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บทที ่ 10 
หนทางสู่การเป็นนักพูดที่ด ี

 

 

  ในชีวิตประจ ำวนัของคนเรำนั้น  เรำตอ้งมีกำรพูดจำเพื่อส่ือสำรกบัคนรอบขำ้งเกือบจะ
ตลอดเวลำ  กำรส่ือสำรแต่ละคร้ังก็มีจุดประสงค์ต่ำงกนั  เช่น  เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้  หรือควำมคิด  
เพื่อให้ผูฟั้งทรำบถึงควำมตอ้งกำรของเขำ  เพื่อให้ผูฟั้งปฏิบติัตำมควำมคิด  ควำมตอ้งกำรของเรำ  
เป็นต้น  ผูพู้ดท ำหน้ำท่ีส่งสำรให้กับผูฟั้ง  ดังนั้ น  ผูพู้ดจะต้องมีควำมสำมำรถในกำรใช้ศิลปะ
ถ่ำยทอดสำรน้ีไปใหผู้ฟั้งไดอ้ยำ่งสมบูรณ์  ถูกตอ้ง  และมีคุณค่ำควรแก่กำรรับฟังดว้ย 
 ในกำรพดูแต่ละคร้ัง  อำจจะมีปัญหำบำงอยำ่งเกิดข้ึน  คือ  กำรพูดนั้นก่อให้เกิดควำมเขำ้ใจผิด
ไดบ้่อย ๆ  เพรำะผูพ้ดูอำจจะมีควำมสำมำรถไม่เพียงพอท่ีจะท ำให้ผูฟั้งเขำ้ใจชดัเจน  หรือพูดบำงส่ิง
บำงอยำ่งไปโดยท่ีไม่ไดต้ั้งใจ  ไม่ทรำบวำ่ส่ิงท่ีพดูนั้นมีผลกระทบต่อผูฟั้ง  หรือไม่คิดวำ่ผูฟั้งเขำ้ใจผิด
และตีควำมผดิไป  จึงไม่ไดแ้กไ้ข  ประกอบกบัภำษำพดูไม่ค่อยมีหลกัฐำนปรำกฏเหมือนกบัภำษำเขียน  
เม่ือพดูไปแลว้ก็จบไปเลย  ไม่มีกำรทบทวนใหม่  ผูพู้ดจึงตอ้งระมดัระวงัในกำรพูดของตนเองอยำ่ง
มำก  กำรระมดัระวงัน้ีมีทั้งเร่ืองกำรใชถ้อ้ยค ำ  กำรใชน้ ้ ำเสียง  จงัหวะของกำรพูด  และหำกเป็นกำร
พูดท่ีผูพู้ดกบัผูฟั้งสำมำรถมองเห็นกนัไดแ้ลว้  ก็ยิ่งตอ้งมีควำมระมดัระวงัในเร่ืองของกำรใชสี้หน้ำ  
ท่ำทำง  และกำรเคล่ือนไหวต่ำง ๆ  ตลอดจนกำรใชส้ำยตำประสำนกบัผูฟั้งอีกดว้ย 
 กำรพดูต่อหนำ้ผูฟั้ง  มีขอ้ดีตรงท่ีวำ่  ผูพู้ดจะมีชีวิตชีวำเพรำะก ำลงัพูดกบัส่ิงมีชีวิตท่ีสำมำรถ
แสดงอำกำรโตต้อบกลบัมำได ้ แต่ก็อำจมีขอ้เสียคือ  กำรไดเ้ห็นปฏิกิริยำโตต้อบของผูฟั้ง  หรือกำร
มีสำยตำของผูอ่ื้นมำจบัจอ้งอยู ่ อำจท ำให้ผูพู้ดเกิดควำมประหม่ำ  เกอ้เขิน  จะตอ้งระมดัระวงักิริยำ
ท่ำทำงและค ำพูดของตนเองมำกเกินไปจนไม่เป็นธรรมชำติ  ส่วนกำรพูดอยู่กบัส่ิงท่ีไม่มีชีวิต  เช่น  
ไมโครโฟน  หรือฝำผนงั  จะท ำใหแ้รงกระตุน้ในควำมตอ้งกำรพูดของผูพู้ดนอ้ยลงไป  ผูพู้ดจะตอ้ง
พยำยำมใชน้ ้ ำเสียงและค ำอธิบำยต่ำง ๆ  ประกอบเพื่อให้ผูฟั้งเขำ้ใจเร่ืองรำวต่ำง ๆ กระจ่ำงชดัข้ึน  
เพรำะไม่มีส่วนประกอบอ่ืน ๆ  เช่น  สีหนำ้  หรือท่ำทำงของผูพู้ดมำช่วยท ำให้ผูฟั้งเขำ้ใจได ้ แต่กำร
พูดท่ีไม่สำมำรถมองเห็นตวัผูฟั้งได้น้ีอำจกลบัเป็นผลดีในแง่ท่ีว่ำ  ผูพู้ดจะรู้สึกมัน่ใจตวัเองมำกข้ึน  
และถำ้หำกเป็นผูพ้ดูท่ีไม่มีประสบกำรณ์มำกพอ  ก็จะลดควำมตึงเครียด  และควำมรู้สึกกระดำกอำย
ในกำรพดูไดม้ำก 
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 กำรพดูต่อหนำ้ผูฟั้ง  โดยเฉพำะอยำ่งกำรพดูในท่ีสำธำรณะต่อหนำ้คนเป็นจ ำนวนมำก  เป็น
เร่ืองท่ีผูพ้ดูมกัจะรู้สึกวำ่เป็นเร่ืองยำกล ำบำก  ดงันั้นประสบกำรณ์จึงเป็นส่ิงท่ีส ำคญัมำกส ำหรับกำร
พูดทุกประเภท  นกัพูดท่ีดีมกัจะมีประสบกำรณ์มำก  รู้จกัปรับปรุงตวัเองทุกคร้ังท่ีพูด  และมีควำม
สนใจในส่ิงต่ำง ๆ ท่ีอยูร่อบตวั  รวมทั้งสนใจต่อปฏิกิริยำของผูฟั้งดว้ย 
 คนทุกคนยอ่มพูดได ้ หำกไม่มีควำมบกพร่องทำงร่ำยกำย (เป็นใบ)้  แต่จะพูดไดดี้หรือไม่
นั้น  ข้ึนอยูก่บัตวับุคคล  อยำ่งไรก็ตำม  คนเรำสำมำรถฝึกฝนให้ตนเองเป็นนกัพูดท่ีดีได ้ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรพูดในท่ีสำธำรณะ  ซ่ึงจะตอ้งใชก้ลวิธีหลำยอยำ่งมำประกอบกนั  เพื่อให้กำรพูดไดรั้บ
ผลเป็นท่ีน่ำพึงพอใจ 
 

