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ยอดขายของ Wall Street English เพิ่มขึน้ 63%

ไมเคิ ล โบลดัก อิ น เตอร์ ชั่น แนล มี ส่ว นอย่า งมากที่ ท� า ให้ ส าขาย่อ ยของ
Wall Street English สามารถเพิ่มยอดขายได้ ถึง 63% ในช่วง 12 เดือน
ที่ผา่ นมา ซึง่ เป็ นผลจากการใช้ โปรแกรมเน้ นสัง่ ความคิดให้ เป็ นไปตามค�าพูด
และการใช้ เทคนิคการขายต่างๆ
- ไมเคิล เลอ เคอเล็ก
กรรมการผูจ้ ดั การ Wall Street English

รายได้ 8 หลัก

จากการเรี ยนรู้ สตู รทางธุรกิจของไมเคิล เราสามารถเพิ่มรายได้ ให้ กบั บริ ษัท
ได้ มากขึ ้นถึงสามเท่าภายใน 12 เดือน และท�าให้ บริ ษัทเรามีรายได้ ถงึ 8 หลัก
- โมฮัมหมัด บาบิต
ไซโม ไลฟ์

รายได้ เป็ นสองเท่ า

หลังจากได้ ใช้ เทคนิคที่ผมได้ เรี ยนรู้ จากไมเคิล ผมสามารถท�ารายได้ เพิ่มขึ ้น
สองเท่า ภายในไม่ถงึ 6 เดือน
- แมตทีโอ คาแพลลิโน่
ผูอ้ ํานวยการฝ่ ายขาย

ท�ารายได้ เป็ นหลักแสนเหรี ยญต่ อปี จากศูนย์

ในอดีต ผมไม่เคยมีความมัน่ ใจเลยว่า ผมจะเป็ นโค้ ชได้ แต่หลังจากที่ได้
มาท�างานกับไมเคิล ชีวิตผมเปลี่ยนแปลงโดยสิ ้นเชิง ผมสามารถท�ารายได้
ถึง 1 แสนเหรี ยญ คิดเป็ นเงินไทยคือ 3 ล้ านบาทต่อปี โดยใช้ ระบบโค้ ชชิ่ง
ทางธุรกิจของไมเคิล
- วีรพงษ์ สถาพร
โค้ชชิ่ งเพือ่ ผลลัพธ์ ขององค์กร และผูเ้ ขี ยนหนังสือ
โค้ชสมองเราเพือ่ ความสําเร็ จทีเ่ ร็ วกว่า

ยกระดับพลังโฟกัส

ผมยินดีมากที่ไมเคิล สอนให้ อยู่ในสภาวะที่งดงามไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์
อะไรขึ ้นกับผม ซึง่ มีคา่ ส�าหรับผมมาก ผมสามารถโฟกัสเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่
ในชีวิตผมได้ มากขึ ้น ผมขอบคุณไมเคิล ที่ช่วยยกระดับพลังโฟกัสของผม
ผมเชื่อว่าไมเคิลสามารถช่วยคนไทยอีกหลายคนสานฝั นของพวกเขาต่อไปได้
- มาสเตอร์ ป็อบ
โค้ช NLP
¤Ó¹ÔÂÁ
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พิชติ ความกลัวและการลังเลใจ

หลังจากได้ เข้ าคอร์ สโค้ ชชิ่งส่วนตัวกับไมเคิล ฉันได้ เรี ยนรู้ทกั ษะในการเอาชนะ
ความกลัวและการลังเล ซึง่ เป็ นตัวเหนี่ยวรัง้ ฉันไม่ให้ ไปสูเ่ ป้าหมาย ไมเคิลได้
สอนกระบวนการทีละขันตอนให้
้
กบั ฉัน แบบเดียวกันกับที่เขาช่วยคนอื่นหลาย
พันคนมาแล้ ว และไมเคิลก็ได้ ช่วยฉันเขียนรายละเอียดการวางแผนเปิ ดตัว
บริ ษัทฉัน จนเปิ ดตัวบริ ษัทได้ สำ� เร็ จ
- นาตาลี เกลโบวา
มิ สยูนิเวิ ร์สปี 2005 และผูส้ ร้างพลังให้คนอืน่

แบบแผนแห่ งความส�ำเร็จ

ไมเคิลได้ แสดงแบบแผนแห่งความส�ำเร็ จให้ กบั ผม และวิธีใช้ มนั หลังจากนัน้
ผมก็สามารถบรรลุเป้าหมายแบบระยะสันได้
้ อย่างง่ายดายมากขึ ้น ไมเคิล
สามารถเข้ าใจว่าอะไรกีดขวางความส�ำเร็จเรา เพือ่ น�ำเราไปสูจ่ ดุ เป้าหมายนันได้
้
- แพตริก ชาน
ผูเ้ ขี ยนร่ วม Clicking Cash

ธุรกิจโค้ ชชิ่งของเขา ปั จจุบนั ท�ำให้ เขาท�ำรายได้ ถงึ 5 ล้ านเหรียญ
ต่ อปี รายได้ เพิ่มขึน้ ถึง 600%

ตังแต่
้ ผมได้ รับการโค้ ชชิ่งจากไมเคิล ผมสามารถท�ำรายได้ เพิ่มขึ ้นถึง 600%
ภายใน 2 เดือน และแน่นนอน ผมอยากแนะน�ำคุณให้ โค้ ชชิ่งกับไมเคิล
โค้ ชที่จะท�ำให้ คณ
ุ ประสบความส�ำเร็ จ
- อาคิระ อิกุชิ
http://akiraiguchi.com

การสร้ างธุ รกิจโค้ ชชิ่งล้ านเหรี ยญ รายได้ เพิ่มขึน้ สองเท่ า
ภายใน 7 เดือน

ผมท�ำรายได้ เพิ่มขึ ้นถึงสองเท่า หลังจากลงทะเบียนโปรแกรม CFA ได้ ไม่นาน
และได้ ท�ำโปรแกรมโค้ ชชิ่งทางการเงินของผมได้ สำ� เร็ จ
- เซบาสเตียน เลอบลอน
ผูร้ ่ วมก่อตัง้ NLP TOP COACH

