
“คนธรรมดาอยางเราก็ประสบความสําเร็จในชีวิตไดไมยาก
หากเรากําหนดคํานิยามความสําเร็จในแบบฉบับของเราได

จงเชื�อวาทุกความสําเร็จเร่ิมตนท่ีการกลาเปล่ียนแปลงตัวเองเสมอ”

ณรงควิทย แสนทอง

กลากระโดดขามความกลัว
ไปสูความสําเร็จอยางท่ีคุณตองการ

เปล่ียนแปลง#2

การพัฒนาตนเอง-ทั่วไป

ณ
รงควิทย แสนทอง

เราตองกลากาวขาม ความยาก
ซึ่งเปนกําแพงของความกลัว

ที่ขวางกั้นอยูระหวางความลมเหลวกับความสําเร็จ
ดวยการเพิ่ม ความอยาก ใหมากพอและตอเนื�อง

แลวเราจะประสบความสําเร็จ
ในแบบฉบับที่เราตองการไดอยางแนนอน
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ที่ปรึกษา ก็เลยไปเรียนโปรแกรมพลศึกษาในระดับมัธยม ชีวิต
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ประสบความสําเร็จในแบบฉบับที่ตัวเองเคยใฝฝนไว นั่นก็คือ
ไดมาเปนวิทยากร ที่ปรึกษา และนักเขียน จนถึงปจจุบันประวัติผูเขียน
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ความดีใดๆ ที่เกิดจากหนังสือเล่มนี้ 

ขอยกความดีทั้งหมดให้กับบุคคลดังต่อไปนี้

พ่อแม่ (นายชรินทร์ และนางฉิ้ม แสนทอง)

ผู้ให้ชีวิตและกล้าฟันฝ่าอุปสรรคเพื่ออนาคตที่ดีของลูก

ภรรยาและลูก (นางวารุณี และนายถิรพิทย์ แสนทอง)

ภรรยาผู้ที่กล้าตัดสินใจมาใช้ชีวิตร่วมกันทั้งๆ ที่รู้ว่าลําบาก

ลูกชายผู้ที่เป็นกําลังใจและเป็นความหวังของครอบครัว

ครูบาอาจารย์ (ไม่สามารถระบุชื่อได้หมดในที่นี้)

ผู้ที่ได้ให้ความรู้ พัฒนาความคิด เป็นต้นแบบในชีวิต จนทําให้วันนี้
ผมได้มาทําหน้าที่เป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และนักเขียน ส่งต่อความรู้
ที่ครูบาอาจารย์ให้มาไปยังคนอื่นๆ ต่อไป

กัลยาณมิตร (ที่มีมากมายไม่สามารถกล่าวชื่อได้ทั้งหมด)

ผู้ทีเ่ป็นเพือ่นร่วมเดนิทางในชวีติ ไม่ว่าจะพบกนัสัน้หรอืยาว ทกุคนกค็อื
บทเรยีนอนัทรงคณุค่าทีผ่มได้ตดิตวัมาใช้ในการสร้างการเปลีย่นแปลง
ให้กับตัวเองจนประสบความสําเร็จในแบบฉบับที่ต้องการ

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)

ที่กล้าให้โอกาสและพิมพ์หนังสือเร่ืองกล้าเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งแรก 
และให้โอกาสพิมพ์หนังสืออีกหลายเล่มของผม จนทําให้ชื่อของผม
เป็นที่รู้จักในฐานะนักเขียนคนหนึ่ง



5

คํานําผูเขียน

หลงัจากทีผ่มได้เขยีนหนังสือช่ือ ‘กล้าเปลีย่นแปลง’ เล่มแรกไว้ตัง้แต่
พ.ศ. 2545 ปรากฎว่าเป็นหนังสือขายดี (Best Seller) และจนถึง
ปัจจุบัน หนังสือเล่มน้ีก็ยังคงเป็นหนังสือที่ยังวางจําหน่ายอยู่ในร้าน
หนังสือ และมยีอดจําหน่ายเกินแสนเล่มแล้ว อกีทัง้ยงัได้ผ่านการทาํเป็น
หนงัสอืเสยีง (Audio Book) และหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส์ (E-book) อีกด้วย

ผมเพิง่มาทราบตอนหลงัๆ ว่า มคีนจาํนวนมากทีรู่้จกัผมเพราะหนงัสอื 
‘กล้าเปลี่ยนแปลง’ และมีหลายคนบอกว่าหนังสือเล่มน้ีช่วยให้เขา
เปลีย่นแปลงชวีติจนประสบความสาํเรจ็ ทัง้ในหน้าทีก่ารงาน ครอบครวั 
และการจัดทําธุรกิจส่วนตัว 

