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 - สิ่ ง ดี ๆ จ � ก ผู้ ใ ห้ สู่ ผู้ รั บ - 

ผู้ทีม่อบหนงัสอืเล่มนีใ้ห้แด่ท่าน  คอืผูท่ี้มคีวามเอาใจใส่และปรารถนาแต่สิง่
ทีด่ทีีส่ดุ  จึงได้มอบหนงัสอืเล่มนีท้ีจ่ะช่วยท�าให้ท่านมแีนวทางและวธีิคดิ  เพือ่สามารถ
น�าหลกัการจากผลการวจัิยทีด่ ี ไปประยกุต์ใช้ในการสร้างความส�าเร็จให้ชวีติของท่าน
มีชีวิตที่ดีขึ้น  และแตกต่างกว่าคนอื่น

นีค่อืสิง่ทีค่นพเิศษผู้ท่ีรักและห่วงใยในตวัท่าน  ได้มอบหนงัสอืเล่มนีใ้ห้  เพือ่
ต้องการให้คนที่รักและห่วงใย  มีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไป

เพราะหนังสือดีเล่มนี้  เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราให้ดีขึ้นได้

TO

FROM

สมชัย  เบญจมิตร

กำรมอบหนังสือดีแก่ผู้ที่ท่ำนรักและห่วงใย  เป็นกำรเพิ่มสิ่งดีให้กับตนเองและผู้ได้รับ  ส�ำหรับ
ผู้รับนั้น  เมื่อท่�นได้รับหนังสือดีเล่มนี้  ขอให้ตอบแทนสิ่งดี ๆ  คืนแก่ผู้ให้ด้วยก�รอ่�นให้จบ  1  ครั้ง  
และให้ผู้อื่นยืมอ่�น  1  ครั้ง  เพร�ะเท่�กับท่�นได้ช่วยให้ตัวท่�นเองและคนรอบข้�ง  มีชีวิตที่ดีขึ้น
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- เกี่ยวกับผู้เขียน -

ดร.โจอาคิม เดอ โพซาด้า  เป็นนักพูดโน้มน้าวใจ  

นักเขียน  และคอลัมนิสต์ชื่อดัง  เขาบรรยายในเร่ือง

ภาวะผู้น�า  การขาย  การบริหาร  และการพัฒนา

ตนเอง  นอกจากนี้ยังท�างานให้กับโค้ช  NBA  ที่

มชีือ่เสยีงและทีมโอลิมปิก  อกีท้ังยงัจัดหลกัสตูรเพือ่

พัฒนาบุคลากรให้กับบริษัทชั้นน�าหลายร้อยบริษัท รวมถึงบริษัทช้ันน�า

ในอเมริกาและท่ัวโลก  เช่น  ซิต้ีแบงก์  ซีร็อกซ์  และยูนิลีเวอร์  

เอลเล็น  ซิงเกอร์  นักเขียนเปี่ยมประสบการณ์ทางด้านงานเขียน

ทางธุรกิจ  เป็นผู้แต่งหนังสืออันโด่งดังชื่อ  Quicksand  เธอเป็น 

นักเขียนอิสระ  และท่ีปรึกษากิจกรรมส่งเสริมการขายส�าหรับลูกค้าที่

เป็นเจ้าของกิจการและบริษัทต่าง ๆ ท่ัวโลก

- เกี่ยวกับผู้แปลและเรียบเรียง -

เนืองนันต์ ส�ารวจรวมผล  ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ

ปริญญาโทสาขาบริหารรัฐกิจจาก  University  of  Southern  

California

ในอดีตเธอเคยท�างานทางด้านฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์  การสื่อสารและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในบริษัทชั้นน�า 

หลายแห่ง  ปัจจุบันเธอท�างานเป็นที่ปรึกษาอิสระทางด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์  รวมถึงเป็นวิทยากรในหลักสูตรเกี่ยวกับการสร้าง

ทักษะภาวะผู้น�าและการพัฒนาตนเอง
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แม้คนเราจะมีความสามารถใกล้เคียงกัน  หรือมี

ความฉลาดพอ ๆ กัน  แต่บ้ันปลายชีวิตกลับแตกต่างกัน  ความ

แตกต่างท่ีส�าคญัของความส�าเร็จและล้มเหลวของแต่ละคนจงึมไิด้

อยู่ท่ีการท�างานหนักหรือมีสติปัญญาท่ีเหนือกว่าเท่านั้น  แต่อยู่ท่ี

ความสามารถในการ  “ห้ามใจตัวเองให้ชะลอความอยากได้รับ

ความพอใจลงก่อน  และคิดถึงผลตอบแทนระยะยาว”  อีกทั้ง  

“วิธีคิดในการใช้ชีวิต”  ที่ดีและถูกต้อง  ซ่ึงจะท�าให้ชีวิตของคน

คนนั้นประสบความส�าเร็จและแตกต่างกว่าคนอื่น

หนังสือ  “วิธีคิด  ท่ีท�าให้ชีวิตคุณประสบความส�าเร็จ  และ

แตกต่างกว่าคนอื่น  -  ฉบับปรับปรุง”  หรือ  Don’t  Eat  The  

Marshmallow  Yet!  เล่มนี้  เป็นหนังสือขายดีมาก  เขียนจาก

งานวิจัยในเร่ือง  “ทฤษฎี  มาร์ชมาลโลว์”  ที่พบว่า  เด็กที่สามารถ

ห้ามใจชะลอความอยากได้รับความพอใจในทันทีได้จะมีชีวิตที่ดี

กว่าและประสบความส�าเร็จมากกว่า!  โดยน�าหลกัการมาประยกุต์

ใช้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้

ส�านักพิมพ์                  มีความภูมิใจ  ท่ีได้น�าเสนอ

หนังสือดีเล่มนี้  เพื่อช่วยให้ท่านประสบความส�าเร็จ  มีชีวิตที่ดีขึ้น  

และแตกต่างกว่าคนอื่นได้

เพราะหนังสือดี  เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราให้ดีข้ึนได้

หมายเหตุ บรรณาธิการ

สมชัย  เบญจมิตร
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6  

หยุด... อย่ารีบกิน มาร์ชมาลโลว์!

