
คูมือสะกดใจคน 
 
 
คุณเบ่ือบางไหมกับการถูกหลอกจนหัวปนและถูกเอารัดเอาเปรียบ?  
เคยรูสึกวาบางครั้งไมมีใครยอมรับฟงและรวมมือกับคุณอยางที่ควรจะ
เป นบ า งห รื อ เ ปล า ?หากคุณอยากจะ เป นผู ที่ ส าม า รถควบคุ ม 
ทุกสถานการณแลวละก็ ถึงเวลาแลวที่คุณจะไดเรียนรูวิธีการปฏิบัติ ! 
 
หนังสือเลมนี้ คือ กลวิธีทางจิตวิทยาในการควบคุมพฤติกรรมมนุษย ซึ่งจะชวย
ใหคุณเปนผูที่ฉลาดกวา คิดไดลึกซึ้งกวา และตอบโตไดดีกวากับทุกคน ทุกที ่ทกุ
เวลา 

สวนที่ สวนที่ 1  1  ทาํใหผูอื่นชอบคุณ รักคุณ หรือคิดวาคุณเปนคนสําคัญทาํใหผูอื่นชอบคุณ รักคุณ หรือคิดวาคุณเปนคนสําคัญ  
 ขั้นตอนที่ 1 ทําใหผูอ่ืนชอบคุณในทกุโอกาส  มีกลวธิทีั้งหมด 5 ประการ  
1. อยูใกลชิดกับเขาใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดเพราะความใกลชิด กอใหเกิดความชอบ เกลียดชัง 
2.  เมื่อคุณจะพูดกับผูอ่ืนพยายามพูดตอนที่เขาอารมณดี  เพราะความรูสึกนี้จะถูกถายทอดมายังตัวคุณ

ทําใหเขามีความรูสึกทางบวกตอคุณไปดวย 
3. ทําใหเขารูสึกดีๆเก่ียวกับตัวเขาเองดวยการแสดงความรูสึกนับถือหรือช่ืนชมเขาดวยความจริงใจ 
4. สรางความรูสึกคลายคลึงกันโดยพูดคุยหรือทําส่ิงที่ทั้งคุณและเขาเปนเหมือนๆกัน 
5. แสดงถึงการมีทัศนคติที่ดีดวยการเปนคนกระตือรือรน มีชีวิตชีวา พึงพอใจกับชีวิต และมีความสุขกับ

การใชชีวิต 
ขั้นตอนที่ 2 ทําอยางไรจึงจะทําใหผูอ่ืนประทับใจเมื่อพบกันครั้งแรก 
ส่ิงที่ทําไดงายที่สุด คือ ย้ิมเขาไว เพราะการยิ้มทําใหเกิดสิ่งที่ทรงพลัง 4 อยาง คือ ความมั่นใจ

ความสุข ความกระตือรือรน และท่ีสําคัญที่สุดคือ เปนการแสดงออกถึงการยอมรับ นอกจากนี้ยังชวยให
คุณรูสึกผอนคลายและสงบเยือกเย็นลง 

  
สวนที่ สวนที่ 2 2 พอกันทีกับการถูกตบตา ตมตุน หลอกใช โกหก หรือถูกเอารัดเอาเปรียบพอกันทีกับการถูกตบตา ตมตุน หลอกใช โกหก หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ  

ข้ันตอนที่ 3 จะรูไดอยางไรวาผูอื่นกําลังปนหัวคุณอยู 
กอนอื่นตองเขาใจคําวา “การปนหัว” เสียกอน ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อจริงๆแลวคนๆหนึ่งรูสึกตอตานแตแสรงทําเปน
วาเห็นดวยกับบางเรื่องเพ่ือปดบังความคิดที่แทจริงของเขา ดวยเหตุนี้โดยสวนใหญแลวคนที่ตองการจะปน
หัวผูอื่นมักแสดงทาทีเกินจริงไมทางใดก็ทางหนึ่ง ตัวอยางเชนในวงการพนันนักเลนไพโปกเกอรที่ตองการ 
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จะปนหัวคุณ จะวางเงินพนันอยางรวดเร็วเพื่อแสดงใหเห็นวาเขาไมรูสึกกลัวเลย แตถาเขาถือไพดีอยูจริง 
เขาจะทําทาทางคิดหนักอยูครูหนึ่งแลวจึงคอยๆวางไพลงไปเพื่อแสดงใหเห็นวาเขา  
  
