
 
 

วิธีชนะมิตรและจูงใจคน  
ของ  

เดล คารเนก ี

  หนังสือ "วิธีชนะมิตรและจูงใจคน" ของ เดล คารเนกี  เปนหนังสือที่มีผูอานมากเลมหน่ึง  ใหคติและ
ขอคิดอยางดียิง่  
ในการอยูรวม กับผูอ่ืนในครอบครัว ในชีวติการทาํงาน ในสงัคม   หนังสือไดแบงออกเปน 6 ตอน คือ  
  ตอนที่ 1  เทคนิคสําคญัในการปฏิบัติตอผูอื่น  
  ตอนที่ 2  วิธปีฏิบัติ 6 ประการเพือ่ทาํใหผูอื่นชอบทาน  
  ตอนที่ 3  วิธปีฏิบัติ 12 ประการ เพื่อจูงใจผูอื่นใหคลอยตามแนวความคิดของทาน  
  ตอนที่ 4  วิธปีฏิบัติ 9 ประการเพือ่เปล่ียนแปลงผูอื่น โดยไมใหมีความรูสึกบาดหมางหรอืขุน
เคือง  
  ตอนที่ 5  จดหมายซึ่งบันดาลผลมหศัจรรย  
  ตอนที่ 6  วิธปีฏิบัติ 7 ประการ เพื่อทาํใหชีวติในครอบครวัของทานมีความสุขย่ิงขึ้น  
     กระผมไดบันทึกสรุปยอไวดวยลายมือ ตั้งแตสมัยยังเปนนักเรียนนายรอย นานทีเดยีวครับ ปฏิบัตติาม
แนวทางไดก็หลาย ประการอยู และที่ปฏิบัตไิมไดก็ยังมีอยูไมนอยเชนกัน  ก็ตองพยายามกันตอไป ไมยอ
หยอน ออนกําลังครับ ...... ปอง1930  

 
ตอนที ่1  

เทคนิคสําคัญในการปฏิบตัติอผูอื่น  
บทที่ 1 การตาํหนิติเตียน 

    - 99 ครั้งใน 100 ครั้งแหงความผิดของมนุษย เขาจะไมตําหนิติเตียนตนเองแตอยางใด แมความ
ผิดพลาดน้ันจะ รายแรงสักขนาดไหนก็ตาม  
    - การตําหนิติเตียน เปนสิ่งไรประโยชน เพราะจําตองทาํใหผูถูกติเตียนแกตัวตางๆ และพยายามทีจ่ะ
เขาขางตนเอง การตําหนิติเตยีนเปนภัย เพราะมันสามารถทําใหจิตใจอันภาคภูมิของมนุษยไดรับความ
ปวดราว ทําลายความรูสึกแหงการเปนคนมีความสําคัญ และกอใหเกิดโทสะ  
    - กอนที่จะตาํหนิติเตยีนผูอ่ืน แกไขวิพากวิจารณผูอ่ืน จงแกไขตัวของเราเองใหเรียบรอยเสียกอน  
    - ในการตดิตอกับบุคคลทั่วๆไป เราจงจําไวเสมอวาเรามิไดติดตอกับบุคคลที่เพียบพรอมดวยเหตุผล 
แตเราติดตอกับบุคคลซึ่งเต็มไปดวยความ ผันแปรแหงอารมณ และหอมลอมอยูดวยอคต ิและจติใจคุกรุน
อยูตลอดเวลาดวยความหยิ่งทะนะ และทิฐ ิ 
    - "ขาพเจาจะไมกลาวรายตอผูใด จะกลาวเฉพาะแตความดีเทาที่ขาพเจารูของมนุษยทุกคน"  
    - ควบคุมตนเอง-เขาใจผูอ่ืน-ยินดใีหอภยั  คนหาความจริงวาทําไมเขาจึงไดกระทําลงไปอยางที่เขาได
กระทํา  การเขาใจทุกสิ่งทุกอยาง คือ การใหอภัยทุกสิ่งทุกอยาง  
    - ทําไม? เราจึงจะดวนตดัสนิผูอ่ืนเร็วจนเกินไปเลา  

บทที่ 2  เคล็ดลับที่ย่ิงใหญในการติดตอกบัผูอื่น 

  - มีอยูทางเดยีวเทาน้ัน ที่จะทําใหใครตอใครทําทุกสิ่งทุกอยาง ทานเคยหยุดคดิเรื่องน้ีบางไหม?  ถูก
แลว มีอยูทางเดียวเทาน้ัน และน่ันคือ การทําใหบุคคลผูน้ัน "ตองการ" ที่จะทํา  โปรดจําไว ไมมีทางอ่ืน
อีกแลว  
    - มีอยูไมก่ีอยางที่เรามนุษยธรรมดา มีความกระหายอยากไดดวยหัวใจทีจ่ดจอ น่ันคือ มีสุขภาพสมบูรณ
อายุยืน อาหาร นอนหลับ  เงินและ สิ่งซึ่งจะซือ้ได ความสุขในอนาคต ความเกษมสําราญในกามรมณ ลูก
ไดรับความสุขสวัสด ี และความรูสึกเปนคนสาํคัญ  
    - ความปรารถนาเพ่ือจะเกิดความรูสึกวาเปนคนสําคัญ เปนสิ่งแสดงใหเหน็ถึงความแตกตางระหวาง
มนุษย กับสัตวเดียรจัฉาน  
    - วิธีที่จะสงวเสริมใหเขาเหลาน้ัน ซึ่งอาจจะเปนผูรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา ใหเขามีความ
ขยันหม่ันเพียรอยางสูงสุด ก็คอื การยกยองสรรเสริญและใหกําลังใจ  
    - ไมมีสิ่งใดจะทาํลายความทะเยอทะยานของผูนอย ยิ่งไปกวาการตําหนิตเิตียนจากหัวหนา  
    - การยกยองทําดวยความบริสทุธ์ิใจ สวนการเยินยอทําดวยความไมสจุรติใจ  อยางหน่ึงออกมาจาก
หัวใจ  อีกอยางหน่ึงออกมาจากไรฟน อยางหน่ึงปราศจากการเห็นแกตัว อีกอยางหน่ึงเต็มดวยการเห็นแก
ตัว อยางหน่ึงใหโทษมหันต  
    - เลิกคิดถึงความคดิวิเศษวโิสของเรา ความตองการโนนน่ีของเรา   เราจงมาคิดถึงความดีประการตางๆ
ของผูอ่ืนบาง  แตอยาไดใชคาํเยินยอ ในการชมเชยเปนอันขาด  หากจงใช คํายกยองสรรเสรญิดวย



ความจรงิใจและสุจริต   คําพูดของทานจะฝงอยูในความทรงจาํและเปนสมบัต ิอันล้ําคาแกอีกฝายหน่ึง
นานเทานานจนตลอดชีวิต จะดาํรงอยูใหเขาระลึกถึงมันเสมอเปนเวลาหลายป แมวาทานเองอาจจะลืมเสีย
สิ้นแลว  

บทที่ 3 จงปลุกความรูสึกของอกีฝายหน่ึงใหเกดิความตองการอยางแรงกลา 

  - การชักจูงความประพฤติของมนุษย สิ่งแรก จงปลุกความรูสึกของอีกฝายหน่ึงใหเกิดความตองการอยาง
แรงกลา ผูทีส่ามารถทําไดเชนน้ี  โลกทั้งโลกอยูขางเขา ผูทีท่ําไมได จะเดนิไปตามหนทางอันอางวาง
เปลาเปลี่ยว  
    - วันพรุงน้ี ทานอาจจะตองการใหใครสักคนหน่ึงทําการบางอยาง  กอนทานจะกลาวคําพูดออกมา ทาน
จงหยดุ ถามตนเอง  "ฉันจะปฏบัิติอยางไรจึงจะทําใหเขาตองการทําตามทีฉ่นัชักจูง?" คําถามน้ีจะชวยให
เรายั้งคดิแทนการผลีผลามไปพูดกับใครๆ ถึงความตองการของเรา โดยปราศจากผล  
    - "ถามีเคลด็ลับอยางใดอยางหน่ึงสงเสริมใหไปสูความสําเร็จ เคล็ดลับอันน้ันก็คอืความสามารถ
เขาใจในแงคดิเห็น ของอีกฝายหน่ึง และความสามารถมองสิ่งตางๆในมุมของเขาไดดีเทาๆกับมุมของ
ทานเอง"  
   
   

