
การพูดให้ชุมชนฟัง 
                                                      โดย    ดร. สันทัด  ศศิวะณิช 

๑.    การพูดใหชุมชนฟง        
  ผูนําและนักบริหารจําเปนตองนําเสนอความคิดเห็นและสาระเรื่องตาง ๆ ตอผูอ่ืน หรือพูดให
ชุมชนฟงอยูเสมอ  ถารูหลักการและมีศิลปะในการพูด  เราจะสามารถพูดไดอยางมั่นใจ และสรางความ
ประทับใจใหแกผูฟงได 
  ความจริงแลวการฝกใหเปนผูฟงที่ดีนั้นยากกวาการฝกใหเปนผูพูดที่ดี เพราะปกติคนทั่วไป
มักจะชอบพูดมากกวาฟง และเมื่อตกมาเปนฝายผูฟงก็มักจะเลือกฟงเฉพาะเรื่องที่ตนสนใจและไดประโยชน    
หรือฟงเฉพาะเรื่องที่ตนชอบ และสนุกสนานเทานั้น   ฉะนั้น ไมวาเราจะพูดอะไรใหใครฟงเราตองเขาใจผูฟง 
เสียกอน   ผูฟงโดยทั่วไป  มีลักษณะดังนี ้

- ผูฟงบางคนยอมทนฟงเพ่ือใหไดประโยชน เชน นักศึกษาจําเปนตองสนใจฟงการบรรยาย
ทางวิชาการ เพราะถาฟงไมรูเรื่องก็จะไมไดรับความรูตามควร ซึ่งอาจทําใหสอบไมผาน   
จึงตองควบคุมตนเองใหตั้งใจฟง   

-    ผูฟงบางคนถูกบังคับใหตองฟง  เชน  ผูอยูใตบังคับบัญชาจําเปนตองฟงคําสั่งคําบัญชา  
แตบางคนก็อาจไมสนใจฟงทําใหไมเขาใจสาระที่แทจริง เมื่อถึ งเวลาปฏิบัติงาน อาจทํา
ไดแตไมถูกตอง  เพราะความไมเขาใจ   จึงกอใหเกิดความเสียหายได 

         -     ผูฟงบางคนถูกบังคับใหมาฟง   เราคาดหวังไมไดวาทุกคนจะสนใจฟง แตเมื่อผูฟงรูสึกได
วาเรื่องที่ฟงตรงกับสิ่งที่ตนสนใจหรือรูสึกวาไดประโยชนหรือฟงแลวรูสึกสนุกเราใจก็จะ
เปลี่ยนใจกลับมาสนใจฟงได 

- ผูฟงที่ตองการมาฟงเองจะเปนเพราะตองการความรูหรือตองการประโยชนอ่ืนจากการฟง
ก็ตาม  บุคคลเหลานี้มีความคาดหวังในการพูดของเรามาแตตนหากเราพูดไมดี เขาจะ
ผิดหวังถาเราพูดดีเขาจะเลื่อมใสศรัทธาตอเราไปอีกนาน 

                                 

การพูดใหคนจํานวนมากฟง   มีทั้งผูฟงที่สนใจฟงและที่ไมสนใจฟง การพูดจึงตองมีการชี้นํา 
โนมนาวใหผูฟงเห็นวาการฟงนั้นจะไดประโยชน  และขณะที่พูด จะตองพูดใหเราใจชวนติดตามฟงโดยตลอด
การนําเสนอสาระเรื่องหรือความเห็นตอสาธารณชน  แมวาจะเปนการพูดหรือสื่อสารเพ่ือใหผูฟงรูและเขาใจ
เรื่องใด เพื่อประโยชนตอผูฟงเอง   แตผูฟงบางคนอาจไมสนใจฟงและถึงแมตั้งใจฟงแตผูฟงเองอาจมีภูมิปญญา
จํากัด  ฟงไมรูเรื่อง  แมผูฟงบางคนไมไดประโยชนจากการพูดหรือการนําเสนอของเรา เพราะความบกพรอง
ของฝายผูฟงเอง  ผูนําเสนอที่ดีก็คงจะรูสึกเสียดายเวลา และมีสํานึกรับผิดชอบตอความสูญเสียนั้นดวย    
 

 
 

-  ๒  - 
                     

ผูนําเสนอจึงควรจะตองพยายามหาวิธีการใหผูฟงสนใจและตั้งใจฟงจนเขาใจและไดประโยชน 
กลับไป  ถึงแมเราจะไมใชนักพูดและการพูดของเราอาจจะไมมีลักษณะเปนการพูดอยางนักพูดทั่วไป  แตในเมื่อ
เราจะตองพูด และทุกฝายตองเสียเวลาอยูแลวเราจึงควรปรับปรุง  การพูดของเราเพ่ือใหการพูดนั้นไมเสียเปลา



และใหทุกฝายไดประโยชนคุมคากลับไปวิธีปฏิบัติ เพ่ือใหไดผลดีเชนนั้นไมไดลําบากยากเข็ญจนเกิน
ความสามารถของเราเลย  เพียงแตเราจะตองทําความเขาใจวิธีการพูด และไดฝกซอมพอสมควร ผลของการ
นําเสนออาจออกมาไมดอยกวาการพูดของนักพูดใด ๆ และถาไดปฏิบัติบอย ๆ เขาเราอาจจะกลายเปนนักพูดที่
ดีไดจากประสบการณของเรานั้นเอง 
 

๑. ๑.   การจะเปนนักพูดทีป่ระสพความสําเร็จ 
    กอนที่จะกาวไปสูความสําเร็จ โปรดตั้งขอสังเกตเบื้องตนไวกอนวา เราพบคนชางพูดจํานวน

