
บทที่ 1

จะเป็นที่ 1 หรือที่ 2
ก็ ขึ้นอยู่กับค�ำพูด 
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 หากพดูแบบคนมฝีัน 
ความฝันนั้นก็เริม่

ประสบความส�าเร็จแล้ว 

Sam
ple



15

ความประทับใจแรก

เกิดขึ้นได้จากอะไร

 กลายเป็นคนที่ ไม่น่าคบหาเพราะค�าพดู

“ผมมีเรื่องกังวลครับ ผมเป็นคนที่ไม่มีข้อบกพร่องเลยสักอย่าง  
แต่พอไปนัดบอด กลับโดนผู้หญิงปฏิเสธ ที่ทำางานผมเข้ากับทุกคนได้ดี 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนก็ดีนะครับ แต่ทำาไมถึงดึงดูดใจเพศตรงข้ามไม่ได้
กันล่ะครับ” 

นี่คือคำาพูดของคุณ K อายุ 30 ปี ผู้ซึ่งทำางานในบริษัท IT ชั้นนำา 
คนทีท่ำางานกบัธรุกจิอนัดบัตน้ ๆ  ยงัมเีรือ่งไหนใหต้้องกงัวลใจอีก เขามหีนา้ท่ี 
วิจัยและพัฒนาประจำาบริษัท เลยไม่มีเวลาให้เพศตรงข้ามมากนัก เขาเลย
ได้แต่เก็บเรื่องการแต่งงานไว้ในใจ และเพิ่งมีโอกาสไปนัดบอดมาไม่นาน 
แต่ก็ถูกสาว ๆ  ปฏิเสธกลับมาทุกครั้ง
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เมื่อฟังเรื่องราวของเขาแล้ว ผู้เขียนพิจารณาเขาด้วยความสนใจ และ
ไม่เห็นปัญหาอะไรเป็นพิเศษจากอุปนิสัยของเขา เป็นนิสัยปกติทั่วไปที่พบเห็น
ได้ทุกคน และยังท่ึงกับความภาคภูมิใจในตนเองของเขา ที่บอกว่าทั้งระดับ 
การศึกษา หน้าที่การงาน ครอบครัว รูปร่างหน้าตา ก็ไม่น้อยหน้ากว่าใคร แม้ว่า
บางอย่างจะไม่รู้แน่ชัด แต่เขาก็พูดถึงบ่อยมาก และหลังจากนั้นไม่นาน ผู้เขียน
ก็เข้าใจว่าอะไรที่เป็นปัญหา

“เวลาไปนัดบอด พูดกับผู้หญิงอย่างไรบ้างเหรอคะ”

“ก็..พูดธรรมดานะครับ”

“เทา่ทีฉ่นัด ูนา่จะไมค่อ่ยธรรมดาเทา่ไหร่นะคะ ฝา่ยหญงิเลยไม่ประทบั
ใจคุณ K น่ะค่ะ การพบกันครั้งแรกสำาหรับผู้หญิง ความประทับใจแรกถือว่า
เป็นเรื่องสำาคัญมากนะคะ ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาที่ดูสะอาดสะอ้าน หรือว่าการแต่ง
ตัวที่สะดุดตา นอกจากนั้นสิ่งที่สำาคัญมากพอกันคือคำาพูดค่ะ ไม่ใช่แค่น้ำาเสียง
ที่น่าฟังเท่านั้นนะคะ แต่จะพูดอย่างไรให้ฝ่ายตรงข้ามประทับใจเรา นั่นก็สำาคัญ
ค่ะ วันนี้เท่าที่ฉันเห็น ระหว่างที่เราพูดกันอยู่ คุณ K พูดชมตัวเองบ่อยมากค่ะ 
ถ้าฉันเป็นผู้หญิงที่มานัดบอดก็คงไม่ชอบคุณเลยล่ะค่ะ”

