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•  ฐานะดี ในปี เดียว • 

คำนำ 
  “ฐานะดีในปีเดียว” ฟังดูเหมือนเป้าหมายของคนใจร้อนที่จะร่ำรวย   

แต่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีเนื้อหาสาระเอาใจคนใจร้อนแต่อย่างใด 

   “ฐานะดี” ในหนังสือเล่มนี้ ไม่ได้มีความหมายแค่มีเงินมากกว่า   

แต่หมายถึง มีทางเลือกมากกว่าที่จะใช้ชีวิต 

    และ “ปีเดียว” จะว่าไปก็ดูยาวนานด้วยซ้ำ เพราะขอเพียงแค่เรา  

ลุกขึ้นมาตัดสินใจ เราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดได้ในปีเดียว   

เดือนเดียว สัปดาห์เดียว หรือวันเดียวด้วยซ้ำ 

   ปัญหาคือตลอดเวลาหลายปี หรืออาจเป็นสิบปีของบางคน เราไม่ได้

ตั้งต้นทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงฐานะตัวเองจริงๆ เลย 

   เราทุกคนล้วนปรารถนาฐานะการเงินที่ดี แต่หลายคนก็ยังเป็นอย่างที่

เป็นในทุกวันนี้ ถามว่าเพราะอะไร  

    คำตอบคือ ฐานะของเราเป็นผลลัพธ์จากการเลือกในอดีตที่ผ่านมา  

 ฐานะของเราในวันนี้คือผลรวมของสิ่งที่เราเลือกมาตั้งแต่เริ่มต้นชีวิต

จนถึงเม่ือวานน้ี และถ้าเราไม่อยากให้เป็นเช่นนี้ไปอีกสิบปี เราต้องเริ่ม

เปลี่ยนแปลงจากวันนี้ของเราเอง 

  หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่ได้อ่านหนังสือการเงินหลายๆ 

เลม่ บางเล่มเปลี่ยนแปลงชีวิตคนมาแล้วนับล้านๆ คน หลายเล่มแบ่งปัน

ประสบการณ์ส่วนตัวอย่างไม่ปิดบัง และทุกเล่มช้ีนำแรงบันดาลใจที่จะ

เปลี่ยนแปลงได้อย่างมหาศาล 

ตัวอย่าง
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 Jim Rohn เขียนไว้ในบทความ “Read All The Books” ว่า หนังสือ

ทุกเล่มที่จะช่วยให้คุณร่ำรวย สุขภาพดี มีความสุข มีพลังอำนาจ ดูดี และ

ประสบความสำเร็จดังที่คุณปรารถนานั้น ได้ถูกเขียนไว้หมดเรียบร้อยแล้ว 

รอแค่ให้คุณหยิบมาอ่านเท่านั้น 

 ถ้ายังไม่รู้จะเริ่มอ่านเล่มไหน จะเริ่มจากหนังสือเล่มเล็กที่คุณถืออยู่นี้

ก็ได้  

 ผู้เขียนคงมีความสุขอย่างที่สุดหาก “ฐานะดีในปีเดียว” จะช่วยจุด

ประกายความเปลีย่นแปลงเลก็ๆ ใหผู้อ้า่นบางทา่นได ้จะยิง่ดหีากสามารถ  

นำไปใช้กับการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมอื่นของชีวิตได้ แม้ไม่ใช่เรื่องการเงิน 

 Jim Rohn เขียนไว้ว่า “Now, is the time to fix the next 10 years” 

ผู้เขียนเห็นด้วยอย่างสุดใจ  

 อำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในอนาคตไม่ได้อยู่ที่ใคร แต่อยู่ใน

มือของเราเอง ณ ปัจจุบัน  

 โปรดรบีตระหนกัและใชอ้ำนาจทีว่า่นัน้ กอ่นทีอ่กีสบิปจีะผา่นคณุไปอกีรอบ 

 ฐานะของคุณนับจากพรุ่งน้ีจะเป็นอย่างไร ต้องตัดสินใจเลือกต้ังแต่  

วันนี้เลย 

 