ท�ำรายได้ ถงึ 126,000 เหรี ยญ หลังจากโค้ ชชิ่ง หรื อท�ำรายได้
ถึง 110,000 ปอนด์

ผมต้ องให้ เครดิตความอัศจรรย์นี ้กับ ไมเคิล โบลดัก หลังจากผมได้ จ้างไมเคิล
มาเป็ นโค้ ชส่วนตัวของผม
ผมสามารถสร้ างรายได้ จากธุรกิจสัมมนาและธุรกิจโค้ ชชิง่ ของผม ได้ เป็ นจ�ำนวน
เงิน 110,000 ปอนด์ ภายใน 89 วัน
ไมเคิล โบลดัก คือผู้ทรงอ�ำนาจตัวจริ งในเรื่ องการโค้ ชชิ่งเพื่อความส�ำเร็ จ
- สมิลแจน โมริ
นักเขี ยนหนังสือขายดี MotivAction
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ผมเริ่ มมีเป้าหมายชัดเจนเมื่อ 20 ปี ก่อน และมันก็ไม่เคยเปลี่ยน
“ภารกิจของผมคือการช่ วยให้ ผ้ ูคนบรรลุเป้าหมายได้ เร็ว”
ในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมานับตังแต่
้ ผมได้ เริ่ มท�าภารกิจนี ้ ผมได้ เขียนหนังสือ
ออกมาจ�านวน 25 เล่ม ผลิตโปรแกรมการเรี ยนรู้ ผ่านทางเสียงและวิดีโอ
มากกว่า 300 รายการ บางฉบับได้ รับการแปลเป็ นภาษาอื่นๆ 20 ภาษา
และได้ ให้ ผ้ คู นมากกว่าสองล้ านคนใน 23 ประเทศ ผมให้ ค�าปราศรัยส�าคัญ
20 นาทีและสัมมนาด้ านการพัฒนาบุคคลและวิชาชีพอย่างเข้ มข้ น 5 วัน
ผมได้ ท�าแผนการวิเคราะห์ให้ กบั บริ ษัทและองค์กรใหญ่ๆ หลายล้ านเหรี ยญ
ผมจะโฟกัสเหมือนๆ กันทุกครัง้ ผมจะให้ พวกเขาได้ ฝึก พิสจู น์ และน�ามา
ใช้ ได้ อย่างง่ายดาย วิธีการและกลยุทธ์ เหล่านี ้ พวกเขาสามารถน�ามาใช้
ให้ ประสบความส�าเร็ จได้ อย่างรวดเร็ ว และพวกเขาไม่เคยได้ ใช้ เครื่ องมือนี ้
มาจากที่ไหนมาก่อนเลย
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ผ มเขี ย นหนั ง สื อ เล่ ม นี ข้ ึ น้ มา เพื่ อ ที่ จ ะสรุ ป ไอเดี ย
ที่ดีที่สดุ ที่ผมได้ เรี ยนรู้ จากการตังเป
้ ้ าหมาย และการท�าให้ บรรลุเป้าหมาย
มันเป็ นการทุ่มเทให้ กบั ลูกๆ ของผมทัง้ 4 คน – คริ สตีน่า, ไมเคิล, เดวิด
และแคทเทอรี น ซึง่ ก็เหมือนกับพ่อแม่ทวั่ ไป ผมต้ องการให้ พวกเขามีความสุข
ประสบความส�าเร็ จและมีชีวิตที่เติมเต็ม ผมต้ องการให้ พวกเขารู้ สกึ มัน่ ใจ
6
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มีความรอบรู้ มีความสามารถ และมีทกุ สิง่ ที่พวกเขาต้ องการในชีวติ หนังสือ
เล่มนี ้จะแสดงให้ พวกเขาเห็นว่า พวกเขาสามารถที่จะประสบความส�าเร็ จ
และน�าไปใช้ ในตลอดชีวิตของพวกเขาได้ อย่างไร
หนังสือเล่มนี ้เขียนขึ ้นมาให้ กบั ผู้ที่มีความสนใจมุง่ มัน่ ที่จะประสบความส�าเร็จ
ได้ อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสัน้ มีเรื่ องที่นา่ มหัศจรรย์มากมายที่ผมได้ ยนิ
มาจากนักเรียนในห้ องเรียนของผม พวกเขาประสบความส�าเร็จโดยการน�าหลัก
การและเทคนิคในหนังสือเล่มนี ้มาใช้ ซึง่ จะอธิบายโดยละเอียดในบทถัดไป
ผมมีความเชื่อว่า ทุกคนสามารถที่จะท�าเรื่ องวิเศษสุดให้ กบั ชีวิตของตนเอง
บางทีจดุ มุง่ หมายสูงสุดทีเ่ ราแต่ละคนมี คือการท�าอะไรบางอย่างให้ เกิดความ
แตกต่างบนโลกใบนี ้ เมื่อเราท�าบางสิง่ บางอย่างที่จะช่วยเพิ่มและปรับปรุง
ชีวิตของคนอื่นให้ ดีขึ ้น เราจะรู้ สกึ ถึงความเป็ นมนุษย์และมีชีวิตที่สวยงาม
อย่างแท้ จริ ง บางทีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สดุ คือการรู้สกึ ว่าคุณสามารถ
ควบคุมชีวิตของคุณเองได้
หนังสือเล่มนี ้อธิบายให้ เห็นถึงวิธีการควบคุมวงล้ อชีวติ และขันตอนการเร่
้
งไป
สูเ่ ป้าหมายในชีวติ ของคุณ รวมถึงการมุง่ ไปข้ างหน้ าให้ เร็วที่สดุ เท่าที่จะเร็วได้
ผมหวังว่าคุณจะมีเรื่ องที่น่าตื่นเต้ นทุกเดือนทุกปี ถ้ าคุณน�าข้ อคิดเหล่านี ้ไป
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ผู้ชายคนหนึง่ พูดกับนักปรัชญาว่า “ชีวติ ช่ างแสนยากเย็นเหลือเกิน”
นักปรัชญากล่าวกลับไปว่า “แล้ วคุณเปรี ยบเทียบกับอะไรล่ ะ?”
ชีวิตช่างเป็ นสิง่ ที่ยอดเยี่ยมและมีคา่ ส�าหรับพวกเราหลายคนชีวิตของพวก
เราในวันนี ้เต็มไปด้ วยโอกาสและสิง่ ที่มีความเป็ นไปได้ สงู มากอย่างที่ไม่เคย
มีมาก่อน นี่เป็ นช่วงเวลาที่ดที ี่สดุ ในประวัตศิ าสตร์ ของมนุษย์ทงหมดที
ั้
่มีชีวติ
อยู่ และถ้ ามีอีกหลายปี ข้ างหน้ าจะดูดีขึ ้นและสดใสขึ ้น
เบนจามิน แฟรงคลิน (Benjamin Franklin) ได้ เขียนไว้ วา่ “คุณให้ความ
สําคัญกับชี วิตแค่ไหน? เวลาคือชี วิตของคุณ ถ้าคุณเสียเวลา คุณก็จะเสีย
โอกาสในชี วิต”
สิ่งที่ผมได้ พบว่าเป็ นการเสียเวลามากที่สุดคือ การใช้ ชีวิตแบบเดิมๆ
เร่ งรี บ บางทีก็ฉกุ เฉิน บางทีก็มีแขกเข้ ามาโดยมิได้ นดั หมาย หรื อบางทีก็
คุยโทรศัพท์แบบไร้ สาระ สิ่งที่เสียเวลาที่สดุ คือการที่ผ้ คู นพยายามใช้ ชีวิต
แบบไม่มีเป้าหมาย ไม่ให้ ความหมายที่ชดั เจนแก่ตนเอง คนโบราณกล่าวว่า
“การไม่ วางแผนคือการวางแผนที่จะล้ มเหลว” และก็เป็ นแบบนันจริ
้ งๆ
ผู้คนส่วนใหญ่ท�าตัวเหมือนสุนขั ที่คอยต้ อนกระต่ายในทุง่ หญ้ า สุนขั ที่ก�าลัง
วิ่งไล่กระต่ายตัวแรก ทันใดนัน้ ก็มีกระต่ายอีกตัวกระโดดมา สุนขั ก็หนั เห
ไปไล่กระต่ายตัวที่สองแทน และหลังจากนัน้ กระต่ายตัวที่สามก็กระโดด
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เข้ ามาอีก และสุนขั ก็ไปไล่ตวั ที่สาม ที่สี่แทน จนกระทัง่ ผลสุดท้ าย สุนขั
ตัวนันไม่
้ สามารถที่จะจับกระต่ายได้ เลยสักตัว
นี่คือเรื่ องที่เกิดขึ ้นในชีวิตและอาชีพของคนในปั จจุบนั เพราะพวกเขาไม่
ชัดเจนกับเป้าหมายในชีวิต เริ่ มต้ นที่จะท�าอย่างหนึง่ และตามด้ วยอีกอย่าง
พวกเขาลงทุนกับสิง่ หนึง่ และไปหาอีกสิง่ หนึง่ มีความสัมพันธ์กบั คนหนึง่
แล้ วกระโดดไปหาอีกคนอย่างรวดเร็ ว ตามสถิติล่าสุดโดยเฉลี่ยคนทัว่ ไป
จะเปลี่ยนช่องรี โมตคอนโทรลประมาณ 100 ครัง้ ต่อชัว่ โมงขณะดูโทรทัศน์
นัน่ หมายความว่าพวกเขาไม่ได้ ใช้ เวลาในการดูหนังเรื่ องนันตั
้ งแต่
้ ต้นจนจบ
และก็เหมือนกับชีวิตของพวกเขาเช่นเดียวกัน
ความสามารถของคุณในการจดจ่อและมุ่งความสนใจไปที่ใดที่หนึง่ ซึง่ ตรง
กับเป้าหมายที่คณ
ุ ตังไว้
้ อย่างชัดเจน เป็ นสิง่ ส�าคัญมากที่จะบรรลุเป้าหมาย
ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต ในหน้ าถัดไป ผมจะอธิบายว่าคุณต้ องท�าอย่างไร
ผมจะอธิบายเป็ นขันเป็
้ นตอนในการตังเป
้ ้ าหมาย และบรรลุเป้าหมายนัน้
ซึง่ คุณสามารถที่จะน�าไปใช้ และประยุกต์ตลอดชีวิตของคุณได้ ในทุกเรื่ อง
ที่คณ
ุ ต้ องการ มันอาจจะใช้ ได้ อย่างรวดเร็ วอย่างที่คณ
ุ ไม่เคยคิดถึงมาก่อน
เมื่อสมัยตอนผมยังเป็ นเด็กหนุ่ม ผมเรี ยนไม่จบไฮสคูล ผมได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมาย
ว่า ผมต้ องการออกไปมองโลกอันกว้ างไกล ผมท�างานเป็ นพนักงานเงินเดือน
ขันต�
้ ่า ผมเป็ นเด็กล้ างจาน คนงานก่อสร้ าง คนงานในโรงงาน ลูกเรื อเดิน
สมุทรบรรทุกสินค้ าของประเทศนอร์ เวย์ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือและ
º·¹Ó
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ในที่สดุ ก็เป็ นคนท�าฟาร์ มนอนอยูบ่ นหญ้ าแห้ งในโรงนาของเกษตรกรและรับ
ประทานอาหารกับครอบครัวชาวนา
แต่เมื่อถึงเวลาที่ผมไม่สามารถท�างานหนักได้ ผมก็ได้ ไปท�างานเป็ นพนักงาน
ขายที่ได้ เงินจากค่าคอมมิชชัน่ ในแต่ละวันผมต้ องขายของให้ ได้ เพื่อที่ผมจะ
ได้ มีเงินจ่ายค่าที่พกั ที่ผมใช้ หลับนอนในคืนนัน้
วันหนึง่ ผมนัง่ ลงในห้ องนอนเล็กๆ มองไปที่กระดาษและหยิบขึ ้นมาหนึง่ แผ่น
เขียนเป้าหมายที่ผมต้ องการเป็ นข้ อๆ เป้าหมายที่ผมต้ องการจะประสบความ
ส�าเร็จในเดือนถัดไป แต่ถงึ กระนัน้ ผมได้ ท�ากระดาษแผ่นนันหาย
้
และไม่เจอ
อีกเลย 30 วันต่อมาชีวิตของผมได้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
เป้าหมายหลักของผมคือการมีรายได้ และมีเงินมากขึ ้นจากการขายสินค้ า
ในสัปดาห์ถดั มา ผมค้ นพบหลักวิธีการขายที่ท�างานได้ ดีกว่าสิง่ อื่นที่ผมเคย
ลองมา ผมใช้ วิธีการขายนัน้ และผมสามารถสร้ างรายได้ เพิ่มขึ ้นเป็ น 3 เท่า
ในวันแรก และวันต่อๆ มา หนึง่ เดือนหลังจากนันผมกลายเป็
้
นพนักงานขาย
ที่ตดิ อันดับ 1 ใน 32 คน
หลังจากนัน้ เจ้ าของกิจการได้ ขายกิจการให้ แก่นกั ธุรกิจคนอื่นที่เข้ ามาใน
เมืองนี ้ มันเป็ นเวลา 30 วันพอดีจากสิ่งที่ผมเขียนเป้าหมายของผมลงใน
กระดาษ นายจ้ างใหม่ได้ เสนอเงินเดือน 1,000 เหรี ยญต่อเดือน และมีโอกาส