 
ตอนที ่2   วิธปีฏิบัติ 6 ประการ  
เพื่อทําใหผูอืน่ชอบทาน  

บทที่ 1 จงปฏิบัติตามน้ี แลวจะมีผูตอนรับทานทุกหนทกุแหง 

  - การผูกมติรกับผูอ่ืนจะสําเรจ็เรียบรอยภายในเวลา 2 เดือน ดวยการเอาใจใสอยางแทจรงิตอเขาผูน้ัน 
ซึ่งจะไดผลยิ่งกวาการผูกมติรซึ่งใช เวลาถึง 2 ป แตดวยความพยายามใหเขาผูน้ันเอาใจใสตอเรา  
    - บุคคลใดที่ละเวนการเอาใจใสตอเพ่ือนมนุษยดวยกัน  ไมเพียงแตเขาจะดํารงชีวติอยูโดยปราศจาก
ความราบรื่น หากเขาจะเปนมนุษยที่มี อันตรายอยางใหญหลวงแกผูอ่ืนดวย   มนุษยเหลาน้ีสวนใหญเปนผู
หางไกลจากความกาวหนา และความรุงเรืองในประการทั้งปวง  
    - ฉะน้ัน จงเอาใจใสอยางแทจริงตอผูอ่ืน  ขอเนน จงเอาใจใสอยางแทจริงตอผูอื่น  ถาทานตองการ
ใหผูอ่ืนชอบทาน  

บทที่ 2 วิธีงายๆ ที่จะทาํใหผูอื่นตดิเน้ือตองใจเมื่อแรกพบ 

  - ทานไมมีความรูสึกที่จะยิ้มเลยหรือ? เม่ือเชนน้ันจะทําอยางไรด?ี  มีอยู 2 ประการ  ประการแรกจงบังคบั
ตัวทานใหยิ้ม  
จนได ถาทานอยู คนเดยีว จงบังคับตัวของทานใหผวิปาก หรือทําเสยีงหึ่มๆเปนทํานองเพลง หรือรอง
เพลง ทานจงทาํกิริยา  
ทาทางเหมือนหน่ึงทานกําลังมีความสุข  และในทีส่ดุ จะโนมความรูสึกของทานใหมีความสุขจริงๆ  
    - ความสุขมิไดอยูทีส่ิ่งแวดลอมภายนอก แตอยูทีส่ิ่งแวดลอมภายในตางหาก  
    - ไมใชเพราะสิ่งที่ทานมี หรอืทานอยูในฐานะใด หรือทานอยูที่ไหน หรือทานกําลังกระทําสิ่งใดทีช่วย
ใหทานมีความสุข หรือปราศจาก ความสุข  มันอยูทีท่านคิดถึงส่ิงเหลาน้ันตางหาก  คนสวนมากมี
ความสุขมากนอยเพียงใด แลวแตจะทาํใจใหรูสึกเชนน้ัน  
  - "ทานจะไมยอมเสียเวลาแมแตนาทีเดยีวคิดถึงศัตรูของทาน  จงพยายามตั้งใจใหแนวแน ม่ันคงในสิ่งที่
ทานปรารถนาจะ  
กระทํา  ครั้นแลว โดยปราศจากการลังเลหันเห ทานจงมุงตรงไปสูจดุหมายน้ัน   จงทําใจของทานใหจด
จออยูเสมอวา ความปรารถนาของทานเพ่ือกระทาํสิ่งใดๆ จะประสบผลอันงามเลิศ  แลวทานจะพบวาขณะ
วันและเวลาลวงไป โอกาสจะเปด ใหทานประสบความสาํเร็จตามความปรารถนาโดยไมรูตัว"  
    - จงสรางมโนภาพของทาน ถึงบุคคลทีมี่สมรรถภาพสูง เขมแข็งเอาการเอางาน ซึ่งทานประสงคจะเปน
เชนน้ันบาง และจากความนึกคดิ ทุกๆชั่วโมงอันน้ีเอง สามารถเปลี่ยนแปลงทานใหเปนบุคคลทีมี่ความเดน
เปนพิเศษ..... ความคิด เปนส่ิงที่มีความสําคัญสูงสุด   จงดํารง รักษาจิตใจ แนวจติไวใหอยูในทาที
ถูกตองดีงาม ทาทีแหงความกลาหาญบึกบึน แหงความเปนคนเปดเผยตรงไปตรงมา และราเริง
แจมใส  ความคิดอันถูกตองดงีามจะนําไปสูการสรางสรรค  ความสําเร็จสมดังปรารถนามาจากความตั้งใจ
จริง  เราจะเปนอยางไร แลวแตใจเราคิด  
    - มีภาษิตของจีนกลาวไววา คนทีใ่บหนาไมยิ้ม อยาเปดรานคาขาย  
        ฉะน้ัน วิธีงายๆ ทีท่ําใหผูอ่ืนติดใจเมื่อแรกพบ ก็คือ "ย้ิม"  



บทที่ 3   ถาทานไมทําตามน้ี ทานจะบายหนาไปพบความยุงยาก 

    - การใหเกียรติโดยการตั้งชือ่  
    - พยายามจดจําชื่อบุคคลทีเ่ราพบปะใหไดมากทีสุ่ด  
    - จงจําไววา ชื่อของบุคคลใดก็ตาม สําหรบับุคคลน้ัน เปน สําเนียงหวานที่สุด และสําคัญที่สุด ใน
ภาษามนุษย  

บทที่ 4  หนทางงายๆ ที่จะเปนนักสนทนาที่ด ี

  - ฟงอยางตั้งอกตั้งใจ  สนใจอยางแทจริง   ไมมีสิ่งใดอีกแลวทีจ่ะเปนการแสดงความคารวะย่ิงไปกวาน้ี  
    - มีบุคคลอยูเปนอันมาก ประสบความลมเหลวที่จะเปนผูไดรับความนิยม เน่ืองจากไมฟงผูอ่ืนอยางตัง้
อกตั้งใจ  
    - ความสามารถเปนนักฟงที่ดีของมนุษยเปนสิ่งหายาก  เกือบจะยิ่งกวานิสัยดีๆอ่ืนๆทั้งหลาย  
    - จงตั้งคําถามในเรื่องที่อีกฝายหน่ึงจะตอบดวยความยินดี  สนับสนุนใหผูอ่ืนสนทนาถงึเรื่องของเขา 
และความสําเรจ็ของเขา  
    - โปรดจําไวเสมอวา บุคคลที่ทานสนทนาดวย เปนผูสนใจตัวของเขาเอง ความตองการของเขา และ
ปญหาของเขา ยิ่งกวาจะสนใจในตัวทาน และปญหาของทานตั้งรอยเทา  
            จงเปนนักฟงที่ด ีจงสนับสนุนใหอีกฝายหน่ึงคยุถึงเรื่องของเขา  

บทที่ 5  วิธทีําใหผูอื่นสนใจ 

    - คนหาความจริงวาเขาสนใจในสิ่งใด และเขามีความสุขในการสนทนาถงึสิ่งใด  
            สนทนาในเรื่องที่อกีฝายหน่ึงสนใจ  

บทที่ 6  วิธทีําใหผูอื่นชอบทานในทันท ี

    - จงทําใหผูอ่ืนเกิดความรูสกึเปนคนสําคญั  
    - จงปฏิบัตติอผูอ่ืน เชนเดียวกับที่ทานตองการจะใหผูอ่ืนปฏิบัติตอทาน  
    - คําพูดสั้นๆ เชน "เสียใจมากที่ตองรบกวน" ,  "โปรด",  "กรุณา",  "ขอบคุณ"    ความสุภาพออนโยน
เพียงเล็กนอยจะชวยปลอบใจ  
อีกฝายหน่ึงใหหายจากความเหน็ดเหน่ือยออนเพลียจากงานประจําวัน  
            จงทาํใหผูอื่นเกดิความรูสึกเปนคนสําคัญ และ จงทาํดวยความบริสุทธิ์ใจ  
   
   

