
บทน�ำ

 •	 แค่เปลี่ยนวธิคีดิกส็ามารถสอบตดิโทไดได้	 16

  •	 ไม่ว่าใครกส็ามารถเป็นคนหวัดแีบบนกัศกึษาโทไดได้ 19

	 	 •	 วธิคีดิ	5	แบบที่ช่วยให้		“หวัด”ี		แบบนกัศกึษาโทได	 21

1
ส่วนที่ กำรคิดแบบโทไดในชีวิตประจ�ำวัน

จะช่วยเพิม่  “ไหวพรบิ”  อย่ำงรวดเรว็

บทท่ี

0
“หัวดีแบบนักศึกษาโทได”  

ด้วยการฝึกฝนในชีวิตประจ�าวัน.......24

  •	 “ทกัษะการสงัเกตในชวีติประจ�าวนั”		
	 	 	 คอืสิ่งที่ช่วยขดัเกลาไหวพรบิของนกัศกึษาโทได 24

  •	 วธิเีพิ่ม		“ทกัษะการสงัเกตในชวีติประจ�าวนั”		
	 	 	 ซึ่งช่วยให้		“หวัดแีบบนกัศกึษาโทได” 29

ส่วนที่

สารบัญ

SAMPLE



บทท่ี

1
การคิดพิจารณามูลเหตุจะช่วยให้  

“จ�าข้อมูลได้คราวละมาก ๆ”
นักศึกษาโทไดจะ  “จ�าข้อมูลเท่าที่จ�าเป็น”.......35

1  นักศึกษาโทไดจะ  “ปรับเปลี่ยนความรู้”  ก่อนจ�า 

 •	 “ทกัษะการจ�า”		ของนกัศกึษาโทได
	 	 ไม่ได้แตกต่างจากคนทั่วไป 36

 •	 คนหวัดจี�าแม่นเพราะม	ี	“มมุมอง”  ต่างจากคนอื่น 40

 •	 คนหวัดมีกัจะ		“จดัเกบ็”		ข้อมูลได้ด ี 45

2  ค้นหามูลเหตุเพื่อให้  “จ�าได้”  โดยไม่ต้องท่องจ�า : 
 การคิดพิจารณามูลเหต ุ①
 •	 ทกุเรื่องย่อมม	ี	“มูลเหต”ุ		เสมอ 48

 •	 5	ขั้นตอนในการ		“ค้นหามูลเหต”ุ 55

3  เพิ่มความเชื่อมโยงเพื่อให้  “ไม่ลืม” : 
 การคิดพิจารณามูลเหต ุ② 

 •	 จดัระเบยีบข้อมูลด้วยการ		“เพิ่มความเชื่อมโยง”	 63

 •	 5	ขั้นตอนในการ		“เพิ่มความเชื่อมโยง” 69SAMPLE



บทท่ี

2
การคิดพิจารณาต้นน�้าจะช่วยให้  

“สรุปเรือ่งยาก ๆ ให้เข้าใจง่ายได้”
นักศึกษาโทไดจะตรวจสอบ  “ภูมิหลัง”

ของเรื่องที่ต้องการสรุปก่อนเสมอ.......76

1  นักศึกษาโทไดจะตรวจสอบ  “ภูมิหลัง”  ก่อนสรุป 

 •	 คนหวัดมีกั		“จดัระเบยีบข้อมูล”		ได้ด	ี 76

 •	 นกัศกึษาโทไดจะคดิพจิารณา		
	 	 “จดุเริ่มต้น”		อยู่เสมอ 81

2  ฝึกฝน  “ทักษะการสรุปให้เข้าใจง่าย”  
 ด้วยการค้นหากระแส : การคิดพิจารณาต้นน�า้ ① 

 •	 เรื่องราวที่เหน็อยู่ตรงหน้าย่อมม	ี	“ต้นน�้า”		เสมอ	 87

 •	 4	ขั้นตอนในการ		“ค้นหากระแส” 91

3  ฝึกฝน  “ทักษะการโน้มน้าวใจ
 ที่ท�าให้ทุกคนเห็นด้วย”  ด้วยการสรุป : 
 การคิดพิจารณาต้นน�า้ ② 

 •	 เชื่อมโยงต้นน�้ากบัปลายน�้าด้วย		“การสรปุ”	 100

 •	 4	ขั้นตอนในการ		“สรปุ” 105SAMPLE



บทท่ี

3
การคิดพิจารณาเปา้หมายจะช่วยให้  

“อธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้”
นักศึกษาโทไดจะรู้อย่างชัดเจนว่า