เมื่อได้รับเสียงตอบกลับที่ดีมากๆ จากท่านผู้อ่าน พร้อมทั้งเสียง
เรยีกร้องให้ผมเขยีนหนงัสือกล้าเปลีย่นแปลงเล่มสอง หรอืเล่มต่อๆ ไป 
ออกมาอีก ประกอบกับตอนนี้ผมคิดว่าผมมีประสบการณ์ในการ
พฒันาตัวเอง และให้คําปรกึษากบัคนอืน่ในการพฒันาตวัเองมากพอ
ที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้แล้ว
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จากการทีผ่มกเ็ป็นคนธรรมดาคนหนึง่ ทีก่ล้าเปล่ียนแปลงชีวติตัวเอง
จนทําให้ประสบความสําเร็จในชีวิตตามท่ีคิดและฝันไว้ ผมจึง
อยากจะเห็นคนธรรมดาอีกหลายๆ คนที่กล้าคิด กล้าทํา กล้า
เปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกับผมและเหมือนอีกหลายๆ คนที่ได้
อ่านหนังสือกล้าเปลี่ยนแปลงเล่มแรกไปแล้ว หวังว่าหนังสือเล่มนี้
จะช่วยสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัท่านผู้อ่านได้ ไม่น้อยไปกว่าหนังสอื
กล้าเปลี่ยนแปลงเล่มแรกนะครับ

ณรงค์วิทย์ แสนทอง

6
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สวนที่ 1

9 กาว
กับการกาวขาม

ความกลัว



กาวที่ 1
กลัวหรือกลา…
จงเลือกเอาเอง

กาวที่ 1
กลัวหรือกลา…
จงเลือกเอาเอง



ลองสงัเกตดวู่า ตัง้แต่เกิดมา มอีะไรบ้างทีไ่ม่เปลีย่นแปลงไป
ตัวเรา พ่อแม่พี่น้องเรา บ้านเรา เพื่อนเรา เครื่องมือ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี รถยนต์ ทีวี ตู้เย็น ฯลฯ ทุกอย่าง
เปลี่ยนแปลงไป

ให้ลองสงัเกตเพิม่เตมิดวู่า มเีรือ่งอะไรบ้างทีเ่ราอยากเปลีย่นแปลง
เอง เช่น เราอยากเรยีนหนงัสอืให้เก่งขึน้ เราอยากทาํงานเกบ็เงนิ
ซื้อของที่เราอยากได้ เราพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้เก่งขึ้น ฯลฯ

และมีอะไรบ้างที่เราไม่อยากเปลี่ยน แต่เราต้องเปลี่ยน เช่น
พ่อแม่ย้ายทีอ่ยู่ เราต้องย้ายโรงเรยีน ทัง้ๆ ทีเ่ราไม่อยากย้าย เรา
ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทาํงาน ทัง้ๆ ทีเ่ราอาจจะไม่ค่อยอยาก
เรยีนรู้และไม่อยากใช้ เราต้องทาํงานกบัคนทีเ่ราไม่ชอบเขา ฯลฯ 

แต่สุดท้าย เราก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้สามารถอยู่รอด
และอยู่ได้ ท่ามกลางสิง่ต่างๆ ทีม่นัเปลีย่นแปลงไปและบีบบังคบั
ให้เราต้องเปลี่ยนตาม

อยากจะบอกว่า ‘การเปลีย่นแปลง’ เป็นเร่ืองธรรมดา ธรรมชาติ 
อย่าไปมองว่าการเปลีย่นแปลง คอืสิง่ทียุ่่งยากลาํบากเสมอไป การ
ยดึตดิอยู่กบัอะไรนานๆ น่ีแหละยากกว่า เพราะเมือ่ถกูบงัคบัให้
เปลี่ยนเราจะลําบากกว่าเดิม ลําบากกว่าคนที่เขาเปลี่ยนแปลง
อะไรบ่อยๆ
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สําหรับใครก็ตามที่ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเอง ไม่ว่าจะไม่กล้าคิดหรือ
ไม่กล้าทํา ลองถามตัวเองดูว่า…

“อยากเปลี่ยนเอง หรือ
  ถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลง?”

ถ้าเราเลอืกทีจ่ะเปลีย่นแปลงตวัเองก่อนทีจ่ะถงึเวลา เราจะมเีวลามาก
พอที่จะเรียนรู้ ปรับตัว ที่สําคัญการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก่อน ทําให้
เรามีโอกาสดีๆ ในชีวิตเข้ามาก่อน เช่น 

 ถ้าเราเก่งภาษาต่างประเทศก่อนคนอื่น เราจะได้งานดีๆ ก่อน
คนอื่น 

 ถ้าเราพัฒนาเรื่องการหาเงิน การออม การลงทุนก่อนคน
อื่น เราจะสามารถเกษียณได้ก่อนคนอ่ืน มีอิสระทางการเงิน
ก่อนคนรุ่นเดียวกัน