แล้วคุณจะประสบความส�าเร็จ

ทั้งงาน เงิน และชีวิต

Don’t Eat The Marshmallow... Yet!

เร่ืองราวและบทเรียนล�้าค่า

ที่ท�าให้มี วิธีคิด ที่ดี

ซ่ึงจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ

ให้ประสบความส�าเร็จ และแตกต่างกว่าคนอื่น
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สาเหตุอะไรที่ท�าให้คน 2 คนที่ “ฉลาดพอกัน” 
แต่กลับมี “ชีวิตที่แตกต่างกัน”  

อาเธอร์  เป็นคนฉลาด  สามารถแก้ปรศินาอกัษรไขว้

ในหนังสือพิมพ์นิวยอร์ก  ไทมส์  ได้ในเวลา  30  นาที  สามารถ

วิเคราะห์เศรษฐกิจของลาตินอเมริกาได้ภายในเวลาคร่ึงชั่วโมง  และ

ค�านวณตัวเลขในหัวได้เร็วกว่าคนส่วนใหญ่ที่ค�านวณโดยใช้เคร่ือง 

คิดเลข  แต่...  เขากลับเป็นแค่คนขับรถ  

ขณะท่ี  โจนาธาน  เพเชี่ยน  ฉลาดพอ ๆ กับอาร์เธอร์  ท�างาน

หนักเท่ากัน  แต่...  โจนาธานเป็นเศรษฐีพันล้าน!  

ท�าไมโจนาธาน  จึงน่ังอยู่บนเบาะหลังของรถยนต์คันใหญ่  

ในขณะท่ีอาเธอร์  น่ังอยู่ด้านหน้าเป็นคนขับให้เขา  

อะไรเป็นสาเหตุ  ท่ีท�าให้พวกเขามีชีวิตท่ีแตกต่างกัน  

อะไรคือความแตกต่าง  ระหว่างความส�าเร็จและความล้มเหลว

ค�ำตอบอยู่ท่ีการวิจัยของ  มหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด  ที่มี 

ชื่อเสียงในอเมริกา  นักวิจัยได้ทดลองปล่อยให้เด็ก ๆ อยู่ในห้องตาม

ล�าพังและแจกขนม  “มาร์ชมาลโลว์”*  คนละก้อน  จากนั้นเสนอ

ให้เด็กเลือกว่าจะ  กินมันเข้าไปทันที  หรือ  จะคอยอีก  15  นาที  

ถ้าคนไหนคอยได้  พวกเขาก็สัญญาว่าจะให้ขนมมาร์ชมาลโลว์แก่เด็ก

คนนั้นเพ่ิมอีกก้อน  จากการทดลองพบว่า  เด็กบางคนอดใจไม่ได้

และกินขนมเข้าไปทันที  ในขณะท่ีบางคนเลือกที่จะคอย!  

*  Marshmallow  มาร์ชมาลโลว์  คือขนมที่มีลักษณะเบาคล้ายฟองน�้า  ท�าจากเจลาติน  น�้าตาล  
น�้าเชื่อม ข้าวโพด แป้ง โรยด้วยน�้าตาลผง มีหลากหลายสี  เป็นขนมที่เด็กชอบและอร่อยมาก
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จากนั้น  ความส�าคัญท่ีแท้จริงของการศึกษานี้ได้แสดงผลใน

อีกหนึ่งทศวรรษต่อมา  เมื่อนักวิจัยค้นพบว่า  เด็กที่  “สามารถอดทน

รอได้”  เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีประสบความส�าเร็จมากกว่าเด็กท่ีกินขนม

มาร์ชมาลโลว์ทันที  เพราะหักห้ามใจตนเองไม่ได้  

บทเรียนจากผลงานวิจัยนี้ช่วยให้  ดร.โจอาคิม เดอ โพซาด้า  

ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้  ผู้ซ่ืงมีชื่อเสียงทั่วโลกในฐานะนักพูดเพื่อสร้าง

แรงบันดาลใจให้กับนักบริหารธุรกิจและนักกีฬาอาชีพ  พบว่า  ทฤษฎี  

“มาร์ชมาลโลว์”  สามารถตอบค�าถามที่เขาพยายามแสวงหามานาน  

30  ปีได้  ทฤษฎีนี้อธิบายได้อย่างน่าสนใจว่า  “ท�าไมคนบางคนจึง

ประสบความส�าเร็จ  ในขณะท่ีบางคนล้มเหลว!”  

โพซาด้าเชือ่ว่า  ความแตกต่างทีส่�าคญัของความส�าเร็จและความ

ล้มเหลวมิได้อยู่ท่ีการท�างานหนักหรือมีสติปัญญาท่ีเหนือกว่า  แต่อยู่

ที่ความสามารถในการ  “ห้ามใจตัวเองให้ชะลอความอยากได้รับความ

พอใจลงก่อนหรือรู้จักอดเปร้ียวไว้กินหวาน”  นั่นคือ  คนท่ี  “ห้ามใจ

ไม่รีบกิน  ‘มาร์ชมาลโลว์’  จะเป็นคนท่ีประสบความส�าเร็จมากกว่า”  

หนังสือเล่มนี้ใช้เร่ืองเล่าผ่านตัวละคร  2  คนคือ  อาร์เธอร์  

และ  โจนาธาน เพเชี่ยน  หรือคุณพี  โดยสอดแทรก  “วิธีคิดในการ

ใช้ชีวิต”  ท่ีดี  เป็นบทเรียนให้แก่อาร์เธอร์  

บทเรียนจากหนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนวิธีคิด
และชีวิตคุณได้  และยังแสดงให้เห็นว่า