การพูดทีด่ ี
 กำรพูดท่ีดีควรจะเป็นกำรพูดท่ีประสบควำมส ำเร็จ  สร้ำงควำมพึงพอใจให้กบัผูฟั้ง  เป็น
กำรใชถ้อ้ยค ำ  น ้ำเสียง  และบุคลิกภำพต่ำง ๆ ของผูพ้ดูส่ือควำมหมำยใหผู้ฟั้งอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 โดยทัว่ไปแลว้กำรพูดก็จะมีจุดประสงค์ท่ีจะให้คนฟังมีควำมเขำ้ใจในเร่ืองรำวท่ีพูดและ
ปฏิบติัตำมค ำแนะน ำหรือค ำชกัชวนนั้น  นัน่ก็คือกำรไดรั้บปฏิกิริยำโตต้อบจำกผูฟั้งนัน่เอง  จึงกล่ำว
ไดว้ำ่  คุณภำพของกำรพดูสำมำรถวดัไดจ้ำกกำรมีปฏิกิริยำโตต้อบของผูฟั้ง 
 นอกจำกน้ี  กำรพูดท่ีดียงัข้ึนอยูก่บัรูปแบบและเน้ือหำของกำรพูดดว้ย  รูปแบบของกำรพูด
คือ  วิธีกำรท่ีผูพู้ดใชพู้ด  รวมไปถึงน ้ ำเสียง  กำรใชถ้อ้ยค ำ  กำรวำงท่ำ  กำรเคล่ือนไหว  กำรแสดง
ท่ำทำง  ส่วนเน้ือหำของกำรพดูคือส่ิงท่ีจะพูด  หรือเร่ืองรำวท่ีจะพูดรวมไปถึงควำมรู้ในเร่ืองท่ีก ำลงั
พดูวำ่  ผูพ้ดูมีมำกนอ้ยเพียงใด 
 ดร. นิพนธ์  ศศิธร  กล่ำววำ่กำรพูดท่ีดี (กำรพูดต่อชุมนุมชน)  มีองคป์ระกอบท่ีส ำคญัอยู ่4 
ประกำร  คือ 

1. กำรพดูท่ีมีถอ้ยค ำดี 
2. กำรพดูท่ีมีควำมเหมำะสม 
3. กำรพดูท่ีมีควำมมุ่งหมำย 
4. กำรพดูท่ีมีศิลปะกำรแสดงดี (นิพนธ์  ศศิธร  2524, 11) 
องคป์ระกอบเหล่ำน้ีสรุปไดด้งัน้ี  (2524, 11-16) 
1. การพูดที่มีถ้อยค าดี  คือกำรพูดท่ีประกอบด้วยถอ้ยค ำท่ีเป็นควำมจริง  ถ้อยค ำน้ีเป็น

เง่ือนไขเบ้ืองตน้และส ำคญัท่ีสุดของกำรพูด  เป็นกำรพูดออกมำจำกใจจริง  และควรให้เป็นประโยชน์
ต่อผูพู้ดและผูฟั้งดว้ย  นอกจำกน้ี  ถอ้ยค ำท่ีพูดน้ียงัควรท ำให้ผูฟั้งพึงพอใจ  กำรพูดจำกใจจริงให้มี
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ประโยชน์และผูฟั้งพึงพอใจน้ีตอ้งผสมผสำนกนัอยำ่งกลมกลืนทุกคร้ัง  ผูพู้ดตอ้งมีควำมสำมำรถสูง  
มีชั้นเชิงในกำรพูด  มีควำมคิดในทำงสร้ำงสรรค์และสำมำรถพูดได้อย่ำงมีชีวิตชีวำ  และเป็น
ธรรมชำติดว้ย 

2. การพูดที่มีความเหมาะสม  คือกำรพูดท่ีเหมำะสมกบักำลสมยั  เวลำท่ีก ำหนดให ้ 
สถำนท่ี  โอกำส  และบุคคล  คือถอ้ยค ำหรือขอ้ควำมบำงอยำ่งอำจจะใชไ้ดใ้นยุคสมยัหน่ึง  แต่ไม่
เหมำะกบัอีกยคุสมยัหน่ึงก็ได ้ เน่ืองจำกภำษำท่ีเรำใชอ้ยูใ่นชีวติประจ ำวนัจะมีกำรเปล่ียนแปลง  กำร
ขยำยตวั  ค  ำบำงค ำเกิดข้ึนอยำ่งรวดเร็วและเส่ือมควำมนิยมไปอยำ่งรวดเร็ว  ค  ำบำงค ำอยูไ่ดน้ำน  จึง
ตอ้งพิจำรณำกำรใชค้  ำพดูของเรำดว้ย  ส่ิงท่ีส ำคญัอีกอยำ่งหน่ึงคือ  กำรพูดให้พอเหมำะพอดีกบัเวลำ  
โดยพูดได้ใจควำมส ำคญัครบถ้วนตำมท่ีตอ้งกำร  ไม่พูดเยิ่นเยอ้  ส่วนเร่ืองของสถำนท่ี  โอกำส  
และบุคคลนั้นก็มีควำมส ำคญัเท่ำเทียมกนั  ควรพูดให้เหมำะกบัสถำนท่ี  เช่น  ถำ้เป็นสถำนท่ีส ำคญั
ทำงประวติัศำสตร์ก็พูดถึงลกัษณะพิเศษน้ีเป็นกำรยกย่องได ้ ไม่พูดให้ขดักบัโอกำส  เช่น  โอกำส
กำรกล่ำวค ำอวยพรในงำนมงคลสมรส  ก็ไม่พดูเร่ืองท่ีแนะให้แตกแยก  พูดให้คนฟังเขำ้ใจ  และพูด
ใหส้อดคลอ้งกบัคนฟังดว้ย 

3. การพูดทีม่ีความมุ่งหมาย  คือผูพ้ดูจะตอ้งทรำบแน่ชดัวำ่พูดเพื่ออะไร  โดยทัว่ไปควำม
มุ่งหมำยในกำรพูดแบ่งออกเป็น 2 อย่ำง  คือ  ควำมมุ่งหมำยทัว่ไปส ำหรับกำรพูดทุกคร้ัง  จะ
เหมือนกนัหมดคือให้ผูฟั้งสนใจและตั้งใจฟัง  ฟังเขำ้ใจและถูกเร้ำใจในเร่ืองท่ีพูด  และควำมมุ่ง
หมำยเฉพำะส ำหรับกำรพดูแต่ละคร้ัง  เพื่อท่ีจะไดจ้ดัขอ้ควำม  ถอ้ยค ำ  และวิธีกำรพูดให้สอดคลอ้ง
ต่อไป  ไดแ้ก่  กำรพดูเร่ืองใหข้่ำวสำรควำมรู้  เพื่อใหค้วำมบนัเทิง  หรือเพื่อเกล้ียกล่อม 

4. การพูดทีม่ีศิลปะการแสดงดี  กำรแสดงในกำรพูด  คือกำรใชน้ ้ ำเสียง  มือ  กิริยำท่ำทำง
ต่ำง ๆ ของผูพู้ด  ซ่ึงจะตอ้งแสดงออกมำให้เป็นธรรมชำติ  ไม่ประหม่ำ  ช่วยเน้นควำมรู้สึก  และ
สร้ำงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งผูพ้ดูกบัผูฟั้ง  นอกจำกน้ีก็มีกำรใชกิ้ริยำท่ำทำง  คือกำรแสดงสีหนำ้  กำร
เคล่ือนไหว  กำรวำงท่ำ  และกำรแสดงท่ำทำง  เพื่อสร้ำงอำรมณ์  สร้ำงบรรยำกำศ  ฯลฯ  หลกัเกณฑ์
เก่ียวกบัศิลปะกำรแสดงเป็นเพียงแนวทำงกวำ้ง ๆ ให้เลือกใชแ้ละปรับให้สอดคลอ้งกบับุคลิกภำพ
ของแต่ละคน  เพรำะนกัพูดแต่ละคนย่อมมีบุคลิกภำพไม่เหมือนกนั  ในกำรพูดน้ีทุกคนตอ้งเป็นตวั
ของตวัเอง  แต่ก็ควรมีหลกัเกณฑแ์ละปรับปรุงหลกัเกณฑเ์หล่ำน้ีใหเ้ขำ้กบัตวัเองไดอ้ยำ่งดีท่ีสุด 
 

