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“ไมเคิล คือคนท่ีผมใหการยอมรับอยางสูง
ทุกวันน้ีเขาคือโคชเปาหมายชีวิตอันดับหน่ึงของโลก
ชีวิตน้ีผมเคยมีโคชแคสองคน และไมเคิลคือหน่ึงในน้ัน” 

“ไมเคิล โบลดัก ชายท่ีสามารถบรรลุถึง
ความสําเร็จในระดับสูง ท้ังๆ ท่ีมีพ้ืนเพเปนโรคทางจิต
แถมยังเรียนไมจบแมช้ันมัธยม ถือเปนเคร่ืองพิสูจนช้ันดีวา
หลักการตางๆ ในหนังสือเลมน้ีเปนสากล ไมข้ึนกับชาติพันธุ
หรือวุฒิการศึกษา”

ไมเคิล โบลดัก ไดรับการเรียกขานดวยช่ือท่ีแสดงถึงสิเนหาวา
“โคชเปาหมายชีวิตอันดับหน่ึงของโลก” โดย ไบรอัน เทรซ่ี
และตอไปน้ีคือส่ิงท่ีคุณจะไดรับจากผูชายคนน้ี
ในสองทศวรรษท่ีผานมา ไมเคิลไดศึกษาศาสตร
จิตวิทยา ดานการรีดศักยภาพของมนุษย ผานการเขาสัมมนา
ท่ีดีท่ีสุด เรียนกับโคชท่ีเกงท่ีสุด และทุมเงินทุนไปกวา
500,000 เหรียญในคอรสฝกอบรมตางๆ จนทําใหเขาเขาใจ
ถึงวิธีในการกระตุนใจ และผลักดันใหมนุษยเดินไปขางหนา
ไมเคิลมีจุดแข็งในเร่ืองการชวยใหลูกศิษยของเขา
สามารถต้ังเปาหมาย วางกลยุทธ วิธีการ และแผนปฏิบัติ
ท่ีทรงประสิทธิภาพ จนทุกคนสามารถบรรลุถึงจุดหมาย
ปลายทางท่ีฝนเอาไวได

- ไบรอัน เทรซ่ี
นักเขียน และนักพูดระดับ
Top 10 ของโลก

เก่ียวกับ ไมเคิล โบลดัก

- แจ็ก แคนฟลด
ผูแตงหนังสือขายดี
“The Success Principles”
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ศาสตรแหงความสําเร็จจากโคชอันดับหน่ึงของโลก
 ท่ีจะพาคุณสูเปาหมายดวยสภาวะท่ีงดงาม
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วิธีเรงรายไดของคุณใหทวีคูณในหลัก 10X โดยใชหลักคิดท่ีถูกตอง
และกลยุทธทางธุรกิจท่ีเหมาะสม เปนพาหนะนําพาคุณสูเปาหมาย…

น่ีคือหนังสือของคุณ ไมสําคัญวา ตอนน้ีคุณจะเพ่ิงกาวเขามาเปนเถาแก 
หรือเปนเจาของธุรกิจยักษใหญ

การพัฒนาตนเอง - ทัวไป
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ยอดขายของ Wall Street English เพิ่มขึน้ 63% 
ไมเคิลโบลดักอินเตอร์ชั่นแนล มีส่วนอย่างมากท่ีท�าให้สาขาย่อยของ
Wall Street English สามารถเพ่ิมยอดขายได้ถึง 63% ในช่วง 12 เดือน
ท่ีผา่นมา ซึง่เป็นผลจากการใช้โปรแกรมเน้นสัง่ความคิดให้เป็นไปตามค�าพดู 
และการใช้เทคนิคการขายตา่งๆ

- ไมเคลิ เลอ เคอเล็ก
   กรรมการผูจ้ดัการ Wall Street English

รายได้ 8 หลัก
จากการเรียนรู้สตูรทางธุรกิจของไมเคิล เราสามารถเพ่ิมรายได้ให้กบับริษัท
ได้มากขึน้ถงึสามเทา่ภายใน 12 เดือน และท�าให้บริษัทเรามีรายได้ถงึ 8 หลกั

- โมฮัมหมัด บาบติ
   ไซโม ไลฟ์

รายได้เป็นสองเท่า
หลงัจากได้ใช้เทคนิคท่ีผมได้เรียนรู้จากไมเคิล ผมสามารถท�ารายได้เพ่ิมขึน้
สองเทา่ ภายในไมถ่งึ 6 เดือน

- แมตทโีอ คาแพลลิโน่
  ผูอํ้านวยการฝ่ายขาย

ท�ารายได้เป็นหลักแสนเหรียญต่อปีจากศูนย์
ในอดีต ผมไม่เคยมีความมัน่ใจเลยว่า ผมจะเป็นโค้ชได้ แต่หลงัจากท่ีได้
มาท�างานกบัไมเคิล ชีวิตผมเปลี่ยนแปลงโดยสิน้เชิง ผมสามารถท�ารายได้
ถึง 1 แสนเหรียญ คิดเป็นเงินไทยคือ 3 ล้านบาทต่อปี โดยใช้ระบบโค้ชช่ิง
ทางธรุกิจของไมเคิล

- วีรพงษ์ สถาพร
โคช้ช่ิงเพือ่ผลลพัธ์ขององค์กร และผูเ้ขียนหนงัสือ

 โคช้สมองเราเพือ่ความสําเร็จทีเ่ร็วกว่า

ยกระดบัพลังโฟกัส
ผมยินดีมากท่ีไมเคิล สอนให้อยู่ในสภาวะท่ีงดงามไม่ว่าจะเกิดเหตกุารณ์
อะไรขึน้กบัผม ซึง่มีคา่ส�าหรับผมมาก ผมสามารถโฟกสัเป้าหมายท่ีย่ิงใหญ่
ในชีวิตผมได้มากขึน้ ผมขอบคณุไมเคิล ท่ีช่วยยกระดบัพลงัโฟกสัของผม
ผมเช่ือวา่ไมเคลิสามารถชว่ยคนไทยอีกหลายคนสานฝันของพวกเขาตอ่ไปได้

- มาสเตอร์ป็อบ
  โคช้ NLP

ยอดขายของ Wall Street English เพิ่มขึน้ 63% 
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พชิติความกลัวและการลังเลใจ
หลงัจากได้เข้าคอร์สโค้ชช่ิงสว่นตวักบัไมเคลิ ฉนัได้เรียนรู้ทกัษะในการเอาชนะ
ความกลวัและการลงัเล ซึง่เป็นตวัเหน่ียวรัง้ฉนัไมใ่ห้ไปสูเ่ป้าหมาย ไมเคลิได้
สอนกระบวนการทีละขัน้ตอนให้กบัฉนั แบบเดียวกนักบัท่ีเขาชว่ยคนอ่ืนหลาย 
พนัคนมาแล้ว และไมเคิลก็ได้ช่วยฉนัเขียนรายละเอียดการวางแผนเปิดตวั
บริษัทฉนั จนเปิดตวับริษัทได้ส�าเร็จ

- นาตาลี เกลโบวา
  มิสยูนิเวิร์สปี 2005 และผูส้ร้างพลงัใหค้นอืน่

แบบแผนแห่งความส�าเร็จ
ไมเคลิได้แสดงแบบแผนแหง่ความส�าเร็จให้กบัผม และวิธีใช้มนั หลงัจากนัน้
ผมก็สามารถบรรลเุป้าหมายแบบระยะสัน้ได้อย่างง่ายดายมากขึน้ ไมเคิล
สามารถเข้าใจวา่อะไรกีดขวางความส�าเร็จเรา เพ่ือน�าเราไปสูจ่ดุเป้าหมายนัน้ได้

- แพตริก ชาน
   ผูเ้ขียนร่วม Clicking Cash

ธุรกจิโค้ชชิ่งของเขา ปัจจุบนัท�าให้เขาท�ารายได้ถงึ 5 ล้านเหรียญ 
ต่อปี รายได้เพิ่มขึน้ถงึ 600%  
ตัง้แตผ่มได้รับการโค้ชช่ิงจากไมเคิล ผมสามารถท�ารายได้เพ่ิมขึน้ถงึ 600% 
ภายใน 2 เดือน และแน่นนอน ผมอยากแนะน�าคุณให้โค้ชช่ิงกับไมเคิล 
โค้ชท่ีจะท�าให้คณุประสบความส�าเร็จ

- อาคริะ อกุิชิ
   http://akiraiguchi.com

การสร้างธุรกิจโค้ชชิ่งล้านเหรียญ รายได้เพิ่มขึน้สองเท่า
ภายใน 7 เดอืน
ผมท�ารายได้เพ่ิมขึน้ถงึสองเทา่ หลงัจากลงทะเบียนโปรแกรม CFA ได้ไมน่าน 
และได้ท�าโปรแกรมโค้ชช่ิงทางการเงินของผมได้ส�าเร็จ

- เซบาสเตยีน เลอบลอน
   ผูร่้วมก่อตัง้ NLP TOP COACH

ท�ารายได้ถงึ 126,000 เหรียญ หลังจากโค้ชชิ่ง หรือท�ารายได้
ถงึ 110,000 ปอนด์
ผมต้องให้เครดติความอศัจรรย์นีก้บั ไมเคลิ โบลดกั  หลงัจากผมได้จ้างไมเคลิ 
มาเป็นโค้ชสว่นตวัของผม

ผมสามารถสร้างรายได้จากธรุกิจสมัมนาและธรุกิจโค้ชช่ิงของผม ได้เป็นจ�านวน
เงิน 110,000 ปอนด์ ภายใน 89 วนั

ไมเคลิ โบลดกั คือผู้ทรงอ�านาจตวัจริงในเร่ืองการโค้ชช่ิงเพ่ือความส�าเร็จ

- สมลิแจน โมริ
   นกัเขียนหนงัสือขายดี MotivAction
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ผมเร่ิมมีเป้าหมายชดัเจนเม่ือ 20 ปีก่อน และมนัก็ไมเ่คยเปลี่ยน
“ภารกจิของผมคือการช่วยให้ผู้คนบรรลุเป้าหมายได้เร็ว”

