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บทนำ

จะเบื่อมั้ย...

หากคุณต้องนั่งฟังผู้บรรยายพูดหรือเล่าอะไรสักเรื่องหนึ่ง แต่เขา 

กลับอ่านสไลด์ไปเรื่อย  ๆ สไลด์ต่อสไลด์ไม่เงยหน้าขึ้นมาสบตากับ 

คนฟังอย่างเราบ้างเลย นึกภาพตามแล้วก็คงไม่ต่างอะไรกับการเรียน 

ในห้องที่ครูบางคนสอนด้วยน้ำเสียงราบเรียบโดยไม่มีประเด็นไฮไลต์ 

ชวนให้ติดตามหรือกระตุ้นให้เกิดความอยากเรียนรู ้

ยิ่งถ้าผู้พูดพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวเองมากเท่าไร ใจของคนฟัง 

ก็คงจะยิ่งลอยห่างออกไปจากผู้พูด ตัวอย่างนี้สะท้อนได้ว่าหากผู้พูด 

ไม่สามารถสื่อสารให้ผู้ฟังรู้สึก  “คลิก”  ได้ การพูดหรือการนำเสนอใด  ๆ 

ย่อมไม่ก่อให้เกิดผลและประโยชน์

ฉะนั้น สิ่งที่เราควรทำเมื่อต้องเป็นผู้พูดหรือผู้บรรยายก็คือ ทำให้ 

การนำเสนอนัน้ไมใ่ชเ่รือ่งนา่เบือ่ แตเ่ปน็เรือ่งทีน่า่ประทบัใจ (Impress)  

จนผูฟ้งัมคีวามรูส้กึรว่มและคลอ้ยตามในสิง่ทีพ่ดู (Influence) เหน็ภาพ 

หรือทึ่งในสิ่งที่กำลังนำเสนอ รวมทั้งสามารถจดจำในสิ่งที่ฟังได้ แม้ว่า 

การนำเสนอจะจบลงไปแล้วก็ตาม (Impact)
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แก่น
หัวใจ

Focus ประเด็น

Talent บุคลิกภาพและทักษะ
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การโน้มน้าวคืออะไร

การโน้มน้าวใจคือการเติมเต็มส่วนที่ขาดให้แก่ผู้ฟัง ทำให้เขามอง 

เห็นความสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง พร้อมคิดเห็นสอดคล้องไป 

ในทางเดียวกันกับผู้พูด จนเปิดหัวใจฟัง จดจำ และนำไปใช้ต่อได้  

กรณีนี้ผมขอเปรียบเปรยให้เห็นภาพว่า ผลลัพธ์ของการโน้มน้าวใจ 

ก็ไม่ต่างอะไรกับ  “ฉากจบ”  ของเรื่องที่ตัวละครเอกแสดงได้สมบทบาท  

จนผู้ชมรู้สึกอินและไม่อาจละสายตาไปได้ แม้ละครจะจบลงไปแล้ว  

สิ่งที่นักแสดงสื่อไว้ก็ยังสะท้อนแง่คิดและให้มุมมองอยู่ในใจผู้ชม

บนเวทีของการพูดโน้มน้าวใจ “ผู้พูด” ก็คือนักแสดงเอกของเรื่อง  

ทุกอย่างขึ้นอยู่กับ  “ผู้พูด”  เพียงคนเดียวเท่านั้นว่าจะพูดโน้มน้าวให้ 

น่าฟังและน่าประทับใจได้มากขนาดไหน และจะพูดอย่างไรให้ผู้ฟัง 

จดจำโดยสามารถหยิบข้อมูลชี้เฉพาะนั้นมาเติมเต็มสิ่งที่ตัวเขาเอง 

ต้องการได ้ จะว่าไปแล้ว “การโน้มน้าว” เป็น “ศิลปะ” อย่างหนึ่งในการ 

ที่ผู้พูดจะปลดล็อกและเปิดประตูใจของผู้ฟัง โดยอาศัย “ความเป็นเหตุ 

และผล” ซึ่งเปรียบเสมือนการประนีประนอมความรู้สึกของทั้งผู้พูดและ 
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ผู้ฟัง  ให้มีความเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้ผู้ฟัง  จดจำ 

