
วิธีชนะใจคนทุกสถานการณ 
The Power of Charm 

How to Win Anyone Over Any Situation 
 

 
 อะไรคือคุณสมบัติที่ สําคัญที่สุดเพียงหนึ่งเดียวซึ่งเราควรจะมีเมื่อ
พยายามจะพิชิตใจใครบางคน ไมวาจะในดานการงานหรือชีวิตสวนตัว ส่ิงนั้นก็
คือ เสนห อันหมายถึงความสามารถที่จะสรางความสัมพันธที่ไมธรรมดากับใคร
ก็ได และทําใหใครคนนั้นรูสึกวาเปนคนพิเศษจริงๆ เมื่ออยูตอหนาคุณ 
   
 
 

 
The Power of Charm  จะเปลี่ยนชีวิตคุณ ดวยขอแนะนําในการ 

• ยึดกุมความสนใจ และความไววางใจของใครๆ ไดภายในไมก่ีวินาทีแรกของการพบปะ 
• ไดรับการสนับสนุนจากคนอื่นๆ ที่สามารถชวยใหคุณบรรลุเปาหมายได 
• เปนเจาแหงภาษากาย และเทคนิคการฟงช้ันสูง ซึ่งจะทําใหคนอื่นๆ รูสึกวาไดรับความสนใจอยาง 

จดจอจากคุณ 
• พูดและนําเสนองานไดอยางมีพลัง และจับใจมากขึ้น 
• พัฒนาทักษะการเจรจาตอรองของคุณอยางชัดแจง 
• เปดโอกาสทางธุรกิจไดมากขึ้น รวมทั้งความกาวหนาในงาน 

ถาคุณทําใหคนอื่นรูสึกสําคัญตอหนาคุณมากเทาไร พวกเขาก็จะรับรูวาคุณมีเสนหมากขึ้น 
สามารถสรุปพฤติกรรมได 5 ประการ (5 A) ดังนี้ 

1. Acceptance (การยอมรับ) เปนการยอมรับตัวตนของคนอื่นอยางส้ินเชิงโดยไร
ขอจํากัดใดๆ ทั้งไมวิพากษวิจารณ หรือจับผิด ยอมรับทุกๆ อยางเกี่ยวกับพวกเขา 
เวลาที่คุณย้ิมอยางมีความสุขเมื่อเห็นใครบางคน ความนับถือตัวเองของพวกเขาจะพุง
ข้ึนโดยอัตโนมัติในทันที พวกเขาจะรูสึกดีตอตัวเอง รูสึกวาตัวเองมีความสําคัญ และมี
คุณคา ทําใหพวกเขารูสึกวาคุณมีเสนห แมวาคุณจะยังไมไดพูดอะไรเลย 

2. Appreciation (การซาบซึ้ง)  เวลาที่คุณแสดงความซาบซึ้งสําหรับสิ่งที่พวกเขาทําให
ความนับถือตัวเองของพวกเขาก็จะเพิ่มสูง ข้ึน เขาจะรู สึกวาตัวเองมีคุณคา มี
ความสําคัญ มีความสามารถ เพียงคุณพูด “ขอบคุณ” ในทุกๆ โอกาส 
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3. Approval (การเห็นชอบ)  นิยามของการเห็นชอบคือ “การสรรเสริญ”  เม่ือคุณยกยอง
สรรเสริญคนในสิ่งที่พวกเขาทํา ความนับถือตัวเองของพวกเขาจะพุงสูงข้ึน ทําใหพวก
เขารูสึกวาคุณนาสนใจ นายอมรับ นาช่ืนชอบมากขึ้น และเปนคนที่มีเสนห 

4. Admiration (การชื่นชม)  เวลาที่คุณเอยชมคนอยางจริงใจ พวกเขาจะรูสึกดีข้ึนกับ
ตัวเอง รูสึกถึงการเปนที่ยอมรับ พวกเขาจะชอบตัวเอง และชอบคุณมากขึ้น 

5. Attention (การสนใจ)  นับเปนคุณสมบัติสําคัญที่สุด เมื่อคุณใหความสนใจอยาง
จริงจัง พวกเขาก็จะรูสึกถึงความสําคัญ และคุณคาของตัวเองมากขึ้น และจะชอบคุณ
มากขึ้น 

