
  
 
 

ชีวิตที่แตกตางเพราะเสนทางที่เลือกเดิน 
คุณอาจเลือกเดินไปบนเสนทางที่ถูกตองดีงาม 
บางครั้งเสนทางนั้นอาจยากลําบากในการปนปาย 
เปนเสนทางที่ทําใหคุณเปนบุคคลตามที่ใจปรารถนา  
หรือไดเลือกเดินบนเสนทางที่มีแตความสะดวกสบาย 
แตไมวาจะอยางไรก็ตาม คุณตองตัดสินใจเลือก อยาลืมวา ทางเลือก...เปนของคุณ 

 เปนหนังสือท่ีมอบแรงบันดาลใจ ท่ีจะชวยใหคุณกลายเปนบุคคลตามที่ใจปรารถนา โดยปกติคุณตอง 
พบทางเลือกท่ีเก่ียวของกับคําแนะนําเหลานี้ อยางนอยวันละหนึ่งขอ การตัดสินใจแตละเรื่องอาจดูเล็กนอย  
แตเม่ือนํามารวมกันก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได 

 ทัศนคติ 
  ทัศนคติ คือ สิ่งท่ีสรางความแตกตาง สถานการณตางๆ อาจเลือกไมได แตทัศนคติของคุณ 
เปนสิ่งท่ีเลือกได จงพยายามพัฒนาใหเกิดทัศนคติในแงบวก ทัศนคติกําหนดการกระทํา มุมมองของคุณ 
กําหนดสิ่งตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตมากกวาปจจัยอ่ืนๆ คุณคิดวาคุณเปนบุคคลแบบไหน บุคคลนั้นไมใชตัวคุณ  
เพราะสิ่งท่ีคุณคิดตางหากเปนตัวตนที่แทจริง 

 บุคลิกประจําตัวเปนทางเลือก 
  อับลาฮัม  ลินคอลน กลาววา “บุคลิกประจําตัวเปรียบเสมือนตนไม ขณะชื่อเสียงเปรียบ 
เสมือนเงาของตนไม รมเงาเปนเพียงจินตนาการ สวนตนไมคือตัวตนที่แทจริง”  
  ทางเลือกเปนของคุณ คุณจะเฝารอพระอาทิตยใหสองแสง เพ่ือใหคุณดูดี หรือจะคอยๆ  
บมเพาะบุคลิกประจําตัวทีละนอย จนกระทั่งวันหนึ่งการกระทําเชนนั้นจะไมเพียงสรางความแกรงให แตยัง 
เปนเครื่องหมายของความมั่นคงใหบุคคลรอบขางดวย 

 ความมีระเบียบวินัยในตนเองเปนทางเลือก 
  กุญแจ 6 ดอก ของความมีระเบียบวินัยในตนเอง 
   กุญแจดอกที่ 1 : ฝกฝนตนเองใหใชเวลาอยางมีคุณคา 
   กุญแจดอกที่ 2 :  ศึกษาตนเอง ชี้จุดเดนของตัวเอง แลวนํามาใชใหเปนประโยชนตอไป 
   กุญแจดอกที่ 3 :  รูลําดับความสําคัญของงานที่คุณตองทํา 
   กุญแจดอกที่ 4 : ใหเวลาแกบุคคลผูทําประโยชนให 
   กุญแจดอกที่ 5 : ตัดสินใจอยางฉับไว ดวยขอมูลท่ีมีจํากัด 
   กุญแจดอกที่ 6 : ลองปฏิบัติเรื่องนี้ทุกครั้งเม่ือมีโอกาส 
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 การอุทิศตนเปนทางเลือก 
จงเริ่มตนดวยการเขาไปมีสวนรวมกับสิ่งนั้น แลวตามดวยการอุทิศตน 
ศัตรู 7 ประการของการอุทิศตน 

1.  วิถีชีวิตที่ยอมแพ 
2.  ความเชื่อผิดๆ ท่ีวาชีวิตเปนเรื่องงายดาย 
3.  ความเชื่อผิดๆ ท่ีวาความสําเร็จเปนเสนชัย 
4.  ทัศนคติในแงลบ 
5.  การยอมแพอุปสรรค และคําคัดคานผูอ่ืน 
6.  การกลัวความลมเหลวอยางไรเหตุผล 
7.  การขาดวิสัยทัศน 