ที่ดีกว่าพนักงานขายคนอื่นๆ และมันก็มากกว่าที่ผมเคยได้ รับมาก่อนหน้ านี ้
ซึง่ มันเป็ นเป้าหมายสูงสุดที่ผมได้ เขียนเอาไว้
ผมได้ เปลี่ยนงานมาสองสามครัง้ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี และผมก็มีรายได้
เพิม่ ขึ ้น 500% ผมได้ รับคัดเลือกเป็ นพนักงานขายส�าหรับบริษัทแห่งใหม่และ
ย้ ายเข้ ามาอยูใ่ นอะพาร์ ตเมนต์สดุ หรู จากที่เคยกินอาหารข้ างทาง เปลีย่ นมา
เป็ นในร้ านอาหารหรูหรา จากเคยนัง่ รถเมล์หรื อแท็กซี่ไปท�างาน ตอนนี ้มีรถ
ของตนเอง จากคนทีเ่ คยอดมื ้อกินมื ้อ กลายมาเป็ นผู้จดั การนักขายทีย่ อดเยีย่ ม
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มีลกู น้ อง 95 คน มีออฟฟิ ศอยู่ 6 แห่ง และสามารถท�ารายได้ ให้ แก่บริ ษัทเป็ น
ล้ านๆ เหรี ยญต่อเดือน
ผมตระหนักรู้บางอย่างว่า มีเรื่ องที่พเิ ศษมากในการตังเป
้ ้ าหมาย หลังจากนัน้
เมื่อผมได้ เขียนเป้าหมายของตนเองในกระดาษ จริงๆ แล้ วผมได้ ตงโปรแกรม
ั้
บางอย่างให้ กบั จิตใต้ ส�านึกของผม และสิง่ เหล่านันสามารถที
้
่จะสร้ างพลัง
ในตนเองได้ จิตส�านึกและจิตใต้ ส�านึกของผมท�างานกับเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
24 ชัว่ โมงต่อวันในชัว่ ทุกขณะ
เมื่อคุณตังเป
้ ้ าหมายไว้ อย่างชัดเจนแล้ วจงเขียนมันลงไป คุณได้ เปิ ดใช้ พลัง
อ�านาจของจิตซึง่ คนส่วนใหญ่ไม่คอ่ ยได้ ร้ ูจกั ใช้ มนั คุณเริ่มที่จะดึงดูดผู้คนและ
สถานการณ์ในชีวิตให้ สอดคล้ องกับเป้าหมาย คุณเริ่ มได้ แนวคิดและข้ อมูล
ต่างๆ ที่จะน�าคุณไปสูเ่ ป้าหมาย คุณจะกลายเป็ นคนที่ตื่นตัวและตระหนัก
รู้ ถึงสิ่งต่างๆ เพื่อช่วยให้ คณ
ุ บรรลุเป้าหมายได้ อย่างรวดเร็ ว เมื่อคุณเริ่ มมี
ความชัดเจนในสิ่งที่คณ
ุ ต้ องการมากขึ ้น โลกภายนอกของคุณเป็ นภาพ
สะท้ อนโลกภายในของคุณ
ผู้คนเริ่ มถามผมว่า ผมท�าอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์
ผมท�าให้ พวกเขาเห็นถึงวิธีการเขียนเป้าหมาย เขียนแผนความส�าเร็ จ
จัดล�าดับความส�าคัญก่อนและหลัง ผมท�าให้ พวกเขาเห็นถึงกระบวนการ
ทุกอย่างทีม่ งุ่ เน้ นไปทีเ่ ป้าหมาย ผมสอนพวกเขาในการมีสมาธิจดจ่อ (Focus)
และตังมั
้ น่ กับสิง่ ที่เขาต้ องการในชีวิต
เปรี ยบได้ เหมือนเครื่ องบินไอพ่นที่แสดงในงานการบิน พนักงานขายจ�านวน
มากออกไปสร้ างชีวติ ที่นา่ เหลือเชื่อ บางคนกลายเป็ นเศรษฐี และเป็ นสมาชิก
ชันน�
้ าในชุมชน พวกเขาแต่งงาน มีบ้านที่สวยงามในย่านที่ดีที่สดุ และสิง่ นี ้
เกิดขึ ้นจากการตังเป
้ ้ าหมาย
เมื่อคุณเริ่มใช้ หลักการของการตังเป
้ ้ าหมายอย่างเป็ นระบบ คุณเริ่มที่จะเห็น
ผลลัพธ์จากความพยายามทังหมดที
้
่ คณ
ุ ใส่ไว้ คุณเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลง
º·¹Ó
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จากการกระท�าที่สดุ แสนจะธรรมดา ไปสู่ผลลัพธ์ ที่น่ามหัศจรรย์ คุณจะ
กลายเป็ นคนที่มีความสามารถและสร้ างสรรค์มากขึ ้น คุณปลดล็อกพลังใน
ตัวคุณและเริ่ มที่จะประสบความส�าเร็จ และท�าให้ ผ้ คู นรอบตัวคุณประหลาด
ใจในสิง่ ที่เกิดขึ ้น
โทมัส คาร์ ไลล์ (Thomas Carlyle) กล่าวว่า “คนที่ไม่ มีเป้าหมาย ต่ อให้
เดินอยู่บนถนนที่ราบเรียบก็จะไม่ มีทางส�าเร็จ คนที่มีเป้าหมายชัดเจน
ต่ อให้ ถนนขุรขระแค่ ไหนพวกเขาก็สามารถเดินไปถึงได้ ”
เอช. แอล. ฮันต์ (H. L. Hunt) เศรษฐี น� ้ามันพันล้ าน เป็ นบุตรชายของ
อาร์ กานซัส แชร์ ครอปเปอร์ (Arkansas Sharecropper) และได้ กลายเป็ น
ผู้ชายที่ร�่ารวยที่สดุ ในโลก ความลับของเขาคือ “ความลับของความส�าเร็ จ”
เขาบอกว่าจริ งๆ มันมีแค่ 2 อย่างที่ท�าให้ คนประสบความส�าเร็จ อย่างแรก
คุณต้ องตัดสินใจอย่ างแน่ วแน่ ว่าคุณต้ องการอะไร เพราะคนส่วนใหญ่
ไม่คอ่ ยชอบท�าสิง่ นัน้ อย่างที่สอง คุณต้ องยอมล�าบากก่ อน ก่ อนที่จะได้
ผลลัพธ์ ท่ คี ุณต้ องการ
ความส�าเร็ จมาพร้ อมกับ 2 สิง่ คือ 1) คุณต้ องจ่ ายก่อน ชีวิตคนเราไม่เหมือน
ร้ านอาหารหรูๆ ที่คณ
ุ ต้ องกินอาหารก่อนแล้ วค่อยจ่ายบิล
แต่ชีวิตของคนเราเหมือนกับร้ านอาหารข้ างทาง ที่ต้องจ่ายค่าอาหารก่อน
ก่อนที่จะไปหาที่นงั่ กินได้
อย่างที่ 2) ราคาของความส�าเร็จคือ คุณต้ องยอม จ่ าย ก่อนที่คณ
ุ จะมีความ
สุขกับความส�าเร็จนันๆ
้ และการประสบความส�าเร็จนันไม่
้ ได้ อยูใ่ นแผนลดราคา
ช่วงเวลาในชีวิต คุณสามารถบอกได้ วา่ คุณได้ จา่ ยให้ กบั ความส�าเร็ จไปแล้ ว
เท่าไร ลองหันไปมองรอบๆ ตัวคุณ ชีวิตความเป็ นอยู่ของคุณในปั จจุบนั
รายได้ ที่คณ
ุ ได้ รับ ความส�าเร็จในหน้ าที่การงาน นัน่ คือสิง่ สะท้ อนกับการจ่าย
ให้ กบั ความส�าเร็ จของคุณในตอนนี ้
14
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ถ้ าคุณไม่มีความสุขกับสิง่ ที่คณ
ุ มีอยูใ่ นตอนนี ้คุณสามารถที่จะลงมือท�าทันที
พร้ อมเริ่ มที่จะจ่ายให้ กบั ตนเองเพื่อผลลัพธ์ที่คณ
ุ ต้ องการในอนาคต โดยไม่มี
ข้ อจ�ากัดใดๆ ยกเว้ นข้ อจ�ากัดที่คณ
ุ วางไว้ ในความคิดของคุณ
ผมมีงานสัมมนามากกว่า 2,000 ครัง้ ทัว่ โลก มีผ้ ฟู ั งมากกว่า 200,000 คน
มีข้อความอยูข่ ้ อความหนึง่ ทีผ่ มได้ พดู อยูเ่ ป็ นประจ�าในงานสัมมนาทุกครัง้ ค�าพูด
ที่ผมใช้ พดู คือ ตัดสินใจให้ ชัดเจนว่ าคุณต้ องการอะไร, เขียนมันลงมา,
วางแผนที่จะท�าให้ สา� เร็จบรรลุเป้าหมาย และ ท�าตามแผนนัน้ ทุกๆ วัน
95% ของสิง่ ที่คณ
ุ ท�าในชีวติ ประจ�าวัน จะเป็ นตัวก�าหนดนิสยั ของคุณ ตังแต่
้
เวลาที่คณ
ุ ตื่นนอนตอนเช้ า จนกระทัง่ ถึงเวลาที่คณ
ุ เข้ านอนในตอนกลางคืน
คนที่ประสบความส�าเร็ จคือผู้ที่ได้ พฒ
ั นานิสยั ความส�าเร็จ
คนที่ไม่ประสบความส�าเร็จคือคนที่ยงั ไม่พฒ
ั นานิสยั นิสยั ที่สา� คัญที่สดุ ที่คณ
ุ
สามารถพัฒนาได้ นบั จากนี ้ไปคือ นิสัยในการตัง้ เป้าหมาย สิง่ นี ้จะเป็ นการ
สร้ างชีวติ ของคุณให้ ดขี ึ ้นมากกว่านิสยั หรือพฤติกรรมอืน่ ๆ ทีค่ ณ
ุ สามารถเรียนรู้
แน่นอน การตังเป
้ ้ าหมายเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ คุณยังต้ องเรี ยน
รู้ ทกั ษะส�าคัญที่จ�าเป็ นเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย ต้ องเป็ นคนมองโลกในแง่ดี
กล้ าที่จะเผชิญกับปั ญหาและอุปสรรค มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สา� หรับ
ชีวิตและทุกสิง่ ทุกอย่างที่เกิดขึ ้นกับคุณ
เพื่อให้ ส�าเร็ จทุกอย่างโดยการใช้ ความสามารถของคุณ คุณต้ องระบุทกั ษะ
พิเศษที่คณ
ุ มี จากนันก�
้ าหนดต�าแหน่งหน้ าที่ของตนเองในที่ท�างานเพื่อให้
ประสบความส�าเร็ จได้ อย่างสูงสุด
คุณต้ องเรี ยนรู้ เคล็ดลับการเป็ นคนมัง่ คัง่ รวมทังกลยุ
้ ทธ์ในการเริ่ มต้ นและ
สร้ างธุรกิจทีป่ ระสบความส�าเร็จทังของคุ
้
ณและของผู้อนื่ คุณต้ องเรียนรู้เทคนิค
พิเศษในการช่วยให้ คณ
ุ สามารถเพิ่มมูลค่าให้ ตนเองและได้ รับการสนับสนุน
จากคนส�าคัญๆ รอบตัวคุณ
º·¹Ó
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คุณต้ องมีการเรียนรู้พฒ
ั นาความสามารถทักษะทีส่ งู ขึ ้นอยูต่ ลอดเวลา สุดท้ าย
คุณต้ องเรี ยนรู้ ที่จะพัฒนาควบคู่ไปกับความกล้ าและความเพียรพยายาม
โดยที่ไม่มีค�าว่าไม่ส�าเร็ จ คุณต้ องเรี ยนรู้ที่จะเอาชนะความกลัว และความ
สงสัย เพราะนัน่ เป็ นสิ่งที่ท�าให้ ผ้ คู นส่วนใหญ่ไม่ไปถึงไหน คุณต้ องเรี ยนรู้
สิง่ ที่เกิดขึ ้นและท�าด้ วยความมุง่ มัน่ ไม่หวาดกลัว
ในหน้ าถัดไปจากนี คุ้ ณจะได้ เรียนรู้กระบวนการทีท่ รงพลังทีจ่ ะช่วยให้ คณ
ุ บรรลุ
เป้าหมายในสิง่ ที่คณ
ุ ได้ ตงไว้
ั ้ เรี ยนรู้ในการเพิ่มรายได้ ของคุณ และประสบ
ความส�าเร็ จด้ านการมีอิสรภาพทางการเงิน เรี ยนรู้ในการสร้ างครอบครัวที่
สมบูรณ์แบบให้ กบั ตนเอง การมีสขุ ภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ เรี ยนรู้ วิธีการที่
จะท�าให้ คณ
ุ ประสบความส�าเร็จอย่างรวดเร็ว และได้ ผลตอบแทนที่นา่ ภูมิใจ
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ¡ÓË¹´áÅÐºÃÃÅØà»‡ÒËÁÒÂ
à»ÃÕÂºàËÁ×Í¹¡Ñºá¡¹ÅŒÍ ·Ø¡ÊÔè§·Ø¡ÍÂ‹Ò§ÍÂÙ‹ÃÍºæ µÑÇ
àÁ×èÍ¤Ø³ä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙŒ·¡
Ñ ÉÐ¹Õé ¤Ø³ÊÒÁÒÃ¶¨Ð¹Óä»ãªŒä´ŒµÅÍ´ªÕÇÔµ
¢Í§¤Ø³ àÃÒÁÒàÃÔèÁàÃÕÂ¹ÃÙŒ¡¹
Ñ ä´ŒàÅÂ
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1