แม้เขาจะเตรียมพร้อมสำาหรับการสร้างความประทับใจแรกไปดีแล้ว  
แต่ก็ดูเหมือนเพราะคำาพูดที่ทำาให้ทุกอย่างพัง น้ำาเสียงของเขาฟังดูสงบเยือกเย็น 
ฟังแล้วรู้สึกดี แต่คำาพูดของเขานั่นแหละคือปัญหา เขาไม่ใส่ใจคู่สนทนา เอาแต่
พูดถึงตนเองด้วยความภาคภูมิใจ ก็เลยถูกตราหน้าจากฝ่ายตรงข้ามว่าไม่น่า
ประทับใจเอาเสียเลย 

คนท่ีเคยคบผูห้ญงิมาแลว้หลายคน ไมม่ใีครไม่รูว้า่ผูห้ญงิไมช่อบผูช้าย
ท่ีเอาแต่ชมตัวเอง ตามที่กล่าวมานี้จึงเกี่ยวกับสามัญสำานึกนั่นเอง และเพราะ 
ไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้ ทำาให้ทุกครั้งท่ีไปนัดบอด สาว ๆ  จึงไม่ประทับใจ 
คุณ K ตั้งแต่แรกเจอ
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ด้วยการพูดที่ไม่เหมาะสมนี้ ทำาให้โอกาสที่คะแนนความประทับใจแรก
ลดลงมีไม่น้อยเลยทีเดียว ดังเช่นอีกตัวอย่างหนึ่ง คุณ A เป็นนักการเมือง 
ที่เมื่อก่อนเป็นคนพูดตะกุกตะกัก ทำาให้ผู้อื่นไม่ประทับใจมาตลอด แน่นอนว่า 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบันกัการเมอืงคนอืน่แลว้ การพดูของเขาเยอืกเยน็ และออ่นนอ้ม
ถ่อมตนกว่ามาก ซ่ึงถือเป็นเรื่องดี ทว่าเพราะการพูดตะกุกตะกัก และดูซื่อ 
จนเกนิไป ทำาใหก้ลายเปน็คนลนลาน แถมยังขาดการตดัสนิใจทีเ่ดด็เดีย่ว จงึถกู
มองติดลบ สำาหรับนักการเมืองแล้ว ความเป็นผู้นำาที่แข็งแกร่ง และการมีพลัง
ผลักดันในชีวิตนั้น ทำาให้เป็นคนไม่มีจุดอ่อนที่ร้ายแรงเลย

ผู้คนไม่มีทางจะรู้ว่าจริง ๆ  แล้วเขาเป็นคนอย่างไร แต่จะเผยออกมา
ให้สื่อมวลชนได้เห็น ตอนนี้คำาพูดของเขาที่ออกไปตามรัฐสภา ที่ประชุม หรือ
การให้สัมภาษณ์ต่าง ๆ  ถือเป็นคำาพูดที่มีมาตรฐานในการตัดสินใจที่สำาคัญ 
ต่าง ๆ  เลยทีเดียว จากคำากล่าวที่ว่า “คำาพูดทำาให้เปลี่ยนความประทับใจแรก 
ไปได้” และการพูดของเขาเปลีย่นจากคนทำาธรุกจิ มาเปน็นกัการเมอืง จงึเปน็เรือ่ง 
ที่น่าเสียดายไม่น้อย