กฎพืน้ฐานของการพูด 
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 กำรพดูท่ีดีนั้นควรจะไดย้ดึถือกฎเกณฑต่์ำง ๆ ไวเ้พื่อเป็นหลกัปฏิบติับำ้ง  โดยเฉพำะนกัพูด
สมคัรเล่นควรจะไดย้ดึถือกฎเกณฑด์งัต่อไปน้ี  เพื่อช่วยให้กำรพูดของตนไดผ้ลสมตำมควำมมุ่งหมำย  
และช่วยใหผู้พ้ดูสำมำรถประเมินกำรพดูของตนเองไดอี้กดว้ย 
 กำรพดูท่ีดีควรมีกฎพื้นฐำนดงัน้ี 

1. มีควำมรับผดิชอบต่อสังคม 
2. มีควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งผูพ้ดูกบัผูฟั้ง 
3. มีลกัษณะเป็นกำรสนทนำระหวำ่งผูพ้ดูกบัผูฟั้ง 
4. มีกลวธีิในกำรวเิครำะห์ 
5. มีกำรสร้ำงสรรค ์
6. มีจุดประสงคท่ี์แน่นอน 
7. มีเน้ือหำท่ีมีคุณค่ำ 
8. มีวธีิกำรท่ีน ำไปใชไ้ด ้
9. สำมำรถดึงควำมตั้งใจและควำมสนใจจำกผูฟั้งได ้
10. ผูพ้ดูรู้จกัใชเ้สียงและแสดงท่ำทำงอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
11. มีวธีิกำรขยำยควำมไดเ้ด่นชดั 
12. รู้จกัเวลำ 

 

ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของการพูด 
 กำรส่ือสำรดว้ยกำรพดูนั้น  แมจ้ะยอมรับกนัวำ่เป็นกำรส่ือท่ีท ำให้เกิดควำมเขำ้ใจไดง่้ำยท่ีสุด
ก็ตำม  แต่กำรพดูก็มีทั้งขอ้ไดเ้ปรียบและขอ้เสียเปรียบอยูใ่นตวัของมนัเอง  ดงัน้ี 

1. ข้อได้เปรียบของการพูด  หำกจะเปรียบเทียบกำรพูดกับกำรอ่ำนหนังสือ  เช่น  
หนงัสือพิมพ ์ เน้ือหำท่ีบรรจุไวใ้นหนงัสือพิมพร์วมเอำลกัษณะของกำรเขียนและกำรพูดไวด้ว้ยกนั  
แต่หำกเป็นกำรพูด  ผูฟั้งจะได้เห็นสีหน้ำท่ำทำงของผูพู้ด  ได้ยินน ้ ำเสียงของผูพู้ด  ได้ร่วมอยู่ใน
สถำนกำรณ์เดียวกนั  ขณะเดียวกนัผูพ้ดูก็มีโอกำสไดเ้ห็นสีหนำ้ท่ำทำงของคนฟัง  วำ่เขำ้ใจในสำรท่ี
ผูพู้ดส่งออกไปมำกน้อยเพียงใด  ผูฟั้งเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย  ในสถำนกำรณ์เช่นน้ี  ผูพู้ดจะมี
โอกำสปรับปรุงเน้ือหำ  ท่ำทำง  และน ้ำเสียงของตนใหมี้ประสิทธิภำพยิง่ข้ึน 

2. ข้อเสียเปรียบของการพูด  ขณะท่ีพูดอยูน่ั้น  ผูพู้ดจะอยู่ในสำยตำของผูฟั้งตลอดเวลำ  
ดงันั้นถ้ำหำกผูพู้ดเกิดควำมรู้สึกกลวั  หรือเกิดควำมไม่มัน่ใจในตนเองหรือมีบุคลิกภำพไม่ดี  ก็
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อำจจะท ำใหค้วำมสนใจในกำรพดูของผูฟั้งลดนอ้ยลงไปได ้ นอกจำกน้ีคนฟังก็อำจจะมีควำมสนใจ
ในตวัผูพ้ดูมำกกวำ่เน้ือหำท่ีพดูออกไป  กำรพดูนั้นก็จะไม่สัมฤทธ์ิผลดงัท่ีผูพ้ดูตอ้งกำร 
 

เจตคติของผู้พูด 
 ในกำรพูดในท่ีสำธำรณะนั้น  บำงคร้ัง  เจตคติของผูพู้ดก็มีอิทธิพลต่อผูฟั้งเป็นอย่ำงมำก  
เพรำะจะเป็นส่วนท่ีช่วยให้คนฟังยอมรับในค ำพูด  ควำมคิดเห็น  หรือแมแ้ต่ตวัของผูพู้ดเองก็ได ้ 
เจตคติดงักล่ำวจะปรำกฏออกมำทำงกำรแสดงสีหนำ้  ท่ำทำง  น ้ำเสียง  และกำรเคล่ือนไหวของผูพู้ด  
ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเพิ่มเติมเขำ้ไปในเน้ือหำของผูพู้ดด้วย  ผูพู้ดจะมีเจตนำท่ีจะแสดงเจตคติน้ีออกมำ
หรือไม่ก็ตำม  ผูฟั้งก็สำมำรถท่ีจะรับรู้ถึงเจตคติ  อำรมณ์และควำมรู้สึกเหล่ำน้ีไดท้ำงค ำพูด  สีหน้ำ  
หรือกิริยำท่ำทำงของผูพ้ดูนัน่เอง 
 เจตคติของผูพ้ดูแยกออกเป็น 2 ประเภท  คือ 

1. เจตคติในทางลบ (Negative Attitude)  มีอยู ่3 ประกำร  คือ 
1.1 ความรู้สึกเบื่อหน่าย  ถำ้หำกผูพู้ดมีควำมรู้สึกเบ่ือหน่ำยในขณะท่ีก ำลงัพูด  ซ่ึง

ส่วนมำกควำมรู้สึกน้ีจะปรำกฏในน ้ำเสียง  ผูฟั้งก็สำมำรถท่ีจะถ่ำยทอดควำมรู้สึกเบ่ือหน่ำยจำกผูพู้ด
ไดเ้หมือนกนั  และจะมีควำมรู้สึกเบ่ือหน่ำยตำมไปดว้ย  ให้คิดดูว่ำแมแ้ต่ผูพู้ดเองยงัมีควำมเบ่ือ
หน่ำยต่อเร่ืองท่ีพดูแลว้  ผูฟั้งก็ไม่น่ำจะสนใจเร่ืองนั้นเช่นเดียวกนั 

