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หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่อง “ท�ำอย่างไรถึง
จะบรรลุเป้าหมาย”
แต่เรื่องที่ผมอยากบอกไม่ได้มีเพียงแค่นั้นครับ

SA

M

ก่ อ นอื่ น ลองนึ ก ดู น ะครั บ ว่ า คุ ณ เคยมี ป ระสบการณ์
ท�ำนองนี้บ้างหรือเปล่า
“ตอนปีใหม่ก็ตั้งเป้าหมายไว้นะ แต่แป๊บเดียวก็เบื่อ
แล้ว”
“พอแผนไม่เป็นไปตามที่วางไว้จะท้อจนยอมแพ้ทันที”
“เวลาหัวหน้าบอกเป้าหมายทีไรจะคิดว่ายังไงก็เป็นไป
ไม่ได้ เลยไม่เคยลงมือท�ำแบบจริง ๆ จัง ๆ สักที”
หากเคยเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกครับ เพราะเมื่อ
อ่านหนังสือเล่มนี้จบ คุณจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอน

11
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ผมขอเล่าเรื่องของตัวเองสักหน่อยก็แล้วกัน
สมัยอยูช่ นั้ ประถม ผมสอบเข้าชัน้ มัธยมต้นของโรงเรียน
เอกชนชื่อดังได้ด้วยการอ่านหนังสือสอบเพียง 8 เดือนเท่านั้น
และต่อมาตอนยังเป็นนักศึกษาปี 3 ผมก็สอบเนติบัณฑิต
ซึง่ เป็นการสอบทีข่ นึ้ ชือ่ ว่ายากทีส่ ดุ ในญีป่ นุ่ ผ่านด้วยอายุทนี่ อ้ ย
ทีส่ ดุ เท่าทีเ่ คยมีมา ปัจจุบนั นี้ นอกจากจะมีสำ� นักงานกฎหมาย
ซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทมากมาย ผมยังเปิดส�ำนักงาน
ที่ปรึกษาด้านภาษีและบริษัทให้คำ� ปรึกษาอีกด้วย

SA

M

เมื่อเห็นประวัติแบบนี้แล้วบางคนก็พูดกับผมว่า “จะ
อะไรก็ทำ� ได้หมดเลยสินะ” หรือ “ยังไงก็ไม่มที างเข้าใจความ
รู้สึกของคนที่ทำ� อะไรก็ไม่สำ� เร็จตามเป้าหมายหรอก” แต่มัน
ไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับ
ท�ำไมผมถึงพูดแบบนั้น ก็เพราะถ้านับกันจริง ๆ แล้ว
ผมมี เ รื่ อ งที่ ตั้ ง เป้ า หมายไว้ แ ล้ ว ไ ม่ ประสบความส� ำ เร็ จ อยู่
มากกว่าที่ประสบความส�ำเร็จเยอะ ทั้งยังเคยท้อใจและ
ผิดหวังมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน
ผมเคยเล่นกีฬาและดนตรีทั้งในแบบที่เป็นกิจกรรม
ชมรมและงานอดิเรก แต่ก็ไปไม่รอดสักอย่าง ยิ่งตอนที่เข้า
ชมรมว่ายน�้ำตอนมัธยมปลายนีอ่ ย่าว่าแต่เรือ่ งบรรลุเป้าหมาย
เลย แค่เรื่องไปซ้อมผมก็รู้สึกว่ามันยากจนวัน ๆ คิดแต่ว่าท�ำ
อย่างไรดีถึงจะโดดซ้อมได้ แน่นอนว่าสภาพแบบนี้พอลงแข่ง
12

ก็ย่อมชนะใครเขาไม่ได้ ถึงอย่างนั้นผมก็ยังไม่เกิดความรู้สึก
ว่า “อยากว่ายให้ได้เร็วกว่านี”้ หรือ “รอบหน้าต้องท�ำเวลา
ให้ดีกว่านี้ให้ได้” ขึ้นมาเลยสักนิด

