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หนังสือเลมนี้จะกลาวสรุปถงึกลยุทธตางๆ  
ของคนที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

1. ปรัชญาของคุณ 
• ปรัชญาสวนตัวของเราเปนเหมือนเลนสกระจกที่เราใชมองทะลุทุกปญหาและทุกโอกาส 

บางครั้งก็เปนเหตุผลที่ใหกับตัวเองเพื่อยืนหยัดตอไปหรือเลิกลม 
• คนที่มีความสุขไมจําเปนตองฉลาดกวา รวยกวา หรือมีทักษะความสามารถมากกวาเสมอไป 

แตพวกเขามีปรัชญาสวนตัวที่ใชการกับตัวเองไดเปนอยางดี 
 2. ใหผานพนไปทีละวัน 

• ในยามที่ส่ิงตางๆ เลวรายสุดๆ คุณจงพุงสมาธิของคุณใสใจอยูกับชั่วขณะปจจุบันนั้น คอยๆ 
จัดการปญหาไปทีละอยาง คุณกาวไปไดกาวหนึ่งแลว คุณเร่ิมเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมา
เล็กนอย จากนั้นกาวตอไป และกาวตอไปอีกเร่ือย ๆ  ในที่สุดคุณก็พบวา ส่ิงที่เลวรายที่สุด
นั้นไดจบลงแลว 

• ความสุขไมไดอยูที่อายุของคุณ แตอยูที่ทัศนคติของคุณตางหากครับ 
• “เข่ียนิสัยขี้กังวลออกไปซะ” ขอใหอยูกับปจจุบัน ทําส่ิงที่คุณทําไดในวันนี้ และปลอยความ

กังวลทิ้งไป  
• พยายามพัฒนาความซื่อสัตย ความมุงมั่น ความใจดีมีเมตตา ความถอมตน และความ 

กลาหาญของตัวคุณเอง ส่ิงเหลานี้เปน “บุคลิกลักษณะ” 
• ความคิดของคุณทําใหจิตใจคุณแข็งแกรงข้ึน โดยการเผชิญหนากับปญหา การตอสูดิ้นรน

กอใหเกิดความเขมแข็ง เมื่อเผชิญอุปสรรค ใหยํ้าเตือนตัวเองวา อุปสรรคนี้จะทําใหจิตใจ
ฉันเขมแข็ง ฉันจะตองมีความสุขเพิ่มข้ึน 
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• เมื่อส่ิงตางๆ อยูเหนือการควบคุม คุณตองเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเอง ส่ิงที่เกิดขึ้น
ไมไดกําหนดความสุขของคุณ แตวิธีการที่คุณคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นตางหาก ที่เปน
ตัวกําหนดความสุขของคุณเอง 

• หากคุณรูสึกคับของใจหรือไมมีความสุขกับงาน กลยุทธที่ดีที่สุดสําหรับคุณคือ ทุมเททุกส่ิง
ที่คุณมีใหกับงานนั้นๆ เพ่ือคุณจะไดรูสึกดีเก่ียวกับตัวเองมากข้ึน คุณไดพัฒนาทักษะ 
พัฒนาชื่อเสียงของคุณ  

• หากมี ส่ิงใดที่คุณอยากทํา  กลยุทธคือ  จงฝกฝนทุกวัน  แตอยาคาดหวังที่จะเห็น
ความกาวหนาในแตละวัน ในการที่จะประสบความสําเร็จนั้น คุณตองมีความอดทนและ
พากเพียรอยางไมลดละ และตองมีพรสวรรค 

• คุณไมอาจหาความสุขพบในที่ที่ปลอดปญหา คุณจะพบความสุข ทั้งๆ ที่มีปญหา 
 

3. กฎของชีวิต 
• ใหถือวาปญหาชีวิตทุกปญหา คือบทเรียนที่จะทําใหคุณแข็งแกรงข้ึน แลวคุณก็จะไมรูสึก

เหมือนตัวเองตกเปนเหยื่อผูเคราะหรายอีกตอไป 
• อยาคาดหวังที่จะควบคุมผูอ่ืน อยาคาดหวังที่จะใหผูอ่ืนทําตามอยางคุณ อยาใหความสุข

ของคุณข้ึนอยูกับคนอื่น ยามที่เราคิดแบบเดิมๆ ยังคงทําอะไรแบบเดิมๆ ก็จะเกิดความ
เจ็บปวดทางกายและใจแบบเดิม 

• สรางจินตภาพในใจอยางสม่ําเสมอเปนประจําวา ตัวคุณมีระเบียบ มีความมั่นใจ หรือทํา
ผลงานไดดีที่สุดเทาที่คุณทําได เมื่อเวลาผานไปหลายสัปดาหหรือหลายเดือน คุณจะสังเกต
ไดถึงความแตกตาง ไมมีใครยึดติดอยูกับที่ หากคุณเอาจริงเอาจัง คุณก็จะเปลี่ยนรูป
แบบเดิมๆ ของตัวเองได 