1.2 ความรู้สึกว่าตนเองเหนือกว่าผู้ฟัง  ถำ้หำกผูพู้ดมีเจตคติในแง่ท่ีตนเองเหนือกวำ่ผูฟั้ง  
ผูพู้ดอำจจะมองผูฟั้งอย่ำงสงสำร  สมเพชเวทนำ  ซ่ึงส่วนมำกจะแสดงออกทำงสีหน้ำ  ท่ำทำง  ใน
กรณีเช่นน้ี  ผูฟั้งจะพยำยำมป้องกนัไม่ให้ตนเองอยู่ในสภำพเช่นนั้น  และในขณะเดียวกนัก็จะไม่
ยอมรับในตวัผูพ้ดูดว้ย 

1.3 ความรู้สึกกลวั  ถำ้หำกผูพ้ดูมีควำมรู้สึกกลวั  ควำมกลวัน้ีมกัจะปรำกฏข้ึนในน ้ ำเสียง  
ถอ้ยค ำท่ีพูด  สีหนำ้และกิริยำท่ำทำง  เมื่อเป็นเช่นน้ี  ผูฟั้งจะเกิดควำมรู้สึกไม่มัน่ใจ  ไม่เช่ือถือใน
ตวัผูพ้ดูและในเร่ืองท่ีพดูดว้ย  สำเหตุท่ีเกิดควำมกลวัก็คงจะเป็นเพรำะวำ่  ผูพู้ดไม่ไดเ้ตรียมตวัมำพูด
อยำ่งดี  ไม่มีควำมพร้อม  แต่ถำ้หำกเตรียมตวัมำดี  มีควำมเขำ้ใจในเร่ืองท่ีพูดเป็นอยำ่งดี  ก็น่ำจะมี
ควำมมัน่ใจในตวัเอง  เวลำท่ีพดูก็จะไม่เกิดควำมรู้สึกกลวั 

2. เจตคติในทางบวก (Positive Attitude)  เจตคติในทำงบวกน้ีจะมีส่วนช่วยให้ผูพู้ด
ประสบควำมส ำเร็จในกำรพดูมำกข้ึน  มีอยู ่3 ประกำร  คือ 
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2.1 ความปรารถนาที่จะพูด  หมำยถึงควำมกระตือรือร้นในกำรท่ีจะแบ่งปันควำมคิด  
ควำมรู้  อำรมณ์  ควำมรู้สึก  และประสบกำรณ์ของผูพู้ดไปให้ผูฟั้ง  ท ำให้ผูฟั้งเกิดควำมรู้สึกวำ่ผูพู้ด
ปรำรถนำอยำ่งยิง่ท่ีจะพดูกบัเขำ  และจะรู้สึกกระตือรือร้นอยำกฟังไปดว้ย  ผูฟั้งจะคิดวำ่ผูพู้ดตอ้งกำร
พดูกบัเขำ  และใหค้วำมส ำคญัแก่เขำในลกัษณะท่ีวำ่ตอ้งกำรจะถ่ำยทอดเร่ืองรำวต่ำง ๆ ให ้

2.2 ความสนใจในเร่ืองที่พูดและความสนใจในคนฟัง  ในกรณีเช่นน้ี  ผูฟั้งจะรู้สึกว่ำ  
เม่ือผูพ้ดูยงัมีควำมรู้สึกท่ีดีต่อเร่ืองท่ีจะพูดแลว้  ก็แสดงวำ่เร่ืองนั้นตอ้งเป็นเร่ืองท่ีน่ำสนใจมำกอยำ่ง
แน่นอน  และเขำจะตอ้งไดรั้บประโยชน์จำกกำรฟัง  ไดรั้บควำมรู้จำกผูพู้ดมำกดว้ย  ส่วนควำมสนใจ
ในตวัผูฟั้งก็จะช่วยดึงดูดใหผู้ฟั้งสนใจท่ีจะติดตำมเร่ืองรำวท่ีพดูมำกข้ึน 

2.3 ความมั่นใจ  เจตคติขอ้น้ีเป็นส่ิงส ำคญัท่ีสุดท่ีนกัพูดทุกคนควรมี  นกัพูดท่ีดีจะตอ้ง
เด็ดเด่ียว  เช่ือมัน่ในตนเอง  สำมำรถเผชิญเหตุกำรณ์ได้ทุกอย่ำง  สำมำรถควบคุมสติและแก้ไข
สถำนกำรณ์ได ้ ไม่ทอ้ถอย  ไม่ทอ้แท ้ มีควำมอดทนและตั้งสติไดม้ัน่คง 
 

