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คำ�นำ�
สำ�นักพิมพ์

“ไม่มีความส�าเร็จใด ไม่ได้เริ่มจากก้าวแรก”
 ผมเชื่อในประโยคนี้ 
 และผมให้ก้าวแรกนี่แหละที่ส�าคัญพอ ๆ กับก้าวที่เหยียบเข้าเส้นชัย
 เราอาจจะยังไม่ได้เหยียบเส้นชัยในวันนี้ วันพรุ่งนี้ 
 แต่ก้าวแรก เราได้ก้าวแล้ว และอาจจะได้ก้าวซ�า้ ๆ อีก
 ถ้าผิดแผน ผิดเป้าไป

 ชีวิตนี้ต้องมีพันล้าน 
 จะไปเชียงใหม่ตอนสงกรานต์
 ขอมีความสุขตลอดเดือนนี้
 ต้องมีแฟนในปีนี้
 อยากสร้างประโยชน์สังคม ให้คนจดจ�า

 นัน่ล้วนแต่เป็นเป้าหมาย ซึง่ฟังดแูล้วกไ็ม่น่าแปลกใจอะไรนกั
 แต่เชือ่หรอืไม่? เรือ่งทีน่่าตกใจกค็อืบางคนไม่เคยมเีป้าชดั ๆ !!
 เราคงจะเคยเห็นบางคนที่ใช้ชีวิตไปวัน ๆ 
 เช้าท�างาน เย็นเลกิงาน สิน้เดอืนรอเงนิเดอืนออก
 สิน้ปีรอเคาท์ดาวน์ 
 พอถึงต้นปีใหม่ก็ใช้ชีวิตแบบปีเก่า เดิม ๆ

      ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา
          ส�านักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์
       email, Facebook : piyaphan@stock2morrow.com
      Fanpage :  www.facebook.com/PiyaphanMakeBillion
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 เป้าต้องตั้ง
 ต้องตั้งเป้า

 “ฉันเปลี่ยน เพราะเขียนเป้า” 
 บอย วิสูตร แสงอรุณเลิศ  นักเขียน นักคิด 
 และผูท้ีป่ระสบความส�าเรจ็อย่างล้นหลามในทกุส่ิงทีท่�า กล่าวไว้ 
 เล่มนี้เขามาชี้ทางในการตั้งเป้าให้ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงดี ๆ 
 ในชีวิตทุกคน
 ภาษาเขียนที่ตรง ๆ อ่านเข้าใจง่าย ไม่เวิ่นเว้อ 
 และใช้งานได้ผลชะมัด 
 กลายเป็นสัญลักษณ์ของบอยไปแล้ว

 “ก้าวแรก” ที่รู้เป้า 
 กับ “ก้าวแรก” ที่ก้าวแบบไม่รู้เป้า
 ก้าวอาจจะเท่ากัน แต่ทิศทางผิดถูกต่างกัน
 ในเมือ่จะก้าวส�าคญัออกไป  กเ็ขียนเป้าหมายกนัชดั ๆ ก่อน
 ลองดูสิ แล้วก้าวนี้จะพาไปถึงเส้นชัย เพราะก้าวถูกทาง

      ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา
          ส�านักพิมพ์สต็อคทูมอร์โรว์
       email, Facebook : piyaphan@stock2morrow.com
      Fanpage :  www.facebook.com/PiyaphanMakeBillion
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 “ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมนุษย์ได้ เท่ากับวันที่เขามีเป้าหมาย”
 ถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น แต่ไม่รู้ต้องท�าอะไรบ้าง?
 ถ้าคุณรู้สึกไม่มีจุดหมาย ไม่รู้เกิดมาเพื่ออะไร?
 หรือถ้าคุณมีเป้าหมาย แต่ไม่รู้จะไปให้ถึงได้อย่างไร?
 หนังสือเล่มนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับคุณ 
 เพราะมันจะบอกวิธีที่ใช้เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล
 
 หลายปีก่อน ผมใช้เวลาในแต่ละวันอย่างไม่มีจุดหมาย
 ใช้ชีวิตไปให้หมดวัน เหมือนคนก้มหน้าเดิน เห็นแค่ก้าวต่อก้าว
 เมื่อใช้ชีวิตแบบนี้ แล้วเราจะหวังอะไรได้มากมาย?
 ชีวิตแบบนั้นพาผมต�่าลงเรื่อย ๆ จนวันนึงก็ถึงจุดต�่าสุด 
 ผมย�่าแย่ในทุกด้าน
 
 วันนี้ย้อนกลับไปมองเรื่องราวในวันนั้น ไม่อยากจะเชื่อว่า 
 “การเขียนเป้าหมาย” ในคืนที่มืดมิดคืนนั้น 
 จะเป็นสิ่งที่ฉุดผมขึ้นมาจากหลุมด�า
 วันที่ผมเขียนลงไปในกระดาษว่า 
 “จริง ๆ แล้วผมอยากได้อะไรในชีวิต?”
 ผมไม่คิดเลยว่ามันจะกลายมาเป็นความจริงทั้งหมดในเวลาไม่กี่ปี

