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50 ความคิด
นําชีวิตสูความสําเร็จ

เรียบเรียงโดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี
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ความฝนเปนของทาน   งานสรางสรรคยกใหเรา
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คํานํา

เอกสารเผยแพรฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อเปนคูมือสําหรับผูสนใจจะ
นําติดตัวไปในทุกท่ีทุกทาง เพื่อสรางกําลังใจ รวมท้ังเปนแนวทางนํา
พาชีวิตไปยังเปาหมายท่ีตองการ สูฝนท่ีมุงหวัง คําท่ีรวบรวมมานี ้ผู
เขียนไดมาจากหนังสือท่ีทรงพลังจํานวนกวา 100 เลม หวังวา สิ่งท่ี
ดีๆ จากเอกสารฉบับนี้จะชวยใหชีวิตอีกหลายๆ พัน หลายหมื่นชีวิตมี
การเปลี่ยนแปลง

ขอใหสนุกกับชีวิต และพรอมรับการเปลี่ยนแปลง

ประชาสรรณ แสนภักดี
มีนาคม 2548
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หนึ่ง
หัวใจสําคัญของความสําเร็จมีอยู 3 ประการ คือ

1. รูชัดถึงเปาหมายของคุณ
2. พัฒนาศักยภาพอันยิ่งใหญในตัวคุณ
3. ขยายเมล็ดพันธุแหงความสําเร็จใหกับผูอ่ืน

จากหนังสือ เข็มทิศนําทางสูความยิ่งใหญ ของ John C. Maxwell

สอง
“การเริ่มตนท่ีด ีเปนกาวยางทจะนําไปสูความสําเร็จในชีวิต แตการเริ่ม
ตนท่ีด ีจะไมเกิดข้ึน ถาคุณยังไมมีจุดมุงหมายในชีวิต”
จากหนังสือ เข็มทิศนําทางสูความยิ่งใหญ ของ John C. Maxwell

สาม
สิ่งท่ีเปนตัววัดความสําเร็จท่ีแทจริง คือ
“สัดสวนระหวางสิ่งท่ีเราอาจจะเปน กับสิ่งท่ีเราเปนอยู หรืออาจจะพูด
ไดวา ความสําเร็จไดมาจากผลของความพยายามอยางเต็มความ
สามารถของเรานั่นเอง”
จากหนังสือ เข็มทิศนําทางสูความยิ่งใหญ ของ John C. Maxwell

สี่
การใหสัญญากับตัวเองวาจะพัฒนา ปรับปรุงสิ่งตางๆ ใหดียิ่งข้ึน ใน
ทุกๆ วัน เริ่มจากสิ่งเล็กๆ ในวันนี ้มันจะดียิ่งข้ึนในวันพรุงนี ้และดียิ่งๆ
ข้ึนในวันตอไป คุณจะเขาใกลจุดมุงหมาย ท่ีใกลความจริง และใกล
ประสพความสําเร็จ
จากหนังสือ เข็มทิศนําทางสูความยิ่งใหญ ของ John C. Maxwell
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หา
เมื่อวานมันจบไปแลวต้ังแตเมื่อคืน
ความคิดของ ไซรัส เคอรติส
จากหนังสือ เข็มทิศนําทางสูความยิ่งใหญ ของ John C. Maxwell

หก
“การให และมีเมตตาจิตแกผูอ่ืน คือจุดมุงหมายในการมีชีวิตอยูบนโลก
ใบนี้
ความคิดของ อัลเบิรต ชไวทเซอร
จากหนังสือ เข็มทิศนําทางสูความยิ่งใหญ ของ John C. Maxwell

เจ็ด
เรามีชีวิตอยูดวยสิ่งท่ีเราไดรับ
แตเราสามารถสรางชีวิตไดจากสิ่งท่ีเราให
จากหนังสือ เข็มทิศนําทางสูความยิ่งใหญ ของ John C. Maxwell

แปด
เราจะอยูบนโลกไปทําไม ถาไมมีการพัฒนา
ความคิด โรเบิรต บราวนิ่ง
จากหนังสือ เข็มทิศนําทางสูความยิ่งใหญ ของ John C. Maxwell