ลกัษณะของการพูด 
 ในกำรพดูต่อหนำ้สำธำรณชนโดยทัว่ไป  ผูพ้ดูมกัจะคิดวำ่กำรพูดของตนมีลกัษณะเป็นกำร
ส่ือสำรเป็นเส้นตรง  คือเป็นแบบท่ีผูพู้ดส่งสำรทำงเดียว  แต่ควำมจริงแลว้กำรพูดในท่ีสำธำรณะจะ
มีลักษณะเป็นวงกลมมำกกว่ำเป็นเส้นตรง  คือผูฟั้งจะต้องมีปฏิกิริยำโต้ตอบกลับมำด้วย  ส่ิงน้ี
เรียกวำ่กำรตอบสนอง  หรือผลท่ีเกิดจำกกำรพูด  คือส่ิงท่ีเกิดข้ึนหลงัจำกท่ีผูพู้ดถ่ำยทอดสำรมำให้
ผูฟั้ง 
 เม่ือผูพู้ดตอ้งกำรท่ีจะพูด  เขำจะตอ้งมีควำมคิดอยู่ในใจก่อนว่ำจะพูดเร่ืองอะไร  หลงัจำกนั้น
สมองของเขำก็จะคิดคน้หำสัญลกัษณ์ต่ำง ๆ  เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือประกอบกำรพูดของเขำ  สัญลกัษณ์
ต่ำง ๆ เหล่ำน้ีจะปรำกฏออกมำในรูปของวัจนภาษา (Verbal Language)  และอวัจนภาษา (Nonverbal 
Language) 
 วจันภาษา  หมำยถึง  ถอ้ยค ำท่ีมนุษยใ์ชพ้ดูจำติดต่อส่ือสำรกนัในชีวติประจ ำวนั  เป็นเสียงท่ี
มนุษยเ์ปล่งออกมำเพื่อใช้ในระบบส่ือสำร  ต่อมำก็มีกำรคิดประดิษฐ์ตวัอกัษรข้ึนมำแทนเสียงพูด  
เพื่อบนัทึกควำมคิด  เหตุกำรณ์  และเร่ืองรำวต่ำง ๆ  ทั้งภำษำพูดและภำษำเขียนของมนุษย ์ ไดรั้บ
กำรพฒันำสืบทอดกนัมำเป็นเวลำยำวนำน  จนมีระบบ  ระเบียบ  มีควำมรัดกุม  ชัดเจนแจ่มแจง้  
และควำมประณีตงดงำม 
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 อวัจนภาษา  หมำยถึง  ภำษำท่ีไม่ใช่กำรพูดออกมำเป็นถอ้ยค ำหรือเขียนเป็นอกัษร  แต่จะ
เป็นส่ิงท่ีสำมำรถส่ือให้เกิดควำมหมำย  ควำมรู้สึกนึกคิด  และควำมเขำ้ใจตรงกนั  อวจันภำษำท่ีใชก้นั
มำกคือ  อำกปักิริยำต่ำง ๆ  ท่ีมนุษยส่ื์อควำมหมำยออกมำทำงสีหนำ้  แววตำ  ท่ำทำง  และสัมผสัทั้ง
หก  คือ  หู  ตำ  จมูก  ล้ิน  กำย  ใจ  เช่น  กำรผงกศีรษะ  กำรส่ำยหนำ้  ท ำหนำ้เศร้ำ  ยิม้  จบัมือ  ฯลฯ 
 กำรใชว้จันภำษำและอวจันภำษำของผูพ้ดู  จะเขำ้ไปสู่ระบบกำรรับฟังของผูฟั้ง  หลงัจำกนั้น
ผูฟั้งก็จะน ำเอำส่ิงท่ีเขำไดย้นิและไดเ้ห็นน้ีมำแปลควำมหมำยหรือตีควำม  ส่ิงน้ีก็คือ  “สำร”  นัน่เอง  
ผูฟั้งจะประเมินผลสำรท่ีเขำไดรั้บมำแลว้น้ี  และจะมีปฏิกิริยำโตต้อบไปยงัผูพู้ด  ปฏิกิริยำน้ีอำจจะ
เป็นดำ้นบวกหรือดำ้นลบก็ได ้ ปฏิกิริยำดำ้นบวกคือกำรปรบมือ  กำรหวัเรำะ  หรือกำรแสดงอำกำร
พึงพอใจอ่ืน ๆ  ส่วนปฏิกิริยำดำ้นลบก็คือ  กำรโห่ร้อง  กำรตะโกนไล่  หรือขวำ้งปำส่ิงของ  กำร
แสดงออกเหล่ำน้ีไม่ว่ำจะเป็นไปอย่ำงเปิดเผยหรืออย่ำงปิดบงัก็ตำม  ล้วนเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ำและ
สำมำรถเป็นแนวทำงแก่ผูพ้ดูไดเ้ป็นอยำ่งดี 
 ในกำรพูดแต่ละคร้ัง  ผูพู้ดทุกคนจะตอ้งตระหนกัอยู่เสมอว่ำ  ผูฟั้งจะแสดงอำกำรโตต้อบ
ออกมำตลอดเวลำ  กำรโตต้อบระหวำ่งผูพู้ดกบัผูฟั้งน้ีเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ำยิ่ง  เพรำะสำมำรถท ำให้กำร
ส่ือสำรบรรลุสู่เป้ำหมำยได ้ ปฏิกิริยำโตต้อบน้ีมีตั้งแต่รูปแบบขั้นพื้นฐำน  สำมำรถมองเห็นไดช้ดัเจน  
จนกระทัง่รูปแบบท่ีซบัซ้อน  ตอ้งใชว้ิจำรณญำณตดัสิน  โดยทัว่ไปก็จะเป็นท่ำทำง  กำรแสดงสีหนำ้  
กำรหัวเรำะ  กำรออกเสียงต่ำง ๆ ท่ีแสดงควำมไม่เห็นดว้ย  กำรพูดคุยกนัในระหว่ำงท่ีฟังอยู ่ ฯลฯ  
ซ่ึงกำรโตต้อบระหว่ำงผูพู้ดกบัผูฟั้งน้ีจะเป็นกระบวนกำรท่ีต่อเน่ืองกนัอยู่ตลอดเวลำ  ส่ิงท่ีเขำ้มำ
เก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรน้ี  ซ่ึงจะท ำใหก้ำรพดูกบักำรฟังไดผ้ลดีมีอยู ่2 ประกำร  คือ 

1. การเข้าถึงจิตใจของผู้อื่น (Empathy)  คือควำมพยำยำมของผูพู้ดและผูฟั้งในกำรท่ีจะ
รับรู้ในส่ิงต่ำง ๆ ท่ีเหมือนกนั  เรำจะตอ้งพยำยำมเห็นในส่ิงท่ีเขำเห็น  รู้สึกในส่ิงท่ีเขำรู้สึก  ทั้งผูพู้ด
และผูฟั้งควรจะมีควำมรู้สึกในลกัษณะน้ีเหมือน ๆ กนัทั้งสองฝ่ำย 

2. การมีความสัมพันธ์ที่ดี (Rapport)  คือกำรท่ีทั้งสองฝ่ำยเขำ้กนัได ้ มีกำรยอมรับร่วมกนั  
กำรยอมรับร่วมกนัน้ีเป็นผลเน่ืองมำจำกกำรเขำ้ถึงจิตใจของผูอ่ื้น  คือเม่ือทั้งผูพู้ดและผูฟั้งพยำยำม
รับเอำควำมเห็นและควำมรู้สึกของอีกฝ่ำยหน่ึงแลว้  ก็ควรจะยอมรับในควำมรู้สึกอ่ืน ๆ ร่วมกนัได ้

ผูพู้ดควรตระหนกัว่ำ  ในกำรพูดต่อหนำ้สำธำรณชนน้ี  อวจันภำษำก็เขำ้มำมีบทบำทและ
แปลควำมหมำยของวจันภำษำอยู่ตลอดเวลำ  จึงตอ้งระวงัไม่ให้ภำษำทั้งสองประเภทน้ีขดักนัเอง  
วธีิท่ีดีก็คือท ำใหก้ำรพดูของเรำง่ำย  ตรงไปตรงมำ  และสร้ำงควำมรู้สึกร่วมข้ึนมำในกำรพดู 
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 ลกัษณะของกำรพดูท่ีดีอยำ่งหน่ึงก็คือ  กำรสนทนำ  กำรใชก้ำรสนทนำเป็นกำรพูดเป็นเร่ือง
ท่ีเหมำะสม  แต่กำรสนทนำนั้นก็เป็นทั้งกำรพูดท่ีดีและกำรพูดท่ีไม่ดีปะปนกนัอยู ่ ทั้งกำรพูดต่อหนำ้
สำธำรณชนนั้นก็แตกต่ำงจำกกำรสนทนำโดยทัว่ไป  คือผูพู้ดจะเป็นผูด้  ำเนินกำรพูดทั้งหมดเพียง
ฝ่ำยเดียว  ผูฟั้งมีกำรโตต้อบบำ้ง  แต่กำรโตต้อบแสดงออกมำเป็นส่วนนอ้ย  นอกจำกน้ีสถำนกำรณ์
ของผูพู้ดและผูฟั้งก็ไม่ใช่กำรสนทนำกนัตำมปกติ  แต่ฝ่ำยหน่ึงอยู่บนเวที  หรือยืนอยู่ต่อหน้ำผูฟั้ง
เป็นจ ำนวนมำก  อีกฝ่ำยหน่ึงอยูข่ำ้งล่ำงเวที  ดงันั้นผูพู้ดจึงตอ้งพยำยำมปรับให้กำรพูดแบบสนทนำ
ของตนเป็นไปอยำ่งเป็นธรรมชำติ  ไม่ตึงเครียด  เพรำะจะท ำใหก้ำรพดูผดิพลำดได ้