-  อมิ ต า  อ ริ ย อั ชฌา  - 

ตัวอย่าง



6

•  ฐานะดี ในปี เดียว • 
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สิ่งที่คุณเป็น = สิ่งที่คุณเลือก 
 

   Robert F. Bennett บอกไว้ว่า “ชีวิตของคุณเป็นผลลัพธ์จากการเลือกของคุณ		

จะด้วยต้ังใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม	 ดังนั้น	 ถ้าคุณควบคุมการเลือกของคุณได้	 คุณก็

ควบคุมสิ่งที่จะเกิดกับชีวิตได้”	

 ขณะนี้คุณทำอะไรอยู่ที่ ไหน คุณอาจนั่งอ่านหนังสือนี้บนเตียง ในที่ทำงาน  

บนรถเมล์ หรือริมทะเลอย่างเงียบๆ คุณอาจอ่านหนังสือนี้ไปเรื่อยๆ จนเย็นย่ำสนธยา 

หรืออ่านแค่สองสามหน้าแล้ววางลง 

   ไม่มีใครบังคับให้คุณทำแบบนั้น ไม่มีใครฉุดกระชากลากคุณไปนั่งตรงนั้น ไม่มีใคร

ยื้อยุดถ้าคุณจะเดินออกจากตรงนั้น 

  ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ทั้งวัน คือการตัดสินใจเลือกของคุณเอง 

   ผลลัพธ์ที่ เกิดกับคุณทั้งหมดในวันน้ี ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา อาชีพการงาน 

ตำแหน่งหน้าที่ ทุกสิ่งที่คุณเป็นและมี มาจากการตัดสินใจเลือกของคุณตลอดหลาย

สิบปีที่ผ่านมา  

  การเลือกบางอย่างอาจเป็นผลดีกับคุณ แต่บางอย่างก็สกัดกั้นคุณไว้จากการก้าว

ต่อไปข้างหน้า 

 แต่ยอมรับเถิด ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วในตลอดหลายปีที่ผ่านมา ไม่ได้เกิดเพราะ

โชคชะตาหรือบังเอิญ   

 •	คุณเลือกที่จะทำงานรับจ้างหรือทำธุรกิจของตัวเอง	

	 •	คุณเลือกที่จะทำงานหนักหรือทำงานไปวันๆ	

	 •	คณุเลอืกทีจ่ะทำงานวนันีใ้หเ้สรจ็แทนทีจ่ะกลบัไปพกัสมองแล้วกลับมาทำอกีทรุ่ีงขึน้ 

	 •	คุณเลือกที่จะทำงานที่นี่ต่อเพราะคุณคิดว่าหางานดีกว่านี้ไม่ได้	

	 •	คุณเลือกที่จะลาออกไปเสี่ยงหางานใหม่เพราะไม่มีอะไรต้องเสียแล้ว	

	 •	คุณเลือกที่จะเรียนตามเพื่อนหรือเรียนในสิ่งที่อยากเรียน	

	 •	คุณเลือกที่จะอ่านหนังสือไปสอบหรือไปโกงเอาในห้อง	

ตัวอย่าง
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	 •	คุณเลือกที่จะขับรถทั้งที่เมาหรือจอดรถไว้แล้วนั่งแท็กซี่	

