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10 เคล็ดลับระดับโลกที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณภายใน 5 นาที

เพื�อความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืน
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โดย คณิตศร เอี่ยมวงษศรีกุล
บรรณาธิการโดย ราช รามัญ

แนะนำใหอานหนังสือเลมนี้ อานแลวนำเอาไปใชกับชีวิตใหเกิดความสงบ
และความสุขแบบยั่งยืน ดวยวิถีแนวคิดพัฒนาตนเองไปในเชิงบวก และเชื�อวา
ความสำเร็จที่ตางก็ปรารถนากันนั้น ยอมปรากฏเปนมรรคผลตามมาอยางแนนอน 

หมอมเจา ฑิฆัมพร ยุคล 

หนังสือ แคเปลี่ยนที่ ใจ โลกทั้งใบก็เปลี่ยนตาม เมื�อไดอานแลวบอกเลยวา 
สามารถปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเราเองไดภายใน 5 นาทีเลย  อยางบทแรก 
เรื�องของการยอมรับ เพียงแคบทนี้ก็ทำใหใจเราทุกคนโปรงเบาไดแลว

พลตรี หมอมหลวง ภาณพ ภาณุมาศ

ถาหากคุณตองการความสำเร็จจริงๆ แบบยั่งยืน หนังสือเลมนี้มี ใหคุณอานครบ 
ที่สำคัญ อานแลวสามารถนำเอาไปใชไดจริง 
อยากสำเร็จในชีวิต หนังสือเลมนี้ชวยคุณไดอยางแนนอน 

ตอพงษ ไชยสาสน
อดีตรัฐมนตรีชวย กระทรวงสาธารณสุข

แคเปลี่ยนที่ใจ โลกทั้งใบก็เปลี่ยนตาม
โดย คณ

ิตศร เอี่ยมวงษศรีกุล

แคเปลี่ยนที่ ใจ
โลกทั้งใบก็เปลี่ยนตาม

การพัฒนาตนเอง - ทั่วไป



แคเปลี่ยนที่ ใจ
โลกทั้งใบก็เปลี่ยนตาม

โดย คณิตศร เอี่ยมวงษศรีกุล
บรรณาธิการโดย ราช รามัญ

คนหาหนังสือที่ตองการ ( รวม e-book และสินคาที่นาสนใจ) ไดเร็ว ทันใจ
บน PC และ Notebook ที่ www.se-ed.com

สำหรับ Smartphone และ Tablet ทุกยี่หอ ที่ http://m.se-ed.com
(ผาน browser เขาอินเทอรเน็ตแลวทำ Bookmark บนจอ Home จะใชงานไดเหมือน App ทุกประการ)
หรือติดตั้ง SE-ED Application ไดจาก Play Store บน Android หรือจาก App Store บน iOS

สำนักพิมพ เชนจพลัส 
จัดพิมพและจัดจำหนายโดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

แคเปลี่ยนที่ ใจ
โลกทั้งใบก็เปลี่ยนตาม
10 เคล็ดลับระดับโลกที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณภายใน 5 นาที

เพื�อความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืน

คำนิยมโดย หมอมเจา ฑิฆัมพร ยุคล

โดย คณิตศร เอี่ยมวงษศรีกุล
บรรณาธิการโดย ราช รามัญ

แนะนำใหอานหนังสือเลมนี้ อานแลวนำเอาไปใชกับชีวิตใหเกิดความสงบ
และความสุขแบบยั่งยืน ดวยวิถีแนวคิดพัฒนาตนเองไปในเชิงบวก และเชื�อวา
ความสำเร็จที่ตางก็ปรารถนากันนั้น ยอมปรากฏเปนมรรคผลตามมาอยางแนนอน 

หมอมเจา ฑิฆัมพร ยุคล 

หนังสือ แคเปลี่ยนที่ ใจ โลกทั้งใบก็เปลี่ยนตาม เมื�อไดอานแลวบอกเลยวา 
สามารถปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเราเองไดภายใน 5 นาทีเลย  อยางบทแรก 
เรื�องของการยอมรับ เพียงแคบทนี้ก็ทำใหใจเราทุกคนโปรงเบาไดแลว