ในชว่งหลายปีท่ีผา่นมานบัตัง้แตผ่มได้เร่ิมท�าภารกิจนี ้  ผมได้เขียนหนงัสือ
ออกมาจ�านวน 25 เลม่ ผลิตโปรแกรมการเรียนรู้ผ่านทางเสียงและวิดีโอ
มากกว่า 300 รายการ บางฉบบัได้รับการแปลเป็นภาษาอ่ืนๆ 20 ภาษา
และได้ให้ผู้คนมากกวา่สองล้านคนใน 23 ประเทศ ผมให้ค�าปราศรัยส�าคญั
20 นาทีและสมัมนาด้านการพฒันาบคุคลและวิชาชีพอย่างเข้มข้น 5 วนั
ผมได้ท�าแผนการวิเคราะห์ให้กบับริษัทและองค์กรใหญ่ๆ หลายล้านเหรียญ  
ผมจะโฟกสัเหมือนๆ กนัทกุครัง้  ผมจะให้พวกเขาได้ฝึก พิสจูน์ และน�ามา
ใช้ได้อย่างง่ายดาย วิธีการและกลยทุธ์เหล่านี ้ พวกเขาสามารถน�ามาใช้
ให้ประสบความส�าเร็จได้อยา่งรวดเร็ว และพวกเขาไมเ่คยได้ใช้เคร่ืองมือนี ้
มาจากท่ีไหนมาก่อนเลย

วัตถุประสงค์ท่ีผมเขียนหนังสือเล่มนีข้ึน้มา เพ่ือท่ีจะสรุปไอเดีย
ท่ีดีท่ีสดุท่ีผมได้เรียนรู้จากการตัง้เป้าหมาย และการท�าให้บรรลเุป้าหมาย
มนัเป็นการทุ่มเทให้กบัลกูๆ ของผมทัง้ 4 คน – คริสตีน่า, ไมเคิล, เดวิด
และแคทเทอรีน  ซึง่ก็เหมือนกบัพอ่แมท่ัว่ไป ผมต้องการให้พวกเขามีความสขุ
ประสบความส�าเร็จและมีชีวิตท่ีเติมเต็ม ผมต้องการให้พวกเขารู้สกึมัน่ใจ
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มีความรอบรู้ มีความสามารถ และมีทกุสิง่ท่ีพวกเขาต้องการในชีวิต หนงัสอื
เลม่นีจ้ะแสดงให้พวกเขาเห็นวา่ พวกเขาสามารถท่ีจะประสบความส�าเร็จ 
และน�าไปใช้ในตลอดชีวิตของพวกเขาได้อยา่งไร 

หนงัสอืเลม่นีเ้ขียนขึน้มาให้กบัผู้ ท่ีมีความสนใจมุง่มัน่ท่ีจะประสบความส�าเร็จ
ได้อยา่งรวดเร็วในระยะเวลาอนัสัน้  มีเร่ืองท่ีนา่มหศัจรรย์มากมายท่ีผมได้ยิน
มาจากนกัเรียนในห้องเรียนของผม พวกเขาประสบความส�าเร็จโดยการน�าหลกั
การและเทคนิคในหนงัสือเลม่นีม้าใช้ ซึง่จะอธิบายโดยละเอียดในบทถดัไป

ผมมีความเช่ือวา่ ทกุคนสามารถท่ีจะท�าเร่ืองวิเศษสดุให้กบัชีวิตของตนเอง 
บางทีจดุมุง่หมายสงูสดุท่ีเราแตล่ะคนมี คือการท�าอะไรบางอยา่งให้เกิดความ
แตกตา่งบนโลกใบนี ้ เม่ือเราท�าบางสิง่บางอยา่งท่ีจะชว่ยเพ่ิมและปรับปรุง
ชีวิตของคนอ่ืนให้ดีขึน้ เราจะรู้สกึถึงความเป็นมนษุย์และมีชีวิตท่ีสวยงาม
อยา่งแท้จริง บางทีประสบการณ์ท่ียอดเย่ียมท่ีสดุ คือการรู้สกึวา่คณุสามารถ
ควบคมุชีวิตของคณุเองได้

หนงัสอืเลม่นีอ้ธิบายให้เหน็ถงึวิธีการควบคมุวงล้อชีวิต และขัน้ตอนการเร่งไป
สูเ่ป้าหมายในชีวิตของคณุ รวมถงึการมุง่ไปข้างหน้าให้เร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะเร็วได้

ผมหวงัวา่คณุจะมีเร่ืองท่ีน่าต่ืนเต้นทกุเดือนทกุปีถ้าคณุน�าข้อคิดเหลา่นีไ้ป
ปฏิบตัิ

Brian Tracy
Michael Bolduc
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ผู้ชายคนหนึง่พดูกบันกัปรัชญาวา่ “ชีวติช่างแสนยากเยน็เหลือเกนิ”

นกัปรัชญากลา่วกลบัไปวา่ “แล้วคุณเปรียบเทยีบกับอะไรล่ะ?”

ชีวิตชา่งเป็นสิง่ท่ียอดเย่ียมและมีคา่ ส�าหรับพวกเราหลายคนชีวิตของพวก
เราในวนันีเ้ตม็ไปด้วยโอกาสและสิง่ท่ีมีความเป็นไปได้สงูมากอยา่งท่ีไมเ่คย
มีมาก่อน น่ีเป็นชว่งเวลาท่ีดีท่ีสดุในประวตัศิาสตร์ของมนษุย์ทัง้หมดท่ีมีชีวิต
อยู ่และถ้ามีอีกหลายปีข้างหน้าจะดดีูขึน้และสดใสขึน้ 

เบนจามิน แฟรงคลิน (Benjamin Franklin) ได้เขียนไว้วา่ “คณุใหค้วาม
สําคญักบัชีวิตแค่ไหน? เวลาคือชีวิตของคณุ ถา้คณุเสียเวลา คณุก็จะเสีย
โอกาสในชีวิต” 

สิ่งท่ีผมได้พบว่าเป็นการเสียเวลามากท่ีสุดคือ การใช้ชีวิตแบบเดิมๆ
เร่งรีบ บางทีก็ฉกุเฉิน บางทีก็มีแขกเข้ามาโดยมิได้นดัหมาย หรือบางทีก็
คยุโทรศพัท์แบบไร้สาระ สิ่งท่ีเสียเวลาท่ีสดุคือการท่ีผู้คนพยายามใช้ชีวิต
แบบไมมี่เป้าหมาย ไมใ่ห้ความหมายท่ีชดัเจนแก่ตนเอง คนโบราณกลา่ววา่
“การไม่วางแผนคือการวางแผนที่จะล้มเหลว” และก็เป็นแบบนัน้จริงๆ 

ผู้คนสว่นใหญ่ท�าตวัเหมือนสนุขัท่ีคอยต้อนกระตา่ยในทุง่หญ้า สนุขัท่ีก�าลงั
ว่ิงไลก่ระตา่ยตวัแรก ทนัใดนัน้ ก็มีกระตา่ยอีกตวักระโดดมา สนุขัก็หนัเห
ไปไลก่ระตา่ยตวัท่ีสองแทน และหลงัจากนัน้ กระตา่ยตวัท่ีสามก็กระโดด
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เข้ามาอีก และสนุขัก็ไปไล่ตวัท่ีสาม ท่ีสี่แทน จนกระทัง่ผลสดุท้าย สนุขั
ตวันัน้ไมส่ามารถท่ีจะจบักระตา่ยได้เลยสกัตวั

น่ีคือเร่ืองท่ีเกิดขึน้ในชีวิตและอาชีพของคนในปัจจบุนั เพราะพวกเขาไม่
ชดัเจนกบัเป้าหมายในชีวิต เร่ิมต้นท่ีจะท�าอยา่งหนึง่และตามด้วยอีกอยา่ง 
พวกเขาลงทนุกบัสิง่หนึง่ และไปหาอีกสิง่หนึง่  มีความสมัพนัธ์กบัคนหนึง่ 
แล้วกระโดดไปหาอีกคนอย่างรวดเร็ว ตามสถิติล่าสดุโดยเฉลี่ยคนทัว่ไป
จะเปลี่ยนช่องรีโมตคอนโทรลประมาณ 100 ครัง้ตอ่ชัว่โมงขณะดโูทรทศัน์ 
นัน่หมายความวา่พวกเขาไมไ่ด้ใช้เวลาในการดหูนงัเร่ืองนัน้ตัง้แตต้่นจนจบ 
และก็เหมือนกบัชีวิตของพวกเขาเชน่เดียวกนั

ความสามารถของคณุในการจดจ่อและมุ่งความสนใจไปท่ีใดท่ีหนึง่ซึง่ตรง
กบัเป้าหมายท่ีคณุตัง้ไว้อยา่งชดัเจน   เป็นสิง่ส�าคญัมากท่ีจะบรรลเุป้าหมาย
ทกุสิ่งทกุอย่างในชีวิต ในหน้าถดัไป ผมจะอธิบายว่าคณุต้องท�าอย่างไร
ผมจะอธิบายเป็นขัน้เป็นตอนในการตัง้เป้าหมาย และบรรลเุป้าหมายนัน้ 
ซึง่คณุสามารถท่ีจะน�าไปใช้และประยกุต์ตลอดชีวิตของคณุได้ในทกุเร่ือง
ท่ีคณุต้องการ มนัอาจจะใช้ได้อยา่งรวดเร็วอยา่งท่ีคณุไมเ่คยคดิถงึมาก่อน

เม่ือสมยัตอนผมยงัเป็นเดก็หนุ่ม ผมเรียนไมจ่บไฮสคลู ผมได้ตัง้เป้าหมาย
วา่ ผมต้องการออกไปมองโลกอนักว้างไกล ผมท�างานเป็นพนกังานเงินเดือน
ขัน้ต�่า ผมเป็นเด็กล้างจาน คนงานก่อสร้าง คนงานในโรงงาน ลกูเรือเดิน
สมทุรบรรทกุสนิค้าของประเทศนอร์เวย์ในมหาสมทุรแอตแลนตกิเหนือและ
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ในท่ีสดุก็เป็นคนท�าฟาร์มนอนอยูบ่นหญ้าแห้งในโรงนาของเกษตรกรและรับ
ประทานอาหารกบัครอบครัวชาวนา 

แตเ่ม่ือถงึเวลาท่ีผมไมส่ามารถท�างานหนกัได้ ผมก็ได้ไปท�างานเป็นพนกังาน
ขายท่ีได้เงินจากคา่คอมมิชชัน่ ในแตล่ะวนัผมต้องขายของให้ได้ เพ่ือท่ีผมจะ
ได้มีเงินจา่ยคา่ท่ีพกัท่ีผมใช้หลบันอนในคืนนัน้ 

