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มเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อคนที่กระตือรือร้นและอยากก้าวหน้า
ให้เร็วขึน้   หากนัน่ คือสิง่ ทีค่ ณ
ุ ต้องการ  หนังสือเล่มนีก้ เ็ หมาะกับคุณ
อย่างยิ่ง  แนวคิดต่าง ๆ ในเนื้อหาต่อจากนี้จะช่วยให้คุณย่นระยะเวลาที่
ต้องทุ่มเทความพยายามอย่างหนักเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ส�ำคัญที่สุดได้
หลายปี
ผมบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ มามากกว่า 5’000 ครั้งใน 54 ประเทศ  
โดยบางครัง้ ก็มผี ฟู้ งั มากถึง 25’000 คน  การบรรยายแต่ละครัง้ มีระยะเวลา
แตกต่างกันไป  ไล่ตั้งแต่การพูด 5 นาทีไปจนถึงการสัมมนา 5 วัน  แต่ใน
ทุกครั้งผมจะมอบแนวคิดที่ดีที่สุดให้กับผู้ฟังเสมอ
หลังจากผ่านการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ มานับครั้งไม่ถ้วน  หาก
ผมมีเวลาคุยกับคุณเพียง 5 นาทีและต้องเลือกแนวคิดเดียวทีจ่ ะช่วยให้คณ
ุ
ประสบความส�ำเร็จมากขึ้น  สิ่งที่ผมจะบอกคุณก็คือ  “จงเขียนเป้าหมาย

SA

ของคุณออกมา  วางแผนเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายเหล่านั้น  แล้วลงมือท�ำ
ตามแผนที่วางไว้ทุกวัน”
หากปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำนี  ้ คุณจะพบว่าแนวคิดดังกล่าวมีประโยชน์
ยิ่งกว่าแทบทุกสิ่งที่คุณสามารถเรียนรู้ได้   ผู้คนจ�ำนวนมากที่เพิ่งเรียนจบ
มหาวิทยาลัยบอกผมว่าแนวคิดง่าย ๆ ข้างต้นมีคณ
ุ ค่าต่อพวกเขามากกว่า
สิ่งที่ได้เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา 4 ปีเสียอีก  แนวคิดนี้ท�ำให้
ชีวิตของผมและผู้คนอีกหลายล้านคนเปลี่ยนแปลงไป  และมันก็จะท�ำให้
ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน

จุดเปลี่ยน

M

ชายกลุ่มหนึ่งซึ่งประสบความส�ำเร็จอย่างสูงจัดงานสังสรรค์ที่ชิคาโกเพื่อ
แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง  ทุกคนในกลุ่มล้วนเป็นเศรษฐีหรือ
มหาเศรษฐีซึ่งเริ่มก่อร่างสร้างตัวด้วยมือเปล่าเมื่อหลายปีก่อน  ชายกลุ่มนี้
ทั้งถ่อมตนและเห็นคุณค่าในความส�ำเร็จของตัวเองรวมถึงสิ่งดี ๆ ที่พบเจอ
ในชีวิต  เช่นเดียวกับคนที่ประสบความส�ำเร็จส่วนใหญ่
ขณะพูดคุยกันว่าอะไรคือสาเหตุทที่ ำ� ให้พวกเขาประสบความส�ำเร็จ
อย่างสูงในชีวติ เช่นนี้  ชายทีเ่ ฉลียวฉลาดทีส่ ดุ ในกลุม่ ก็แสดงความคิดเห็นว่า
สาเหตุดงั กล่าวคือความคิดทีว่ ่า  “ความส�ำเร็จคือเป้าหมาย  ส่วนสิง่ อืน่ ๆ
เป็นแค่รายละเอียดปลีกย่อย”  ทุกคนเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพยักหน้าเป็น
เชิงเห็นด้วย
เวลาและชีวิตของคุณคือสิ่งล�้ ำค่า  การใช้เวลาหลายปีเพื่อท� ำ
บางสิ่งให้ส�ำเร็จทั้งที่จริง ๆ แล้วคุณสามารถท�ำได้ในเวลาเพียงไม่กี่เดือน
คือการใช้เวลาและชีวติ ไปโดยสูญเปล่าอย่างน่าเสียดายทีส่ ดุ   หากท�ำตาม
กระบวนการต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถ
ช่วยให้เราตัง้ เป้าหมายและไปถึงเป้าหมายดังกล่าวได้จริง  คุณก็จะประสบ
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ความส�ำเร็จมากขึ้นอย่างมหาศาลภายในเวลาอันรวดเร็วยิ่งกว่าที่คุณเคย
จินตนาการ  ทั้งยังเติบโตแบบก้าวกระโดดเสียจนคุณและผู้คนรอบข้าง
ต้องแปลกใจ