สาระสำคัญและนำไปใช้อย่างคล้อยตามได้ โดยหากคุณเป็นผู้พูด 

ที่ทำเช่นนั้นได ้ นั่นถือเป็น ชัยชนะ

เทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ ในกระบวนการนี้คือ คุณควรจะพูดให้ผู้ฟังมี 

ความรู้สึกคล้อยตามว่าหลังจากที่คุณพูดจบ “สิ่งที่เขาจะได้รับคือ 

อะไร” ดังนั้นการพูดโน้มน้าวที่ดีจึงไม่ควรที่จะเอาตัวคุณเป็นที่ตั้ง  

เพราะผู้ฟังอาจเกิดความเข้าใจผิดและคิดว่าตัวเขาเองคงจะไม่ได้รับ 

ประโยชน์จากสิ่งที่คุณพูดมาเท่าไรนัก เป็นเหตุให้สิ่งที่คุณพูดไป 

ทั้งหมดนั้นเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์

ฉะนั้นพึงระลึกไว้เสมอว่า การพูดเพื่อโน้มน้าวที่ดีจะต้องเกี่ยวกับ  

“คนฟัง” ไม่ใช่ “คุณ”

Sender Receiver
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Effective Persuasion through
Excellent Communication

Excellent
Communication

Skills
ทักษะการสื่อสาร

ที่เป็นเลิศ

สร้างความ
ประทับใจ

(impress)

จนมีอิทธิพล
(influence)

ก่อให้เกิดผล
ที่ต้องการ
(impact)

การโน้มน้าวอย่างมีเสน่ห์คืออะไร

การพูดโน้มน้าวผู้ฟังอย่างมีเสน่ห์ไม่ใช่เรื่องยาก ขอเพียงเรา 

เขา้ใจกฎเกณฑเ์บือ้งตน้อยา่งบทบาทของตวัเอง เขา้ใจ “ตวัตน” ของผูท้ี ่

เรากำลังพูดด้วย รู้จักสังเกตกิริยาของเขา พร้อมปรับความเหมาะสม 

ของเรื่องที่พูดให้เข้ากับสถานการณ์อย่างรู้ทันเหตุการณ์ เพียงเท่านี้  

การพูดของเราก็จะประสบความสำเร็จง่ายขึ้น เพราะพูดได้อย่างเป็น 

ธรรมชาติ ปราศจากบรรยากาศของความกดดัน
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กล่าวอย่างง่าย ๆ ได้ว่า การสื่อสารที่เป็นเลิศก็คือการพูดโน้มน้าว 

ใจทีไ่ดผ้ล เพราะการสื่อสารทีเ่ป็นเลศินัน้จะสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ 

ผู้ฟัง ทำให้บทสนทนานั้น ๆ มีผลต่อ “ใจ” จนมีอิทธิพลก่อให้เกิดผลที่เรา 

ต้องการได้

จากเคยโดน “ปฏิเสธ” เสียเป็นส่วนใหญ่

สู่โอกาสแห่งการตกลง
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“
โน้มน้าวใจ
ไม่ใช่บังคับ

”
การพูดเพื่อโน้มน้าวใจคือ

การพูดให้คนเปลี่ยนทัศนคติ
ไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อประโยชน์

ของตัวเขาเองโดยความสมัครใจ
ไม่ใช่การพูดเพื่อบีบบังคับ

ให้เขาต้องทำตาม
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พูดให้ “สำเร็จ”
ด้วยพลังการสื่อสารที่ต้องมนตร์

ดังที่อธิบายไปแล้วว่า การพูดโน้มน้าวใจที่มีประสิทธิภาพคือการ 

สรา้งเสน้ทางการสือ่สารทีเ่ปน็เลศิ ฉะนัน้ปลายทางของการสือ่สารนัน้ ๆ  

ก็ย่อมจะได้พบกับดอกผลแห่งความสำเร็จ เพราะโดยทั่วไปแล้วการ 

สื่อสารจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีผู้ส่งสารและผู้รับสารทำหน้าที่ของตัวเอง 

