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การพูดดีดีไมมีตนทุน ไมตองใชเงิน ไมตองเปน

นักพูด ใชแคความจริงใจและความต้ังใจจริงบวกกับการ
ฝกฝนอีกเล็กนอย แตผลท่ีไดกลับมานั้นคุณคามหาศาล  
จึงมีขอคิดพัฒนาตนเอง ดวยการรูจักการใชคําพูด   
สรางมนุษยสัมพันธ มิตรภาพความรัก และ ความสําเร็จ
ในชีวิต “65 วิธีพูดดีดีไดใจคน” มีดังน้ี 
 

 วิธีที่ 1  พูดดวยความออนนอมถอมตน  
คนเยอหย่ิงอวดดียอมไมไดรับการตอนรับจาก

ผูอ่ืน คนท่ีชอบคุยโวโออวดยอมสรางความเบ่ือหนาย
เอือมระอาใหกับผูอื่น การออนนอมถอมตนไมใชการลด
คุณคาของตัวเองใหตํ่าลง แตเปนสุดยอดวิธีในการแสดง
ความคิดความรูสึกของตนเองออกมา 

 
  วิธีที่ 2  รูจักใชคําพูดที่ยืดหยุน 

  คําพูดท่ียืดหยุนไมผูกมัด ก็คลายกับนักแสดงท่ี
แสดงละคร ใชบอยเขาก็ยอมจะคลองไปเอง 

 
  วิธีที่ 3  พูดผิดพูดใหมใหทันทวงที   

สี่เทายังรูพลาด นักปราชญยังรูพลั้ง กาวพลาด
ไปก็ลุกข้ึนมาใหมได คนเม่ือพูดผิดพล้ังไปแลว ก็หา
คําพูดท่ีนาฟงมาชดเชยได 

 
  วิธีที่ 4  ใชคําพูดเปล่ียนศัตรูใหเปนมิตร 

 อยาไปหาเร่ืองกับศัตรู ขอเพียงในใจเรามีคําพูด
ท่ีนาฟง จะยังมีใครเปนศัตรูกับเราไดอีก 
 
 

  วิธีที่ 5  รูจักใชคําพูดชื่นชมผูอื่น 
 คําพูดหวานหูทําใหคนฟงรูสึกอบอุนแมอากาศ
จะหนาว คําพูดท่ีทํารายจิตใจคนแมจะอยูในฤดูรอนคน
ฟงก็ยังรูสึกหวานเหน็บหัวใจ บางคร้ังคําพูดดีดีเพียง
ประโยคเดียวก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนทั้งชีวิตได 
 

  วิธีที่ 6  พูดแคสามสวนก็พอ 
 เปดเผยตรงไปตรงมา ไมไดหมายความวาให
พูดจาไมเหลือทางหนีทีไล พูดมากเกินไปบางคร้ังอาจ
กอใหเกิดภัยข้ึนได จงจําไววา ภัยเกิดจากปาก 
 

  วิธีที่ 7  รูจักเอาตัวเองมาลอเลน 
 หากเราสามารถเอาสวนท่ีนาขําของตัวเองมาพูด
เปนเร่ืองตลกใหคนอ่ืนไดหัวเราะอยูเสมอก็จะสามารถ
ชนะใจไดรับมิตรภาพจากผูอื่นอยางแนนอน เพราะการท่ี
เราใหความสําคัญผูอ่ืนหัวเราะเยาะตัวเอง  ก็เทากับ
แสดงใหเห็นวาทานมองตัวเองกับผู อ่ืนอยูในระดับ
เดียวกัน 
 

  วิธีที่ 8  ไมใชวาจาแสดงการปฏิเสธผูอื่น 
 ถาในระหวางการพูดจา หากใครชอบแสดงทาที
ปฏิเสธไมรับฟงผูอื่นอยูเสมอ ก็จะทําใหอีกฝายทนไมไหว 
โกรธหรืออาจทําใหเกิดการปะทะกันทางวาจาหรือใช
กําลังได 
 