วนัหนึง่ ผมนัง่ลงในห้องนอนเลก็ๆ มองไปท่ีกระดาษและหยิบขึน้มาหนึง่แผน่ 
เขียนเป้าหมายท่ีผมต้องการเป็นข้อๆ เป้าหมายท่ีผมต้องการจะประสบความ
ส�าเร็จในเดือนถดัไป แตถ่งึกระนัน้ ผมได้ท�ากระดาษแผน่นัน้หาย และไมเ่จอ
อีกเลย 30 วนัตอ่มาชีวิตของผมได้เกิดการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมายหลกัของผมคือการมีรายได้และมีเงินมากขึน้จากการขายสินค้า 
ในสปัดาห์ถดัมา ผมค้นพบหลกัวิธีการขายท่ีท�างานได้ดีกวา่สิง่อ่ืนท่ีผมเคย
ลองมา ผมใช้วิธีการขายนัน้ และผมสามารถสร้างรายได้เพ่ิมขึน้เป็น 3 เทา่
ในวนัแรก และวนัตอ่ๆ มา หนึง่เดือนหลงัจากนัน้ผมกลายเป็นพนกังานขาย
ท่ีตดิอนัดบั 1 ใน 32 คน 

หลงัจากนัน้ เจ้าของกิจการได้ขายกิจการให้แก่นกัธุรกิจคนอ่ืนท่ีเข้ามาใน
เมืองนี ้ มนัเป็นเวลา 30 วนัพอดีจากสิ่งท่ีผมเขียนเป้าหมายของผมลงใน
กระดาษ นายจ้างใหมไ่ด้เสนอเงินเดือน 1,000 เหรียญตอ่เดือน  และมีโอกาส
ท่ีดีกวา่พนกังานขายคนอ่ืนๆ และมนัก็มากกวา่ท่ีผมเคยได้รับมาก่อนหน้านี ้
ซึง่มนัเป็นเป้าหมายสงูสดุท่ีผมได้เขียนเอาไว้ 

ผมได้เปลี่ยนงานมาสองสามครัง้ในช่วงระยะเวลา 1 ปี และผมก็มีรายได้
เพ่ิมขึน้ 500% ผมได้รับคดัเลอืกเป็นพนกังานขายส�าหรับบริษัทแหง่ใหมแ่ละ
ย้ายเข้ามาอยูใ่นอะพาร์ตเมนต์สดุหรู จากท่ีเคยกินอาหารข้างทาง  เปลีย่นมา
เป็นในร้านอาหารหรูหรา จากเคยนัง่รถเมล์หรือแทก็ซ่ีไปท�างาน ตอนนีมี้รถ
ของตนเอง จากคนท่ีเคยอดมือ้กินมือ้ กลายมาเป็นผู้จดัการนกัขายท่ียอดเย่ียม 
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มีลกูน้อง 95 คน มีออฟฟิศอยู ่6 แหง่ และสามารถท�ารายได้ให้แก่บริษัทเป็น
ล้านๆ เหรียญตอ่เดือน

ผมตระหนกัรู้บางอยา่งวา่ มีเร่ืองท่ีพิเศษมากในการตัง้เป้าหมาย หลงัจากนัน้
เม่ือผมได้เขียนเป้าหมายของตนเองในกระดาษ  จริงๆ แล้วผมได้ตัง้โปรแกรม
บางอยา่งให้กบัจิตใต้ส�านกึของผม  และสิง่เหลา่นัน้สามารถท่ีจะสร้างพลงั
ในตนเองได้ จิตส�านึกและจิตใต้ส�านึกของผมท�างานกบัเป้าหมายท่ีตัง้ไว้
24 ชัว่โมงตอ่วนัในชัว่ทกุขณะ 

เม่ือคณุตัง้เป้าหมายไว้อยา่งชดัเจนแล้วจงเขียนมนัลงไป คณุได้เปิดใช้พลงั
อ�านาจของจิตซึง่คนสว่นใหญ่ไมค่อ่ยได้รู้จกัใช้มนั คณุเร่ิมท่ีจะดงึดดูผู้คนและ
สถานการณ์ในชีวิตให้สอดคล้องกบัเป้าหมาย คณุเร่ิมได้แนวคดิและข้อมลู
ตา่งๆ ท่ีจะน�าคณุไปสูเ่ป้าหมาย คณุจะกลายเป็นคนท่ีต่ืนตวัและตระหนกั
รู้ถึงสิ่งตา่งๆ เพ่ือช่วยให้คณุบรรลเุป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เม่ือคณุเร่ิมมี
ความชดัเจนในสิ่งท่ีคณุต้องการมากขึน้ โลกภายนอกของคณุเป็นภาพ
สะท้อนโลกภายในของคณุ

ผู้คนเร่ิมถามผมว่า ผมท�าอะไรท่ีแตกต่างจากคนอ่ืนเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์
ผมท�าให้พวกเขาเห็นถึงวิธีการเขียนเป้าหมาย เขียนแผนความส�าเร็จ
จดัล�าดบัความส�าคญัก่อนและหลงั ผมท�าให้พวกเขาเห็นถึงกระบวนการ
ทกุอยา่งท่ีมุง่เน้นไปท่ีเป้าหมาย  ผมสอนพวกเขาในการมีสมาธิจดจอ่ (Focus) 
และตัง้มัน่กบัสิง่ท่ีเขาต้องการในชีวิต 

เปรียบได้เหมือนเคร่ืองบนิไอพน่ท่ีแสดงในงานการบนิ พนกังานขายจ�านวน
มากออกไปสร้างชีวิตท่ีนา่เหลอืเช่ือ บางคนกลายเป็นเศรษฐี และเป็นสมาชิก
ชัน้น�าในชมุชน พวกเขาแตง่งาน  มีบ้านท่ีสวยงามในยา่นท่ีดีท่ีสดุ และสิง่นี ้
เกิดขึน้จากการตัง้เป้าหมาย 

เม่ือคณุเร่ิมใช้หลกัการของการตัง้เป้าหมายอยา่งเป็นระบบ  คณุเร่ิมท่ีจะเหน็
ผลลพัธ์จากความพยายามทัง้หมดท่ีคณุใสไ่ว้  คณุเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลง
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จากการกระท�าท่ีสดุแสนจะธรรมดา ไปสู่ผลลพัธ์ท่ีน่ามหศัจรรย์ คณุจะ
กลายเป็นคนท่ีมีความสามารถและสร้างสรรค์มากขึน้  คณุปลดลอ็กพลงัใน
ตวัคณุและเร่ิมท่ีจะประสบความส�าเร็จ และท�าให้ผู้คนรอบตวัคณุประหลาด
ใจในสิง่ท่ีเกิดขึน้

โทมสั คาร์ไลล์ (Thomas Carlyle) กลา่ววา่ “คนที่ไม่มีเป้าหมาย ต่อให้
เดนิอยู่บนถนนที่ราบเรียบกจ็ะไม่มีทางส�าเร็จ คนที่มีเป้าหมายชัดเจน
ต่อให้ถนนขุรขระแค่ไหนพวกเขากส็ามารถเดนิไปถงึได้”

เอช. แอล. ฮนัต์ (H. L. Hunt) เศรษฐีน�า้มนัพนัล้าน เป็นบุตรชายของ
อาร์กานซสั แชร์ครอปเปอร์ (Arkansas Sharecropper) และได้กลายเป็น
ผู้ชายท่ีร�่ารวยท่ีสดุในโลก ความลบัของเขาคือ “ความลบัของความส�าเร็จ” 
เขาบอกวา่จริงๆ มนัมีแค ่2 อยา่งท่ีท�าให้คนประสบความส�าเร็จ อยา่งแรก 
คุณต้องตดัสินใจอย่างแน่วแน่ว่าคุณต้องการอะไร เพราะคนสว่นใหญ่
ไมค่อ่ยชอบท�าสิง่นัน้ อยา่งท่ีสอง คุณต้องยอมล�าบากก่อน ก่อนที่จะได้
ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

ความส�าเร็จมาพร้อมกบั 2 สิง่คือ 1) คณุต้องจ่ายก่อน ชีวิตคนเราไมเ่หมือน
ร้านอาหารหรูๆ ท่ีคณุต้องกินอาหารก่อนแล้วคอ่ยจา่ยบลิ

แตชี่วิตของคนเราเหมือนกบัร้านอาหารข้างทาง ท่ีต้องจ่ายคา่อาหารก่อน 
ก่อนท่ีจะไปหาท่ีนัง่กินได้

อยา่งท่ี  2) ราคาของความส�าเร็จคือ คณุต้องยอม จ่าย ก่อนท่ีคณุจะมีความ
สขุกบัความส�าเร็จนัน้ๆ และการประสบความส�าเร็จนัน้ไมไ่ด้อยูใ่นแผนลดราคา  

ชว่งเวลาในชีวิต คณุสามารถบอกได้วา่คณุได้จา่ยให้กบัความส�าเร็จไปแล้ว
เท่าไร ลองหนัไปมองรอบๆ ตวัคณุ ชีวิตความเป็นอยู่ของคณุในปัจจบุนั
รายได้ท่ีคณุได้รับ ความส�าเร็จในหน้าท่ีการงาน นัน่คือสิง่สะท้อนกบัการจา่ย
ให้กบัความส�าเร็จของคณุในตอนนี ้
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ถ้าคณุไมมี่ความสขุกบัสิง่ท่ีคณุมีอยูใ่นตอนนี ้คณุสามารถท่ีจะลงมือท�าทนัที 
พร้อมเร่ิมท่ีจะจา่ยให้กบัตนเองเพ่ือผลลพัธ์ท่ีคณุต้องการในอนาคต  โดยไมมี่
ข้อจ�ากดัใดๆ ยกเว้นข้อจ�ากดัท่ีคณุวางไว้ในความคดิของคณุ 

ผมมีงานสมัมนามากกวา่ 2,000 ครัง้ทัว่โลก มีผู้ ฟังมากกวา่ 200,000 คน
มีข้อความอยูข้่อความหนึง่ท่ีผมได้พดูอยูเ่ป็นประจ�าในงานสมัมนาทกุครัง้ ค�าพดู
ท่ีผมใช้พดูคือ  ตดัสินใจให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไร, เขียนมันลงมา, 
วางแผนที่จะท�าให้ส�าเร็จบรรลุเป้าหมาย และ ท�าตามแผนนัน้ทกุๆ วัน

