
สารบัญ

บทน�ำ.........13

บทที่

1
ท�ำไมยิ่งพยำยำมมำกเทำ่ไหร่  

ควำมส�ำเร็จก็ยิ่งห่ำงไกลออกไป

ถ้าเอาแต่  “พึ่งพาตัวเอง”  อย่างเดียว
จะท�าให้ผู้คนพากันตีจากจนต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว.........31

ลักษณะของคนที่ไม่พึ่งพาคนอื่น.........34

 คน 4 ประเภทที่ไม่พึ่งพาคนอื่น

คนที่รวยกว่าคุณ 10 เท่าไม่ได้มี
ความสามารถมากกว่าคุณ 10 เท่า.........40

เปลี่ยนจากการเดินขึ้นยอดเขา  
ไปใช้รถยนต์หรือเฮลิคอปเตอร์แทนบ้าง.........42

คนที่ยึดหลักพึ่งพาตัวเอง
และคนที่ยึดหลักพึ่งพาคนอื่นแตกต่างกันตรงนี้!.........43

SAMPLE



บทที่

2
7 เทคนิคในกำร  “พึ่งพำคนอื่น”  

ที่ช่วยท�ำควำมฝันที่เกินเอื้อมให้เป็นจริงได้!

ตอนที่ก�าหนดวัตถุประสงค์  
ไม่จ�าเป็นต้องรู้เป้าหมายและวิธีการก็ ได.้........59

ถ้าอยากไปเร็ว ๆ  ให้ ไปคนเดียว  
แต่ถ้าอยากไปได้ ไกล  ให้ ไปพร้อมกับทุกคน.........62

7 เทคนิคในการพึ่งพาคนอื่น  ข้อ 1   
ใช้สมองของคนอื่น.........64

 หยิบยืมวิธีคิดในการหาเงินของคนที่ประสบความส�าเร็จ

วิธี  “ใช้สมองของคนอื่น”  อย่างละเอียด.........67

 ขัดเกลา  “ทักษะการค้นหา”  และ  “ทักษะการตั้งค�าถาม”

 ข้อควรระวังในการตั้งค�าถามทรงพลังที่พลิกชีวิตได้

 การหยิบยืมกันช่วยกระชับความสัมพันธ์ได้

 เริ่มจากให้ในสิ่งที่อีกฝ่ายอยากได้

 คนที่ยังไม่มีผลงานอะไรเลยควรเริ่มจากการสร้าง  “สื่อของตัวเอง”

 ถ้าไม่มีความรู้เฉพาะทาง  ให้เอาความรู้เฉพาะทาง

 ของคนอื่นมาเขียนลงในบล็อก

 ท�าตามค�าสอนพร้อมกับรายงานผลและรับฟังข้อมูลป้อนกลับ

 ระหว่างที่อ่านหนังสือให้คิดไปด้วยว่า  “ถ้าเป็นผู้เขียนจะท�าอย่างไร”

 อย่ามองว่าคู่แข่งเป็นศัตรู  แต่ให้พยายามสร้างความสนิทสนมกันไว้

SAMPLE



7 เทคนิคในการพึ่งพาคนอื่น  ข้อ 2   
ใช้เวลาของคนอื่น.........84

 ตราบใดที่ 1 วันมี 24 ชั่วโมง  ไม่ว่าจะพยายาม

 มากแค่ไหนก็สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้

 เทคนิคบริหารเวลาแบบเดิม ๆ นั้นล้าสมัยไปแล้ว  

 มาก�าจัดก�าหนดการให้เป็นศูนย์

 เพื่อให้สมุดแพลนเนอร์ว่างเปล่ากันดีกว่า

 ท�าไมยิ่งท�าสิ่งที่ไม่ถนัด  ต้นทุนก็ยิ่งบานปลาย

 เมื่อก�าหนดการเป็นศูนย์ก็สามารถไปเที่ยวรอบโลก 

 พร้อมกับหาเงิน 100 ล้านเยนได้

วิธี  “ใช้เวลาของคนอื่น”  อย่างละเอียด.........91

 จัดการงานด้วยแชตแบบกลุ่มหรือเครื่องมือจัดการงาน  

 ไม่ใช่สมุดแพลนเนอร์

 ใช้เวลาของคนอื่นและเวลาที่ผ่านมาของตัวเอง 

 ให้เป็นประโยชน์

7 เทคนิคในการพึ่งพาคนอื่น  ข้อ 3   
ใช้เงินของคนอื่น.........96

 ความฝันไม่ได้เป็นจริงเพราะมีเงิน   

 แต่ความฝันจะดึงดูดเงินเข้ามาหา

 ทั้งตอนใช้เงินและได้รับเงินให้พูดว่า  “ขอบคุณ”