• ระวังคําพูดของคุณใหดี สังเกตวาคุณพูดถึงตัวเองอยางไรบาง อยาพูดอะไรที่ไมดีเก่ียวกับ
ตัวเอง ตองไมวิจารณตัวเอง คิดถึงตัวเองในแงบวก เพราะเราจะกลายเปนอยางที่เราคิดวา
เราเปน 

• ความคิดของคุณคือแมเหล็ก  คนที่มีความสุขจะดึงดูดคนอื่นที่มีความสุขใหเขามาหาคนที่
ชอบคิดในแงบวกจะดึงดูดโอกาสดีๆ ใหเขามาหา คนเลวก็จะดึงดูดคนเลวใหเขามาในชีวิต 

• การตั้งเปาหมาย กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในระหวางที่เราเพียรพยายามมุมานะทําให
สําเร็จ เราไมไดตั้งเปาหมายเพื่อใหไดบางสิ่ง แตเพ่ือการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง 

• เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไดก็ตอเมื่อเราทุมเทพลังใหกับเวลา ณ ปจจุบัน แตถาเราตั้ง
ความหวัง ความคิดของเราจะไปอยูกับอนาคต ดังนั้นยิ่งเราตั้งความหวังมากเทาไร เราก็ยิ่ง
ติดอยูกับที่มากขึ้นเทานั้น ขอใหตั้งเปาหมาย วางแผน นึกภาพพัฒนาการของคุณ ทุมเท
ความสามารถ ส่ิงที่คุณคิดคือส่ิงที่คุณเปน เมื่อคุณตั้งความหวัง คุณก็จะคับของใจ 
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• ในการบรรลุเปาหมายที่มีคุณคาใดๆ คุณตองตัดสินใจกอนวา “ฉันจะทําส่ิงนี้ ไมวาจะตอง
ทุมเทเพียงใดก็ตาม 

• พัฒนารูปแบบแหงความสําเร็จ ฝกทักษะความสามารถใหเช่ียวชาญ และตั้งเปาใหสูงข้ึนจะ
ทําใหคุณมีความเชื่อมั่นในตนเอง ไมวาคุณจะมุงไปทางไหน ขอใหเร่ิมจากงานเล็กๆ กอน
และทํางานใหสําเร็จจนกลายเปนนิสัย  

• ผูที่ประสบความสําเร็จ จะลมเหลวบอยกวา เปนกฎของธรรมชาติไมใชเร่ืองที่เกิดขึ้นเฉพาะ
กับใครบางคนเปนการสวนตัวเทานั้น เราตองทําความเขาใจและทํางานรวมกับกฎของ
ธรรมชาติใหได  

• เมื่อส่ิงตางๆ เกิดผิดพลาด จงจําไววา ส่ิงที่เกิดขึ้นกับคุณนั้น ไมไดสําคัญที่สุด วิธีการคิด
ของคุณเก่ียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณสําคัญกวา 

• จงเร่ิมตนดวยการรูสึกซาบซึ้งขอบคุณ จงมีความสุขกับสิ่งท่ีคุณมีอยูในขณะนี้ แลวสิ่งดีๆ 
ทั้งหลายจะเขามาหาคุณมากขึ้นเอง ทุกครั้งที่คุณกลาวขอบคุณ คุณจะรูสึกสงบสุขในจิตใจ
เพ่ิมขึ้น และมีพลังมากขึ้น 

  
 
      4. ผองเพื่อนและครอบครัว 

• หากคุณมองสิ่งดีๆ คุณก็จะพบกับสิ่งดีๆ หากคุณมองความผิดพลาด คุณก็จะพบแตความ
ผิดพลาด การยอมรับในคุณภาพของใครบางคนอยางจริงใจ จะทําใหคุณมีความสุข 

• อยาพยายามเปลี่ยนแปลงคนอื่น ปลอยใหพวกเขาไดทําผิดพลาด แลวเรียนรูเอง 
เพราะคนเราแบงไดเปนสองกลุม คือ 
1. คนที่คอยปรับกลยุทธในการดําเนินชีวิตอยางสม่ําเสมอเปนประจํา 
2. คนที่ชอบรอใหชนกําแพงอิฐกอน แลวจึงคอยเปลี่ยนแปลง แตก็ไมมีกลุมไหนอยากให 

คุณไปสอนวิธีการดําเนินชีวิตใหพวกเขา 
• การใหอภัยคนอื่น เพ่ือประโยชนของตัวคุณเอง คุณไมจําเปนตองเห็นดวยกับสิ่งที่พวกเขา

ทํา คุณเพียงแคตองการใหชีวิตของคุณดําเนินตอไปดวยดีเทานั้น ความอาฆาตและความขุน
เคืองใจจะทําลายระบบภูมิคุมกันของคุณ เพ่ิมโอกาสเสี่ยงในการเปนโรคหัวใจ โรคมะเร็ง 
แมกระทั่งโรคเบาหวาน ความทุกขระทมขมขื่นทําใหคุณลมปวยได 