 ถ้าเราปรบัตวัเข้าหาคนอืน่ก่อน เราจะมโีอกาสได้เรยีนรู้ร่วมกบั
คนคนนั้นได้มากกว่า เร็วกว่าคนอื่นๆ ที่ไม่ยอมปรับตัว

 ฯลฯ

แต่…ถ้าเราเลือกที่จะถูกเปลี่ยน เราจะมีเวลาในการเปล่ียนแปลง
ตัวเองน้อยมาก ไม่มีเวลาเรียนรู้ ต้องทํา ต้องใช้ ต้องเป็น ต้องอยู่รอด
ให้ได้ และผลกระทบจากการที่เรากลัวการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดข้ึน
กับเรามากมาย เช่น
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ทุกการเปลี่ยนแปลง

คือการเพิ่มทางเลือกใหมใหกับชีวิตเสมอ

 รู้สึกอึดอัดกับสิ่งใหม่ๆ

 รู้สึกเหนื่อยกับการถูกบังคับให้เปลี่ยนตลอดเวลา เร่ืองน้ียัง
ไม่ทันเข้าที่ เรื่องใหม่ก็เข้ามาอีกแล้ว เพราะการต้ังรับ เรา
กําหนดอะไรไม่ได้เลย

 รู้สกึยุ่งยาก ลาํบากในการปรบัตวัให้เข้ากบัคนหรอืเทคโนโลยี
ใหม่ๆ

 ทําให้ถูกมองว่าเป็นคนล้าหลังไม่ทันสมัย หัวโบราณ

 ฯลฯ

ดังนั้น จงอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง แต่จงกลัวที่จะถูกบังคับ
ให้เปลี่ยนแปลง หากไม่คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลง ลองเลือก
เรื่องเล็กๆ มาทําดูก่อนก็ได้ เมื่อทําได้แล้ว เราจะรู้สึกว่าการ
เปล่ียนแปลงใดๆ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะทุกการ
เปลี่ยนแปลงคือการเรียนรู้ที่ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์และ
ความรู้สกึดีๆ  กลับมาเสมอ ลองเปลีย่นแปลงตวัเองดนูะครบั…
ผมเชื่อ ว่าคุณทําได้



กาวที่ 2
กลัวกายเขา…

หรือกลัวใจเรากันแน

กาวที่ 2
กลัวกายเขา…

หรือกลัวใจเรากันแน



เคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหม?

รําคาญ

หงุดหงิด

เบื่อ เซ็ง

คนในครอบครัวที่ชอบบ่น จุกจิก จู้จี้ เซ้าซี้ ขี้งอน เอาแต่ใจ นิดๆ 
หน่อยๆ ก็ไม่ปล่อยวาง ชอบเอาแต่ใจ อยากให้ทุกคนทําตามใจ
ตัวเอง ชอบเอาความหวังดีของตัวเองมาบังคับคนอื่น

 แล้วคนส่วนใหญ่ทําอย่างไร?

บางคนก็ทั้งอดทั้งทน ทนไม่ได้ก็หลบ หลีก เลี่ยง หนี 

บางคนต้องหาเรื่องออกนอกบ้านไม่อยากเข้าบ้าน เพราะรู้สึกว่า
น่าเบื่อ ไม่น่าอยู่ ในขณะที่คนบางคนพอทนไม่ไหวก็จัดหนักกลับ
ไปเหมือนกัน สุดท้ายก็ทะเลาะกัน กลายเป็นความขัดแย้งภายใน
ครอบครัว

อยากจะถามว่า….

“ ถ้าคนคนนัน้เป็นคนทีค่ณุรกัเคารพมากทีส่ดุ และเขากร็กัคณุมาก 
  และวันหนึ่งเขาพิการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตช่วยตัวเองไม่ได้”
คุณจะดูแลเขาไหม?

คุณยังเบื่อ เซ็ง รําคาญ หงุดหงิดเขาอีกไหม?
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งั้นขอถามต่อว่า….

“ แล้วทําไมตอนนี้เขาแค่พิการทางใจ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
  ในการควบคุมอารมณ์ได้ คุณจึงรับไม่ได้ ดูแลเขาไม่ได้”

??????

บอกหน่อยเหตุผลคืออะไร ทําไมถึงดูแลเขาไม่ได้ ต้องรอให้เขาพิการ
ทั้งชีวิตใช่ไหม ถึงจะรับเขาได้ ดูแลเขาได้

  ลองคิดดูดีๆ ว่า

คนที่บ่นคุณ คือคนที่รักคุณมากใช่ไหม? 

ถ้าเขาไม่รักมาก เขาจะเสียเวลามาสนใจคุณไหม

สิ่งดีๆ ที่เขาดูแลปฏิบัติต่อคุณมาตลอดนั้น 

มีค่าน้อยกว่าคําบ่นของเขาใช่ไหม

  แล้วทําไม?