  วิ ธี ที่  9   ไม ใ ช คํ า พู ด ก ร ะทบก ร ะ เ ที ยบ        
เหยียดหยาม 
 อยาคิดวาเร่ืองหยุมหยิมเล็กนอยจะไมสราง
ปญหาใหญได ตรงขาม ควรใหความใสใจโดยเร่ิมตนจาก
จุดเล็ก ๆ สรางภาพลักษณของตัวเองใหสมบูรณพรอมใน
ทุกดาน สุดทาย ตองฝกตนใหรูจักใชคําพูดท่ีเหมาะสม 
 

  วิธีที่ 10  บางคร้ังก็ไมจําเปนตองพูดตรงเกินไป   
 ในการพูดจาควรเรียนรูจักคําวา  ออมคอม     
เรือเดินสมุทรท่ีสามารถหลบหลีกโขดหินโสโครก จนไป
ถึงจุดหมายปลายทางไดอยางราบร่ืน น่ันก็เปนเพราะมี
ความเชี่ยวชาญในการออมน่ันเอง 
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  วิธีที่ 11  อยาใชคําพูดขวานผาซาก ทํารายจิตใจ
ผูอื่น   
 คําพูดตรงไปตรงมาคือมีดท่ีแหลมคมทําราย
จิตใจผูอื่นแลวยังทํารายจิตใจตัวเอง คําพูดท่ีนุมนวลคือ
ลมพัดในฤดูใบไมผลิ การปลอบใจผูอื่นก็คือการปลอบใจ
ตัวเอง 
 

  วิธีที่ 12  ไมพูดมากพรํ่าบน   
 หวัด ไมใชโรคอันตรายรายแรงอะไร แคกินยาก็
หายแลว แตการพูดมาก พรํ่าบน พิร้ีพิไร เปนโรคทาง
จิตใจท่ีรักษายากโรคหน่ึง ซึ่งอาจสงผลรายแรงตอทุกคน
ในครอบครัวได 
 

  วิธีที่ 13  รูจักใชภาษาทาทาง   
 การแสดงออกทางอารมณและความคิดท่ีปรากฏ
บนใบหนาและกริยาทาทาง มีพลังมากกวาการแสดงออก
ทางคําพูด 
 

  วิธีที่ 14  พูดคํา “ขอโทษ” ใหเปน   
 พลั้งปากพูดผิดเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นไดตลอดเวลา 
เม่ือพูดผิดไปแลวมารูสึกเสียใจภายหลังหาใชเร่ืองสําคัญ 
ท่ีสําคัญก็คือเราจะทําอยางไรใหไดผลเสียอันเกิดจากการ
พูดผิดไปน้ันลดลงใหเหลือนอยท่ีสุด 
 

  วิธีที่ 15  รูจัก “ติชม” ดีกวาชมอยางเดียว   
 เอาแตย้ิมแยมพูดจาใหกําลังใจผูอื่นอยางเดียวหา
ใชวิธีท่ีดีท่ีสุด บางคร้ังบางเวลาในขณะพูดคุยสนทนาถา
สอดแทรกคําติไปบางกลับจะทําใหผูอ่ืนยอมรับไดงาย
กวา 
 

  วิธีที่ 16  อยาไปพูดเปดโปงแผลเกาของคนอื่น   
 การเปดโปงแผลเกาของผูอื่น เปนส่ิงท่ีไมควรทํา
อยางย่ิง เพราะมีแตคนโงหรือคนบาเทาน้ันท่ีจะไมโกรธ 
 

  วิธีที่ 17  อยาเอาแตพูดจากลาวโทษผูอื่น   
 ผลักภาระความรับผิดชอบท้ังหมดไปใหผูอื่น 
ผลประโยชนตาง ๆ ตัวเองผูกขาดไวคนเดียว คนประเภท
น้ีคือคนท่ีไมมีมนุษยสัมพันธ 
 