 หากพลาดตั้งแต่ค�าแรก ก็จะไม่มโีอกาสต่อไป

ลองมาดูตัวอย่างนักการเมือง N ที่ผู้คนยอมรับเพราะประทับใจ 
ในคำาพูดเขาและเข้าถึงผู้คนได้สำาเร็จ ด้วยจุดเด่นคือบุคลิกภาพและ
คารมคมคาย การพูดนั้นเผยความเป็นตัวตนที่พิเศษของเขาออกมา  
นักการเมืองคนนี้สร้างความประทับใจแรกที่อบอุ่นจากการพูดบรรยาย
ที่แฝงมุกตลกสนุกสนาน เขาใกล้ชิดกับผู้คนมากขึ้น และได้สลัดภาพ 
นักการเมืองแข็งกร้าวออกไปด้วยการพูดจาติดตลก ยิ่งไปกว่านั้นคำาพูด
ติดตลกของเขาก็ทำาให้รู้สึกคุ้นเคยและเป็นสีสันทางการเมืองอย่างหนึ่ง  
มาลองฟังคำาพูดของเขากัน
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“ตอนนี้จะได้เวลาของการเลือกตั้งแล้วนะครับ อยู่ดี ๆ  ปลาเทราต์
กับปลาแซลมอนโผล่ออกมาเต็มเลยครับ แล้วสะอาดกันหมดเลยด้วยนะ 
และแม้เราจะเคยมีประสบการณ์กันมาแล้ว แต่ก็ลองมาเลือกปลาเทราต์ 
ปลาแซลมอนทีส่ะอาดกนัดอูกีทนีะครบั และหากเราปลอ่ยใหพ้รรคการเมอืง
ระดบั 3 ระดบั 4 เขา้ไปทำาหนา้ทีแ่ลว้ละ่ก ็ปลาทัง้หลายกอ็าจไมร่อดนะครบั 
ไม่อย่างนั้นก็ต้องทำาให้ปลาทั้งหลายกลายพันธุ์ไปนะครับ ถึงจะอยู่รอด”

“จากสถานการณ์ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา เราย่างหมูสามชั้นกันมา
โดยตลอด ทำาใหต้อนนีม้นัดำาไปหมดแลว้ครบั ถงึเวลาทีเ่ราตอ้งปรบัเปลีย่น
แล้วล่ะครับ”

หากมองด้วยเหตุผลบางอย่าง คำาพูดที่แฝงมุกตลกเป็นต้นเหตุ 
ในการสร้างความเสียหายได้เช่นกัน แต่ด้วยมุกตลกของเขา ทำาให้จากที่
เคยเปน็นกัการเมอืงไมม่ชีือ่เสยีงใด ๆ  ตอนนีส้ามารถอยูใ่นจดุทีโ่ดง่ดงัเปน็
นักการเมืองระดับเซเลบได้แล้ว

หากพูดถึงวลีที่ว่า “คำาพูดที่สร้างความประทับใจ” คงจะลืม ลีกึมฮี 
ผูป้ระกาศขา่วไปไมไ่ด ้ลกีมึฮใีหค้วามรูส้กึในครัง้แรกวา่เปน็คณุนา้ผูอ้บอุน่ 
ผา่นการบรรยายทีนุ่ม่นวลราวใยไหม หลักพืน้ฐานของผูป้ระกาศขา่วจะตอ้ง
พูดอย่างมีเหตุมีผล และดูภูมิฐาน แต่ก็ต้องเหนื่อยกับการถูกจัดระดับกับ
ผู้ประกาศข่าวคนอื่นด้วยสิ่งเหล่านี้ และต้องมีสิ่งอื่นให้เหนือกว่า ลีกึมฮี
เป็นคนมีแรงดึงดูดที่ทำาให้คู่สนทนาสบายใจ เธอจะพูดสั้น ๆ  ด้วยคำาพูดที่
จำาเปน็เทา่นัน้ และพรอ้มตัง้ใจฟังคำาพูดของฝ่ายตรงขา้ม เธอใสใ่จความรู้สกึ 
ของฝ่ายตรงข้ามราวกับโอบกอดอีกฝ่ายไว้
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ลีกึมฮีแนะนำากุญแจสำาคัญของการพูดของเธอไว้ดังนี้

“กอ่นอืน่เราตอ้งมองตาฝา่ยตรงขา้ม หากแขกรบัเชญิรูส้กึวา่ ‘พธิกีร
พยายามตั้งใจฟัง และพยายามทำาความเข้าใจเร่ืองราวของฉันมากเลยนะ’ 
เขาก็จะเปิดเผยเรื่องราวที่ปิดบังเอาไว้ออกมา”

หากทำาเช่นนี้แล้วการสนทนากับฝ่ายตรงข้ามก็จะราบรื่นอย่างต่อ
เนื่อง โดยไม่มีติดขัดเลยทีเดียว ถ้าจะเรียกลีกึมฮีว่าเป็นโอปราห์ วินฟรีย์* 