มาก ทีห่ลายคนมสีรรพคุณถึงขั้นพูดไดทั้งวัน ไมหยุด แตเมื่อใหขึ้นพูดตอหนาชุมชนคนเหลานั้น บางคนจะเงียบ
สนิทบางคนถึงกับพูดไมออกไปเลยทําไมจึงเปนเชนนั้น 
  การพูดตอหนาคนจํานวนมากเปนเรื่องยากหรืองายขึ้นอยูกับวิสัยของแตละคนเพราะในขณะที่
คนหนึ่งกลาววาการพูดใหชุมชนฟงไมใชเรื่องยากแตอีกหลายคนอาจพูดเปนเสียงเดียวกันวาการพูดเปนสาระ
ใหคนจํานวนมากฟงเปนเรื่องยากที่สุด     

          ถาพิจารณาวา การพูดเปนทั้งศาสตรและศิลปการที่จะพูดใหผูฟงยอมรับฟงและรูสึกประทับใจ
ในการพูดของเราไดนั้นไมใชเรื่องงาย  แตก็ไมยากเกินกวาที่เราทุกคนจะทําได เพียงแตใหไดเรียนรูหลักเกณฑใน
การพูด รูธรรมชาติของผูฟง และรูจักใชศิลปะในการนําเสนอกับไดฝกปฏิบัติใหเกิดประสบการณพอสมควร   
ทุกคนก็จะเปนนักพูดที่ดีไดดวยกันทั้งนั้น 

          นักพูดที่มีพรสวรรคนั้นมีอยูจริงแตมีนอยนักพูดสวนใหญไมใชผูมีพรสวรรคมาแตกําเนิด แต
เมื่อมีความมุงมั่นและไดเพียรพยายามฝกฝนสรางคุณสมบัติใหเพียบพรอมกับไดปฏิบัติตามหลักเกณฑอยาง
ระมัดระวังอยูเสมอก็จะกลายเปนนักพูดที่ดีไดไมยากนักนอยคนที่จะพูดเรื่องอะไรก็ไดในทันทีโดยไมตอง
เตรียมการมากอนผูที่พูดไดดีในเหตุการณเฉพาะหนาเชนนั้น จะตองมีประสบการณสูงและใชประสบการณที่มี
อยูนั้นเปนวัตถุดิบในการพูดประสบการณที่นํามาใชในกรณีเชนนั้น มักจะเกิดขึ้นจากการที่ผูพูดไดศึกษา 
รวบรวมขอมูลมาตลอดชีวิต  และไดจัดสรรขอมูลที่มีอยูมากมายนั้นเก็บไวในคลังแหงความจําในสมองสามารถ
เรียกขอมูลมาใชไดทันทีการที่จะพัฒนาใหไดถึงระดับนี้ เราตองฝกปฏิบัติจนสามารถพูดไดอยางเปนธรรมชาติ   
แลวการพูดจะราบรื่น เสมือนกับไดเตรียมการมาเปนอยางดีสําหรับการพูดครั้งนั้นซึ่งแทจริงแลวการพูดที่
ประสพความสําเร็จนั้น เกิดข้ึนจากการทีเ่ราไดเตรียมการอยางเปนระบบมาตลอดนั่นเอง 

          ที่สําคัญก็คือ นักพูดทุกคนไมวาจะเปนนักพูดที่มีพรสวรรค หรือนักพูดที่มีประสบการณ หรือ
นักพูดที่ไดพัฒนาขึ้นมาเปนนักพูด    แมจะมีศิลปะในการพูดไดดีเพียงใด  ทุกคนก็ยังจะตองเตรียมการมาเปน
อยางดีเสมอ และเมื่อขึ้นสูเวที จะตองควบคุมการพูดของตนใหอยูในหลักเกณฑ  ทั้งยังตองรูจักคุมสติใหมีสมาธิ
อยูตลอดเวลาที่พูดดวย  

-  ๓  - 
 

๑. ๒.  การพูดที่อาจจะไมประสพความสําเร็จ 
                        ถึงจะเปนนักพูดที่เกงแสนเกงแตก็ยังอาจพลาดไดถาการพูดของเขาในครั้งนั้นมีลักษณะที่ไม
เขาทาตอไปนี้ 
  (๑)     เตรียมตัวมาไมพรอม        

(๒)     เริ่มตนไมนาสนใจ                         
(๓)     พูดโดยไมคํานึงถึงวัตถุประสงคในการพูดครั้งนั้น    

  (๔)     พูดโดยไมไดคํานึงวาผูฟงตองการฟงอะไร  
(๕)     พูดเพ่ือเอาใจหรือประจบคนใดคนหนึ่ง  



  (๖)     ใชความเห็นสวนตัวเปนหลัก   แทนที่จะใชความจริงเปนเกณฑ 
  (๗)     พูดวกวน  ออกนอกเรือ่ง  โดยไมเกี่ยวของกับเรื่องท่ีกําลังพูด 

(๘)     พูดโดยไมคํานึงถึงอารมณของผูฟง    
                   (๙)     พูดโดยไมคํานึงถึงกําหนดเวลา 
         (๑๐)     สรุปอยางหละหลวม  ไมชี้ใหเห็นสาระสําคัญ 
 

๑. ๓.   การพูดประสพความสําเร็จหรือไมวัดไดจากผูฟง 
             การพูดจะประสพความสําเร็จหรือไม มิไดขึ้นอยูกับผูพูดเพียงฝายเดียวเทานั้น   แตขึ้นอยู

กับทั้งฝายผูพูดและฝายผูฟง แมผูพูดจะพูดไดอยางดี ไมมีที่ติ (ตามทฤษฎีทางวิชาการ) แตถาผูฟงนั้นไมได
ประโยชนอะไรกลับไปเลย เสียเวลาของทั้งสองฝายไปมากมาย  กรณีเชนนี้แมอาจจะพิจารณาไดวาเกิดขึ้นจาก
ความบกพรองของฝายผูฟง แตจะวัดวาเปนการพูดที่ประสพความสําเร็จไมได  แมพูดไดดีวิเศษเพียงใด แตถา
ผูฟงไมไดประโยชนจากการพูดนั้น ก็ตองวัดผลวา เปนความลมเหลวของการพูดครั้งนั้นดวย    