 95% ของสิง่ท่ีคณุท�าในชีวิตประจ�าวนั  จะเป็นตวัก�าหนดนิสยัของคณุ ตัง้แต่
เวลาท่ีคณุต่ืนนอนตอนเช้า จนกระทัง่ถงึเวลาท่ีคณุเข้านอนในตอนกลางคืน 
คนท่ีประสบความส�าเร็จคือผู้ ท่ีได้พฒันานิสยัความส�าเร็จ 

คนท่ีไมป่ระสบความส�าเร็จคือคนท่ียงัไมพ่ฒันานิสยั  นิสยัท่ีส�าคญัท่ีสดุท่ีคณุ
สามารถพฒันาได้นบัจากนีไ้ปคือ นิสัยในการตัง้เป้าหมาย  สิง่นีจ้ะเป็นการ
สร้างชีวิตของคณุให้ดีขึน้มากกวา่นิสยัหรือพฤตกิรรมอ่ืนๆ ท่ีคณุสามารถเรียนรู้

แน่นอน การตัง้เป้าหมายเพียงอย่างเดียวยงัไม่เพียงพอ คณุยงัต้องเรียน
รู้ทกัษะส�าคญัท่ีจ�าเป็นเพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย ต้องเป็นคนมองโลกในแง่ดี
กล้าท่ีจะเผชิญกบัปัญหาและอปุสรรค มีความรับผิดชอบอยา่งเตม็ท่ีส�าหรับ
ชีวิตและทกุสิง่ทกุอยา่งท่ีเกิดขึน้กบัคณุ

เพ่ือให้ส�าเร็จทกุอยา่งโดยการใช้ความสามารถของคณุ คณุต้องระบทุกัษะ
พิเศษท่ีคณุมี จากนัน้ก�าหนดต�าแหน่งหน้าท่ีของตนเองในท่ีท�างานเพ่ือให้
ประสบความส�าเร็จได้อยา่งสงูสดุ 

คณุต้องเรียนรู้เคล็ดลบัการเป็นคนมัง่คัง่ รวมทัง้กลยทุธ์ในการเร่ิมต้นและ
สร้างธรุกิจท่ีประสบความส�าเร็จทัง้ของคณุและของผู้ อ่ืน คณุต้องเรียนรู้เทคนิค
พิเศษในการชว่ยให้คณุสามารถเพ่ิมมลูคา่ให้ตนเองและได้รับการสนบัสนนุ
จากคนส�าคญัๆ รอบตวัคณุ
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คณุต้องมีการเรียนรู้พฒันาความสามารถทกัษะท่ีสงูขึน้อยูต่ลอดเวลา สดุท้าย
คณุต้องเรียนรู้ท่ีจะพฒันาควบคู่ไปกบัความกล้าและความเพียรพยายาม
โดยท่ีไมมี่ค�าวา่ไมส่�าเร็จ คณุต้องเรียนรู้ท่ีจะเอาชนะความกลวั และความ
สงสยั เพราะนัน่เป็นสิ่งท่ีท�าให้ผู้คนสว่นใหญ่ไม่ไปถึงไหน คณุต้องเรียนรู้
สิง่ท่ีเกิดขึน้และท�าด้วยความมุง่มัน่ไมห่วาดกลวั 

ในหน้าถดัไปจากนี ้คณุจะได้เรียนรู้กระบวนการท่ีทรงพลงัท่ีจะชว่ยให้คณุบรรลุ
เป้าหมายในสิง่ท่ีคณุได้ตัง้ไว้ เรียนรู้ในการเพ่ิมรายได้ของคณุ และประสบ
ความส�าเร็จด้านการมีอิสรภาพทางการเงิน เรียนรู้ในการสร้างครอบครัวท่ี
สมบรูณ์แบบให้กบัตนเอง การมีสขุภาพท่ีแข็งแรงสมบรูณ์ เรียนรู้วิธีการท่ี
จะท�าให้คณุประสบความส�าเร็จอยา่งรวดเร็ว  และได้ผลตอบแทนท่ีนา่ภมิูใจ 

¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ¡ÓË¹´áÅÐºÃÃÅØà»‡ÒËÁÒÂ
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ถ้าเวลาผา่นไปและชีวิตคณุยงัย�่าอยูก่บัท่ี ยงัไมถ่งึเป้าหมาย  ไมว่า่เป้าหมาย
นัน้จะเป็นเร่ืองของธรุกิจ ด้านการเงิน ความสมัพนัธ์หรือทัง้หมด มนัถงึเวลา
แล้วท่ีจะเปลี่ยนแปลงเพ่ือไปสูเ่ส้นทางแหง่ความส�าเร็จ  ให้เร่ิมถามตนเอง  
และตอบค�าถามด้วยความตัง้ใจ ค�าถามคือ

•  คุณต้องการที่จะประสบความส�าเร็จได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย 
ในแบบที่คุณไม่เคยคดิมาก่อนหรือเปล่า?

•  คุณต้องการให้ปีนีแ้ละปีต่อๆ ไปเป็นปีที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณ
ไหม เม่ือคุณได้ประสบความส�าเร็จในเป้าหมายที่ได้ตัง้ไว้?
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•  คุณต้องการที่จะเพิ่มรายได้เป็นสองหรือสามเท่าในรายได้
ปัจจุบนัหรือเปล่า?

• คุณต้องการเป็นมหาเศรษฐีหรือไม่?

ถ้าค�าตอบทัง้หมดตอบวา่ “ใช”่ หรือบางข้อ (หรือทัง้หมด) งัน้อา่นเลย! ความ
ส�าเร็จของคณุรวมถงึหลายๆ คนท่ีฝันถงึความส�าเร็จในชีวิต แตเ่ม่ือเจาะลกึลง
ไปวา่อะไรคือนิยามของความส�าเร็จ? หมายถงึได้ไปเท่ียวรอบโลกใชห่รือไม?่
พกัผ่อนในชายหาดแห่งหนึ่ง ใช้ชีวิตสว่นใหญ่กบัครอบครัว หรือเพ่ือนๆ
ใชห่รือไม?่ 

ความส�าเร็จมีความหมายแตกตา่งกนัในแตล่ะคน แตมี่สิง่หนึง่ท่ีเหมือนกนั
คือ การท�าให้เป้าหมายนัน้ส�าเร็จ โดยเร่ิมจากความคดิแหง่ความส�าเร็จ 

ด้วยเหตนีุ ้อยา่งแรกผมขอขอบคณุส�าหรับการซือ้หนงัสือเลม่นี ้และเร่ิมท่ี
จะอา่นอยา่งตัง้ใจ ความจริงคือคณุก�าลงัอา่นหนงัสอืเลม่นี ้นัน่แสดงให้เหน็
วา่คณุคือคนท่ีลงมือท�า คนฉลาดจะรู้วา่ คณุไมจ่�าเป็นต้องเปลีย่นวงล้อเพ่ือ
ท่ีจะประสบความส�าเร็จ เพียงแค่ท�าตามสตูรท่ีมีอยู่แล้วและได้พิสจูน์
มาแล้วจากคนท่ีประสบความส�าเร็จในอดีต 

อะไรที่ทําให้ข้อมูลในหนงัสือเล่มนี้แตกต่างจากหนงัสือเล่มอื่นๆ ที่ได้
สอนคณุใหป้ระสบความสําเร็จ? หนึ่งในกญุแจส�าคญัคือ ข้อมลูนีไ้ด้มา
จากประสบการณ์สว่นตวัของผมท่ีได้โค้ชคน 2,500 คนมานานกวา่ 10 ปี
ดงันัน้  ความส�าเร็จของนกัเรียนท่ีเรียนกบัผมไม่ใช่มาจากความบงัเอิญ 
หรือไมใ่ชว่ิธีไร้สาระท่ี “อาจจะ” หรือไมไ่ด้ผล 

แต่ทฤษฎีนีมี้พืน้ฐานมาจากศาสตร์แห่งเหตแุละผล  ซึ่งหมายความว่า 
ความคิดเป็นเหตกุบัสภาพชีวิตของเรา ในทางกลบักนั ความส�าเร็จของ
เราเป็นเพียงผลของความคิดเหลา่นัน้ อีกความหมายหนึง่ พวกเรากลาย
เป็นสิ่งท่ีเราคิดมากท่ีสดุในเวลานัน้ และนัน่หมายความว่าอะไรกนัแน่? 
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ส�าหรับผู้ ท่ีเร่ิมต้น ถ้าคณุเปลี่ยนความคิดของคณุ คณุได้เปลี่ยนชีวิตของ
คณุแล้ว ดงันัน้ เม่ือคณุคดิแบบคนท่ีประสบความส�าเร็จ คณุก็กลายเป็นคน
ท่ีประสบความส�าเร็จไปแล้ว  ถ้าคณุคดิถงึความมัง่คัง่ร�่ารวย  คณุก็จะกลาย
เป็นคนมัง่คัง่ร�่ารวย

มนัส�าคญัมาก  ผมอยากให้คณุจ�าไว้ว่ามนัท�างานได้ทัง้สองทาง ถ้าคณุ
อนญุาตให้ตนเองคดิลบเก่ียวกบัด้านความมัง่คัง่ด้านการเงิน (หรือเก่ียวกบั
สถานการณ์ตา่งๆ) สิง่นัน้ก็จะน�าพาคณุไปเจอแตเ่ร่ืองความยากล�าบากเชน่กนั

ลองคิดถึงความส�าเร็จให้คล้ายๆ กับการท�าตามสตูรอาหารของคนอ่ืน
ยกตวัอย่างเช่น ถ้าใครบางคนท�าเค้กช็อกโกแลตท่ีอร่อยท่ีสดุในโลก แล้ว
คณุสามารถท�าได้อร่อยเหมือนเขาไหม? ค�าตอบคือ “ได้” เพราะคณุมีสตูร
การท�าเค้ก และคณุก็ได้เลียนแบบสตูรนัน้ แตม่นัไมส่ามารถท่ีจะเกิดขึน้ได้
ถ้าคณุอา่นมนัเพียงอยา่งเดียว คณุจะต้องลงมือท�า และท�าตามขัน้ตอนอยา่ง
ครบสตูร และนัน่คือการเร่ิมต้นของการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของคณุ
สิง่ท่ีคณุคดิคณุได้ลงมือท�าแล้ว อลัเบร์ิต ไอนส์ไตน์ (Albert Einstein) ได้กลา่ว
ไว้วา่  “ปัญหาที่ใหญ่โต ย่อมไม่อาจแก้ไขด้วยความคดิในระดบัเดยีวกัน
กับที่สร้างมันขึน้มา”