ของเกาหลีก็ไม่ผิดนัก

หากดตูามสถติแิลว้ สดัสว่นการคดัเลอืกพนกังานใหมแ่ผนกตอ้นรบั
ของบริษัทต่าง ๆ  นั้น กว่า 66 เปอร์เซ็นต์ประเมินจากความประทับใจแรก 
และการจะตดัสนิความประทบัใจแรกนัน้จะใชเ้วลาประมาณ 1 นาท ี5 นาที 
ทันทีที่พบกัน 3 นาที หรือ 10 นาทีตามลำาดับ ดังนั้นสามารถทราบ 
ได้เลยว่า คำาพูดในระยะเวลาสั้น ๆ  นั้น เป็นปัจจัยที่จะทำาให้อีกฝ่ายตัดสิน
ความประทับใจแรกได้เลย

ตามทีก่ลา่วมานี ้ถอืไดว้า่เม่ือคนเราพบเจอกนั ความประทบัใจแรก 
น้ันสำาคัญมากทีเดียว หากคุณคิดว่า ถึงการเจอกันคราวนี้จะทำาได้ไม่
ค่อยประทับใจเท่าไหร่ แต่เจอกันคราวหน้า ค่อยสร้างความประทับใจ
ใหม่ก็ได้ นั่นคือคิดผิด เราจะต้องได้รับความรู้สึกด ีๆ  จากอีกฝ่ายในการ 
เจอกันครั้งแรกก่อน ถึงจะสามารถนัดเจอกันในคราวหน้าได้ และเพราะจะ
ได้สร้าง “ความสัมพันธ์” กันต่อไป เราจะต้องเตรียมตัวให้ดีเพื่อให้ได้รับ
การยอมรับในการเจอกันครั้งแรกจากฝ่ายตรงข้าม

*  โอปราห์ วินฟรีย์ (Oprah Winfrey) เป็นพิธีกรทอล์กโชว์ชื่อดังในอเมริกา เจ้าของรายการThe Oprah Winfrey 
Show ที่มีเรตติ้งการชมสูงที่สุดในประวัติศาสตร์รายการโทรทัศน์ และยังเป็นผู้หญิงชาวแอฟริกันอเมริกันที่รวย
ที่สุดในศตวรรษที่ 20
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รูปร่างหน้าตาดี การแต่งหน้า การแต่งกาย หรือทรงผม ทั้งหมดนี้ 
ไม่สามารถปล่อยปละละเลยได้ และย่ิงกว่านั้น เราจะละเลยเรื่องคำาพูด 
ไปไม่ได้ คำาพูดถือเป็นมาตรฐานในการตัดสินความประทับใจแรก  
หรือทุกอย่างของคนคนนั้นอย่างคร่าว ๆ  จึงจะได้รับความรู้สึกที่ดีจาก 
อีกฝ่าย และจะดึงดูดอีกฝ่ายให้สนใจในตัวเราได้
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ใช้คำาพูดอย่างมีเหตุผล

เพื่อให้เรื่องราวดูน่าเชื่อถือ

 การจะยืนยนัเรือ่งใด ๆ  และจะโน้มน้าวผู้อืน่นั้น 

ต้องมขี้อมลูอ้างอิง

“ฉันไม่มีความมั่นใจในการพูดเลย ทำาอย่างไรจึงจะพูดได้ดีล่ะคะ”

น้องสาวที่ต้องการเข้าร่วมการประกวดนางงามมาหาผู้เขียน หาก 
พูดถึงรูปร่างหน้าตาของเธอแล้วถือว่าเพรียบพร้อม ไม่มีอะไรให้ต้องติเลย  
ยิ่งกว่านั้นคำาพูดของเธอก็ดูไม่มีปัญหาอะไร น้ำาเสียงดูภูมิฐาน ท่าทาง
การพูดเด็ดเดี่ยว แต่ปัญหาคือการพูดที่ไม่ราบรื่น พูดเร่ืองน้ันทีเร่ืองน้ีที  
เธอดูไม่ค่อยคิดเป็นเหตุเป็นผลเท่าไหร่นัก บ่อยครั้งที่คำาพูดของเธอจึง 
วกวนไม่เป็นลำาดับ
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