การกระท�าของคุณในวันนี้จะส่งผลอันใหญ่หลวง
ต่ออนาคตของคุณ  ถ้าเพียงไม่รีบกิน   

‘มาร์ชมาลโลว์’  ของคุณในตอนนี้เท่านั้น
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  11

เปลี่ยนแปลงชีวิต ด้วยวิธีคิด
จาก ทฤษฎี ‘มาร์ชมาลโลว์’

ผมเติบโตขึ้นมาในครอบครัวท่ีมีฐานะดี 

แต่กลับต้องตกระก�าล�าบากเมื่อตอนเป็นวัยรุ่น

ผมโตขึ้นมาโดยได้เรียนรู้เร่ืองการสูญเสียมากกว่าเคล็ดลับ

ในการบรรลุความส�าเร็จ  ถึงแม้พ่อกับแม่ของผมจะมีชีวิตท่ีดีขึ้น

ฟื้นตัวได้หลังจากสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปในช่วงวัยกลางคน  แต่

ทศันคตท่ีิคดิว่าตนเองเป็นคนมัง่คัง่ของท่านทัง้สองนัน้ไม่เคยหวน

คืนมาอีกเลย  ซ่ึงผมก็ได้ซึมซับเอาความหวาดกลัวของพ่อกับแม่

ไว้มากกว่าที่จะซึมซับความส�าเร็จของพวกท่านซะอีก  

แต่ความกลวัเหล่านัน้เป็นเชือ้เพลงิอย่างดท่ีีจดุความทะยาน

อยากให้ผมต้องประสบความส�าเร็จทางการเงินให้ได้  และเป็น

ส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ผมก้าวสู่อาชีพการเป็นนักบรรยายเพื่อสอน

คนอื่น ๆ ให้บรรลุความส�าเร็จ  ผมได้เติบโตขึ้นเป็นนักพูดเพื่อ

โน้มน้าวใจคนท่ีสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักธุรกิจและนักกีฬา

อาชีพ  ให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายโดยใช้หลักการต่าง ๆ 

อนัมค่ีา  แต่สิง่ท่ีไม่ได้ตระหนกัในเวลานัน้คอื  ผมลมืองค์ประกอบ

ส�าคัญของความสมดุลของชีวิตไป

จากนั้นไม่นาน  ผมได้ศึกษา  ทฤษฎี  ‘มาร์ชมาลโลว์’  ซึ่ง

พูดถึงแนวคิดในการชะลอความต้องการให้ตนเองได้รับในสิ่งที่

พอใจอย่างทันทีทันใดลงก่อน  และให้คิดให้รอบคอบถึงผลที่จะ
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ได้รับในระยะยาว  ซึ่งแนวคิดนี้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมอย่าง

สิ้นเชิง  และแน่นอน...  มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้

ตลอดไปด้วยเช่นกัน  ถ้าคุณได้อ่านจากหนังสือเล่มนี้!

ย้อนความเม่ือตอนท่ีครอบครัวของผมสูญสิ้น

ทุกสิ่งทุกอย่าง  สิ่งต่าง ๆ ไม่เคยกลับมาเหมือนเดิมอีกเลย  พ่อ

กับแม่ผมไม่เคยกลับมาเป็นคนเดิม  ผมเองก็เช่นกัน  ผมคิดว่า

พ่อกลัวจับใจท่ีจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เสมอ  ดังนั้นท่านจึง

ปกป้องตัวเองอย่างมาก  แม้กระท่ังหลงัจากทีก่ลบัมามฐีานะมัน่คง

เช่นเดิมก็ตาม  ท่านก็ยังคงขับรถยนต์เชฟว่ีเก่า ๆ ไม่เคยซ้ือรถ

คาดิลแล็คจนกระท่ังอายุ  81  ปี  (และ  2  ปีต่อมา  ท่านก็เสีย

ชีวิตในรถคาดิลแล็คคันนั้น)  

ผมเองก็มีความกลัวเช่นเดียวกันนี้ในจิตใต้ส�านึกเช่นกัน  

แต่ปฏิกิริยาของผมกลับตรงกันข้าม  ผมใช้เงินทั้งหมดที่หามาได้  

ใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยไปกับการเที่ยวเตร่  ผู้หญิง  ของก�านัล

ฟุ่มเฟือย  รถยนต์รุ่นล่าสุดและเคร่ืองประดับราคาแพง  ไม่เคย

เก็บเงินสักสตางค์แดงเดียว  แถมยังใช้เงินมากกว่าที่หามาได้ซะ

ด้วย  ซ่ึงเปรียบเสมือนกับการกิน  ‘มาร์ชมาลโลว์’  ทั้งหมดทันที

ที่ผมหยิบมันได้

ณ  จุดนี้  คุณอาจจะสงสัยว่าท�าไมพ่อของผมไม่ห้ามผม

ท�าในเร่ืองแย่ ๆ เหล่านั้น  ท�าไมท่านไม่พยายามปลูกฝังค่านิยม

ทางการเงินท่ีท่านได้เรียนรู้มาให้แก่ผม  ต�าตอบก็คือ  ท่ีจริงแล้ว
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  13เปลี่ยนแปลงชีวิต  ด้วยวิธีคิดจาก  ทฤษฎี  ‘มาร์ชมาลโลว์’

ทีพ่่อไม่เคยสอนผมถงึเคลด็ลบัในการเป็นคนทีป่ระสบความส�าเร็จ  

ก็เพราะตัวท่านเองก็ไม่เข้าใจ!  

