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บทน�ำ

หนงัสอืเล่มนี้เป็นหนงัสอืที่ว่าด้วยเรื่อง  “ท�าอย่างไรถงึ

จะบรรลเุป้าหมาย”

แต่เรื่องที่ผมอยากบอกไม่ได้มเีพยีงแค่นั้นครบั

ก่อนอื่นลองนึกดูนะครับว่าคุณเคยมีประสบการณ์

ท�านองนี้บ้างหรอืเปล่า

“ตอนปีใหม่ก็ตั้งเป้าหมายไว้นะ  แต่แป๊บเดียวก็เบื่อ

แล้ว”

“พอแผนไม่เป็นไปตามที่วางไว้จะท้อจนยอมแพ้ทนัท”ี

“เวลาหัวหน้าบอกเป้าหมายทีไรจะคิดว่ายังไงก็เป็นไป

ไม่ได้  เลยไม่เคยลงมอืท�าแบบจรงิ ๆ จงั ๆ สกัท”ี

หากเคยเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกครับ  เพราะเมื่อ

อ่านหนงัสอืเล่มนี้จบ  คณุจะบรรลเุป้าหมายได้อย่างแน่นอน
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ผมขอเล่าเรื่องของตวัเองสกัหน่อยกแ็ล้วกนั

สมยัอยูช่ั้นประถม  ผมสอบเข้าชั้นมธัยมต้นของโรงเรยีน

เอกชนชื่อดงัได้ด้วยการอ่านหนงัสอืสอบเพยีง 8 เดอืนเท่านั้น  

และต่อมาตอนยังเป็นนักศึกษาปี 3  ผมก็สอบเนติบัณฑิต 

ซึ่งเป็นการสอบที่ขึ้นชื่อว่ายากที่สดุในญี่ปุน่ผ่านด้วยอายทุี่น้อย

ที่สดุเท่าที่เคยมมีา  ปัจจบุนันี้  นอกจากจะมสี�านกังานกฎหมาย

ซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทมากมาย  ผมยังเปิดส�านักงาน 

ที่ปรกึษาด้านภาษแีละบรษิทัให้ค�าปรกึษาอกีด้วย  

เมื่อเห็นประวัติแบบนี้แล้วบางคนก็พูดกับผมว่า  “จะ

อะไรกท็�าได้หมดเลยสนิะ”  หรอื  “ยงัไงกไ็ม่มทีางเข้าใจความ

รู้สกึของคนที่ท�าอะไรกไ็ม่ส�าเรจ็ตามเป้าหมายหรอก”  แต่มนั

ไม่ใช่อย่างนั้นเลยครบั

ท�าไมผมถงึพูดแบบนั้น  กเ็พราะถ้านบักนัจรงิ ๆ แล้ว  

ผมมีเรื่องที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้วไ ม่ประสบความส�าเร็จอยู่

มากกว่าที่ประสบความส�าเร็จเยอะ  ทั้งยังเคยท้อใจและ 

ผดิหวงัมาแล้วนบัครั้งไม่ถ้วน

ผมเคยเล่นกีฬาและดนตรีทั้งในแบบที่เป็นกิจกรรม

ชมรมและงานอดิเรก  แต่ก็ไปไม่รอดสักอย่าง  ยิ่งตอนที่เข้า

ชมรมว่ายน�้าตอนมธัยมปลายนี่อย่าว่าแต่เรื่องบรรลเุป้าหมาย 

เลย  แค่เรื่องไปซ้อมผมกร็ู้สกึว่ามนัยากจนวนั ๆ คดิแต่ว่าท�า

อย่างไรดถีงึจะโดดซ้อมได้  แน่นอนว่าสภาพแบบนี้พอลงแข่ง

SAMPLE



13

ก็ย่อมชนะใครเขาไม่ได้  ถึงอย่างนั้นผมก็ยังไม่เกิดความรู้สึก

ว่า  “อยากว่ายให้ไดเ้รว็กว่านี้”  หรอื  “รอบหน้าตอ้งท�าเวลา

ให้ดกีว่านี้ให้ได้”  ขึ้นมาเลยสกันดิ

ตอนแยกตัวออกมาเปิดส�านักงานกฎหมายของตัวเอง

ก็เช่นกัน  ด้วยความที่ท�าสถิติสอบเนติบัณฑิตได้ด้วยอายุ 

ที่น้อยที่สดุ  ผมเลยถกูยอบ่อย ๆ ว่า  “สดุยอด  เก่งมากเลย”   

จนเหลงิ  ผมมั่นใจเตม็ร้อยว่าถ้าออกมาเปิดส�านกังานกฎหมาย

เองแล้วต้องได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นและมีรายได้สูงขึ้นแน่ ๆ  แต่

