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  คิดใหญแลว  

                  คุณจะมีชีวิตที่ใหญข้ึน  
         คณุจะมีชีวิตที่ใหญในดานของความสุข  
     คุณจะมีชีวิตที่ใหญในดานของความสาํเร็จใน 
  หนาที่การงาน ใหญในดานของรายได ใหญในดาน 
             ของเพื่อนฝูงและใหญในการทีจ่ะ 
                       ไดรับการยอมรับ 
                          และยกยอง 

 

วิธีที่ 1 ถาคณุคิดวาคุณทาํได คุณก็จะทําได 
  คิดวาตองสําเร็จ อยาคิดวาจะลมเหลว ความคิดที่เช่ือวาจะสําเร็จจะควบคุมจิตใจของ 
 คุณใหคิดแผนการและกลยทุธที่จะนาํไปสูความสําเร็จ 
  เตือนตัวเองอยางสม่ําเสมอวาคุณเกงกวาที่คุณคิด  
  คิดการใหญจะนําไปสูความสําเร็จที่ย่ิงใหญ จําไววาความคิดใหญและแผนการใหญนั้น 

       ปกติจะทําไดงายกวาความคดิเล็กและแผนการเล็ก  
วิธีที่ 2 รักษาโรคชอบแกตัวของคุณ : โรคแหงความลมเหลว 

  รูปแบบที่แยที่สุดของการชอบแกตัวกค็ือ เร่ืองสุขภาพ ความเฉลียวฉลาด อายุและโชค  
  ศึกษาคนที่ประสบผลสําเร็จอยางรอบคอบวาอะไรทําใหเขาประสบผลสําเร็จ แลวมาใช 

      กับชีวิตคณุเอง 
  คนทีไ่มประสบผลสําเร็จนัน้มักจะปวยเปนโรคจิตใจตาย เรียกวา โรคชอบแกตัว  

      ความลมเหลวทุกครั้งจะติดเชื้อของโรคนี้มากอนเสมอ และคนโดยทั่วไปมักจะมีเช้ือ  
      ของโรคนี้อยูบางไมมากก็นอย 

วิธีที่ 3 สรางความเชื่อมั่นในตนเอง และทําลายความหวาดกลัว 
  มองคนอื่นดวยภาพที่เทาเทียมกันกับตนเอง 
  สรางทัศนคตใินการเขาใจคนอื่น  
  เทคนิคทีคุ่ณควรฝกในกิจวัตรประจําวันเพื่อสรางความมั่นใจใหกับคณุเอง เชน 
 นั่งแถวหนา เพ่ือสรางความมั่นใจ ฝกสบตาคนอืน่ เพ่ือทีจ่ะบอกวา “คุณจริงใจ 
 คุณเช่ือมั่นในสิ่งที่กําลังพูดกับคนอืน่ คณุไมกลัว คุณมคีวามมั่นใจ” เดินใหเร็วข้ึน 25 
เปอรเซ็นต ยืดไหล เงยหนา แลวคุณจะรูสึกวาความมั่นใจตนเองมีมากข้ึน ฝกพูด  



แสดงความคดิเห็น ย้ิมกวาง การยิ้มจะชวยใหกําลังใจดข้ึีน ย้ิมอยางเปดเผย ใหความ 
มั่นใจแกคุณ สามารถเอาชนะความกลัว ขจัดความวติก และเอาชนะความทุกขโศกได 

วิธีที่ 4 วิธีการคิดใหญ  เตบิใหญโดยการคิดใหญ 
  คนที่คดิใหญ มองตัวเองในฐานะที่ตนเองเปนสวนหนึ่งของทีม เขาชวยในทุกทางทีท่ํา  
 ไดแมวาจะไมไดรับผลตอบแทนโดยตรงและทันทีสําหรับการกระทําของเขา 
  ความคดิเล็กในเรื่องที่ไมสําคัญ สามารถที่จะทํารายคณุได อยามีปมดอย เอาชนะ 

      ความรูสึกที่ดูถูกตนเอง  
  ใชคําของคนที่คิดใหญ ใชคําที่ใหญ สดใส และร่ืนเริง ใหความหวัง ความสุข  
  มองอนาคตใหไกลขึ้น มองงานของคุณใหใหญข้ึน คดิอยางจริงจังถึงความสําคัญของ 

       งานที่คณุทําในปจจบุนั อยาคดิเรื่องจุกจิก เอาใจใสตอวตัถุประสงคหลัก 
วิธีที่ 5 วิธีการคิดและฝนอยางสรางสรรค 

  เช่ือวาเราทําได เมื่อคุณเช่ือวาส่ิงใดเปนไปได จติใจของคุณจะหาหนทางที่จะทําข้ึน     
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  อยาใหความคิดแบบดั้งเดมิทําใหจติใจคณุเปนอัมพาต ยอมรับความคิดใหมๆ 
 ทดลองและลองแนวทางใหม เปนคนหัวกาวหนาในทุกส่ิงที่คุณทํา 
  ถามตัวเองทกุวันวา “เราจะทําใหดีข้ึน และทําใหมากขึ้นไดอยางไร” การถามตัวเอง 