เกา
“สําหรับทุกสิ่งท่ีคุณไดมา มันจะแลกกับบางสิ่งท่ีคุณตองเสียไป
ความคิด ราลฟ วาลโด อีเมอรสัน
จากหนังสือ เข็มทิศนําทางสูความยิ่งใหญ ของ John C. Maxwell
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สิบ
ถาคุณฝกอานหนังสือจนเปนนิสัย คุณจะไดนิสัยท่ีดีท่ีสุดเทาท่ีเคยมี
จากหนังสือ ชางกับกิ่งไม 2 The Great Escape

สิบเอ็ด
“ถาคุณคิดวาคุณทําได หรือคิดวาคุณทําไมได ก็ถูกท้ังนั้น”
จากหนังสือ ชางกับกิ่งไม 2 The Great Escape

สิบสอง
“ความคิดของเรานั่นเอง ท่ีทําใหเราติดกับไปไหนไมได และความคิด
ของเราอีกนั่นหละ ท่ีสามารถทําใหเราเปนอิสระ”
จากหนังสือ ชางกับกิ่งไม 2 The Great Escape

สิบสาม
เตือนตัวเองเสมอวา เรากําลังจะตาย !!! เราตองลงมือทําทันที อยาลืม
จากหนังสือ ชางกับกิ่งไม 2 The Great Escape

สิบสี่
“การกําหนดเปาหมายและมองเห็นภาพของสิ่งท่ีคุณตองการเปนเรื่อง
สําคัญมาก” จะเตะฟุตบอลท้ังที ตองมีประตูใหยิง
จากหนังสือ ชางกับกิ่งไม 2 The Great Escape
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สิบหา
“สวรรคจะไมมาบันดาลใหถึงท่ีบาน แตถาเราออกไปขางนอกสวรรคก็
จะมาพบกับเราครึ่งทาง”
จากหนังสือ ชางกับกิ่งไม 2 The Great Escape

สิบหก
คุณจะไปไดไกลเพียงใดไมไดข้ึนอยูกับพรสวรรค แตข้ึนกับวิธีการหรือ
ทาทีท่ีคุณมีตอพรสวรรค คุณสามารถเปนอะไร ก็ได… อะไรก็ได
จากหนังสือ ชางกับกิ่งไม 2 The Great Escape

สิบเจ็ด
จงเช่ือตามความรูสึกของคุณ และจงยืนหยัดในสิ่งท่ีคุณเช่ือมั่น
จากหนังสือ คิดเปน เห็นเงินลาน

สิบแปด
หนึ่งในการใชเวลาอยางไรคาทสุด คือ การทําอะไรบางอยางไดดีมาก
แตเปนอะไรบางอยางท่ีไมจําเปนตองทําสัดนิด
จากหนังสือ กินกบตัวนั้นซะ ของ Brian Tracy

สิบเกา
“กอนท่ีคุณจะเริ่มไตบันไดข้ึนไปหาความสําเร็จ จงแนใจกอนวาบันได
นั้นพิงอยูกับตึกท่ีถูกตอง”
ความคิด สตีเฟน โคเวย
จากหนังสือ กินกบตัวนั้นซะ ของ Brian Tracy
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ยี่สิบ
จงคิดถึงเปาหมายของคุณและทบทวนมักทุกวัน เมื่อคุณเริ่มงานในแต
ละเชา คุณควรลงมือทํางานท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหคุณบรรลุเปาหมาย
ท่ีสําคัญท่ีสุดของคุณในขณะนั้นกอน”
จากหนังสือ กินกบตัวนั้นซะ ของ Brian Tracy

ยี่สิบเอ็ด
การกระทําโดยปราศจากการวางแผนคือสาเหตุแหงความลมเหลวทุก
อยาง (Fail to Plan , Plan to Fail)
จากหนังสือ กินกบตัวนั้นซะ ของ Brian Tracy

ยี่สิบสอง
ความสามารถในการเลือกระหวางงานท่ีสําคัญกับงานท่ีไมสําคัญ คือ
เครื่องตัดสินความสําเร็จในชีวิตและในหนาท่ีการงานของคุณ
จากหนังสือ กินกบตัวนั้นซะ ของ Brian Tracy