อธิบาย  “เพื่ออะไร”.......115

1  นักศึกษาโทไดจะ  “ปรับการอธิบาย
 ให้เหมาะสมกับอีกฝ่าย”  โดยอัตโนมัต ิ

 •	 คนหวัดมีกัจะมี		“ทกัษะการอธบิาย”		ที่ยอดเยี่ยม 116

 •	 คนหวัดจีะเชื่อมโยงสิ่งที่พูดให้เข้ากบั		
	 	 “สิ่งที่อกีฝ่ายรู้จกั” 117

 •	 คนที่อธบิายเก่งมกัจะม	ี	“ทกัษะในการ
	 	 เปรยีบเทยีบ”		สูง	 121

2  รู้อย่างชัดเจนว่า  “ควรจะพูดอะไร”  
 ด้วยการค้นหาเป้าหมาย : การคิดพิจารณาเป้าหมาย ① 

 •	 สิ่งส�าคญัในการอธบิายไม่ใช่วธิกีาร  
	 	 แต่เป็น		“เป้าหมาย”	 128

 •	 ไม่ว่าจะท�าอะไรต้องม	ี	“เป้าหมาย”		เสมอ 133

 •	 4	ขั้นตอนในการ		“ค้นหาเป้าหมาย” 137

3  เลือกวิธีการที่  “อีกฝ่ายเข้าใจได้ง่ายที่สุด” : 
 การคิดพิจารณาเป้าหมาย ② 

 •	 “เลอืกวธิกีาร”		ในการเชื่อมโยงเป้าหมาย
	 	 เข้ากบัสิ่งที่อกีฝ่ายรู้จกั	 144

 •	 4	ขั้นตอนในการ		“เลอืกวธิกีาร”	 150

SAMPLE



บทท่ี

4
การคิดพิจารณาเบือ้งหลังจะช่วยให้  

“คิดไอเดียทีค่นอืน่นึกไม่ถึงได้”
นักศึกษาโทไดมักคิดด้วย  

“มุมมองที่หลากหลาย”.......157

1  นักศึกษาโทได  “ได้ยินแค่หนึ่งก็รู้ถึงสิบ” 

 •	 ถงึไม่ได้สมองดเีลศิ		แต่กม็ทีกัษะการคดิไอเดยี
	 	 ที่ยอดเยี่ยมได้ 158

 •	 คนที่มทีกัษะการคดิไอเดยีจะม	ี	
	 	 “มมุมอง”		หลายแบบ 161

 •	 คนหวัดจีะท�าความเข้าใจ		“มมุมองที่ขดัแย้งกนั”	 165

2  หา  “มุมมองใหม่ ๆ”  ด้วยการค้นหาเบื้องหลัง : 
 การคิดพิจารณาเบื้องหลัง ① 

 •	 คนหวัดจีะคดิพจิารณา		“ความคดิเหน็
	 	 ในทางตรงข้าม”	  171

 •	 5	ขั้นตอนในการ		“ค้นหาเบื้องหลงั” 175

3  ฝึกให้มี  “มุมมองที่หลากหลาย”  
 ด้วยการค้นหามุมมอง : การคิดพิจารณาเบื้องหลัง ② 

 •	 ท�าให้ไอเดยีลกึซึ้งยิ่งขึ้นด้วยการ		“ค้นหามมุมอง”	 183

 •	 “ค้นหามมุมอง”		ด้วยการถกเถยีงกบัตวัเอง	 186

 •	 4	ขั้นตอนในการ		“ค้นหามมุมอง”	 189

SAMPLE



บทท่ี

5
การคิดพิจารณาแก่นแท้จะช่วยให้  
“แก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ราบรืน่”

นักศึกษาโทไดจะมองทั้ง  “ภาพเล็ก”  
และ  “ภาพใหญ่”.......196

1  นักศึกษาโทไดมี  “ทักษะการแก้ปัญหา”  ที่ยอดเยี่ยม 

 •	 สิ่งส�าคญัในการแก้ไขปัญหาคอื		
	 	 “ความสามารถในการค้นหาเบาะแส” 197

 •	 “มมุมองแบบภาพเลก็”		
	 	 และ		“มมุมองแบบภาพใหญ่” 201

 •	 คนหวัดจีะสบัเปลี่ยน		“มมุมองแบบภาพเลก็”		
	 	 และ		“มมุมองแบบภาพใหญ่”		ได้อย่างอสิระ	 207