การส่ือสารโดยอวจันภาษา 
 ในกำรพูดแต่ละคร้ังนอกจำกเสียงของผูพู้ดแล้วส่ิงท่ีจะส่ือออกมำในระหว่ำงกำรพูดอีก
อยำ่งหน่ึงคือ  กำรส่ือสำรโดยอวจันภำษำ  กำรส่ือสำรแบบน้ี  ถึงแมว้ำ่จะไม่ใชเ้สียงพูดออกมำ  แต่ก็
สำมำรถแสดงให้เห็นถึงควำมคิด  ควำมรู้สึก  อำรมณ์  ควำมตอ้งกำรของผูพู้ดได ้ ส่ิงเหล่ำน้ีไดแ้ก่  
กำรส่ือสำรโดยผำ่นกิริยำท่ำทำง  สีหนำ้  กำรวำงท่ำ  กำรเคล่ือนท่ี  และน ้ ำเสียง  ดงันั้นเม่ือผูพู้ดปรำกฏ
ตวัอยูต่่อหนำ้สำธำรณชน  จึงควรมีควำมระวงัไม่ให้ค  ำพูดไปขดัแยง้กบักำรส่ือสำรโดยอวจันภำษำน้ี  
มิฉะนั้นผูฟั้งจะเกิดควำมรู้สึกสับสน  ไม่รู้วำ่จะเช่ือถือในส่ิงไหนดี  อยำ่ลืมวำ่กำรพูดในท่ีสำธำรณชน
น้ีผูพ้ดูจะปรำกฏอยูใ่นสำยตำของผูฟั้งตลอดเวลำ  ดงันั้นไม่วำ่กิริยำอะไรท่ีผูพู้ดท ำก็จะมีผลต่อผูฟั้ง
ทั้งส้ิน  เวลำพูดจึงควรจะไดร้ะมดัระวงัให้กำรส่ือสำรโดยอวจันภำษำเขำ้กบัค ำพูด  ถำ้ไม่สำมำรถ
เขำ้กนัได ้  กำรพูดคร้ังนั้นก็จะไม่น่ำสนใจและลดคุณค่ำลง  ในทำงตรงกนัขำ้ม  ถำ้หำกวำ่ผูพู้ดได้
ระมดัระวงัในเร่ืองน้ีอย่ำงเต็มท่ีก็จะช่วยให้กำรพูดของเขำมีประสิทธิภำพน่ำสนใจ  และประสบ
ผลส ำเร็จในกำรพดูอยำ่งเกินควำมคำดหมำยทีเดียว 
 อวจันภำษำท่ีส ำคญัและควรไดรั้บกำรฝึกฝนใหใ้ชไ้ดดี้  มีดงัน้ี 

1. การแสดงออกทางใบหน้าและแววตา  สีหน้ำและแววตำของคนเรำนั้นสำมำรถบอก
ควำมหมำยไดห้ลำยอยำ่ง  และแสดงเจตนำในกำรส่ือสำรดว้ย  ไม่วำ่จะเป็นใบหนำ้ท่ียิม้แยม้แจ่มใส  
แววตำพออกพอใจ  หรือใบหนำ้บ้ึงตึง  แววตำจริงจงั  ฯลฯ  ลว้นมีควำมหมำยท่ีส่ือออกมำให้กบัผูรั้บ
สำรไดโ้ดยไม่ตอ้งใชค้  ำพดู 

2. กิริยาท่าทาง  คือกำรเคล่ือนไหวร่ำงกำย  กำรนัง่  กำรยืน  กำรทรงตวั  กำรเดิน  กำร
ขยบัตวั  กำรใช้กิริยำท่ำทำงของผูพู้ด  จะข้ึนอยู่กับสภำพแวดล้อมทำงสังคม  และวฒันธรรม  
นอกจำกน้ียงัข้ึนอยูก่บัอำรมณ์  จิตใจ  นิสัย  เพศ  และวยัของผูพ้ดูดว้ย 
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3. ลักษณะทางกายภาพ  คือลกัษณะภำยนอกของบุคคลที่เรำจะมองเห็นไดก้่อนส่ิงอ่ืน  
ไดแ้ก่  รูปร่ำง  กำรแต่งกำย  เคร่ืองประดบั  ผูท่ี้แต่งกำยสุภำพเรียบร้อยเหมำะสมกบักำลเทศะ  มกั
ท ำใหผู้อ่ื้นเช่ือถือและยอมรับ  แต่ถำ้แต่งกำยไม่เรียบร้อย  รสนิยมไม่ดี  ก็จะไม่ไดรั้บควำมเช่ือถือ 

4. น า้เสียง  น ้ำเสียงเป็นอวจันภำษำเร่ืองกำรเปล่งเสียง  น ้ำเสียงแต่ละแบบจะมีควำมหมำย
แสดงเจตนำของผูพ้ดูไม่เหมือนกนั  น ้ ำเสียงห้วนกระดำ้ง  กระแทกกระทั้น  กระโชกโฮกฮำก  เด็ดขำด  
แสดงเจตนำท่ีรุนแรง  ส่วนน ้ำเสียงนุ่มนวล  อ่อนหวำน  อ่อนโยน  ลำกเสียงให้ยำว  จะแสดงเจตนำ
ท่ีไม่รุนแรง 

อวจันภำษำท่ีดี  เม่ือใช้ประกอบกบัวจันภำษำ  จะท ำให้กำรส่ือสำรของเรำตรงตำมท่ีเรำ
ตอ้งกำร    ผูรั้บสำรสำมำรถรับรู้  เขำ้ใจ  และปฏิบติัหรือตอบสนองตำมท่ีผูส่้งสำรตอ้งกำร  ท ำให้
กำรติดต่อส่ือสำรไดผ้ลสมควำมมุ่งหมำย 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้พูดกบัผู้ฟัง 
 กำรพดูและกำรฟังมีลกัษณะท่ีต่อเน่ืองกนัเหมือนกบัเป็นวงกลมซ่ึงจะตอ้งมีกำรโตต้อบกนั
ระหวำ่งผูพ้ดูกบัผูฟั้งอยูต่ลอดเวลำ  ดงันั้นปฏิกิริยำโตต้อบของผูฟั้งจะมีผลต่อกำรพูดของผูพู้ดอยำ่ง
มำก  เพรำะท ำใหผู้พ้ดูทรำบวำ่กำรพูดของตนประสบควำมส ำเร็จมำกนอ้ยเพียงไร  เป็นแนวทำงให้
ผูพ้ดูไดมี้โอกำสปรับปรุงกำรพดูของตนใหดี้ข้ึน  นอกจำกน้ียงัเป็นกำรสร้ำงอำรมณ์ร่วมระหวำ่งผูพู้ด
กบัผูฟั้ง  ท ำให้ทั้งสองฝ่ำยมีควำมรู้สึกวำ่  ต่ำงฝ่ำยต่ำงก็เป็นส่วนหน่ึงของกนัและกนัในกำรพูดนั้น  
ดว้ยเหตุน้ีในกำรพดูแต่ละคร้ัง  ผูพ้ดูกบัผูฟั้งจึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกนัในลกัษณะต่อไปน้ี 