 ความใฝรูเปนทางเลือก 
ผูชนะยอมรูวายังตองศึกษาอีกมากเพียงใด แมผูอ่ืนจะมองเขาเปนผูรูมากแลวก็ตาม ขณะที่ 

ผูแพตองการใหผูอ่ืนมองวาเปนผูรูมาก กอนจะคอยๆ เรียนรูวาตัวเองรูนอยเพียงใด 
  จงมีชีวิตอยูเพ่ือเรียนรู แลวคุณจะไดเรียนรูเพ่ือมีชีวิตอยูอยางแทจริง 

 การเริ่มทําสิ่งตางๆ เปนทางเลือก 
  เพ่ือประสบความสําเร็จ คุณตองวิ่งเขาหาโอกาสใหเร็วที่สุดเทาท่ีจะทําได 
  บางครั้งศัตรูรายกาจที่สุดที่จะขัดขวางการริเริ่มทําสิ่งตางๆ คือ กรอบความคิดที่เราสรางใหตัวเอง แมจะรูดี
วาความเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งสําหรับความสําเร็จก็ตาม การติดอยูในกรอบความ 
คิดเดิมนานๆ ทําใหเราสูญเสียแรงจูงใจทั้งหมดที่จะริเริ่มการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี  
  หากคุณตองการพาตัวเองออกจากกรอบความคิดเดิม จงปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 

1.  รับผิดชอบชีวิตคุณ 
2.  รูวาคุณตองการกาวไปไหน 
3.  แบงความใฝฝนที่คุณไขวควาไดออกเปนสวนๆ 
4.  ลงมือทํา 
อยาคอยหวังแรงบันดาลใจ จงสรางแรงกระตุนใหตัวเอง อยามัวรีรอ จงวางเปาหมายที่คุณ 

ตองการเพ่ือความสําเร็จ 

 ความหลงใหลในสิ่งที่ทําเปนทางเลือก 
ความหลงใหลเปนกาวแรกของความสําเร็จ ชวยเพิ่มพูนความแนวแน เปลี่ยนแปลงชีวิต 

เปลี่ยนแปลงตัวเรา ทําสิ่งท่ีเปนไปไมได ใหกลายเปนสิ่งท่ีเปนไปได 
     ความหลงใหลจะเปลี่ยนสิ่งท่ี “ตองทํา” ใหเปนสิ่งท่ี “อยากทํา”  ความหลงใหลในการทํา 

สิ่งตางๆ ชวยเปดประตูไปสูความสําเร็จ เม่ือคุณหลงใหลในสิ่งท่ีทํา การอุทิศตนจะตามมาเองโดยธรรมชาติ 
 
 
  
โดยคุณไมตองพยายามสรางความอุตสาหะ เพราะมันจะเขาครอบงําเอง หากคุณมีความหลงใหลอยูแลว ก็ไมจําเปนตองมีสิ่ง
ไหนมาผลักดัน คุณไมตองกระตุนตัวเองใหเริ่มลงมือเลย ความหลงใหลจะผลักดันใหคุณเดิน 
หนาตอไป แมสถานการณจะเลวราย ยากลําบาก อุปสรรคมากมายก็ตาม 
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 ความกลาหาญเปนทางเลือก 
เราตองใชความกลาหาญเพ่ือแสวงหาความจริง เปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ เพ่ือแสดงความ 

เชื่อม่ันอันแรงกลาของเราออกไป เพ่ือเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายแมหนทางจะริบหรี่ก็ตาม เพ่ือเรียนรู และเจริญกาวหนา เพ่ือ
พบจุดบกพรองของตน เพ่ือเดินบนเสนทางที่ถูกตอง และเพ่ือเปนผูนําตอไป แมการอยู 
แถวหนาจะทําใหเราตกเปนเปาหมายโจมตีไดงาย 

 ความรับผิดชอบเปนทางเลือก 
คุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปลา ตองการเจริญกาวหนาใชไหม อยากมีประสบการณ 

เพ่ิมขึ้น ม ุฒิภาวะ และสติปญญาใชหรือไม ถาเชนนั้นจงทําการตัดสินใจที่ยากลําบาก และเริ่มตนยึดหลักการ ีว
ความรับผิดชอบที่มีตอสิ่งตางๆ 