  วิธีที่ 18  จงพูดจาดวยเหตุผล อยาใชอารมณ   
 สมมติวาเราเกิดโทสะแลวอาละวาดใสผูอื่นไป
บางทีความโกรธของเราอาจมลายจมหายไป หลังจากน้ัน
ใจคอก็สบายขึ้น แตเม่ือเราวาผูอื่นแลวเราสบายใจเขาได
แบงปนความรูสึกเชนน้ันกับเราบางหรือเปลา 
 

  วิธีที่ 19  รับฟงคําพูดของผูอื่น ดวยความนอบ
นอมจริงใจ  
 ชีวิตคนเราน้ันส้ันนัก ไมควรเอาแตคุยโวใหผูอ่ืน
ฟง เพียงเพราะตนเองไดรับความสําเร็จเพียงเล็กนอย 
หากแตควรสดับรับฟงคําพูดของผูอื่นอยางต้ังอกต้ังใจ ยัง
จะมีประโยชนเสียกวา  
 

  วิธีที่ 20  พูดจากับใคร ตองรูจักและเขาใจคนฟง 
 พูดมาก ก็ใชวาคนอื่นจะรูสึกดีกับทาน พูดนอย 
ก็ใชวาคนอ่ืนจะรูสึกวาทานโงเขลา  ประเด็นสําคัญอยู
ท่ีวา กอนจะจุดธูปก็ตองดูใหแนใจวา จะไหวพระโพธิสัตว
องคไหน จะพูดจาก็ตองดูวา พูดกับใคร 
 

  วิธีที่ 21  อยาใชคําพูดทํารายคน 
 คนเราทุกคนตางรูจักโกรธ รูจักไมพอใจดวยกัน
ท้ังน้ัน เวลาท่ีมีใครมาพูดอะไรแลวเรารูสึกไมเขาหูก็ควร
ทําเปนเอาหูไปนาเอาตาไปไรเสียไมจําเปนตองไปจริงจัง
จนเกินไป คิดแตจะตองโตตอบกลับไปใหเจ็บแสบ อะไรท่ี
ไมเกี่ยวกับเรา ก็ไมควรไปตอบโต 
 

  วิธีที่ 22  รู จักเลือกใชคําพูดใหเหมาะสมกับ   
แตละคน   
 ไมวาจะใชภาษาอะไรขอเพียงบรรลุถึงเปาหมาย 
ภาษาอะไรลวนเปนภาษาท่ีไพเราะชวนฟง 
 

  วิธีที่ 23  ฟงมาก พูดนอย พยักหนาอยูเสมอ 
 ฟงมาก พูดนอย พยักหนาอยูเสมอ ไมใชเร่ืองท่ี
ทําไดงาย แตถาทําไดก็จะทําใหสามารถยืนหยัดในสังคม
ไดอยางยาวนาน 
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  วิธีที่ 24  กลาพูดคําวา “ไม” 
 “ไม” คําน้ีเขียนไมยาก แตถาจะเอามาใชใน
ความสัมพันธระหวางบุคคลแลว กลับไมงายเลยท่ีจะเอย
ออกมา  มีคนมากมาย ท่ี เปน เพราะ เ ง่ื อน ไขทาง
ความสัมพันธหรือดวยอุปนิสัยสวนตัว หรือเปนเพราะ
สถานการณบังคับทําใหไมอาจเอยคําวา “ไม” ออกมา 
และเปนเหตุใหตัวเองไดรับความเสียหายอยางมาก 
 

  วิธีที่ 25  “คําพูดที่ไมจริง” ตองพูดดวยเจตนาดี
เทาน้ัน 
 ในชีวิตของคนเราน้ันเปนเร่ืองธรรมดาท่ีจะตอง 
มีเ ร่ืองโกหกอยูมากมายในเร่ืองน้ันบาง เ ร่ืองน้ีบาง      
ขอเพียงไมไดมีเจตนาไปทํารายหรือทําใหผูอื่นเสียหาย 
คําโกหกน้ันเกิดขึ้นเพราะสถานการณบังคับในทางท่ี
เปนไปได 
 