»Å´ÅçÍ¡
¾ÅÑ§áË‹§¤ÇÒÁÊÓàÃç¨

ถ้ าเวลาผ่านไปและชีวติ คุณยังย�่าอยูก่ บั ที่ ยังไม่ถงึ เป้าหมาย ไม่วา่ เป้าหมาย
นันจะเป็
้
นเรื่ องของธุรกิจ ด้ านการเงิน ความสัมพันธ์หรื อทังหมด
้
มันถึงเวลา
แล้ วที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสูเ่ ส้ นทางแห่งความส�าเร็ จ ให้ เริ่ มถามตนเอง
และตอบค�าถามด้ วยความตังใจ
้ ค�าถามคือ
• คุณต้ องการที่จะประสบความส�าเร็จได้ อย่ างรวดเร็วและง่ ายดาย
ในแบบที่คุณไม่ เคยคิดมาก่ อนหรื อเปล่ า?
• คุณต้ องการให้ ปีนีแ้ ละปี ต่ อๆ ไปเป็ นปี ที่ดีท่ สี ุดในชีวิตของคุณ
ไหม เมื่อคุณได้ ประสบความส�าเร็จในเป้าหมายที่ได้ ตงั ้ ไว้ ?
18
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• คุณต้ องการที่จะเพิ่มรายได้ เป็ นสองหรื อสามเท่ าในรายได้
ปั จจุบนั หรื อเปล่ า?
• คุณต้ องการเป็ นมหาเศรษฐีหรื อไม่ ?
ถ้ าค�าตอบทังหมดตอบว่
้
า “ใช่” หรื อบางข้ อ (หรื อทังหมด)
้
งันอ่
้ านเลย! ความ
ส�าเร็จของคุณรวมถึงหลายๆ คนทีฝ่ ั นถึงความส�าเร็จในชีวติ แต่เมือ่ เจาะลึกลง
ไปว่าอะไรคือนิยามของความส�าเร็จ? หมายถึงได้ ไปเทีย่ วรอบโลกใช่หรือไม่?
พักผ่อนในชายหาดแห่งหนึ่ง ใช้ ชีวิตส่วนใหญ่กบั ครอบครัว หรื อเพื่อนๆ
ใช่หรื อไม่?
ความส�าเร็จมีความหมายแตกต่างกันในแต่ละคน แต่มีสงิ่ หนึง่ ที่เหมือนกัน
คือ การท�าให้ เป้าหมายนัน้ ส�าเร็จ โดยเริ่ มจากความคิดแห่งความส�าเร็จ
ด้ วยเหตุนี ้ อย่างแรกผมขอขอบคุณส�าหรับการซื ้อหนังสือเล่มนี ้ และเริ่ มที่
จะอ่านอย่างตังใจ
้ ความจริงคือคุณก�าลังอ่านหนังสือเล่มนี ้นัน่ แสดงให้ เห็น
ว่าคุณคือคนที่ลงมือท�า คนฉลาดจะรู้วา่ คุณไม่จ�าเป็ นต้ องเปลีย่ นวงล้ อเพื่อ
ที่จะประสบความส�าเร็ จ เพียงแค่ท�าตามสูตรที่มีอยู่แล้ วและได้ พิสจู น์
มาแล้ วจากคนที่ประสบความส�าเร็ จในอดีต
อะไรที ่ทําให้ข้อมูลในหนังสื อเล่มนี ้แตกต่างจากหนังสื อเล่มอื ่นๆ ที ่ได้
สอนคุณให้ประสบความสําเร็ จ? หนึ่งในกุญแจส�าคัญคือ ข้ อมูลนี ้ได้ มา
จากประสบการณ์สว่ นตัวของผมที่ได้ โค้ ชคน 2,500 คนมานานกว่า 10 ปี
ดังนัน้ ความส�าเร็ จของนักเรี ยนที่เรี ยนกับผมไม่ใช่มาจากความบังเอิญ
หรื อไม่ใช่วิธีไร้ สาระที่ “อาจจะ” หรื อไม่ได้ ผล
แต่ทฤษฎีนี ้มีพื ้นฐานมาจากศาสตร์ แห่งเหตุและผล ซึ่งหมายความว่า
ความคิดเป็ นเหตุกบั สภาพชีวิตของเรา ในทางกลับกัน ความส�าเร็ จของ
เราเป็ นเพียงผลของความคิดเหล่านัน้ อีกความหมายหนึง่ พวกเรากลาย
เป็ นสิ่งที่เราคิดมากที่สดุ ในเวลานัน้ และนัน่ หมายความว่าอะไรกันแน่?
1# »Å´ÅçÍ¡¾ÅÑ§áË‹§¤ÇÒÁÊÓàÃç¨
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ส�าหรับผู้ที่เริ่ มต้ น ถ้ าคุณเปลี่ยนความคิดของคุณ คุณได้ เปลี่ยนชีวิตของ
คุณแล้ ว ดังนัน้ เมื่อคุณคิดแบบคนที่ประสบความส�าเร็จ คุณก็กลายเป็ นคน
ที่ประสบความส�าเร็จไปแล้ ว ถ้ าคุณคิดถึงความมัง่ คัง่ ร�่ ารวย คุณก็จะกลาย
เป็ นคนมัง่ คัง่ ร�่ ารวย
มันส�าคัญมาก ผมอยากให้ คณ
ุ จ�าไว้ ว่ามันท�างานได้ ทงสองทาง
ั้
ถ้ าคุณ
อนุญาตให้ ตนเองคิดลบเกี่ยวกับด้ านความมัง่ คัง่ ด้ านการเงิน (หรื อเกี่ยวกับ
สถานการณ์ตา่ งๆ) สิง่ นันก็
้ จะน�าพาคุณไปเจอแต่เรื่องความยากล�าบากเช่นกัน
ลองคิดถึงความส�าเร็ จให้ คล้ ายๆ กับการท�าตามสูตรอาหารของคนอื่น
ยกตัวอย่างเช่น ถ้ าใครบางคนท�าเค้ กช็อกโกแลตที่อร่ อยที่สดุ ในโลก แล้ ว
คุณสามารถท�าได้ อร่อยเหมือนเขาไหม? ค�าตอบคือ “ได้ ” เพราะคุณมีสตู ร
การท�าเค้ ก และคุณก็ได้ เลียนแบบสูตรนัน้ แต่มนั ไม่สามารถที่จะเกิดขึ ้นได้
ถ้ าคุณอ่านมันเพียงอย่างเดียว คุณจะต้ องลงมือท�า และท�าตามขันตอนอย่
้
าง
ครบสูตร และนัน่ คือการเริ่ มต้ นของการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของคุณ
สิง่ ทีค่ ณ
ุ คิดคุณได้ ลงมือท�าแล้ ว อัลเบิร์ต ไอนส์ไตน์ (Albert Einstein) ได้ กล่าว
ไว้ วา่ “ปั ญหาที่ใหญ่ โต ย่ อมไม่ อาจแก้ ไขด้ วยความคิดในระดับเดียวกัน
กับที่สร้ างมันขึน้ มา”
คุณสามารถประสบความสําเร็ จได้ดีทีส่ ดุ ได้อย่างไร? ทางออกที่ดีที่สดุ คือ
การมีคนอยูข่ ้ างๆ คุณ คอยชี ้แนะน�าทางให้ ไปในทิศทางที่ถกู ต้ อง สามารถ
ท�าได้ โดยการมีโค้ ชที่คอยช่วยเหลือคุณ ทางเดียวที่คณ
ุ จะเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการปรั บเปลี่ยนจิตใจให้ ประสบความส�าเร็ จ คุณจะต้ องแน่ใจว่า
คุณได้ มาถูกทางแล้ ว และทางที่ดีที่สดุ คือการเดินรอยตามคนที่ประสบ
ความส�าเร็ จ อย่างเช่น ไบรอัน เทรซี่ (Brian Tracy) หรื อแม้ กระทัง่ ตัวผมเอง
ผู้ซงึ่ มีเรื่ องราวความส�าเร็จมากมาย และได้ พสิ จู น์แล้ วว่าสามารถสร้ างความ
ส�าเร็ จได้ อย่างแน่นอน
> ท�าไมคุณต้ องมาฟั งผม?
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ถ้ าคุณลองไปเดินดูตามร้ านหนังสือ หรื อเข้ าไปดูหนังสือของผู้ขายออนไลน์
คุณจะสังเกตเห็นว่ามีหนังสืออยูห่ ลายเล่มที่สามารถสอนให้ คณ
ุ ประสบความ
ส�าเร็ จ ความส�าเร็จคือเป้าหมายของคนส่วนใหญ่
แต่ถ้ามันง่ายที่จะบรรลุความส�าเร็ จ ทุกคนคงจะประสบความส�าเร็ จกัน
ไปหมด และนัน่ ไม่ใช่ประเด็น
ในท�านองเดียวกัน ถ้ าหนังสือที่เกี่ยวกับการประสบความส�าเร็ จทุกเล่มนัน้
ได้ ผล ก็ไม่จ�าเป็ นต้ องมีข้อมูลอะไรใหม่ๆ และอะไรที่ท�าให้ หนังสือเล่มนี ้แตก
ต่างออกไป?
ท�าไมคุณควรฟั งผมมากกว่าคนที่ประสบความส�าเร็ จคนอื่นๆ ที่ก�าลังดึง
ความสนใจของคุณ?
เหตุผลหลักก็คือ ผมไม่ใช่คนที่ประสบความส�าเร็จมาทังชี
้ วติ แต่ผมสามารถ
เอาชนะข้ อบกพร่อง และประสบความส�าเร็ จเกินความฝั นของผม ในความ
เป็ นจริ งก็คือ ตอนที่ผมได้ เข้ าสัมมนาของ ไบรอัน เทรซี่ ผมได้ เรี ยนรู้หลักการ
ที่จะให้ บรรลุเป้าหมาย ซึง่ ในตอนนันผมก็
้
อาจจะเหมือนใครบางคนที่มีพลัง
มากเพื่อที่จะบรรลุความส�าเร็จในเป้าหมาย แต่ผมไม่ร้ ูวา่ จะเริ่ มจากตรงไหน
ในช่วงเวลานัน้ ผมเริ่ มมีเงินมากขึ ้น และผมก็เป็ นโค้ ชที่ประสบความส�าเร็จ
ผมได้ รับการโค้ ชส่วนตัวจาก ไบรอัน เทรซี่ แต่เหมือนมีบางอย่างขาดหายไป
และผมไม่เคยลืมเลย ในงานสัมมนานัน้ ไบรอัน เทรซี่ ก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน
ไม่มีใครแก้ ปัญหาได้ แม้ กระทัง่ โค้ ชที่เก่งๆ ระดับต้ นๆ ในวงการนี ้ ในวันนัน้
ผมได้ รับเชิญให้ ไปรับประทานอาหารกลางวันกับไบรอันและโค้ ชที่เป็ นผู้น�า
ท่านอื่นๆ ผมมองไปรอบๆ ห้ อง ผมได้ สงั เกตเห็นปั ญหานัน้ ใช่! ไม่มีใครท�า
อะไรผิดหรอก ผมไม่เคยลืมที่นงั่ ตรงนัน้ นัง่ รอใครบางคน บางคนที่ก�าลังท�า
บางอย่าง และบางทีผมคิดว่า ผมควรจะพูดอะไรสักอย่าง
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ผมไม่เคยลืมว่าเกิดอะไรขึ ้น แม้ ตลอดเวลาความทรงจ�ายังคงฝั งอยู่ในหัว
ของผม ผมได้ เดินตรงไปหา ไบรอัน เทรซี่ และพูดว่า “คุณไบรอัน พวกเรา
มีปัญหา และนี่คือทางเลือกของคุณที่จะแก้ ปัญหานี ้”
ผลลัพธ์คือ ผมสามารถช่วยธุรกิจของเขาได้ ในเวลานัน้ กุญแจส�าคัญก็คือ
ถ้ าผมไม่ได้ พดู อะไรบางอย่างกับ ไบรอัน เทรซี่ เขาจะต้ องสูญเสียเงินหลาย
ร้ อยหลายพันเหรี ยญ
แต่เพราะเป็ นข้ อเสนอแนะของผม ท�าให้ ได้ ข้อสรุ ปที่ดีขึ ้น หลังจากนัน้
ไบรอันได้ แต่งตังให้
้ ผมเป็ นโค้ ชอันดับหนึง่ ในด้ านการตังเป
้ ้ าหมาย เพราะเขา
ได้ เห็นทักษะและความสามารถที่ผมสามารถแก้ ปัญหาและช่วยท�าลายบาง
สิง่ ที่หยุดชะงักให้ พวกเขาได้ รับในสิง่ ที่ต้องการ
ก่อนหน้ านัน้ คุณอาจคิดว่าผมคงไม่มีโอกาสได้ ประสบความส�าเร็จ เนื่องจาก
มีเหตุการณ์มากระทบกระเทือนจิตใจทีเ่ กิดขึ ้นในวัยเด็กของผม ซึง่ ในทางกลับ
กัน อาจมีผล (เชิงลบอย่างมาก) ในเส้ นทางที่เหลือของชีวิตผม
ตอนที่ผมอายุ 7 ขวบ พ่อได้ ฆา่ แม่ของผม ผมจ�าได้ วา่ รู้สกึ เสียใจอย่างมาก
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น และท�าให้ ผมเป็ นคนพูดติดอ่างหลังจากนัน้
ในความเป็ นจริ ง ผมไม่สามารถพูดได้ เลย ในหัวของผมยังคงหมุนวนรอบ
พร้ อมค�าถามที่ยงั ไม่ได้ รับค�าตอบก็คือ “ท�าไมพ่อของผมถึงท�าในสิง่ นัน?”
้
เป็ นเวลาหลายปี ที่ผมยังคงคิดถึงเรื่ องนี ้ และถามว่า “ท�าไมคนถึงท�าในสิ่ง
ที่พวกเขาท�า?” “อะไรคือสาเหตุของพฤติกรรมเหล่านี ้” ผมคิดแต่เรื่ องแย่ๆ
และชีวิตผมก็เจอแต่เรื่ องแย่ๆ ตอนผมอายุ 16 ปี ผมถูกไล่ออกจากบ้ านของ
ผมเอง ในเวลานันผมไม่
้
ได้ เรี ยนหนังสือ ไม่มีเงิน ไม่มีอะไรเลย และมีงาน
เดียวเท่านันที
้ ่ผมสามารถท�าได้ คอื งานในสนามกอล์ฟ ท�าหน้ าที่ตดั หญ้ า และ
ได้ คา่ แรงที่ต�่าที่สดุ เพราะงานนี ้ผมไม่จ�าเป็ นต้ องพูดหรื อสื่อสารใดๆ กับใคร
แม้ กระนันในท่
้ ามกลาง “ความมืด” ผมก็ยงั มีความฝั นทีจ่ ะประสบความส�าเร็จ
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อะไรที่ท�าให้ ผมเปลีย่ นชีวติ เมื่อเพื่อนของผมคนหนึง่ ผู้ซงึ่ ใส่ใจและดูแลผมได้
ชวนผมให้ ไปงานสัมมนาแห่งหนึง่ ในตอนนันผมไม่
้
มีเงินที่จะเข้ าไปเรี ยน แต่
ผมมุง่ มัน่ ที่จะหาทางออก จริ งๆ แล้ วผมหาเงินโดยการขายของที่ผมรักหลาย
อย่างเช่น โทรทัศน์ วิดีโอ กีตาร์ ไฟฟ้า
ผมท�าทุกอย่าง เพราะผมได้ บอกเพื่อนสนิทของผมว่า “มันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่ อง
เงิน แต่เป็ นเรื่ องของการรับผิดชอบ” ความคิดเรื่ องที่จะประสบความส�าเร็จ
ของผมได้ เพิ่มพูนขึ ้นมาจากงานสัมมนาในครัง้ นัน้ เมื่อผู้พดู บอกพวกเราว่า
ความส�าเร็จคือทักษะที่คณ
ุ สามารถเรี ยนรู้ได้ คุณไม่จ�าเป็ นต้ องเกิดมาพร้ อม
กับมัน คุณเพียงแค่ต้องการมันอย่างจริ งจัง และมุ่งมัน่ ที่จะท�าทุกอย่าง
ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ ้นก็ตาม
หลังจากที่เข้ ามาในงานสัมมนานัน้ ผมต้ องการที่จะรู้ทกุ อย่างที่เกี่ยวกับการ
บรรลุเป้าหมายว่าท�าอย่างไรให้ ประสบความส�าเร็จ ดังนัน้ ผมจึงเริ่ มที่จะ
เรียนรู้ อ่านหนังสือทุกเล่มทีผ่ มมี ผมอ่านหนังสือเยอะมากแต่ผมก็ยงั ไม่ก้าวหน้ า