วิธี  “ใช้เงินของคนอื่น”  อย่างละเอียด.........99

 เมื่อใช้  “ระบบเป็นที่ปรึกษาให้กันและกัน”  

 ก็จะได้โนว์ฮาวชั้นเยี่ยมโดยไม่ต้องเสียเงิน

 “ความเชื่อใจ”  คือสิ่งที่ช่วยดึงดูดเงินและผู้คน

SAMPLE



7 เทคนิคในการพึ่งพาคนอื่น  ข้อ 4   
ใช้มือเท้าของคนอื่น.........104

 ถ้าอยากบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่  

 อย่าท�างานที่ AI สามารถท�าแทนได้

 การใช้มือเท้าของตัวเองอย่างเดียวจะท�าให้  

 “ไม่มีอิสระในการเดินทาง”  และ  “พลาดโอกาสดี ๆ”

วิธี  “ใช้มือเท้าของคนอื่น”  อย่างละเอียด.........107

 จดจ่ออยู่กับ  “สิ่งที่อยากท�า × สิ่งที่ถนัด”  

 แล้วพัฒนาความสามารถในเรื่องนั้น

 พยายามจ่ายค่าจ้างให้สูงกว่าปกติเล็กน้อย

 ถ้าไม่ถนัดมอบหมายงานให้คนอื่นท�า  

 ให้สร้างสภาพแวดล้อมที่ตัวเองต้องอยู่ห่างจากงานเป็นระยะ

 สิ่งส�าคัญในการขับเคลื่อนคนอื่นคือมองให้ออกว่า  

 “สิ่งที่ชอบ × ผลประโยชน์”  ส�าหรับอีกฝ่ายคืออะไร

7 เทคนิคในการพึ่งพาคนอื่น  ข้อ 5   
ใช้พลังงานของคนอื่น.........114

 อัตราการบรรลุเป้าหมายเพิ่มขึ้นตาม 

 ปริมาณรวมของพลังงาน

 หยิบยืมความมั่นใจของคนที่ประสบความส�าเร็จ

วิธี  “ใช้พลังงานของคนอื่น”  อย่างละเอียด.........116

 “ให้ค�ามั่น”  เพื่อบีบตัวเองให้ลงมือท�า

 ก�าหนดความฝันหรือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เกินตัว

 สัญญากับตัวเองในอนาคตเพื่อใช้พลังงานของตัวเองในอนาคต 

 

SAMPLE



 คบหากับคนโชคดี

 อย่าปล่อยพลังงานด้านลบออกมา  เพราะคนที่มี

 คลื่นความถี่เดียวกันจะดึงดูดเข้าหากัน

 “ฉลองล่วงหน้า”  เพื่อซึมซับพลังงานจากความตื่นเต้น

7 เทคนิคในการพึ่งพาคนอื่น  ข้อ 6   
ใช้คอนเนคชั่นของคนอื่น.........128

 ความคิดที่ว่า  “เพื่อนของเพื่อนก็คือเพื่อนของเรา”  

 คือพื้นฐานของ  “การใช้คอนเนคชั่นของคนอื่น”

วิธี  “ใช้คอนเนคชั่นของคนอื่น”  อย่างละเอียด.........129

 ความประทับใจที่คนอื่นมีต่อคุณจะเป็นอย่างไร

 ขึ้นอยู่กับว่า  “ใครเป็นคนแนะน�าคุณ”

 ตั้งใจว่าจะคบหากับคนที่ได้รับการแนะน�ามา 

 อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

 เตรียม  “เครื่องมือแนะน�าตัวเอง”  ที่สามารถใช้ได้ตลอดเวลา

 วางกล่องรับบริจาคไว้บนศีรษะของคนที่อยากคบหาอย่างลึกซึ้ง

 อย่าพยายามเปลี่ยนคอนเนคชั่นให้เป็นเงินในทันที

7 เทคนิคในการพึ่งพาคนอื่น  ข้อ 7   
ใช้สิ่งของของคนอื่น.........137

 เมื่อละทิ้งความรู้สึกอยากครอบครอง 

 ก็จะได้สิ่งที่ต้องการในทันที!