 เมื่อเป้าหมายชัดเจน ก็เหมือนทุกอย่างเปิดทางให้เอง 

คำ�นำ�ผู้เขียน
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 ไม่รู้เรี่ยวแรงพลังของผมมาจากไหน
 รายได้ ไลฟ์สไตล์ คุณภาพชีวิต ชื่อเสียง ผมได้มันมาทั้งหมด
 พูดได้เต็มปากว่า ชีวิตผม “เปลี่ยน...เพราะเขียนเป้า”
 และผมอยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้บ้าง
  
 ขึ้นแท็กซี่ยังต้องบอกว่าจะไปไหน 
 สร้างบ้านใหม่ยังต้องมีแปลน
 แล้วชีวิตทั้งชีวิต เราจะไม่มีแผนได้อย่างไร? 

 ผมเคยเสียเวลามามากมายกับการไม่ตั้งเป้าหมาย 
 จึงไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับใคร
 หนังสือเล่มนี้จึงอยากจะท�าให้ทุกคนมา “ตั้งเป้าหมาย” 
 ด้วยวิธีการที่ “ท�าได้จริง”
 พร้อมเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายในแบบของตัวเอง

 นอกจากนี้ ยังถือเป็นความโชคดีของคนที่อยากตั้งเป้าหมาย  
  เหมือนจักรวาลรวมหัวกัน 

 ช่วยให้ผมสร้างหนังสือเล่มนี้ได้ทรงพลังยิ่งขึ้น
 เมื่อผมพบกับชุมชนออนไลน์ที่ชื่อ MakeTHEdifference.orgตวั

อย
่าง



                       วิสูตร แสงอรุณเลิศ
                fanpage : www.facebook.com/thisisboysthought
                               website : www.boywisoot.com
                                                                         email : wisootboy@gmail.com

 เรามีความเชื่อเดียวกันว่า 
 มนุษย์ทุกคนสามารถ “เปลี่ยน” ให้ชีวิต “ดีขึ้น” ได้
 ทกุคนสร้าง “ความต่าง” ให้กบัสงัคมได้ด้วยการเร่ิมจากตวัเอง
 และจุดเริ่มของทั้งหมด มาจากการ “ตั้งเป้าหมาย” ให้กับชีวิต 

 ตั้งเป้าหมาย แล้วลงมือท�าให้ชีวิตดีขึ้น
 เมื่อตัวเราดีขึ้น สังคมของเราก็จะดีขึ้นเอง
 นั่นล่ะครับคือความหมายของค�าว่า Make THE Difference

 ผมและ MakeTHEdifference.org
 จึงร่วมกันจัดท�า “เครื่องมือ” ไว้บนเว็บไซต์เพื่อช่วยตั้งเป้าหมาย 
 เมื่อคุณใช้ควบคู่ไปกับหนังสือเล่มนี้
 รับรองว่ามันจะเป็นการตั้งเป้าหมายที่ “ท้าทาย” 
 และ “ได้ผลที่สุด” ตั้งแต่คุณเคยตั้งเป้าหมายมา

 ผมเขียนไว้ในหนังสือทุกเล่มของผมว่า 
 “เป้าหมายของผมคือ ท�าให้ทุกคนมีเป้าหมายในชีวิต”
 มันยังเป็นเป้าหมายอันดับ 1 ของผมเสมอ
 และผมหวังอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะท�าหน้าที่ตรงนั้นได้
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                       วิสูตร แสงอรุณเลิศ
                fanpage : www.facebook.com/thisisboysthought
                               website : www.boywisoot.com
                                                                         email : wisootboy@gmail.com

 โลกนี้ไม่มีคนขี้เกียจ มีแต่คนที่เป้าหมายไม่เร้าใจ
 ถ้าคุณอดทนฟันฝ่า ไม่เปลี่ยนเป้าหมาย
 วันนึง เป้าหมายนั้นจะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม
 ใช่ครบั! ถ้าคุณไม่เปลีย่นเป้าหมาย เป้าหมายนัน้จะเปลีย่นคณุ
 
 มาเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตเราดีขึ้นด้วยกัน
 แล้วพบกันที่ความส�าเร็จนะครับ
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14   ฉันเปลี่ยน เพราะเขียนเป้า
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-ถ�้แค่อย�กฝัน	
ก็ว�ดไว้ในอ�ก�ศ

ถ้�อย�กให้มันเป็นจริง
จงเขียนไว้ในกระด�ษ-ตวั
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16   ฉันเปลี่ยน เพราะเขียนเป้า