 
ตอนที ่3  วิธีปฏิบัติ 12 ประการ เพื่อจูงใจใหผูอื่นคลอยตามแนวความคิดของทาน  

บทที่ 1  ทานไมสามารถชนะการโตแยง 

    - มีอยูหนทางเดียวเทาน้ันที่จะบันดาลใหการโตแยงเปนสิ่งดทีีสุ่ด  น่ันก็คือ หลบหลีกมันเสีย  จงหลบ
หลีกการโตแยง เชนเดียวกับทานหลบหลีกงูพิษ  
    - 9 ใน 10 ครั้งของการโตแยง จะจบลงดวยตางฝายตางเชื่อม่ันยิ่งข้ึนไปกวาเกาวา ตนเปนฝายถูก
เต็มที ่ 
    - "คนทีจ่ําใจตองเชื่อ ในสิง่ที่เขาไมเชื่อ  ความคดิเห็นของเขาจะไมเปลี่ยนแปลง"  
    - เบนจามิน แฟรงคลิน กลาวไววา "ถาทานโตแยง พูดใหเจ็บใจ และ เถียง  ทานอาจประสบชัยชนะใน
บางครั้ง แตเปนชัยชนะที่วางเปลา ทั้งน้ีก็เพราะทานไมสามารถไดรับไมตรีจติจากอีกฝายหน่ึง"  ดังน้ัน
ขอใหทานพิจารณาดวยตนเองวา ทานตองการชัยชนะในการโตแยง หรือตองการไมตรจีิตจากอีกฝาย
หน่ึง?   นอยนักที่จะไดรับทั้งสองอยาง  
    - "เปนส่ิงสุดวิสัย ที่จะเอาชนะคนโงเขลา เบาปญญา ดวยการโตแยง"  
    - พระพุทธเจาตรสั "เวร (ความเกลียด ความพยาบาท) ยอมไมระงับดวยเวร แตระงับดวยความ
รัก"  และทํานองเดียวกัน ความไมเขาใจตอกัน ยอมจะไมระงับดวยการโตแยง แตดวยความรูจักผอนสั้น
ผอนยาว ความสุขุมรอบคอบ ความประนีประนอม และความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งจะชวยใหมองเห็นแงคิดของ
อีกฝายหน่ึงได  
    - ลินคอน กลาว "บุคคลใดมีเจตนาที่จะไดประโยชนสูงสดุ เพ่ือตัวเขาเอง  เขาจะไมใชเวลาใหหมดไป
โดยการโตเถียงเปน  
อันขาด การโตเถียงจะเปนผลใหเกิดโทสะ และทําลายอํานาจบังคับตนเอง และจงยอมจํานนตอการ



โตเถียงในเรื่องใหญ ซึ่งผลทีท่านจะไดรับ ไมมีอะไรมากไปกวาการอวดตนวาทานไมแพใคร  และจงยอม
จํานนตอการโตเถียงในเรื่องเลก็ แมทานมีสทิธ์ิที่จะกระทําอยางเต็มที ่จงใหทางแกหมาแทนที่ทานจะตอสู
กับมัน เพ่ือรักษาสทิธ์ิของทานจนทานถูกมันกัดเอา แมทานจะฆาหมาตัวน้ันเสีย แตทานก็ยังคงมีแผลถูก
กัดอยูน่ันเอง  
    - ฉะน้ัน กฎขอที่ 1 มีดังน้ี  
                วิธรีะงับการโตแยง หรือโตเถยีง ทีด่ีที่สุดกค็ือ จงหลีกเล่ียงเสีย  

บทที่ 2  หนทางอันแนนอนที่จะสรางศัตร ูและวธิีหลีกเล่ียง 

    - ทานจะกลาวหาผูอ่ืนวาทําผิด ดวยสายตา ดวยสําเนียง หรือดวยอากัปกิรยิาใดก็ตาม ยอมมี
ความหมายทํานองเดียวกับ ทานลั่นวาจาออกไป  
    - การกลาวหาของทานเปรยีบเสมือนทานชกกรวมเขาทีส่ติปญญาของเขา ดุลยพินิจของเขา ความ
ภาคภูมิใจของเขา และความเคารพตนเองของเขา  ผลก็คือ จะทาํใหเขาผูน้ันตองการจะตอบโตบาง  
    - อยาเริ่มคําพูดดวยประโยค "ผมจะพิสูจนใหคุณเห็นเหตผุลอยางน้ันอยางน้ี" เปนวาจาที่ไมสมควรเลย 
เปนวาจาทีส่อ ความหมายวา  "ผมวิเศษกวาคณุ"  
    - ถาทานตองการจะพิสูจนใหเห็นขอเท็จจรงิอยางหน่ึงอยางใดก็ตาม จงอยาใหอีกฝายหน่ึงรูตัวเปนอัน
ขาด จงกระทําอยาง  
มีชั้นเชิง อยางมีไหวพริบ โดยไมมีใครรูสึกวาทานไดกระทาํลงไป  "มนุษยจะตองสอนเหมือนกับทานมิได
สอน และ สิ่งใดที่เขา  
ไมรู จงเสนอแกเขา เหมือนหน่ึงเขาลืมไป"  
  - Lord Chesterfield  รัฐบุรษุ-นักปราชญอังกฤษ ค.ศ.1694-1737 สอนลูกชายวา "เจาจงเปนผูฉลาด
กวาผูอ่ืน  ถาเจา สามารถเปนเชนน้ันได แตอยาไดบอกใหเขารูวาเจาฉลาดกวาเขา"  
  - คําพูดเชน "ผมอาจจะผดิไปก็ได"  "ผมมักจะผดิเสมอ"  "เรามาพิจารณาขอเท็จจริงกันดีกวา" เปน
คําพูดซึ่งมีอํานาจวิเศษอยางแทจริงใน อันที่จะทําความพอใจใหกับอีกฝายหน่ึง  
    - ดวยการยอมรับวาทานอาจจะเปนผูผดิ ทานจะไมมีเรื่องกับใครเปนอันขาด เพราะการพูดเชนน้ีจะยุติ
การถกเถียงลงอยาง  
สิ้นเชิง  และ "จูงใจใหอีกฝายหน่ึงมีความยุตธิรรม และใจกวางเหมือนทาน"  
    - จากหนังสอื "การสรางจิตใจ" ของ ศ.เยมส อารวยี รอบินซัน :-  
        "ในบางครั้งเราจะพบวา เราเปลี่ยนใจของเราอยางงายดาย โดยไมตองมีเรื่องขัดใจ หรือเกิดความ
สะเทือนใจอันรนุแรง  
ใดๆ  แตถามีใคร มาบอกวาเราผิด เราจะรูสึกฉวิในคํากลาวหาน้ัน และใจของเราจะเกิดอาการกระดาง
กระเดื่องข้ึนมา  เราตางเปนคนที่ไมสูจะเอาใจใสเลยวา ความเชื่อถือของเราอยูในลักษณะใดบาง แตถา
หากมีใครมาขมเหงนํ้าใจเรา เราจะเกิดความเชื่อในสิ่งที่เราเชื่ออยางแนนแฟนยิ่งข้ึน ไมใช ความคดิของ
เราหรอกที่เราหวงแหนนัก แตเราหวงแหน ความนับถือตนเองโดยจะไมยอมใหถูกขมขูตางหาก"  
    - เม่ือเราทําผิด เราอาจจะยอมรับผดิกับตัวของเราเอง  ถาผูอ่ืนรูจักปฏิบัตติอเราดวยวิธีอันละมุนละไม 
และถูกกาละเทศะ เราอาจจะยอมรับผดิ กับผูน้ันอยางเปดเผยตรงไปตรงมาโดยปราศจากความสะทก
สะทาน  แตเราจะไมยอมรับผดิเปนอันขาด ถามีใครมาบังคับขูเข็ญใหเราพูด ความจริง  
    - ละเวนการคิดคานโตแยงใหผูอ่ืนไดรับความสะเทือนใจ หรือกลาวยืนยนัอยางหน่ึงอยางใดวาขาพเจา
ถูก และขาพเจา จะไมยอมใชคําพูด ใดๆ ที่บงไปโดยชดัแจงวาขาพเจามีความคิดเหน็อยางแนนแฟน
ม่ันคง เปนตนวา "แนทีเดยีว" ,  "ไมมีอะไรทีค่วรสงสยั"  ฯลฯ  ขาพเจาใชคาํพูด แทนวา "ฉันนึกวา" 
,  "ฉันเขาใจวา"  หรือ "ฉันคิดวา" จะเปนอยางน้ันอยางน้ี  
หรือ "เทาที่ปรากฎเวลน้ีดูเหมือน"    เบนจามิน แฟรงคลิน นัก การทูตชั้นยอดของสหรฐัฯ  กลาวไววา"
เม่ืออกีฝายหน่ึง ยืนยันบางประการ ซึ่งขาพเจาคิดวาเขาผิด  ขาพเจาไมยอมถอืเปนของสนุกทีจ่ะ
ขัดคอเขาทันท ีหรอืแสดง กิริยาอยางหน่ึงอยางใดไปในทางเยาะเยยความเขาใจของเขา"  
    - การถอมตนในการแสดงความคิดเหน็ ชวยใหคูสนทนายอมรับความคิดเห็นของเรางายยิ่งข้ึน และมี
การโตเถยีงนอยลง ถาเราผดิก็จะไม รูสึกอับอายขายหนามากมาย   เม่ือเราถูก เราจะสามารถจูงใจอีกฝาย
หน่ึงใหยอมแพอยางงายดาย และมีความคิดเห็นคลอยตามเรา  
    - พระเยซูพูด "จงคลอยตามปรปกษของทานโดยเร็ว" หรอือีกนัยหน่ึงคือ อยาโตแยงลูกคาของทาน 
ภรรยาของทาน หรือปรปกษของทานอยาบอกวาเขาผิด อยายั่วใหเขาเกิดโทสะ แตจงใชชัน้เชิงบางสัก
เล็กนอย  
    - จงมี "ช้ันเชิง" อยาชวยใหเราไดชัยชนะ  
        ดังน้ัน ถาทานตองการจูงใจผูอ่ืนใหคลอยตามแนวความคิดของทาน  กฎขอที่ 2 มีดงัน้ี  
      "จงเคารพความคิดเหน็ของอีกฝายหน่ึง อยาบอกผูใดวาเขาผิดเปนอันขาด"  