วิธี  “ใช้สิ่งของของคนอื่น”  อย่างละเอียด.........138

 กล้าพูดว่า  “ขอยืมนี่หน่อย!”

 เข้าสู่ยุคที่เริ่มต้นท�าธุรกิจได้โดยไม่ต้องลงทุน!

SAMPLE



บทที่

3
ต้อง  “พึ่งพำคนอื่น”  อย่ำงไร

จึงจะหำเงิน 100 ลำ้นเยนได้โดยเร็วที่สุด!

วิธี  “พึ่งพาคนอื่น”  ของผมที่ช่วยให้
สามารถหาเงิน 100 ล้านเยนได้โดยเร็วที่สุด.........143

Before    ① ใช้สมองของตัวเอง  
คิดไอเดียด้วยตัวคนเดียว  สุดท้ายก็คิดไม่ออก

After    ① ใช้สมองของคนอื่น  
ถามค�าถามส�าคัญกับคนที่มีรายได้ 100 ล้านเยนต่อปี   

และลงมือท�าตามที่เขาบอก

Before    ② ใช้เวลาของตัวเอง

ใช้เวลาของตัวเองจนไม่ได้หยุดพักเลยสักวัน

After    ② ใช้เวลาของคนอื่น

สร้างระบบที่ช่วยให้ลูกค้าสร้างผลลัพธ์จากการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

Before    ③ ใช้เงินของตัวเอง

ใช้เงินของตัวเองจ้างและอบรมพนักงาน  สุดท้ายทุกคนก็ลาออก

After    ③ ใช้เงินของคนอื่น

เอาเงินค่าเรียนที่เก็บจากสมาชิกในคอมมูนิตี้   

มาใช้จ้างงานสมาชิกในคอมมูนิตี้

SAMPLE



Before    ④ ใช้มือเท้าของตัวเอง

ท�าโฆษณาและแผ่นพับแทนคนอื่นจนไม่มีเวลาใช้ความคิด

After    ④ ใช้มือเท้าของคนอื่น

เลิกท�างานแทนคนอื่น  และหันมาจ้างคนอื่นท�างานเอกสารแทนตัวเอง

Before    ⑤ ใช้พลังงานของตัวเอง

พยายามด้วยตัวคนเดียวจนรู้สึกเหนื่อยล้า

After    ⑤ ใช้พลังงานของคนอื่น

ท�าการตลาดโดยใช้  “ตัวอย่างของลูกค้าที่ประสบความส�าเร็จ”  เป็นแกนหลัก

Before    ⑥ ใช้คอนเนคชั่นของตัวเอง

คบหากับคนกลุ่มเดิม ๆ  ส่งผลให้คอนเนคชั่นไม่กว้างขวาง

After    ⑥ ใช้คอนเนคชั่นของคนอื่น

ให้คนส�าคัญช่วยแนะน�าคนที่ตัวเองอยากท�าความรู้จัก

Before    ⑦ ใช้สิ่งของของตัวเอง

ซื้อเครื่องมือในการท�างานเอง  พอเก่าก็ซื้อมาเปลี่ยนใหม่

After    ⑦ ใช้สิ่งของของคนอื่น

ใช้เครื่องมือฟรีของกูเกิล  และใช้ประโยชน์จากบริการแบ่งปัน

สรุป

การพึ่งพาคนอื่นเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมาย.........164

 คุณรู้สึกว่า  “ก�าลังหยิบยืมมา  ไม่ใช่ได้รับมา”  ใช่หรือเปล่า

 พึ่งพาตัวเองควบคู่ไปกับพึ่งพาคนอื่น

 เคล็ดลับที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่เกินตัวคือ  

 “พึ่งพาตัวเอง × พึ่งพาคนอื่น”  อย่างเต็มประสิทธิภาพ

SAMPLE



บทที่

4
5 ขั้นตอนในกำรฝึก  “พึ่งพำคนอื่น”  