คณุสามารถประสบความสําเร็จไดดี้ทีส่ดุไดอ้ย่างไร?  ทางออกท่ีดีท่ีสดุคือ
การมีคนอยูข้่างๆ คณุ คอยชีแ้นะน�าทางให้ไปในทิศทางท่ีถกูต้อง สามารถ
ท�าได้โดยการมีโค้ชท่ีคอยชว่ยเหลือคณุ  ทางเดียวท่ีคณุจะเป็นผู้ เช่ียวชาญ
ด้านการปรับเปลี่ยนจิตใจให้ประสบความส�าเร็จ คุณจะต้องแน่ใจว่า
คณุได้มาถกูทางแล้ว และทางท่ีดีท่ีสดุคือการเดินรอยตามคนท่ีประสบ
ความส�าเร็จ อยา่งเชน่ ไบรอนั เทรซ่ี (Brian Tracy) หรือแม้กระทัง่ตวัผมเอง
ผู้ซึง่มีเร่ืองราวความส�าเร็จมากมาย  และได้พิสจูน์แล้ววา่สามารถสร้างความ
ส�าเร็จได้อยา่งแนน่อน

> ท�าไมคุณต้องมาฟังผม?
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ถ้าคณุลองไปเดนิดตูามร้านหนงัสือ หรือเข้าไปดหูนงัสือของผู้ขายออนไลน์ 
คณุจะสงัเกตเหน็วา่มีหนงัสอือยูห่ลายเลม่ท่ีสามารถสอนให้คณุประสบความ
ส�าเร็จ ความส�าเร็จคือเป้าหมายของคนสว่นใหญ่

แต่ถ้ามนัง่ายท่ีจะบรรลคุวามส�าเร็จ ทกุคนคงจะประสบความส�าเร็จกนั
ไปหมด และนัน่ไมใ่ชป่ระเดน็ 

ในท�านองเดียวกนั ถ้าหนงัสือท่ีเก่ียวกบัการประสบความส�าเร็จทกุเลม่นัน้
ได้ผล ก็ไมจ่�าเป็นต้องมีข้อมลูอะไรใหม่ๆ  และอะไรท่ีท�าให้หนงัสอืเลม่นีแ้ตก
ตา่งออกไป? 

ท�าไมคณุควรฟังผมมากกว่าคนท่ีประสบความส�าเร็จคนอ่ืนๆ ท่ีก�าลงัดึง
ความสนใจของคณุ?

เหตผุลหลกัก็คือ  ผมไมใ่ชค่นท่ีประสบความส�าเร็จมาทัง้ชีวิต แตผ่มสามารถ
เอาชนะข้อบกพร่อง  และประสบความส�าเร็จเกินความฝันของผม ในความ
เป็นจริงก็คือ ตอนท่ีผมได้เข้าสมัมนาของ ไบรอนั เทรซ่ี ผมได้เรียนรู้หลกัการ
ท่ีจะให้บรรลเุป้าหมาย  ซึง่ในตอนนัน้ผมก็อาจจะเหมือนใครบางคนท่ีมีพลงั
มากเพ่ือท่ีจะบรรลคุวามส�าเร็จในเป้าหมาย แตผ่มไมรู้่วา่จะเร่ิมจากตรงไหน 

ในชว่งเวลานัน้ ผมเร่ิมมีเงินมากขึน้ และผมก็เป็นโค้ชท่ีประสบความส�าเร็จ 
ผมได้รับการโค้ชสว่นตวัจาก ไบรอนั เทรซ่ี แตเ่หมือนมีบางอยา่งขาดหายไป 
และผมไมเ่คยลมืเลย  ในงานสมัมนานัน้ ไบรอนั เทรซ่ี ก็มีปัญหาเชน่เดียวกนั 
ไมมี่ใครแก้ปัญหาได้ แม้กระทัง่โค้ชท่ีเก่งๆ ระดบัต้นๆ ในวงการนี ้ ในวนันัน้
ผมได้รับเชิญให้ไปรับประทานอาหารกลางวนักบัไบรอนัและโค้ชท่ีเป็นผู้น�า
ทา่นอ่ืนๆ ผมมองไปรอบๆ ห้อง ผมได้สงัเกตเหน็ปัญหานัน้ ใช!่ ไมมี่ใครท�า
อะไรผิดหรอก ผมไมเ่คยลืมท่ีนัง่ตรงนัน้ นัง่รอใครบางคน บางคนท่ีก�าลงัท�า
บางอยา่ง และบางทีผมคิดวา่ ผมควรจะพดูอะไรสกัอยา่ง 
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ผมไม่เคยลืมว่าเกิดอะไรขึน้ แม้ตลอดเวลาความทรงจ�ายงัคงฝังอยู่ในหวั
ของผม ผมได้เดนิตรงไปหา ไบรอนั เทรซ่ี และพดูวา่ “คณุไบรอนั พวกเรา
มีปัญหา และน่ีคือทางเลือกของคณุท่ีจะแก้ปัญหานี”้

ผลลพัธ์คือ ผมสามารถช่วยธุรกิจของเขาได้ในเวลานัน้ กญุแจส�าคญัก็คือ
ถ้าผมไมไ่ด้พดูอะไรบางอยา่งกบั ไบรอนั เทรซ่ี เขาจะต้องสญูเสียเงินหลาย
ร้อยหลายพนัเหรียญ

แต่เพราะเป็นข้อเสนอแนะของผม ท�าให้ได้ข้อสรุปท่ีดีขึน้  หลงัจากนัน้
ไบรอนัได้แตง่ตัง้ให้ผมเป็นโค้ชอนัดบัหนึง่ในด้านการตัง้เป้าหมาย เพราะเขา
ได้เหน็ทกัษะและความสามารถท่ีผมสามารถแก้ปัญหาและชว่ยท�าลายบาง
สิง่ท่ีหยดุชะงกัให้พวกเขาได้รับในสิง่ท่ีต้องการ 

ก่อนหน้านัน้ คณุอาจคดิวา่ผมคงไมมี่โอกาสได้ประสบความส�าเร็จ เน่ืองจาก
มีเหตกุารณ์มากระทบกระเทือนจิตใจท่ีเกิดขึน้ในวยัเดก็ของผม ซึง่ในทางกลบั
กนั  อาจมีผล (เชิงลบอยา่งมาก) ในเส้นทางท่ีเหลือของชีวิตผม

ตอนท่ีผมอาย ุ7 ขวบ พอ่ได้ฆา่แมข่องผม ผมจ�าได้วา่รู้สกึเสียใจอยา่งมาก
จากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ และท�าให้ผมเป็นคนพดูตดิอา่งหลงัจากนัน้

ในความเป็นจริง ผมไม่สามารถพดูได้เลย ในหวัของผมยงัคงหมนุวนรอบ
พร้อมค�าถามท่ียงัไมไ่ด้รับค�าตอบก็คือ “ท�าไมพอ่ของผมถงึท�าในสิง่นัน้?”

เป็นเวลาหลายปีท่ีผมยงัคงคิดถึงเร่ืองนี ้ และถามวา่ “ท�าไมคนถึงท�าในสิ่ง
ท่ีพวกเขาท�า?”  “อะไรคือสาเหตขุองพฤตกิรรมเหลา่นี”้ ผมคดิแตเ่ร่ืองแย่ๆ  
และชีวิตผมก็เจอแตเ่ร่ืองแย่ๆ  ตอนผมอาย ุ16 ปี ผมถกูไลอ่อกจากบ้านของ
ผมเอง ในเวลานัน้ผมไมไ่ด้เรียนหนงัสือ ไมมี่เงิน ไมมี่อะไรเลย และมีงาน
เดียวเทา่นัน้ท่ีผมสามารถท�าได้คืองานในสนามกอล์ฟ ท�าหน้าท่ีตดัหญ้า และ
ได้คา่แรงท่ีต�่าท่ีสดุ เพราะงานนีผ้มไมจ่�าเป็นต้องพดูหรือสื่อสารใดๆ กบัใคร 
แม้กระนัน้ในทา่มกลาง “ความมืด” ผมก็ยงัมีความฝันท่ีจะประสบความส�าเร็จ 
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อะไรท่ีท�าให้ผมเปลีย่นชีวิต เม่ือเพ่ือนของผมคนหนึง่ผู้ซึง่ใสใ่จและดแูลผมได้
ชวนผมให้ไปงานสมัมนาแหง่หนึง่ ในตอนนัน้ผมไมมี่เงินท่ีจะเข้าไปเรียน แต่
ผมมุง่มัน่ท่ีจะหาทางออก จริงๆ แล้วผมหาเงินโดยการขายของท่ีผมรักหลาย
อยา่งเชน่ โทรทศัน์ วิดีโอ กีตาร์ไฟฟ้า 

ผมท�าทกุอยา่ง เพราะผมได้บอกเพ่ือนสนิทของผมวา่ “มนัไมใ่ชเ่ก่ียวกบัเร่ือง
เงิน แตเ่ป็นเร่ืองของการรับผิดชอบ” ความคดิเร่ืองท่ีจะประสบความส�าเร็จ
ของผมได้เพ่ิมพนูขึน้มาจากงานสมัมนาในครัง้นัน้  เม่ือผู้พดูบอกพวกเราวา่
ความส�าเร็จคือทกัษะท่ีคณุสามารถเรียนรู้ได้ คณุไมจ่�าเป็นต้องเกิดมาพร้อม
กบัมนั คณุเพียงแค่ต้องการมนัอย่างจริงจงั และมุ่งมัน่ท่ีจะท�าทกุอย่าง
ไมว่า่จะเกิดอะไรขึน้ก็ตาม 

หลงัจากท่ีเข้ามาในงานสมัมนานัน้  ผมต้องการท่ีจะรู้ทกุอยา่งท่ีเก่ียวกบัการ
บรรลเุป้าหมายวา่ท�าอยา่งไรให้ประสบความส�าเร็จ  ดงันัน้  ผมจงึเร่ิมท่ีจะ
เรียนรู้ อา่นหนงัสอืทกุเลม่ท่ีผมมี ผมอา่นหนงัสอืเยอะมากแตผ่มก็ยงัไมก้่าวหน้า 

