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ผมเป็นเพียง ผู้ชายธรรมดา คนหนึ่ง 
ที่ไม่ได้ม ีพลังพิเศษ แต่อย่างใด

ผมมีเพียงแต่ ความเชื่อ อย่างหนึ่งว่า...
“ ไม่มีใครในโลก…ที่จะมา…ลิขิตชีวิตของเราได้ ”
“ไม่มีใครในโลก...ที่จะมา...ลิขิตชีวิตของเราได้”

ดังนั้น ความเชื่อ ถัดมา ก็คือ

“มนุษย์สามารถ...ลิขิตชีวิตตนเอง...ได้”

แค่ความเชื่อเพียงเท่านี้

 ผมก็สามารถ เปลี่ยนชีวิต ของผมเอง 

จาก พนักงานบริษัท คนหนึ่ง
กลายมาเป็น นักธุรกิจ คนหนึ่ง

ผมเริ่มต้นธุรกิจ จากเงินทุนเพียงน้อยนิด

เพียง 300,000 บาท กับ พนักงาน 3 คน
ด้วยวัยเพียง 26 ปี

เมื่อเวลาผ่านไปเพียง 4 ปี 
เมื่อผมอายุได้ 30 ปี ผมมีพนักงาน 180 คน 

มีรายได้ปีละ 100,000,000 บาท

ผมรู้...ขั้นตอน และ วิธีการลิขิตชีวิตตนเอง
ซึ่งผมกำาลังจะเล่าให้อ่านกัน

10 คิด...เปลี่ยนชีวิตใหม่
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10 ขั้นตอน ในการ ลิขิตชีวิต ตนเอง
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ผมไม่ได้ทำ�อะไรม�ก 
ผมเพียงแต่ทำ� ตรงกันข้�ม
กับที ่คนส่วนใหญ่ ทำ�กัน

เพร�ะถ้�เมื่อไร คุณทำ�ต�มคนส่วนใหญ่ 
คุณก็จะเป็นเพียง
คนหนึ่งคน ใน คนส่วนใหญ่

10 คิด...เปลี่ยนชีวิตใหม่
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คนที่ประสบความสำาเร็จในชีวิต 
มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น

พวกเขาเป็นเพียง คนส่วนน้อย

ดังนั้น ถ้าเราอยากเป็น 
คนที่ประสบความสำาเร็จ 

เราจะ ไม่ทำาตาม...
คนส่วนใหญ่ เท่านั้นเอง

ดำ�รงค์ พิณคุณ
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• เราเกิดมาทำาไม?

• เรามีความฝันหรือไม่?

• ทำาไมเราถึงอยากเป็น...?

• “ความฝัน” ของเราคือ?

• ทำาไมเรามีความสุข?

• ทำาไมเรามีความทุกข์?

• อะไรที่เราไม่ชอบ?

• เราไม่ชอบ เพราะว่า...?

• เราชอบสิ่งนั้น เพราะว่า...?

• ทำาไมบางคนถึงได้ทำาอะไร

   ก็ “สำาเร็จ” ไปทุกอย่าง?

• ทำาไมบางคนถึงได้ทำาอะไร

   แล้ว “ล้มเหลว” ไปตลอด

   ทั้งชีวิต?

• แล้วต่อไปนี้ เราต้องทำาอะไร

   และต้องทำาอย่างไรบ้าง?

• เราแน่ใจว่า สิ่งที่เราคิด และ

   ทำาอยู่น้ัน ถูกต้องแล้วหรือ?

• เราเป็นคนท่ีมี  ทัศนคติบวก

   หรือ  ทัศนคติลบ  กันแน่?

• ถ้าเราไม่รู้ว่า...ตัวเราเป็นคน

   ประเภทไหน คิดบวก หรือ

   คิดลบ แล้วเราจะทำาอย่างไร?

• วิธีการแบบใด ในการสร้าง

   ทัศนคติบวก?

• การคิดผิด และ ทำาผิด จะทำา

   ให้ชีวิตเราเป็นอย่างไร?

• การคิดถูก และ ทำาถูก จะทำา

   ให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างไร? 

