื่อสาร  

แถมยังมีคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมอีกอย่างด้วย  นั่นคือ  เมื่อมีเป้าหมายที่

ชดัเจนแล้ว  คณุกไ็ม่จ�าเป็นต้องรูเ้ลยว่าจะก้าวไปยงัเป้าหมายนั้นได้อย่างไร  

แค่ตัดสินใจให้แน่ชัดว่าต้องการอะไร  คุณก็จะเริ่มมุ่งหน้าสู่เป้าหมายนั้น

โดยไม่พลาดเป้า  และเป้าหมายก็จะเริ่มขยับเข้ามาหาคุณด้วย  สุดท้าย

เมื่อเวลาและสถานการณ์ลงตวั  คณุกบัเป้าหมายกจ็ะเคลื่อนที่มาบรรจบกนั

แบบพอดบิพอดี

กลไกอัตโนมัติอันเหลือเชื่อนี้ฝังลึกอยู่ในสมองของคุณ  คุณจึง 

ไปถงึเป้าหมายได้แทบทกุครั้ง  ไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นอะไรกต็าม  หาก

เป้าหมายของคณุคอืการกลบับ้านเพื่อดรูายการโทรทศัน์สดุโปรดในช่วงค�่า  

คณุกจ็ะท�าส�าเรจ็อย่างแน่นอน  หรอืหากเป้าหมายของคณุคอืการสร้างชวีติ

อนัยอดเยี่ยมซึ่งเพยีบพร้อมไปด้วยสขุภาพที่ด ี ความสขุ  และความส�าเรจ็  

คณุกจ็ะสามารถท�าได้เช่นกนั  กลไกพชิติเป้าหมายนี้เหมอืนกบัคอมพวิเตอร์

ตรงที่มันไม่ตัดสินว่าความต้องการของคุณนั้นถูกหรือผิด  ทั้งยังท�างาน 

โดยอัตโนมัติและต่อเนื่องเพื่อให้คุณคว้าสิ่งที่ต้องการมาครองได้ส�าเร็จ   

 กลไกนี้ไม่สนใจว่าเป้าหมายของคุณจะเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่แค่ไหน  

หากคณุตั้งเป้าหมายเลก็ ๆ  กลไกพชิติเป้าหมายโดยอตัโนมตักิจ็ะช่วยให้

คณุไปถงึเป้าหมายนั้น  หากคณุตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่  กลไกซึ่งตดิตวัคณุ

มาตั้งแต่เกิดนี้ก็จะพาคุณไปยังเป้าหมายดังกล่าวเช่นกัน  พูดง่าย ๆ ว่า

ขนาด  ขอบเขต  และรายละเอียดของเป้าหมายล้วนขึ้นอยู่กับคุณโดย 

สิ้นเชงิ
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ท�ำไมผู้คนถึงไม่ตั้งเปำ้หมำย

ค�าถามที่น่าสนใจคือในเมื่อเราสามารถไปถึงเป้าหมายได้โดยอัตโนมัต ิ 

ท�าไมถึงมีผู ้คนเพียงหยิบมือเดียวที่ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน  เป็น 

ลายลักษณ์อักษร  วัดผลได้  และก�าหนดเวลาอย่างแน่ชัดเพื่อเดินหน้า 

ไปยังเป้าหมายนั้นทุกวัน  นี่คือหนึ่งในปริศนาอันยิ่งใหญ่  แต่ผมคิดว่า

สาเหตทุี่ท�าให้ผู้คนไม่ตั้งเป้าหมายมอียู่ 4 ข้อดงัต่อไปนี้

พวกเขาคิดว่าเป้าหมายไม่ส�าคัญ

สาเหตุข้อแรกที่ท�าให้ผู้คนไม่ตั้งเป้าหมายคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึง

ความส�าคญัของมนั  หากคณุเตบิโตขึ้นมาในครอบครวัที่ทกุคนไม่มเีป้าหมาย

หรือคลุกคลีอยู่กับผู้คนที่ไม่เคยพูดถึงหรือเห็นคุณค่าของเป้าหมายเลย   

คุณก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยไม่เคยรู้ว่าความสามารถในการ