	 •	คุณเลือกที่จะคบเพื่อนแย่ๆ	หรือคบเพื่อนดีๆ	

	 •	คุณเลือกที่จะดูทีวีหรืออ่านหนังสือ	

	 •	คุณเลือกที่จะแต่งงานกับคนที่คุณรักหรือเป็นโสด	

	 •	คุณเลือกที่จะตามใจปากหรือรักษาน้ำหนักไว้	

	 •	คุณเลือกที่จะไว้ใจคนง่ายๆ	หรือตรวจสอบอย่างระมัดระวัง	

	 •	คุณเลือกที่จะรูดบัตรเครดิตหรือซื้อเงินสด	

	 •	คุณเลือกที่จะออกไปสังสรรค์หรือไปห้องสมุด	

	 •	คุณเลือกที่จะเล่นวิดีโอเกมแทนออกกำลังกาย	

	 •	คุณเลือกที่จะตั้งเป้าหมายหรืออยู่ไปวันต่อวัน	

	 •	คุณเลือกที่จะลงมือทำทันทีหรือรอวันที่พร้อม	

	 •	คุณเลือกที่จะโทษสิ่งแวดล้อมหรือโทษตัวเอง	

	 •	คุณเลือกที่จะทำปีนี้หรือทำปีหน้า	

 • คุณเลือกที่จะดำรงชีวิตอย่างนี้หรือเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ 

 

 เห็นหรือยังว่า ที่คุณเคยคร่ำครวญว่าชีวิต “ไม่มีทางเลือก” นั้น  

 ที่แท้มันคือการ “เลือกที่จะไม่เลือกอีกทาง” นั่นเอง 

    

 

เอ็มเจกับการตัดสินใจ 
     

  ในวันที่ชีวิตตกต่ำ เอ็มเจจึงเริ่มตระหนักว่า ปัญหาชีวิตทั้งหมดที่เกิดกับเขานั้น  

มาจาก “การเลือกที่ผิดพลาด” ของตัวเองทั้งหมด 

   ฐานะของเขาย่ำแย ่ตอ้งอาศยัอยูก่บัแมท่ีเ่คีย่วเขญ็ใหอ้อกไปหางานดีๆ  ทำ แตง่านดีๆ 

ที่แม่ว่า มันหาไม่เจอกันง่ายๆ จึงต้องรับจ้างทำสิ่งที่ไม่อยากทำไปอย่างไร้อนาคต 

ตัวอย่าง
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   เหมือนคนอื่นๆ ที่คิดว่าชะตาชีวิตเป็นสิ่งควบคุมไม่ได้ เอ็มเจรู้สึกว่าเขาโชคร้ายที่

ต้องมาเป็นเช่นนี ้แต่ยังดีเพราะแทนที่จะขุดหลุมฝังตัวเองด้วยยาเสพติดหรือเหล้า 

เขากลับฝังตัวเองในกองหนังสือ  

   หนุ่มวัย 26 ลงมือ “อ่านทุกอย่างที่ขวางหน้า” นับตั้งแต่ตำราการเงินจนถึงธุรกิจ 

ชีวประวัติคนท่ีประสบความสำเร็จในชีวิต และเรื่องของคนรวยที่สร้างตัวจากสองมือ

เปล่า 

 แล้วคืนวันหน่ึงขณะที่รับจ้างขับรถลีมูซีนไปกลับสนามบินชิคาโก บนเส้นทางที ่ 

มืดมิดและเหน็บหนาว  จู่ๆ คำถามสำคัญก็พุ่งกระแทกใจ   

 “นี่หรือคือชีวิตที่ฉันปรารถนา” 

 และเมื่อเขาบอกตัวเองว่า “ไม่ใช่” เอ็มเจก็ฉุกคิดเป็นคร้ังแรกว่า “บางทีส่ิงที่คิด

ว่าควบคุมไม่ได้อาจจะควบคุมได้”  

 เขาเกิดความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนชะตาชีวิตตัวเอง 

 

 

เปลี่ยนชีวิตแค่คิดเปลี่ยน 
 

  น่าแปลกที่แค ่ “ตัดสินใจ” ลุกขึ้นมาควบคุมชีวิตตัวเอง เอ็มเจกลับรู้สึกมีพลัง

อำนาจในตัวเองขึ้นมาอย่างไม่เคยเป็น 

   แตล่ะวันทีต่ื่นขึน้มากลบัเริม่มจีดุหมาย เขาตดัสนิใจเปลีย่นสิง่ทีแ่วดลอ้มตวัเขาเอง 