2  คัดเลือก  “เรื่องที่ส�าคัญมากที่สุด”  
 ด้วยการค้นหาแก่นแท้ : การคิดพิจารณาแก่นแท ้① 

 •	 คนที่เข้าใจแก่นแท้คอืคนหวัด	ี	 214

 •	 3	ขั้นตอนในการ		“ค้นหาแก่นแท้” 221

3  น�าแก่นแท้ ไปประยุกต์ใช้กับเรื่องต่าง ๆ 
 ด้วยการเชื่อมโยงแก่นแท้ : 
 การคิดพิจารณาแก่นแท ้② 

 •	 วธิคี้นหาแก่นแท้ที่เรว็ที่สดุ	 234

 •	 4	ขั้นตอนในการ		“เชื่อมโยงแก่นแท้”	 240

SAMPLE



2
ส่วนที่ “คนหัวดี”  เขำคิดกันแบบนี้

“การคิดแบบโทได”  ภาคปฏิบัติ

กรณที่

0
การคิดแบบโทไดสามารถ
น�าไปใช้ได้  “ตลอดชีวิต”

กับ  “ทุก ๆ สถานการณ์”.......250

 •	 เมื่อ		“เข้าใจ”		แล้ว		กต็้อง		“ลงมอืท�า”		ด้วย	 250

 •	 การคดิแบบโทไดเริ่มตั้งแต่		“ตื่นนอน”	 251

กรณที่

1
“การคิดพิจารณามูลเหตุ”  
ของคนทีท่�าให้รู้สึกทึง่ว่า  

“จ�าเรือ่งแบบนัน้ได้ด้วยเหรอเนีย่!”.......253

1  คนที่ไม่เคยลืมเรื่องงานที่คุยกัน
 หรือเนื้อหาการประชุม 253

2  “การคิดพิจารณามูลเหตุ”  
 จะช่วยให้จ�าได้ ไม่ลืม  เพราะเข้าใจว่า  
 “ท�าไมถึงเป็นเช่นนั้น” 256

SAMPLE



กรณที่

2
“การคิดพิจารณาต้นน�้า”  
ของคนทีไ่ด้รับค�าชืน่ชมว่า  

“น�าเสนอได้ยอดเยีย่มมาก!”.......261

1  คนที่น�าเสนอได้เข้าใจง่ายแบบสุด ๆ 261

2  “การคิดพิจารณาต้นน�้า”  จะช่วยให้
 ทุกคนเข้าใจตรงกัน  เพราะใช้วิธีอธิบาย
 จาก  “จุดเริ่มต้น” 264

กรณที่

3
“การคิดพิจารณาเปา้หมาย”  
ของคนทีไ่ด้รับการยกย่องว่า  

“ออกค�าสัง่ได้เข้าใจง่ายมาก!”.......269

1  คนที่ออกค�าสั่งได้ดีจนอีกฝ่าย
 ไม่มีทางเข้าใจผิด 269

2  “การคิดพิจารณาเป้าหมาย”  
 จะช่วยให้สื่อสารได้อย่างชัดเจน  
 เพราะบอกทั้ง  “เป้าหมาย”  และ  “วิธีการ” 272

SAMPLE



กรณที่

4
“การคิดพิจารณาเบือ้งหลัง”  

ของคนทีท่�าให้รู้สึกทึง่ว่า  
“นึกเรือ่งแบบนัน้ออกได้ยังไง”.......276

1  คนที่คิดไอเดียมากมายได้อย่างต่อเนื่อง 276

2  “การคิดพิจารณาเบื้องหลัง”  
 จะช่วยให้คิดไอเดียได้มากมาย
 ด้วยการเปลี่ยน  “มุมมอง” 277

กรณที่

5
“การคิดพิจารณาแก่นแท้”  
ของคนทีไ่ด้รับค�าชืน่ชมว่า  
“มอบหมายงานให้คนนี้

แล้วรู้สึกหายห่วง!”.......283

1  คนที่แก้ ไขปัญหาทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว 283

2  “การคิดพิจารณาแก่นแท้”  จะช่วยให้
 แก้ ไขปัญหาได้ด้วยการระบุแก่นแท้
 ของปัญหา 285

SAMPLE



ภาคผนวก

รวมวิธีคิดแบบโทได
เอาไว้ในทีเ่ดียว!

