
 
                                         
 

ทุกคนสามารถประสบความสําเร็จได 
โดยจุดเริ่มตนที่สําคัญที่สดุ คือ “ความคิด” 
ความคิดจะเปนสิ่งที่กําหนดการกระทํา 

กอนที่การกระทําจะนําไปสูผลลัพธที่คิดไว 

 
  
 
 
 
 
  เราทุกคนตางมีความฝน แตคนจํานวนมากตางยอมรับกับสภาพของการกลายเปนคน 
“เคยมีฝน” และยอมจํานนกับความคิดทอแทวาเราไมดีพอ เราไมมีความสามารถพอ เราไมมีโอกาส 
เหมือนหลายๆ คน ไมมีปจจัยสนับสนนุ และอีกสารพดัเหตุผลที่เรามักจะสรางหรือหยิบยกมาใชเปนขออาง
ใหกับตัวเอง สุดทายจึงไมนาแปลกใจที่โอกาสที่จะประสบความสาํเร็จนั้นแทบไมแวะเวียนมาหาคนที่ยอมรบั 
และใหความคดิแบบนี้มาเปนนายตัวเอง 

พลังแหงการตัดสินใจ 
 เราเองมีพลังมหาศาลที่ซอนเรนอยูในตัว การตดัสินใจและความคดิเปนเหมือนสลกั 
ที่จะปลดปลอยพลังมหาศาลออกมาเพื่อเปล่ียนความฝนใหกลายเปนความจริง โดย
ตองเร่ิมตนจากการตัดสนิใจ กอนที่จะมีการลงมือหรือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวติ 

ของใครสักคน ยอมตองเร่ิมจากการตดัสินใจของคนๆ นัน้เสียกอน 
 ทุกคนบนโลกนี้มีพลังอยางหนึ่งที่เรียกวา “ความอิสระ” เรามีอิสระที่จะเลือกตัดสนิใจ 

มีอิสระที่จะคิด มีอิสระที่จะเลือกพฤติกรรมและผลลัพธใหตัวเอง หลายคนเลือกใชความคิดอิสระนีเ้พ่ือสราง 
ความสําเร็จ ขณะที่อีกหลายคนไมไดเลือกทําเชนนั้น ส่ิงที่เราประสบตางเปนผลจากการตัดสนิใจของเราเอง 

เคนสิ่งที่ดีทีส่ดุจากตัวคุณ 
 เพ่ือใหไดส่ิงทีต่องการคุณตองเร่ิมเรียนรูที่จะคาดหวังและเรียกรองส่ิงที่ดีที่สุดจาก 

ตัวเองมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน  
 ผูที่ประสบความสําเร็จจะรูจกัเรียกรองและเคนสิ่งที่ดีที่สุดจากตัวเองออกมา ขณะที่ 

คนสวนใหญมกัจะยอมผอนปรนกับสิ่งที่ตวัเองเปน ที่เปนเชนนี้เพราะคนที่ตองการประสบความสําเร็จจะตั้ง
มาตรฐานกาํหนดความคาดหวังของตัวเองไวสูง พวกเขารูดีวาตองเสียสละบางอยางเพ่ือใหสามารถกาวไป 
สูจุดที่ตองการได ขณะที่คนอื่นอาจจะพักหรือหยุด  

 คุณตองกําหนดมาตรฐานทีแ่ทจริงของตัวเอง เพ่ือกาวไปสูเปาหมายทีต่องการ ไมวา 
จะพบกับอปุสรรคใดๆ และคุณเองคือคนที่ตองยึดมั่นกบัมาตรฐานนัน้ เพราะจะไมมีใครคอยมาควบคุม 
นอกจากตัวคณุเอง  

 การจะบรรลุเปาหมายทีต่องการ ยอมตองเสียสละและทุมเทในระยะสั้น เพ่ือผล 
ีจ่ะตองสละบางอยางที่เปนอุปสรรคตอการประสบความสาํเร็จ ในระยะยาว และจําเปนท
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   ใชเวลาพัฒนาตัวเอง 