เริ่มจากเปลี่ยนห้องรูหนูให้เป็นออฟฟิศ และนั่งลงขบคิดอย่างจริงจัง เขาจะสร้างฐานะ

ให้ตัวเองได้อย่างไร 

 หลังจากทุ่มเทเวลาหาคำตอบ สุดท้ายเขาก็ระลึกขึ้นมาได้ ถึงเหตุการณ์ในวันหนึ่ง

ที่เขาขับรถลีมูซีนรับส่งลูกค้า ผู้ใช้บริการจากสนามบินชิคาโกถามเขาว่า เมื่อไปถึง

นิวยอร์คแล้ว เขาควรใช้บริการรถลีมูซีนของใครดี 

   ตอนน้ันเอม็เจใหค้ำตอบไมไ่ด ้แตต่อนนีม้นักลายเปน็แรงบนัดาลใจใหเ้ขาเร่ิมธรุกจิ  

ตัวอย่าง
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 เมื่อผู้ใช้บริการขาดข้อมูลเรื่องบริการรถลีมูซีน ทำไมเขาไม่ลุกขึ้นมาทำเว็บไซต์ให้

บริการเรื่องนี้เสียเลย 

 

 

พลังแห่งการเลือก 
 

 เอ็มเจสนใจเรื่องไอทีอยู่แล้ว เขาจึงตัดสินใจเปิดเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลรถลีมูซีน

ทุกรัฐทั่วประเทศ สร้างรายได้จากการขายพื้นที่โฆษณา 

 เขาทำงานหนักเหมือนที่เคยทำตลอดสิบปีที่ผ่านมา แต่ต่างกันตรงที่ว่า เขารู้สึกมี

พลังเปี่ยมล้นที่จะทำมัน เขาเลือกที่จะไม่รองานรับจ้างไปวันๆ เขาเลือกที่จะเส่ียงกับ

การสร้างธุรกิจของตัวเอง 

 ภายในปี 2000 เอ็มเจได้รับโทรศัพท์เสนอซื้อเว็บไซต์จากจากนักลงทุนถึงสามราย  

		 รายที่	1	:	250,000	เหรียญ	

	 รายที่	2	:	550,000	เหรียญ	

	 รายที่	3	:	1,200,000	เหรียญ	 

   แน่นอนเขาตกลงขายให้กับรายที่สาม และกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านในพริบตา 

  เรื่องราวของเอ็มเจสอนให้เรารู้ว่า คุณจะเลือกใช้ชีวิตด้วยการเดินเร่ือยเปื่อย   

ชิดซ้ายไปเรื่อยๆ หรือตบขวาเปลี่ยนเกียร์ขึ้นทางพิเศษก็ได้ แต่ “พาหนะ” เดียวที่จะ

พาคุณไปถึงจุดหมาย ก็คือ “ตัวคุณเอง” 

 

 

แค่ชั่วตัดสินใจเลือก 
 

   ชีวิตของเอ็มเจไม่ได้จบแบบแฮปป้ีเอนดิ้งแค่ขึ้นทางด่วนครั้งเดียว ด้วยการเลือก

ลงทุนผิดพลาด เงินล้านที่ขายกิจการได้ จึงหดลงเหลือแค่ 300,000 เหรียญ 

ตัวอย่าง
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  รวยแค่ไหนก็กลับมาจนได้ ถ้าเลือกเส้นทางที่ “ไม่ใช่” ก็ต้องรีบลดความเร็ว 

 โชคดีที่ผู้ซื้อเว็บไซต์ไปประสบมรสุมทางธุรกิจ เอ็มเจจึงตัดสินใจหวนกลับมาขึ้น

ทางด่วนใหม่ เขากลับไปเสนอขอซื้อเว็บไซต์คืนในราคา 250,000 เหรียญ  

  จากนั้นก็ทุ่มเวลาอีกปีครึ่งมุ่งพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ สร้างระบบข้อมูลที่ทันสมัย และ

พลิกวิธีสร้างรายได้แบบก้าวกระโดด  

 สิ่งที่ทุ่มเททำบรรลุผลรอบสอง จนเขาสามารถใช้เวลาทำงานน้อยลงตามลำดับ 

ช่วงหลังๆ เขาทำงานวันละชั่วโมงเดียวเท่านั้น แต่รายรับกลับไหลเข้ามาเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ 

 ปี 2005 เอ็มเจตัดสินใจขายธุรกิจครั้งที่สอง คราวนี้ไม่ใช่เพื่อเงิน แต่เพื่อหันมา

ทำงานแบบที่เขารักแบบเต็มตัว คืองานเขียนหนังสือและบทภาพยนตร์   

 คราวนี้ราคาเสนอซื้อเว็บไซต์ กลายเป็น 3.3 ล้านเหรียญกับ 7.9 ล้านเหรียญ! 