พลตรี หมอมหลวง ภาณพ ภาณุมาศ

ถาหากคุณตองการความสำเร็จจริงๆ แบบยั่งยืน หนังสือเลมนี้มี ใหคุณอานครบ 
ที่สำคัญ อานแลวสามารถนำเอาไปใชไดจริง 
อยากสำเร็จในชีวิต หนังสือเลมนี้ชวยคุณไดอยางแนนอน 

ตอพงษ ไชยสาสน
อดีตรัฐมนตรีชวย กระทรวงสาธารณสุข

แคเปลี่ยนที่ใจ โลกทั้งใบก็เปลี่ยนตาม
โดย คณ

ิตศร เอี่ยมวงษศรีกุล

แคเปลี่ยนที่ ใจ
โลกทั้งใบก็เปลี่ยนตาม

การพัฒนาตนเอง - ทั่วไป



 z ในกรณีที่ ตองการ ซื้อ เปน จ�านวน มาก เพื่อ ใช ใน การ สอน การ ฝกอบรม การ สงเสริม 
 การ ขาย หรือ เปน ของขวัญ พิเศษ เปนตน กรุณา ติดตอสอบถาม ราคา พิเศษ ไดที่  
ฝาย ขาย บริษัท ซี เอ็ด ยู เค ชั่น  จ�ากัด (มหาชน) เลข ที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน  
แขวง บางนาใต เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท 0-2739-8222   
โทรสาร 0-2739-8356-9

 z หาก มี ค�า แนะน�า หรือ ติชม สามารถ ติดตอ ไดที่ comment@se–ed.com

แคเปลี่ยนที่ใจ โลกทั้งใบก็เปลี่ยนตาม

โดย  คณิตศร เอี่ยมวงษศรีกุล

ราคา 170 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย โดย คณิตศร เอี่ยมวงษศรีกุล
หามคัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ท�าซ�้า จัดพิมพ หรือกระท�าอื่นใด โดยวิธีการใดๆ ในรูปแบบใดๆ
ไมวา สวนหนึ่งสวนใด ของ หนังสือ เลม นี้ เพื่อเผยแพรในสื่อทุกประเภท หรือเพื่อวัตถุประสงคใดๆ

4 1 0 – 4 7 6 – 1 6 8   

0 0 6 6 7 8 9 5 4 3 2 1 0   

ขอมูล ทาง บรรณานุกรม ของหอสมุด แหง ชาติ 

คณิตศร เอี่ยมวงษศรีกุล.

 แคเปลี่ยนที่ใจ โลกทั้งใบก็เปลี่ยนตาม. -- กรุงเทพฯ : ซ ีเอ็ด ย ูเค ชั่น, 2562.

 168 หนา. 

 1. จิตวิทยาประยุกต  

 I. ชื่อเรื่อง.

 158

ISBN : 978-616-08-3363-4
จัดพิมพ และ จัดจ�าหนาย โดย

เลข ที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวง บางนาใต เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท 0-2739-8000

พมิพ ท่ี บริษทั ว.ีพริน้ท (1991) จ�ากดั เลข ที ่23/71-72  หมู 1 ซอยเทยีนทะเล 10 ถนนบางขนุเทยีน-ชายทะเล  แขวงแสมด�า   
เขตบางขนุเทยีน  กรงุเทพฯ 10150 โทรศพัท 0-2451-3010 นายวิชัย กาญจนพัฒนา ผูพิมพ ผู โฆษณา พ.ศ. 2562



แค่เปลี่ยนที่ ใจ 
โลกทั้งใบก็เปลี่ยนตาม



คำ�นิยม

ค�ำว่ำ ความส�าเร็จ เป็นส่ิงทีม่นษุย์ทกุคนต่ำงปรำรถนำ 

บ้ำงปรำรถนำในควำมส�ำเรจ็ทำงกำรศกึษำ บ้ำงปรำรถนำ

ในด้ำนสัมมำอำชีพ ทุกควำมส�ำเร็จย่อมปรำกฏได้ แต ่

ต้นเหตุที่จะท�ำให้ประสบควำมส�ำเร็จได้น้ัน นอกจำกที่มี

ควำมรู้ มีควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์แล้ว อีกสิ่งหนึ่ง