  วิธีที่ 26  รูจักหลีกเล่ียง ไมพูดในสิ่งที่เขาไมชอบ 
 การหลีกเลี่ยงไมพูดในส่ิงท่ีผูอื่นไมชอบชวยให
การคบคาสมาคมดําเนินไปไดอยางราบร่ืน พยายาม
เขาใจผูอ่ืน ใหความเคารพผูอื่นและหลีกเล่ียงการทําให
ผูอื่นไมสบายใจ 
 

  วิธีที่ 27  ยกยองชมเชยดวยความใจกวางและ
จริงใจ 
 การยกยองชมเชยทําใหคนยอมรับงายกวา   
การตําหนิติเตียน ไมวาใครตางก็ยินดีเม่ือไดรับการ    
ยกยองชื่นชม ดวยเหตุน้ีจึงควรเขมงวดกับตัวเองแตใจ
กวางกับผูอื่นไวเปนดี 
 

  วิธีที่ 28  กลาว “ขอบคุณ” ใหติดปาก 
 ขอบคุณ สองคําน้ีพูดไมยาก ท้ังยังมีประโยชน
อยางมาก ทําใหควาจับหัวใจผูอ่ืนไวได 
 
 
 
 
 
 
 
 

  วิธีที่ 29  รูจักใชคําพูดพลิกแพลง คล่ีคลาย
เหตุการณเฉพาะหนา 
 ไมวาใครก็ตองเคยพบกับสถานการณท่ีอึดอัด
กลืนไมเขาคายไมออกดวยกันท้ังน้ัน เม่ือใดท่ีบังเอิญเจอ
สถานการณเชนน้ีเขาก็อยาเอาแตมือไมออนทําอะไร   
ไมถูก จงใชความสามารถท่ีมีอยูมาพลิกแพลงแกไข
สถานการณ 
 

  วิธีที่ 30  “ประจบ” ไดบาง แตอยา “สอพลอ” 
 การประจบสามารถพิชิตใจคนได ขอเพียงเขาใจ
สรรหาคําพูด ชาวจีนมักเปรียบการประจบประแจงวา
เปนการเอาหมวกสูงมาสวมให 
 

  วิธีที่ 31  โตตอบอยางมีชั้นเชิง 
 หนามยอกเอาหนามบง วิธีน้ีเอาไวใชรับมือคนท่ี
มีเจตนารายแฝงอยู 
 

  วิ ธีที่  32  รูจักใช  “คําทักทาย” สรางความ     
สนิทสนม 
 คําทักทายพูดคุยดูแลวเหมือนเปนคําพูดตาม
มารยาทท่ีไมมีความสําคัญอะไร แตหากปราศจากคําพูด
ทักทาย การคบคาสมาคมระหวางมนุษยดวยกันก็คงจะ
เปนไปอยางจืดชืดขาดความสนิทสนมกลมเกลียว 
 

  วิธีที่ 33  รูจักพูดปลอบใจ 
 การปลอบใจท่ีปราศจากความเห็นอกเห็นใจ     
ก็เปรียบเสมือนกับอาหารท่ีไมไดใสเกลือ แมจะมีกลิ่นหอม
เตะจมูกเพียงใดก็ยังคงจืดชืดไรรสชาติ 
 

  วิธีที่ 34  รูจักใชศิลปะและเทคนิคในการถาม 
 เวลาต้ังคําถาม จักตองรูจักใชศิลปะเทคนิค และ
วิธีการตาง ๆ นานาใหเปนประโยชน เ พ่ือใหได รับ
ขาวสารมากท่ีสุดและเขาใจอยางแทจริงวาอีกฝายกําลัง
คิดอะไรและมุงแสวงหาสิ่งใด 
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  วิธีที่ 35  ยกยองสรรเสริญผูอื่นตองพอเหมาะ
พอควร 
 การยกยองสรรเสริญ ดวยเจตนาดี ชวยกระชับ
ความสัมพันธระหวางบุคคล ชวยเพ่ิมพูนมิตรภาพและ
ความเขาอกเขาใจมีคุณประโยชนอยางมาก 
 