ความสามารถของผูพูดในการสื่อใหผูฟงเขาใจได   เปนเรื่องสําคัญจะพิจารณา วา  ผูพูดเปน 
ผูมีภูมิรู สติปญญาดี  พูดอะไรก็ถูกหมดแตเมื่อพูดใหคนฟงก็จะตองพูดใหผูฟงเขาใจไดดวย จึงจะถือวาผูพูดมี
ความสามารถอยางแทจริง  ถาผูพูดทุกคนตั้งสํานึกไวเสมอวา ผูฟงสําคัญยิ่งกวาผูพูดไดเทาไร ก็จะปลอดภัย
และประสพความสําเร็จไดมากขึ้นเทานั้น  

 

๑. ๔.  พฤติกรรมของผูฟง 
  ผูฟงท่ัวไปมีพฤติกรรมรวมที่มีลักษณะคลาย ๆ กันอยูบางประการ  หากพบวา  ผูฟงมี 

พฤติกรรมดังตอไปนี้  อยานํามาเปนกังวลใหเสียสมาธิและกําลังใจ 
(๑)     พฤตกิรรมคลอยตามกลุม  เชน  ขอนั่งแถวหลัง ๆ ไวกอน 
(๒)     ความพรอมของผูฟงมักจะเริ่มตอเมื่อไดมีการเรียกใหพรอม  มิฉะนั้น จะเกิดสภาพได       

ยินแตไมไดฟง อยูตลอดเวลา 
 

 
-  ๔  - 

 

(๓)     ผูฟงบางคนอาจยังคงมีบางสิ่งติดคางอยูในสมองจึงไมมีสมาธิที่จะฟงถาเปนเชนนี้  
ปลอยไปกอนเขาตั้งสติไดเม่ือไรก็จะฟงเราเอง 

          (๔)     เปนธรรมชาติของมนุษย ที่ไดยินอะไรแลวมักจะจําไมคอยได  ถาเราถามเพ่ือทบทวน   
แลวไมมีผูตอบ  อยาคิดวาผูฟงไมสนใจฟงเขาอาจเรียบเรียงขอมูลที่ไดฟงไว มาตอบ
ไมไดในทนัที ทั้ง ๆ ที่เขาใจก็ได 

(๕)      ผูฟงบางคนอาจจะคิดวาตนรูเรื่องที่เราจะพูดอยูแลวจึงอาจแสดงทาทีไมใสใจหรือไม       
ฟงก็ตองปลอยไปกอน เมื่อไรผูฟงพบวาเรามีของจริงที่แปลกใหม ก็จะชนะใจเขาได  
จะพูดอะไรเขาก็ฟง   

                   (๖)      ผูฟงบางคนมคีวามคาดหวังสูง นาทีแรก ๆ ตองสรางความประทับใจใหได 
 

        ๑.๕.  สิ่งที่นักพูดพึงสังวร 
(๑)      ตองสํานึกอยูเสมอวา  เรากําลังแสดงบทบาทเปนพระเอก-นางเอก ที่ผูชมกําลังให 
         ความสนใจ ถาแสดงดีเขาจะเอาใจชวยถาแสดงไมสมบทบาทเขาจะผิดหวัง 



(๒)      ตองรูวาเรากําลังพูดอะไร ในโอกาสใดใหใครฟง ณ สถานที่ในเวลาใดทําไมจึงตองพูด  
แลวปรับการพูดของเราใหเหมาะสมสอดคลองกับปจจัยแวดลอมและบรรยากาศ 

(๓)      ตองรูเสมอวาผูฟงตองการฟงอะไรหรือพูดอะไรไปแลวจะกอประโยชนใดใหแกผูฟง 
                   (๔)      ตองพูดผานบุคลิกภาพที่ดคีรบทุกองคประกอบผูมีบุคลิกภาพดีจะรูสึกมั่นใจในตนเองได

ตลอดเวลา ซึ่งจะทําใหมีทั้งเสนหและอํานาจเปนที่ประทับใจตอบุคคลทั่วไปเสมอไม
วาจะแสดงบทบาทใดในเวทีไหนตอหนาใครรวมทั้งเมื่อพูดใหคนทั่วไปฟงดวย 

  (๕)      ตองเตรียมเนื้อหาสาระของเรื่องที่จะพูดใหสมบูรณ 
(๖)      ตองสรรหาสาระ ที่เปนสีสันชวนฟงมาประกอบใหมากพอสมควร 
(๗)      ตองสรรหาคํานําที่เหมาะสําหรับการพูดเฉพาะครั้งนั้นซึ่งจะตองกลมกลืนกับการ

ดําเนินเรื่องดวย 
  (๘)      ตองฝกซอมพูดอยางนอยเพ่ือการเรียงลําดับความ ใหฟงงาย 
  (๙)      ตองสรุปใหไดสาระเปนชิ้นเปนอัน เพ่ือใหผูฟงเก็บติดกลับไปบานไดสะดวก 
         (๑๐)      ทิ้งทายใหจับใจ 
  

 
 
 
 
 