พ่อสามารถน�าเคล็ดลับไปปฏิบัติได้  แต่เป็นเพราะท่านเข็ด

หลาบที่จะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างซ�้าอีกคร้ังนั่นเอง  ลองนึกดู

สิ  ถ้าคุณเคยเป็นคนท่ีร�่ารวยมาก  แต่วันหนึ่งกลับต่ืนขึ้นมาพบ

ว่าตัวเองสิ้นเนื้อประดาตัว  มันคงท�าให้คุณช็อกและได้เรียนรู ้

บทเรียนชีวิตที่ส�าคัญมาก  อย่าว่าแต่จะมีเวลาที่จะสอนคนอื่นเลย  

แม้แต่ตัวคุณเองก็ยังไม่มีเวลาคิดถึงมัน!

ดังน้ันเคล็ดลับเพื่อให้ร�่ารวยม่ังคั่งและประสบ 

ความส�าเร็จอย่างแท้จริงจึงยังเป็นเร่ืองลึกลับส�าหรับผม  แต่เป็น

เร่ืองลึกลับที่ผมจะต้องรู้ให้ได้  ความต้องการของผมก็คือ  ผม

ต้องการที่จะเข้าใจและอธิบายให้ได้ว่า

- ท�าไมคนบางคนจึง  “ท�าได้”  ในขณะท่ีคนบางคน  

“ไม่สามารถท�าได้”

- ท�าไมคนบางคนจึง  “ประสบความส�าเร็จ”  ในขณะที่

บางคน  “ล้มเหลว”

- ท�าไม 90 เปอร์เซ็นของคนท่ีอายุ  65  จึงไม่มีเงินพอท่ี

จะพึ่งพาตัวเองได้  แต่กลับต้องท�างานหนักตลอดเวลา  

ต้องพึ่งพาประกันสังคม  หรือภาวนาว่าลูกชายลูกสาว  

เข้าเรียนเป็นแพทย์หรือเรียนเป็นนักกฎหมาย  เพื่อท่ี

จบออกมาจะมีงานที่ดีท�าและมีเงินพอท่ีจะช่วยให้ชีวิต

บั้นปลายของพวกเขาดีข้ึนได้
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ผมเป็นนักพูดเพื่อการโน้มน้าวใจคนมานานกว่า  30  ปี  

พูดให้กับบริษัทที่ดีท่ีสุดในโลกหลายบริษัทในประเทศต่าง ๆ  กว่า  

30  ประเทศ  และมีรายชื่อลูกค้าอยู่มากมาย  ผมยังได้ท�างาน

เกี่ยวข้องกับกีฬา  โน้มน้าวใจนักกีฬาในสมาคมนักบาสเกตบอล

แห่งชาติและในการแข่งขันโอลิกปิก  

ผมเคยสงสัยว่า  “ท�าไมนักกีฬาบางคนจึงประสบความ

ส�าเร็จ  ในขณะที่บางคนไม่สามารถท�าได้”  ซ่ึงเห็นได้ชัดว่ามัน

ไม่ใช่แค่การมีพรสวรรค์หรือความสามารถเท่านั้น  เพราะโลกนี้

เต็มไปด้วยนักกีฬาที่มีพรสวรรค์แต่ไม่เคยบรรลุความส�าเร็จ  และ

เต็มไปด้วยนักกีฬาที่มีพรสวรรค์น้อยกว่าแต่กลับประสบความ

ส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่ ความต้องการของผมที่จะค้นหาเคล็ดลับท่ีแท้จริง

ของความส�าเร็จ  ท�าให้ผมค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มขึ้น  และในระหว่าง

การค้นคว้าหาค�าตอบนั้น  บังเอิญผมได้พบกับการศึกษาทางด้าน

จิตวิทยาท่ีท�าโดยนักจิตวิทยาชื่อดัง  ดร.วอลเตอร์  มิสเชล

ผมคงไม่พูดถึงการศึกษาดังกล่าวอย่างละเอียดในตอนนี้  

เพราะคุณจะได้อ่านมันในหนังสือเล่มนี้  แต่ขอบอกอะไรคุณสัก

อย่าง  ผมได้พบเคล็ดลับที่ว่า  ท�าไมคนบางคนจึงประสบความ

ส�าเร็จ  ในขณะที่ท�าไมคนบางคนจึงล้มเหลว  ผมคิดว่าบทเรียน

นี้ส�าคัญมากจนผมตัดสินใจเขียนหนังสือเกี่ยวกับเร่ืองนี้ขึ้นด้วย

ความช่วยเหลือจากนักเขียนผู้ปราดเปร่ือง  เอลเล็น  ซิงเกอร์

จงฟังค�าพูดต่อไปนี้ให้ดี...  และมันจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

สอนหลักการนี้ให้กับคนทุกคน  สิ่งที่ผมก�าลังจะบอกคุณก็คือ  
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‘ความแตกต่างระหว่างการเป็นคนรวยกับการเป็นคนจน’  มัน

คือเคล็ดลับที่จ�าเป็นต้องสอนเด็ก ๆ ทุกคนในโลกนี้  ซึ่งผมได้

สอนให้กบัลกูสาวของผม  ดังน้ัน  ถ้าคุณเข้าใจมนั  คณุกส็ามารถ

สอนหลักการที่ดีน้ีให้ลูกของคุณได้

หนังสือเล่มน้ีเหมาะส�าหรับทุกคนท่ีต้องการมีชีวิต

ที่ประสบความส�าเร็จและแตกต่างกว่าคนอื่น  อาทิ  เจ้าของกิจการ  

พนักงานบริษัทและคนท่ีเป็นนายตัวเอง  นอกจากนี้ยังเหมาะ

ส�าหรับนักกีฬาและผู้ท่ีต้องการความก้าวหน้าในชีวิต  เหมาะ

ส�าหรับครูผู้มีความรับผิดชอบอย่างใหญ่หลวงในการให้การศึกษา

แก่เด็ก ๆ  ของเรา  และแน่นอน  มันเหมาะส�าหรับวัยรุ่นที่ต้องการ

จะเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตัวเองเพื่อประสบความส�าเร็จใน