ตามผู้น�ำ ไม่ ใช่ผู้ตาม
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การท�ำตามวิธีและเทคนิคที่เรียบง่ายและง่ายดายเหล่านี้จะช่วยให้คุณ
กลายเป็นเศรษฐีได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปี   คุณจะ
สามารถพลิกชีวิตที่เคยยากจนและไม่น่าอภิรมย์ให้กลายเป็นชีวิตทีม่ ั่งคั่ง
และน่าพึงพอใจได้   ทั้งยังสามารถแซงหน้าเพื่อนฝูงและคนในครอบครัว
รวมถึงประสบความส�ำเร็จในชีวิตมากกว่าคนส่วนใหญ่ที่คุณรู้จัก
ผมได้เห็นมาครั้งแล้วครั้งเล่าว่าคนที่มีสติปัญญาปานกลางและ
มีเป้าหมายชัดเจนสามารถแซงหน้าอัจฉริยะทีไ่ ม่แน่ใจว่าตัวเองต้องการอะไร
ได้แบบไม่เห็นฝุ่น  และภารกิจส่วนตัวที่ผมยึดมั่นมานานหลายปีแล้วก็คือ  
“การช่วยให้ผู้คนบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วกว่าตอนที่ยังไม่ได้รับค�ำแนะน�ำ
จากผม”
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้คือแก่นส�ำคัญซึ่งกลั่นกรองมาจากทุกสิ่ง
ที่ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับความส�ำเร็จ  การคว้าสิ่งที่ต้องการมาครอง  และ
การไปให้ถึงเป้าหมาย  เมื่อท�ำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้  คุณก็
จะก้าวไปถึงจุดที่ยอดเยี่ยมที่สุดของชีวิต
ส�ำหรับผู้อ่าน  ลูก ๆ  และเพื่อน ๆ ของผม  หนังสือเล่มนี้จะเป็น
แผนที่และแนวทางซึ่งช่วยน�ำพาคุณจากจุดที่อยู่ไปยังจุดที่ต้องการ  ผม
เขี ย นหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ขึ้ น มาเพื่ อ ถ่ า ยทอดระบบที่ ไ ด้ รั บ การพิ สู จ น์ แ ล้ ว ว่ า
ได้ผลจริงและพร้อมให้คุณน�ำไปใช้สร้างทางลัดสู่ความส�ำเร็จของตัวเอง
ยินดีต้อนรับ!  การผจญภัยอันยิ่งใหญ่ครั้งใหม่ก�ำลังจะเริ่มต้นขึ้น
แล้ว
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จุดเริ่มต้น : ปลดปล่อยศักยภาพของคุณ
สิ่งที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่จุดที่เรายืนอยู่
แต่เป็นทิศทางที่เราก�ำลังมุ่งไป
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M

SA

— โอลิเวอร์ เวนเดลล์ โฮล์มส์
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คือช่วงเวลาอันแสนวิเศษ ทุกวันนี้ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และ
มุ่ ง มั่นมีโอกาสแบบไร้ ขีด จ�ำ กัดที่จะบรรลุเป้าหมายได้มากกว่า
ช่วงเวลาที่ผ่านมา จริงอยู่ว่าเศรษฐกิจและชีวิตของเรามีทั้งช่วงที่เฟื่องฟู
และตกต�่ำสลับกันไป แต่ตอนนี้เราก�ำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งสันติภาพและ
ความรุ่งเรืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