สวนที่ สวนที่ 3 3 เปนผูควบคุมในทุกสถานการณและจะใหใครทําอะไรก็ไดดังใจเปนผูควบคุมในทุกสถานการณและจะใหใครทําอะไรก็ไดดังใจ  
ขั้นตอนที่ 4 ทําใหผูอ่ืนปฏิบัติตามคําแนะนําของคุณ 

หากคุณมีความคิดดีเย่ียมแตกลับไมมีใครยอมฟงคุณเลย นี่คงเปนสถานการณที่นาอึดอัดใจอยางย่ิง 
ปจจัยหลัก 3 ประการที่จะชวยแกไขได คือ  

1) การตัดสินใจเกาสิบเปอรเซ็นตของคนเรานั้นข้ึนอยูกับอารมณ  ดังนั้นการเนนถึงผลประโยชนที่
เห็นไดเปนรูปธรรมจะชวยชักจูงอารมณผูฟงใหเห็นคลอยตามไดดี 

2) เสนอแผนการที่ระบุข้ันตอนไวอยางชัดเจนเพื่อใหผูฟงเกิดความสบายใจและมั่นใจวาความคิดนี้
จะประสบความสําเร็จ 

3) เพ่ิมเติมใหเขารูวาเขานั่นเองที่เปนคนกระตุนใหคุณ  มีความคิดดังกลาว และแนวคิดนี้
สอดคลองกับความเปนตัวเขาและสิ่งตางๆที่เขาเคยทําซึ่งจะทําใหเขาไมรูสึกแปลกแยก ตรงกันขาม 
กลับจะยิ่งสนับสนุนแนวคิดนั้นๆ 
ขั้นตอนที่ 5 ทําใหผูอ่ืนปฏิบัติตามสัญญาที่ใหไวกับคุณ 

เทคนิคที่สําคัญ คือ การทําใหเขารูวาคุณเช่ือวาเขาเปนคนรักษาคําพูด ยกตัวอยาง
เชน คณุไดขอใหใครสักคนทํางานชิ้นหนึ่งใหเสร็จภายในเวลา 2 สัปดาห จงอยาพูดวา 
“งานไปถึงไหนแลว”หรือ  “คุณนาจะลงมือทําไดแลวนะ” ทางที่ดีควรพูดว า  
“นี่คุณรูไหม ผมรูสึกขอบคุณที่คุณชวยผมทํางานชิ้นนี้ นอกจากคุณจะเปนคนที่ ชอบ
ใหความชวยเหลือคนอื่นแลว คุณยังชวยพวกเขาจนงานเสร็จสิ้นทุกครั้ง” 

สวนที่ สวนที่ 4 4 ทําอยางไรจึงจะเปนผูชนะในทุกเวทีการแขงขันทําอยางไรจึงจะเปนผูชนะในทุกเวทีการแขงขัน  
ขั้นตอนที่ 6 เปล่ียนความคิดของคนหัวร้ันไมวาจะเปนเร่ืองใดก็ตาม 
 เมื่อคุณตองติดตอกับคนหัวรั้น จงจําไวเสมอวามีปจจัย 4 ประการที่ทําใหเขามีทัศนคติเชนนี้  
 1) โดยปกติแลวเขามักปฏิเสธในทุกๆเรื่องถามันเปนเรื่องใหมหรือเขาไมชอบความคิดนั้น เพราะมี
คติประจําใจ คือ การเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องที่เลวราย 
 2) เขามีปญหากับคุณ ดังนั้นไมวาคุณจะชักจูงเขาอยางไร ไมวาความคิดของคุณจะมีเหตุผลมาก 
แคไหน เขาก็ไมอยากมีสวนเกี่ยวของกับคุณ 
 3) เขาเพิ่งผานสถานการณที่ทําใหเขารูสึกวาถูกหลอกหรือโดนเอาเปรียบ เขาจึงเลือกจะทําในส่ิงที่
ปลอดภัยไวกอนเพื่อหลีกเล่ียงไมใหโดนหลอกอีก 
 4) เขาเปนคนไมชอบสถานการณที่แตกตางไปจากเดิมไมวาจะเปนเรื่องใดก็ตาม 
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 ถาคุณเช่ือวาการที่เขารูสึกตอตานนั้นมีสาเหตุมาจาก ขอ 
1-3 แลว คุณสามารถนํากระบวนการดังนี้ไปใชเพ่ือใหเขาประเมิน
ความคิดของตัวเองเสียใหม 
 วิธีการที่ 1 ผลการศึกษาจํานวนมากชี้ใหเห็นวา กอนที่จะ
ขอรองใหใครบางคนชวยเหลือคุณ ถาคุณสามารถทําใหเขา        
 