ยี่สิบสาม
จากนี้ตอไปทุกอยางท่ีจะเกิดข้ึนกับผมมันจะตองอยูในอุงมือของผม
เอง ผมเทานั้นท่ีจะตองรับผิดชอบตอตนเองเพียงผูเดียว ไมมีใครมา
ทําแทนได
จากหนังสือ อนาคตอยูในกํามือคุณ Brian Tracy

ยี่สิบสี่
วิธีท่ีดีท่ีสุดในการทํานายอนาคต คือการสรางมันข้ึนมาซะเลย
จากหนังสือ อนาคตอยูในกํามือคุณ Brian Tracy
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ยี่สิบหา
“ถาจะใหเกิดความสําเร็จและมีความสุข คุณจะตองคิดและพูดเฉพาะ
สิ่งท่ีคุณตองการ”
จากหนังสือ อนาคตอยูในกํามือคุณ Brian Tracy

ยี่สิบหก
“ถาคุณดูแลความคิดได คุณก็สามารถควบคุมชีวิตท่ีเหลือท้ังหมดได”
จากหนังสือ อนาคตอยูในกํามือคุณ Brian Tracy

ยี่สิบเจ็ด
หากคุณจะตองหยุดคิดอยางจริงๆ จังๆ ถึง “สิ่งท่ีสําคัญ (First Things)
ท่ีสุด” ในชีวิตของคุณสักสามหรือสี่สิ่ง คุณจะคิดถึงอะไรบาง?
จากหนังสือ First Thing First

ยี่สิบแปด
แชมเปยนจะไมมีวันหยุดฝกซอม  ถึงแมวาเขาจะประสบความสําเร็จ
สูงสุดก็ตาม
จากหนังสือ ธุรกิจ กอลฟ และชีวิต

ยี่สิบเกา
เปาหมายชวยใหคุณทําในสิ่งท่ีคุณตองทํา มีชีวิตในท่ีท่ีคุณตองการใช
ชีวิต อยูกับคนท่ีคุณมีความสุข และเปนคนแบบท่ีคุณตองการจะเปน
จากหนังสือ ธุรกิจ กอลฟ และชีวิต
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สามสิบ
คนท่ีเปนผูมีการศึกษาอยางแทจริงในยุคปจจุบันคือ ผูท่ีเรียนรูวิธีท่ีจะ
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
จากหนังสือ ธุรกิจ กอลฟ และชีวิต

สามสิบเอ็ด
หลักการสูความสําเร็จ ททท
ทําทันที ทําทุกทาง ทําทุกท่ี ทําทนทาน ทําแทแท ทําท้ังทีม
แนวคิด ประชาสรรณ แสนภักดี

สามสิบสอง
ไมมีอะไรท่ีจะเขามาสูชีวิตเราไดโดยปราศจากการเขามาสูความคิด
ของเรากอน
จากหนังสือ 31 วัน แหงการสรางพลังใจ

สามสิบสาม
ความลมเหลวท่ีแทจริงคือ การท่ีไมลองพยายาม
จากหนังสือ 31 วัน แหงการสรางพลังใจ

สามสิบสี่
โดยพื้นฐานแลวคนท่ีลมเหลวมีอยูสองพวกดวยกัน
1. คนท่ีพยายามแลวลมเหลว
2. คนท่ีไมพยายามเลย แลวลมเหลว
จากหนังสือ 31 วัน แหงการสรางพลังใจ
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สามสิบหา
“โอกาสไมมาเคาะประตูบานใครหรอก คุณตางหากท่ีตองไปเคาะ
ประตูแหงโอกาส และมันก็อยูรอบๆ ตัวคุณนั่นแหละ”
จากหนังสือ 31 วัน แหงการสรางพลังใจ

สามสิบหก
“สิ่งตางๆ มิไดยากอยูตรงท่ีเราไมพยายามทํามัน แตมันยากตรงท่ีเรา
ไมกลาทํามากกวา”
จากหนังสือ 31 วัน แหงการสรางพลังใจ