• เรามักจะไม่รู้ว่า เรื่องที่เรา

   กำาลังทำาอยู่นั้น มันมีค่ากับ

   ชีวิตเรา  มาก หรือ น้อย

   ขนาดไหน?

• คนมากมายอยากจะรู้เร่ือง

   ทุกเร่ือง เพราะมีคนบอกว่า

   การท่ีเรารู้ทุกเร่ือง จะทำาให้

   เราเป็นคนเก่ง เป็นอัจฉริยะ

• ในที่สุด...เราก็ได้รู้ทุกเรื่อง

   แต่...เรากลายเป็น คนที่รู้

   ทุกเรื่อง ยกเว้น เรื่องที่เรา

   จำาเป็นต้องรู้!!!

• Know Everything

   Except the Most

   Important Things.

01 02 03
Destination of Life

เป้าหมายชีวิต
Good Attitude

ทัศนคติที่ดี
         Yearn for New Knowledge

        หาความรู้เพิ่มเติม

10 คิด...เปลี่ยนชีวิตใหม่
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• เวลาเป็นสิ่งสำาคัญหรือ?

• ทำาไมบางคนมักชอบบอกว่า

   เขาไม่มีเวลาที่จะทำาอะไร?

• คนมีเวลาไม่เท่ากันหรือ?

• เราจะเร่ิมต้นทำางานเม่ือไร?

• เราจะสร้างสิ่งที่เราฝันไว้

   เมื่อเราอายุ 20 ปี / 30 ปี

   40 ปี / 50 ปี / 60 ปี /

   หรือ 80 ปี ?

• เรายังมีเวลาเหลืออีกเท่าไร?

• เราใช้เวลาที่ผ่านมาทั้งชีวิต

   ได้คุ้มค่าหรือไม่?

• เราจะทำาอย่างไรดีกับทั้งชีวิต

   ที่เหลืออยู่?

• เรากลัวท่ีจะทำาหรือเปล่า?

• ทำาไมเราทำาไม่สำาเร็จสักที?

• มนุษย์มีพลังงานแฝงอยู่ใน

   ตัวเองจริงหรือ?

• ทำาอย่างไร จึงจะสู้ เหมือน

   คนอื่นๆ เขาบ้าง?

• ทำาไมเราเป็น “คนอ่อนแอ”

   อย่างนี้นะ?

• อยากจะลุกข้ึนสู้ แต่ใจไม่กล้า

   แล้วจะให้ใครช่วยดีล่ะ?

• แน่ใจได้อย่างไรว่า ถ้าเราลง

   มือทำาแล้ว มันจะคุ้ม?

• ต้องทำาอย่างไรกันแน่  

   จึงจะพบกับคำาว่า “สำาเร็จ”?

• สู้อย่างไรจึง “ชนะ”?

• คนแพ้ เขาคิดอย่างไร?

• เดินอย่างไรจึงไปถึงจุดหมาย 

   ได้อย่างถูกวิธี?

• การใช้ชีวิตสู่ “ความสำาเร็จ”   

   ต้องมี “กติกา” ด้วยหรือ?

• ทำาไมบางคนถึงได้ทำาอะไร

   แล้ว “ล้มเหลว” ไปตลอด

   ทั้งชีวิต หรือเพราะเขาไม่รู้

   ว่า “กติกา” ชีวิตคืออะไร?

04 05 06
Value of Time
เวลา...เวลา...เวลา

Powerful Life
ใส่ไฟ เพิ่มพลัง

Rule of Life
กติกาชีวิต

ดำ�รงค์ พิณคุณ
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• ทำาดี อยู่ที่ใจ?

• ทำาชั่ว อยู่ที่ใจ?

• คนทำาดี ย่อมได้ดีเสมอ?

• คนทำาดีไม่เป็น ก็คิดแต่เรื่อง

   ที่คอยจะทำาลายคนอื่น?

• สร้าง “ความดี” เหมือนกับ

   การสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่

 “ชัยชนะ” ที่ดี คือ การชนะ

   คนอื่นโดยที่ไม่ทำาร้ายใคร

• เมื่อไรเราจะทำาสักที?

• เราทำาแล้วจะสำาเร็จหรือ?