สิ่งส�ำคัญไม่ ได้อยู่ที่วา่ คุณเริ่มจากตรงไหน
แต่อยู่ที่ว่าคุณลงเอยที่ ไหน

ผมลาออกจากโรงเรียนตอนอายุ 18 ปี งานแรกของผมคือการเป็นพนักงาน
ล้างจานในโรงแรมเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ก่อนจะเปลี่ยนไปเป็นพนักงานล้างรถ
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จากนัน้ ก็เป็นพนักงานท�ำความสะอาดพืน้ ของบริษทั ท�ำความสะอาด ในช่วง
สองสามปีหลังออกจากโรงเรียน ผมเปลี่ยนงานไปเรื่อย ๆ โดยท�ำอาชีพ
ใช้แรงงานหลายประเภทเพื่อหาเลี้ยงตัวเองด้วยความเหนื่อยยากชนิด
อาบเหงือ่ ต่างน�ำ้ ผมเคยท�ำงานในโรงเลือ่ ย โรงงาน ไร่ และฟาร์มปศุสตั ว์
รวมถึงเป็นคนตัดต้นไม้เพือ่ น�ำไปแปรรูปและขุดบ่อน�ำ้ เมือ่ ฤดูตดั ไม้สนิ้ สุดลง
นอกจากนี้ ผมยังเคยท�ำงานก่อสร้างบนตึกสูงและเป็นกะลาสีบน
เรือขนส่งสินค้าสัญชาตินอร์เวย์ บ่อยครั้งที่ผมต้องนอนในรถหรือห้องเช่า
ราคาถูก ตอนอายุ 23 ปี ผมท�ำงานเป็นคนงานชั่วคราวที่ไร่แห่งหนึ่งใน
ฤดูเก็บเกี่ยว โดยอาศัยกองฟางในยุ้งฉางเป็นที่นอนและกินอาหารกับ
ครอบครัวเจ้าของไร่ เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวผมก็ตกงานอีกครั้งเพราะไม่มี
การศึกษาหรือทักษะความสามารถใด
เมื่อไม่สามารถหางานใช้แรงงานได้แล้ว ผมก็หันมาเป็นพนักงาน
เร่ขายสินค้าตามบ้านและส�ำนักงาน โดยได้รบั ค่าคอมมิสชัน่ เป็นค่าตอบแทน
ผมมักต้องเร่ขายทั้งวันกว่าจะได้ลูกค้าสักรายเพื่อให้มีเงินจ่ายค่าเช่าห้อง
และมีที่ซุกหัวนอนในคืนนั้น นี่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่สวยงามเลย
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วันที่ชีวิตของผมเปลี่ยนไป

E

แต่แล้ววันหนึง่ ผมก็หยิบกระดาษขึน้ มาและเขียนเป้าหมายทีส่ ดุ โต่งส�ำหรับ
ตัวเอง ซึ่งก็คือการมีรายได้ 1’000 ดอลลาร์ต่อเดือนจากการเร่ขายสินค้า
ตามบ้านและส�ำนักงาน จากนั้นผมก็พับกระดาษแผ่นนั้นเก็บและไม่เคย
ได้เห็นมันอีกเลย
ทว่า 30 วันต่อมาชีวติ ของผมก็เปลีย่ นไป โดยระหว่างนัน้ ผมค้นพบ
เทคนิคอันยอดเยี่ยมในการปิดการขายจนส่งผลให้ผมมีรายได้มากกว่า
วันแรกทีเ่ ริม่ งานถึงสามเท่า ขณะเดียวกันเจ้าของบริษทั ก็ขายกิจการให้กบั
นักลงทุนรายหนึ่งที่เพิ่งย้ายมาอยู่เมืองนี้ และในวันที่ 30 หลังจากที่ผม
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เขียนเป้าหมายนัน้ ออกมา เจ้าของบริษทั คนใหม่กเ็ รียกผมไปคุยและเสนอ
เงินเดือน 1’000 ดอลลาร์ โดยเขาต้องการให้ผมเป็นผู้น�ำทีมขายและสอน
พนักงานขายคนอื่น ๆ เกี่ยวกับวิธีที่ท�ำให้ผมมียอดขายสูงกว่าทุกคน ผม
ตัดสินใจตอบรับข้อเสนอดังกล่าว และนับแต่นั้นเป็นต้นมาชีวิตของผมก็
ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
หลังจากนั้น 18 เดือน ผมก็ลาออกแล้วเปลี่ยนงานไปเรื่อย ๆ ผม
เปลี่ยนจากพนักงานขายกลายเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่มีพนักงานคอยดูแล
เรื่องการขายให้ ครั้งหนึ่งตอนที่ก้าวเข้าไปในแวดวงใหม่ ผมลงมือสรรหา
พนักงานและสร้างทีมขายทีม่ พี นักงาน 95 คนขึน้ มาด้วยตัวเอง ผมเปลีย่ น
จากคนที่เคยกังวลเรื่ิองการหาเงินเพื่อซื้ออาหารมื้อต่อไปกลายเป็นคนที่มี
ธนบัตร 20 ดอลลาร์อยู่เต็มกระเป๋าสตางค์
ผมสอนวิธีเขียนเป้าหมายและวิธีขายที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิมให้
พนักงานของผม ภายในระยะเวลาเพียงไม่นาน พวกเขาก็มรี ายได้เพิม่ ขึน้
สูงสุดสิบเท่า ทุกวันนี้หลายคนก็กลายเป็นเศรษฐีและมหาเศรษฐีไปแล้ว
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ชีวิตมีขึ้นมีลง