มาฝึกฝน  “ทักษะการคิด”  และ  “ไหวพริบ”  
อย่างรวดเร็วกันเถอะ.......293

บทส่งทำ้ย 299

ประวัติผู้เขียน 303

SAMPLE



15

บทน�ำ

คณุเคยสงสยับ้างไหมครบัว่า

“ท�าไมคนหวัดถีงึได้หวัด”ี

ทั้งที่เรียนมาด้วยกันแต่คะแนนกลับแตกต่างกันลิบลับ  

หรืออ่านหนังสือเล่มเดียวกันแท้ ๆ แต่ปริมาณข้อมูลที่ได้รับ 

กลับไม่เท่ากัน  คุณเองก็คงสัมผัสได้ถึงความแตกต่างอย่าง

มากระหว่างคนหัวดีกับคนธรรมดาใช่ไหมครบัSAMPLE
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“ความแตกต่างที่ว่านี้คอือะไรกนัแน่”

“แล้วต้องท�าอย่างไรถงึจะกลายเป็นคนหวัดไีด้”

นี่เป็นเรื่องที่ใคร ๆ ต่างกส็งสยัครบั  ซึ่งหนงัสอืเล่มนี้จะ

ช่วยไขข้อสงสัยดังกล่าวให้กระจ่างได้แน่นอน  เพราะผมก�าลัง

จะอธบิายให้คณุได้รู้ว่า  “คนหัวดี”  มีวิธีคิดอย่างไร

 แค่เปลี่ยนวิธีคิดก็สามารถสอบติดโทไดได้

“ต้องท�าอย่างไรถึงจะกลายเป็นคนหัวดีได้”  นี่เป็น 

ข้อสงสยัที่ผมขบคดิมาจนถงึทกุวนันี้ครบั

ขอบอกตามตรงว่าเมื่อก่อนผมเป็นคน  “หวัทบึ”

ตอนเรียนอยู่ชั้น ม.6 ผมได้คะแนนมาตรฐานแค่ 35 

คะแนน  วชิาภาษาองักฤษกไ็ด้แค่ 3 คะแนนจาก 100 คะแนน  

แต่ที่ได้คะแนนน้อยแบบนี้ไม่ใช่เพราะผมไม่ตั้งใจเรียนนะครับ  

ผมอ่านหนงัสอืเรยีนอย่างคร�่าเคร่งวนัละหลายชั่วโมงเลยทเีดยีว  

ทัง้ท่ีตัง้ใจเรียนขนาดนีแ้ต่ผลการเรยีนกลบัไม่กระเตือ้งขึน้

เลยสกันดิ  ผมจงึอดคดิไม่ได้ว่าตวัเองเป็นพวกหัวทึบแบบ

สุด ๆ

ผมตั้งค�าถามกับตัวเองว่า  “ท�าไมเราถึงได้หัวทึบขนาด

นี้”

SAMPLE
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ในโลกนี้นักเรียนบางคนอ่านหนังสือแค่วันละชั่วโมงก็

สามารถสร้างผลลพัธ์ที่ยอดเยี่ยมได้และมผีลการเรยีนด ี แต่ผม

ไม่ใช่คนประเภทนั้นครับ  แล้วอะไรที่ท�าให้ผมกับคนเหล่านั้น

แตกต่างกนัล่ะ

คนส่วนใหญ่คดิว่าความฉลาดเป็น  “พรสวรรค์ท่ีตดิตวั

มาตั้งแต่เกิด”  ดังนั้น  ไม่ว่าคนหัวทึบจะตั้งใจเรียนมาก 

แค่ไหนกไ็ม่สามารถสร้างผลลพัธ์ที่ยอดเยี่ยมได้อยู่ดี

แต่ผมคงเป็นพวกหวัทบึแบบไร้ทางเยยีวยา  จงึไม่เคยคดิ

แม้แต่น้อยว่า  “ความฉลาดเป็นเรื่องของพรสวรรค์  ถึงตั้งใจ

เรยีนไปกเ็ปล่าประโยชน์”