-  ๕  - 
 

๑.๖.   ความเปนนักแสดงเอกของผูพูด 
            นักพูดที่สามารถควรจะไดรับการฝกใหเปนนักแสดงที่มีฝมือดวยเพราะการพูดที่จะไดผล
สมบูรณ ตองสื่อขอมูลผานกระบวนการการสื่อภาษาที่จะมีประสิทธิผลสูง จึงจะเปนที่ประทับใจของผูฟงไดดี 
การสื่อภาษาจะคาดหวังวาจะใชถอยคําวาจาของเราเพียงอยางเดียวแลวจะสามารถสื่อขอมูลทั้งหมดไดนั้น เปน
การคาดหวังที่ผิดพลาด  ภาษากายเปนพาหะสําคัญที่จะนําขอมูลผานประสาทตาไปสูสมองของผูฟง  ผูพูดจึง
ควรจะสื่อขอมูลผานบุคลิกภาพท่ีดีทุกองคประกอบ รวมทั้งภาษากายดวย   

  ฉะนั้น ผูปรารถนาจะเปนนักพูดที่ดี จึงจําเปนตองพัฒนาบุคลิกภาพของตนใหดีพรอมและ
ถึงแมจะไดพัฒนาบุคลิกภาพมาดีเพียงใด ผูพูดยังจําเปนตองรูจักใชลีลาภาษากายประกอบการพูดดวย ซึ่งจะมี
ผลทําใหผูฟงติดตามการพูดไดอยางมีรสชาติและมีอารมณรวมกับผูพูดไดโดยอัตโนมัติ  

 

๑.๗.   บุคลิกภาพของผูพูด 
  บุคลิกภาพหมายถึงหมายถึงสภาพทั้งทางกายและทางจิตของแตละคน ที่ปรากฏออกมา 

เปนภาพรวมใหผูอ่ืนรูเห็นถึงรูปลักษณะและนิสัยของผูนั้น   
บุคลิกภาพแบงออกไดเปน  ๔  องคประกอบ คือ 

   (๑)   มีรูปลักษณทางกายดี 
   (๒)   มีภูมิความรู  ความคิด และสติปญญาดี 
   (๓)   มีการควบคุมอารมณไดดี 



   (๔)   และมีมรรยาท 
 

  การพัฒนาบุคลิกภาพใหดีพรอมทุกองคประกอบจะทําดวยความเขาใจ เกิดความรูสึกมั่นใจ
ความมั่นใจนี้เองจะทําใหการพูดของเรามีประสิทธิภาพสูงขึ้น  สามารถสรางความประทับใจใหแกผูฟงมากขึ้น
แลวผูพูดก็จะประสพความสําเร็จมากยิ่งขึ้นดวย 
 

  ความม่ันใจที่เกิดขึ้นจากบุคลิกภาพแตละองคประกอบของเรา มีไดดังนี้ 
 

  (๑)   ความมั่นใจในรูปลักษณทางกายของเราเอง 
       -  มีสุขภาพด ี   
       -  ปรับรูปโฉมมาอยางสดใส เรียบรอย 

 -  ปรับโฉมเปน  แตงกายเปน  แตงกายดี ถูกตองตามปรัชญาในการแตงกาย 
 
 
 

-  ๖  - 
 
 

  (๒)   ความมั่นใจในภูมิรูและความสามารถในการสื่อความหมาย 
         แมจะไดเตรียมการพูดใหชุมชนฟงมาเปนอยางด ีและไดทบทวนมามากพอสมควรแลว               

ถาไดเตรียมใชคุณสมบัติพ้ืนฐานของบุคลิกภาพท่ีดีพรอมมาเสริมศิลปะในการสื่อสารไดดวย   
การข้ึนเวทีของเราจะเต็มไปดวยความมั่นใจ   เกิดพลังสนับสนุนเปนแรงใจ ใหกลาแสดงออก

แลวถอยคําวาจาก็จะมีลีลาภาษากายที่เต็มไปดวยอารมณท่ีเหมาะสม มาชวยสรางอารมณใหผูฟงรูสึกคลอยตาม
อารมณของเรื่องที่กําลังพูดไดอยางนาประทับใจ 
 

การสรางคุณสมบัติพื้นฐานควรเริ่มตนจากหลักการตอไปนี้ 
 

๑)  รูธรรมชาติในการรับรูขอมูลขาวสารของมนุษย 
      -     มนุษยรับขอมูลขาวสารผานประสาทตา ๘๗ %  ผานประสาทหไูดเพียง  ๙ % และ       
            ผานประสาทสัมผัสอ่ืนอีก  ๔ %    เทานั้น 
      -     จากธรรมชาติทีก่ลาวแลวทําใหถอยคําวาจาของเราเมื่อพูดออกไปอยางธรรมดา               
            สามารถสรางความเขาใจใหแกผูฟงจํากัดแค  ๗  % ของสาระทั้งหมดท่ีเรามุงหมาย  
            จะใหผูฟงเขาใจ  แตถาเรารูจักเลือกใชถอยคําที่มีนัยความตรงกับสิ่งที่ตองการพูด 
            และเขาใจงายรวมทั้งรูจักสรางอารมณของถอยคํา  จะสามารถสรางความเขา 
            เพ่ิมขึ้นไดถึง ๓๘ %  และถาไดใชภาษากายประกอบการพูดดวยเมื่อไร   ก็จะ    
            สามารถสรางความเขาใจเพ่ิมข้ึนไดอีกถึง  ๕๕  %  ฉะนั้น การพูดที่ดีจึงตองคํานึง 
            อยูเสมอวาตองสื่อความหมายผานประสาทตาของผูฟงใหมากเขาไว คือรูจักใช 
            ภาษากายใหพอเหมาะพอควร 

                 -      คนทั่วไปมีสมาธิในการรับฟงเรื่องสาระไดนานประมาณ ๒๐นาที  ฉะนั้น จะตองม ี
                        การเรียกความสนใจเปนระยะ ๆ   เพ่ือไมใหงวง  เสียงพูดที่เรียบ เปนเสียงเดียว  
                        มักจะชวนงวง บางคนอาจมีภาษาและจินตนาการของตนตางจากบุคคลทั่วไป  จึง 