E

ผมยอมรับว่านับตั้งแต่ตอนที่ผมอยู่ในวัย 20 กลาง ๆ ชีวิตของผมไม่ได้
มีแค่ขาขึ้น แต่มีทั้งขาขึ้นและขาลงสลับกันไป โดยมีทั้งความส�ำเร็จเป็น
ครั้งคราวและความล้มเหลวชั่วคราว ผมเดินทาง ใช้ชีวิต และท�ำงาน
ในประเทศต่าง ๆ มามากกว่า 90 ประเทศ เรียนภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน
และสเปน รวมถึงท�ำงานใน 22 สาขาอาชีพ
ความอ่อนประสบการณ์และบางครั้งก็เป็นเพราะความโง่เขลาแบบ
สุด ๆ ท�ำให้ผมใช้จา่ ยเงินทัง้ หมดทีเ่ ก็บสะสมมาจนเกลีย้ งและต้องเริม่ ตัง้ ตัว
ใหม่อยูห่ ลายครัง้ อย่างไรก็ตาม ทุกครัง้ ทีต่ อ้ งเริม่ ต้นใหม่ ผมจะเริม่ ด้วย
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การนั่งลง หยิบกระดาษขึ้นมา แล้ววางเป้าหมายชุดใหม่ให้ตัวเองโดยใช้
วิธีที่ผมจะอธิบายต่อไปในภายหลัง
หลังจากตัง้ เป้าหมายและก้าวไปยังเป้าหมายแบบลองผิดลองถูกอยู่
หลายปี ในที่สุดผมก็ตัดสินใจรวบรวมทุกสิ่งที่เรียนรู้มาให้เป็นระบบเดียว
โดยประกอบแนวคิดและกลยุทธ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อพัฒนาระบบและ
กระบวนการในการตัง้ เป้าหมายตัง้ แต่ชว่ งเริม่ ต้น ช่วงกลาง และช่วงท้าย
แล้วปฏิบัติตามนั้นทุกวัน
ผลก็คือชีวิตของผมเปลี่ยนแปลงไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ
ภายในปีเดียว ในเดือนมกราคมของปีนั้น ผมเช่าห้องพักและเฟอร์นิเจอร์
ทุกชิ้นในห้อง มีหนี้ 35’000 ดอลลาร์ และขับรถมือสองที่ยังผ่อนไม่หมด
แต่เมื่อถึงเดือนธันวาคม ผมก็มีคอนโดมิเนียมราคา 100’000 ดอลลาร์
มีรถเมอร์เซเดสคันใหม่ จ่ายหนี้หมด และมีเงิน 50’000 ดอลลาร์อยู่ใน
ธนาคาร
หลังจากนั้นผมก็เริ่มสนใจเรื่องความส�ำเร็จอย่างจริงจัง เพราะผม
ตระหนักแล้วว่าการตั้งเป้าหมายนั้นทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อ ผมใช้เวลา
หลายร้ อ ยหลายพั น ชั่ ว โมงไปกั บ การอ่ า นและหาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การ
ตั้ง เป้ า หมายและการบรรลุเป้ าหมาย เพื่อ กลั่นกรองแนวคิดที่ดีที่สุด
ให้กลายเป็นกระบวนการที่สมบูรณ์ซึ่งมีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อ
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ทุกคนท�ำได้

หลายปีต่อมา ผมเริ่มบันทึกเสียงและวิดีโอการอบรมและการสัมมนาของ
ตัวเองเพือ่ ให้ผคู้ นน�ำไปใช้ ปัจจุบนั เราถ่ายทอดแนวคิดเหล่านัน้ ให้กบั ผูค้ น
จ�ำนวนมากทั่วโลกในหลากหลายภาษา