 เคล็ดลับที่สําคัญที่สุดของความสําเร็จในชวีิตคือ ตองทําตัวใหพรอมสําหรับโอกาส 
ที่จะผานเขามา หากไมรูจักเตรียมตัวใหพรอมอยางดีพอแลว เมื่อโอกาสผานเขามา 
ก็มักผานไปอยางรวดเร็ว ส่ิงที่สําคัญที่สุด คือการเตรียมตัวใหพรอมสําหรับโอกาส 

ที่จะมาถึง ยอมดีกวาการปลอยใหโอกาสนัน้หลุดลอยไป  
 หากคุณมีนิสัยที่ชอบผัดผอน ตามใจตัวเองมากเกินไปหรือมีอารมณฉุนเฉียว เหลานี ้

เปนสิ่งที่บั่นทอนประสิทธภิาพในตัวคุณเอง ตองพยายามปรับเปลี่ยนเพื่อกําจดัลักษณะนิสัยทีไ่มดีเหลานี้ออกไป
ใหพนจากตัวเอง  เพราะจะเปนการดึงคุณใหหางไกลออกจากความสาํเร็จหรือเปาหมายที่ตองการ 

 กระบวนการในการพัฒนาตวัเอง คือการเรียนรูที่จะใชประโยชนจาก “ความคดิเห็น 
ของผูอ่ืน” เมื่อคุณเร่ิมลงมือทําอะไรเพื่อกาวไปสูเปาหมายที่ตั้งไว หรือเรียนรูทักษะใหม คุณจะไดรับความคดิ
เห็นกลับเขามาแทบจะในทันที โดยอาจมทีั้งความคิดเหน็ในแงบวกและลบ ซึ่งความคิดเห็นทั้งสองลักษณะ 
ลวนมีประโยชนทั้งส้ิน 
   ควบคุมความคิดของตัวคุณเอง 

 การที่จะลมเหลวหรือประสบผลสําเร็จนัน้ วัดกันตั้งแตจดุเริ่มตนของการคิด การ 
จัดการที่มาของพลังแหงความคิดไดอยางเหมาะสม อาจทําใหประสบความสําเร็จไดอยางมากมายในชีวิต ดังนัน้ 
หากเราใชชีวิตโดยมีความมุงมั่นกับความฝนและเปาหมายที่ชัดเจน ก็ยอมมีโอกาสทีจ่ะไดพบกบัวนัที่ความฝน
และเปาหมายนั้นๆ เปนจริงข้ึนมาไดในชีวิต 

 เลือกความคิดที่ดีที่เปนเชิงบวกและสรางสรรคเขามาในสมอง เร่ิมตนคุยถึงส่ิงดีๆ  
เร่ืองดีๆ กับตวัเองและบุคคลรอบขาง พยายามเลือกรับขอมูลที่สรางสรรค ซึ่งขอมูลเหลานี้ชวยกระตุนหรือ 
สรางแรงบันดาลใจในทางทีด่ ี
   อะไรคือสิ่งที่คณุตองการ 

 ผูที่ประสบความสําเร็จจะรูชัดเจนแนนอนวาตัวเองตองการอะไรและลงมือทําเพ่ือให 
ไมนาเช่ือคือมีคนจํานวนมากที่ไมรูวาตัวเองตองการอะไรในชีวิต  เร่ืองสําคัญอีกอยางไปสูเปาหายนัน้ๆ เร่ืองที่  

ในการที่จะรูวาตัวเองตองการอะไรก็คือบอกตัวเองใหจดจอกับสิ่งทีต่องการมากกวาไปจดจอกับสิ่งที่ไมตองการ 
 ถาคุณไมชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณตองการในชีวิต แมจะมโีอกาสนัน้มารออยูตรงหนา 

เห็น คณุจะมองขามไปโดยไมแยแสและไมรูตัวดวยซ้ํา แตในทางกลับกัน เมื่อคุณมีความ คุณก็จะไมมีทางมอง
ชัดเจนกับสิ่งทีต่องการคุณจะมองเห็นสิ่งเล็กๆ นอยๆ ที่อาจนาํไปสูความสําเร็จอันยิ่งใหญตามเปาหมายได 

ทําตามจินตนาการ 
 จินตนาการของคุณคือที่มาของความตองการและแรงกระตุน เปนที่มาสําคัญของ 