                        ตองระวังในการใชภาษาท่ีจะสื่อกันไดเขาใจและเรงเราอารมณได 
 

๒)   มีคุณสมบัติของนักพูดนักเจรจา  (จากทูตสูตรในพระไตรปฎก)  
      ที่สามารถนํามาประยุกตใชไดอยางมีผลดี     คุณสมบัติของนักพูดนักเจรจาตอรอง

ตามทูตสูตร คือ 
        -     ฟงเปน นอกจากฟงและเขาใจคําถามและความเห็นของผูอื่น  แลวยังสามารถ  
              อานปฏิกิริยาของผูฟงไดวาสนใจฟงหรือไม และอารมณรวมของผูฟงเปนอยางไร 
 

        -     ใหผูอื่นฟงเปน คือรูวิธีจูงใจและโนมนําใหผูฟงตองฟงเมื่อเราพูด    
 

-  ๗  - 
 

                  -     รอบรู  คือ มีความรูกวางขวาง  นํามาใชประโยชนในการพูดได 
                  -     จําแมน     

        -     รูกระจางในเรื่องที่พูด  คือ มีวามรูในเรื่องท่ีจะพูดอยางกระจาง ลึกซึ้ง 
        -     ใหผูอื่นรูกระจางไดดวย  คือ  มีความสามารถในการถายความรูที่เรามีอยู 
               ทั้งหมดใหผูอื่นรูและเขาใจอยางกระจางไดดวย 
        -     รูวาอะไรเปนประโยชน อะไรไมเปนประโยชน ขอนี้ทําใหเรารูจักพูดให 
              เปนประโยชนตอผูฟง ซึ่งจะทําใหผูฟงตั้งใจฟงและไดรับความรูไป 

     -     ไมชวนทะเลาะ  คุณสมบัติขอนี้ทําใหเราไมมีศัตรู  ตองเปดกวางสําหรับ 
           คําถาม หรือ การโตแยง   ตองเคารพความคิดผูอ่ืน      

   

  ๓)     มีความรูหลักในการสื่อสารเปนอยางดี 
        -     การพูดใหผูอื่นฟง แมเปนการพูดฝายเดียว แตตองถือวาเปนการสื่อสองทางเสมอ  
              ถาเราสังเกตจะรูถึงขอนี้ไดดีวาผูฟงสนใจฟงหรือไม เพียงใด หรือมีความรูสึก   
              ขัดแยงหรือไมโดยสังเกตไดจากภาษากายท่ีสื่อสะทอนกลับมา 
        -     ความพรอมของผูฟงเปนสิ่งสําคัญยิ่งตอการพูดใหไดผล 
        -     รูวาประเด็นใด ที่ควรพูดเพียงเพ่ือใหรู  และควรพูดอยางไร 
        -     รูวาประเด็นใด ที่ควรพูดใหเขาใจ  และควรพูดอยางไร 
        -     ตองรูวา เมื่อพูดใหผูฟงที่มีความรูดีกวาตน  ควรพูดอยางไร 
        -     ตองรูวา เมื่อพูดใหผูฟงที่มีความรูใกลเคียงกับตน ควรพูดอยางไร 
        -     ตองรูวา เมื่อพูดใหผูฟงที่มีความรูดอยกวาผูพูด  ควรพูดอยางไร 
 

๔)    มีความรูและศิลปะในการใชถอยคําและภาษากายในการสื่อความหมาย      
       เปนอยางดี 

                  -    ถอยคําวาจาสามารถสรางความเขาใจไดจํากัดจึงตองใชภาษาท่ีมีนัยความหมายตรง 
                       กับสิ่งที่ตองการสื่อ และเลือกใชภาษาของฝายผูฟงอยาใชถอยคําของฝายตน 

        -     รูจักสรางอารมณของถอยคํา  
        -     รูจักใชภาษากายและลีลาที่สอดคลองกับวาจา ซ่ึงจะสรางความเขาใจไดดียิ่งขึ้น 



                 -     จินตนาการของผูฟง อาจทําใหการสื่อมีความหมายผิดเพี้ยนได  
 
 
 
 

-  ๘  - 
 

         ๕)   มีศิลปะในการสื่อความหมายที่ใชไดอยางมีประสิทธิผล 
         -    รูวิธีควบคุมผูฟงดวยการสบตาและใชสายตาสื่อแสดงความจริงใจ 

                 -    ลีลาของการใชภาษาพูดประกอบกับลีลาภาษากาย (นิรพจนภาษา) ซึ่งเปนศิลปะ    
                      การสื่อสารที่มีผลในการสรางความเขาใจไดดีที่สุด  

         -    รูจักใชการอุปมา อุปมัย เพ่ือสรางภาพในจินตนาการของผูฟง  
         -    การใชเรื่องเลาจากเหตุการณจริง เปนพาหะในการจําสาระไดด ี

       -    ความแตกตางทางวัฒนธรรมอาจทําใหความหมายในการสื่อผิดเพี้ยนออกไปได 
 

(๓)   การควบคุมอารมณ 
        -     ไมตื่นเตน 
        -     ไมกังวล 
        -     ไมขุนของเมื่อถูกถามหรือโตแยงอยางขาดไรมรรยาท    
        -     มีสติในการตอบขอซักถาม  และรับฟงการโตแยง   
        -     สามารถชักนําอารมณของผูฟง ใหคลอยไปตามเรื่องที่พูดได 
        -     สามารถเพ่ิมอารมณขันใหแกสาระของเรื่องที่พูดได 

 

(๔)   มีมรรยาท 
                           -   สุภาพตอผูฟง 
                           -   รักษาเวลา 
                           -   เคารพเกียรตขิองผูฟงเสมอ 
 