ผลลัพธ์คือพอได้ลูกค้ามาหนึ่งบริษัทก็ไม่พ้นต้องมีอีกหนึ่ง

บรษิทัยกเลกิสญัญาตลอด  บางเดอืนส�านกังานกฎหมายของ

ผมมรีายได้เข้ามาไม่ถงึ 100’000 เยนเลยด้วยซ�้า  

เรื่องนี้ท�าให้ผมสูญเสียความมั่นใจ  และหันไปโทษ 

คนอื่นว่าที่เป็นแบบนี้กเ็พราะ  “ลูกค้าแย่”  หรอื  “พนกังาน

ไม่ได้เรื่อง”  เพื่อไม่ให้รู้สกึเสยีหน้าไปมากกว่านี้ 

ผมไม่อาจยอมรับความจริงได้ว่าตัวเองท�าอะไรแล้ว 

ไม่ส�าเรจ็จนหงดุหงดิงุ่นง่านทกุวนั  อยู่มาวนัหนึ่งผมกบ็งัเอญิ

ได้พบกบัคณุอนิาโมร ิคาซโุอะ  สดุยอดผูบ้รหิารซึ่งเป็นผูก่้อตั้ง

บรษิทัเคยีวเซร่าและบรษิทัเคดดีไีอ  (ซึ่งควบคมุดแูลบรษิทั  au  

ที่ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ)  นอกจากนั้นยังเป็น 
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ผูก้อบกูส้ายการบนิเจแปนแอร์ไลน์ซึ่งเคยล้มละลายให้ฟ้ืนคนืชพี

ขึ้นมาอกีครั้งด้วย

ผมได้เข้าร่วมการอบรมที่คณุอนิาโมรจิดัขึ้นและได้เรยีนรู้

สิ่งต่าง ๆ มากมาย

เรื่องที่น่าประหลาดใจคอื  บรรดาผูบ้รหิารรุน่พี่ที่เข้าร่วม

การอบรมเดยีวกนัไม่เพยีงบรรลเุป้าหมายระดบัสงูอย่างต่อเนื่อง

และท�าให้บริษัทโตขึ้นเท่านั้น  แต่บรรดาพนักงานของบริษัท

เหล่านั้นยังท�างานอย่างกระตือรือร้นและมีเป้าหมายที่ชัดเจน

ด้วย

ช่างต่างจากผมที่ด้านหนึ่งกเ็ริ่มถอดใจ  แต่อกีด้านหนึ่ง

กก็ระวนกระวายที่ไม่ประสบความส�าเรจ็เหลอืเกนิ

นี่จึงท�าให้ผมตระหนักว่าคนที่บรรลุเป้าหมายอย่าง 

ต่อเนื่องและท�าให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงนั้นมีบางอย่าง 

ที่เหมอืนกนั

สิ่งที่ผมจะถ่ายทอดในหนังสือเล่มนี้คือวิธีคิดและการ 

กระท�าของคนที่บรรลุเป้าหมาย  ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน

ดงันี้
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•	 ขั้นตอนที่	1		“ตั้งเป้าหมาย”

•	 ขั้นตอนที่	2		“วางแผนลงมือท�า”

•	 ขั้นตอนที่	3		“ลงมือท�าตามแผน”

พอลองมองย้อนกลับไป  ผมก็สังเกตเห็นว่า  ตอนที่

บรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่นในการสอบเข้าโรงเรียนมัธยมต้น

กบัการสอบเนตบิณัฑติ  ผมมวีธิคีดิและการกระท�าสอดคล้อง

กับ 3 ขั้นตอนนี้โดยบังเอิญ  และพร้อมกันนั้นก็นึกขึ้นมาได้

ด้วยว่า  ทกุครั้งที่ไม่ประสบความส�าเรจ็  เช่น  ตอนเข้าชมรม

ว่ายน�้าสมยัมธัยมปลาย  หรอืตอนที่แยกตวัมาเปิดส�านกังาน

กฎหมายเอง  ผมเป็นต้องท�าขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งพลาดไป

เสมอ  

หลงัจากตระหนกัถงึเรื่องดงักล่าวแล้ว  ผมจงึสรปุสิ่งที่

จ�าเป็นต่อการประสบความส�าเร็จแล้วรวบรวมเป็นวิธีการเพื่อ

น�ามาใช้ในการท�างานแต่ละวนั  ผลคอืผมได้ลูกความเพิ่มขึ้น

กว่า 3 เท่าภายในเวลาเพยีง 3 ปี  แถมส�านกังานของผมยงั

เตบิโตขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นส�านกังานกฎหมายที่มลีกูความ

มาขอค�าปรกึษาเยอะเป็นอนัดบัต้น ๆ ของญี่ปุ่น
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ปัจจบุนันี้  นอกจากจะมสี�านกังานกฎหมายของตวัเอง

แล้ว  ผมยังเปิดส�านักงานที่ปรึกษาด้านภาษีและบริษัท 

ให้ค�าปรึกษา  เรียกได้ว่าไม่ได้ท�าแค่เรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย  