14

SA

สิง่ ทีผ่ มค้นพบคือแนวคิดดังกล่าวใช้ได้ผลส�ำหรับทุกคนในทุกทีแ่ ละ
ทุกประเทศอย่างแท้จริง ไม่ว่าตอนแรกคุณจะมีการศึกษา ประสบการณ์
หรือภูมิหลังอย่างไรก็ตาม
เรือ่ งทีย่ อดเยีย่ มทีส่ ดุ คือแนวคิดเหล่านัน้ ท�ำให้ผมและผูค้ นจ�ำนวนมาก
สามารถควบคุมชีวติ ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ การปฏิบตั ติ ามกระบวนการ
ตัง้ เป้าหมายอย่างเป็นระบบและสม�ำ่ เสมอช่วยให้เราก้าวจากความยากจน
ไปสูค่ วามมัง่ คัง่ จากความหงุดหงิดใจไปสูค่ วามสุขใจ และจากการประสบ
ความส�ำเร็จน้อยกว่าที่ควรไปสู่ความส�ำเร็จอันยิ่งใหญ่และความพึงพอใจ
กระบวนการนี้จะช่วยให้คุณท�ำเช่นนั้นได้เหมือนกัน
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สร้างโลกของคุณเอง

E
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การค้นพบว่าพลังแห่งความคิดสามารถรังสรรค์ชวี ติ แทบทุกแง่มมุ ของเราได้
นับเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ทุกสิ่ง
รอบตัวคุณที่มนุษย์สรรค์สร้างขึ้นมาบนโลกใบนี้ล้วนเกิดจากความคิด
ในสมองของคนคนหนึ่งซึ่งถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นความจริงในเวลาต่อมา
ทุกสิง่ ในชีวติ ของคุณเริม่ ต้นจากความคิด ความปรารถนา ความหวัง หรือ
ความฝันของคุณหรือคนอื่น ความคิดของคุณคือการสร้างสรรค์ มันจะ
หล่อหลอมและสร้างโลกของคุณ รวมถึงทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิต
เราสามารถสรุปแนวคิดของศาสนา ปรัชญา อภิปรัชญา จิตวิทยา
และความส�ำเร็จทัง้ หมดออกมาเป็นข้อความอันยอดเยีย่ มได้วา่ คุณคิดอะไร
คุณก็มักจะได้อย่างนั้น โลกภายนอกของคุณคือภาพสะท้อนโลกภายใน
ของคุณ และสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกของคุณก็สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่
คุณครุน่ คิดแทบตลอดเวลา ไม่วา่ คุณจะคิดถึงอะไร สิง่ นัน้ ก็มกั กลายเป็น
ความจริงในชีวิตของคุณ
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เมื่อถูกถามว่าสิ่งที่พวกเขาคิดถึงแทบตลอดเวลาคืออะไร ผู้คน
หลายพันคนทีป่ ระสบความส�ำเร็จมักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาคิดถึง
สิ่งที่ตัวเองต้องการและวิธีที่จะช่วยให้คว้าสิ่งนั้นมาได้
คนที่ไม่ประสบความส�ำเร็จและไม่มีความสุขจะคิดและพูดถึงสิ่งที่
ตัวเองไม่ต้องการแทบตลอดเวลา โดยพูดถึงปัญหา ความกังวล และ
คนทีท่ ำ� ให้พวกเขาต้องอยูใ่ นสภาพนี้ แต่คนทีป่ ระสบความส�ำเร็จจะคิดและ
พูดเกี่ยวกับเป้าหมายที่อยากไปให้ถึงมากที่สุด พูดง่าย ๆ ว่าพวกเขาจะ
คิดและพูดถึงสิ่งที่ตวั เองต้องการแทบตลอดเวลา
การใช้ชวี ติ โดยไม่มเี ป้าหมายทีช่ ดั เจนก็เหมือนกับการขับรถท่ามกลาง
หมอกหนา ไม่ว่ารถยนต์ของคุณจะทรงพลังหรือถูกสร้างมาดีแค่ไหน
คุณก็จะขับรถอย่างเชื่องช้าและไม่มั่นใจ ผลก็คือคุณเคลื่อนที่ไปข้างหน้า
ได้ชา้ มากแม้ถนนเส้นนัน้ จะราบเรียบสุด ๆ การเลือกเป้าหมายทีช่ ดั เจนจะ
ท�ำให้หมอกจางหายไปทันที รวมทั้งช่วยให้คุณสามารถจดจ่อและทุ่มเท
พลังและความสามารถให้กับสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างแท้จริง เป้าหมายที่
ชัดเจนจะช่วยให้คุณเหยียบคันเร่งของชีวิตและพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่าง
รวดเร็วเพื่อคว้าสิ่งที่ต้องการให้ได้มากขึ้น
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กลไกพิชิตเป้าหมายโดยอัตโนมัติของคุณ
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ลองจินตนาการถึงการทดสอบนี้ดู คุณน�ำนกพิราบสื่อสารตัวหนึ่งออกมา
จากโรงเลี้ยง จับมันเข้ากรง คลุมกรงนั้นด้วยผ้า น�ำกรงใส่ลงไปในกล่อง