 
เคล็ดลับการฟงที่มีประสิทธิผล 4 ประการ 

• ฟงอยางสนใจ ไมขัดจังหวะ ฟงอยางเงียบโดยสิ้นเชิง เวลาที่คนหนึ่งไดรับการตั้งใจฟงจาก
อีกคนหนึ่ ง  เขาจะได รับผลทางชีววิทยา  สมองของเขาจะหลั่ งสารเอนโดรฟนส  
“ยากอความสุข” แหงธรรมชาติออกมา ทําใหรูสึกดีตอตัวเอง เขาจะไววางใจคุณมากขึ้น 
จากการที่คุณตั้งใจฟงเขา 

• หยุดกอนตอบ เปนการไมขัดจังหวะของอีกฝายหนึ่ง ถาเขาหยุดเพื่อเรียบเรียงความคิดกอน
พูดตอ และทําใหเขารูสึกวาส่ิงที่เขากําลังพูดมีความสําคัญ เปนการเสริมคุณคาในตัวผูพูด 
และทําใหเขามองคุณมีเสนห และฉลาดดวย 

• ถามเพื่อความชัดเจน อยางเชน คุณหมายความวาอยางไร คนที่ถามยอมเปนคนควบคุมคน
ที่ตอบคําถามยอมถูกควบคุมโดยคนที่ถาม  

• ปอนกลับ หรือ ทวนความดวยถอยคําของคุณเอง เปนการทดสอบการฟงที่มีประสิทธิผล
เปนขอพิสูจนวาคุณตั้งใจฟงจริงๆ เปนการถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็นตอส่ิงที่พูด 
 

The Power of Charm  นําเสนอวิธีที่คุณจะเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอกของคุณดวยการพัฒนา และใชทักษะ
ที่จะชวยใหคุณควบคุมภาพลักษณสวนตัวที่คุณอยากจะใหคนอื่นมองเห็น ปลอยใหกลไกภายในดําเนินไป
ตามธรรมชาติ อยากังวลมากเกินไปกับเรื่องการเปลี่ยนความคิด และความรูสึกภายใน ขอใหเนนพฤติกรรม
ภายนอก ลองเลือกใครคนหนึ่งที่คุณรูสึกวาเขามีเสนห แลวคิดดูวาเขาปฏิบัติตัวตอคนอื่นอยางไรในการ
สนทนา จากนั้นก็ใหลองพยายามทําแบบเดียวกันเวลาที่คุณคุยกับคนอื่น 
 

• เวลาที่ใครบางคนกําลังพูดกับคุณ โดยเฉพาะพูดเรื่องที่สําคัญสําหรับเขา ขอใหคุณลองเอียง
ศีรษะไปดานใดดานหนึ่งเล็กนอย เปนกฎเอียงศีรษะเวลาฟง ตั้งศีรษะตรงเวลาพูด ใชการ
สบตากับแตละคนในทุกการสนทนา เปนสัญญาณที่นักฟงช้ันยอดใชในการบงบอกวา  
ฉันกําลังจดจออยูกับสิ่งที่คุณกําลังพูดอยางเต็มที่ ถือวามีสวนรวมในการสนทนาดวย 
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• การผงกศีรษะเปนการสงสัญญาณบอกคนอื่นวา คุณเปนคนอบอุน เปนมิตร และใหความ
สนใจ นับเปนองคประกอบสําคัญหนึ่งของเสนห  

• พูดดวยรางกายของคุณ  เวลาคุณคุยกับใครก็ตาม ขอใหหันตัวทั้งตัวของคุณเขาหาเขาแลว
ทุมความสนใจทั้งหมดของคุณใหกับเขา ถาคุณนั่ง ก็ใหโนมตัวเขาหาเขา ราวกับวาคุณกําลัง
จดจออยูกับทุกๆ คําพูดของเขา ตาจองอยูที่ปากและตาของเขา คอยๆ เคลื่อนสายตาจาก
ดวงตาขางหนึ่งไปยังอีกขางหนึ่ง ขณะที่กําลังฟงเขาพูด ขอใหพยายามโนมตัวไปขางหนา
แทนการนั่งหลังตรงหรือเอนตัวไปดานหลังเวลายืนใหรักษาระยะความสบายใจระหวางคุณ
กับอีกฝาย หันหนาเขาหาตรงๆ ยืนใหหางจากเขาสัก2-4 ฟุต อยากอดอก สัญญาณ
ทั้งหมดนี้จะบงช้ีวา คุณกําลังตื่นเตนสนใจในสิ่งที่อีกฝายกําลังพูด เทคนิคเหลานี้ชวยทําให
พวกเขารูสึกดี และจะชอบคุณที่คุณทําอยางนั้นดวย 