 ความเจริญกาวหนาเปนทางเลือก 
สิ่งสําคัญที่สุดในเรื่องความเจริญกาวหนาของมนุษยเหมือนเหล็กเขี่ยไฟ คือ การจะไดรับ 

ความรอนเพ่ือเจริญกาวหนา เราตองเขาไปใกลผูมีความรอน ซึ่งวิธีดังกลาวมีดังนี้ 
1.  ใชเวลาอยูรวมกับบุคคลที่ยิ่งใหญ 
2.  เรียนรูแนวคิดดีๆ ของบุคคลเหลานั้นจากเทป ซีดี และดีวีดี 
3.  ไปเยี่ยมชมสถานที่ดีๆ ซึ่งสรางแรงบันดาลใจใหคุณ 
4.  เขารวมกิจกรรม หรือการสัมมนาดีๆ ท่ีกระตุนใหคุณอยากเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ 
5.  อานหนังสือดีๆ สักเลม 

 ความสัมพันธเปนทางเลือก 
คุณไมอาจทําใหผูท่ีอยูรวมกับคุณรูสึกเปนบุคคลสําคัญได หากคุณรูสึกลึกๆ วาเขาไมมี 

ความสําคัญ 
     กฎแหงลิฟต มีวา ในความสัมพันธของเรานั้น เราจะพาผูอ่ืนขึ้นหรือลงก็ได โลกนี้หิว 

กระหายความชื่นชม โหยหาคําชมเชย แตตองมีใครสักคนเริ่มลงมือทําดวยการเอยชม และเอยคําหวานหูกับ 
คนใกลตัวกอน 
       ขอเท็จจริง 10 ประการที่คุณตองรูเก่ียวกับคน 

     1.   คนเรามักรูสึกไมม่ันใจ จงใหความมั่นใจแกเขา 
     2.   คนเราชอบรูสึกวาตนเองเปนบุคคลสําคัญ จงยกยองเขาอยางจริงใจ 
     3.   คนเราอยากใหวันพรุงนี้ดีกวาเดิม จงใหความหวังแกเขา 
     4.   คนเราตองการใหผูอ่ืนเขาใจ จงรับฟงเขา 
 

 
 

5.   คนเราไรทิศทาง จงชี้หนทางใหเขา 
6.   คนเราเห็นแกตัว จงพูดถึงเรื่องท่ีเปนความตองการของเขากอน 
7.   คนเรารูสึกหดหู จงใหกําลังใจเขา 
8.   คนเราตองการความสําเร็จ จงชวยเหลือเขาใหไดรับชัยชนะ 
9.   คนเราตองการความสัมพันธท่ีมีคุณคา จงทําใหเขาเขารวมสังคม 
10. คนเราแสวงหาแบบอยางเพ่ือเจริญรอยตาม จงเปนแบบอยางใหเขา 
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ความสัมพันธ 4 ระดับ 
1. ความสัมพันธแบบผิวเผิน มีลักษณะตางฝายตางเปนผูรับ ถึงแมความสัมพันธรูปแบบนี้ 

จะไมมีประโยชนอยางแทจริงตอผูคน แตก็เปนพ้ืนฐานความสัมพันธในรูปแบบอื่นๆ 
2.  ความสัมพันธท่ีมีแบบแผน  เกิดจากการพบปะกันเปนประจํา  
3.  ความสัมพันธท่ีไววางใจได เปนความสัมพันธในระดับที่ใชทดสอบมิตรภาพ 
4.  ความสัมพันธอันมั่นคง เปนความสัมพันธในระดับสูงสุด ทําใหเกิดความปรารถนาที่จะ 

ชวยเหลือ และมอบสิ่งตางๆ ใหแกกัน จนพัฒนาตอไปเปนความสัมพันธระยะยาว 

 การสื่อสารกับผูอื่นเปนทางเลือก 
เรามักคิดวา ผูนําเปนนักสื่อสารที่ดี มีความสามารถแสดงวิสัยทัศน สรางแรงบันดาลใจ 

ถายทอดความรู ในฐานะผูนําการเปนนักฟงท่ีมีประสิทธิภาพเปนสิ่งสาํคัญ แตสิ่งสําคัญยิ่งกวาสําหรับผูนํา คือ 
การเปนนักฟงท่ีดี เพราะเมื่อผูนําลมเหลวเรื่องการฟง จะทําใหผูตามไมสนใจ ตอตาน และเกิดความผิดพลาด 
ในการสื่อสาร ผูนําท่ีไมยอมรับฟง ตองเผชิญความลมเหลวหลายประการ 
  รูปแบบการสื่อสาร 4 แบบ 