·ÓäÁ?
¡çà¾ÃÒÐÇ‹Ò¼ÁäÁ‹ÁÕ¼ÙŒ¹Ó·Ò§
การแสวงหาความส�าเร็ จของผมยังคงด�าเนินต่อไปเรื่ อยๆ จนกระทัง่ ผม
ได้ เข้ าร่ วมงานสัมมนาที่จดั ขึ ้นโดยโค้ ชที่ประสบความส�าเร็ จสูงสุดในโลก
ในการเข้ าสัมมนาครัง้ นี ้ ผมต้ องขายของที่มีคา่ ที่สดุ ของผมนัน่ คือสร้ อยคอ
ทองค�าเส้ นสุดท้ ายเพื่อที่จะไปซื ้อบัตรเข้ าสัมมนา ผมไม่มีข้อสงสัยกับการ
ที่จะเข้ าสัมมนาในครัง้ นี ้และผมก็มงุ่ มัน่ เป็ นอย่างมาก มันเป็ นการตัดสินใจ
ที่ถกู ต้ อง เพราะในงานสัมมนานี ้ให้ มลู ค่ามากมาย และได้ แนะน�าเส้ นทาง
สูค่ วามส�าเร็ จ 3 เส้ นทาง
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เส้ นทางที่ 1 คนที่ไม่เอาจริ งหรื อล้ มเลิก (Quitter) กลางคัน คนส่วนใหญ่
จะล้ มเลิกเมื่อถึงทางตัน และยากเกินไปส�าหรับพวกเขา
เส้ นทางที่ 2 คนที่เครี ยด (Stressor) คนเหล่านีช้ อบที่จะกดดันอยู่กับ
ความเครี ยดตลอดเวลา ซึง่ ท�าให้ พวกเขาไม่มีความสุข
แต่ถ้าประสบความส�าเร็จแล้ วไม่มคี วามสุข นัน่ ก็คอื ความล้ มเหลวเช่นเดียวกัน
คุณเห็นด้ วยกับผมไหม?
เส้ นทางที่ 3 โค้ ชสอนผมให้ บรรลุความส�าเร็ จได้ เร็ วกว่ าถึง 10 เท่ า
และง่ ายกว่ าวิธีอ่ ืนๆ ถึง 100 เท่ า นัน่ คือ การสอนผ่านการโค้ ชชิ่ง
การท�างานแบบตัวต่อตัวส�าหรับคนทีย่ งั ไม่ประสบความส�าเร็จ แต่เขาสามารถ
ที่จะสอนให้ คณ
ุ ประสบความส�าเร็ จได้ ด้วยตนเอง
กุญแจส�าคัญของการโค้ ชนี ้ไม่ใช่ว่าคุณจะสามารถไปจ้ างโค้ ชที่ไหนก็ได้
แต่คณ
ุ ต้ องจ้ างโค้ ชที่เขาสามารถท�าให้ คณ
ุ บรรลุเป้าหมายได้ ด้วยตนเอง
นัน่ คือจุดเริ่ มต้ นที่ผมได้ ท�า เมื่อตอนที่ผมได้ จ้างโค้ ชคนนัน้ มันมีบางสิง่ บาง
อย่างที่นา่ สนใจเกิดขึ ้นทันที
อย่างแรกคือ การท�าตามกระบวนการของโค้ ชทีละขันตอน
้
และนัน่ เองท�าให้
ผมมีรายได้ 600% ในช่วงเวลาเพียงแค่ 60 วันเท่านัน้ หลังจากที่มีการเรี ยน
ตัวต่อตัวเป็ นเวลา 5 ปี ตอนนี ้ผมได้ เป็ นมหาเศรษฐี และผมก็สามารถที่จะ
จ้ างไบรอัน เทรซี่ เพื่อที่จะมาเป็ นโค้ ชส่วนตัวให้ ผมในด้ านความส�าเร็จส่วน
บุคคลและธุรกิจมากยิ่งขึ ้น
> คุณเลือกที่จะต่ อสู้หรื อหลบหนี?
ในขณะที่คนส่วนใหญ่ต้องการประสบความส�าเร็ จ แท้ จริ งมันก็แค่ฝันที่ไกล
ออกไปเท่านัน้ นัน่ เป็ นเพราะหลายๆ คนเชื่อว่าความส�าเร็จนันไม่
้ สามารถเข้ า
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ถึงได้ นี่อาจเป็ นเพราะเหตุการณ์ทางอารมณ์ที่หนักหน่วงหรื อประสบการณ์
ในอดีตที่ไม่ดีมาก่อน ซึ่งเรี ยกว่า ประสบการณ์ ท่ ีมีความส�าคัญทาง
อารมณ์ (Significant Emotional Event : SEE) เช่นเดียวกับที่ผมเคยเจอ
มาเมื่อตอนยังเป็ นเด็ก และรู้สกึ ว่าคุณไม่ดีพอที่จะก้ าวไปข้ างหน้ าและท�าใน
สิง่ ที่คณ
ุ ต้ องการจะท�า
ในกรณีของผม หลังจากที่ผมเริ่มมีฐานะทางการเงินที่ดขี ึ ้น ผมก็ยงั ไม่มีความ
สุขหรื อความพึงพอใจเต็มร้ อยอยูด่ ี ผมคิดอยูเ่ สมอว่า “ท�าอย่างไรผมจะได้
เป็ นโค้ ชที่อยูใ่ นระดับต้ นๆ?” แต่ผมคิดผิด เพราะเพียงแค่การที่ผมกลายเป็ น
เศรษฐี นนยั
ั ้ งไม่ดีพอ
ผมมีความกระตือรื อร้ นที่จะเติบโต และผมก็ตงเป
ั ้ ้ าหมายที่ใหญ่ขึ ้นไปอีก แต่
เป็ นเรื่ องที่นา่ เสียดาย หลังจากนันผมได้
้
มีประสบการณ์ที่ท้าทายอันยิ่งใหญ่
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เกี่ยวกับธุรกิจของผม และความท้ าทายนี ้ก็ขยายใหญ่ขึ ้น แต่ผมก็เริ่ มรู้สกึ ว่า
ตนเองอาจจะไม่ดีพอที่จะสามารถแก้ ปัญหานี ้ได้
การกระท�าแบบนี ้น�าไปสู่ความพ่ายแพ้ คุณเห็นไหมครับ ถ้ าคุณให้ ความ
หมายกับตนเองว่าคุณไม่ดีพอ คุณก็จะเริ่ มรู้สกึ กลัวขึ ้นมาทันที
ท�าไม?
เพราะถ้ าคุณคิดว่าคุณไม่ดีพอ นัน่ หมายความว่าคุณก�าลังอยู่ในช่วงของ
ความเจ็บปวด และเมื่อไรก็ตามที่คณ
ุ คาดหวังความเจ็บปวด คุณก็จะอยู่
ในช่วงอารมณ์ของความกลัว และนัน่ เองที่จะเป็ นตัวกระตุ้นท�าให้ เกิดการ
ตอบสนองทันที
> สู้ (Fight)
> ถอยหรื อ (Flight)
เมื่อคุณได้ ตดั สินใจไปในทางที่คณ
ุ ต้ องการแล้ ว บางสิ่งบางอย่างก็จะเกิด
ขึ ้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อสมองของคุณสัง่ การให้ ไปในที่ที่ปลอดภัย ถึงแม้ วา่
จะเป็ นการรับรู้ถงึ อันตรายที่ไม่มีอยูจ่ ริงก็ตาม คุณก็จะตอบสนองในแบบนัน้
แต่นี่เป็ นสิง่ ส�าคัญทีต่ ้ องจ�าไว้ เมือ่ สมองของคุณเฝ้ าทีจ่ ะอยูใ่ นพื ้นที่ ปลอดภัย
และมันจะสัง่ การให้ คณ
ุ ไม่ เติบโต หลายปี ผ่านมาผมยังไม่เข้ าใจหลักการ
นี ้เท่าไรนัก และผมไม่มีโค้ ชอย่างจริ งจัง ผมตกเข้ าไปเป็ นเหยื่อของความ
กลัวนี ้ และก็สญ
ู เสียความส�าเร็ จทังหมดที
้
่ผมได้ รับ
ถึงแม้ วา่ ในตอนนันผมเป็
้
นคนมีฐานะดีอยูแ่ ล้ ว มีเงินมากมาย แต่ผมก็ยงั ไม่
สามารถท�าให้ ผ้ คู นเข้ าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาที่จะเป็ นตัวเคลือ่ นให้ พวกเขาห่าง
ไกลจากการตังเป
้ ้ าหมาย หรื อเคลื่อนตัวคุณเข้ าใกล้ พวกเขา
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เมื่อใดก็ตามที่คณ
ุ เผชิญหน้ ากับความท้ าทาย มันเป็ นสิง่ ส�าคัญที่คณ
ุ จะให้
ความหมายกับตนเองในสิ่งที่คณ
ุ จะได้ รับ และที่ที่คณ
ุ ยังคงอยูบ่ นเส้ นทาง
ที่ถกู ต้ อง
> ผมดีมากพอ และ
> ผมดีมากพอที่จะจัดการกับความท้ าทายนีไ้ ด้
ในการท�าเช่นนี ้หนึง่ ในกุญแจส�าคัญที่ใหญ่ที่สดุ คือ การค้ นหาสิง่ เล็กๆ ว่าคุณ
ได้ ท�าในสิง่ ที่ถกู ต้ อง และให้ รางวัลกับตนเอง โดยให้ “ถ้ วยรางวัลแห่งความ
ดีพอ” ตัวอย่างเช่น คุณต้ องมัน่ ใจว่าคุณสามารถเรี ยนรู้จากข้ อผิดพลาดนี ้
และมุง่ มัน่ ไปที่เป้าหมายของคุณอย่างเต็มที่