๑. ๘.  สิ่งที่ตองใหผูฟงรับรูอยางเปนขั้นตอนตามลําดับ 
   (๑)     การพูดของฉันจะไมทําใหคุณผูฟงเสียเวลาเปลา 

 (๒)     ฉันรูดีวาคุณผูฟงเปนใคร 
 (๓)     ฉันมีความรูในเรื่องที่จะพูดนี้เปนอยางดี   

        (๔)     ฉันไดเตรียมการพูดนี้มาเปนอยางดีแลว 
             (๕)     เขาสูเนื้อหา ซึ่งเปนสวนสําคัญที่สุดของการพูดครั้งนี้  

 (๖)     สรุปและจบ 
             (๗)     อยาลืมคําท้ิงทายที่นาประทับใจ 
 
 
 
 



-  ๙  - 
 

๒.    ขั้นตอนในการเตรียมไปพูด 
        ๒.๑.  เมื่อไดรับเชิญ 

-  อยาเพิ่งตอบรับในทันที 
          -  สํารวจเสียกอนวา  ผูเชิญเปนใคร  ผูฟงเปนใคร  พูดเรื่องอะไร  พูดในโอกาสใด  พูดที่ไหน       
             มีผูพูดคนเดียวหรือหลายคน  พูดแลวจะมีผลกระทบตอตนเองในทางบวกหรือลบอยางไร 
             หรือไม  ใหคํานึงถึงความเหมาะสมตอสถานะและตําแหนงหนาที่เสมอ   
          -  สํารวจ วัน  เวลา  วา วางสําหรับที่จะรับงานนั้นไดหรือไม 
          -  เมื่อพิจารณาเห็นวาสมควรแลว  จึงรับงานพูดนั้น      
 

๒.๒.    พิจารณาหัวขอเรื่อง 
   -  ทางวิชาการ     
   -     ฟงเบา ๆ แตประเทืองปญญา    
   -     เพ่ือความบันเทิงสนุกสนาน 

                      -     เพ่ือการรณรงคในวัตถุประสงคจําเพาะ 
     -     เพ่ือปลุกใจ 
 

๒. ๓.   ศึกษาลักษณะและบรรยากาศของงานท่ีจะไปพูด   
   -     งานที่จัดใหมีการพูดนั้น   เปนงานระดับใด  มีวัตถุประสงคใด 

        -     กลุมผูฟงที่เปนเปาหมาย  เปนบุคคลระดับใด  อารมณของผูฟงเปนอยางไร 
                   ควรใชภาษาสําหรับการพูดครั้งนั้นในระดับใด 

     -     งานนั้นเปดโอกาสใหผูฟงซักถาม หรือรวมแสดงความคิดเห็นดวยหรือไม 
 

๒.๔.    รูจักสถานที่ 
     -      รูวาอยูที่ไหน  ไปไดไมหลงทาง  ไมผิดเวลา 
     -      ถาไดสํารวจสถานที่กอนการพูดได  จะสรางความมั่นใจไดมาก 
     -      ไปถึงกอนผูฟง  สํารวจหองประชุมทุกมุมมอง  เราจะคุนที่ ไมเปน 

          คนแปลกหนาสําหรับสถานที่นั้น  แตผูฟงจะกลายเปนคนแปลกหนาไป 
          เราไดเปรียบในทางกําลังใจ 
 
 
 
 

-  ๑๐  - 
 

๒. ๕.   การเตรียมรางสุนทรพจนหรือเร่ืองที่จะไปพูดใหชุมชนฟง 
 

           ๒. ๕. ๑.  สุนทรพจนคืออะไร 



                   -     สุนทรพจน คือ การพูดท่ีมีหลักการและพูดเพ่ือใหเกิดความคิดในทาง         
                          สรางสรรค      
                   -     การพูดในโอกาสสําคัญก็มีลักษณะและความสําคัญเชนเดียวกับ     
                         สุนทรพจน  จําเปนตองมีการเตรียมลวงหนาอยางละเอียด  จัดลําดับ 

      ขั้นตอนใหฟงงาย  สะดวกแกทั้งผูพูดและผูฟง 
    -     ในชีวิตประจําวัน  ไมวาเราจะพูดอะไรกับใคร  เราจะคิดและเตรียม 
          จัดลําดับขั้นตอนลวงหนากอนที่เราจะพูดเสมอ  เราอาจจะไมเคยได 
          สังเกตตนเอง 
 

   ๒. ๕. ๒.   การแสวงหาและรวบรวมขอมูลสาระเกี่ยวกับเรื่องนั้น 
            -  รวบรวมหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น 
            -     ถาเปนหนังสือ ไดมาหลายเลม  ใหอานเฉพาะสารบาญแลวเปดดู 
    คราว ๆ วาเขียนตรงกับสารบาญหรือไม อยางไร 
                     -     คัดสรรเฉพาะหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องท่ีจะพูดไวดี  
                     แลวอานเก็บสาระ   
      -     การอาน ใหแบงอาน  เปนหัวขอ หรือ เฉพาะสวนที่คาดวาจะอานไดจบ 
                    อยาอานคางครึ่ง ๆ กลาง ๆ   อานจบแลวทบทวน  จับสาระใหได 
      -     จดสาระที่ไดลงในกระดาษ  การจดดีกวาการจํา  อยาเชื่อวาเราจะ            
                    สามารถจําขอมูลทั้งหลายไดหมด  กันพลาดไวดีกวา 

                         -     กําหนดรูปแบบและอารมณของเรื่องท่ีพูด โดยใชขอมูลทั้งหลาย 
                                        เปนอุปกรณสําหรับวิเคราะหวา สุนทรพจนของเราในโอกาสนั้น  
                                        ควรมีรูปแบบและอารมณอยางไร  เรียงลําดับการพูดเปนขั้นตอน   
                                        ไมวกวน  เพ่ือใหผูฟงเขาใจไดงายและ และคิดตามไดตลอดดวย  