ซึ่งมีประโยชน์ต่อชีวิต

เมื่อรู้จักพึ่งพาคนอื่น  ทั้งชีวิตการงาน
และชีวิตส่วนตัวจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง.........173

วิธีการฝึกพึ่งพาคนอื่นซึ่งมีประโยชน์ต่อชีวิต.........174

 ขั้นตอนที่ 1  นึกภาพความฝันหรือเป้าหมาย

 ที่ไม่มีทางท�าให้เป็นจริงได้ด้วยตัวคนเดียว

 ขั้นตอนที่ 2  ยอมแพ้กับสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัด

 ขั้นตอนที่ 3  ขัดเกลาสิ่งที่ตัวเองถนัดและไม่มีใครเลียนแบบได้

 ขั้นตอนที่ 4  คบหากับคนที่ตัวเองชอบเท่านั้น

 ขั้นตอนที่ 5  จับคู่กับคนที่มีจุดแข็งแตกต่างจากตัวเอง

บทส่งท้ำย.........181

ประวัติผู้เขียน.........187SAMPLE



13

โนว์ฮาวอันน่าทึ่งที่ช่วยสร้างผลลัพธ์
ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยใช้เวลา 
และความพยายามน้อยที่สุด

ขอบคุณที่เลือกหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านนะครับ

คุณสนใจหนังสือเล่มนี้เพราะอะไรครับ

“อยากสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้อย่างรวดเร็ว”

“อยากคิดระบบท่ีช่วยให้สร้างผลลัพธ์ได้โดยไม่

ต้องพยายาม”

“อยากหยิบยืมความสามารถของคนอ่ืนได้อย่าง

ช�่าชอง”

“อยากมีอิสรภาพทางการเงินและเวลา”

“อยากสร้างผลลัพธ์ได้มากท่ีสุดโดยใช้ความ

พยายามเท่าที่จ�าเป็น”

บทน�ำ

SAMPLE
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คณุน่าจะมคีวามปรารถนาแบบน้ี  แต่เพราะไม่สามารถ

สร้างผลลพัธ์ตามทีต้่องการได้จงึหยบิหนงัสอืเล่มนีข้ึ้นมาอ่าน

ใช่หรือเปล่า

ถ้าอย่างนั้นคุณบอกอย่างชัดเจนได้ไหมครับว่าตอนนี้

คณุมข้ีอบกพร่องอะไร  และควรปรบัเปลีย่นอะไรสถานการณ์

จึงจะดีขึ้น

ผมขอฟันธงเลยนะครับว่า

คุณต้องเลิก  “พ่ึงพาตัวเอง”  อย่างเดียว  และ 

หันไป  “พึ่งพาคนอื่น”  บ้าง

เพียงเท่านี้คุณก็จะสร้างผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้แล้ว

จากที่เคยพยายามแทบตายแต่ก็ยังไม่สามารถสร้าง

ผลลัพธ์ได้  คุณจะเปลี่ยนมาสร้างผลลัพธ์ที่เกินตัวได้โดย 

ไม่ต้องใช้ความพยายาม  แถมยังท�าได้ภายในเวลาอัน

รวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ

ท�าไมผมถึงกล้ายืนยันอย่างหนักแน่นแบบนี้

ผมจะขออธบิายให้ฟังแบบง่าย ๆ พร้อมกบัถอืโอกาส

แนะน�าตัวเองไปด้วยเลยนะครับ
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การพยายามด้วยตัวคนเดียวจะท�าให้
ตกอยู่ในวังวนของความโชคร้าย  
ความยากจน  และการไม่มีเวลา

ปัจจุบันผมเป็นอาจารย์สอนด้านธุรกิจ  และท�าหน้าที่

บริหารสถาบันการศึกษาควบคู่ไปกับการเป็นนักเขียนจน

สามารถสร้างรายได้ 100 ล้านเยนได้ส�าเร็จตอนอายุ 35 ปี  

และใช้เวลาครึ่งหนึ่งของแต่ละเดือนเดินทางไปต่างประเทศ

ท�าไมคนธรรมดา ๆ อย่างผมถึงสามารถสร้างรายได ้

100 ล้านเยนตอนอายุ 35 ปีได้

และท�าไมถึงสามารถใช้เวลาครึ่งหนึ่งของแต่ละเดือน

เดินทางไปต่างประเทศ

ผมจะบอกความลับให้ครับ

ขอเล่าย้อนกลับไปเมื่อราว 2 ปีก่อน

ตอนนั้นผมคบหาดูใจกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งท�างานเป็น

ที่ปรึกษาด้านการจัดงานแต่งงาน  (ปัจจุบันเธอเป็นภรรยา

ของผมเอง)  หลังจากคบหาดูใจกันราวครึ่งปีผมก็เริ่มอยาก

แต่งงานกับเธอ
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แล้วต้องท�ำยังไงเธอถึงจะอยำกแต่งงำนเหมือนกัน

ล่ะ...