เอากล่องนั้นวางไว้ที่ท้ายรถกระบะ แล้วขับรถออกไปในทิศทางใดก็ได้สัก
1’600 กิโลเมตร จากนัน้ ถ้าคุณเปิดท้ายรถกระบะ น�ำกรงออกมาจากกล่อง
เปิดผ้าคลุมออก และปล่อยนกพิราบสื่อสารออกมาจากกรง มันจะโผ
ขึ้นฟ้า บินเป็นวงกลมสามรอบ แล้วตรงกลับสู่โรงเลี้ยงที่อยู่ห่างไป
1’600 กิโลเมตรได้อย่างแม่นย�ำ นอกจากนกพิราบสื่อสารก็ไม่มีสิ่งมีชีวิต
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ใดบนโลกนี้ ที่ มี ค วามสามารถอั น เหลื อ เชื่ อ ในการมุ ่ ง หน้ า สู ่ เ ป้ า หมาย
โดยอัตโนมัติเช่นนี้แล้ว ยกเว้นคุณ
คุณมีศกั ยภาพในการไปให้ถงึ เป้าหมายเช่นเดียวกับนกพิราบสือ่ สาร
แถมยังมีคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมอีกอย่างด้วย นั่นคือ เมื่อมีเป้าหมายที่
ชัดเจนแล้ว คุณก็ไม่จำ� เป็นต้องรูเ้ ลยว่าจะก้าวไปยังเป้าหมายนัน้ ได้อย่างไร
แค่ตัดสินใจให้แน่ชัดว่าต้องการอะไร คุณก็จะเริ่มมุ่งหน้าสู่เป้าหมายนั้น
โดยไม่พลาดเป้า และเป้าหมายก็จะเริ่มขยับเข้ามาหาคุณด้วย สุดท้าย
เมือ่ เวลาและสถานการณ์ลงตัว คุณกับเป้าหมายก็จะเคลือ่ นทีม่ าบรรจบกัน
แบบพอดิบพอดี
กลไกอัตโนมัติอันเหลือเชื่อนี้ฝังลึกอยู่ในสมองของคุณ คุณจึง
ไปถึงเป้าหมายได้แทบทุกครัง้ ไม่ว่าเป้าหมายนัน้ จะเป็นอะไรก็ตาม หาก
เป้าหมายของคุณคือการกลับบ้านเพือ่ ดูรายการโทรทัศน์สดุ โปรดในช่วงค�่ำ
คุณก็จะท�ำส�ำเร็จอย่างแน่นอน หรือหากเป้าหมายของคุณคือการสร้างชีวติ
อันยอดเยีย่ มซึง่ เพียบพร้อมไปด้วยสุขภาพทีด่ ี ความสุข และความส�ำเร็จ
คุณก็จะสามารถท�ำได้เช่นกัน กลไกพิชติ เป้าหมายนีเ้ หมือนกับคอมพิวเตอร์
ตรงที่มันไม่ตัดสินว่าความต้องการของคุณนั้นถูกหรือผิด ทั้งยังท�ำงาน
โดยอัตโนมัติและต่อเนื่องเพื่อให้คุณคว้าสิ่งที่ต้องการมาครองได้ส�ำเร็จ
กลไกนี้ไม่สนใจว่าเป้าหมายของคุณจะเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่แค่ไหน
หากคุณตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ กลไกพิชิตเป้าหมายโดยอัตโนมัติก็จะช่วยให้
คุณไปถึงเป้าหมายนัน้ หากคุณตัง้ เป้าหมายทีย่ งิ่ ใหญ่ กลไกซึง่ ติดตัวคุณ
มาตั้งแต่เกิดนี้ก็จะพาคุณไปยังเป้าหมายดังกล่าวเช่นกัน พูดง่าย ๆ ว่า
ขนาด ขอบเขต และรายละเอียดของเป้าหมายล้วนขึ้นอยู่กับคุณโดย
สิ้นเชิง
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ท�ำไมผู้คนถึงไม่ตั้งเป้าหมาย
ค�ำถามที่น่าสนใจคือในเมื่อเราสามารถไปถึงเป้าหมายได้โดยอัตโนมัติ
ท� ำ ไมถึ ง มี ผู ้ ค นเพี ย งหยิ บ มื อ เดี ย วที่ ตั้ ง เป้ า หมายอย่ า งชั ด เจน เป็ น
ลายลักษณ์อักษร วัดผลได้ และก�ำหนดเวลาอย่างแน่ชัดเพื่อเดินหน้า
ไปยังเป้าหมายนั้นทุกวัน นี่คือหนึ่งในปริศนาอันยิ่งใหญ่ แต่ผมคิดว่า
สาเหตุที่ท�ำให้ผู้คนไม่ตั้งเป้าหมายมีอยู่ 4 ข้อดังต่อไปนี้
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พวกเขาคิดว่าเป้าหมายไม่ส�ำคัญ
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สาเหตุข้อแรกที่ทำ� ให้ผู้คนไม่ตั้งเป้าหมายคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของมัน หากคุณเติบโตขึน้ มาในครอบครัวทีท่ กุ คนไม่มเี ป้าหมาย
หรือคลุกคลีอยู่กับผู้คนที่ไม่เคยพูดถึงหรือเห็นคุณค่าของเป้าหมายเลย
คุณก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยไม่เคยรู้ว่าความสามารถในการ
ตั้งเป้าหมายและไปให้ถึงปลายทางที่ต้องการจะส่งผลต่อชีวิตของคุณ
ยิง่ กว่าทักษะอืน่ ใด ลองมองไปรอบ ๆ ตัวสิ มีเพือ่ นหรือสมาชิกในครอบครัว
ของคุณกี่คนที่มีเป้าหมายชัดเจนและมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้น