      ดวยคําถามนี้จะสงสัญญาณใหจิตใจคุณทํางานหาวิธีที่จะตดัทอนงานทีไ่มจําเปนออก 
  ฝกถามและฟง แลวคุณจะไดวัตถดุิบที่จะใชในการตดัสินใจที่ถูกตอง จําไววา 

        คนใหญผูกขาดการฟง คนเล็กผูกขาดการพูด 
  เปดใจของคุณ ใหจติใจของคุณไดรับการกระตุน สังสรรคกับคนที่จะชวยใหคุณคิดถึง   

      ความคดิใหมๆ วิธีการใหมๆ คลุกคลีกับคนที่อยูในอาชีพอ่ืน  
วิธีที่ 6 คุณเปนไปตามที่คดิวาคุณเปน 

  คิดวางานของคุณสําคญั แลวลูกนองของคุณจะคดิวางานของเขามีความสําคญัเชนกัน 
  พูดอยางหาวหาญกับตัวเองวันละหลายๆ ครั้ง พูดย้ํากับตัวเองในทกุโอกาสวา 

                                    “คุณเปนคนชัน้หนึ่ง” 
วิธีที่ 7 จัดการกับสภาพแวดลอมของคุณ : เอาชั้นหน่ึง  

  ระวังในเรื่องสภาพแวดลอม ใชสภาพแวดลอมของคุณทํางานใหคุณ ไมใชตอตานคณุ  
  อยาใหคนคดิเล็กดึงคุณไว คนขี้อิจฉาตองการเห็นคุณลม อยาใหเขาสมหวัง 
  ขอคําแนะนาํจากผูที่ประสบผลสําเร็จ อนาคตของคุณเปนสิ่งสําคญัอยาเส่ียงกับที่ 

      ปรึกษาอิสระที่มีชีวิตที่ลมเหลว 
  สังคมกับคนกลุมใหมๆ คนหาและทาํส่ิงใหมๆ ที่นาตืน่เตน หลีกเล่ียงการนินทา  

      คุยเกี่ยวกับเรื่องงาน แตพูดเฉพาะในดานที่เปนบวก 
  เอาช้ันหนึ่งในทุกส่ิงที่คุณทํา คุณไมมีปญญาเอาชั้นอืน่ แพงเกินไปเมื่อเทียบกับ 
คุณภาพของมัน                                 



 
วิธีที่ 8 ทําใหทัศนคตขิองคุณเปนพวกเดียวกับคุณ 

  คนควาและเรยีนรูในเรื่องที่คุณไมไดสนใจ จะสรางความกระตือรือรนข้ึนได เพ่ิม    
       ชีวติชีวาในทุกอยางที่เก่ียวกับคุณ การยิ้ม การจับมือ การพูด แมแตการเดิน  

  ทําใหทุกคนรูสึกวาเขาเปนคนสําคัญ อยาลืมแสดงความสํานึกในบญุคุณเทาที่ทําได 
       และเรียกคนอื่นโดยเรยีกชื่อของเขา ตั้งเปนกฎวาคณุจะทําใหคนอื่นมากกวาที่เขา 
      คาดวาจะไดรับ 

วิธีที่ 9 คิดใหถูกตองตอคนอื่น 
  ฝกเปนคนประเภทที่คนทั่วไปชอบ จะทาํใหเขาสนับสนนุคุณ แนะนําตัวเองกับคนอืน่
ในทุกโอกาสทีท่ําได คิดสิ่งทีเ่ปนบวกตอคนอื่น แลวคุณจะไดส่ิงที่เปนบวก 
  ยอมรับความแตกตางและขอจํากัดในมนษุย อยาคาดหวังความสมบูรณรอย 

      เปอรเซ็นตจากผูใด และอยาเปนคนชอบแยง 
  ฝกเปนคนเอือ้อารีในการสนทนา เปนเหมือนคนที่ประสบความสาํเร็จ สนับสนุนให   

      คนอื่นพดู ฝกเปนคนเอื้อเฟอตลอดเวลา  
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  อยาโทษคนอืน่เมื่อคุณพายแพ จําไววาวธิกีารที่คุณคดิเมื่อคุณประสบความพายแพ   
 จะเปนตัวที่กําหนดวาอีกนานเทาไรคณุถึงจะชนะ 

วิธีที่ 10 สรางนิสัยในการลงมือทํา 
                คนที่ประสบความสําเร็จจริงๆ นั้นทาํงานมากกวา 40 ช่ัวโมงตอสัปดาห  
และคุณไมเคยไดยินเขาบน เขาจะมุงมองไปที่เปาหมาย และส่ิงนี้ใหพลังแกเขา 