บทที่ 3  ถาทานผิด จงสารภาพ 



    - ถาเรารูตัววาเราทาํผดิ จะไมดีกวาหรือที่เราจะกลาวถึงความผดิของเรากอนอีกฝายหน่ึงจะแยม
ปาก?  "การตําหนิติเตียน  
ตนเอง ยอมจะนาฟงกวาใหคนแปลกหนา หรือคนอ่ืนมาตาํหนิติเตียนเรา"  
    - ทานจงปรกัปรําลงโทษตวัของทานในประการตางๆ ถาหากทานรูตัววาอีกฝายหน่ึงคิด หรือตองการจะ
พูด หรือตั้งใจจะพูด  
อยางไร และ ทานจงพูดกอนอีกฝายหน่ึงมีโอกาสแยมปาก ซึ่งเปนการลดความโมโหโทโสของเขาใหสงบ
ลงได จากการกระทํา  
เชนน้ี ทานมีโอกาสอัน งดงามที่จะจูงใจใหเขาเปนคนใจกวาง เปลี่ยนทาทีโอนออนไปในทางให
อภัย  และจะเหน็ความผิด ของทานเปนสิ่งเล็กนอย  
    - คนโงมักจะแกตัวเม่ือไดกระทําผิด และคนโงสวนมากปฏิบัติเชนน้ี   แตดวยการสารภาพผิดอยาง
นาชื่นตาบาน ไมเพียงจะทําใหคนเรา กลายเปนผูอยูเหนือกวาฝูงสตัว หากจะทําใหมีใจสูงข้ึนดวย  
    - เม่ือเราเปนฝายถูก เราจงชักจูงอีกฝายหน่ึงใหมาสูแนวทางแหงความคิดของเราอยางสุภาพและน่ิม
นวล   และเมื่อเราเปนฝายผดิ ถาเรามีใจ เทีย่งตรง เราจะพบความจรงิวาเราเปนฝายผิดบอยๆ เรา
จงยอมรับผิดโดยเร็ว และดวยความรอนกระวนกระวาย  วิธีรบัผิดน้ีไมเพียงแตจะนํา ผลอันนาพิศวงมาให
เทาน้ัน หากทานจะเชื่อหรือไมก็ตาม โดยการใชวิธีเดยีวกันน้ี จะทําใหเราเกิดอารมณสนุกยิง่กวาพยายาม
แกตัว  
    - สุภาษิตเกา "ดวยการตอสู ทานจะมิไดรบัผลเปนที่พอใจ  แตดวยการยอมจํานน ทานจะไดรับมากกวา
ที่ทานหวัง  
ดังน้ันกฎขอที่ 3 :-  
            ถาทานผิด จงรบัผดิโดยอยาไดรอชา และ รับดวยเสียงหนักแนน  

บทที่ 4  หนทางอันเลิศที่จะเขาถึงเหตุผลของผูอื่น 

    - "ถาหากทานถูกยั่วใหเกิดโทสะ และทานพูดใสหนาอยางไมอ้ันตอผูยั่วโทสะทานสักประโยคสอง
ประโยค ทานจะสบายใจที่ไดระบาย ความเดอืดดาลของทาน  แลวอีกฝายหน่ึงเลา?  เขามีสวนรวมสบาย
ใจเหมือนทานหรือเปลา   การเอะอะโผงผางของทาน กิริยาทาทีตั้งทาเปน ศัตรูของทาน ทานคดิวาเปน
ของงายที่จะชกันําใหเขามีความเห็นสอดคลองกับทานกระน้ันหรือ?"  
    - วูดโรว วลิสัน กลาว "ถาทานมาหาขาพเจาดวยการกําหมัด ขาพเจาขอรับรองวา หมัดของขาพเจาจะ
กําแนนยิ่งไปกวา  
ของทาน แตถาทาน มาหาขาพเจาและพูดวา "เรามาน่ังลงปรึกษาหารือกันดีกวา และถาหากวาความคิด
เห็นของเราขัดแยงกัน เรามาทําความเขาใจกันวาเหตุใดเรา จึงมีความเห็นไมตรงกัน และอะไรเปนแงใน
ปญหาน้ัน"  เราจะพบความจริงวาเรา กลายเปนกันเอง และความเห็นขัดแยงกันในแงตางๆ จะมี อยูบางก็
เพียงเล็กนอย ในเมื่อแงที่มีความเห็นสอดคลองกันมีอยูมาก และถาเราเปนคนรูจักมีนํ้าอดนํ้าทน พูดอยาง
เปดเผยตรงไปตรงมา และ มีเจตนาที่จะสมคัรสมานซึ่งกันและกัน เราจะผอนสั้น ผอนยาวเขาหากัน"  
    - ถาบุคคลใดมีใจปวดราวอยูดวยความขุนแคนและโกรธเคืองทาน  ทานจะไมสามารถจูงใจเขาให
คลอยตามแนวความคดิ ของทานเปนอันขาด แมจะใชหลักตรรกวทิยาทีมี่อยูทั้งหมดในโลก   พอแมที่
ชอบดุดา และนายหรือสามีทีช่อบใชอํานาจ หรือภรรยาทีช่อบจูจี้ ควรจะรูความจริงวา จากการปฏิบัติ
ดังกลาว จะไมทําใหอีกฝายหน่ึงเกิดความตองการที่จะเปลี่ยนใจ    ทานและขาพเจาสามารถบังคับบีบคั้น
ใหบุคคลใดมีความคิดเหน็สอดคลองกับเราได ถาเราใชวิธีสภุาพออนโยนอยางกันเอง เราจะสามารถ จูงใจ
เขาเหลาน้ันใหคลอยตามแนวความคดิของเราได  
    - ลินคอลน กลาว "นํ้าผึง้เพียงหยดเดียว จับแมลงวันไดมากกวานํ้าบอระเพ็ด 1 
แกลลอน"  เพราะฉะนั้น ถาทานตองการจูงใจผูอ่ืนใหเห็น ดเีห็นชอบในวัตถุประสงคของทาน  สิ่งแรก
ที่สดุที่ทานจะตองปฏิบัติก็คือ ทําใหเขาเชื่อถอืวาทานเปนมิตรสุจรติของเขา ดวยเหตุน้ีเองถาทานจะใช
นํ้าผึ้งสักหยดหนึ่งเหยาะลงในหัวใจของอีกฝายหน่ึง  
ใหชื่นฉ่ํา ซึ่งทานจะพูดอะไรแกเขาก็ตาม จะเปนทางอันล้ําเลิศทีจ่ะดึง เหตผุลของเขาใหหันมาสอดคลอง
กับของทาน  
    - ติดตอฉันมิตร เห็นอกเหน็ใจ และ ขอรองในอาการยกยอง  
    - ความสุภาพออนโยน และไมตรีจติ จะตองมีอิทธิฤทธ์ิมากกวาความฉุนเฉียวเกรี้ยวกราด และการใช
กําลังบังคับเสมอ  
        สรุป เม่ือทานตองการจูงใจใหผูอ่ืนคลอยตามแนวความคิดของทาน   กฎขอที่ 4 :-  
                จงเริ่มตนดวยมิตรไมตร ี 