สามสิบเจ็ด
คนจํานวนนอยมาก ท่ีทําใหสิ่งตางๆ เกิดข้ึนในโลก
คนจํานวนนอย ท่ีคอยเฝาดูสิ่งตางๆ เกิดข้ึน
คนจํานวนมาก ท่ีไมรูวากําลังเกิดอะไรข้ึน
จากหนังสือ 31 วัน แหงการสรางพลังใจ

สามสิบแปด
ยอมเสียสุขภาพ เพราะหวังเงินทอง
แลวก็จะตองใชเงินทองเพื่อฟนสุขภาพ
จากหนังสือ 31 วัน แหงการสรางพลังใจ

สามสิบเกา
บางครั้งความลมเหลวก็เปนสัญญาณหนึ่งท่ีบอกคุณวาถึงเวลาแลวท่ี
คุณจะตองปรับเปลี่ยนแผน
จากหนังสือ เข็มทิศนําทางสูความยิ่งใหญ
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สี่สิบ
เราทุกคนสามารถตัดสินใจอยางมีสติสัมปชัญญะไดวา จะท้ิงชีวิตแหง
ความธรรมดาสามัญไวเบื้องหลังและหันมาใชชีวิตแหงความยิ่งใหญ
ท้ังท่ีบาน ทีทํางาน และในชุมชน
จากหนังสือ อุปนิสัยท่ี 8 Stephen R. Covey

สี่สิบเอ็ด
ไมมีมนุษยคนใดในโลกท่ีเกิดมาแลว
มีแตความสุขใจและสมหวังตลอดเวลา…
จากหนังสือ ไมมีอะไรท่ีเปนไปไมได กฤษณะ กฤตมโนรถ

สี่สิบสอง
ความลมเหลวเพียงครั้งคราวในงาน
เปนสวนหนึ่งของชีวิตท่ีตองยอมรับ
จากหนังสือ ไมมีอะไรท่ีเปนไปไมได กฤษณะ กฤตมโนรถ

สี่สิบสาม
ถาคนอ่ืนประสพความสําเร็จในงานนี้ได
เราจะเปนคนหนึ่งท่ีทําไดและทําไดดีกวา
จากหนังสือ ไมมีอะไรท่ีเปนไปไมได กฤษณะ กฤตมโนรถ

สี่สิบสี่
ในการทําสิ่งใดก็ตาม … หากวางชีวิตเปนเดิมพัน ไมมีครั้งใดท่ีไม
สําเร็จ
จากหนังสือ ไมมีอะไรท่ีเปนไปไมได กฤษณะ กฤตมโนรถ
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สี่สิบหา
ความแตกตางของคนสองคนอยูท่ีความคิด
จากหนังสือ ไมมีอะไรท่ีเปนไปไมได กฤษณะ กฤตมโนรถ

สี่สิบหก
คนท่ียอมจํานนไมเคยเปนผูชนะ
และคนท่ีชนะไมเคยยอมจํานนงายๆ
จากหนังสือ ไมมีอะไรท่ีเปนไปไมได กฤษณะ กฤตมโนรถ

สี่สิบเจ็ด
ถาคุณเปลี่ยนคุณภาพความคิดของคุณใหดีข้ึนแลว คุณก็จะเปลี่ยน
คุณภาพชีวิตของคุณดวย
จากหนังสือ คัมภีร แหงความสําเร็จ Brian Tracy

สี่สิบแปด
หากคุณทํามากกวาท่ีเขาจางคุณทําเสมอ
คุณก็จะไดรับมากกวาท่ีคุณไดรับอยูในปจจุบันเสมอ
จากหนังสือ คัมภีร แหงความสําเร็จ Brian Tracy
สี่สิบเกา
กฎท่ัวไปบอกวา มนุษยไมมีอะไรเมื่อตอนท่ีเขากําเนิดมา-เพราะ
มนุษยคือ สิ่งท่ีเขาจะสรางข้ึนมาในภายหลังใหกับตัวเขาเอง
จากหนังสือ เปาหมาย GOALs!!
หาสิบ
กลาลมเหลว แลวจะสําเร็จ – Dare to Fail
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The Last Answer
Is

Action
ลงมือทํา