ผมพยายามคิดด้วยตัวคนเดียวจนหัวแทบแตก  แต่ก็

นึกวิธีการดี ๆ ไม่ออกเลย

สดุท้ายผมจึงเลกิคิดและตดัสินใจถามเธอตรง ๆ ในวนั

ที่ไปเดตด้วยกัน  นี่เป็นบทสนทนาในวันนั้นครับ

“ถ้าสามารถท�าอะไรก็ได ้ คุณอยากท�าอะไรเหรอ”

พอถามจบภรรยาของผมก็ตอบกลับมาว่า

“อยากไปฮันนีมูนรอบโลก!!”

จากนั้นก็เอ่ยส�าทับในทันทีว่า

“จะช่วยท�าให้เป็นจริงเหรอ”

ท่าทางตื่นเต้นดีใจของภรรยาท�าให้ผมเผลอตอบไป

โดยอัตโนมัติว่า  “นะ  แน่นอน...”

ทว่าสมยัก่อนชวีติของผมไม่ได้สุขสบายเหมอืนตอนนี้

ตอนนั้นผมท�างานเป็นที่ปรึกษาด้านการหาลูกค้าให้

กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  งานของผมยุ่งจนแทบ

ไม่มีวันหยุด  และต้องตระเวนไปหาลูกค้าทั่วประเทศ

แถมช่วงสองสามปีก่อนที่ผมคิดจะแต่งงาน  ผมหา

ลูกค้าไม่ได้เลยสักคน  ท�าให้ไม่มีกระทั่งเงินส�าหรับใช้เป็น 

ค่าเดินทาง  และต้องท�างานพาร์ตไทม์ล้างจานที่ร้านราเม็ง
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ซึ่งได้ค่าแรงชั่วโมงละ 900 เยน  ผมเพิ่งจะมาลืมตาอ้าปาก

ได้บ้างในปีที่คิดจะแต่งงานนี้เอง

“แล้วต้องท�ายังไงถึงจะมีเงินมากพอพาภรรยาไป 

ฮันนีมูนรอบโลกได้ล่ะ”

ผมถามตวัเองซ�า้ไปซ�า้มา  จนกระท่ังวนัหนึง่ผูบ้รหิาร

ที่เป็นรุ่นพี่คนหนึ่งกล่าวกับผมแบบนี้

“ที่ปรึกษาท่ีให้ค�าแนะน�าเรื่องธุรกิจกับลูกค้าเป็นแค่

พนกังานชัว่คราวค่าตวัแพง  สกัวนัคณุค่ากจ็ะหมดไปพร้อม

กับร่างกายที่เริ่มรับไม่ไหว  ถ้าไม่หาทางรับมือไว้ตั้งแต่ 

ตอนนี้จะแย่เอานะ”

ค�าพูดนั้นแทงใจด�าผมจนเถียงไม่ออก

แต่ค�าพดูของเขากถ็อืเป็นยาแรงท่ีช่วยเปลีย่นชวีติของ

ผมครับ

“ ‘การพึ่งพาตัวเอง’  โดยพยายามใช้แต่สมอง 

และมอืเท้าของตวัเองนัน้มขีดีจ�ากดั  เราจงึจ�าเป็นต้องพึง่พา

คนอื่นด้วย  เพื่อให้มีอิสระทั้งด้านรายได้  เวลา  สถานที่  

และการเติบโต”
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เมือ่ผมตระหนกัได้เช่นนี้  การท�างานของผมกเ็ปลีย่น

ไปอย่างสิ้นเชิง

พดูให้ชัดเจนกค็อื  ผมเลกิยดึหลกั  “พึง่พาตวัเอง”  