บทที่ 5  เคล็ดลับของโซเครตีส 

    - ในการสนทนากับผูอ่ืน อยาไดเริ่มตนพูดในเรื่องทีท่านไมเห็นพองดวย  แตจงเริ่มตนดวยการเนน
คําพูดใหหนักแนน และเนนคําพูดน้ี อยูตลอดเวลาในสิ่งทีท่านเห็นพองดวย  
    - จงทําใหอีกฝายหน่ึงพูด "ใช" , "ใชแลว",  "ครับ" ,  "ถูก"  ,  "ถูกแลว"  เม่ือเริ่มตนการสนทนา    ถา



สามารถทําได จงอยาใหอีกฝายหน่ึง กลาวคําปฏิเสธ  "ไมใช"  ,  "เปลา"  เปนอันขาด  
    - ยิ่งเราสามารถทําใหอีกฝายหน่ึงกลาวคําพูดรับคาํไดมากเทาใดในการเปดฉากการสนทนา  ยอมนํามา
ซึ่งความสําเรจ็ จะชักจูงใหอีก ฝายหน่ึงยอมตกลงใจตามจุดประสงคของเรามากยิ่งข้ึนเทาน้ัน  
    - ในการเปดฉากสนทนา พวกเรามักจะคดิถึงแตความยิ่งใหญของตนเอง  ผลก็คือ ทําใหเกิดตั้งขอเขา
หากันตั้งแตแรกเริ่ม  
    - โซเครตสีจะตั้งคําถามชนิดทีแ่มศตัรูของเขาก็ตองรับคํา  คําถามของเขาจะถูกอีกฝายหน่ึงตอบวา 
"ใช"  จนกระทัง่เขา ไดรับคํารบัรองอยาง เหลือเฟอ  ครั้นแลวในที่สดุ เขาจะตั้งคําถามประโยคสําคัญ ซึ่ง
ปรปกษของเขาแทบไมรูสึกตวั ไดกลาวรับรองทั้งๆกอนหนาน้ีไมก่ีนาทีตั้งใจที ่จะยืนกรานปฏิเสธ  
    - สุภาษิตเกาๆของจีน "ผูกาวอยางละมุนละไม จะเดินไดไกล"  
       สรุปกฎขอที่ 5  จงทาํใหอกีฝายหน่ึง ตอบรบัคาํวา "ครบั", "ใช",  "ถูก"ฯลฯ ในทันทีเม่ือเริ่ม
สนทนา  

บทที่ 6  วิธกีําจัดความไมสมหวงั 

    - ในบางครั้ง การปลอยใหผูอ่ืนเปนฝายพูด จะนําประโยชนอยางล้ําคามาให  
    - ผูประสบความสําเร็จเกือบทุกคน ชอบระลึกถึงการตอสูดิ้นรนในอดีต (ใชในเทคนิคการพูด สนทนากับ
ผูทีมี่ความสําเรจ็ในชีวติ)  
    - มีความจรงิอยูวา มิตรสหายทั้งหลายของเราพอใจทีจ่ะคุยกับเราถึงเรื่องความสําเร็จตางๆของเขา ยิ่ง
กวาที่จะฟงเราโมถึงเรื่องของเรา  
    - "ถาทานตองการศตัรู จงเปนคนเกงกลาสามารถเหนือกวาเพ่ือนของทาน  แตถาทานตองการมิตร  จง
ใหเพ่ือนของทาน เกงกลาสามารถ เหนือไปกวาทาน" เพราะวาเม่ือเพ่ือนของเราเกงกลาสามารถเหนือกวา
เรา เขาจะเกิดความรูสึกเปนคนสําคญั   แตถาเราเกงกลาสามารถเหนือ กวาเขา เขาจะเกิดความรูสึกต่ํา
ตอย และกอใหเกิดความอิจฉาริษยา  
    - ชาวเยอรมนัมีสุภาษิตอยูประโยคหน่ึงวา "ความปตยินิดีอยางแทจริงก็คอื ความปตยิินดีซึ่งเราไดรับ
จากเคราะหกรรมของผูอ่ืน"  แนนอน เพ่ือนบางคนของทานอาจจะรูสึกพอใจในเคราะหกรรมของทาน ยิ่ง
ไปกวาชัยชนะของทานก็ได  
    - เพราะฉะน้ัน เราจง "อยาฟุงซาน โออวดในความสําเร็จของเรา"  แตเรา "จงถอมตน"  เอาไวถึง
จะไดรับความนิยม ชมชอบอยางแทจริงจากผูอ่ืน  
    - เราควรถอมตัวของเรา ทั้งน้ีก็เพราะเม่ือสรุปแลวทานและขาพเจาก็ไมวิเศษวิโสกวากัน จากนี้ไปอีก
หน่ึงศตวรรษ ทานและ ขาพเจาตางจะ ไมมีชวีิตอยูในโลกนี้ และจะไมมีใครรูจัก ชีวติเปนของสั้นจนเกินไป 
เพราะฉะน้ัน  อยาปลอยใหชีวติอันสั้น ของเราสรางความรําคาญแกผูอ่ืน ดวยการคุยโออวดถึงความสําเรจ็
ข้ีปะติ๋วของเรา  เราจงสงเสริมใหผูอ่ืนคยุเสยีบางเถิด    โปรดคิดดใูหด ีทานมิไดมีอะไรวิเศษมากมายที่จะ
คุย อวดโดยไมรูจักจบรูจักสินนเสียท ี ดังน้ัน กฎขอที่ 6  
                จงปลอยใหอกีฝายหน่ึงเปนผูพูดเปนสวนมาก  

บทที่ 7  วิธทีี่จะไดรบัความรวมมือ 

    - ทานรูสึกเลื่อมใสในความคิดที่ทานคนพบดวยตนเองยิ่งไปกวาความคดิซึ่งผูอ่ืนคนพบ และใสจานเงิน
ยื่นสงใหทานหรือเปลา?  ถาเชนน้ันจริง เปนของแนเหลือเกินที่ทานจะตองพยายามผลักดนัความคิดของ
ทานใหคนอ่ืนรบัไว ใชไหม?   มันจะไมเปนการ  
ฉลาดกวาหรือ?  ถาเพียงแตหารือความคิดของทานกับอีกฝายหน่ึง และใหอีกฝายหน่ึงใครครวญดูเพ่ือการ
ตัดสินใจของเขาเอง  
    - "การปรึกษาหารือ" กับเขาถึงความปรารถนาของเขา จงึเปนสิ่งทีถู่กใจเขาที่สดุ  
    - การปรึกษาหารือกับผูอ่ืน และเคารพตอคาํแนะนําน้ัน จะไดรับผลอันงดงาม  
    - เม่ือ 25 ศตวรรษมาแลว เลาจื๊อ นักปราชญจีนไดกลาววาทะบางอยางซึง่ควรจะนํามาปฏิบัติในปจจุบัน 
: "เหตุทีแ่มนํ้าลําคลอง และทะเลทั้งหลายสามารถจะตอนรับสายนํ้าหลายรอยสายจากภูเขาไดเน่ืองจาก
แมนํ้าลําคลองและทะเลเหลาน้ันอยูต่ํากวาสายนํ้า  
จากภเูขา เพราะฉะน้ัน แมนํ้าลาํคลองและทะเลจึงเกงเหนือไปกวาสายนํ้าจากภูเขา โดยที่สามารถรับ
กระแสนํ้าทั้งหมดไวได ผูที่เฉลียวฉลาด ถาปรารถนาจะอยูเหนือ ผูอ่ืน ตองถอมตนใหอยูต่าํกวาผูอ่ืน  ถา
ปรารถนาจะอยูหนาผูอ่ืน จะตองถอมตนให  
อยูหลังผูอ่ืน แตเขาจะไมหยิ่งผยอง  และถือวาตนเปน ผูยิ่งใหญ แมวาเขาจะมีบุญวาสนานําหนาผูอ่ืน เขา
จะไมอวดเดนให  
บาดใจผูอ่ืน  
    ฉะน้ัน กฎขอที่ 7  จงทาํใหอกีฝายหน่ึง เกิดความรูสึกวาความคิดเปนของเขา  