เอ็มเจสรุปบทเรียนที่ได้จากชีวิตตัวเองว่า 

	 •	คุณไม่ต้องมีชื่อเสียงหรือหน้าตาดีเท่านั้นที่จะรวย	

	 •	ความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วสร้างได้แบบก้าวกระโดด	ไม่ใช่ตามลำดับ	

 • การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้แค่ชั่วตัดสินใจเลือก 

 

 

เลือกวันนี้ปีหน้าเปลี่ยน 
    

 เมื่อผลลัพธ์ของการเลือกตลอดสิบปีที่ผ่านมา นำคุณมาเป็นสิ่งที่เป็นในวันนี้ 

 สิ่งที่คุณเลือกในวันนี้ ย่อมก่อร่างสร้างผลลัพธ์ของชีวิตคุณในวันหน้า 

 การตัดสินใจเลือกทั้ง 365 วันในปีนี้ ย่อมจะมีผลต่อชีวิตในอีกสิบปีของคุณ 

 คุณจะเลือก	“อยากรวย”	หรือ	“รวยจริง”			

	 คุณจะเลือก	“รอโอกาส”	หรือ	“ลงมือเลย”		

	 คุณจะเลือก	“ปลอดภัย”	หรือ	“สู้ดูสักตั้ง”	

ตัวอย่าง
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	 คุณจะเลือก	“เชื่อมั่น”	หรือ	“ไม่เอาดีกว่า”	 

   จะเลือกขับช้าๆ ชมนกชมไม้ จะอยู่บนเลนซ้ายถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง 

จะขับรถไปเรื่อยๆ ในความเร็วปานกลาง หรือจะหักเลี้ยวเปลี่ยนทาง

เพื่อให้ถึงไวๆ  

   คันเร่ง เกียร์ และพวงมาลัย อยู่ในการบังคับของคุณคนเดียว  

   พวงมาลัยชีวิตของคุณอยู่ในมือคุณ และมัน “ไวต่อการเบี่ยงเบน” 

เกินกว่าที่คุณจะคาดคิด 

   โปรดจงตรวจดูว่าคุณเลือกทางไม่ผิด  

 อย่าปล่อยให้ชีวิตเป็นผลลัพธ์ของการหลับใน ตัวอย่าง
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 ปัญหาข้อที่หนึ่งคือ คุณไม่รู้  

 ข้อที่สองคือ ถึงรู้ก็ไม่ยอมรับมัน 

 

 
จอร์จกับโจทย์คณิตศาสตร์ 
 

   เรื่องของปรมาจารย์ทางคณิตศาสตร์ George Dantzig สมัยยังหนุ่มๆ เรื่องนี้ 

Cynthia Kersey เล่าไว้ในหนังสือ “Unstoppable” 