 ในหนังสือ “งานไม่ประจ�า ท�าเงินกว่า” 
 หนังสือเล่มแรกที่ทุกคนรู้จักผม
 บทที่ 30 เรื่อง “กระดาษวิเศษ” 
 ผมเขียนเรือ่งการเขียนเป้าหมายของผมไว้บนกระดาษว่า

 หลายปีก่อน ชีวิตผมตกหลุมด�า ย�่าแย่ไปหมด 
 งานหด เงินหาย ธุรกิจล้ม ผมไม่เหลือทางไป
 ช่วงน้ันผมอ่านหนังสือแนวพฒันาตวัเองหลายเล่ม 
 ทุกเล่มพูดเหมือนกันเรื่องการมีเป้าหมายที่ชัดเจน 
 และให้เขียนมันลงไป

 ไม่มีอะไรจะเสีย ลองเชื่อดูสักครั้ง 

กระดาษวิเศษ 
(อีกครั้ง)
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วิสูตร แสงอรุณเลิศ   17

  

 ผมเขียนสิ่งที่ผมต้องการในชีวิตนี้ 10 อย่าง
 ลงไปในกระดาษแผ่นใหญ่ แล้วแปะข้างฝาห้องท�างานไว้ 
 แต่หลัง ๆ ลูกเมียถามบ่อยว่ามันคืออะไร 
 ผมก็เลยแกะออก แล้วหยิบมาดูทุกครั้งเท่าที่นึกได้

 วันเวลาผ่านไป ผมลืมกระดาษแผ่นนั้นไปแล้ว 
 เพราะมันถูกม้วนทิ้งไว้บนหลังตู้ 
 จนกระทั่งหลายวันที่ผ่านมา 
 ผมให้ช่างมาท�าห้องท�างานใหม่ก็เลยต้องรื้อของทั้งหมด
 แล้วกระดาษแผ่นนั้นก็หล่นมาจากหลังตู้ 
 ผมคลี่มันออกดู...

 สาบานได้ครับว่า 10 ข้อนั้นที่ผมเขียน 
 วันนี้มันเป็นจริงไปแล้ว 7 ข้อ!! 

 
 แล้วจากนั้นผมก็บรรยายว่า
 เป้าหมายของผมเป็นจริงเรื่องอะไรบ้าง
 จากวันนั้นจนถึงวันนี้ สิ่งที่ผมเขียนบอกไว้ในหนังสือ   
 ผ่านไปแล้วนับเป็นปี 
 ตอนนั้นผมคิดว่านั่นคือสุดยอดที่สุดในชีวิตผมแล้ว
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18   ฉันเปลี่ยน เพราะเขียนเป้า

 แต่ผมไม่คิดเลยว่า 
 “ความยิ่งใหญ่ของผมเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น”

 ถ้าให้ผมนั่งไทม์แมชชีนกลับไปบอกตัวผมในวันนั้น
 ผมที่ก�าลังจรดปากกาเขียนเป้าหมายลงบนกระดาษ 
 คงไม่เชื่อว่าผมจะมาไกลได้ถึงเพียงนี้
 
 รายได้เพิ่มขึ้นหลายสิบเท่า มีบริษัทของตัวเอง 
 มีชื่อเสียงระดับประเทศ
 มีผลงานหนังสือติด bestseller ทุกเล่มที่วางแผง
 มีงานบรรยาย จัดงานสัมมนามากมาย
 มันเป็นไปได้อย่างไรกัน ผมไม่อยากจะเชื่อ
 “การเขียนเป้าหมาย” มันทรงพลังอย่างแรงขนาดนี้เลยหรือ?
 นี่มันกระดาษวิเศษชัด ๆ!!!

 ใครที่เคยอ่านหนังสือ “หนังยางล้างใจ” ที่ผมเขียนไว้
 คงจะจ�าได้ว่าผมผ่านวันเวลาร้าย ๆ มาได้ด้วยหนังยางเส้นนึง
 ผมดีดมันเวลาที่คิดลบ ผมขอบคุณในสิ่งที่มีอยู่  
 แต่ทั้งหมดทั้งปวง ผมคงต้องบอกว่าก่อนที่ผมจะท�าสิ่งเหล่านี้
 ผม “เขียนเป้าหมาย” ว่าผมต้องการอะไรในชีวิต
 และผมเชื่อว่าการเขียนเป้าหมายครั้งนั้น 
 ท�าให้ชีวิตผมเดินไปเจอกับวิธีการหนังยางล้างใจ
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 หนังสือ “หนังยางล้างใจ” กลายเป็นหนังสือ Bestseller  
 มันเปลี่ยนชีวิตผู้คนมากมาย 
 ผมได้รับข้อความใน inbox แทบทุกวัน
 มีแต่คนเขียนมาเล่าความมหัศจรรย์ของการใช้หนังยาง 
 ถ้าหนังสือ “หนังยางล้างใจ” เปลี่ยนชีวิตผู้คนได้ขนาดนั้น
 ผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้ก็จะท�าหน้าที่นั้นได้ดีไม่แพ้กัน 
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