·ÓäÁ? 
¡çà¾ÃÒÐÇ‹Ò¼ÁäÁ‹ÁÕ¼ÙŒ¹Ó·Ò§

การแสวงหาความส�าเร็จของผมยงัคงด�าเนินต่อไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ผม
ได้เข้าร่วมงานสมัมนาท่ีจดัขึน้โดยโค้ชท่ีประสบความส�าเร็จสงูสดุในโลก
ในการเข้าสมัมนาครัง้นี ้ ผมต้องขายของท่ีมีคา่ท่ีสดุของผมนัน่คือสร้อยคอ
ทองค�าเส้นสดุท้ายเพ่ือท่ีจะไปซือ้บตัรเข้าสมัมนา  ผมไมมี่ข้อสงสยักบัการ
ท่ีจะเข้าสมัมนาในครัง้นี ้และผมก็มุง่มัน่เป็นอยา่งมาก มนัเป็นการตดัสนิใจ
ท่ีถกูต้อง เพราะในงานสมัมนานีใ้ห้มลูคา่มากมาย  และได้แนะน�าเส้นทาง
สูค่วามส�าเร็จ 3 เส้นทาง 
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เส้นทางท่ี 1 คนท่ีไม่เอาจริงหรือล้มเลิก (Quitter) กลางคนั คนสว่นใหญ่
จะล้มเลกิเม่ือถงึทางตนั และยากเกินไปส�าหรับพวกเขา 

เส้นทางท่ี 2 คนท่ีเครียด (Stressor) คนเหล่านีช้อบท่ีจะกดดนัอยู่กับ
ความเครียดตลอดเวลา ซึง่ท�าให้พวกเขาไมมี่ความสขุ 

แตถ้่าประสบความส�าเร็จแล้วไมมี่ความสขุ นัน่ก็คือความล้มเหลวเชน่เดียวกนั

คุณเหน็ด้วยกับผมไหม?

เส้นทางท่ี 3 โค้ชสอนผมให้บรรลุความส�าเร็จได้เร็วกว่าถึง 10 เท่า
และง่ายกว่าวิธีอ่ืนๆ ถึง 100 เท่า นัน่คือ การสอนผ่านการโค้ชช่ิง
การท�างานแบบตวัตอ่ตวัส�าหรับคนท่ียงัไมป่ระสบความส�าเร็จ แตเ่ขาสามารถ
ท่ีจะสอนให้คณุประสบความส�าเร็จได้ด้วยตนเอง 

กุญแจส�าคญัของการโค้ชนีไ้ม่ใช่ว่าคณุจะสามารถไปจ้างโค้ชท่ีไหนก็ได้
แต่คณุต้องจ้างโค้ชท่ีเขาสามารถท�าให้คณุบรรลเุป้าหมายได้ด้วยตนเอง
นัน่คือจดุเร่ิมต้นท่ีผมได้ท�า เม่ือตอนท่ีผมได้จ้างโค้ชคนนัน้ มนัมีบางสิง่บาง
อยา่งท่ีนา่สนใจเกิดขึน้ทนัที 

อยา่งแรกคือ  การท�าตามกระบวนการของโค้ชทีละขัน้ตอน และนัน่เองท�าให้
ผมมีรายได้ 600% ในชว่งเวลาเพียงแค ่60 วนัเทา่นัน้ หลงัจากท่ีมีการเรียน
ตวัตอ่ตวัเป็นเวลา 5 ปี ตอนนีผ้มได้เป็นมหาเศรษฐี และผมก็สามารถท่ีจะ
จ้างไบรอนั เทรซ่ี เพ่ือท่ีจะมาเป็นโค้ชสว่นตวัให้ผมในด้านความส�าเร็จสว่น
บคุคลและธรุกิจมากย่ิงขึน้

> คุณเลือกที่จะต่อสู้หรือหลบหนี? 

ในขณะท่ีคนสว่นใหญ่ต้องการประสบความส�าเร็จ แท้จริงมนัก็แคฝั่นท่ีไกล
ออกไปเทา่นัน้ นัน่เป็นเพราะหลายๆ คนเช่ือวา่ความส�าเร็จนัน้ไมส่ามารถเข้า
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ถงึได้ น่ีอาจเป็นเพราะเหตกุารณ์ทางอารมณ์ท่ีหนกัหนว่งหรือประสบการณ์
ในอดีตท่ีไม่ดีมาก่อน  ซึ่งเรียกว่า ประสบการณ์ที่มีความส�าคัญทาง
อารมณ์ (Significant Emotional Event : SEE) เชน่เดียวกบัท่ีผมเคยเจอ
มาเม่ือตอนยงัเป็นเดก็ และรู้สกึวา่คณุไมดี่พอท่ีจะก้าวไปข้างหน้าและท�าใน
สิง่ท่ีคณุต้องการจะท�า 

ในกรณีของผม หลงัจากท่ีผมเร่ิมมีฐานะทางการเงินท่ีดีขึน้ ผมก็ยงัไมมี่ความ
สขุหรือความพงึพอใจเตม็ร้อยอยูดี่ ผมคิดอยูเ่สมอวา่ “ท�าอยา่งไรผมจะได้
เป็นโค้ชท่ีอยูใ่นระดบัต้นๆ?” แตผ่มคดิผิด เพราะเพียงแคก่ารท่ีผมกลายเป็น
เศรษฐีนัน้ยงัไมดี่พอ 

ผมมีความกระตือรือร้นท่ีจะเตบิโต และผมก็ตัง้เป้าหมายท่ีใหญ่ขึน้ไปอีก แต่
เป็นเร่ืองท่ีนา่เสยีดาย หลงัจากนัน้ผมได้มีประสบการณ์ท่ีท้าทายอนัย่ิงใหญ่
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เก่ียวกบัธรุกิจของผม และความท้าทายนีก็้ขยายใหญ่ขึน้  แตผ่มก็เร่ิมรู้สกึวา่
ตนเองอาจจะไมดี่พอท่ีจะสามารถแก้ปัญหานีไ้ด้ 

การกระท�าแบบนีน้�าไปสู่ความพ่ายแพ้ คณุเห็นไหมครับ ถ้าคณุให้ความ
หมายกบัตนเองวา่คณุไมดี่พอ คณุก็จะเร่ิมรู้สกึกลวัขึน้มาทนัที 

ท�าไม? 

เพราะถ้าคณุคิดว่าคณุไม่ดีพอ นัน่หมายความว่าคณุก�าลงัอยู่ในช่วงของ
ความเจ็บปวด และเม่ือไรก็ตามท่ีคณุคาดหวงัความเจ็บปวด คณุก็จะอยู่
ในช่วงอารมณ์ของความกลวั และนัน่เองท่ีจะเป็นตวักระตุ้นท�าให้เกิดการ
ตอบสนองทนัที

> สู้ (Fight) 

> ถอยหรือ (Flight)

เม่ือคณุได้ตดัสินใจไปในทางท่ีคณุต้องการแล้ว บางสิ่งบางอย่างก็จะเกิด
ขึน้ ยกตวัอยา่งเชน่ เม่ือสมองของคณุสัง่การให้ไปในท่ีท่ีปลอดภยั ถงึแม้วา่
จะเป็นการรับรู้ถงึอนัตรายท่ีไมมี่อยูจ่ริงก็ตาม   คณุก็จะตอบสนองในแบบนัน้

แตน่ี่เป็นสิง่ส�าคญัท่ีต้องจ�าไว้   เม่ือสมองของคณุเฝ้าท่ีจะอยูใ่นพืน้ท่ี ปลอดภยั 
และมนัจะสัง่การให้คณุ ไม่เตบิโต หลายปีผา่นมาผมยงัไมเ่ข้าใจหลกัการ
นีเ้ท่าไรนกั และผมไม่มีโค้ชอย่างจริงจงั ผมตกเข้าไปเป็นเหย่ือของความ
กลวันี ้และก็สญูเสียความส�าเร็จทัง้หมดท่ีผมได้รับ

ถงึแม้วา่ในตอนนัน้ผมเป็นคนมีฐานะดีอยูแ่ล้ว มีเงินมากมาย แตผ่มก็ยงัไม่
สามารถท�าให้ผู้คนเข้าใจเก่ียวกบัจิตวิทยาท่ีจะเป็นตวัเคลือ่นให้พวกเขาหา่ง
ไกลจากการตัง้เป้าหมาย หรือเคลื่อนตวัคณุเข้าใกล้พวกเขา
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เม่ือใดก็ตามท่ีคณุเผชิญหน้ากบัความท้าทาย มนัเป็นสิง่ส�าคญัท่ีคณุจะให้
ความหมายกบัตนเองในสิ่งท่ีคณุจะได้รับ และท่ีท่ีคณุยงัคงอยูบ่นเส้นทาง
ท่ีถกูต้อง 

> ผมดมีากพอ และ

> ผมดมีากพอที่จะจดัการกับความท้าทายนีไ้ด้

ในการท�าเชน่นี ้หนึง่ในกญุแจส�าคญัท่ีใหญ่ท่ีสดุคือ  การค้นหาสิง่เลก็ๆ วา่คณุ
ได้ท�าในสิง่ท่ีถกูต้อง และให้รางวลักบัตนเอง โดยให้ “ถ้วยรางวลัแหง่ความ
ดีพอ” ตวัอยา่งเช่น คณุต้องมัน่ใจวา่คณุสามารถเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนี ้
และมุง่มัน่ไปท่ีเป้าหมายของคณุอยา่งเตม็ท่ี

แม้แตส่ิง่เลก็ๆ ท่ีคณุท�า ก็สมควรท่ีจะได้รับการช่ืนชมโดยการให้รางวลัเป็น
ค�าพดูสวยๆ “เหน็ไหม คณุท�าได้ดีแล้ว” ในทางกลบักนั ถ้าคณุบอกกบัตนเอง
วา่คณุโกหก หรือคณุไมดี่พอ นัน่จะท�าให้คณุรู้สกึไมดี่

คุณดพีอที่จะประสบความส�าเร็จแล้วหรือยัง?

ในการท่ีจะขดุลกึหาข้อเทจ็จริง คณุสามารถดคูวามเป็นจริงได้ด้วยวิธีนี ้

โดยการถามค�าถามนีก้บัตนเอง  “มีมนษุย์คนไหนบ้างท่ีไมเ่คยท�าผิดพลาด” 

(“ใช”่ ทกุคนเคยท�าผิดพลาด) 

“เป็นไปได้ไหมท่ีมนษุย์จะไมท่�าผิดพลาด?”

 (ไมมี่ทาง!) 