แม้ แต่สงิ่ เล็กๆ ที่คณ
ุ ท�า ก็สมควรที่จะได้ รับการชื่นชมโดยการให้ รางวัลเป็ น
ค�าพูดสวยๆ “เห็นไหม คุณท�าได้ ดีแล้ ว” ในทางกลับกัน ถ้ าคุณบอกกับตนเอง
ว่าคุณโกหก หรื อคุณไม่ดีพอ นัน่ จะท�าให้ คณ
ุ รู้สกึ ไม่ดี
คุณดีพอที่จะประสบความส�าเร็จแล้ วหรื อยัง?
ในการที่จะขุดลึกหาข้ อเท็จจริ ง คุณสามารถดูความเป็ นจริ งได้ ด้วยวิธีนี ้
โดยการถามค�าถามนี ้กับตนเอง “มีมนุษย์คนไหนบ้ างที่ไม่เคยท�าผิดพลาด”
(“ใช่” ทุกคนเคยท�าผิดพลาด)
“เป็ นไปได้ ไหมที่มนุษย์จะไม่ท�าผิดพลาด?”
(ไม่มีทาง!)
ดังนัน้ ถ้ าคุณท�าผิดพลาด นัน่ หมายความว่าอะไร
(เพราะว่ าคุณคือมนุษย์ )
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หรื ออาจเป็ นเพราะว่ าคุณไม่ ดพ
ี อ?
(ไม่ใช่! มนุษย์ทกุ คนสามารถที่ท�าผิดพลาดได้ )
ในความเป็ นจริ ง ถ้ าคุณเรี ยนรู้ จากความผิดพลาดนัน้ ไม่ได้ หมายความ
ว่าคุณไม่ดีพอ คุณเห็นไหมว่าผมต้ องการมอบ “ถ้ วยรางวัลแห่งการดีพอ
ตลอดเวลา” ในช่วงที่ผมผ่านเหตุการณ์ทางอารมณ์ที่ส�าคัญ ในกรณีแบบนี ้
ผมมองหาสิง่ ทีผ่ มท�าถูกต้ องในทุกสถานการณ์ และผมก็พดู อย่างภาคภูมใิ จว่า
“โอ้ ไมเคิ ล คุณได้ถว้ ยรางวัลทีด่ ีพออีกแล้ว คุณทําได้ดีมาก คุณคือคนที ่
ดีพอและคุณก็ดีมากจริ งๆ ด้วย” ผมได้ พดู แบบนี ้ซ� ้าๆ อีกครัง้ และอีกครัง้
“ผมดีมากพอ ผมดีมากพอ.....”
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รวมถึงในระหว่างทางผมไปที่บ้าน ผมยังเก็บความส�าเร็จเล็กๆ และชื่นชม
กับความส�าเร็ จนัน้ ถึงแม้ ว่าจะเป็ นเพียงสิ่งเล็กๆ แต่นนั่ ก็คือความส�าเร็ จ
ไม่วา่ จะเล็กหรื อใหญ่ ให้ เก็บไว้ จนกลายเป็ น “ก�าแพงแห่งถ้ วยรางวัล (Trophy
Wall)’’ ของผมที่พิสจู น์วา่ ผมดีพอ คุณเห็นไหมว่านัน่ เป็ นพฤติกรรมบาง
อย่างที่จะช่วยสนับสนุนให้ ตวั คุณนันเป็
้ นสิง่ ที่ดีพอ และคุณก็สามารถท�าได้
ด้ วยเช่นกัน
คุณ เห็น ความส�าเร็จเป็ นอย่ างไร?
ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ ้นมาในชีวติ คุณ ทังที
้ ส่ ามารถควบคุมหรือไม่สามารถควบคุม
ได้ ในในอดีต ในช่วงที่มีเหตุการณ์ที่มีความส�าคัญทางอารมณ์ กุญแจส�าคัญ
ก็คือ การตอบสนองของคุณ
ในครัง้ แรกอาจจะดูเหมือนยากที่จะท�า แต่ถ้าคุณมีหลักยึดในใจ จะสามารถ
ช่วยให้ คณ
ุ จัดการกับเหตุการณ์ที่สา� คัญ และท�าให้ คณ
ุ ยังคงความเชื่อว่าคุณ
ดีพอ คุณสามารถสร้ างความส�าเร็ จได้
“สูตร” ต่อไปนี ้เป็ นสิง่ ส�าคัญต่อความส�าเร็จของคุณ
E+R=O
E = Event (เหตุการณ์) และเหตุการณ์อะไรที่ท้าทายกับคุณ
R = Response (การตอบสนอง) และคุณให้ ความหมายของเหตุการณ์นี ้ยังไง
(นี่คือความหมายของค�าว่า คุณดีพอ หรื อ คุณไม่ ดีพอ ถ้ ามันไม่เป็ นใน
ทางบวก ให้ ปรับเท่าที่จ�าเป็ นตอนนี ้)
O = Outcome (ผลลัพธ์) ความหมายที่คณ
ุ ให้ กบั เหตุการณ์ จะก�าหนด
ผลลัพธ์ที่คณ
ุ ได้ รับ
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ความพยายามและความจริ งนี ้ผมคอยย� ้ากับลูกค้ าของผมเสมอ ไม่วา่ อะไร
จะเกิดขึ ้น คุณจะต้ องมัน่ ใจและสร้ างพลังให้ แก่ตนเอง (ความหมายคือ
คุณต้ องเป็ นคนที่ดพ
ี อ)
แต่ก็ไม่ได้ เป็ นเรื่ องง่ายที่จะท�าได้ อย่างที่พดู เพราะในชีวิตจริ ง ผู้คนรอบข้ าง
จะโน้ มน้ าวว่าคุณ ไม่ ดีพอเสมอ ใช่ มันต้ องเกิดขึ ้นอย่างแน่นอน (อาจบ่อย
กว่าที่คณ
ุ คิดไว้ ซะอีก) อีกหนึง่ เหตุผลคือ คนมากมายบนโลกใบนี ้ชอบที่จะ
ต่อว่าคนอื่นมากกว่าที่จะเอาตนเองเข้ าไปรับผิดชอบกับเหตุการณ์นนๆ
ั ้ ให้
คิดเสมอว่า “ความสามารถในการตอบสนอง (Response Ability)” หมาย
ถึงความสามารถในการเลือกความหมายที่คณ
ุ มอบให้ กบั เหตุการณ์ นนั ้
ดังนัน้ เมื่อผู้คนเริ่มที่จะต่อว่าคุณว่าคุณไม่ดพี อ (เขาเหล่านันอาจพู
้
ดมากกว่า
นี ้และให้ เหตุผลว่าท�าไมพวกเขาถึงคิดเช่นนัน)
้ คุณต้ องจ�าไว้ เสมอว่า นี่ไม่ใช่
เรื่ องจริ ง ในกรณีนี ้เมื่อผู้คนเริ่ มที่จะพูดกับคุณแบบนัน้ มันไม่ได้ หมายความ
ว่าคุณไม่ดีพอ ถึงแม้ ถ้าคุณท�าผิดพลาด ขอให้ คดิ ว่าคุณก็แค่มนุษยธรรมดา
คนหนึง่ แต่ไม่ได้ หมายความว่าคุณไม่ดีพอ และก็ไม่ได้ ความว่าคุณจะต้ อง
ล้ มเลิกกับสิง่ ที่คณ
ุ ท�าอยู่
ใช่ ไหม?
ไม่ จา� เป็ น
ถ้ าคุณไม่ระวังในเวลาที่คนอื่นเขาวิจารณ์ เมื่อนันคุ
้ ณจะมี ”ปฏิกิริยาตอบ
สนอง” เหมือนคุณได้ ยอมรับกับตนเองด้ วยว่าคุณไม่ดีจริ ง อย่างไรก็ตาม
ให้ คิดอยู่เสมอว่า การรั บรู้ คือการฉายภาพในโลกของผู้อื่น แล้ วอะไร
ที่หมายความว่าอย่างนัน?
้ สิง่ ที่หมายถึงคือคนที่จะผลักดันคุณให้ ไปถึงเป้า
หมายนันได้
้ จริ งๆ เขาจะรู้สกึ ว่าคุณดีพอ และจะไม่พดู ว่าคุณไม่ดี พวกเขา
เหล่านันจะคอยบอกคุ
้
ณอยูเ่ สมอว่า
คุณดีมากพอ!
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ดังนัน้ เมื่อคุณพบเจอกับผู้คนที่ชอบวิพากษ์ วิจารณ์ในตัวคุณ และคุณมี
ความรู้สกึ ว่า คุณไม่ดีพอที่จะบรรลุเป้าหมาย หรื อดีพอที่จะเดินต่อไปตาม
เส้ นทางของคุณ ให้ นึกเสมอ และพูดย� ้ากับตนเองว่า “ฉันเป็ นคนที ด่ ี มาก
พอ, ฉันเป็ นคนทีด่ ีมากพอ, ฉันเป็ นคนทีด่ ีมากพอ การพูดว่า “ฉันเป็ นคน
ที่ดมี ากพอ” แบบนี ้ไปเรื่ อยๆ เป็ นมนตร์ สะกดที่ท�าให้ ค�าพูดของคนเหล่านัน้
ละลายหายไปและค�าพูดนันจะท�
้ าให้ คณ
ุ รู้สกึ และคิดว่าคุณไม่ได้ เป็ นแบบที่
เขาพูดกัน (การที่พวกเขาพูดซ� ้าๆ ว่าไม่ดีมากพอนัน่ ก็หมายความว่าเขาได้
พูดถึงตัวเขาเองเช่นกัน)
เข้ าใจไหมครั บ?
ความจริ งคือ ตัวคุณเอง และคุณคือคนที่ดีมากพอ ดังนันพู
้ ดกับตนเองบ่อยๆ