ที่ไม่อำจพึงละเลยได้คือ ควำมนิ่ง กำรมีสมำธิในตน หรือ

ควำมสงบ ซึ่งจะส่งผลมำสู่ระบบควำมคิดได้

ควำมคิดเป็นภำวะภำยในที่มีพลัง ซึ่งสำมำรถน�ำพำ

เรำไปสู่จุดหมำยได้ ถ้ำควำมคิดนั้นเป็นควำมคิดที่มีพลัง

และทรงคุณค่ำ เป็นแนวคิดที่ดีในเชิงบวก  

หนงัสอืแค่ช่วยปรบัปรงุควำมคิดบำงส่วน โลกภำยนอก 

เปลี่ยนแปลงตำมกำลเวลำ กำรรวบรวม 10 เคล็ดลับที่จะ

ท�ำให้จติใจมคีวำมสงบ มคีวำมสุข และก่อให้เกดิควำมคดิ 

ที่ดี เพื่อน�ำมำพัฒนำตนเอง ซึ่งเขียนโดย ลูกศร - คณิตศร 

เอี่ยมวงษ์ศรีกุล ผู้ที่มีควำมรู้ทำงด้ำนจิตวิทยำหลักสูตร  

NLP ระดับมำสเตอร์ ของประเทศออสเตรเลีย 



ลกูศรจงึตัง้ปณิธำนจะน�ำเอำควำมรู้ด้ำนนีม้ำเผยแผ่

เพื่อให้คนไทยได้ศึกษำ เมื่อทุกคนคิดดี มีควำมสงบใจ มี

ควำมสุข ควำมส�ำเร็จที่ปรำรถนำย่อมปรำกฏขึ้นได้ เมื่อ

ควำมคิดของเรำดี เรำก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้สังคม

ประเทศชำติของเรำดีไปด้วยโดยอัตโนมัต ิ

จึงแนะน�ำให้อ่ำนหนังสือเล่มนี้ อ่ำนแล้วน�ำเอำไป

ใช้กับชีวิตให้เกิดควำมสงบและควำมสุขแบบยั่งยืน ด้วย

วิถีแนวคิดพัฒนำตนเองไปในเชิงบวก และเชื่อว่ำควำม

ส�ำเร็จที่ต่ำงก็ปรำรถนำกันนั้น ย่อมปรำกฏเป็นมรรคผล

ตำมมำอย่ำงแน่นอน 

                              หม่อมเจ้า ฑฆิมัพร ยุคล 



กำรพฒันำตนเองเพยีงแค่ภำยนอกอำจไม่เพยีงพอ  

ถ้ำเรำมีเป้ำหมำยในชีวิตที่ต้องกำรควำมสุขและควำม 

ส�ำเร็จด้วย กำรพัฒนำภำยในจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญอย่ำง

มำกเช่นกัน

เพรำะมนษุย์ทกุคนต่ำงมมีมุมอง แนวคดิ และวธิที�ำ 

ที่แตกต่ำงกันไป แต่ในควำมแตกต่ำงนั้นเอง มีสิ่งหนึ่ง 

ที่สำมำรถน�ำเอำไปปรับใช้ให้เข้ำกับตัวของเรำได้ คือ 

กำรพัฒนำที่ใจ 

กำรเขียนหนังสือเล่มนี้ มีต้นแบบมำจำกหนังสือ

ต่ำงประเทศเป็นแกนหลัก และน�ำเอำมำปรับให้เหมำะ

สมกับบริบทของสังคมที่เรำอยู่ ด้วยรูปภำษำที่ไม่ยำก 

อ่ำนเข้ำใจงำ่ย

คำ�นำ� 
ผู้เขียน



ดิฉันมีควำมสุขทุกครั้งที่ได้เขียนหนังสือ เมื่อเขียน 

แล้วถ้ำผูอ่้ำนน�ำเอำไปใช้ได้ผลจรงิ ย่ิงท�ำให้จติใจเบกิบำน

มำกขึ้นไปอีกด้วย หวังใจว่ำผู้ที่นิยมพัฒนำตนเอง จะได้ 

เห็นอีกมุมมองหนึ่งที่ส�ำคัญของกำรใช้ชีวิตจำกหนังสือ

เล่มนี้ และน�ำเอำไปใช้ประโยชน์ เพื่อชีวิตที่มีควำมสุข 

และควำมส�ำเร็จ

      โค้ชลูกศร – คณิตศร เอ่ียมวงษ์ศรีกุล 
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บทนำ�

ในทุกๆ วัน ฉันมีควำมสุขสงบในใจเป็นอย่ำง

มำก ไม่มีวันไหนเลยที่ต้องแสวงหำสิ่งอื่นเข้ำ

มำทดแทนเพือ่ให้เกิดควำมรูสึ้กอิม่เอบิในใจ ควำม

รู้สกึแบบนีย้ำกเหลอืเกนิทีจ่ะบรรยำยลงในหนงัสอื

ได้หมด เป็..นสิง่ทีร่บัรูไ้ด้ถงึควำมสุขสงบทีม่นษุย์พงึ

ปรำรถนำในจิตวิญญำณ กำรรู้แบบนี้ท�ำให้ควำม

กังวลใจต่ำงๆ ปัญหำ ควำมส�ำเร็จที่ได้มำ และสิ่ง

ต่ำงๆ ทำงวตัถทุีเ่กบ็สะสมมำได้นัน้ดเูลก็ลงไปทนัที



หนงัสอืเล่มน้ีได้เขียนถึงหลกักำร 10 ข้อ  

ที่จะท�ำให้คุณได้พบควำมส�ำเร็จและควำม

สงบสุขภำยในจิตใจ และเมื่อได้เรียนรู้ แล้ว

น�ำเอำไปฝึกปฏิบัติจริง จนกระทั่งมีควำม

ช�ำนำญ ควำมสขุสงบจะปรำกฏในจติใจของ

คุณตลอดไป



เคล็ดลับ 1
ยอมรับกับ 

ทุกสิ่งทุกอย่�ง



สิ่งแรกส�ำหรับคนที่ปรำรถนำที่จะมีควำมส�ำเร็จในแบบที่ตัว

เองมีควำมสุขด้วย 

ต้องมีควำมแตกต่ำงจำกวิธีกำรที่จะท�ำให้เกิดควำมส�ำเร็จ

เพียงอย่ำงเดียว เหมือนที่ใครต่อใครนิยมท�ำกัน 

จะมีประโยชน์อะไรที่เรำจะพบกับควำมส�ำเร็จ แต่กลับพบ

ว่ำควำมสุขทำงจิตใจหรือจิตวิญญำณของเรำไม่ได้เติบโตหรือ

ไม่มีเลยแม้แต่น้อย

ร่ำงกำยนีจ้ะต่ำงอะไรกบัหุน่ยนต์ ถ้ำเรำทกุคนมคีวำมส�ำเร็จ

แบบแห้งแล้ง 

มีความส�าเร็จแบบไร้ความสุข 

ดังนั้น กำรปรำรถนำควำมส�ำเร็จแบบยั่งยืน 

คือกำรพบกับควำมส�ำเร็จ แล้วยังมีควำมสุขภำยในจิตใจ

และจิตวิญญำณด้วย

กำรยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่ำงเป็นรำกฐำนที่ส�ำคัญยิ่งนัก

ที่จะท�ำให้เรำสำมำรถก้ำวไปสู่ควำมส�ำเร็จอย่ำงท่ีมีควำม

สุขได้...



หลำยคนอำจมองว่ำ...กำรพูดแบบนี้นั้นพูดงำ่ย แต่เอำเขำ้

จริงๆ อำจท�ำได้ยำกมำก

เพรำะกรอบทำงควำมคิดยังมีอิทธิพลต่อเรำ...อีกท้ังยังฝัง

อยู่ในหัวของเรำอยู่ด้วย

เป็นเหมือนเงื่อนไขที่ล่ำมจิตวิญญำณของเรำไว้ แล้วเรำ

ต่ำงก็กัดโซ่นั้นไม่ขำด 

กรอบควำมคิดที่ล่ำมโซ่เรำไว้ ประกอบไปด้วย ควำมเชื่อ

ทำงศำสนำ สีผิว ชนชั้น ขนำดของร่ำงกำย เพศ กำรศึกษำใน

ระดับพื้นฐำนที่คุณไม่ได้เลือกเอง แต่ผู้ปกครองมักเลือกให้คุณ 

อำชีพของปู่ยำ่ตำยำย 

รูห้รอืไม่ว่ำ...แท้จรงิแล้ว นบัตัง้แต่วนัทีค่ณุเกดิมำบนโลกใบนี้ 

คุณเป็นบุคคลหนึ่งที่เต็มไปด้วยศักยภำพมำกมำย... แต่

คุณไม่มีโอกำสเข้ำไปส�ำรวจในเรื่องของศักยภำพนั้นเลย เพรำะ

ว่ำคณุโดนเงือ่นไขแห่งควำมรกัและหวงัดี จำกผูป้กครองของคณุ

ตีกรอบและล่ำมโซ่เอำไว้ในระดับจิตวิญญำณนั่นเอง

แต่ถ้ำคุณโชคดี มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่เข้ำใจ แล้วเปิด