ด้วยเหตนุี้  ผมเลยพยายามคดิอย่างมุง่มัน่เพือ่ค้นหา

ว่า  “ต้องท�าอย่างไรคนหัวทึบอย่างเราถึงจะกลายเป็น 

คนหัวดีในระดับที่สามารถสอบเข้าโทได  (มหาวิทยาลัย

โตเกียว)  ได้”

ผมใช้เวลาทั้งหมด 3 ปีครับ  หลังจากสอบเข้าไม่ติด  

2 ปีซ้อน  ในที่สดุผมกส็อบเข้าโทไดได้ส�าเรจ็SAMPLE
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ถ้าถามว่าผมท�าอย่างไรถึงสอบเข้าได้  ค�าตอบนั้นง่าย

นดิเดยีวครบั  ผมแค่ท�าและคิดตามแบบคนหัวดเีท่านั้นเอง

ผมจดจ่ออยู่กบัข้อสอบคดัเลอืกเข้าโทไดย้อนหลงั 50 ปี  

พร้อมกบัครุน่คดิว่า  “โทไดต้องการคนแบบไหน”  แล้วกข็อร้อง

เพื่อนและคนหวัดใีนโรงเรยีนกวดวชิาที่สอบตดิโทไดว่า  “ขอดู

สมดุโน้ตหน่อยส”ิ  “ช่วยบอกวธิเีรยีนหน่อย”  จากนั้นผมกน็�า

วิธีเรียน  รวมถึงเทคนิคการอ่านและเทคนิคการเขียนของ 

พวกเขามาใช้บ้าง

หลังจากท�าทุกอย่างที่่ว่ามานี้  สิ่งที่ผมตระหนักได้ก็คือ  

“คนหัวดีมี  ‘วิธีคิด’  ที่แตกต่างจากเรามากจริง ๆ ”

คนหัวดีอาจจะมีความรู ้มากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับ 

แต่ละคน  แต่ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะมีวิธีคิดที่แตกต่างจาก 

คนทั่วไปครับ  ความแตกต่างนี้คือสิ่งที่ท�าให้พวกเขา   

“หัวดี”  กว่าคนอื่น

ผมรบัรองว่าไม่ว่าใครก็สามารถน�าวธีิคิดของคนหวัดี

ไปใช้ได้  เพราะขนาดคนที่ได้คะแนนมาตรฐานแค่  

35 คะแนนอย่างผมยังสามารถน�ามาใช้ในการสอบเข้า

โทไดจนประสบความส�าเร็จได้เลย

Point1

“หัวดี”  หรือ  “หัวทึบ”  ไม่ได้เป็นเรื่องของพรสวรรค์  
แต่ขึ้นอยู่กับ  “วิธีคิด”

SAMPLE
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 ไม่ว่าใครก็สามารถเป็นคนหวัดีแบบนกัศกึษาโทไดได้

ผมขอย�้าอีกครั้งนะครับว่า  “ทุกคนสามารถเป็นคน 

หัวดีได้”

“คนหัวดี”  มีอยู่หลายประเภทครับ  ไม่ว่าจะเป็นคนที่

ท่องจ�าเก่ง  คนที่อ่านหนังสือได้เร็ว  คนที่อธิบายเก่ง  คนที่ม ี

ไอเดยีมากมาย  หรอืคนที่แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าความฉลาดของคนเหล่านี้คือ

พรสวรรค์ที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิด  แต่ความจริงแล้วมันเป็น 

สิ่งที่ทุกคนสามารถฝึกฝนได้ครับ

หลังจากเข้าเรียนที่โทได  ผมก็ยิ่งรู้สึกว่าสิ่งที่ผมคิดนั้น

ถูกต้อง

แม้นกัศกึษาโทไดจะเป็นคนหวัด ี แต่จากนกัศกึษาโทได

ทั้งหมด 100 คน  มีอยู่ 99 คนที่  “ความหัวดี”  เกิดจาก

การฝึกฝน

SAMPLE
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จริงอยู่ว่าอาจมีบางคนที่หัวดีมาตั้งแต่เกิด  แต่ก็มีแค่

หยิบมือเดียวครับ  ผมคิดว่านักศึกษาโทไดที่หัวดีมาตั้งแต่เกิด

น่าจะมอียู่แค่ 1 เปอร์เซน็ต์เท่านั้น

แล้วอีก 99 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือล่ะ  พวกเขาท�าอย่างไร 