• เราไม่ชอบที่จะทำา แต่มัน

   จำาเป็นต้องทำา 

• เราจะทำาได้เหรอ? 

• ไม่กล้าทำาอีกแล้วเพราะเคย

  “ล้มเหลว” มาก่อน?

• แล้วต่อไปนี้เราต้องทำาอะไร

   และ ต้องทำาอย่างไรบ้าง?

• เดี๋ยวก็รวยเองแหละ

• อย่าไปหวังเยอะเลย 

   เดี๋ยวจะผิดหวัง

• รอไปก่อน เพราะตอนนี้

   เศรษฐกิจมันไม่ดี

• ทำาไมอุปสรรคมันเยอะจัง?

• ทำาไมเราโชคไม่ดีนะ?

• เคยล้มไม่เป็นท่ามาแล้ว

• ทำาไมคนอื่นโชคดีจัง 

   ทำาอะไรก็รวยขึ้น รวยขึ้น?

• ทำาไมเรามีแต่ปัญหานะ?

• ทำาไมบางคนถึงได้ทำาอะไร

   แล้ว “ล้มเหลว” ไปตลอด

   ทั้งชีวิต?

07 08 09
Do Good Things

ทำ�ดี ได้ดี
Rule of Action
กฎ ของ ก�รกระทำ�

Jump Up!!!
โดดข้�มอุปสรรค

10 คิด...เปลี่ยนชีวิตใหม่
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 หลังจากที่ผมมีรายได้ปีละ 100 ล้านบาทเมื่ออายุ 30 ปี ผมมีความคิด

ที่แตกต่างจากคนอื่น ๆ ถ้าเป็นนักธุรกิจท่านอื่น  อาจจะต้องการตัวเลขที่มากขึ้นไปกว่า

นี้  เช่น ต้องการยอดขายเพิ่มขึ้นไปทุกปี เป็น 200 ล้านบาท หรือ 1,000 ล้านบาท และ

อาจจะเพิ่มถึง 10,000 ล้านบาท ตามล�าดับ

 แต่ส�าหรับผม มันไม่ใช ่สิ่งที่ผมต้องการสักเท่าไรนัก ผมเพียงพอกับ      

สิ่งที่ผมหามาได้  แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากรู้ ก็คือ  ผมทำาได้อย่างไร???

 มนัเก่ียวข้องกบั ความฉลาดของมนษุย์ หรอื การศกึษา หรอื โชคชะตา 

หรอื มนัขึน้อยู่กบัอะไรกนัแน่ ทีท่�าให้มนษุย์บางคน ประสบความสำาเร็จ และมนษุย์

บางคนประสบ ความล้มเหลวในชีวิต

 สิ่งที่บันดาลให้มนุษย์หลายๆ คนได้มีพลังที่สามารถท�าให้ตนสร้างรายได้

มากมาย ทัง้ๆ ทีม่นษุย์อกีหลายๆ คนทีม่ ีความแขง็แรงกว่า ประสบการณ์มากกว่า 

การศึกษาดีกว่า รวมท้ังเงินทุนในการทำาธุรกิจมีมากกว่า แต่ท้ายที่สุด คน
บางคนที่มีอะไรมากกว่านั้น กลับประสบความส�าเร็จน้อยกว่ามนุษย์บางคน

 ผมใช้เวลามากกว่า 4 ปี ในการค้นหาคำาตอบ  และผมก็ค้นพบ

คำาตอบนั้นแล้ว ว่ามันเกิดจากอะไร  และวิธีการนั้นมันทำางานอย่างไร 

 ผมอยากจะน�าเสนอประสบการณ์ในการค้นหาวิธีการเปลี่ยนอนาคตตนเอง         

ที่มนุษย์ทุกคนสามารถน�าไปปฏิบัติได ้ และหนังสือเล ่มน้ี เหมาะส�าหรับมนุษย์         

ทุกคนที่ต ้องการประสบความส�าเร็จ ซึ่งสามารถบันดาลชีวิตของตนเองได ้ 

และสามารถเปล่ียนแปลงความคิด เพ่ือก้าวไปสู่ความส�าเร็จได้ด้วยตนเอง

คำ�นำ�ผู้เขียน
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