1.  แบบแกแคน  ผูใชการสื่อสารแบบนี้ชอบขัดคอผูอ่ืน  
2.  แบบยึดครอง ผูใชการสื่อสารแบบนี้จะวางตัวเหนือผูอ่ืน เขาจะบังคับ หรือใชเลหเหลี่ยม 

กับผูอ่ืน จะทําลายทั้งตัวเองและความเคารพนับถือตนเองของผูอ่ืน 
3.  แบบแปลกแยก ผูใชการสื่อสารแบบนี้จะตีตัวออกหางจากผูคน ไมพัฒนาในการเขาสังคม 

รวมกับผูอ่ืน  จะทําลายความหวังในการพัฒนาตนเองหรือความหวังท่ีจะเจริญกาวหนา 
4.  แบบรวมกัน ผูใชการสื่อสารแบบนี้จะเดินไปพรอมผูอ่ืน เขาจะยอมรับคุณคาความสําคัญ 

การมีสวนรวมของผูอ่ืน อีกท้ังคอยมองหาจุดที่มีความเห็นตรงกัน ผูสื่อสารแบบรวมกันจะสรางความไววางใจ หรือเพ่ิมคุณคา
แกตนเองและผูอ่ืน 

 การใหกําลังใจเปนทางเลือก 
วิธีเปนนักใหกําลังใจ 
1.  ยอมรับอาณุภาพของการใหกําลังใจ 
2.  เชื่อม่ันในตัวผูคน หากคุณไมเชื่อม่ันในตัวผูคน พวกเขาก็จะไมเชื่อม่ันในตัวคุณ 
3.  สรางความสัมพันธ ยิ่งคุณสนิทสนมผูอ่ืนมากเทาใด การใหกําลังใจของคุณยิ่งมี 

ความสําคัญแกเขามากขึ้นเทานั้น 
 

     4. จงทําตัวเปนแบบอยางใหผูอ่ืน ในเรื่องท่ีคุณจะใหกําลังใจเขา 
     5. แสดงใหผูคนรูวา คุณคิดวาเขาเปนบุคคลสําคัญ จงจําชื่อ และขอความชวยเหลือจากเขา 
     6. ชมเชยผูอ่ืน ผูจะปฏิบัติตามความคาดหวังของเรา 

       7. ใหรางวัลสิ่งซึ่งคุณใหความสําคัญ ทําสิ่งท่ีดีๆ 
       8. การยอมรับความสําเร็จจะจูงใจผูคนใหพยายามตอไป 
       9. สงเสริมการมีสวนรวม ผูคนจะไมทําลายสิ่งท่ีตนสราง 

              10. ยกมาตรฐานความสําเร็จใหสูงขึ้น คนมากมายจะขยายขอบเขตความสําเร็จออกไป 
เม่ือไดรับแรงกระตุน 
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 การชวยเหลือผูอื่นเปนทางเลือก 
    ทุกคนสามารถยิ่งใหญ เพราะไมวาใครก็ชวยเหลือผูอ่ืนได คุณไมจําเปนตองมีปริญญา  

เพ่ือชวยเหลือผูอ่ืน คุณไมจําเปนตองหาเหตุผลใดเพื่อชวยเหลือผูอ่ืน  
    ผูนําท่ีแทจริงยอมทําหนาท่ีชวยเหลือผูอ่ืน ชวยใหเขาไดรับสิ่งดีท่ีสุด การทําเชนนั้นไม 

จําเปนจะตองเปนที่ชื่นชอบเสมอไป หรืออาจทําใหผูอ่ืนไมประทับใจ แตดวยความที่ผูนําท่ีแทจริงไดรับ 
แรงผลักดันจากความรัก ไมใชจากความทะเยอทะยานอยากใหตัวเองไดชัยชนะ  
 

ไมมีใครปรารถนาจะพาตัวเองตกต่ํา 
แตละคนลวนใฝฝนอยากเปนบุคคลสําคัญกวาที่เปนอยู 

เคล็ดลับที่จะนําคุณไปสูจุดนั้นคือ 
การตัดสินใจของคุณ 
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