  วิธีที่ 36  อยาพล้ังปากพูดสอดแทรก โพลงปาก
พูดตัดบท 
 การตัดบทคําพูดของผู อ่ืนไมเพียงไรมารยาท   
แต ยั ง ทําให ไมว าจะเจรจาอะไรก็ยากท่ีจะประสบ
ความสําเร็จได 
 

  วิ ธี ที่  37   รู จั ก  “แสร ง โ ง ” เ พ่ื อค ล่ีคลาย
สถานการณ 
 แสรงโงเพ่ือคลี่คลายสถานการณจําเปนตองใช
สติปญญาท่ีสูงกวาผูอื่นในข้ันหน่ึงของภูมิหลัง รวมท้ังมี
ความเปนตัวของตัวเอง 
 

  วิ ธีที่ 38  มีศิลปะในการใช “ขออาง” แกไข
สถานการณเอาตัวรอด 
 ขออางท่ีฉลาด ชวยปดบังความหนาบางไดดี ท้ัง
ยังชวยใหหลุดพนจากสภาพท่ีอับจนไดเพราะเสียง
หัวเราะจะชวยกลบเกลื่อนทุกสิ่งทุกอยางได 
 

  วิธีที่ 39  ตองรูจักใชคําพูดให “โดนใจ” คนฟง   
 หัวใจของคนก็เปรียบไดกับปอมปราการ หาก
สามารถทลายปอมปราการลงไดการเกล้ียกลอมก็สําเร็จ
ไปแลวคร่ึงหน่ึง 
 

  วิธีที่ 40  บางขณะ การ “น่ิงเงียบ” คือ คําพูดที่  
ดีที่สุด 
 “น่ิงเ สียตําลึงทอง” เปนการน่ิงเ งียบซึ่ งเปน     
กลยุทธในการเกล้ียกลอมท่ีเหนือชั้นอยางหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 

  วิ ธีที่ 41  หัดใช “คําชมบุคคลที่ 3” ใหเปน
ประโยชน 
 คําพูดเพียงประโยคเดียวของบุคคลท่ี 3 ดีกวา 
พูดเอง 100 ประโยค 
 

  วิธีที่ 42  ไมวากรณีใด จงอยาใช “คําขมขู” 
 คนเหมือนกันจะใหใครกลัวใครน้ันยาก คิดจะใช
คําขมขูเพ่ือบรรลุเปาหมาย สูใชกําลังเลยจะดีกวา 
 

  วิธีที่ 43  ไมโนมนาวดวยการหักหาญน้ําใจ 
 โนมนาวผูอื่นใหคลอยตามดวยการหักหาญใน
ดานความคิดก็เทากับตบปากตัวเอง 
 

  วิธีที่ 44  ใช “หัวใจที่มีความรูสึกรวมกัน” ในการ
เกล้ียกลอมเจรจา   
 วิธีเกล้ียกลอมดวยการทําใหเกิดความรูสึกรวม
จะไดผลดีย่ิงขึ้น หากหลีกเล่ียงเร่ืองท่ีอีกฝายหนึ่งถือสา
และเร่ิมพูดจากเร่ืองท่ีอีกฝายสนใจ 
  

  วิธีที่ 45  รูจักใชเทคนิค “ย่ัวยุแมทัพ” 
 หากฝายตรงขามเปนคนอนุรักษนิยม เวลาจะใช
ยุทธวิธีย่ัวยุแมทัพก็ควรใครครวญดูกอนวา การกระทํา
ของเราจะบรรลุเปาหมายไดหรือเปลา 
 

  วิธีที่ 46  เอาชนะการเจรจาดวยการแสดงพลัง
อํานาจ 
 ใน ขณะ เ จ ร จ า เ ก ล้ี ยกล อม โน มน า ว ผู อื่ น        
พลังอํานาจมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงยวด 
 