   หนุ่มจอรจ์เปน็นักศกึษาทีด่ตูำราดกึๆ ทกุคนื ดว้ยความทีน่อนนอ้ยจงึมกัเผลอหลับ 

มาเรียนไม่ทันวิชาช่วงเช้า  

 วันหนึ่งเขาเข้าคลาสช้าไปยี่สิบนาที เห็นอาจารย์เขียนโจทย์คณิตศาสตร์บน

กระดานสองข้อ ก็รีบคัดโจทย์ลงไปในสมุดเพราะคิดเอาเองว่าเป็นการบ้าน จากนั้นก็

กลับไปนั่งคำนวณหาคำตอบแล้วเอาไปส่งบนโต๊ะอาจารย์ในวันรุ่งขึ้น 

   เช้าวันอาทิตย์ เขาก็ต้องสะดุ้งตื่นด้วยเสียงโทรศัพท์ปลุก ตามด้วยเสียงตื่นเต้น

สุดๆ ของอาจารย์จากปลายสาย 

   เพราะโจทย์คณิตศาสตร์สองข้อนั้นไม่ใช่การบ้าน แต่มันคือโจทย์คณิตศาสตร์

ระดับปรมาจารย์ ที่ขนาดไอน์สไตน์ยังไขคำตอบไม่ออก  

 เหตุผลที่เด็กนักศึกษาอย่างจอร์จ ไขโจทย์คณิตศาสตร์สองข้อนั้นได้ 

 เพราะเขาไม่รู้ว่าเขาแก้ไม่ได้นั่นเอง 

  

 

ศักยภาพที่ถูกซุกซ่อน 
 

  “พรหมลิขิต” มีจริงหรือไม่ใครจะรู้ แต่ตำนานเทพในศาสนาฮินดู มีเรื่องเล่าที่ 

น่าสนใจไม่แพ้กัน 

ตัวอย่าง
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   ว่ากันว่าในอดีตกาลนานมากแล้ว มนุษย์มีทั้งอำนาจและภูมิปัญญาเทียบเท่ากับ

เทพเทวดาอันศักดิ์สิทธิ์ 

    แต่แทนท่ีจะใช้ “ภูมิปัญญา” ที่ตนมีนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิต มนุษย์กลับมัว

สนใจแต่เสพสุขไปวันๆ  

  เหล่าเทพรู้สึกสลดใจที่มนุษย์ไม่รู้จักคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในตัวเอง จึงเห็นพ้อง  

ต้องกันว่า ควรนำ “ภูมิปัญญา” ของมนุษย์ไปซ่อนไว้จากมนุษย์เอง  

 พระพรหมเป็นผู้รับอาสา นำ “ภูมิปัญญา” ของมนุษย์ไปไว้ในที่ๆ พวกเขาไม่มี

วันหาพบ 

 ที่แห่งน้ันหาใช่ “ใต้บาดาล” “ก้นมหาสมุทร” หรือ “ยอดขุนเขา” ไม่ ที่ๆ   

พระพรหมนำภูมิปัญญาของมนุษย์ไปซ่อนไว้ นั่นคือ “ในตัวของมนุษย์เอง”  

   ตำนานสุดลึกซึ้งนี้ กระซิบเคล็ดลับสำคัญที่สุด ให้กับมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม 

 อำนาจ ศักยภาพ สติปัญญา ที่จะลุกขึ้นมากำหนดเส้นทางชีวิตทั้งชีวิต สถิตอยู่  

ในตัวเรา! 

 

 

เจ้านายที่ไม่บัญชาการ 
  

 สิ่งที่คุณเป็นอยู่ในปัจจุบัน อาชีพการงานของคุณ จำนวนเงินที่คุณทำได้ และจะ

ทำได้ต่อไปในชั่วชีวิตของคุณ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครที่ไหน นอกจากการตัดสินใจ กำหนด 

“ขอบเขตที่ฉันทำได้” ในตัวคุณ 

  กรุณ เจ้าของเงินเดือนเรือนหมื่น ตัดสินใจให้ตัวเองเป็นประจำ 

   “อย่าย้ายเลยน่า	ทำงานนี้ไปเรื่อยๆ	ดีกว่า	ปลอดภัยดี”		

	 “ฉันจะทำธุรกิจของตัวเองแน่	ขอรอแค่โอกาสเหมาะๆ”		

	 “เราจะผ่อนบ้านให้หมดเร็วๆ	แต่จะให้ทุ่มเงินโปะหมดก็ไม่ไหวหรอกนะ”		

	 “ก้มหน้าก้มตาทำงานให้ดี	เผื่อปีนี้เจ้านายเมตตาขึ้นเงินเดือนให้”			

ตัวอย่าง
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 อย่าแปลกใจที่เรือชีวิตของกรุณลอยลำไม่เคยออกจากท่าไปไหน 