บทที่ 8  สูตรซึ่งจะบันดาลผลมหัศจรรยแกทาน 



    - อยาลืมวาบุคคลใดก็ตาม อาจจะทําผิดอยางไมมีทางแกตัว แตบุคคลน้ันจะคดิวาเขาไมผิดเลย  ทาน
จงอยาปรักปรําลงโทษเขาผูน้ัน เพราะการ กระทาํเชนน้ัน คนโงทุกคนยอมทําได  ทานจงพยายามเขาใจ
เขาใหถี่ถวน  
ถองแท เพราะการพยายามเขาใจการกระทําของผูผดิ  คนฉลาด คนมี นํ้าอดนํ้าทน และคนที่มีคุณสมบัติ
เปนพิเศษเทาน้ัน จึงจะสามารถปฏิบัติได  
    - จงพยายามอยางสจุรติใจที่จะสมมตุิตัวทานเปนตัวของเขา  
    - ถาหากทานจะบอกตนเองวา "ถาฉันอยูในฐานะเดียวกับเขา ฉันจะรูสึกอยางไร และจะปฏิบัติอยาง
ใร?"  ทานจะไมเสียเวลาและเกิดโมโห ในการที่จะตองไปเอาใจใสแกสาเหตุตางๆ ซึ่งกอใหเกิดผลอันไม
พึงพอใจ    และทานจะสามารถเพ่ิมพูนความรูเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ มากยิ่งข้ึน  
    - พรุงน้ี กอนทานจะบอกใครสักคนวาเขาทําในสิ่งที่ผดิๆ ไมดีกวาหรือถาทานจะน่ังหลับตา และ
พยายามคํานึงถึงแงคดิเห็นของอีกฝายหน่ึง เสียกอน   ทานจงตั้งคําถามแกตนเองวา "ทําไม? เขาจึง
ตองการทาํเชนน้ัน"  จริงอยูการปฏิบัตน้ีิอาจเปลืองเวลาบาง  แตจะเปนการผกูมิตรและ นําผลอันงดงาม
กวากันมาให  และเปนการหลีกเลี่ยง ไมใหเกิดการกระทบกระทั่ง และทะเลาะเบาะแวงกัน  
    - เพราะฉะน้ัน ถาทานตองการเปลี่ยนใจผูอ่ืน โดยไมใหเกิดความรูสึกบาดหมาง หรือกอใหเกิดความขุน
เคือง  
                กฎขอที่ 8 มีดังน้ี จงพยายามอยางสุจริตใจทีจ่ะมองส่ิงตางๆ ในแงคิดเหน็ของอีกฝาย
หน่ึง  

บทที่ 9  ส่ิงทีม่นุษยทุกคนตองการ 

     - คาถาศักดิ์สทิธ์ิที่สามารถหยดุการโตเถยีง ทําลายความรูสึกโกรธเคือง สรางมิตรไมตร ีและทําใหอีก
ฝายหน่ึงฟงอยางตั้งอกตั้งใจ  "ผมมิได โทษคุณเลยแมแตนอยที่คุณรูสึกเชนน้ี  ถาผมเปนคุณ แนนอน
เหลือเกิน ผมจะตองรูสึกเหมือนอยางคุณ เชนเดียวกัน"    คําพูดเชนน้ีแมแตคนพาลเกเรอยางรายกาจ
ที่สดุก็จะเยือกเย็นลง  
    - ทานอยูในฐานะใดก็ตาม ควรถือวา มิไดเปนเกียรติอันใหญโตเลย   และจําไววา คนทีท่านติดตอดวย 
แมจะเปนคนข้ีหงุดหงิด ฉุนเฉยีว พูด ดันทรุัง และปราศจากเหตผุล เขามิไดเปนต่ําชาสารเลวมากมายนัก
ที่ตองอยูในฐานะน้ัน จงรูสึกสลดใจตอ มนุษยที่นาสมเพชคนนั้น  จง สงสารเขา เห็นใจเขา  
    - "3 ใน 4 ของบุคคลที่ทานพบปะ ลวนแตหิวกระหายที่จะไดรับความเห็นอกเห็นใจ  จงใหมันแกเขา 
แลวเขาจะรักทาน"  
    - ความเห็นอกเห็นใจ เปนยาวิเศษที่จะบําบัดความเศราใจ  
                ฉะน้ัน กฎขอที่ 9  จงเห็นอกเหน็ใจตอความรูสึกนึกคดิ และความปรารถนาของอกีฝาย
หน่ึง  

บทที่ 10  มนุษยทุกคนชอบการขอรอง 

     - เพ่ือใหบุคคลใดก็ตามเปลี่ยนใจของเขา จงขอรองใหเขาเกิดความรูสกึวา  การปฏิบัติน้ันๆเปนเจตนา
ดีงาม ยิ่งกวาการปฏิบัติอีกอยางหน่ึง  
    - เม่ือเราไมตองการใหใครทําอะไรอยางหน่ึง  จงขอรองเขาดวยการอางถึงเจตนาที่ดีงามกวากัน  อาง
ถึงสิ่งที่เปนสิ่ง ที่รักและเคารพ  
    - "ถามีใครคดิที่จะโกงทาน" จงพูดใหเขาเกิดความรูสึกวา ทานนับถือเขาในฐานะเขาเปนคนสจุริต 
ซื่อตรง และยตุธิรรม  
                ฉะน้ัน กฎขอที่ 10   จงขอรองดวยการพูดใหรูสึกวา เปนเจตนาอันดีงามกวากัน  

บทที่ 11  ภาพยนตรปฏิบตัเิชนน้ี วิทยุปฏิบัติเชนน้ี ทําไมทานจึงไมปฏิบัติตามบาง? 

     - เวลาที่ตองการเสนออะไรบางอยาง เพียงแตกลาวความจริงอยางเดยีวยังไมพอ   การกลาวความจริง
ตองประกอบดวย พูดใหซาบซึง้ เขยา ความสนใจ และเกิดความรูสึกเราใจ ทั้งน้ีตองอาศยัศิลปะแหงการ
เชิญชวนอยูมาก  ภาพยนตร วิทยุ ปฏิบัต ิ 
เชนน้ี  ถาตองการใหมีผูเอาใจใส ขอเสนอของทาน ทานก็ตองปฏิบัติเชนน้ี  
            ฉะน้ัน กฎขอที่ 11    จงแสดงความคิดเห็นของทานใหเปนที่เราใจ  

บทที่ 12 เม่ือทําอยางไรๆ ก็ไมไดผล  ลองใชวธิีน้ีดูบาง 

    - วิธีที่จะผลติงานไดมากๆ ก็คือ การ "กระตุนใหเกิดการแขงขันกัน"  แตไมไดหมายถึงการแขงขันอัน
โสมมและตองทุมเทเงินทอง แตหมายถึงกระตุนใหเกิดความปรารถนาที่จะเปนคนเกงกวาอีกฝายหน่ึง  
    - ความปรารถนาทีจ่ะเกงกวา!  การแขงขัน!  เปนวิธีเดียวที่จะบันดาลผลอันแนนอนในการหนุนให



มนุษยเกิดความมานะ  
    - "การใหเงินเดือนอยางเดยีว ไมสามารถจะไดคนดีไวใช  ตองใหมีการแขงขัน"  
    - น่ันคือ สิ่งที่ผูไดรับความสําเร็จทุกคนชอบ : การแขงขัน   การแขงขันเปนการเปดโอกาสใหเขาแสดง
ความสามารถของเขา เปดโอกาสให เขาพิสูจนคุณคาตวัของเขา เพ่ือไปสูจุดหมายแหงการเปนคนเกง 
และชยัชนะ  
        ถาทานตองการจูงใจบุคคลอ่ืน บุคคลทีอ่งอาจหาวหาญ บุคคลที่มีสมรรถภาพ ใหคลอยตาม
แนวความคดิของทาน  
กฎขอที่ 12 มีวา  
           จงพดูทาทาย  
   
   

 
ตอนที ่4  วิธีปฏิบัติ 9 ประการเพือ่เปล่ียนแปลงผูอื่น โดยไมใหมีความรูสึกบาดหมางขุนเคอืง  

บทที่ 1 ถาทานตองการคอยจับผดิ น่ันคือวธิีที่จะปดฉาก 

    - การที่บุคคลใดก็ตาม ไดยนิในสิ่งที่ไมรื่นหู หลังจากไดฟงคําชมเชยในสิ่งทีด่ีกอน จะชวยใหบุคคลน้ัน
สามารถฟงได โดยไมเกิดความรูสึก ขุนเคืองแตอยางใด  
     จงเริ่มสนทนาดวยคําพดูยกยองสรรเสริญอยางสุจริจใจ  