ดงันัน้ ถ้าคณุท�าผิดพลาด นัน่หมายความวา่อะไร 

(เพราะว่าคุณคือมนุษย์) 
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หรืออาจเป็นเพราะว่าคุณไม่ดพีอ?

(ไมใ่ช!่ มนษุย์ทกุคนสามารถท่ีท�าผิดพลาดได้)

ในความเป็นจริง ถ้าคณุเรียนรู้จากความผิดพลาดนัน้ ไม่ได้หมายความ
ว่าคณุไม่ดีพอ คณุเห็นไหมว่าผมต้องการมอบ “ถ้วยรางวลัแห่งการดีพอ
ตลอดเวลา” ในชว่งท่ีผมผา่นเหตกุารณ์ทางอารมณ์ท่ีส�าคญั ในกรณีแบบนี ้
ผมมองหาสิง่ท่ีผมท�าถกูต้องในทกุสถานการณ์ และผมก็พดูอยา่งภาคภมิูใจวา่
“โอ ้ไมเคิล คณุไดถ้ว้ยรางวลัทีดี่พออีกแลว้  คณุทําไดดี้มาก  คณุคือคนที่
ดีพอและคณุก็ดีมากจริงๆ ดว้ย” ผมได้พดูแบบนีซ้�า้ๆ อีกครัง้ และอีกครัง้
“ผมดีมากพอ ผมดีมากพอ.....”



รวมถงึในระหวา่งทางผมไปท่ีบ้าน  ผมยงัเก็บความส�าเร็จเลก็ๆ และช่ืนชม
กบัความส�าเร็จนัน้ ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆ แต่นัน่ก็คือความส�าเร็จ
ไมว่า่จะเลก็หรือใหญ่ ให้เก็บไว้จนกลายเป็น “ก�าแพงแหง่ถ้วยรางวลั (Trophy 
Wall)’’  ของผมท่ีพิสจูน์วา่ผมดีพอ  คณุเห็นไหมวา่นัน่เป็นพฤติกรรมบาง
อยา่งท่ีจะชว่ยสนบัสนนุให้ตวัคณุนัน้เป็นสิง่ท่ีดีพอ  และคณุก็สามารถท�าได้
ด้วยเชน่กนั

คุณ เหน็ ความส�าเร็จเป็นอย่างไร? 

ไมว่า่อะไรจะเกิดขึน้มาในชีวิตคณุ ทัง้ท่ีสามารถควบคมุหรือไมส่ามารถควบคมุ
ได้ในในอดีต ในชว่งท่ีมีเหตกุารณ์ท่ีมีความส�าคญัทางอารมณ์  กญุแจส�าคญั
ก็คือ การตอบสนองของคณุ

ในครัง้แรกอาจจะดเูหมือนยากท่ีจะท�า แตถ้่าคณุมีหลกัยดึในใจ จะสามารถ
ชว่ยให้คณุจดัการกบัเหตกุารณ์ท่ีส�าคญั และท�าให้คณุยงัคงความเช่ือวา่คณุ
ดีพอ คณุสามารถสร้างความส�าเร็จได้

“สตูร” ตอ่ไปนีเ้ป็นสิง่ส�าคญัตอ่ความส�าเร็จของคณุ

E + R = O

E = Event   (เหตกุารณ์) และเหตกุารณ์อะไรท่ีท้าทายกบัคณุ

R = Response   (การตอบสนอง) และคณุให้ความหมายของเหตกุารณ์นีย้งัไง 

(น่ีคือความหมายของค�าวา่ คุณดีพอ หรือ คุณไม่ดีพอ ถ้ามนัไม่เป็นใน
ทางบวก ให้ปรับเทา่ท่ีจ�าเป็นตอนนี)้

O = Outcome (ผลลพัธ์) ความหมายท่ีคณุให้กบัเหตกุารณ์ จะก�าหนด
ผลลพัธ์ท่ีคณุได้รับ
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ความพยายามและความจริงนี ้ผมคอยย�า้กบัลกูค้าของผมเสมอ ไมว่า่อะไร
จะเกิดขึน้ คณุจะต้องมัน่ใจและสร้างพลงัให้แก่ตนเอง (ความหมายคือ
คุณต้องเป็นคนที่ดพีอ) 

แตก็่ไมไ่ด้เป็นเร่ืองงา่ยท่ีจะท�าได้อยา่งท่ีพดู เพราะในชีวิตจริง ผู้คนรอบข้าง
จะโน้มน้าววา่คณุ ไม่ ดีพอเสมอ ใช ่มนัต้องเกิดขึน้อยา่งแนน่อน (อาจบอ่ย
กวา่ท่ีคณุคดิไว้ซะอีก) อีกหนึง่เหตผุลคือ คนมากมายบนโลกใบนีช้อบท่ีจะ
ตอ่วา่คนอ่ืนมากกวา่ท่ีจะเอาตนเองเข้าไปรับผิดชอบกบัเหตกุารณ์นัน้ๆ ให้
คดิเสมอวา่ “ความสามารถในการตอบสนอง (Response Ability)” หมาย
ถึงความสามารถในการเลือกความหมายท่ีคณุมอบให้กบัเหตกุารณ์นัน้
ดงันัน้ เม่ือผู้คนเร่ิมท่ีจะตอ่วา่คณุวา่คณุไมดี่พอ (เขาเหลา่นัน้อาจพดูมากกวา่
นี ้และให้เหตผุลวา่ท�าไมพวกเขาถงึคดิเชน่นัน้) คณุต้องจ�าไว้เสมอวา่  น่ีไมใ่ช่
เร่ืองจริง ในกรณีนี ้เม่ือผู้คนเร่ิมท่ีจะพดูกบัคณุแบบนัน้ มนัไมไ่ด้หมายความ
วา่คณุไมดี่พอ ถงึแม้ถ้าคณุท�าผิดพลาด  ขอให้คดิวา่คณุก็แคม่นษุยธรรมดา
คนหนึง่ แตไ่มไ่ด้หมายความวา่คณุไมดี่พอ และก็ไมไ่ด้ความวา่คณุจะต้อง
ล้มเลกิกบัสิง่ท่ีคณุท�าอยู ่

ใช่ไหม?   

ไม่จ�าเป็น

ถ้าคณุไมร่ะวงัในเวลาท่ีคนอ่ืนเขาวิจารณ์  เม่ือนัน้คณุจะมี ”ปฏิกิริยาตอบ
สนอง”  เหมือนคณุได้ยอมรับกบัตนเองด้วยวา่คณุไมดี่จริง  อยา่งไรก็ตาม
ให้คิดอยู่เสมอว่า การรับรู้คือการฉายภาพในโลกของผู้ อ่ืน แล้วอะไร
ท่ีหมายความวา่อยา่งนัน้? สิง่ท่ีหมายถงึคือคนท่ีจะผลกัดนัคณุให้ไปถงึเป้า
หมายนัน้ได้จริงๆ เขาจะรู้สกึวา่คณุดีพอ และจะไมพ่ดูวา่คณุไมดี่ พวกเขา
เหลา่นัน้จะคอยบอกคณุอยูเ่สมอวา่

 คุณดมีากพอ!
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ดงันัน้ เม่ือคณุพบเจอกบัผู้คนท่ีชอบวิพากษ์วิจารณ์ในตวัคณุ และคณุมี
ความรู้สกึวา่ คณุไมดี่พอท่ีจะบรรลเุป้าหมาย หรือดีพอท่ีจะเดินตอ่ไปตาม
เส้นทางของคณุ ให้นึกเสมอ และพดูย�า้กบัตนเองว่า “ฉนัเป็นคนทีดี่มาก
พอ, ฉนัเป็นคนทีดี่มากพอ, ฉนัเป็นคนทีดี่มากพอ การพดูวา่ “ฉันเป็นคน
ที่ดมีากพอ” แบบนีไ้ปเร่ือยๆ เป็นมนตร์สะกดท่ีท�าให้ค�าพดูของคนเหลา่นัน้
ละลายหายไปและค�าพดูนัน้จะท�าให้คณุรู้สกึ และคดิวา่คณุไมไ่ด้เป็นแบบท่ี
เขาพดูกนั (การท่ีพวกเขาพดูซ�า้ๆ วา่ไมดี่มากพอนัน่ก็หมายความวา่เขาได้
พดูถงึตวัเขาเองเชน่กนั)

เข้าใจไหมครับ?

ความจริงคือ ตวัคณุเอง และคณุคือคนท่ีดีมากพอ ดงันัน้พดูกบัตนเองบอ่ยๆ 
ให้เข้าไปถงึในจิตส�านกึ และให้จิตใต้ส�านกึของคณุได้รับรู้ เม่ือสิง่นัน้เกิดขึน้
คณุสามารถจะเลื่อนภเูขาทัง้ลกูไปได้อยา่งงา่ยดาย 

คุณคดิว่าการมีโค้ชส่วนตวัเพื่อสร้างความส�าเร็จเหมาะสมกับคุณไหม?

ไมว่า่คณุจะมีชีวิตแบบไหนในตอนนี ้ความจริงก็คือ  ความส�าเร็จอยูใ่กล้กวา่
ท่ีคณุคดิ ถ้าคณุมีเคร่ืองมือท่ีถกูต้องน�าพาคณุไปถงึเป้าหมาย

ดงันัน้การโค้ชแบบตวัต่อตวันัน้เหมาะสมกับคุณไหม?

จะใช ่ถ้าคณุ :

>  ต้องการบรรลุเป้าหมายให้เร็วกว่า 10 เท่า

>  เป็นเจ้าของกจิการที่ต้องการจะสร้างธุรกจิหลายล้านเหรียญ

>  ต้องการที่จะสร้างรายได้ 6 ถงึ 7 หลักต่อเดอืนในการเป็นโค้ช
มืออาชีพ

>  มีเป้าหมายที่จะเป็นโค้ชเงนิล้าน 
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แต่ผมก็ไม่สามารถท่ีจะท�าให้คณุประสบความส�าเร็จอย่างท่ีคณุต้องการ  
เพราะคณุไม่สามารถท�าได้ด้วยการอ่านหนงัสือเพียงอย่างเดียว สิ่งท่ีต้อง
ท�านอกเหนือจากนีคื้อการลงมือท�า และท�าอยา่งมีระเบียบวินยั

เพราะวา่แนวคิดของหนงัสือเลม่นีคื้อ การอธิบายถงึปัจจยัท่ีจ�าเป็นส�าหรับ
การประสบความส�าเร็จ แต่ถ้าคณุต้องการท่ีจะเปลี่ยนแปลงตนเองจริงๆ 
คณุสมควรอยา่งย่ิงท่ีจะต้องมีโค้ชท่ีคอยดแูลและให้ค�าปรึกษาอยูต่ลอดเวลา 
และผลกัดนัให้คณุท�าได้ส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้!