โอกำสให้คุณยอมรับกับทุกสรรพสิ่งที่ต้องกำร เชื่อหรือไม่ว่ำ...

ท�ำไปสักระยะหนึ่ง สิ่งที่คิดและลงมือท�ำนั้น มันจะค่อนขำ้งแตก

ต่ำงและออกหำ่งจำกกรอบควำมคิด ควำมเชื่อ ที่คนโดยมำกใน

กลุ่มของคุณเป็นและท�ำกัน

16
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เม่ือนัน้กจ็ะมีเสียงเล็กๆ ออกมากระซบิเบาๆ ให้

ได้ยนิในสมองว่า..

เพรำะกรอบควำมคดิทีว่่ำ...กำรเข้ำพวกเป็นสิง่ส�ำคญักว่ำ...

แน่นอนมำก...ถ้ำพ่อแม่ของคุณเป็นคนยิว...ก็ยำกที่จะให้

คุณยอมรับและให้เกียรติกับคนที่นับถือศำสนำมุสลิม

ถ้ำพ่อแม่คณุชอบพรรคกำรเมอืงหนึง่ กย็ำกเหลอืเกนิจะได้ยนิ

ค�ำยกย่องสรรเสริญอีกพรรคกำรเมืองหนึ่งจำกปำกของแม่คุณ

จะอย่ำงไรก็ตำม...บรรพบุรุษไม่มีทำงที่จะเปิดใจกว้ำง...

เพรำะว่ำโลกที่ท่ำนเกิดและเติบโตมำน้ัน ประชำกรมันอำจจะ

ไม่ได้มีมำกมำยอะไรขนำดนี้ เหมือนในยุคที่เรำอยู่ที่มีประชำกร

มำกมำยและมีหลำกหลำย ยังมีชีวิตในโลกเสมือนจริงอีก และ

นั่นก็คือโลกจำกสื่อโซเชียลมีเดีย 

17

“จงหยุดท�ำ แล้วกลับไป 

เข้ำพวกเหมือนเดิม จะดีกว่ำกำรท่ีจะ

ต้องมำท�ำในสิ่งที่แตกต่ำง เพ่ือให้ 

พบสิ่งใหม่ๆ แบบนี้  ”



18

เรำจะใช้ชีวิตอย่ำงคนที่ปิดกั้นไม่ได้อีกต่อไป...

อยำกให้คณุเป็นคนทีม่ใีจเปิดกว้ำง...รบัทกุสรรพสิง่ทัง้หมด

ทั้งมวล เพื่อกระตุ้นให้คุณเปิดกวำ้ง

และต่อต้ำนกำรมีกะลำเป็นจักรวำล...และปฏิเสธเชื้อของ

กำรมองโลกในแง่ลบ หรอืกำรมองโลกแบบกำรตัง้แง่...เข้ำมำให้

หัวสมองของคุณอีกต่อไป 

ดงันัน้ หำกคณุเริม่มใีจท่ีเปิดกว้ำง และไม่ยดึตดิกบักรอบใดๆ 

เป็นหลกัพืน้ฐำนของชวีติเพ่ือน�ำเอำไปใช้และแบ่งปันให้ผู้อืน่บ้ำง 

หำกคุณมีโอกำสในกำรสังเกตกำรเจริญเติบโตของถั่วงอก

ที่เติบโตมำจำกถั่วเขียว จะได้เห็นกำรเปลี่ยนแปลงพัฒนำไปอยู่

เนืองๆ ของมันอยำ่งน่ำอัศจรรย์

อัลเบร์ิต ไอนสไตน์ ได้กลำ่วว่ำ

18

“ผมไม่ได้มีความ
สามารถพิเศษอะไร
มากมาย ผมเเค่มี 
ความหลงใหลใน
ความสงสัยใคร่รู ้
เป็นอย่างมาก