คุณกลับไปตีความหมายของคําว่า ‘รัก’ ‘ใส่ใจ’ ของเขา

มาเป็นคําว่า ‘ไม่เข้าใจ’ ‘ไม่รู้ใจ’



หากมีเวลาว่างๆ ลองนั่งทบทวนตัวเองดูว่า ตั้งแต่อยู่กับเขามา เขามี
อะไรดีๆ ที่พอจะช่วยให้คุณเข้าใจเขาแบบที่เขาเป็น แล้วถ้าคุณหมอ
บอกคุณว่าตอนนี้เขาพิการทางอารมณ์ คุณจะยังรู้สึกและแสดงออก
ต่อเขาให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ไหม

รัก ไมใชแคการรับเฉพาะสิ่ง

ที่เราตองการเทานั้น

แตตองรับได

ในสิ่งที่เราไมตองการดวย

รัก ไมใชแคการรับเฉพาะสิ่ง

ที่เราตองการเทานั้น

แตตองรับได

ในสิ่งที่เราไมตองการดวย



ดังน้ัน อยากจะบอกว่าอย่าไปสนใจเลยว่าชีวิตเรามีจุดเด่นหรือ
จุดด้อยมากกว่ากัน ควรจะเอาเวลามาคิดดีกว่าว่า

 เราจะเอาจุดเด่นที่มีไปใช้อย่างไร 

 เราจะพลกิวกิฤตจิากจดุด้อยในชวีติให้เป็นจดุเด่นได้อย่างไร 

 และจะใช้จุดด้อยให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองได้อย่างไร 

แค่นี้ความสําเร็จก็มายืนรอเราอยู่ไม่ไกลแล้ว



จงเปลี่ยนจุดดอย
ใหเปนจุดเดน

และพัฒนาจุดเดน
ใหเปนจุดขาย…
สําเร็จไดไมยาก



ถาเรารักพอแมมากพอ

อยามัวแตรอใหสายเกินไป



“คนธรรมดาอยางเราก็ประสบความสําเร็จในชีวิตไดไมยาก
หากเรากําหนดคํานิยามความสําเร็จในแบบฉบับของเราได

จงเชื�อวาทุกความสําเร็จเร่ิมตนท่ีการกลาเปล่ียนแปลงตัวเองเสมอ”

ณรงควิทย แสนทอง

กลากระโดดขามความกลัว
ไปสูความสําเร็จอยางท่ีคุณตองการ

เปล่ียนแปลง#2

การพัฒนาตนเอง-ทั่วไป

ณ
รงควิทย แสนทอง

เราตองกลากาวขาม ความยาก
ซึ่งเปนกําแพงของความกลัว

ที่ขวางกั้นอยูระหวางความลมเหลวกับความสําเร็จ
ดวยการเพิ่ม ความอยาก ใหมากพอและตอเนื�อง

แลวเราจะประสบความสําเร็จ
ในแบบฉบับที่เราตองการไดอยางแนนอน

เคยทํางานดานการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนวิทยากร
ที่ปรึกษา และมีผลงานเขียนหนังสือหลายเลม เชน

• กลาเปลี่ยนแปลง
• EQ ดี อารมณดี ชีวีสดใส
• ระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ
• มนุษยเงินเดือนมืออาชีพ
• เทคนิคการจัดทําใบกําหนดหนาที่งาน
• แผนที่ชีวิต เข็มทิศสูความสําเร็จ
• ฯลฯ

จากชีวิตที่เริ่มตนแบบไมไดสวยหรู เปนเพียงเด็กตางจังหวัด
ในครอบครวัทีย่ากจนครอบครวัหนึง่เทานัน้ เริม่จากความลมเหลว
ดานการเรียนดวยการเรียนซํ้าชั้น และเมื�อไมมีพี่เลี้ยง ไมมี
ที่ปรึกษา ก็เลยไปเรียนโปรแกรมพลศึกษาในระดับมัธยม ชีวิต
หกัเหอกีครัง้เมื�อสอบเขามหาวทิยาลยัได และจบมากเ็ริม่ตนชวีติ
ดวยการเปนเจาหนาที่ฝายบุคคล แตดวยการที่มี ความอยาก
มากกวา ความยาก จึงพัฒนาตัวเองจนสามารถเปลี่ยนชีวิตให
ประสบความสําเร็จในแบบฉบับที่ตัวเองเคยใฝฝนไว นั่นก็คือ
ไดมาเปนวิทยากร ที่ปรึกษา และนักเขียน จนถึงปจจุบันประวัติผูเขียน

ณรงควิทย แสนทอง
ประธานที่ปรึกษา บริษัทเอ็นเอส แวลูส จํากัด
www.nsvalues.com
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