ชีวิตอย่างยั่งยืน

แต่ก่อนจะอ่านหนังสือเล่มน้ี  ผมมีค�าถามที่อยากถามคุณ

มกีบ  3  ตัว  อยู่บนใบไม้ท่ีก�ำลังลอยไปตำมกระแสน�้ำใน

แม่น�้ำ  กบตัวหนึ่ง  “ตัดสินใจกระโดด”  ลงไปในแม่น�้ำ  

 ถำมว่ำ...  มีกบเหลืออยู่บนใบไม้ก่ีตัว  

คนส่วนใหญ่ตอบว่ำ  “2  ตัว”  ซ่ึงเป็นค�ำตอบที่ผิด  

ค�ำตอบที่ถูกคือ  ยังคงมีกบ  “3  ตัว”  เหลืออยู่บนใบไม้  

...ท�ำไมน่ะหรือ  

เพรำะกำร  “ตัดสินใจกระโดด”  

กับกำร  “กระโดดลงไป”...  เป็นส่ิงท่ีต่ำงกัน!
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กี่ครั้งแล้วท่ีคุณตัดสินใจลดน�้าหนักและพบว่า   

3 เดือนต่อมา  ตัวเลขบนท่ีช่ังน�้าหนักยังคงไม่เปลี่ยนแปลง  กี่คร้ัง

ที่คุณตัดสินใจเลิกบุหร่ีแต่ก็ยังคงสูบเมื่อออกเท่ียวในคืนถัดมา  กี่

คร้ังแล้วท่ีคุณตัดสินใจท�าความสะอาดห้องในวันหยุด  แต่แล้วก็

พบว่ามันดูแย่ยิ่งกว่าเดิมในวันจันทร์!

ถ้าฟังดูเหมือนตัวคุณเลย  ผมก็หวังว่าคุณจะตัดสินใจอ่าน

หนงัสอืเล่มนี้ื ื และน�าสิง่ทีค่ณุเรียนรู้จากทีน่ีไ่ปใช้  แล้วมนัจะท�าให้

คุณก้าวกระโดดไปสู่ความส�าเร็จ!

เซอร์ ฟรานซิส เบคอน  กล่าวไว้ว่า  “ความรู้คืออ�านาจ”  

สิ่งที่ท่านพูดน่ะถูกต้อง  แต่ท่านลืมค�าค�าหนึ่งที่จะท�าให้ประโยคนี้

ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  นั่นคือ  “การน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้  จะ

ท�าให้ชีวิตมีพลังอ�านาจ”  เพราะถ้าคุณรู้  แต่ไม่ลงมือท�า  ก็เท่ากับ

ว่าคุณ  “ไม่รู้”  ...มันก็เท่านั้นเอง

จงอ่านหนังสือเล่มนี้และน�าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้เรียนรู้ไป

ใช้ ผมสัญญาว่าชีวิตของคุณจะไม่มีวันเหมือนเดิม ผมได้เรียนรู้  

เคล็ดลับที่ส�าคัญนี้  ผมไม่ได้รีบกิน  ‘มาร์ชมาลโลว์’  ทั้งหมดของ

ผม  และผมก็ประสบความส�าเร็จ  

แน่นอนว่า  เมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบ  

คุณก็จะท�าได้เช่นเดียวกับผม!

         ดร.โจอาคิม  เดอ  โพซาด้า
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“ความแตกต่างที่ส�าคัญ
ของความส�าเร็จและความล้มเหลว  มิได้
อยู่ท่ีการท�างานหนัก  หรือมีสติปัญญาท่ี
เหนือกว่า  แต่อยู่ที่ความสามารถในการ  
“ห้ามใจตัวเองให้ชะลอความอยากได้รับ

ความพอใจลงก่อน  หรือรู้จักอดเปรี้ยวไว้

กินหวาน”  นั่นคือคนที่สามารถ  “ห้ามใจ

ไม่รีบกิน  ‘มาร์ชมาลโลว์’  ได้  จะเป็นคน

ที่ประสบความส�าเร็จมากกว่า”

ทฤษฎี  ‘มาร์ชมาลโลว์’  

พูดถึงแนวคิดในการชะลอความต้องการ

ให้ตนเองได้รับในสิ่งท่ีพอใจอย่างทันที

ทันใดลงก่อน  และให้คิดให้รอบคอบถึง

ผลที่จะได้รับในระยะยาว  ซ่ึงวิธีคิดนี้จะ
เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้ตลอดไป”
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“ผลวิจัยออกมาว่า  
เด็กที่ยับยั้งใจไม่กินขนม  ‘มาร์ชมาลโลว์’  

ได้นั้น  มีผลการเรียนท่ีดีกว่า  เข้ากับ 
คนอืน่ได้ดกีว่า  และจัดการกบัความเครียด
ได้ดีกว่าเด็กท่ีไม่สามารถห้ามใจตัวเองไม่
ให้กนิขนม  ‘มาร์ชมาลโลว์’  ก้อนแรกจาก
การทดลองด้วยเวลาสัน้ ๆ  หลงัจากผูใ้หญ่
ออกไปจากห้องได้  

กลุ่มเด็กที่สามารถ
ห้ามใจตัวเองไม่กินขนม  ‘มาร์ชมาลโลว์’  

กลายเป็นผู้ท่ีประสบความส�าเร็จในชีวิต  
มากกว่ากลุ่มเด็กที่ไม่สามารถยับยั้งใจได้
อย่างมากมาย”
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1
ถ้าไม่รู้จักยับยั้งใจตัวเอง

ก็เท่ากับคุณยอมแพ้ให้กับตัวเอง

“แน่นอนว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง  แต่ความ
สามารถในการยับยั้งหักห้ามใจเพื่อไม่ให้สนองความ 

พึงพอใจของตัวเองทันทีทันใด  กลายเป็นปัจจัยที ่
บ่งบอกถึงความส�าเร็จของตัวเราในอนาคตได้”