ถงึกลายเป็นคนหวัดไีด้

ประเด็นส�าคัญอยู่ที่  “วิธีคิด”  ครับ  ไม่ว่าจะเป็น 

ตอนเรยีนหรอืใช้ชวีติประจ�าวนั  นกัศกึษาโทไดจะคดิพจิารณา

สิ่งต่าง ๆ  ด้วย  “วิธีคิด”  ที่ต่างไปจากคนทั่วไป  วธิคีดินี้

คอืสิ่งที่บ่มเพาะ  “ความหวัด”ี  ให้กบันกัศกึษาโทได

แล้วถ้าเราเลยีนแบบวธิคีดิแบบนั้นล่ะจะเป็นอย่างไร  เรา

อาจจะไมส่ามารถเลยีนแบบพรสวรรค์ที่มตีดิตวัมาตั้งแต่เกดิได้  

แต่เราสามารถเลยีนแบบวธิคีิดได้ครับ  ถงึแม้เราจะไม่ได้ใช้วธิี

คดิแบบเดยีวกบันกัศกึษาโทไดมาตั้งแต่ต้น  แต่ถ้าเรยีนรูเ้ทคนคิ

แล้วท�าตามก็จะสามารถสร้างผลลัพธ์แบบเดียวกันได้  เพราะ

อย่างนี้ผมถงึบอกวา่ไม่ว่าใครกส็ามารถเป็น  “คนหวัดแีบบ

นักศึกษาโทได”  ได้

หนงัสอืเลม่นี้จะอธบิายวธิคีดิของนกัศกึษาโทไดที่ทกุคน

สามารถเลยีนแบบได้  รวมถงึเทคนคิที่ท�าตามได้จรงิโดยไม่ต้อง

พึ่งพรสวรรค์แต่อย่างใดครบั

SAMPLE
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 วิธีคิด 5 แบบที่ช่วยให้  “หัวดี”  แบบนักศึกษาโทได

หนงัสอืเล่มนี้จะกล่าวถงึ  “วธิคีดิ 5 แบบ”  ทีน่กัศกึษา

โทไดส่วนใหญ่ใช้กัน  โดยประกอบด้วยเนื้อหาดงัต่อไปนี้

บทที่ 1 วธิคีดิที่ช่วยให้ “จ�าได้โดยไม่ต้องท่องจ�า”

บทที่ 2 วธิคีดิที่ช่วยให้ “สรุปเรื่องต่าง ๆ ได้ดี”

บทที่ 3  วธิคีดิที่ช่วยให้ “สื่อสารกับคนอื่นได้อย่าง

ราบรื่น”

บทที่ 4  วธิคีดิที่ช่วยให้ “คดิไอเดยีทีค่นอืน่นกึไม่ถงึ

ได้”

บทที่ 5 วิธคีดิที่ช่วยให้ “แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้”

ผมจะมาเปิดเผยวธิคีดิทั้ง 5 แบบนี้ให้คณุได้รู้  แล้วคณุ

จะเข้าใจว่า  “ท�าไมคนหวัดถีงึได้หวัด”ี  และ  “ต้องท�าอย่างไร

ถงึจะกลายเป็นคนหวัดไีด้”  ครบั

SAMPLE
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พอเหน็ว่าหนงัสอืเล่มนี้มชีื่อว่า  “คดิแบบโทได”  บางคน

กอ็าจจะคดิว่าดูยากจงั  และ  “คงท�าตามไม่ได้หรอก”  แต่ไม่

ต้องเป็นห่วงครบั  เพราะเส้นกั้นบาง ๆ ที่แบ่งแยก  “คนหวัด”ี  

กบั  “คนธรรมดา”  ออกจากกนันั้นกค็อืวธิคีดิ  กล่าวคอื  เพยีง

แค่เปลีย่นวธิคีดิ  ไม่ว่าใครกก็ลายเป็น  “คนหวัด”ี  ได้แล้ว

ถ ้าแม้แต ่คนหัวทึบที่ ได ้คะแนนมาตรฐานแค่  

35 คะแนนอย่างผมยังท�าได้  ทกุคนกย็่อมท�าตามได้ไม่ยาก 

อย่างแน่นอน

ผมหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้  “วิธีคิดของคนหัวดี”  จาก

หนงัสอืเล่มนี้ครบั

Point2
แค่เปลี่ยนวิธีคิด  ไม่ว่าใครก็กลายเป็น  “คนหัวดี”  ได้!

SAMPLE
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