              -      การตัดตอแตงเติมสาระของสุนทรพจนทําไดงาย เมื่อขอมูล  
                     ทั้งหมดบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร    

 
 
 
 

-  ๑๑  - 
 

๒.๕.๓.   เริ่มตนรางสุนทรพจนหรือคํากลาวคําบรรยาย 

     (๑)    ขั้นแรก 
            -    เขียนลงไปยอ ๆ  ในกระดาษ ๑ แผน  เพียงใหเรียงลําดับ 
        ขั้นตอนที่สําคัญ 

                                   -    ขอบคณุผูแนะนําตัวเราใหผูฟงรูจัก  
                                    -    ทักทายผูฟง 
                                    -    กลาวถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะพูด 
                                    -    ดําเนินเรื่อง 



                                   -    มาถึงตอนจบ 
                        (๒)    ขั้นที่สอง 

                        -     เขียนหัวขอของเรื่องที่จะพูดลงไปในกระดาษแผนใหม                          
                                            -      แยกหัวขอออกไป หัวขอละแผน                      
                   -      เขียนสาระลงไปในแตละหัวขอ  และในสาระ  แตละ 
                                                ประเด็น ตองหาขอมูลที่เปนหลักการ และมีหลักฐาน 
                                                 มาสนับสนุน     
                                         -      สวนไหนที่เปนสาระที่ตองการใหผูฟงเห็นภาพพจนใน 

          จินตนาการ  อาจจําเปนตองยกเรื่องขึ้นเปรียบเทียบ  หรือ 
          ใชการเลาเรื่องเพ่ือใหผูฟงเห็นภาพไดเอง   ถามีขอมูล 
          เปรียบเทียบ หรือมีเรื่องเลา  ตองเขียนเรื่องยอกํากับไวดวย 
          จะไดไมลืม และไมสับสน 

                             -      ตองคํานึงไวเสมอวา  ขอมูลที่จดลงไปในกระดาษแตละแผน 
                                                จะขีดฆาขอความใด ๆ กไ็ด  แตหามลบ  เพราะในที่สุด 
                                                ขอมูลเดิมนั้นอาจใชประโยชนได      

         (๓)     ขั้นที่สาม 
                                          -     จัดเรียงลําดับสาระท้ังหมดลงในกระดาษแผนใหม  นี่คือ  
                                                รางฉบับแรกที่อยูในสภาพเกือบสมบูรณแลว   

                                -     ลองอาน  ทบทวน  แลวหาขอมูลเพิ่มเติมเสริมเนื้อหา   
    หาตัวอยาง  ที่เหมาะสม    หาถอยคําที่มีนัยความหมายตรงกวา 
                                       มาแทนที่   หาคําทีส่รางอารมณไดดีกวามาทดแทน  เพื่อใหผูฟง 
                                       เขาใจไดงาย  และเกิดอารมณคลอยตามสาระของการพูดของเราได 
 
 

-  ๑๒  - 
 

   -     ถามีเวลากอนพูดนานพอ  ใชทุกโอกาสที่มี  ทบทวนสุนทรพจน   
          ของเราเสมอ    และหาการดแผนเล็ก ๆ ติดกระเปาไวสักแผน 
          นึกอะไรได หรือรูเห็นอะไรที่เหมาะจะมาเสริมใหสุนทรพจนดีขึ้น  
          จะไดจดบันทึกไว  แลวนํามาเพ่ิมเติมในรางสุนทรพจน  

                      -      ลองซอมพูด  บันทึกเทปไดยิ่งดี  เปดฟง เพื่อตรวจสอบแกไข 
                             จะแกไขเพ่ิมเติมสักเทาไรก็ได  แมแตในฉบับสุดทาย ก็ยังทํา 
    เครื่องหมายเพ่ิมเติมเพ่ือความเขาใจของเราเองไดเสมอ 

  

๓.    การขึ้นเวที 
๓.๑.    การเตรียมเอกสาร 

     ในการพูดแตละครั้ง สมควรมีเอกสารเรื่องที่พูดนั้นแจกใหผูฟง  เ พ่ือใหผูฟงไดสาระที่
สมบูรณติดมือกลับไป  เอกสารฉบับที่แจกไมตองเปนสําเนาของตนฉบับที่เราใชประกอบการพูด  เพราะฉบับ
ของเราเปนภาษาพูด    ฉบับท่ีแจกควรเปนภาษาเขียน  แตสาระทั้งสองฉบับตองเหมือนกัน 



 

             ๓.๑.๑.    การใชเอกสารประกอบการพูด   
 

                 (๑)    พูดใหผูฟงที่เปนบุคคลที่มีภูมิรูสูงมาก   
                          เตรียมเอกสารทั้งฉบับติดมือขึ้นไปดวย อยาคลี่ทั้งฉบับ  แตอยาอาน 
                          เตรียมไวใชเพียงเพ่ืออานหัวขอและอางขอมูล ที่ตองการเนน เทานั้น   
                          (ไมตองอาน เพราะไดซอมการพูดไวลวงหนามาดีแลว)   
                 (๒)    พูดใหกลุมบุคคลที่มีภูมิรูประมาณทัดเทียมเทากับผูพูด                       
                          -   จัดทําการด (ขนาด ๓ x ๕ นิ้ว)  พิมพหัวขอยอ และคําขึ้นตน      
                              ของแตละหัวขอเรียงเปนลําดับไป  เพ่ือถือไวในอุงมือซาย 
                              เพ่ือเตือนใหรูถึงลําดับขั้นตอนที่จะตองพูด แลวฝกซอมทบทวน    
                               วิธีนี้ทําใหสามารถพูดไดโดยเพียงแตอานหัวขอในมือก็เพียงพอ   
                               แตอยาลืมเขียนเลข ลําดับบัตรไวที่มุมบนซาย  มีหวงคลอง 
                               กันสลับหนาไดยิ่งดี จะไดพลิกการดอานไดตามลําดับ ไมสับสน   
                               ตัวอักษรในการดตองมีขนาดใหญพอสมควร  จะไดไมตองยกข้ึน 
                               มาอาน  เพียงชําเลืองเห็นคําแรกของหัวขอที่บันทึกไว ก็พอแลว               