โดยปกติแล้ว  

โจนาธาน  เพเชี่ยน  เป็นคนท่ีสงบนิ่งและเปี่ยมด้วยความ

มั่นใจราวกับสูทของ  บรู๊ค  บราเธอร์  ท่ีเขาชอบสวมใส่

เขารู้สึกเหนื่อยและเครียดหลังจากเสร็จจากการประชุมอัน

คร�่าเคร่ง  เมื่อเดินไปถึงรถคันหรู  เขาพบว่าคนขับรถก�าลังน�า  

เบอร์เกอร์  “บิ๊กแม็ค”  ท่ีเต็มไปด้วยซอสมะเขือเทศเข้าปากเป็น

ค�าสุดท้าย

“อาร์เธอร์  นายก�าลังกิน  ‘มาร์ชมาลโลว์’  อีกแล้ว”  เขา

กล่าวต�าหนิ
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“ขนมมาร์ชมาลโลว์  หรือครับ”  อาร์เธอร์รู้สึกงุนงงกับ 

น�้าเสียงท่ีขุ่นเคืองของนายจ้าง

“จริง ๆ นะครับคุณเพเชี่ยน  มันคือ  เบอร์เกอร์ บิ๊กแม็ค  

ครับ  ผมจ�าไม่ได้ด้วยซ�้าว่าผมกินขนมมาร์ชมาลโลว์  คร้ังสุดท้าย

เมื่อไหร่  ผมไม่ได้แง้มดูตระกร้าของขวัญวันอีสเตอร์ปีนี้ด้วยซ�้า  

และผมก็ไม่ได้กิน  แซนวิช  ฟลัฟเฟอร์  นัตเตอร์  มาตั้งแต่...”

“ใจเย็น อาร์เธอร์  ฉันรู้ว่านายไม่ได้กิน  ขนมมาร์ชมาลโลว์

จริง ๆ หรอก  เพียงแต่เมื่อเช้านี้  มีแต่พวกกิน  ‘มาร์ชมาลโลว์’  

อยู่รายรอบฉัน  ฉันก็เลยรู้สึกหงุดหงิดที่เห็นนายท�าเช่นเดียวกัน

กับพวกนั้น”

“ผมรู้สึกว่าคุณก�าลังมีเร่ืองท่ีจะเล่าให้ผมฟัง  คุณเพเชี่ยน  

คุณอยากให้ผมขับรถไปด้วยขณะที่คุณเล่าเร่ืองหรือเปล่าครับ”

“ได้เลย  อาร์เธอร์  แต่ตอนนี้ฉันรีบ  เพราะ  เอสเพอรันซ่ำ  

แม่ครัวคนเก่งของฉันก�าลังท�า  เพลล่า*  อาหารจานเก่งของเธอ

ที่เป็นของโปรดนาย  ฉันบอกให้เธอเสิร์ฟมันภายใน  20  นาทีนี้

ตอนบ่ายโมงตรง  ซ่ึงมันจะโยงเข้ากับเร่ืองของฉันที่ก�าลังจะเล่าให้

ฟัง  แล้วนายจะได้รู้ว่ามันเกี่ยวโยงกันยังไง”

“แล้วเร่ือง  ขนมมาร์ชมาลโลว์  เกี่ยวข้องอะไรด้วยครับ”

“ใจเย็น  อาร์เธอร์  แล้วนายจะได้รู้ในไม่ช้า”

*  Paella  คืออาหารรสเลิศของแถบอเมริกาใต้  ท�าจากข้าว  ไก่  อาหารทะเลและผัก
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  211.  ถ้าไม่รู้จักยับยั้งใจตัวเอง  ก็เท่ากับคุณยอมแพ้ให้กับตัวเอง

อาร์เธอร์เร่ิมขับรถหรู  ลินคอร์น  ทาวน์  อย่างนิ่มนวลฝ่า

การจราจรที่คับคั่งในเมืองออกไป  และเก็บปริศนาอักษรไขว้

หนังสือพิมพ์นิวยอร์ก  ไทมส์  ท่ีเขาชอบเล่นไว้ใต้เบาะท่ีนั่งคนขับ  

ในขณะที่โจนาธาน  เพเชี่ยน  นั่งเอนกายอย่างผ่อนคลายบนเบาะ

หนังอันอ่อนนุ่ม  และเร่ิมเล่าเร่ือง...

“ตอนอายุ 4 ขวบ ฉันได้เข้าร่วมโครงการทดลอง

ที่ต่อมามีชื่อเสียงโด่งดัง  เผอิญฉันอยู่ในช่วงอายุและเวลาที่ 

เหมาะสม ตอนนัน้พ่อของฉนัก�าลงัท�าปริญญาโทอยูท่ี ่ มหาวทิยาลยั 

สแตนฟอร์ด  และหนึ่งในอาจารย์ของท่านต้องการผู้เข้าร่วม

โครงการวจิยัเดก็วยัก่อนเข้าเรียน  เพือ่ช่วยรวบรวมผลการทดลอง

เกีย่วกบัผลกระทบจาก  การห้ามใจตัวเองไม่ให้ท�าในสิ่ง  ‘ท่ีอยาก

ได้’  เพื่อให้ตนเองได้รับความพึงพอใจ  ‘ทันทีทันใด’  ในเด็ก  

ว่าจะมีผลกระทบยังไงต่อความส�าเร็จในชีวิตในอนาคตของเด็ก

คนนั้น”

“วธีิการของการทดลองนัน้  พวกเขาน�าเดก็ ๆ  อย่างฉนัเข้าไป

อยู่ในห้องทีละคน  แล้วผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงก็เดินเข้ามา