เส้นทางนีจ้ะชว่ยให้คณุได้รับวิธีท่ีงา่ยท่ีสดุ เร็วท่ีสดุ  และได้รับการพิสจูน์มาก
ท่ีสดุ เพ่ือให้แน่ใจวา่อตัราความส�าเร็จ 100% ได้เข้าถึงและเลง็เป้าหมาย
ท่ีคณุตัง้ไว้อยา่งแท้จริง แตไ่มใ่ชโ่ค้ชทกุคนจะเหมือนกนั คณุควรท่ีจะเลอืกวา่
คนไหนท่ีจะพาคณุไปสูเ่ป้าหมาย โค้ชสว่นใหญ่มีทัง้ดีและไมดี่ และนัน่ก็ให้ข้อ
สรุปท่ีวา่นกัเรียนนัน้ไมไ่ด้ส�าเร็จอยา่งแท้จริง (หรือไมไ่ด้ผลลพัธ์อยา่งแนน่อน) 
ดงันัน้ เวลาท่ีคณุเลือกจะให้ใครมาโค้ชคณุ  คณุจ�าเป็นท่ีจะต้องถามตนเอง
ก่อนว่า  คณุต้องการท่ีจะใช้ทกุช่วงเวลาทัง้หมด เงิน และความพยายาม
ในการบรรลเุป้าหมายของคณุ หรือเพียงแค่ให้ได้ผลลพัธ์ธรรมดาเท่านัน้
หรืออาจจะไมมี่ผลลพัธ์เลย

การเลือกโค้ชท่ีเหมาะสมช่วยให้คณุสามารถบรรลผุลลพัธ์ท่ีเหนือกวา่สิ่งท่ี
คณุฝันถงึ ขณะเดียวกนัถ้าคณุเลอืกโค้ชท่ีไมใ่ช ่อาจจะท�าให้คณุล้าหลงัและ
ไปไมถ่งึไหน ท�าให้คณุเสียเวลาและเสียเงินอีกด้วย 

แล้วคุณจะรู้ได้ยังไงล่ะ? 

ผมรู้ เพราะผมเคยประสบเหตกุารณ์แบบนีม้าก่อน มนัเป็นการทดลองท่ีผิด
อยา่งมากมาย (บางทีมนัอาจจะผิดพลาดมากกวา่การได้ทดลองด้วยซ�า้) ผม
เคยลองท่ีจะท�าให้ประสบความส�าเร็จด้วยตนเอง แตแ่ล้วก็ท�าไมไ่ด้ และท�าให้
ผมเสียเวลาไปหลายปี  ซึง่จริงๆ มนัอาจจะเป็นปีท่ีผมประสบความส�าเร็จ
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แล้วก็ได้ แตน่ัน่ก็ท�าให้ผมเครียด  โกรธ  โมโห  ผิดหวงัอยูต่ลอดเวลา และ
ท่ีส�าคญัมนัอนัตรายมากด้วยเม่ือถ้าคณุพยายามท่ีจะประสบความส�าเร็จ

น่ีอาจเป็นเพราะวา่คณุไมไ่ด้เคลือ่นไปข้างหน้า  คณุไมไ่ด้ให้รางวลักบัตนเอง 
และคณุคิดเสมอวา่ คณุยงัไมดี่พอ และน่ีอาจจะเป็นสาเหตทุ�าให้คณุเดิน
ถอยหลงัแทนท่ีจะเดนิไปข้างหน้า และก็ไมใ่ชท่างท่ีจะไปสูค่วามส�าเร็จ 

คณุได้ตระหนกัรู้วา่ คณุไมส่ามารถท่ีจะปิดตาตนเองและจ้างใครมาเป็นโค้ช
ของคณุได้ แตค่ณุต้องใช้เวลาในการเลือกโค้ชท่ีดีท่ีสดุให้แก่ตนเอง ใชแ่ล้ว 
มนัอาจจะต้องใช้เวลาและเงินมากมายในการหาโค้ชท่ีดีท่ีสดุ แตท้่ายท่ีสดุ
อาจมีมลูคา่ 100 เทา่ของการลงทนุท่ีคณุใสไ่ว้

¢Ñé¹µÍ¹µ‹Íä»¢Í§¡ÒÃÁØ‹§µÃ§ä»ÊÙ‹¤ÇÒÁÊÓàÃç¨

ทกุการเดนิทางเร่ิมต้นมาจากก้าวแรก และทกุๆ ก้าวของเส้นทางเดนิของคณุ
ชา่งส�าคญัย่ิงหนกั  โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในชว่งเร่ิมต้น  นัน่เป็นเพราะก้าวตา่งๆ 
นัน้จะก�าหนดทิศทางท่ีให้คณุไป  ถ้าคณุท�าอยา่งตอ่เน่ือง  แรงขบัเคลือ่นของ
คณุก็จะถกูหยิบขึน้มา เม่ือไปถงึจดุท่ีชีวิตขึน้สงูสดุคือคณุได้เรียนรู้ความคดิ
แบบคนส�าเร็จท่ีได้พิสจูน์มาแล้วจากคนอ่ืนท่ีท�ามาก่อนหน้าคณุ 

ไบรอนั เทรซ่ี และผม ได้สอนผู้คนทัว่โลกให้มีความคิดแบบมหาเศรษฐี
พวกเขาเหลา่นัน้ได้ประสบความส�าเร็จและบรรลเุป้าหมายตามท่ีเขาต้องการ 
ตวัอยา่งเชน่

> คนทีต่อ้งการจะเป็นมหาเศรษฐี

> เร่ิมตน้ทําธรุกิจทีจ่ะทําใหไ้ดกํ้าไร

> พบคู่รกัในฝัน

> ลดน้ําหนกั
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> เป็นโคช้มืออาชีพ

> มีรายได ้6-7 หลกั

เม่ือคณุเลอืกกล้าท่ีจะลงมือท�า และเคลือ่นไปข้างหน้าพร้อมกบัการประสบ
ความส�าเร็จท่ีคณุฝันไว้ ทางท่ีดีท่ีสดุคือการท�างานร่วมกบัโค้ชแบบตวัตอ่ตวั

ดงันัน้ ผมขอเชิญชวนคณุเข้าไปค้นหาเนือ้หาจากหนงัสอืเลม่นี ้ท่ีไมใ่ชจ่ะได้
จากไบรอนั เทรซ่ี เทา่นัน้ แตค่วรท่ีจะเลอืกโค้ชเพ่ือสามารถชีแ้นวทางให้คณุ
ไปยงัเป้าหมายท่ีคณุฝันไว้ 

¼Á¾ÃŒÍÁ·Õè¨Ð¿˜§àÃ×èÍ§ÃÒÇ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨¢Í§¤Ø³
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โดย Brian Tracy, Michael Bolduc

Brian Tracy, M
ichael Bolduc

เรียบเรียงโดย วรัชยา คุณปสุต, สุพรรณบุล สุวรรณกิจ
บรรณาธิการโดย จันทรรัตน เดชะปณณวิชญ (โคชนาฎ)

“ไมเคิล คือคนท่ีผมใหการยอมรับอยางสูง
ทุกวันน้ีเขาคือโคชเปาหมายชีวิตอันดับหน่ึงของโลก
ชีวิตน้ีผมเคยมีโคชแคสองคน และไมเคิลคือหน่ึงในน้ัน” 

“ไมเคิล โบลดัก ชายท่ีสามารถบรรลุถึง
ความสําเร็จในระดับสูง ท้ังๆ ท่ีมีพ้ืนเพเปนโรคทางจิต
แถมยังเรียนไมจบแมช้ันมัธยม ถือเปนเคร่ืองพิสูจนช้ันดีวา
หลักการตางๆ ในหนังสือเลมน้ีเปนสากล ไมข้ึนกับชาติพันธุ
หรือวุฒิการศึกษา”

ไมเคิล โบลดัก ไดรับการเรียกขานดวยช่ือท่ีแสดงถึงสิเนหาวา
“โคชเปาหมายชีวิตอันดับหน่ึงของโลก” โดย ไบรอัน เทรซ่ี
และตอไปน้ีคือส่ิงท่ีคุณจะไดรับจากผูชายคนน้ี
ในสองทศวรรษท่ีผานมา ไมเคิลไดศึกษาศาสตร
จิตวิทยา ดานการรีดศักยภาพของมนุษย ผานการเขาสัมมนา
ท่ีดีท่ีสุด เรียนกับโคชท่ีเกงท่ีสุด และทุมเงินทุนไปกวา
500,000 เหรียญในคอรสฝกอบรมตางๆ จนทําใหเขาเขาใจ
ถึงวิธีในการกระตุนใจ และผลักดันใหมนุษยเดินไปขางหนา
ไมเคิลมีจุดแข็งในเร่ืองการชวยใหลูกศิษยของเขา
สามารถต้ังเปาหมาย วางกลยุทธ วิธีการ และแผนปฏิบัติ
ท่ีทรงประสิทธิภาพ จนทุกคนสามารถบรรลุถึงจุดหมาย
ปลายทางท่ีฝนเอาไวได

- ไบรอัน เทรซ่ี
นักเขียน และนักพูดระดับ
Top 10 ของโลก

เก่ียวกับ ไมเคิล โบลดัก

- แจ็ก แคนฟลด
ผูแตงหนังสือขายดี
“The Success Principles”

SE-ED Publisher

ศาสตรแหงความสําเร็จจากโคชอันดับหน่ึงของโลก
 ท่ีจะพาคุณสูเปาหมายดวยสภาวะท่ีงดงาม
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วิธีเรงรายไดของคุณใหทวีคูณในหลัก 10X โดยใชหลักคิดท่ีถูกตอง
และกลยุทธทางธุรกิจท่ีเหมาะสม เปนพาหนะนําพาคุณสูเปาหมาย…

น่ีคือหนังสือของคุณ ไมสําคัญวา ตอนน้ีคุณจะเพ่ิงกาวเขามาเปนเถาแก 
หรือเปนเจาของธุรกิจยักษใหญ

การพัฒนาตนเอง - ทัวไป