ตั้งเป้าหมายและไปให้ถึงปลายทางที่ต้องการจะส่งผลต่อชีวิตของคุณ 

ยิ่งกว่าทกัษะอื่นใด  ลองมองไปรอบ ๆ ตวัส ิ มเีพื่อนหรอืสมาชกิในครอบครวั

ของคณุกี่คนที่มเีป้าหมายชดัเจนและมุ่งมั่นที่จะไปให้ถงึเป้าหมายนั้น

พวกเขาไม่รู้วิธี

สาเหตุข้อที่สองที่ท�าให้ผู้คนไม่ตั้งเป้าหมายคือพวกเขาไม่รู้วิธี  สิ่งที่แย่ 

กว่านั้นคอืหลายคนคดิว่าตวัเองมเีป้าหมายแล้ว  ทั้งที่ความจรงิมนัเป็นเพยีง

ความปรารถนาหรอืความฝันเท่านั้น  เช่น  “การมคีวามสขุ”  “การหาเงนิ

ได้เยอะ ๆ”  หรอื  “การมคีรอบครวัที่อบอุ่น”

สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป้าหมาย  แต่เป็นเพยีงความเพ้อฝันที่ใคร ๆ กม็กีนั

ทั้งนั้น  เป้าหมายแตกต่างจากความปรารถนาอย่างเหน็ได้ชดั  เป้าหมาย

คอืสิ่งที่ชดัเจน  เป็นลายลกัษณ์อกัษร  และเฉพาะเจาะจง  ทั้งยงัเป็นสิ่งที่
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คุณสามารถอธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย  วัดผลได้  