การเปลี่ยนแปลงและความคดิตางๆ ที่จะเปลี่ยนเปนความจริง 
 ผูที่ประสบความสําเร็จไดรับสิ่งที่ตองการเนื่องจากรูจักใชพลังแหงจินตนาการ 

ในทางที่เปนประโยชน และจินตนาการจะถูกเปล่ียนใหเปนความจริงไดในภายหลัง 
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   ลงมือทํา : ปจจัยแหงผูชนะ   ลงมือทํา : ปจจัยแหงผูชนะ 
 เมื่อลาฝน ตองเลิกคิดถึงโอกาสในการลมเหลว หรือความผิดพลาด ตองเปลี่ยนการ 
ใหน้ําหนักความสนใจไปทีผ่ลที่จะไดรับจากการลงมือทํา แทนที่จะไปกงัวลหรือกลัว
หากทําส่ิงนั้นไมสําเร็จ การจะเอาชนะความกลัว ตองลงมือทํา 
ถาลงมือทําแลว แตเปาหมายของคุณดูจะไมใกลเคียง และไมไ ดผลลพัธที่ตองการ 

ใหกลับมาทบทวนวา
 

ไดใชกลยุทธที่ดีที่สุดแลวหรือยัง ในการพัฒนาหรือเปล่ียนกลยุทธ ตองคํานึงถึงเวลา 
และสถานการณเสมอ กลยุทธแบบหนึ่งอาจใชไดกับสถานการณหนึ่งๆ แตอาจไมเหมาะสมกับสถานการณ
อีกแบบ คุณตองพรอมจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ หากพบวาไมไดผลลัพธที่ตองการ  
   ทัศนคติของผูชนะ 

 ในโลกแหงความเปนจริง ยอมมีโอกาสของความผิดหวัง ความผดิพลาดเขามา 
อยูเสมอ ความหวาดกลัวจะเกิดขึ้นเมื่อคณุเร่ิมรูสึกวาตัวเองทําไมไดอยางที่คิด ขอใหบอกกับตัวเองวา 
เปนสวนหนึ่งของขั้นตอนในการจะกาวไปสูความสําเร็จ การตองถอยกลับมาตั้งหลักกอนจะรุกกลับไป 
อยางแรงกวาเดิม ไมใชเร่ืองนาเสียหาย แตถือเปนโอกาสของการพิจารณารุกกลับไปขางหนาอีกครั้ง 

 แมวาเราไมอาจควบคุมทุกสถานการณในชวีิตได แตเราสามารถควบคมุวิธีก
ที่เราตอบสนองตอสถ ก

าร 
ะ าน ารณตางๆ และการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได จําเปนอยางย่ิงที่เราตองเรียนรูศิลป

การตอบสนองตอสถานการณทีย่ากลําบาก การตีความและควบคุม

   การสรางทีมที่ประสบความสําเร็จ 
 สภาพแวดลอมและบุคคลที่เราเกี่ยวข

ตออนาคตของเรารวม ดับการประสบความสาํเร็จ เร่ืองแ
องดวยมีผลอยางย่ิง 

บบนี้มตีัวอยางใหเห็น
ตามธรรมชาต ิเชน ป าดเล็กมันก็จะเติบโตไมมาก

ถึงระ  
ลาบางชนิดจะเติบโตตามสภาพแวดลอม หากเล้ียงในบอที่มีขน

นัก แตเมื่อเปลี่ยนไปเลี้ยงในบอที่ใหญข้ึน มันก็จะเติบโตเต็มทีต่ามขนาดของบอ  
 โดยทั่วไปคนจะมี 2 ประเภท คือ คนที่มีความคิดเชิงบวก ขณะที่อีกประเภทหนึ่ง 

คือคนที่คดิลบตลอดเวลา หากตองการประสบความสาํเร็จ คุณตองรูจักคบคาสมาคมกับคนที่คดิทางบวก 
มากกวาคนทีค่ิดทางลบ 
   

 
พลังแหงการโฟกัส 
สาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหคนไมสามารถกาวไปยงัเปาหมายที่ตองการได 

ญตอส่ิงทีสํ่าคัญที่สุด ผูที่ประสบความสําเร็จจะมีสติในการ 
โฟกัสไปยังส่ิงที่สามา
ก็เพราะสูญเสียโฟกัส หรือการมุงใหความสําคั