 ในเมื่อเขาคิดว่า “ผู้บัญชาการเรือ” ไม่ใช่ตัวเอง 

 

 

ชีวิตลิขิตได้ 
 

 ชนิตร ฝันอยากเป็นหมอมาตั้งแต่เขาอายุสิบขวบ เวลาผ่านไปสิบห้าปี เขาก็มีคำ

ว่า “นายแพทย์” นำหน้าชื่อสมใจ 

   อะไรจะเกิดขึ้นถ้าชนิตร “จำกัด” ขอบเขตความฝันตั้งแต่สิบห้าปีก่อน อะไรจะ

เกิดขึ้นถ้าเขาบอกว่าตัวเองมีความสามารถไม่พอ  

 เมื่อคิดว่าไม่เก่งพอที่จะเป็นหมอ เขาคงไม่ทุ่มเทสนใจการเรียน ไม่มุ่งมั่นทำ

คะแนนดีๆ ถึงเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ไม่เลือกคณะนี้ ถึงเลือกก็คิดว่าสอบไม่ได้จึง

ไม่ตั้งใจอ่านตำรา 

 ชนิตรคงไม่ได้เป็นหมอสมใจปรารถนา 

 แต่ทุกวันนี้เขากลายมาเป็นสิ่งที่เขามุ่งมั่นได้ เพราะเขาไม่จำกัดศักยภาพตัวเองไว้

ตั้งแต่เริ่มต้น 

 แล้วคุณล่ะ  

 ข้อจำกัดอะไรในชีวิต ที่ลิขิตให้คุณเป็นอย่างที่เป็นวันนี้ 

 

 

อำนาจที่ถูกละเลย 
 

 เชื่อเถิดว่า จำนวนเงินทั้งหมดที่จะไหลเข้ามาในชีวิตคุณทั้งชีวิต ทั้งวันนี้รวมกับ

อนาคต กำหนดได้ด้วย ความเชื่อ ทัศนคติ คุณค่าที่คุณยึดถือ  

 ซึ่งทั้งหมดนำพาไปสู่การเลือกอาชีพการงานและตัวเลขรายได้ของคุณ 

ตัวอย่าง
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   ถ้าคุณคิดว่าตัวคุณเองเหมาะสมกับการเป็นลูกจ้างที่มีเงินเดือน 

20,000 บาท คุณย่อมมุ่งหางานที่ให้เงินเดือนคุณ 20,000 บาท โอกาสที่

จะได้เงินเดือน 200,000 บาทของคุณย่อมเป็นศูนย์ 

 เพราะคุณจะตัดสินใจเลือกงาน ยอมรับ และอยู่กับอาชีพที่นำเงินเดือน  

20,000 บาทมาให้คุณ 

 ความจริงคือคุณสามารถเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของคุณได้ ด้วยการลุกขึ้น

มาขยับข้อจำกัดของคุณออกไป ไกลเท่าที่ใจคุณปรารถนา 

 เริ่มด้วยการ “ยืนยัน” กับตัวเองว่า 

 “ฉันเหมาะสมกับงานที่ดีกว่านี้	 รายได้มากกว่านี้	 ฉันต้องหางานที่ว่านี้

ให้เจอ”		

	 “ฉันต้องการเงิน	500,000	บาท	เพื่อเริ่มต้นธุรกิจสำนักพิมพ์”		

	 “ฉันจะใช้หนี้ให้หมดเร็วที่สุดในสามปี	 โดยจะหาเงินก้อนมาโปะหน้ีปีละ

สองแสน”	

	 “ปีน้ีฉันทำงานดี	 สมควรได้เงินเดือนขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์	ฉันจะต่อรอง

กับเจ้านายหากไม่ได้ตามนี้”			

    อย่าแปลกใจ หากแค่เริ่มลองพูดกับตัวเองแบบใหม่  

 คุณกลับรู้สึกเหมือนมันกำลังจะเกิดขึ้นได้จริงๆ! 

ตัวอย่าง
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