PL

พวกเขาไม่รู้ วิธี

E

สาเหตุข้อที่สองที่ท�ำให้ผู้คนไม่ตั้งเป้าหมายคือพวกเขาไม่รู้วิธี สิ่งที่แย่
กว่านัน้ คือหลายคนคิดว่าตัวเองมีเป้าหมายแล้ว ทัง้ ทีค่ วามจริงมันเป็นเพียง
ความปรารถนาหรือความฝันเท่านั้น เช่น “การมีความสุข” “การหาเงิน
ได้เยอะ ๆ” หรือ “การมีครอบครัวที่อบอุ่น”
สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเพียงความเพ้อฝันที่ใคร ๆ ก็มีกัน
ทั้งนั้น เป้าหมายแตกต่างจากความปรารถนาอย่างเห็นได้ชัด เป้าหมาย
คือสิ่งที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร และเฉพาะเจาะจง ทั้งยังเป็นสิ่งที่
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คุณสามารถอธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย วัดผลได้
และบอกได้อย่างแน่ชัดว่าคุณท�ำมันส�ำเร็จหรือยัง
หลายคนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นน�ำโดยไม่เคยได้เรียน
เกีย่ วกับวิธตี งั้ เป้าหมายแม้แต่ชวั่ โมงเดียว นีแ่ สดงให้เห็นว่าบรรดาผูก้ ำ� หนด
หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยไม่รเู้ ลยว่าการตัง้ เป้าหมาย
มีความส�ำคัญต่อการประสบความส�ำเร็จในชีวิต หากคุณเติบโตจนเป็น
ผูใ้ หญ่โดยไม่เคยได้ยนิ เรือ่ งเป้าหมายเลย คุณก็จะไม่รวู้ า่ เป้าหมายมีความ
ส�ำคัญต่อทุกสิ่งที่คุณท�ำมากแค่ไหน ซึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมเช่นกัน