วางขนมมาร์ชมาลโลว์ไว้ตรงหน้าฉัน  เธอกล่าวว่าเธอต้องออกไป

จากห้องนานประมาณ  15  นาที  และบอกฉันว่า  ถ้าฉันไม่กิน

ขนมมาร์ชมาลโลว์ที่วางอยู่นี้ขณะที่เธอไม่อยู่ในห้อง  เธอจะให้

รางวัลฉันด้วยขนมมาร์ชมาลโลว์อีกก้อนเม่ือเธอกลับเข้ามา”
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“ตกลงคร้ังเดียวได้  2  ก้อน  เท่ากับคุณได้ผลตอบแทน

การลงทุนกลับมาถึง  100  เปอร์เซ็นต์!  โอ้โฮ...  มันล่อใจมาก

แม้กระทั่งส�าหรับเด็กอายุ  4  ขวบ”  อาร์เธอร์ร�าพึง

“แน่นอนท่ีสุด  แต่ส�าหรับเด็กอายุ  4  ขวบ  เวลา  15  นาที  

นับว่ายาวนานมาก  และเมื่อไม่มีใครคอยห้ามอยู่ในห้อง  ขนม

มาร์ชมาลโลว์ก็กลายเป็นสิ่งท่ียั่วน�้าลายมากเกินกว่าจะห้ามใจ 

ตัวเองไม่ให้กิน”  โจนาธานกล่าว

“แล้วคุณกินขนมมาร์ชมาลโลว์นั่นหรือเปล่าครับ”

“เปล่า  แต่เกือบกินมันนับสิบคร้ัง  ฉันเลียมันคร้ังหนึ่งด้วย

ซ�้าไป  ฉันแทบจะขาดใจที่ไม่ได้กินมัน  ฉันพยายามร้องเพลง  

เต้นร�า  ท�าทุกอย่างท่ีช่วยเบี่ยงเบนความสนใจ  ในท่ีสุด  หลังจาก

เวลาผ่านไป  15  นาที  ซ่ึงรู้สึกนานดูราวหลายชั่วโมง  ผู้หญิงใจดี

คนนั้นก็กลับเข้ามา”

“แล้วเธอให้ขนมมาร์ชมาลโลว์ก้อนที่สองแก่คุณหรือเปล่า”

“แน่นอนท่ีสุด  มันเป็นขนมมาร์ชมาลโลว์  2  ก้อนท่ีอร่อย

ที่สุดเท่าท่ีฉันเคยกินมา”

“จุดมุ่งหมายของการทดลองนี้คืออะไร  พวกเขาบอกคุณ

หรือเปล่าครับ”

“ตอนนั้นพวกเขาไม่ได้บอก  กว่าฉันจะรู้ก็อีกหลายปีต่อมา  

ฉันไม่รู้จนกระท่ังหลายปีต่อมาว่าบรรดานักวิจัยพยายามรวบรวม  

‘เด็กมาร์ชมาลโลว์’  ให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท�าได้จากการศึกษาคร้ัง
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) เมื่อตื่นเชา

ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น

Miracle  morning

เคล็ด (ไม) ลับ ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได... (กอน 8 โมงเชา)

- ไดเวลาตื่นขึ้น เพื่อปลดปลอย
  ศักยภาพขั้นสูงสุดในตัวคุณ  
- วิธีเปลี่ยนแปลงตนเอง
  และตั้งปณิธานทำสิ่งที่แตกตาง
 
 

- The Life S.A.V.E.R.S. 6 ประการ ที่ชวย
  คุณออกจากชีวิตที่ใชศักยภาพไมเต็มที่  
- ความลับที่แทจริงสำหรับสรางอุปนิสัย
  ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ (ภายใน 30 วัน)

“ทกุสิ่งในชีวิตเริ่มตนจาก  ‘คุณตื่นนอนและใชเวลาในชวงเชา
อยางไร’  เริ่มตนทุกเชา  ดวยกิจวัตรเพ�อความสำเร็จของตัวเอง

นั่นแหละคือกุญแจสำคัญที่สุด  ที่จะนำคุณไปสูความสำเร็จ”

เขียนโดย : Hal  Elrod
THE  Miracle  morning :  THE NOT-SO-OBVIOUS SECRET GUARANTEED
TO TRANSFORM YOUR LIFE (BEFORE 8 AM)
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ทุกปญหาการเงิน
วิธีเอาชนะทุกอุปสรรค และ

เพ�อทำใหเงินทองไหลเวียนเขามาในชีวิต

ดวยการประยุกตใช กฎแหงการดึงดูด (Law of Attraction)

Money  Problems  Forever

How   to   Solve   All   Your

- เรียนรูเรื่องของ “กฎแหงการดึงดูด”
(The Law of Attraction) 

- วิธีปลูกฝงภาพความคิดเชิงบวก  
เพื่อชวยเปลี่ยนคุณเปนคนใหม

- กฎแหงการผละออกจากกัน 
(The Law of Repulsion)

- ยกระดับ “ความลุมหลงมัวเมา”  
มาเปน “การใหดวยใจที่ยินดี”

 
 

วิลเลี่ยม  เจมส   กลาววา “...มนุษยสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งตาง ๆ
ที่เปนเปลือกนอกของชีวิต  ไดดวยการเปลี่ยนทัศนคติในใจ”

ดังนั้น  ถาจิตใตสำนึกมีภาพของชีวิตที่ดี  คุณก็จะไดสัมผัสสิ่งที่ ใคร ๆ

เรียกขานกันวาโชคดีแตถาจิตใตสำนึกเต็มไปดวยภาพของชีวิตที่ลมเหลว

ไมมีความสุขคุณก็จะประสบพบเจอแตโชคราย  และมีชีวิตอยูอยางคนสิ้นหวัง

by Victor Boc
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สอนรวย
หมานอย
วิธีคิด วิธีรวย

Download ตัวอยาง PDF  เพ�ออานกอนซื้อที ่www.BeeMedia.co.th

โดย โบโด  เชฟเฟอร Bodo Schäfer
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)- วิธีตั้งเปาหมายและจินตนาการใหสำเร็จ