SA
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ตอนแยกตัวออกมาเปิดส�ำนักงานกฎหมายของตัวเอง
ก็เช่นกัน ด้วยความที่ท�ำสถิติสอบเนติบัณฑิตได้ด้วยอายุ
ทีน่ อ้ ยทีส่ ดุ ผมเลยถูกยอบ่อย ๆ ว่า “สุดยอด เก่งมากเลย”
จนเหลิง ผมมัน่ ใจเต็มร้อยว่าถ้าออกมาเปิดส�ำนักงานกฎหมาย
เองแล้วต้องได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นและมีรายได้สูงขึ้นแน่ ๆ แต่
ผลลัพธ์คือพอได้ลูกค้ามาหนึ่งบริษัทก็ไม่พ้นต้องมีอีกหนึ่ง
บริษทั ยกเลิกสัญญาตลอด บางเดือนส�ำนักงานกฎหมายของ
ผมมีรายได้เข้ามาไม่ถึง 100’000 เยนเลยด้วยซ�้ำ
เรื่องนี้ท�ำให้ผมสูญเสียความมั่นใจ และหันไปโทษ
คนอื่นว่าที่เป็นแบบนี้ก็เพราะ “ลูกค้าแย่” หรือ “พนักงาน
ไม่ได้เรื่อง” เพื่อไม่ให้รู้สึกเสียหน้าไปมากกว่านี้
ผมไม่อาจยอมรับความจริงได้ว่าตัวเองท�ำอะไรแล้ว
ไม่สำ� เร็จจนหงุดหงิดงุ่นง่านทุกวัน อยู่มาวันหนึ่งผมก็บังเอิญ
ได้พบกับคุณอินาโมริ คาซุโอะ สุดยอดผูบ้ ริหารซึง่ เป็นผูก้ อ่ ตัง้
บริษทั เคียวเซร่าและบริษทั เคดีดไี อ (ซึง่ ควบคุมดูแลบริษทั au
ที่ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ) นอกจากนั้นยังเป็น
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ผูก้ อบกูส้ ายการบินเจแปนแอร์ไลน์ซงึ่ เคยล้มละลายให้ฟน้ื คืนชีพ
ขึ้นมาอีกครั้งด้วย
ผมได้เข้าร่วมการอบรมทีค่ ณ
ุ อินาโมริจดั ขึน้ และได้เรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ มากมาย
เรือ่ งทีน่ า่ ประหลาดใจคือ บรรดาผูบ้ ริหารรุน่ พีท่ เี่ ข้าร่วม
การอบรมเดียวกันไม่เพียงบรรลุเป้าหมายระดับสูงอย่างต่อเนือ่ ง
และท�ำให้บริษัทโตขึ้นเท่านั้น แต่บรรดาพนักงานของบริษัท
เหล่านั้นยังท�ำงานอย่างกระตือรือร้นและมีเป้าหมายที่ชัดเจน
ด้วย
ช่างต่างจากผมทีด่ า้ นหนึง่ ก็เริม่ ถอดใจ แต่อกี ด้านหนึง่
ก็กระวนกระวายที่ไม่ประสบความส�ำเร็จเหลือเกิน

SA

นี่จึงท�ำให้ผมตระหนักว่าคนที่บรรลุเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่องและท�ำให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงนั้นมีบางอย่าง
ที่เหมือนกัน
สิ่งที่ผมจะถ่ายทอดในหนังสือเล่มนี้คือวิธีคิดและการ
กระท�ำของคนที่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
ดังนี้
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• ขั้นตอนที่ 1  “ตั้งเป้าหมาย”
• ขัน้ ตอนที่ 2  “วางแผนลงมือท�ำ”
• ขัน้ ตอนที่ 3  “ลงมือท�ำตามแผน”
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พอลองมองย้อนกลับไป ผมก็สังเกตเห็นว่า ตอนที่
บรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่นในการสอบเข้าโรงเรียนมัธยมต้น
กับการสอบเนติบณ
ั ฑิต ผมมีวธิ คี ดิ และการกระท�ำสอดคล้อง
กับ 3 ขั้นตอนนี้โดยบังเอิญ และพร้อมกันนั้นก็นึกขึ้นมาได้
ด้วยว่า ทุกครั้งที่ไม่ประสบความส�ำเร็จ เช่น ตอนเข้าชมรม
ว่ายน�ำ้ สมัยมัธยมปลาย หรือตอนที่แยกตัวมาเปิดส�ำนักงาน
กฎหมายเอง ผมเป็นต้องท�ำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งพลาดไป
เสมอ