บทที่ 2  วิธวีิพากษวิจารณโดยไมทาํใหผูใดเกลียด 

    - ตอนเที่ยงวันหน่ึง ชารลส ชะวอบ เดินผานโรงถลุงเหล็กโรงหน่ึงของเขา เขาไดมองเห็นคนงานกลุม
หน่ึงกําลังสูบบุหรี่กัน เหนือหัวของ คนงานเหลาน้ันมีปายแขวนไววา "หามสบูบุหรี่"  ทานคดิวาชะวอบชีท้ี่
ปายน้ันและพูด "อานหนังสือเปนไหม?" หรือเปลา?  มิได ชะวอบมิได เปนคนเชนน้ัน เขาเดินไปหาคน
เหลาน้ัน ควักซกิารสงใหคนละมวน และพูด "จะดีไมนอย ถาพวกคุณพากันไปสูบซิการน้ีกันขางนอก" 
คนงานเหลาน้ีตระหนักดีวาชะวอบรูวาเขาไดพากันฝาฝนกฎ เขาตางพากันนึกชมเชยชะวอบไปตามๆ
กัน  ชะวอบมิไดพูดถึงความผดิน้ีเลย มิหนําซ้าํกลับกํานัลซิการแกเขา   "ทั้งน้ีทําใหเขาเกิดความรูสึกเปน
คนสําคัญ ถาทานมีนายอยางน้ี ทานจะอดรักเขาไดไหม?"  
            จงอยาเตือนผูอื่นอยางตรงไปตรงมาวาเขาผิด  

บทที่ 3  จงพดูถึงความผิดของทานกอน 

    - ทานจะไมรูสึกขุนเคืองอยางใดเลยในการที่จะฟงใครคนหน่ึงตําหนิติเตยีนทาน  ในเมื่อเขาผูน้ันเริ่ม
พูดดวยการยอมรับ อยางออนโยนวา เขา, ในทํานองเดียวกัน, ไมสามารถหลีกเลี่ยงไปจากการกระทําผิด
อยางไมมีทีต่ิเสยีได  
            ทานจงพูดถึงความผิดของทานกอน แลวจึงตาํหนิติเตียนผูอื่น  

บทที่ 4  ไมมีใครชอบรบัคาํส่ัง 

    - ควรใหโอกาสผูรวมงานพินิจพิจารณางานดวยตนเอง ใหทําการศึกษาจากความผิดนานาประการเอา
เอง  
    - เทคน้ีชวยใหผูอยูใตบังคบับัญชาไดรับความสะดวกในการแกไขความผดิพลาดของตน เทคนิคน้ีเปน
การใหเกียรติ ผูอยูใตบังคับบัญชา และสงเสรมิใหเกิดความรูสึกเปนคนสาํคญั   ผลก็คือ ผูอยูใตบังคับ
บัญชาจะทาํดวยความปรารถนารวมมือ แทนทีจ่ะเอาใจออกหาง  
            จงขอความเห็น แทนการออกคําส่ังโดยตรง  

บทที่ 5  จงกูหนาอีกฝายหน่ึง 

    - กูหนาของเขาไว ! มันเปนสิ่งสาํคัญ และสําคัญอยางใหญหลวงทีเดยีว !   พวกเรานอยคนนักทีจ่ะ
หยุดคิดถึงสิ่งน้ี !   "เรามักจะข่ีมา สวมเกือกมตีะปูแหลมคม ย่ําลงไปทีค่วามรูสึกของผูอ่ืน" ดวยการถือเอา
แตใจของเราฝายเดียว เชน คอยจับผดิ ขูตะคอก ดุวาเด็ก หรือเสมยีน  พนักงานตอหนาผูอ่ืนโดย
ปราศจากความยั้งคิดวาเปนการทําใหปวดราวชอกช้ํา แกเกียรติของเขาอยางไรบาง !   ในเมื่อเพียงแต
สงบจิตสงบใจ ใชความคดิสักประเดี๋ยวหน่ึง ใชวาจาที่ประหยดัถอยคําเพียง  
ไมก่ีคํา มีความเห็นใจในการกระทาํของอีกฝายหน่ึง จะไมกอใหเกิดความปวดราว ขุนเคืองแตอยางใดเลย  



    - แมแตบุคคลใหญโตที่โลกรูจักด ียังไมยอมเสียเวลาที่จะกําแหงในชัยชนะของเขา จนไมกูหนาผูแพ  
            จงกูหนาอกีฝายหน่ึง  

บทที่ 6  วิธกีระตุนใหมนุษยกาวไปสูความสําเร็จ 

    - ใชการชมเชยแทนการดาวา   "เราจะชมเชย แมแตในสิ่งที่ดีข้ึนเพียงเลก็นอย"   ในการปฏิบัติเชนน้ี
จะชวยเปนกําลงัดันใหอีกฝายหน่ึง กาวหนายิง่ๆข้ึนเปนลําดับ  
    - เม่ือพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงผูอ่ืน ถาทานและขาพเจาสนับสนุนกําลังใจบุคคลทีส่มัพันธกับ
เรา  ดวยการใหเขาสํานึกในคณุคาแหง ความสามารถซึ่งซอนอยูในกายของเขา เราไมเพียงแตจะสามารถ
เปลี่ยนแปลงเขาเทาน้ัน หากเราจะเปลี่ยนรูปชวีิตของเขาทีเดยีว  
    - ถาลองเปรยีบเทียบดูวา เราควรจะอยูในฐานะใด เราเพียงแตเปนคนครึ่งหลับครึ่งตื่นดีๆน่ีเองเราไดใช
ประโยชน ขุมทรัพยแหงรางกาย และจิตใจของเราแตสวนนอยเทาน้ัน หรือกลาวอีกนัยหน่ึงก็คือ
หมายความวา  มนุษยเราตางดาํรงชีวติ อยูหางไกลจากจุดหมายที่เราควรจะ กาวไปถึง  มนุษยเราตางมี
พลังอยูนานาชนิด  พลังซึ่งเขามักจะลมเหลวอยูเสมอ ในอันที่จะใชมันใหเปนประโยชน  
      จงยกยองสรรเสรญิผูอืน่ แมเขาไดทาํส่ิงใดๆดีขึ้นเพียงเล็กนอยและยกยองทกุครั้งที่เขาทาํ 
ส่ิงใดๆไดดย่ิีงขึ้น  จง "เห็นพองดวยนํ้าใส ใจจริง และยกยองชมเชยอยางเต็มที่"  

บทที่ 7  จงตั้งช่ือหมาใหเพราะ 

    - มนุษยเราตามปกติธรรมดา จะจูงใจไดงายดาย ถาเขานับถือทาน  และทานแสดงความเลื่อมใสตอ
ความ ปรารถนาบางประการของเขา  
    - ถาทานตองการใหบุคคลใด กระทําบางอยางดีข้ึนกวาเกา จงแสรงทําเหมือนหน่ึงวา เขามีคุณสมบัติ
น้ันอยูแลว  
    - ถาทานตองการใหใครก็ตามเปนคนดีข้ึน จงอุปโหลกใหเขาเปนคนด ีซึ่งเขาจะพยายามอยางสดุกําลัง
ที่จะปฏิบัตใิหเปนไปตามคําพูด ของทาน ยิ่งกวาจะทาํใหทานไดพบเห็นความไมดีของเขา  
    - ถาทานตองการจะติดตอกับคนข้ีฉอคดโกง มีทางเหมาะสมอยูทางเดยีวเทาน้ันทีจ่ะเปลีย่นแปลงให
เขาทําตนเปนคนดี  
คือ ปฏิบัตติอเขา ประหน่ึงเขาเปนสุภาพชนผูมีเกียรต ิ จงทึกทักเอาวา เขาเปนคนอยูในระดับปกติธรรมดา
เหมือนมนุษยอ่ืน  
ทั้งหลาย   การปฏิบัติตอเขาเชนน้ี ซึ่งเขาจะแสดงกิรยิาตอบโดยทําตนใหเปนไปตามที่เขาไดรับการยก
ยอง และเขาจะรูสึกภมิูใจที่มีผูไววางใจเขา  
      จงอุปโหลกผูอื่นในส่ิงดีงาม เพื่อเขาจะไดเปนไปตามน้ัน  

บทที่ 8  จงทาํใหความผิดเปนของงายที่จะแกไข 

    - การบอก เด็ก สามี ภรรยา เสมียนพนักงานวาเขาโง หรือทึ่มในสิ่งโนนสิง่น้ี หรือเขาไมมีพรสวรรคใน
งานน้ันๆ และทีเ่ขาทําไปแลวลวนแตผิด แปลวาทานไดทําลายโดยสิ้นเชิงตอสิ่งที่กระตุนใหเขามีความ
พากเพียร เพ่ือทําสิ่งตางๆใหดข้ึีน ทานควรใชเทคนิคตรงขาม ทานจงมี ใจกวาง ดวยการใหความ
สนับสนุน กําลงัใจแกเขา ทานจงกระทําในสิง่ที่จะสงเสริมใหเขา เห็นวาเปนของงายในการปฏิบัตสิิ่ง
น้ันๆ   ทานจง แสดงตนใหเขารูสึกวาทานเลื่อมใสในความสามารถของเขา  ความสามารถ ซึ่งเขามีแวว 
แตเขายังไมไดนําออกมาใช  ผลก็คือ เขาจะพยายาม ปฏิบัติสิ่งน้ันๆ เพ่ือเอาชนะมัน แมตองใชเวลาตลอด
คืนก็ตาม  
     จงใชการสนับสนุนกําลังใจ จงทําใหความผิดซึ่งทานตองการแกไข ดูเปนของงายที่จะ
แกไข  จงทาํใหส่ิงที่ทานตองการใหผูอื่นปฏิบัต ิเปนของงายที่จะปฏิบัต ิ 