                                             -    อยาทองจําถอยคําในเอกสารทั้งหมด   จําเฉพาะสาระ  บัตรนี้ 
                                                  จะชวยใหรูคําแรกของแตละหัวขอ แลวจะนึกถึงสาระและ   
                                                  ลําดับขอความได 

-  ๑๓  - 
     

    ๓.๑.๒.   การเตรียมรูปลักษณทางกาย 
                                      -     สุขภาพรางกายตองสมบูรณ    

                  -      ปรับโฉมมาอยางดีที่สุด   
                                      -     แตงกายดี  ถูกตองตามปรัชญาในการแตงกาย     
                                       ชาย    ถาพูดในงานเลี้ยงอาหารค่ําที่แตง Black tie ก็ตองแตง 
                                                      แบล็คไท  ถาพูดในงานทั่วไป  แตงชุดสากล สเีขม   

                        หญิง   ถาเปนผูกลาวสุนทรพจนในฐานะไดรับเชิญไปพูด  มิใช 
                                                       ในฐานะผูรวมงาน ไมควรแตงชุดราตรียาว  จะขาด 
                                                       ลักษณะของผูนํา 

          -     อยาลืมนาฬิกา  และอยาลืมรักษาเวลา 
                   -     ถาใชแวนตา  ดวงตาตองอยูกลางแวน  อยาขยับแวนบอย 
 

 ๓.๑.๓.   เตรียมขึ้นเวท ี
                -      ไปถึงสถานที่พูดกอนผูฟง 
                                      -      ทําความรูจักกับพื้นท่ีกอนผูฟง    เราจะรูสึกคุนท่ีกวาผูฟง 
                                             ทีม่าทีหลัง 
                              -       เดินสํารวจมุมมองทั่วหอง  ใหรูวา ผูฟงมุมไหนจะมองเห็น 

       ผูพูดอยางไร  เราจะไดวางทาทีและการยืนใหสอดคลองกับ   



       มุมมองของผูฟง 
                             -       ตรวจสอบอุปกรณเครื่องเสียงใหพรอม   

         -       ถาจําเปนตองใชอุปกรณโสตทัศนใด ๆ ประกอบ ตอง  
       เตรียมใหพรอมและทดสอบกับเจาหนาที่ฝายเทคนิคใหดี   

         -       ซับหนาดวยกระดาษซับไขมันบาง 
 

 ๓.๑.๔.    ไดเวลาขึ้นเวที   
                    -       ถือแผนการดไวในมือ   ดื่มน้ําสักเล็กนอย   หายใจลึก ๆ 
                            -       กาวขึ้นเวทีใหกระฉับกระเฉง อยารีบรอน แตอยาอืดอาดออยอิ่ง 
                                     -       มองไปที่แทนบนเวทีเปนอันดับแรก พอกาวไปถึงมุมที่ 
                                             เดนที่สุด หยุดแลวหันมองไปทางผูฟง  ไหวหรือคํานับผูฟง 
                                             แลวกาวขึ้นเวท ี      
 
 

-  ๑๔  - 
 

        -       ระหวางที่พิธีกรแนะนํา ใหยิ้ม แลวกวาดตาสะกดผูฟง  
       โดยเริ่มจากมุมซายที่ใกลสุดมองขึ้นไปที่มุมซายหลังสุด 
       กวาดสายตาชา ๆ  มาท่ีตรงกึ่งกลางขางหนา   
       จากนั้นกราดสายตาไปทีข่วาสุดดานหลังแลวเคลื่อน 
       สายตามาสูผูฟงทีน่ั่งดานหนาทางขวาสุด  (เปนรูปตัว M)  

                                     -       พอจบคําแนะนํา   คํานับอีก  ๑ ครั้ง 
                                     -       กลาวคําขอบคุณพิธีกร  แลวกลาวคําข้ึนตน  ทักทาย เอย   
                                             ตําแหนงหรือชื่อของผูอาวุโสสูงสุดและบุคคลอื่น  กับทานผูฟง   
                                             รวมไมเกิน  ๓  ทาน 
                           -       อยาเคาะไมโครโฟน   ถาในบางโอกาสที่เกิดความไมแนใจ 
                                                 ใหใชวิธีกรีดเบา ๆ ดวยปลายเล็บ   

                   -        จัดไมโครโฟนใหพอดี  เวลาพูดจะไดไมตองกมหนา  และไมโครโฟน 
                                             จะไดไมสูงเกินไปจนบังสวนใดของใบหนา     
 

                                    -       เริ่มพูด 
 

                   -      พูดจบ   เปดโอกาสใหซักถาม (ถามีเวลา และเรื่องนั้นควรใหถามได 
                   -      กลาวคําขอบคุณ    กลาวอําลา    
                   -      คํานับ หรือไหว  แลวลงจากเวที   

                                      -      เมื่อจะลงจากเวที  เดินหันหลังใหผูฟงก็ได  แตเมื่อจะลับออกจาก 
                                             เวท ีอยาลืมหันหนามาหาผูฟง  คํานับ  แลวถอยหลังหรือกาวเฉียง 
                                             แลวหันซายหรือขวาก็ตามไปทางขางเวที เดินจากไปโดยไมหันบั้นทาย 
                                             ใหแกผูฟงในขณะจะพนออกไปจากสายตาผูฟง 



 
 
 
 
 
 
 

 
 