• ในโลกแหงความเปนจริง คนอื่นไมอาจเปลี่ยนชีวิตของเราได เราเองตางหากที่เปลี่ยนแปลง
ตัวเอง เมื่อคุณเร่ิมมองไปยังดานที่สวางสดใส คุณก็จะเริ่มดึงดูดเพื่อนฝูง หรือผูรวมงานที่มี
ความสุขใหเขามาหา การที่จะใหมีผูคนที่คิดในแงดีๆ มาอยูรอบตัวไดนั้น คุณตองมีรอยยิ้ม
บนใบหนาเปนอันดับแรกภารกิจในชีวิตของคุณไมใชการเปลี่ยนแปลงโลก แตเปนการ
เปล่ียนแปลงตัวเอง 
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      5. กลยุทธแหงความสําเร็จ สิ่งที่ตองทําในตอนนี้ 
• คนธรรมดาทั่วไปมักทุมเทความพยายามในระดับปกติธรรมดา ใหกับสิ่งตางๆ มากมายแต

ผูที่ประสบความสําเร็จจะทุมเทความพยายามสวนใหญใหกับสิ่งที่สําคัญกอน ปริมาณ
แรงกายแรงใจที่คุณทุมเทลงไปไมใชส่ิงสําคัญ แตสําคัญที่วาคุณทุมเทมันไปที่ใด 

• หากครอบครัวของคุณมองโลกในแงรายและเปนคนเจาทุกข คุณจําเปนตองหาเพื่อนที่สดใส
ราเริง และมีความสุข ในชีวิตของคุณ คุณตองคบหาสมาคมกับคนที่มองโลกในแงดีเอาไว
บางเพราะบรรดาคนที่มองโลกในแงรายจะพากันดึงใหคุณจมดิ่งตกต่ําลงเร่ือยๆ โดยที่คุณ
ไมรูตัว 

• เมื่อคุณตองการบางสิ่งบางอยางมากพอ คุณก็จะหาหนทางใหได ไมมีส่ิงมีคาใดที่ไดมา 
โดยไมตองขวนขวาย ความสําเร็จไมเก่ียวกับความจริง แตเก่ียวกับทัศนคติของคุณ 

• เมื่อเราใหโอกาสตัวเองอีกครั้ง และรับความชวยเหลือบาง เรามักจะทําไดสําเร็จ 
• จงทําอยางจริงใจ คําพูดของคุณกําหนดอนาคตของคุณเอง หากคุณอยากใหผูคนเชื่อมั่น 

ในตัวคุณ และหากคุณอยากเชื่อมั่นในตัวเอง คุณก็ตองพูดใหฟงดูจริงจัง 
• จงมุงมั่นในสิ่งที่คุณตองการ เมื่อคุณมีความมั่นใจ คุณก็จะมีแตภาพดานบวกในใจ คุณจึง

ประสบความสําเร็จ คุณไมสมบูรณแบบก็จริง แตคุณใหโอกาสดีที่สุดที่เปนไปไดกับตัวเอง 
• ถาคุณขอ คุณก็มีโอกาสจะได การขอในสิ่งท่ีคุณตองการ จะทําใหคุณมีความสุขมากขึ้น และ

สุขภาพดีข้ึน 
• ผูคนจะปฏิบัติตอคุณเชนเดียวกับที่คุณปฏิบัติตอตัวเอง ทุกส่ิงยอมสงผลกระทบตอส่ิงอ่ืนๆ 

วิธีการเดินของคุณสงผลกระทบตอความรูสึกของคุณ วิธีการแตงตัวของคุณสงผลกระทบตอ
ความรูสึกของคุณ 

• จงนับถือตัวเอง แลวคุณจะไดรับความนับถือจากผูอ่ืนดวย 
• หากมีบางอยางที่คุณอยากทําจริงๆ ไมตองรอเวลาที่เหมาะสม ลงมือทําเลยดีกวาเมื่อคนอื่น

รูวา คุณไดทุมเททําอยางดีที่สุดแลว พวกเขามักสนับสนุนใหกําลังใจคุณ 
• จงอยูกับงานนั้นๆ ใหนานพอจนกวาคุณไดบรรลุเปาหมายแลว คอยตัดสินใจวา คุณจะเลิก

ทําส่ิงนั้นหรือไม กําหนดเปาหมายที่ดี ทําใหมันสําเร็จ แลวคอยตัดสินใจวา คุณจะเลิกหรือ
เปลามันนาทึ่งมากที่ความสําเร็จเล็กๆ เปล่ียนแปลงความคิดของคุณได 

• เคล็ดลับแรกสูความสุขและความสําเร็จคือ การเห็นคุณคาของสิ่งที่เรามีอยูแลว 
• ทุกส่ิงทุกอยางที่คุณทํา ลวนสําคัญทั้งส้ิน                                

       