1. ผูพู้ดจะตอ้งให้ควำมสนใจในเร่ืองท่ีตนเองก ำลงัพูดอยู่  และให้ควำมสนใจในตวัผูฟั้ง
ดว้ย  ลกัษณะเช่นน้ีก็คือผูพู้ดมีควำมรู้สึกตอ้งกำรแบ่งปันควำมรู้ท่ีตนมีอยูใ่ห้กบัผูฟั้ง  ในกำรพูดแต่
ละคร้ัง  ผูพู้ดจะต้องเตรียมตวัมำอย่ำงดี  แต่จะต้องไม่ลืมว่ำในกระบวนกำรพูดนั้น  ผูฟั้งก็เป็น
องคป์ระกอบท่ีส ำคญัอยำ่งหน่ึง  ดงันั้นนอกจำกจะตอ้งเลือกเร่ืองท่ีผูพ้ดูสนใจแลว้  เร่ืองนั้นก็ควรจะ
เป็นเร่ืองท่ีผูฟั้งสนใจดว้ย  เม่ือทั้งสองฝ่ำยมีควำมสนใจร่วมกนั  กำรพูดจะเป็นไปดว้ยดี  เป็นทำง
น ำไปสู่ควำมส ำเร็จโดยง่ำย 

2. ผูพู้ดจะต้องให้ควำมคิดผูกพนัอยู่กบัเร่ืองท่ีพูดตลอดเวลำท่ีก ำลงัพูด  กำรพูดท่ีดีคือ  
กำรพดูออกมำจำกใจ  จำกควำมคิดของตนเอง  ไม่ใช่กำรท่องจ ำหรือกำรอ่ำนจำกตน้ร่ำง  ในกำรพูด
แต่ละคร้ังผูพ้ดูจะตอ้งคิดในส่ิงท่ีพูดอยู ่ และตอ้งพูดในส่ิงท่ีตนเองคิด  และขณะท่ีพูดอยูน่ั้น  ถำ้นึก
ค ำพดูท่ีเหมำะสมไม่ออก  คือหำค ำพดูไม่ไดใ้นทนัทีทนัใด  ผูพ้ดูก็สำมำรถท่ีจะหยดุไปชัว่ขณะ  เพื่อ
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คิดหำค ำพดูท่ีเหมำะสมได ้ อยำ่คิดวำ่กำรหยดุพดูชัว่ขณะเป็นเร่ืองท่ีไม่ควรท ำหรือน่ำอบัอำย  เพรำะ
กำรหยดุพดูชัว่ขณะนั้นเป็นลกัษณะกำรท ำงำนของสมอง  ผูฟั้งจะเขำ้ใจและพร้อมท่ีจะรอรับฟังส่ิงท่ี
ออกมำจำกสมอง  ซ่ึงกำรหยดุนั้นเท่ำกบักำรเลือกสรรควำมคิดท่ีจะมอบใหก้บัผูฟั้งนัน่เอง 

3. ปฏิกิริยำโตต้อบระหวำ่งผูพู้ดกบัผูฟั้ง  ปฏิกิริยำโตต้อบในกำรพูดเป็นส่ิงท่ีส ำคญัมำก  
ผูพ้ดูจะไดรั้บปฏิกิริยำโตต้อบจำกผูฟั้งแน่นอน  ซ่ึงตวัผูพ้ดูเองก็ควรจะมีปฏิกิริยำโตต้อบผูฟั้งไปดว้ย 

ปฏิกิริยำของผูฟั้งคือสัญญำณต่ำง ๆ ท่ีผูฟั้งส่งออกมำในขณะท่ีรับฟัง  เช่น  กำรถอน
หำยใจ  ท่ำทำงกระตือรือร้น  สนใจ  เบ่ือหน่ำย  กงัวล  ฯลฯ  ผูพู้ดควรจะสังเกตกิริยำท่ำทำงเหล่ำน้ี  
ในขณะเดียวกนัก็ควรจะถำมตนเองว่ำส่ิงท่ีพูดออกไปนั้นมีขอ้บกพร่องอะไรบำ้ง  จะตอ้งแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมอะไรบำ้งหรือไม่ 

ตำมปกติแล้วผูฟั้งมกัจะเขำ้ใจเร่ืองรำวต่ำง ๆ ได้ดี  หำกผูพู้ดพูดได้ดี  แต่บำงคร้ังก็
อำจจะมีปัญหำวำ่  ผูฟั้งไม่เขำ้ใจเร่ืองบำงเร่ืองอยำ่งชดัเจน  ซ่ึงควำมไม่เขำ้ใจน้ีก็จะแสดงออกมำทำง
กิริยำท่ำทำงหรือสีหน้ำ  แววตำ  ในกรณีเช่นน้ีผูพู้ดสำมำรถใช้วิธีกำรท่ีจะช่วยเพิ่มควำมเขำ้ใจของ
ผูฟั้ง  ดว้ยกำรหยดุพดูเร่ืองต่อไป  แลว้พดูประโยคต่อไปน้ี 

“ในเร่ืองท่ีพูดนี ้ ข้าพเจ้า (กระผม  ผม  ดิฉัน)  หมายถึง…” 
“เพ่ือให้ท่านท้ังหลายได้เข้าใจได้อย่างสมบูรณ์เตม็ท่ี  ข้าพเจ้า (กระผม  ผม  ดิฉัน)  จะ

ขออธิบายเร่ืองนีอี้กคร้ังหน่ึง” 
“บางคร้ังท่านท้ังหลายอาจจะไม่เคยได้ยิน  หรือไม่เคยคิดว่าเร่ืองในลักษณะนีมี้อยู่” 
    ฯลฯ 
กำรใชถ้อ้ยค ำต่ำง ๆ เช่นท่ียกตวัอยำ่งมำน้ี  ผูพู้ดสำมำรถเลือกใชไ้ดต้ำมสถำนกำรณ์ให้

เหมำะสมกบัปฏิกิริยำของผูฟั้ง  ซ่ึงจะช่วยในกำรพูดไดม้ำก  และช่วยให้ผูฟั้งมีควำมรู้สึกวำ่เขำเป็น
ส่วนหน่ึงในกำรพดูของเรำ  เขำมีควำมส ำคญัในฐำนะท่ีเป็นคนฟัง  ผูฟั้งท่ีเขำ้ใจยำก  เป็นกลุ่มท่ีทำ้ทำย
ควำมสำมำรถของผูพู้ด  ผูพู้ดตอ้งใช้ควำมสำมำรถของตนดึงเอำคนฟังไว ้ ส่ิงท่ีควรระวงัไม่ให้
เกิดข้ึนก็คือ  กำรพดูท่ีไม่มีคนฟัง  เพรำะน่ีคือควำมผดิพลำดอยำ่งมำก 

4. ในกำรพูดแต่ละคร้ัง  ผูพู้ดจะตอ้งระลึกอยูเ่สมอวำ่เสียงพูดท่ีพูดออกไปนั้น  สำมำรถ
ถ่ำยทอดไดท้ั้งควำมหมำยและควำมรู้สึก  ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้สึกน้ีเป็นคุณสมบติัท่ี
มีค่ำมำกของเสียงพดู  ซ่ึงผูพ้ดูควรน ำมำใชใ้หเ้ป็นประโยชน์อยำ่งเตม็ท่ี 