ในการเป็นผู้พูดและผู้ฟัง การสื่อสารจะดำเนินต่อไปได้เรื่อย  ๆ  หาก 

สารที่ผู้พูดส่งออกไปแต่แรกนั้นมีความน่าสนใจและดึงดูดให้ผู้ฟังมี 

ปฏิกิริยาตอบกลับจนทำให้บทสนทนานั้น ๆ ดำเนินต่อไปได้ ยิ่งถ้าผู้พูด 

เป็นคนคุยสนุก ยิ้มเก่ง รวมถึงมีบุคลิกภาพที่ดูเป็นมิตรแล้วละก็ สิ่งนี้ 

แหละครับจัดเป็น  “เสน่ห์”  ในการสื่อสารที่ใครเห็น ใครเป็นคู่สนทนา 

กต็อ้ง “หลง” เพราะจากประสบการณท์ีผ่า่นมา ผมพบวา่คนมอีธัยาศยั 

ด ี พูดเก่ง พูดเป็น คือลักษณะเด่นที่คนส่วนมากประทับใจ



Communication and Response

Speak

Try Again

Response

Message
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หยุดพูดไร้สาระ
แต่จงสื่อสารอย่างทรงพลัง

ประเด็นนี้คือข้อควรระวัง หลายครั้งเลยทีเดียวที่คนพูดเก่งหลาย 

คนพูดเพลินจนพูดออกนอกประเด็น และกลายเป็นพูดไร้สาระไปใน 

ที่สุด ฉะนั้น แม้จะเริ่มต้นบทสนทนาได้ดี แต่ถ้าจบเรื่องไม่ได้ หรือ 

ทำได้ไม่น่าประทับใจ ก็เท่ากับว่าที่พูดไปตั้งแต่ต้นนั้นเสียเวลาเปล่า  

วิธีที่ดีและจำเป็นมาก  ๆ  สำหรับกรณีนี้ก็คือ ต้องฝึกพูดอย่างมี  “สติ” 

ครับ จากนั้นวางประเด็นที่จะสื่อสารไว ้ หมั่นฝึกซ้อมบ่อย ๆ แล้วคุณ 

ก็จะเริ่มสื่อสารในเรื่องที่ต้องการได้อย่างมีพลังมากขึ้นเรื่อย ๆ 
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ข้อความที่คุณส่งออกไป
อาจไม่ใช่ข้อความที่ผู้ฟังรับรู้

เคยเป็นกันมั้ยครับ หลายครั้งเลยที่เราพูดถึงเรื่องหนึ่งอยู่ แต่ 

อีกคนกลับเข้าใจผิดไปอีกอย่าง ฉะนั้น ข้อความหนึ่ง ๆ ที่คุณพูดออก 

ไป อาจจะไม่ใช่ข้อความที่ผู้ฟังรับรู้ก็เป็นได้ การเช็กข้อมูลที่ผู้ฟังได้รับ 

หลังพูดจบ จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และ 

มั่นใจได้ว่าเรากำลังพูดและรับสารในเรื่องเดียวกันอยู่
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โน้มน้าวใจ
อย่างมีเสน่ห์
สร้างได้ด้วย

เทคนิค
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1. Identify Your Audience and Purpose
	 วิเคราะห์ให้ได้ว่าโน้มน้าวเพื่อใครและเพื่ออะไร

2. Identify Your “BUTTON”
	 กำหนด “ปุ่มจดจำ” ที่เป็นหัวใจ/แก่นของเรื่องที่ต้องการจะโน้มน้าว

3. Establish Your “Content Structure”
	 วางโครงเรื่องในการพูดให้กระชับและมีความเกี่ยวข้องกับผู้ฟัง

4. Rules of 3 E: Exercise  Experiment  Evaluate
	 หลักการฝึกซ้อม ทดลอง และประเมินผล เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง 

และพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ

5. Tell Captivated Story
	 “เล่าเรื่อง” ให้ชวนติดตาม เวทมนตร์เปลี่ยน “ดี” ให้เป็น “ดีเลิศ”

6. Tools to Bond 
	 ใช้ “ตัวช่วย” อย่างฉลาด เทคนิคสร้างความไหลล่ืนในการโน้มน้าว

7. Create a Likable Character
	 สร้างเสน่ห์อย่างมีศิลป์ หลักปรับบุคลิกภาพให้คนชอบ

8. Observe to Keep Engagement
	 สังเกตเพื่อมัดใจ ดึงความสนใจจากผู้ฟังอย่างต่อเนื่อง

9. Power Ending
	 จบให้น่าประทับใจเพื่อปิดฉากการสนทนาอย่างสมบูรณ์