พวกเขากลัวความล้มเหลว

M

สาเหตุข้อที่สามที่ท�ำให้ผู้คนไม่ตั้งเป้าหมายคือพวกเขากลัวความล้มเหลว
ความล้มเหลวมักน�ำไปสู่ความเจ็บปวด แถมบ่อยครั้งยังท�ำให้สถานะ
ทางการเงินย�ำ่ แย่ลงด้วย เราทุกคนล้วนเคยล้มเหลว และทุกครัง้ ทีล่ ม้ เหลว
เราก็ตงั้ ใจว่าจะระมัดระวังให้มากขึน้ และหลีกเลีย่ งความล้มเหลวในอนาคต
ให้ได้ ทว่าหลายคนท�ำพลาดและบ่อนท�ำลายตัวเองโดยไม่ตั้งใจด้วยการ
ไม่ตั้งเป้าหมายที่เห็นแววว่าตัวเองอาจท�ำไม่ส�ำเร็จ พวกเขาจึงลงเอย
ด้วยการประสบความส�ำเร็จน้อยกว่าที่ควรอย่างมหาศาลเมื่อเทียบกับ
ศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง
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พวกเขากลัวว่าจะไม่ได้รับการยอมรับ

สาเหตุข้อที่สี่ที่ทำ� ให้ผู้คนไม่ตั้งเป้าหมายคือพวกเขากลัวว่าจะไม่ได้รับการ
ยอมรับ คนกลุ่มนี้กลัวว่าหากตั้งเป้าหมายแล้วท�ำไม่ส�ำเร็จก็จะถูกคนอื่น
วิพากษ์วจิ ารณ์หรือเยาะเย้ย นีค่ อื หนึง่ ในเหตุผลทีค่ ณ
ุ ควรเก็บเป้าหมายไว้
เป็นความลับในช่วงแรก อย่าให้คนอื่นรู้เป้าหมายของคุณล่วงหน้า เมื่อ
ไม่ร้อู ะไรเลย พวกเขาก็จะไม่สามารถท�ำร้ายคุณได้ ปล่อยให้พวกเขาเห็น
ความส�ำเร็จของคุณด้วยตาตัวเองจะดีกว่า
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จงเป็นคน 3 เปอร์เซ็นต์บนสุด
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ในหนังสือเรือ่ ง What They Don’t Teach You at Harvard Business School
มาร์ก แมคคอร์แม็ก ได้เล่าถึงการวิจัยของฮาร์วาร์ดในช่วงปี 1979-1989
โดยเมื่อปี 1979 ทีมวิจัยได้ถามบรรดาผู้ส�ำเร็จการศึกษาหลักสูตรเอ็มบีเอ
ของฮาร์วาร์ดว่า “คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
ส�ำหรับอนาคตของตัวเองหรือเปล่า และวางแผนไว้หรือไม่วา่ จะท�ำอย่างไร
เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้น”
ปรากฏว่าในบรรดาผูส้ ำ� เร็จการศึกษาทัง้ หมด มีเพียง 3 เปอร์เซ็นต์
ที่มีเป้าหมายและแผนการเป็นลายลักษณ์อักษร อีก 13 เปอร์เซ็นต์มี
เป้าหมายแต่ไม่ได้เขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วน 84 เปอร์เซ็นต์
ที่เหลือไม่มีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงนอกเหนือจากการพักผ่อนในช่วง
ฤดูร้อนหลังเรียนจบ
หลังจากนั้นสิบปีทีมวิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ส�ำเร็จการศึกษากลุ่มเดิม
อีกครั้งในปี 1989 และพบว่ากลุ่ม 13 เปอร์เซ็นต์ซึ่งมีเป้าหมายแต่ไม่ได้
เขียนออกมามีรายได้สูงกว่ากลุ่ม 84 เปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่มีเป้าหมายใด ๆ
เลยโดยเฉลี่ยสองเท่า แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือทีมวิจัยพบว่ากลุ่ม
3 เปอร์เซ็นต์ซงึ่ มีเป้าหมายชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อกั ษรมีรายได้สงู กว่า
ผู้สำ� เร็จการศึกษาอีก 97 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือโดยเฉลี่ยสิบเท่า ประเด็นอยู่ที่
ว่าสิง่ เดียวทีผ่ ้สู ำ� เร็จการศึกษาสามกลุ่มนีแ้ ตกต่างกันก็คอื ความชัดเจนของ
เป้าหมายที่พวกเขาตั้งให้ตัวเองตอนเรียนจบ
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ความสุขต้องอาศัยเป้าหมาย
เอิรล์ ไนติงเกล เขียนไว้วา่ “ความสุขคือการท�ำให้ความฝันอันทรงคุณค่า
ค่อย ๆ กลายเป็นความจริง ซึ่งก็คือการก้าวไปยังเป้าหมายนั่นเอง”
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