กลาวคําพูดที่สอดคลองกับการตกปากรับคําได ยอมมีโอกาสสูงข้ึนที่จะทําใหเขายอมทําตามที่คุณขอ
ได เชน สมมุติวาคุณตองการใหเจานายของคุณรับฟงแนวคิดใหมของคุณ คุณเพียงแคพูดวา “คุณเห็นดวย
ไหมวาการปดกั้นไมยอมรับฟงผูอ่ืนนั้นเปนสิ่งที่ไมนาทําอยางย่ิง” หลังจากนั้นเมื่อคุณหยิบยกเรื่องที่เตรยีมไว
มาพูด เขาจะรับฟงและใหความรวมมือกับคุณอยางไมเคยเปนมากอน 
 วิธีการที่ 2 ใหจํากัดความสามารถของเขาที่จะทําในสิ่งที่เขาไมอยากทํา เพราะมันจะย่ิงเพ่ิมความ
ตองการที่จะทําส่ิงนั้น ดังคํากลาวที่วา “ย่ิงหามเหมือนยิ่งยุ” 
 แตถาใครสักคนไมยอมรับฟงผูอ่ืนเนื่องจากเหตุผลในขอ 4 การจะทําใหเขาเปลี่ยนใจจะตองใชกลวธิี
ที่แตกตางออกไป ดวยการนําเสนอความตองการของคุณโดยพยายามผนวกเขากับจรรยาบรรณและตัวตน
ของเขา ซึ่งจะทําใหความตองการนั้นเปนสิ่งที่ยอมรับได 
ขั้นตอนที่ 7 ทําใหผูอ่ืนชวยเหลือคุณเปนกรณีพิเศษ   

 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของใครบางคนวาจะ
ชวยเหลือคุณหรือไมนั้นมีดังตอไปนี้ 
 1) จงขอความชวยเหลือในขณะที่เขาไมไดหมกมุนอยูกับ
เร่ืองอ่ืน และแมวาส่ิงนั้นยังไมจําเปนตองทําในทันทีก็ใหขอความ
ชวยเหลือไวแตเนิ่นๆ 
 2) ถาคุณนําเสนอบางสิ่งบางอยางใหกับเขาไมวาจะเปน

เวลา ความสนใจ หรือแมแตคําชมเล็กๆนอยๆ จะทําใหเขารูสึกเปนหนี้บุญคุณ นั่นหมายถึงโอกาสที่เขาจะทํา
ตามคําขอรองของคุณยอมจะมีมากขึ้นดวย 
 3) บอกใหเขารูวาคุณไมรูจะไปขอความชวยเหลือจากใครไดอีกแลว เพราะถาเขาคิดวาไมไดมีเขา
เพียงคนเดียวที่สามารถชวยคุณไดเขาจะไมรูสึกวาเปนหนาที่ที่จะตองชวยเหลือคุณ 
 4) ไมจําเปนวาตองรอใหเขาอารมณดีเสียกอนแลวจึงเขาไปขอความชวยเหลือ เพราะผลการวิจัย
บอกวาคนที่อารมณเสียก็อาจเต็มใจชวยเหลือคุณไดถาการชวยเหลือนั้นแทบไมตองใชความพยายามและทํา
ใหเขารูสึกดีข้ึน 
 5) เขามีแนวโนมที่จะชวยเหลือคุณมากขึ้นถาคุณไมไดทําใหเขารูสึกวาคุณกําลังแขงขันกับเขา ดังนั้น
จงสรางทัศนคติที่วา “คุณและฉันรวมมือกันเอาชนะบางสิ่งบางอยาง” 
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 มาถึงตอนนี้ ถาเขายังคงดูไมกระตือรือรนที่จะชวยเหลือคุณ คุณก็จําเปนที่จะตองอธิบายใหชัดเจนวา
เขาจะไดรับอะไรตอบแทนจากการชวยเหลือคุณ และเปรียบเทียบใหเห็นวาผลตอบแทนนั้น มีมากกวาความ
ยากลําบากในการลงแรงชวยอยางไรบาง 
 
ขั้นตอนที่ 8 สุดยอดเคล็ดลับทางจิตวิทยาของความเปนผูนํา 

1) การวางตัว : ผูนําที่มีความสามารถในการปรับตัวและทําตัวใหเปน
หนึ่งเดียวกับผูอ่ืนยอมจะไดรับความไววางใจและการสนับสนุนจากผูอ่ืน 

2) ความออนนอมถอมตน : จงอยาตั้งตนใหเหนือกวาคนอื่น แตจงมี
ความมุงมั่นและพรอมที่จะทําในสิ่งที่จําเปนตองทําก็เพียงพอ 