  เปนคนกระตอืรือรน เปนคนทํางาน เปนนักทํา อยารอจนเงื่อนไขตางๆ สมบูรณแบบ 
      เผชิญหนากับความยุงยากและอุปสรรคในอนาคต และแกปญหาเมื่อเกิดขึ้น 

  ความคดิจะมคีาเมื่อไดรับการปฏิบัต ิลงมือปฏิบัติชวยขจัดความกลัว และสรางความ 
      มั่นใจ ทาํในส่ิงที่กลัวแลวความกลัวจะหายไป 

  เปนผูริเร่ิม เปนนักรณรงค แสดงใหเห็นวาคุณมีความสามารถและมคีวาม 
      ทะเยอทะยานที่จะทาํ  ใสเกียรแลวไปได 

วิธีที่ 11 วิธีเปล่ียนความพายแพเปนชัยชนะ 
  ศึกษาความพายแพและเรียนรูเพ่ือที่จะปทูางไปสูความสําเร็จ เอาชนะในครั้งตอไป 
  กลาหาญที่จะวิจารณตัวเอง คนใหพบความผิดพลาดและจุดออน แลวทําการแกไข  

      อยาโทษโชคชะตา  
  ผสมผสานความมุมานะกับการทดลอง ยึดตดิกับเปาหมาย แตอยาเอาหัวชนฝา 
 ทดลองวิธีการใหมๆ 
  จําไววามีดานที่ดีอยูในทุกสถานการณ คนหาดู มองดานที่ดีและหันหลงัใหกับ 
 ความทอแทหมดหวัง 



 
วิธีที่ 12 ใชเปาหมายชวยใหคุณโต 

  วางแผนการทํางานในแตละวัน  เรียนรูองคกรที่ทํางานอยูใหมากขึ้น  
  ลงทุนเพื่อที่จะบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว เชน ลงทุนในการศึกษาท่ีจะชวยพัฒนาและ 

       เสริมสรางจิตใจของคุณ การศึกษาวดัดวยการดูวาจิตใจพฒันาไปถึงขนาดไหน 
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  ทํางานสูเปาหมายทีละข้ัน ถือวาแตละกาวที่คุณทําเปนอกีกาวหนึ่งสูเปาหมาย 
 ไมวากาวนัน้จะดูเหมือนกาวเล็กแคไหนกต็าม 

วิธีที่ 13 วิธีที่จะคิดเหมือนกับเปนผูนํา                                                       
  แลกเปล่ียนจติใจกบัคนที่คณุตองการมีอํานาจชักจูงจิตใจ  
  ประยุกตใชกฎ “ความเปนมนุษย” ในการติดตอสัมพันธกับคนอื่น 
  คิดอยางกาวหนา ปรบัปรุงในทุกส่ิงที่คุณทํา คดิมาตรฐานสูงในทุกส่ิงที่ทํา 
  หาเวลานอกพูดคุยกับตนเอง และดึงพลังความคิดชัน้สุดยอดของคณุออกมาใช 

วิธีที่ 14 วิธีใชความมหัศจรรยของการคิดใหม ในสถานการณฉุกเฉนิที่สุดของชีวิต 
  เมื่อคนเล็กพยายามกดคุณลงมา จงคิดใหญ คดิใหใหญพอที่จะปลอดภัยจากการ 
 โจมตีของพวกคิดเล็กคดินอย 
  เมื่อการทะเลาะเบาะแวงดูเหมือนจะหลีกเล่ียงไมได จงคิดใหญ คดิใหญเพียงพอ 
 ที่จะเห็นวาการทะเลาะ การทุมเถียง และความพยาบาทอาฆาตจะไมชวยคุณไปถึง 
 ที่ที่คุณตองการจะไป 
  เมื่อคุณรูสึกพายแพ จงคดิใหญ  คิดใหญพอที่จะเห็นวาความพายแพเปนสภาวะ 
 ของจิตใจไมมีอะไรมากไปกวานั้น 
  เมื่อคุณรูสึกวาความกาวหนาในงานกาํลังชาลง จงคิดใหญ จงปลอยพลังความคิด 
 สรางสรรคของคุณออกมา 
 
 

                                           จงมั่นใจวา คุณสามารถประสบความสาํเร็จได แลวคุณจะเปนเชนที่คิด 
                 เยียวยาตนเองจากโรคชอบแกตัว อันเปนที่มาแหงความลมเหลว 

                       สรางความเชื่อมั่นและขจัดความกลัว 
                     คิดและฝนในทางสรางสรรค 

                  มีทัศนคตใินแงบวก 
                 ลงมือปฏิบัติงาน 

                   เปล่ียนความพายแพเปนชัยชนะ 
               มีความคิดเปนผูนํา 

  