บทที่ 9  จงทาํใหผูอื่นปฏิบัตติามที่ทานตองการ 

    - หลักสําคญัแหงมนุษยสมัพันธ : จงทําใหผูอ่ืนมีความสขุที่จะกระทาํในสิ่งทีท่านเสนอแนะแขา  
    - มีชายคนหน่ึงสามารถปฏิเสธคําเชิญใหเปนผูพูดในงานตางๆ   คําเชิญซึง่มาจากมิตรสหายของ
เขา  คําเชิญซึ่งมาจากบุคคลทีเ่ขารูสึกใน บุญคุณ  แมกระน้ันเขาสามารถทําใหผูทีถู่กเขาปฏิเสธไดรับ
ความพอใจในการปฏิเสธน้ัน  เขาทําอยางไรหรือทาน?  เขามิไดกลาวแกตวัวาเขา มีธุระยุง หรือมีเหตตุิด
ของอยางน้ันอยางน้ี เขามิไดทําเชนน้ัน  เขาทําดังน้ี  
คือ หลังจากแสดงความยินดทีีไ่ดรับเชิญ และแสดงความเสียใจที ่เขาไมมีความสามารถพอในการปฏิบัติ
ตามตามคําเชญิน้ัน เขาจะเสนอชื่อผูอ่ืนใหพูดแทนเขา หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ เขามิไดทําใหผูเชิญ
เกิด  ความรูสึกเสียใจตอคําปฏเิสธของเขาเลย แมแตขณะเดยีว เขาทําใหผูเชิญคดิถึงอีกคนหน่ึง เพ่ือ
เชิญมาเปนผูพูดในทันททีันใด โดยเนนความ นาสนใจของบุคคลอ่ืน  



    - เทคนิคแหงการใหอํานาจและตาํแหนง ไดปรากฎผลดีแกนโปเลียนมาแลว  
                จงทําใหผูอื่นมีความสุขที่จะกระทาํในส่ิงทีท่านเสนอแนะแกเขา  
   
   

 
ตอนที ่5 จดหมายซึง่บันดาลผลมหัศจรรย 

    - ใช "หลักจิตวทิยา"  :  "โปรดชวยเหลือผม"  จงทําใหอีกฝายหน่ึงเกิดความรูสึกเปนคนสําคัญ และ
เปนการสรางมิตรภาพข้ึน  
    - โปรดจําไววา เราทั้งหลายตางกระหายที่จะไดรับความยกยองนับถือ และความเปนคนสําคัญ ซึ่งเรา
จะยินดีทําเกือบทุกอยางเพ่ือใหไดสิ่งน้ี  แตไมมีใครตองการความไมสุจริตใจ ไมมีใครตองการคําพูด
ประจบสอพลอ  
        ขาพเจาขอย้ํา :- หลักการทัง้หลายที่สอนในหนังสือเลมน้ี จะปฏิบัติไดผล กต็อเม่ือนําออกใช
ดวยนํ้าใส  
ใจจริง   ขาพเจามิไดสนับสนุนให ปฏิบัติดวยการใชเลหเหลี่ยมอยางใดทัง้สิ้น   สิ่งที่ขาพเจากลาวไวลวน
แลวแต เปนวิธีที่จะนําทานไปสูวิถชีีวติแบบใหม  
   
   

 
ตอนที ่6 วิธีปฏิบัติ 7 ประการ เพื่อทําใหชีวิตในครอบครัวของทานมีความสุขย่ิงขึ้น  
บทที่ 1   วิธขีดุหลุมฝงศพการแตงงานของทานอยางแนนอนและรวดเร็วที่สุด 

    - สิ่งทั้งหลายทีส่ามารถทําลายความรักใหแหลกลาญอยางแนนอน ซึ่งเจาผีรายในนรกไดประดิษฐ
ข้ึน  "ความจูจี้เอาเรื่อง" เปนสิ่งควรจะพึง กลัวอยางทีสุ่ด มันไมเคยลมเหลวทํานองเดียวกับการกัดของ
งูเหา  มันจะทําลาย ทําใหถึงตายเสมอ  
            ถาทานตองการรักษาชีวิตทางบานใหมีความสุข   กฎขอที่ 1  มีดงัน้ี  
                อยาเปนคนจูจ้ีขี้เอาเรื่อง  ขีห้งึ  

บทที่ 2   ความรักอันวัฒนาถาวร 

    - สิ่งแรกที่จะศึกษาในการตดิตอสมัพันธกับผูอ่ืน ก็คือ อยาแทรกแซงกับการหาความสุขในวิธีแปลกๆ
ของเขา  
    - ความสําเรจ็ในการแตงงาน เปนเรื่องที่ไมเพียงแตการแสวงหาคูที่เหมาะสมเทาน้ัน  หากผูที่จะเปนคู
แตงงาน จะตองเปนคนที่เหมาะสมดวย  
    - ถาทานตองการใหชีวิตในครอบครัวของทานมีความสุขยิ่งข้ึน กฎที่ 2 มีดังน้ี  
                 อยาพยายามเปนเจาหวัใจคูแตงงานของทาน  

บทที่ 3   ถาทานทาํเชนน้ี ทานจะตองคอยดูกาํหนดเวลาเพื่อไปสูการหยาราง 

    - ทางไปสูการหยาราง ก็คอื "การตําหนิตเิตียน"   การติเตียนอันไรประโยชน และการตเิตียนซึ่งเปนที่
ราวรานใจ  
        ถาทานตองการใหชวีิตในครอบครัวของทานมีความสุข กฎที่ 3 มีดังน้ี  
                อยาตาํหนิติเตยีน  

บทที่ 4   ทางที่จะเกิดผลอยางรวดเร็ว เพื่อทําใหทกุคนมีความสุข 

          จงใหคํายกยองสรรเสริญดวยความสุจริตใจ  

บทที่ 5  ส่ิงทีมี่คาสูงย่ิงสําหรบัผูหญงิ 

    -  ไมใชความรักดอกทีท่ําใหวันเวลาของฉนัทุกขทรมาน  แตมันมาจากความราวรานในสิ่งเล็กๆ นอยๆ  
    -  "ขาพเจาจะผานมาทางน้ีเพียงครั้งเดยีว เพราะฉะน้ัน สิ่งใดอันเปนความดี ซึ่งขาพเจาสามารถจะ
ปฏิบัติได หรือสิ่งใดอันเปนความกรุณา ซึ่งขาพเจาสามารถจะใหแกมนุษยคนใดได ขอใหขาพเจาทําเสีย



แตบัดน้ี  ขออยาใหขาพเจา  
รีรอชา หรือเพิกเฉย เพราะขาพเจาจะไมผานมา ทางนี้อีกแลว"  
            กฎขอที่ 5 มีดังน้ี    "จงเอาใจใสในส่ิงเล็กๆ นอยๆ"  

บทที่ 6  ถาทานตองการมีความสุข จงอยาละเลยส่ิงน้ี 

      จงมีกิรยิาวาจาสุภาพออนโยน  

บทที่ 7 อยาเปนคน "ไรการศกึษาในการแตงงาน" 

    - ความลมเหลวในการแตงงาน มักจะเน่ืองมาจากสาเหตุ 4 ประการ คือ  
            1. มิไดปรับปรุงกามารมณใหเปนที่พอใจตอกัน  
            2. ความคิดเห็นขัดแยงกันในการใชเวลาพักผอนหยอนใจ  
            3. การเงินฝดเคือง  
            4. จิตใจ รางกาย หรอือารมณผิดปกติ  
 
                จงอานหนังสือดีๆ  เกี่ยวกับกามารมณในการแตงงาน  
 
 

 
บทความโดย :  พันเอก นเรศรักษ ฐิตะฐาน 
 
ที่มา :  http://www.geocities.com/pong1930 