แต่ยงัท�าเรื่องบญัช ี กลยทุธ์  ไปจนถงึการสร้างแรงจูงใจด้วย

ทั้งหมดนี้ลว้นเป็นสิ่งที่ตวัผมสมยัที่ยงัไม่รูจ้กัวธินีี้ไม่เคยนกึฝัน

มาก่อนเลยว่าจะเป็นไปได้  

เมื่อเริ่มน�าวิธีนี้ไปบอกต่อ  บริษัทลูกค้าของผมก็ 

ต่างพากนัเตบิโตอย่างก้าวกระโดด  และสามารถจดทะเบยีน

เข้าตลาดหลกัทรพัย์ได้ส�าเรจ็บรษิทัแล้วบรษิทัเล่า  

นอกจากนี้  ผมยังโชคดีที่ได้รับโอกาสจากสมาคม 

นักจิตวิทยาการบริหารแห่งประเทศญี่ปุ่นให้ได้ศึกษาเกี่ยวกับ

จติวทิยาจนได้รบัการรบัรองให้เป็นนกัจติวทิยาองค์กร

เนื่องจากมปีระสบการณ์ตรงมากบัตวัเอง  ผมจงึมั่นใจ

มากว่าวิธีนี้ใช้ได้ผล  แต่ถ้าถ่ายทอดให้แต่กับลูกค้าที่ได้พบ

โดยตรง  จ�านวนคนที่ได้ประโยชน์จากวธินีี้จะมอียูอ่ย่างจ�ากดั  

ผมจงึเขยีนหนงัสอืเล่มนี้ขึ้นเพื่อให้คนได้รูเ้คลด็ลบันี้กนัเยอะ ๆ 

ถ้าอยากบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  ผมมี

เคล็ดลับส�าหรับทั้ง 3 ขั้นตอนที่ไม่ว่าใครก็สามารถท�าได้  

แน่นอนว่าไม่จ�าเป็นต้องมคีวามมุ่งมั่น  ความบากบั่น  ความ

พยายามอย่างหนกั  หรอืความอดทนเลยแม้แต่น้อย
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เมื่อจับหลักได้แล้ว  คุณจะไม่เพียงบรรลุเป้าหมาย 

ด้านอาชีพการงานอย่างการท�ายอดขายได้ตามที่ตั้งไว้หรือ 

ท�าโปรเจกต์ส�าเร็จเท่านั้น  แต่ยังบรรลุเป้าหมายส่วนตัว 

อย่างการลดน�้าหนัก  ตีกอล์ฟให้สกอร์ต�่ากว่า 100  หรือ 

เป็นที่สนใจของเพศตรงข้ามได้เช่นกนั

นอกจากจะบรรลุเป้าหมายของตัวเองแล้ว  คุณยัง

สามารถช่วยสนับสนุนทีม  ลูกน้อง  และคนในครอบครัว 

ให้บรรลเุป้าหมายได้อกีด้วย

และสิ่งที่ผมต้องการถ่ายทอดในหนังสือเล่มนี้อย่าง

แท้จริงก็คือ  “ช่วงเวลาที่ตั้งเป้าหมาย”  นั้นสนุกกว่า   

“ช่วงเวลาที่บรรลเุป้าหมาย”  ครบั

อนัที่จรงิมนษุย์มคีวามเป็นไปได้ที่ไร้ขดีจ�ากดั

เมื่อสร้างนิสัยในการบรรลุเป้าหมายแล้ว  คุณจะรู้สึก

ตื่นเต้นเมื่อคดิว่า  “ที่จรงิเราท�าเรื่องที่สดุยอดยิ่งกว่านี้ได้ไม่ใช่

เหรอ”  ยิ่งไปกว่านั้น  การตั้งเป้าหมายต่อไปพร้อมกับ

จนิตนาการถงึตวัเองที่เตบิโตขึ้นจะกลายเปน็ความสนกุ  และ

หากตระหนักถึงความสนุกของการตั้งเป้าหมายก็จะท�าให้ 

มคีวามสขุในทกุวนัครบั

SAMPLE
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หากพูดให้ใหญ่โตขึ้นอีกก็ต้องบอกว่า  สิ่งนี้จะเปลี่ยน

ชวีติของคณุ

คณุอาจคดิว่าผมพดูเกนิจรงิ  แต่มนัเป็นความจรงิครบั

หากหนังสือเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้คุณรู้สึกตื่นเต้น

ในการตั้งเป้าหมายและรูส้กึยนิดเีมื่อบรรลเุป้าหมาย  ในฐานะ

ผู้เขยีนผมคงรู้สกึดใีจเป็นอย่างยิ่งครบั

วนัฤกษ์ดวีนัหนึ่งของเดอืนมถินุายนปี 2019

มทิาน ิจนุ

SAMPLE
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