และบอกได้อย่างแน่ชดัว่าคณุท�ามนัส�าเรจ็หรอืยงั

หลายคนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นน�าโดยไม่เคยได้เรียน

เกี่ยวกบัวธิตีั้งเป้าหมายแม้แต่ชั่วโมงเดยีว  นี่แสดงให้เหน็ว่าบรรดาผูก้�าหนด

หลกัสตูรการศกึษาของโรงเรยีนและมหาวทิยาลยัไม่รูเ้ลยว่าการตั้งเป้าหมาย

มีความส�าคัญต่อการประสบความส�าเร็จในชีวิต  หากคุณเติบโตจนเป็น

ผูใ้หญ่โดยไม่เคยได้ยนิเรื่องเป้าหมายเลย  คณุกจ็ะไม่รู้ว่าเป้าหมายมคีวาม

ส�าคญัต่อทกุสิ่งที่คณุท�ามากแค่ไหน  ซึ่งนี่คอืสิ่งที่เกดิขึ้นกบัผมเช่นกนั

พวกเขากลัวความล้มเหลว

สาเหตุข้อที่สามที่ท�าให้ผู้คนไม่ตั้งเป้าหมายคือพวกเขากลัวความล้มเหลว  

ความล้มเหลวมักน�าไปสู่ความเจ็บปวด  แถมบ่อยครั้งยังท�าให้สถานะ

ทางการเงนิย�่าแย่ลงด้วย  เราทกุคนล้วนเคยล้มเหลว  และทกุครั้งที่ล้มเหลว

เรากต็ั้งใจว่าจะระมดัระวงัให้มากขึ้นและหลกีเลี่ยงความล้มเหลวในอนาคต

ให้ได้  ทว่าหลายคนท�าพลาดและบ่อนท�าลายตัวเองโดยไม่ตั้งใจด้วยการ

ไม่ตั้งเป้าหมายที่เห็นแววว่าตัวเองอาจท�าไม่ส�าเร็จ  พวกเขาจึงลงเอย 

ด้วยการประสบความส�าเร็จน้อยกว่าที่ควรอย่างมหาศาลเมื่อเทียบกับ

ศกัยภาพที่แท้จรงิของตวัเอง

พวกเขากลัวว่าจะไม่ได้รับการยอมรับ

สาเหตุข้อที่สี่ที่ท�าให้ผู้คนไม่ตั้งเป้าหมายคือพวกเขากลัวว่าจะไม่ได้รับการ

ยอมรับ  คนกลุ่มนี้กลัวว่าหากตั้งเป้าหมายแล้วท�าไม่ส�าเร็จก็จะถูกคนอื่น

วพิากษ์วจิารณ์หรอืเยาะเย้ย  นี่คอืหนึ่งในเหตผุลที่คณุควรเกบ็เป้าหมายไว้

เป็นความลับในช่วงแรก  อย่าให้คนอื่นรู้เป้าหมายของคุณล่วงหน้า  เมื่อ

ไม่รูอ้ะไรเลย  พวกเขากจ็ะไม่สามารถท�าร้ายคณุได้  ปล่อยใหพ้วกเขาเหน็

ความส�าเรจ็ของคณุด้วยตาตวัเองจะดกีว่า
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จงเป็นคน 3 เปอร์เซ็นต์บนสุด

ในหนงัสอืเรื่อง  What They Don’t Teach You at Harvard Business School  

มาร์ก แมคคอร์แม็ก  ได้เล่าถึงการวิจัยของฮาร์วาร์ดในช่วงปี 1979-1989  

โดยเมื่อปี 1979 ทีมวิจัยได้ถามบรรดาผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรเอ็มบีเอ

ของฮาร์วาร์ดว่า  “คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร

ส�าหรบัอนาคตของตวัเองหรอืเปล่า  และวางแผนไว้หรอืไม่ว่าจะท�าอย่างไร

เพื่อไปให้ถงึเป้าหมายนั้น”

ปรากฏว่าในบรรดาผูส้�าเรจ็การศกึษาทั้งหมด  มเีพยีง 3 เปอร์เซน็ต์

ที่มีเป้าหมายและแผนการเป็นลายลักษณ์อักษร  อีก 13 เปอร์เซ็นต์มี 

เป้าหมายแต่ไม่ได้เขยีนออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ส่วน 84 เปอร์เซน็ต์

ที่เหลือไม่มีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงนอกเหนือจากการพักผ่อนในช่วง 

ฤดูร้อนหลงัเรยีนจบ

หลังจากนั้นสิบปีทีมวิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ส�าเร็จการศึกษากลุ่มเดิม 

อีกครั้งในปี 1989  และพบว่ากลุ่ม 13 เปอร์เซ็นต์ซึ่งมีเป้าหมายแต่ไม่ได้

เขียนออกมามีรายได้สูงกว่ากลุ่ม 84 เปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่มีเป้าหมายใด ๆ  

เลยโดยเฉลี่ยสองเท่า  แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือทีมวิจัยพบว่ากลุ่ม  

3 เปอร์เซน็ต์ซึ่งมเีป้าหมายชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษรมรีายได้สงูกว่า

ผู้ส�าเรจ็การศกึษาอกี 97 เปอร์เซน็ต์ที่เหลอืโดยเฉลี่ยสบิเท่า  ประเดน็อยู่ที่

ว่าสิ่งเดยีวที่ผูส้�าเรจ็การศกึษาสามกลุม่นี้แตกต่างกนักค็อืความชดัเจนของ 

เป้าหมายที่พวกเขาตั้งให้ตวัเองตอนเรยีนจบ

ควำมสุขต้องอำศัยเปำ้หมำย

เอร์ิล ไนตงิเกล  เขยีนไว้ว่า  “ความสขุคอืการท�าให้ความฝันอนัทรงคณุค่า

ค่อย ๆ กลายเป็นความจรงิ  ซึ่งกค็อืการก้าวไปยงัเป้าหมายนั่นเอง”

SAMPLE


	0 Front Goals P1-6
	0 intro Goals P7-10
	1 Goals P11-24