ด้วยการพยายามท�าทุกอย่างเอง  แล้วเปลี่ยนมาหยิบ

ยืมความสามารถและการสนับสนุนจากคนอื่น  เพื่อให้

บรรลเุป้าหมายทีเ่กนิตวั  พดูง่าย ๆ  ว่าผมเปลีย่นมายดึ

หลัก  “พึ่งพาคนอื่น”  นั่นเอง

หลังจากเปลี่ยนมายึดหลักพึ่งพาคนอื่นได้เพียงคร่ึงปี 

เวลาที่ผมใช้ในการท�างานก็ลดลงครึ่งหนึ่งขณะที่รายได้เพิ่ม

ขึ้น 3 เท่า  ภายหลังนอกจากผมจะพาภรรยาไปฮันนีมูน 

รอบโลกได้ส�าเรจ็  ผมยงัสามารถสร้างรายได้ 100 ล้านเยน

ตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ได้อีกด้วย

แค่เปลี่ยนมายึดหลัก  “พึ่งพาคนอื่น”  
คุณก็จะ  “มีทุกสิ่งที่จ�าเป็น”!

ผมขออธบิายค�านยิามของ  “การพึง่พาตวัเอง”  และ  

“การพ่ึงพาคนอืน่”  สกันดินะครบั  มาดคู�านยิามของ  “การ

พึ่งพาตัวเอง”  กันก่อนเลย  
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	7 ลักษณะเด่นของการพึ่งพาตัวเอง

① ใช้สมองของตัวเอง : คิดไอเดียด้วยตัวคนเดียว 

  สุดท้ายก็คิดไม่ออก

② ใช้เวลาของตัวเอง : ใช้เวลาของตัวเองจนไม่ได้ 

  หยุดพักเลยสักวัน

③ ใช้เงินของตัวเอง : ท�าเรื่องเล็ก ๆ  น้อย ๆ  โดย 

  ใช้เงินของตัวเอง

④ ใช้มือเท้าของตัวเอง : งานยุ่งเพราะต้องท�างาน 

  แทนใครสักคน

⑤ ใช้พลังงานของตวัเอง : พยายามด้วยตวัคนเดยีว 

  จนรู้สึกเหนื่อยล้า

⑥ ใช้คอนเนคชั่นของตัวเอง : คบหากับคนกลุ่ม 

  เดิม ๆ  ท�าให้ไม่มีโอกาสพบเจอผู้คนหรือโอกาส 

  ใหม่ ๆ

⑦ ใช้สิง่ของของตวัเอง : ซือ้เครือ่งมอืในการท�างาน 

  เอง  พอเก่าก็ซื้อมาเปลี่ยนใหม่

สมยัทีผ่มยงัท�างานโดยยดึหลกัพึง่พาตัวเอง  ไม่ว่าผม

จะพยายามมากแค่ไหน  ผลตอบแทนท่ีได้รบักไ็ม่มากขึน้ตาม

ไปด้วยเลย

ผมท�างานอย่างสุดก�าลังจนอ่อนล้าหมดแรง  แต่ก็ยัง

ท�างานต่อไปโดยไม่หยุดพัก  ทั้งที่เคยล้มป่วยเพราะเหนื่อย

SAMPLE



20

มากเกินไป  แต่ผมกย็งัตดิอยูใ่นวงัวนนีร้าวกบัหนทูีว่ิง่วนอยู่

ในวงล้อ

แต่เมื่อเปลี่ยนมายึดหลัก  “พึ่งพาคนอื่น”  ผมก็มอง

โลกต่างออกไปอย่างส้ินเชิง  จากโลกแห่งการแข่งขันอัน 

โหดร้ายก็แปรเปลี่ยนเป็นโลกแห่งการแบ่งปันอันแสนสุข

ทีส่�าคญัคอื  ผมรูสึ้กว่าตวัเองเชือ่มโยงกบัทกุสิง่  และ

สมัผสัได้ถงึความรู้สึกท่ีว่า  “มีทกุส่ิงทีจ่�าเป็นอย่างครบครนั”