• ถาคุณกําลังฟงอยางสนใจ และอีกฝายที่พูดดูกําลังมีอารมณ ก็ขอใหฟงโดยเพิ่มความอดทน
เขาไปใหมากข้ึนกอนที่คุณจะพูดอะไรออกไป ปลอยใหเขาไดพูดและระบายอารมณโกรธ 
หรืออารมณอ่ืนๆ ออกมาจนหมด กอนที่คุณจะพยายามกระโดดเขาไปเสนอความเห็น  
ที่สําคัญที่สุดขอใหระมัดระวังในการใหคําแนะนํา นอกจากจะมีคํารองขอจริงๆ การฟงดวย
ความเห็นใจของคุณยอมจะไดรับการชื่นชม 

• เทคนิคการพูด ใชน้ําเสียงทุมลึกบอยๆ ทําใหคุณเปนคนมีน้ําเสียงนาฟง และอบอุน ทั้งยัง
เปนคนที่มีเสนหมากขึ้นดวย การลดจังหวะความเร็วในการพูด การเวนจังหวะการพูดทําให
มีเวลาคิด ขอใหฝกการหยุดเมื่อส้ินสุดแนวคิดหนึ่ง หรือหลังจากที่เพ่ิงพูดประเด็นสําคัญจบ
ไป คุณควรจะเวนจังหวะการพูดเสมอ หลังจากที่คุณเพ่ิงพูดบางอยางที่สําคัญ ที่ซับซอน 
หรือที่ผิดแปลกออกไปการเปนคนมีเสนห ไมใชการมุงเอาชนะ การโตเถียง หรือการทําให
คนอื่นประทับใจในความฉลาดของคุณ 

• หลีกเล่ียงความขัดแยงอยางสุดความสามารถ มันคือตัวทําลายเสนห 
• เสนอความคิดเห็นของคุณอยางนุมนวล นาจูงใจ อยาพยายามเอาชนะเปนอันขาด 
• ปฏิบัติตัวตอทุกคนที่คุณพบราวกับวาเขาเปนลูกคามูลคาลานเหรียญของคุณ เหมือนกับเขา

เปนบุคคลที่สําคัญที่สุดในโลก เมื่อคุณเขาหาคนดวยวิธีนี้ คุณก็จะทําใหพวกเขารูสึกดีกับ
ตัวเองและพวกเขาก็จะรูสึกวาคุณมีเสนหอีกดวย 

 
ขอจงผสมผสานความสามารถทั้งหมดของคุณใหเปนศิลปะแหงเสนห โดยการใสทัศนคติเหลานี้เขา

ไปในนิสัยการฟงและการพูดของคุณ นี่เปนการอุทิศตัวที่จะนําความสุขมาสูคุณและคนอื่นๆ 
• ตั้งใจที่จะชื่นชม และช่ืนชอบทุกคนที่คุณพบ 
• ตั้งใจที่จะเมตตากรุณา และเขาใจ ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม 
• ตั้งใจที่จะใสใจ มีน้ําใจ และไมตัดสิน 
• ตั้งใจที่จะยิ้ม และชมเชยงายๆ  
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  ในโลกแหงการแขงขันทักษะเสนหของคุณจะชวยใหคุณไดเปรียบมาก เพ่ือนรวมงานและ
หัวหนางานของคุณจะรอคอยที่จะไดใชเวลากับคุณ ไมใชเพราะคุณฉลาดเทานั้น แตเพราะเสนหของคุณดวย
คุณจะไดรับการเลื่อนตําแหนงเร็วข้ึน คนที่สามารถชวยคุณไดจะเปดประตูรับคุณ และโอกาสความกาวหนา 
ก็จะเพิ่มขึ้นดวย  
  ทั้งหมดก็ข้ึนอยูกับตัวคุณเอง คุณไมมีอะไรจะเสีย แตจะไดทุกส่ิงทุกอยางทีเดียว มีใครบาง
ที่ไมชอบอยูกับคนที่ดูเหมือนจะชื่นชมพวกเขา เปนหวงเปนใยพวกเขา ฟงพวกเขา ตอบสนองตอพวกเขา 
คนที่ทําใหพวกเขารูสึกเปนคนสําคัญ และมีคุณคา ใครบางที่ไมอยากใชเวลากับคนมีเสนห 
 
   

ความสําเร็จแหงการกระทําของบุคคลที่ยิ่งใหญทั้งหลายนั้น 
ขึ้นอยูกับจิตใจที่งดงาม 

ของเขามากกวาวิธีการกระทําของเขา 
  