- วิธีหาเงินจากสิ่งที่ชอบ และชนะอุปสรรค
- เรียนรูกฎ 4 ขอ วิธีใชเงินเปน
- เริ่มตนลงทุนและกลาทำในสิ่งที่ “กลัว”
- วิธีคิดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงตนเอง

- วิธีเขียน “บันทึกความสำเร็จ” 
- เริ่มลงทุนตามหลักการ “หานทองคำ”
- วิธีคิดในเรื่องเงินที่พอแมไมไดสอน
- สอนวิธีจัดการเงินตั้งแตยังเล็ก
- เริ่มตนชีวิตใหม กับอิสรภาพทางการเงิน

“เจาหานตัวนี้
   ก็เปรียบเหมือนกับเงินของหนู  
   ถาหากหนูเอาเงินไปลงทุน
   หนูก็จะไดดอกเบี้ย  
   ซึ่ง  ‘ดอกเบี้ย’  ที่ออกมา
   ก็คือ  ‘ไขทองคำ’  ไงจะ”

เร�องราวของ หมานอย กับ เด็กหญิงคีรา

ที่สอนวิธีคิดในเร�องการเงิน และการลงทุน

นักเขียนหนังสือขายดีีกวา 10 ลานเลมทั่วโลก และติดอันดับ 
ขายดีในเยอรมนีนานกวา 5 ป เกิดที่ประเทศเยอรมนี สามารถ 
บริหารเงินเปลี่ยนชีวิตจากคนยากจน  ใหกลายเปนคนร่ำรวยได

หนังสือขายดี  3  เลม

- เรียนรูเรื่องที่จะทำใหคุณมั่งคั่ง
- วิธีเพิ่มรายไดของคุณ
- ทัศนคติที่สำคัญที่สุดที่ทำใหมีเงิน 
- วิธีจัดการกับปญหาหนี้สิน
- วิธีเก็บออมเงินเพื่อทำใหร่ำรวย 
- ความมหัศจรรยของดอกเบี้ยทบตน
- วิธีวางเปาหมายทางการเงิน 3 แบบ   

- รับมือกับคำวิจารณและความเครียดได    - เปนอิสระจากความกลัว
- เปลี่ยนความทุกขใหกลายเปนเชื้อเพลิงความสำเร็จ  - มีรายไดมากขึ้น

เชื่อไหมวา “ความจริงแลว” คุณสามารถเปนอะไรไดมากกวานี้ 
ความฝนของคุณถูกกลบดวยความหงุดหงิดและงานประจำวันหรือไม

หนังสือเลมนี้จะบอกวิธีใหคุณมีชีวิตที่เติมเต็มดวยโปรแกรม 30 วันของโบโด
คุณจะไดเรียนรูกฎพื้นฐานของความสำเร็จ กฎของความสำเร็จจะชวยใหคุณ

กฎ 30 ขอ ของผูชนะ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ วิธีคิดและความเช�อใหม

เร็ว ๆ นี้

Die Gesetze der Gewinner 
: Erfolg  und  ein  erfülltes Leben

E i n  H u n d  n a m e n s  M o n e y
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“คณุรูไหมตอนไหนลำบากที่สุด 
ก็ตอนที่คุณไมมีเงินไง!
ตอนนั้นเงินจะสำคัญที่สุด...
ดังนั้น จงสรางฐานะโดยเร็ว

อยาลืมเปนอันขาดวา ความร่ำรวย
เปนสิทธิโดยกำเนิดของคุณ  
ชีวิตคุณควรจะสดใส  ไมใชลำบาก
จงปนชีวิตคุณใหเปนผลงานชิ้นเอก  
จงพิสูจนใหตนเองและคนอื่นเห็นวา
คุณสามารถมั่งคั่งไดภายใน  7  ป”

มีเงินลาน
วิธีสรางอิสรภาพการเงิน

ใน ป

ยอดขาย 7 ลานเลมทั่วโลก แปลไปแลว 25 ภาษา

หนังสือขายดียอดขาย 10 ลานเลม แปลไปแลวกวา 35 ประเทศทั่วโลก

ผลงามทั้ง 3 เลม แปลและเรียบเรียงโดย : เจนจิรา เสรีโยธิน

Der Weg zur finanziellen Freiheit
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ทำ “เล็ก ๆ” ทีละนอย

คอย ๆ ทำทีละนิด

one   small   Step   can   change   
your   life      TH E  KA I Z EN  WAY

one 
small  Step

can  change
your  life

T H E  K A I Z EN  WAY

- วิธีประยุกตใชไคเซ็นเพื่อใหชีวิตดีีขึ้น

- เพราะเหตุใด แนวคิด “ไคเซ็น” 

  จึงเปนที่แพรหลายและไดผล

- วิธีการตั้ง “คำถามเล็ก ๆ” เพื่อขจัด

  ความกลัวและใหเกิดความคิดสรางสรรค

- วิธีการคิดถึง “เรื่องเล็ก ๆ” เพื่อพัฒนา

  ทักษะและนิสัยโดยวิธี “จัดระเบียบจิตใจ”

 

- วิธีการ “ลงมือทำเล็ก ๆ” แตเกิดผลสำเร็จ

- วิธีการ “แกปญหาเล็ก ๆ” แตไดผล

  แมในยามที่กำลังเผชิญกับวิกฤต

- วิธีการมอบ “รางวัลเล็ก ๆ” เพื่อใหไดมา

  ซึ่งผลลัพธที่ดีที่สุด

- วิธีใชประโยชนจาก “ชวงเวลาที่เล็ก ๆ” 

  เพื่อทำใหเกิดไอเดียสรางสรรค 

แปลและเรียบเรียงโดย : เสรี อูธาราสวัสดิ์

เขียนโดย :  robert   maurer,   p h .d.
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