SA

หลังจากตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวแล้ว ผมจึงสรุปสิ่งที่
จ�ำเป็นต่อการประสบความส�ำเร็จแล้วรวบรวมเป็นวิธีการเพื่อ
น�ำมาใช้ในการท�ำงานแต่ละวัน ผลคือผมได้ลูกความเพิ่มขึ้น
กว่า 3 เท่าภายในเวลาเพียง 3 ปี แถมส�ำนักงานของผมยัง
เติบโตขึน้ เรือ่ ย ๆ จนกลายเป็นส�ำนักงานกฎหมายทีม่ ลี กู ความ
มาขอค�ำปรึกษาเยอะเป็นอันดับต้น ๆ ของญี่ปุ่น
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ปัจจุบนั นี้ นอกจากจะมีสำ� นักงานกฎหมายของตัวเอง
แล้ ว ผมยั ง เปิ ด ส� ำ นั ก งานที่ ป รึ ก ษาด้ า นภาษี แ ละบริ ษั ท
ให้ค�ำปรึกษา เรียกได้ว่าไม่ได้ทำ� แค่เรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย
แต่ยังท�ำเรื่องบัญชี กลยุทธ์ ไปจนถึงการสร้างแรงจูงใจด้วย
ทัง้ หมดนีล้ ้วนเป็นสิง่ ทีต่ วั ผมสมัยทีย่ งั ไม่ร้จู กั วิธนี ไี้ ม่เคยนึกฝัน
มาก่อนเลยว่าจะเป็นไปได้
เมื่ อ เริ่ ม น� ำ วิ ธีนี้ ไ ปบอกต่ อ บริ ษั ท ลู ก ค้ า ของผมก็
ต่างพากันเติบโตอย่างก้าวกระโดด และสามารถจดทะเบียน
เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้สำ� เร็จบริษัทแล้วบริษัทเล่า
นอกจากนี้ ผมยัง โชคดีที่ไ ด้ รับโอกาสจากสมาคม
นักจิตวิทยาการบริหารแห่งประเทศญี่ปุ่นให้ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
จิตวิทยาจนได้รับการรับรองให้เป็นนักจิตวิทยาองค์กร
เนือ่ งจากมีประสบการณ์ตรงมากับตัวเอง ผมจึงมัน่ ใจ
มากว่าวิธีนี้ใช้ได้ผล แต่ถ้าถ่ายทอดให้แต่กับลูกค้าที่ได้พบ
โดยตรง จ�ำนวนคนทีไ่ ด้ประโยชน์จากวิธนี จี้ ะมีอยูอ่ ย่างจ�ำกัด
ผมจึงเขียนหนังสือเล่มนีข้ นึ้ เพือ่ ให้คนได้รเู้ คล็ดลับนีก้ นั เยอะ ๆ
ถ้าอยากบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผมมี
เคล็ด ลับ ส�ำ หรับ ทั้ง 3 ขั้น ตอนที่ไ ม่ ว ่ า ใครก็ส ามารถท�ำได้
แน่นอนว่าไม่จำ� เป็นต้องมีความมุ่งมั่น ความบากบั่น ความ
พยายามอย่างหนัก หรือความอดทนเลยแม้แต่น้อย
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E

เมื่อจับหลักได้แล้ว คุณจะไม่เพียงบรรลุเป้าหมาย
ด้านอาชีพการงานอย่างการท�ำยอดขายได้ตามที่ตั้งไว้หรือ
ท�ำโปรเจกต์ส� ำเร็จเท่านั้น แต่ยังบรรลุเป้าหมายส่วนตัว
อย่างการลดน�้ำหนัก ตีกอล์ฟให้สกอร์ต�่ำกว่า 100 หรือ
เป็นที่สนใจของเพศตรงข้ามได้เช่นกัน
นอกจากจะบรรลุเป้าหมายของตัวเองแล้ว คุณยัง
สามารถช่วยสนับสนุนทีม ลูกน้อง และคนในครอบครัว
ให้บรรลุเป้าหมายได้อีกด้วย

M

และสิ่งที่ผมต้องการถ่ายทอดในหนังสือเล่มนี้อย่าง
แท้ จ ริ ง ก็ คื อ “ช่ ว งเวลาที่ ตั้ ง เป้ า หมาย” นั้ น สนุ ก กว่ า
“ช่วงเวลาที่บรรลุเป้าหมาย” ครับ

SA

อันที่จริงมนุษย์มีความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจ�ำกัด

เมื่อสร้างนิสัยในการบรรลุเป้าหมายแล้ว คุณจะรู้สึก
ตืน่ เต้นเมือ่ คิดว่า “ทีจ่ ริงเราท�ำเรือ่ งทีส่ ดุ ยอดยิง่ กว่านีไ้ ด้ไม่ใช่
เหรอ” ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น การตั้ ง เป้ า หมายต่ อ ไปพร้ อ มกั บ
จินตนาการถึงตัวเองทีเ่ ติบโตขึน้ จะกลายเป็นความสนุก และ
หากตระหนักถึงความสนุกของการตั้งเป้าหมายก็จะท� ำให้
มีความสุขในทุกวันครับ
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หากพูดให้ใหญ่โตขึ้นอีกก็ต้องบอกว่า สิ่งนี้จะเปลี่ยน
ชีวิตของคุณ
คุณอาจคิดว่าผมพูดเกินจริง แต่มนั เป็นความจริงครับ

E

หากหนังสือเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้คุณรู้สึกตื่นเต้น
ในการตัง้ เป้าหมายและรูส้ กึ ยินดีเมือ่ บรรลุเป้าหมาย ในฐานะ
ผู้เขียนผมคงรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งครับ

SA

M

PL
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