ต่อไปนี้คือค�านิยามของ  “การพึ่งพาคนอื่น”  ที่ช่วย

มอบความสุขให้กับผมครับ

	7 ลักษณะเด่นของการพึ่งพาคนอื่น

①	 ใช้สมองของคนอืน่ : ไม่ใช้สมองของตวัเองอย่าง 

  เดียว  แต่หยิบยืมความรู้จากคนที่ประสบความ 

  ส�าเร็จมาใช้ด้วย

②	 ใช้เวลาของคนอื่น : เผยแพร่ข้อมูลทางบล็อก 

  หรือยูทูบ  เพื่อให้คนอื่นใช้เวลาเรียนรู้คุณค่าด้วย 

  ตัวเอง

③	 ใช้เงินของคนอื่น : ไม่ใช้เงินไปกับการจ้างและ 

  อบรมพนักงาน  แต่ใช้วิธีเก็บเงินค่าเรียนจาก 

  สมาชิกในคอมมูนิตี้แล้วน�ามาสร้างธุรกิจท่ีบริหาร 

  ด้วยตัวคนเดียว
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④	 ใช้มือเท้าของคนอื่น : สอนงานคนอื่นแทนการ 

  ลงแรงท�างานด้วยตัวเอง

⑤	 ใช้พลังงานของคนอืน่ : หยิบยืมความมัน่ใจของ 

  คนท่ีประสบความส�าเร็จมาใช้ในการท้าทายส่ิง 

  ใหม่ ๆ

⑥	 ใช้คอนเนคชั่นของคนอื่น : ขอให้ผู้มีอิทธิพล 

  ช่วยแนะน�าบุคคลที่มีความส�าคัญในการท�างาน

⑦	 ใช้สิ่งของของคนอื่น : ขอยืมหนังสือจากรุ่นพี่ที่ 

  ท�างานเก่ง  และเรยีนรูเ้รือ่งธรุกจิจากเครือ่งมอืฟรี 

  ของกูเกิล

ในหนงัสอืเล่มนีผ้มจะแนะน�าเกีย่วกบัการพึง่พาคนอืน่

และวธินี�าไปใช้อย่างละเอยีดครบั  ทัง้นี ้ “การพึง่พาคนอืน่”  

เป็นสิง่ทีจ่ดุประกายให้ผมสามารถสร้างรายได้ 100 ล้านเยน

ได้ตามที่ตั้งใจไว้ภายในเวลาเพียง 3 ปี  อีกทั้งสามารถออก

หนังสือได้ถึง 3 เล่ม  และสร้างสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ 

ผู้อ่านทั่วประเทศ

ดังน้ัน  ตอนนี้ผมจึงมีโอกาสพบปะพูดคุยกับบุคคล 

ชั้นแนวหน้าของวงการต่าง ๆ เป็นประจ�าทุกเดือน  และได้

ใช้ชวีติในแต่ละวันไปกบัการขวนขวายหาความรู้ใหม่ ๆ  อย่าง

กระตือรือร้น
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ส่ิงทีผ่มอยากบอกกบัตวัเองในสมยัก่อนทีเ่อาแต่พึง่พา

ตัวเองอย่างเดียว  และเชื่อหมดใจว่า  “โลกน้ีไม่ง่ายดาย

ขนาดที่สามารถใช้ชีวิตด้วยการท�าสิ่งที่ชอบได้!”  ก็คือ

“ไหว้วานให้คนอื่นท�าสิ่งท่ีตัวเองเกลียดหรือไม่

ถนัดบ้างก็ได้”

ถ้ายึดหลัก  “พึ่งพาคนอื่น”  
แล้วจะเป็นอย่างไร

ถงึผมจะบอกให้ใช้สมองและเวลาของคนอืน่  แต่หลาย

คนคงยงันกึภาพไม่ออก  ดงันัน้  เพือ่ให้เข้าใจมากยิง่ขึน้  ผม

ขอแนะน�าตัวอย่างของคนท่ีเปลี่ยนมายึดหลักพึ่งพาคนอื่น

แล้วสามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างยอดเยี่ยมครับ

◎ คุณเอ  พนักงานบริษัทที่ประสบความส�าเร็จ

เพราะความช่วยเหลือของหัวหน้า  (ใช้สมอง  เวลา  

และมือเท้าของคนอื่น)

คุณเอเป็นพนักงานขาย  เขาเริ่มท�างานได้ไม่นานก็

กลายเป็นพนักงานขายแถวหน้าเพราะหยิบยืมความ 

ช่วยเหลือจากหัวหน้าครับ
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