เท่าน้ัน”



1919

ไม่มีใครในจักรวำลนี้รู้เรื่องรำวอะไรทั้งหมด แม้จะมีกำร

สงัเกต จดบนัทกึ จดจ�ำ และตัง้ค�ำถำมอกีนบัร้อยพนัก็พดูไม่หมด 

เช่ือหรือไม่ ในเวลำไม่นำนเท่ำไหร่นัก ที่มนุษย์อวกำศจะ

สำมำรถน�ำเอำยำนพำหนะเล็กๆ ขึ้นไปดำวอังคำรได้ส�ำเร็จ โดย

ใช้รีโมตคอนโทรลควบคมุผ่ำนสญัญำณทีม่องไม่เหน็ด้วยตำเปล่ำ 

แค่เพียง 10 นำทีเทำ่นั้น มันเดินทำงผ่ำนชั้นอวกำศไปยังที่หมำย 

เล้ียวขวำ เล้ียวซ้ำย โน้มลงต�ำ่ เพือ่ตกัเอำพืน้ดนิในดำวองัคำรข้ึน 

แล้วน�ำกลับมำยังดำวโลกได้เพื่อท�ำกำรตรวจสอบ

พวกเรำต่ำงตืน่เต้นกบัเทคโนโลยแีละควำมส�ำเร็จต่ำงๆ ใน

ท�ำนองนี้ แต่อยำกให้ลองทบทวนดูสักนิด ในจักรวำลนี้ที่ยิ่งใหญ่ 

มดีำวองัคำรเป็นเพือ่นบ้ำนทีอ่ยูใ่กล้กบัดำวโลกมำกทีส่ดุ เรำเพยีง

แค่เคลื่อนยำ้ยพำหนะอันหนึ่งเป็นระยะ 1/1,000 ลำ้นนิ้ว ไปยัง

ดำวเพ่ือนบ้ำนได้ส�ำเร็จ แล้วเรำก็รู้สึกทึ่งกับควำมสำมำรถของ

ตัวเองเป็นอยำ่งมำก



แคเปลี่ยนที่ ใจ
โลกทั้งใบก็เปลี่ยนตาม
10 เคล็ดลับระดับโลกที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณภายใน 5 นาที

เพื�อความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืน

คำนิยมโดย หมอมเจา ฑิฆัมพร ยุคล

โดย คณิตศร เอี่ยมวงษศรีกุล
บรรณาธิการโดย ราช รามัญ

แนะนำใหอานหนังสือเลมนี้ อานแลวนำเอาไปใชกับชีวิตใหเกิดความสงบ
และความสุขแบบยั่งยืน ดวยวิถีแนวคิดพัฒนาตนเองไปในเชิงบวก และเชื�อวา
ความสำเร็จที่ตางก็ปรารถนากันนั้น ยอมปรากฏเปนมรรคผลตามมาอยางแนนอน 

หมอมเจา ฑิฆัมพร ยุคล 

หนังสือ แคเปลี่ยนที่ ใจ โลกทั้งใบก็เปลี่ยนตาม เมื�อไดอานแลวบอกเลยวา 
สามารถปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเราเองไดภายใน 5 นาทีเลย  อยางบทแรก 
เรื�องของการยอมรับ เพียงแคบทนี้ก็ทำใหใจเราทุกคนโปรงเบาไดแลว

พลตรี หมอมหลวง ภาณพ ภาณุมาศ

ถาหากคุณตองการความสำเร็จจริงๆ แบบยั่งยืน หนังสือเลมนี้มี ใหคุณอานครบ 
ที่สำคัญ อานแลวสามารถนำเอาไปใชไดจริง 
อยากสำเร็จในชีวิต หนังสือเลมนี้ชวยคุณไดอยางแนนอน 

ตอพงษ ไชยสาสน
อดีตรัฐมนตรีชวย กระทรวงสาธารณสุข

แคเปลี่ยนที่ใจ โลกทั้งใบก็เปลี่ยนตาม
โดย คณ

ิตศร เอี่ยมวงษศรีกุล

แคเปลี่ยนที่ ใจ
โลกทั้งใบก็เปลี่ยนตาม

การพัฒนาตนเอง - ทั่วไป
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