ให้ เข้ าไปถึงในจิตส�านึก และให้ จิตใต้ ส�านึกของคุณได้ รับรู้ เมื่อสิง่ นันเกิ
้ ดขึ ้น
คุณสามารถจะเลื่อนภูเขาทังลู
้ กไปได้ อย่างง่ายดาย
คุณคิดว่ าการมีโค้ ชส่ วนตัวเพื่อสร้ างความส�าเร็จเหมาะสมกับคุณไหม?
ไม่วา่ คุณจะมีชีวติ แบบไหนในตอนนี ้ความจริ งก็คือ ความส�าเร็จอยูใ่ กล้ กว่า
ที่คณ
ุ คิด ถ้ าคุณมีเครื่ องมือที่ถกู ต้ องน�าพาคุณไปถึงเป้าหมาย
ดังนัน้ การโค้ ชแบบตัวต่ อตัวนัน้ เหมาะสมกับคุณไหม?
จะใช่ ถ้ าคุณ :
> ต้ องการบรรลุเป้าหมายให้ เร็วกว่ า 10 เท่ า
> เป็ นเจ้ าของกิจการที่ต้องการจะสร้ างธุรกิจหลายล้ านเหรี ยญ
> ต้ องการที่จะสร้ างรายได้ 6 ถึง 7 หลักต่ อเดือนในการเป็ นโค้ ช
มืออาชีพ
> มีเป้าหมายที่จะเป็ นโค้ ชเงินล้ าน
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แต่ผมก็ไม่สามารถที่จะท�าให้ คณ
ุ ประสบความส�าเร็ จอย่างที่คณ
ุ ต้ องการ
เพราะคุณไม่สามารถท�าได้ ด้วยการอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว สิ่งที่ต้อง
ท�านอกเหนือจากนี ้คือการลงมือท�า และท�าอย่างมีระเบียบวินยั
เพราะว่าแนวคิดของหนังสือเล่มนี ้คือ การอธิบายถึงปั จจัยที่จ�าเป็ นส�าหรับ
การประสบความส�าเร็ จ แต่ถ้าคุณต้ องการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองจริ งๆ
คุณสมควรอย่างยิง่ ที่จะต้ องมีโค้ ชที่คอยดูแลและให้ คา� ปรึกษาอยูต่ ลอดเวลา
และผลักดันให้ คณ
ุ ท�าได้ ส�าเร็ จตามเป้าหมายที่ได้ วางไว้ !
เส้ นทางนี ้จะช่วยให้ คณ
ุ ได้ รับวิธีที่งา่ ยที่สดุ เร็วที่สดุ และได้ รับการพิสจู น์มาก
ที่สดุ เพื่อให้ แน่ใจว่าอัตราความส�าเร็ จ 100% ได้ เข้ าถึงและเล็งเป้าหมาย
ที่คณ
ุ ตังไว้
้ อย่างแท้ จริง แต่ไม่ใช่โค้ ชทุกคนจะเหมือนกัน คุณควรที่จะเลือกว่า
คนไหนที่จะพาคุณไปสูเ่ ป้าหมาย โค้ ชส่วนใหญ่มีทงดี
ั ้ และไม่ดี และนัน่ ก็ให้ ข้อ
สรุปที่วา่ นักเรี ยนนันไม่
้ ได้ สา� เร็จอย่างแท้ จริง (หรื อไม่ได้ ผลลัพธ์อย่างแน่นอน)
ดังนัน้ เวลาที่คณ
ุ เลือกจะให้ ใครมาโค้ ชคุณ คุณจ�าเป็ นที่จะต้ องถามตนเอง
ก่อนว่า คุณต้ องการที่จะใช้ ทกุ ช่วงเวลาทังหมด
้
เงิน และความพยายาม
ในการบรรลุเป้าหมายของคุณ หรื อเพียงแค่ให้ ได้ ผลลัพธ์ ธรรมดาเท่านัน้
หรื ออาจจะไม่มีผลลัพธ์เลย
การเลือกโค้ ชที่เหมาะสมช่วยให้ คณ
ุ สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่เหนือกว่าสิ่งที่
คุณฝั นถึง ขณะเดียวกันถ้ าคุณเลือกโค้ ชที่ไม่ใช่ อาจจะท�าให้ คณ
ุ ล้ าหลังและ
ไปไม่ถงึ ไหน ท�าให้ คณ
ุ เสียเวลาและเสียเงินอีกด้ วย
แล้ วคุณจะรู้ ได้ ยังไงล่ ะ?
ผมรู้ เพราะผมเคยประสบเหตุการณ์แบบนี ้มาก่อน มันเป็ นการทดลองที่ผิด
อย่างมากมาย (บางทีมนั อาจจะผิดพลาดมากกว่าการได้ ทดลองด้ วยซ� ้า) ผม
เคยลองที่จะท�าให้ ประสบความส�าเร็จด้ วยตนเอง แต่แล้ วก็ท�าไม่ได้ และท�าให้
ผมเสียเวลาไปหลายปี ซึง่ จริ งๆ มันอาจจะเป็ นปี ที่ผมประสบความส�าเร็ จ
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แล้ วก็ได้ แต่นนั่ ก็ท�าให้ ผมเครี ยด โกรธ โมโห ผิดหวังอยูต่ ลอดเวลา และ
ที่ส�าคัญมันอันตรายมากด้ วยเมื่อถ้ าคุณพยายามที่จะประสบความส�าเร็ จ
นี่อาจเป็ นเพราะว่าคุณไม่ได้ เคลือ่ นไปข้ างหน้ า คุณไม่ได้ ให้ รางวัลกับตนเอง
และคุณคิดเสมอว่า คุณยังไม่ดีพอ และนี่อาจจะเป็ นสาเหตุท�าให้ คณ
ุ เดิน
ถอยหลังแทนที่จะเดินไปข้ างหน้ า และก็ไม่ใช่ทางที่จะไปสูค่ วามส�าเร็จ
คุณได้ ตระหนักรู้วา่ คุณไม่สามารถที่จะปิ ดตาตนเองและจ้ างใครมาเป็ นโค้ ช
ของคุณได้ แต่คณ
ุ ต้ องใช้ เวลาในการเลือกโค้ ชที่ดีที่สดุ ให้ แก่ตนเอง ใช่แล้ ว
มันอาจจะต้ องใช้ เวลาและเงินมากมายในการหาโค้ ชที่ดีที่สดุ แต่ท้ายที่สดุ
อาจมีมลู ค่า 100 เท่าของการลงทุนที่คณ
ุ ใส่ไว้
¢Ñé¹µÍ¹µ‹Íä»¢Í§¡ÒÃÁØ‹§µÃ§ä»ÊÙ‹¤ÇÒÁÊÓàÃç¨
ทุกการเดินทางเริ่มต้ นมาจากก้ าวแรก และทุกๆ ก้ าวของเส้ นทางเดินของคุณ
ช่างส�าคัญยิง่ หนัก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงเริ่มต้ น นัน่ เป็ นเพราะก้ าวต่างๆ
นันจะก�
้ าหนดทิศทางที่ให้ คณ
ุ ไป ถ้ าคุณท�าอย่างต่อเนื่อง แรงขับเคลือ่ นของ
คุณก็จะถูกหยิบขึ ้นมา เมื่อไปถึงจุดที่ชีวิตขึ ้นสูงสุดคือคุณได้ เรี ยนรู้ความคิด
แบบคนส�าเร็ จที่ได้ พิสจู น์มาแล้ วจากคนอื่นที่ท�ามาก่อนหน้ าคุณ
ไบรอัน เทรซี่ และผม ได้ สอนผู้คนทัว่ โลกให้ มีความคิดแบบมหาเศรษฐี
พวกเขาเหล่านันได้
้ ประสบความส�าเร็จและบรรลุเป้าหมายตามที่เขาต้ องการ
ตัวอย่างเช่น
> คนทีต่ อ้ งการจะเป็ นมหาเศรษฐี
> เริ่ มต้นทําธุรกิ จทีจ่ ะทําให้ได้กําไร
> พบคู่รกั ในฝั น
> ลดนํ้าหนัก
1# »Å´ÅçÍ¡¾ÅÑ§áË‹§¤ÇÒÁÊÓàÃç¨
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> เป็ นโค้ชมื ออาชี พ
> มี รายได้ 6-7 หลัก
เมื่อคุณเลือกกล้ าที่จะลงมือท�า และเคลือ่ นไปข้ างหน้ าพร้ อมกับการประสบ
ความส�าเร็จที่คณ
ุ ฝั นไว้ ทางที่ดีที่สดุ คือการท�างานร่วมกับโค้ ชแบบตัวต่อตัว
ดังนัน้ ผมขอเชิญชวนคุณเข้ าไปค้ นหาเนื ้อหาจากหนังสือเล่มนี ้ที่ไม่ใช่จะได้
จากไบรอัน เทรซี่ เท่านัน้ แต่ควรที่จะเลือกโค้ ชเพื่อสามารถชี ้แนวทางให้ คณ
ุ
ไปยังเป้าหมายที่คณ
ุ ฝั นไว้
¼Á¾ÃŒÍÁ·Õè¨Ð¿˜§àÃ×èÍ§ÃÒÇ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨¢Í§¤Ø³
áÅÐ¾ÃŒÍÁ¨Ðä»´ŒÇÂ¡Ñº¤Ø³ â´ÂàÃÔèÁ·Õè¨ÐãªŒ¤ÇÒÁÅÑº
à¾×èÍ¤ÇÒÁÁÑè§¤Ñè§¢Í§¤Ø³µ‹Íä»
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“ไมเคิล คือคนที่ผมใหการยอมรับอยางสูง
ทุกวันนี้เขาคือโคชเปาหมายชีวิตอันดับหนึ่งของโลก
ชีวิตนี้ผมเคยมีโคชแคสองคน และไมเคิลคือหนึ่งในนั้น”