3) ส่ิงที่ควรและไมควรทําในฐานะผูนําที่มีอํานาจและมีความรับผิดชอบ 
 
ประการแรก    อยานําอารมณมาเกี่ยวของมากเกินไป เพราะผูนําที่ใชอารมณมากจนเกินเหตุ

อาจจะดูนาเช่ือถือแตไมมีใครตองการปฏิบัติตาม 
 ประการที่สอง  สรางบารมีดวยการใหความเคารพและความเอาใจใสตอทุกๆคน 

4) ผูนําที่อนุญาตใหผูตามมีสวนรวมแตพอควรจะไดรับผลตอบรับที่ดีกวาผูนําที่อนุญาตใหผูตามมี
สวนรวมมากหรือนอยเกินไป 

สวนที่ สวนที่ 5 5 ทําใหชีวิตงายขึ้น ทําใหชีวิตงายขึ้น ::  เรียนรูวิธีเผชิญกับสถานการณที่นาอึดอัด นาลําบากใจเรียนรูวิธีเผชิญกับสถานการณที่นาอึดอัด นาลําบากใจ  
ขั้นตอนที่ 9 ทําใหผูอ่ืนยกโทษใหคุณไมวาจะเปนเร่ืองใดก็ตาม 
 ถาความผิดนั้นอยูเหนือการควบคุมของคุณ จงบอกใหเขารู พรอมทั้ง
เอยคําขอโทษดวยความจริงใจ ขอพึงระลึกคือ การใหเหตุผลที่ตรงประเด็น 
จะลดความโกรธเคืองของเขาไดดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุผลที่คลุมเครือ 
แตถาความผิดรุนแรงมากกวานั้นทําใหเขารูสึกเสีย   ความไวใจและความนับ
ถือ ส่ิงที่คุณจะตองทําประกอบดวย 4 ชวง คือ 

 ชวงที่ 1  แสดงความรับผิดชอบอยางเต็มที่ อยาโยนความผิดหรือสรรหาคําแกตัวใดๆขึ้นมาอาง 
พรอมทั้งกลาวคําขอโทษดวยความจริงใจ 

ชวงที่ 2  บอกใหเขารูวาคุณพรอมที่จะยอมรับผลของการกระทําใดๆที่จะเกิดข้ึนตามมา  
ชวงที่ 3  อธิบายใหเขาฟงวาคุณจะทําอยางไรไมใหสถานการณนี้เกิดขึ้นซ้ําอีก พรอมทั้งใหคําอธิบาย
ที่มีเหตุผลและฟงข้ึนวาทําไมจึงทําเชนนั้น 

 ชวงที่ 4  แสดงใหเห็นวาคุณไมไดรับประโยชนใดๆจากการกระทําครั้งนี้เลย 
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ขั้นตอนที่ 10 กลาวคําวิจารณที่รุนแรงที่สุดโดยไมสรางความขุนของหมองใจ 
 เวลาที่คุณตองการวิจารณใครสักคนใหคํานึงถึงหลักดังตอไปนี้ซึ่งจะชวยใหคุณแสดงความเห็นได
อยางเต็มที่โดยไมตองกังวลวาเขาจะรูสึกไมพอใจ 
 1) บอกใหเขารูวาการที่คุณพูดอยางนี้เปนเพราะวาคุณใสใจและเห็นความสําคัญของความสัมพันธ
ระหวางคุณกับเขา 
 2) เวลาที่ดีที่สุดในการวิจารณ คือ เมื่อทั้งคุณและเขาไมไดอยูในเหตุการณนั้นแลว และควรทิ้งไวสัก
ระยะกอนจะเริ่มวิจารณ 
 3) กลาวคําชมกอนจะเริ่มวิจารณ และจงวิจารณที่การกระทําไมใชตัวบุคคล 
 4) เขาไปมีสวนรวมรับผิดชอบดวยถาคุณสามารถทําได พรอมทั้งเสนอทางออก 

5) บอกใหเขารูวาไมไดมีแตเขาเทานั้นที่มีปญหานี้ 
 

เพียงเทาน้ีคณุก็สามารถมคีวามสุขกับชวิีตใหมเพียงเทาน้ีคณุก็สามารถมคีวามสุขกับชวิีตใหม  ที่คุณกําหนดชะตาชีวิตไดดวยตัวเองที่คุณกําหนดชะตาชีวิตไดดวยตัวเอง  
                                                                                                                                                  
                       
 
 
     
  