  วิธีที่ 47  ใชความจริงโนมนาวจติใจ   
 ความจริงเทาน้ันท่ีจะทําใหคนเกิดความซาบซ้ึง
ใจ เวลาเจรจาเกล้ียกลอมไมควรแสรงทําเปนจริงมิฉะน้ัน
แลวผลท่ีตามมาจะย่ิงแยลง 
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  วิธีที่ 48  รูจักหยอด “คําหวาน” 
 คนท่ีพูดจานุมนวลใชวาจะตองเปนคนออนแอ
เสมอไป แตอาจเปนเพราะเขาเปนคนใจกวาง คนท่ีพูดจา
แข็งกระดางก็ใชวาเปนคนหย่ิงในศักดิ์ศรี แตอาจเปน
เพราะเขาเปนคนใจคอคับแคบ 
 

  วิธีที่ 49  ชี้ใหเห็นถึงขอเสีย บอกใหรูถึงขอดี 
 ไมวาใครตางก็ยอมจะเลือกทางท่ีไดมากกวาเสีย 
ชี้ใหเห็นถึงขอดี บอกใหรูถึงขอเสีย และยอมรูจักเลือก
ในทางท่ีฉลาด 
 

  วิธีที่ 50  หมั่นยกยองพูดใหกําลังใจ 
 การใหกําลังใจท่ีเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยูเสมอให
ผลดีมากกวาการใหกําลังท่ีไมเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
 

  วิธีที่ 51  สิ่งตองหามในการพูดกับเจานาย 
 ผูบังคับบัญชา คือ ผูกําชะตาอนาคตทางการงาน
ของเรา หากพูดจาไมดูกาลเทศะใหดีอาจนําภัยพิบัติมาสู
ตัวเองได โปรดระวังใหดี 
 

  วิธีที่ 52  จงระวัง อยาใชคําพูดลวงละเมิดตอ
หนาเจานาย 
 หากเราใชคําพูดเอาชนะผู บังคับบัญชาหรือ
เจานายตอหนาผูคน เราก็อาจโดนไลออกตอหนาผูคน
เชนกัน 
 

  วิ ธีที่  53  ตองเ รียนรู เทคนิคในการเสนอ
ขอคิดเห็นตอผูบังคับบัญชา 
 จงอยาไดเปนคนท่ีวา พอเห็นผูบังคับบัญชา      
สีหนาไมดีก็รีบเปล่ียนความคิดในทันที จงยืนหยัดใน
ความคิดของตัวเอง แตอยายืนหยัดในการแสดงความ
คิดเห็นดวยทาที ท่ียโสโอหังแลวผู บังคับบัญชาก็จะ
มองเห็นความมุมานะอยางไมระยอทอถอยของเรา 
 

  วิธีที่ 54  ลอเลนตองดูกาลเทศะ 
 จะสรางบรรยากาศใหสนุกสนานน้ันทําได      
แตตองระวังอยาทําใหเหตุการณเกิดกลับตาลปตร 
มิฉะน้ันแลวเร่ืองตลกอาจทําใหเราหัวเราะไมออกก็ได 
 
 

  วิธีที่ 55  อยาโออวดตัวเองตอหนาเพ่ือนรวมงาน  
 ความสามารถท่ีแทจริงไมใชอยู ท่ีการคุยโว
ออกมาหากคิดจะยืนหยัดอยางม่ันคงในท่ีทํางาน วิธีท่ีดี
ท่ีสุด คือ การใชสมองใหมาก และลงมือปฏิบัติใหมาก 
 

  วิ ธีที่  56  เ ร่ืองที่ยากจะเอยปากใชวิ ธีบอก
ทางออม 
 ออมคอม ไมใชออมโลก ไมอยางน้ันแลว พูดอยู
คร่ึงวันก็มีแตคําพูดท่ีหาสาระไมได ถาเปนเชนน้ันสูไมพูด
ยังจะดีกวา 
 

  วิธีที่ 57  เวลาตําหนิหรือตักเตือนอยาใชถอยคํา
รุนแรง 
 หากความผิดหรือเ ร่ืองราวทํานองเดียวกัน       
มีโอกาสนอยมากท่ีจะเกิดซ้ํา กอนท่ีจะตําหนิดาวาใคร
ควรไตรตรองใหดีเสียกอน 
 