-ไบรอัน เทรซี่

นักเขียน และนักพูดระดับ
Top 10 ของโลก

“ไมเคิล โบลดัก ชายที่สามารถบรรลุถึง
ความสําเร็จในระดับสูง ทั้งๆ ที่มีพื้นเพเปนโรคทางจิต
แถมยังเรียนไมจบแมชั้นมัธยม ถือเปนเครื่องพิสูจนชั้นดีวา
หลักการตางๆ ในหนังสือเลมนี้เปนสากล ไมขึ้นกับชาติพันธุ
หรือวุฒิการศึกษา”

- แจ็ก แคนฟลด

ผูแตงหนังสือขายดี
“The Success Principles”

ไมเคิล โบลดัก ไดรับการเรียกขานดวยชื่อที่แสดงถึงสิเนหาวา
“โคชเปาหมายชีวิตอันดับหนึ่งของโลก” โดย ไบรอัน เทรซี่
และตอไปนี้คือสิ่งที่คุณจะไดรับจากผูชายคนนี้
ในสองทศวรรษที่ผานมา ไมเคิลไดศึกษาศาสตร
จิตวิทยา ดานการรีดศักยภาพของมนุษย ผานการเขาสัมมนา
ที่ดีที่สุด เรียนกับโคชที่เกงที่สุด และทุมเงินทุนไปกวา
500,000 เหรียญในคอรสฝกอบรมตางๆ จนทําใหเขาเขาใจ
ถึงวิธีในการกระตุนใจ และผลักดันใหมนุษยเดินไปขางหนา
ไมเคิลมีจุดแข็งในเรื่องการชวยใหลูกศิษยของเขา
สามารถตั้งเปาหมาย วางกลยุทธ วิธีการ และแผนปฏิบัติ
ที่ทรงประสิทธิภาพ จนทุกคนสามารถบรรลุถึงจุดหมาย
ปลายทางที่ฝนเอาไวได

เกีย
่ วกับ ไมเคิล โบลดัก
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