รถสรางความแตกตางใหประสบความสําเร็จตอเปาหมายและชวีิต 
 ผูที่ประสบความสําเร็จยอมตองทุมเทพลังไปที่เปาหมายเปนหลัก การมีสมาธิ 

และโฟกัสสามารถใหพลังไดอยางมาก 
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   การสรางความรูสึกเรงดวน 

 ลองยอนกลับมาถามตัวเองบางวา เคยมีความคิดดีๆ อะไรที่คุณคดิได แลวปลอย 
ผานไปโดยไมลงมือทําทั้งที่มีโอกาส 

 ผูที่ประสบความสําเร็จตองรูจักบริหารเวลาของตัวเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  

ความเรงดวนใหกับส
หลายคนสับสนระหวางส่ิงที่ควรเรงดวนกับสิ่งที่สําคัญ คนสวนมากไปจัดลําดบั

ิ่งที่ไมมีความสําคญั ควรใหความเรงดวนกับสิ่งที่คุณรูดีวาตัวเองตองการทําส่ิงนั้น 
หรือหลังจากวางแผนอยางรอบคอบแลว 
   ไมมีวันยอมแพ 

 ความลมเหลวที่ต
คนสวนใหญมกัจะยอ พ

องพบเจอเปนบนัไดในการกาวไปสูความสําเร็จปลายทางที่ตั้งไว 
มแ เร็วเกินไป ทั้งทีห่ากเพ่ิมความพยายามอีกนดิ ลองใหมอีกครั้ง หรือใชเวลาอีก 
็จะอยูในมือคุณ สักหนอย ความสําเร็จก
  ของการยอมแพหรือถอดใจงายๆ ก็คือ ถาคุณยอมแพครั้งแรกแลว  

งายๆ ในครัง้ตอไป กวาจะรูตัวคุณจะกลายเปนคนที่ยอมแพเปน 
เร่ืองที่แยสุดๆ

จะกลายเปนนสัิย แล ิดขึ้นไดอีกไดะมักจะเก
ะในทีสุ่ดก็จะกลายเปนนิสัยตดิตัวไปตลอดชีวิต ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 แล

   อยูอยางมีจุดหมาย 
 ลองจินตนาการถึงคนที่คุณรูจัก ซึ่งดาํเนินชีวิตแบบไรจดุมุงหมาย  

ั้น คงมีโอกาสนอยมากที่จะกาวไปสู 
ความสําเร็จได 
ไมมีทิศทางใหตัวเอง แนนอนวาบคุคลที่ใชชีวิตแบบน

 การมีชีวิตโดยไมมีเปาหมาย เปนเรื่องนาเสียดายที่สุด หลายคนทีต่ื่นไปทํางาน 
ียกวาทํางานแบบขอไปท ีทํางานแคไมโดนไลออก ขอใหมีเงินเดือนกินก็พอแลว แนนอนวา 

เราคงเปลี่ยนแปลงท
แบบไมเต็มใจ เร

ุกคนไมได แตคนเดยีวที่สําคัญที่สุดซึ่งเราเปลี่ยนแปลงไดคือตัวเราเอง  
 ขอเท็จจริงอีกประการหนึ่งคอืคนที่ไมมคีวามฝน ไมมีเปาหมายอะไรในชีวิต 

มักจะเสียชีวิตไมนานหลังเกษียณ เพราะสมองไมไดทาํงาน ไมไดคดิอะไร ตางจากคนที่มีเปาหมาย คิดอะไร 
ใหมๆ ใหชีวิตเสมอ 
    
 
 
 
 
 

เร่ืองที่เกิดข้ึนจริงคือเรามักกําหนดขอบเขต 
ความเปนไปไดต่ํากวาความเปนจริง 

ค  
เพราะมัวไปเชือ่ในขอบเขต กรอบ ความคิด 

วามเชื่อของใครคนอื่นที่มากําหนดให
อยาหลงเชื่อความคิดเชิงลบ 

ที่จะถูกปอนเขามาในความคิดของคุณ 
ห

และก เอง 

ันหลังใหกับความหวาดกลัว 
กลาคิด กลาฝน ตั้งเปาหมาย 
ําหนดความเปนไปไดดวยตวัคุณ
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