  วิธีที่ 58  คําเตือนฟงแลวขัดหู แคจ้ีถูกจุดก็พอ   
 “คําเตือนฟงแลวขัดหู” คําพูดประโยคเดียวอาจ
ทําใหไดรับความเลื่อมใสศรัทธาหรืออาจนํามาซึ่งภัย
พิบัติสูตัวเองก็ได ดังน้ัน กอนท่ีจะเอยคําเตือนใด ๆ ออก
จากปากตองคํานึงถึงวิธีการท่ีจะใชใหมาก รอบคอบ
อยางท่ีสุด เพียงจี้ถูกจุดก็พอ เผ่ือเปนชองทางถอยใหกับ
อีกฝายหนึ่งบาง 
 

  วิธีที่ 59  ชี้ใหเห็นความผิด แตไมทําใหเสียหนา 
 หนาตา คือ ปายบอกย่ีหอท่ีติดตัวเราไปตลอด
ชีวิต  ความผิด คือ ฝุนละอองท่ีติดอยูบนปาย เมื่อใดท่ี
คนสองคนเกิดขอขัดแยงกับผูตําหนิตองชวยรักษาปาย
ย่ีหอของอีกฝายไวกอนแลวจึงคอยเช็ดฝุนละอองบนปาย
น้ันออก 
 

  วิธีที่ 60  เอาใจลูกนอง มีวิธี 
 ประจบ ผูใตบังคับบัญชาแคคําพูดคําเดียวก็ทํา
ใหเขาดีใจไปนาน 
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  วิธีที่ 61  พูดกับตัวเอง ก็เปนเทคนิคอยางหนึ่ง 
 พูดกับตัวเอง หากใชไดถูกท่ีถูกเวลาแลวยังจะ
ไดผลดีกวาพูดตามความเปนจริงเสียอีก ในเม่ือพบกับ
สถานการณท่ีอึดอัดลําบากใจหรือไมสะดวกท่ีจะพูดตรงๆ 
ดังน้ัน การพูดกับตัวเองอาจชวยแกปญหาได 
 

  วิธีที่ 62  พูดในที่ชุมชนตองสั้นและไดใจความ 
 ตองจดจําหลักการในการพูดในที่ชุมชนขอหน่ึง
ท่ีวา ไมวาจะเปนโอกาสไหน ในสถานที่เชนไร หัวขอท่ีจะ
พูดจะเปนหัวขออะไรก็ตาม ก็จะตองพยายามพูดให
กระชับและไดใจความมากท่ีสุด หลีกเล่ียงการพูดซ้ําซาก
ไมตรงประเด็น 
 

  วิธีที่ 63  จงศกึษาทําความรูจักผูฟงกอนขึ้นพูด 
 นักอภิปรายท่ีประสบความสําเร็จ เปนเพราะรูวา
ตอง พูดอยางไรจึ งจะถูก ใจคนฟง  พูดถูกใจ  ไม ใช
ประจบประแจง มิฉะน้ันแลว จะทําใหคนฟงเกิดความ
เอือมระอา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  วิธีที่ 64  ฉลาดใชเทคนิค “ยอมลดตัวลงตํ่ากอน 
เพ่ือจะข้ึนสูงในภายหลัง” 
 ภูเขามีสูงมีตํ่า ชีวิตคนเราก็เชนกัน มีตกต่ํามีข้ึน
สูง ตองรูจักไขวควาชวงจังหวะท่ีจะนําชัยชนะมาสูตนเอง 
 

  วิธีที่ 65  คําพูดที่ออกจากใจ คือ สุดยอดคําพูดที่
ไดใจคนฟง 
 เม่ือมีความเขาใจและไดแลกเปล่ียนความรูสึก 
ซึ่งกันและกันก็ยอมจะมีพ้ืนฐานทางจิตใจท่ีจะยอมรับ   
ซึ่งกันและกัน คําพูดก็ยอมจะเขาถึงจิตใจของอีกฝาย 
 

************** 
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