กำรใช้เสียงของคนเรำในชีวิตประจ ำวนัมีอยู่หลำยแบบ  ถ้ำหำกเรำพิจำรณำกำร
สนทนำรอบ ๆ ตวัเรำ  จะเห็นวำ่ผูส้นทนำใชเ้สียงโดยไม่ไดค้  ำนึงวำ่จะตอ้งก ำหนดให้เป็นเสียงพูด
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ในลกัษณะไหน  ส่วนใหญ่จะเป็นเสียงท่ีออกมำจำกควำมคิดควำมรู้สึก  ซ่ึงเป็นเสียงท่ีเกิดข้ึนตำม
ธรรมชำติ  และใช้แทนควำมคิดควำมรู้สึกของผูพู้ดได้อย่ำงแทจ้ริง  ดังนั้นเวลำท่ีพูด  ผูพู้ดควร
พยำยำมใหค้  ำพดูของตนออกมำจำกควำมคิดและควำมรู้สึกของตนจริง ๆ เพื่อท่ีกำรพูดนั้นจะไดเ้ป็น
ธรรมชำติ  ไม่หยุดชะงกั  เป็นกำรใชป้ระโยชน์ในกำรใช้เสียงเพื่อส่ือควำมหมำยของผูพู้ดไดอ้ยำ่ง
เตม็ท่ี 

5. ในระหวำ่งท่ีพดู  ผูพ้ดูตอ้งระวงัให้ท่ำทำงและควำมคิดของตนสอดคลอ้งกบักำรใชท้่ำทำง
และกำรเคล่ือนไหวส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยในขณะท่ีพูด  จะช่วยส่งเสริมให้กำรใช้ถอ้ยค ำท่ีพูดมี
ควำมหมำยชดัเจนยิ่งข้ึน  และยงัช่วยท ำให้ผูพู้ดเกิดควำมมัน่ใจยิ่งข้ึนดว้ย  กำรใช้ท่ำทำงประกอบ  
เช่น  กำรใชส้ำยตำจบัจอ้งไปท่ีผูฟั้งจะเปรียบเหมือนกบัผูพ้ดูก ำลงัเชิญชวนใหผู้ฟั้งเขำ้มำสู่ค ำพูดและ
ควำมคิดของตน  ซ่ึงเท่ำกบัเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งผูพู้ดกบัผูฟั้งนัน่เอง  ขณะเดียวกนัก็
เป็นกำรกระตุน้ใหผู้ฟั้งมีปฏิกิริยำโตต้อบกลบัมำดว้ย 

กำรมองผูฟั้งเป็นเร่ืองส ำคญั  โดยเฉพำะในกำรพูดต่อหน้ำสำธำรณชนซ่ึงมีผูฟั้งเป็น
จ ำนวนมำก  ผูพู้ดควรมองทัว่ไปในแต่ละจุด  ไม่ใช้จอ้งมองไปท่ีจุดเดียว  เพรำะจะท ำให้จุดอ่ืน ๆ 
สูญเสียควำมสนใจไป  ยกเวน้แต่ว่ำถ้ำเรำเห็นปฏิกิริยำโตต้อบจำกผูฟั้งคนใดคนหน่ึง  ก็จ  ำเป็น
จะต้องมองท่ีจุดนั้นเป็นพิเศษ  แต่ถ้ำไม่จ  ำเป็นต้องมองท่ีจุดใดเป็นพิเศษก็ให้มองทัว่ ๆ ไปใน
ลกัษณะท่ีเป็นธรรมชำติ 

6. ผูพู้ดควรพยำยำมหลีกเล่ียงส่ิงท่ีมำรบกวนต่ำง ๆ ท่ีจะขดัขวำงควำมสนใจในกำรพูด
ของตนเอง  เช่น  กำรโยกตวัไปมำ  กำรขยบัตวัข้ึน ๆ ลง ๆ  กำรกระแอมไออยูต่ลอดเวลำ  หรือพูด
เร่ิมตน้ดว้ยค ำวำ่ “เออ้”  “อำ้”  “แบบ”  หรือ “แบบวำ่”  หรือใชค้  ำลงทำ้ยซ ้ ำ ๆ ซำก ๆ  เช่น “นะครับ”  
“นะคะ”  อยูต่ลอดเวลำ  ส่ิงรบกวนเหล่ำน้ีจะเบนควำมสนใจของผูฟั้งไปจำกเร่ืองท่ีเขำจะฟัง 

ในกำรพูดแบบท่ีผูพู้ดกบัผูฟั้งเผชิญหนำ้กนัน้ี  ตอ้งระมดัระวงัในเร่ืองของส่ิงปลีกยอ่ย
ต่ำง ๆ  ดงัท่ีกล่ำวมำน้ีอย่ำงมำก  กำรพูดจะประสบผลส ำเร็จหรือไม่นั้น  จ  ำเป็นตอ้งค ำนึงถึงส่ิงท่ี
เช่ือมโยงระหวำ่งผูพ้ดูกบัผูฟั้ง  หำกผูพ้ดูกบัผูฟั้งมีควำมสัมพนัธ์ท่ีดี  กำรพดูก็จะไดผ้ลดีตำมไปดว้ย 
 

ลลีาของการพูด 
 ลีลำของกำรพูด  คือวิธีกำรท่ีจะส่งสำรหรือค ำพูดออกไป  ลีลำน้ีเป็นกำรแสดงถึงควำมคิด
และบุคลิกลกัษณะของตวัผูพ้ดูเอง  ซ่ึงเป็นเร่ืองเฉพำะตวัผูพ้ดู 
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 ลีลำของกำรพูดมีลกัษณะส ำคญัคือ  กำรแสดงออกซ่ึงควำมคิด  ควำมกระจ่ำงชดั  ควำม
น่ำสนใจ  และน่ำจดจ ำ  ในกำรท่ีจะมีคุณลกัษณะเหล่ำน้ีได ้ จะตอ้งมีส่วนประกอบดงัต่อไปน้ี 

1. ลักษณะของการสนทนา  กำรพูดต่อหนำ้สำธำรณชนมีหลกัส ำคญัคือเป็นเหมือนกำร
สนทนำระหวำ่งบุคคล  ซ่ึงจะท ำใหผู้พ้ดูและผูฟั้งเกิดควำมรู้สึกเหมือนกบัวำ่ต่ำงก็ร่วมอยูใ่นสถำนกำรณ์
เดียวกนั  ลีลำกำรพดูแบบสนทนำจะท ำให้ผูพู้ดและผูฟั้งอยูใ่กลชิ้ดกนั  ผูฟั้งเกิดควำมรู้สึกเป็นกนัเอง
และมีควำมรู้สึกวำ่ผูพ้ดูอยำกจะส่ือสำรกบัเขำ  ผูฟั้งก็จะไดรั้บควำมพอใจ 

2. การกล่าวซ ้า  ในกำรพูดนั้นผูฟั้งไม่สำมำรถจะยอ้นกลับมำดูหรือทบทวนข้อควำมได้
เหมือนกบักำรอ่ำน  ดงันั้นผูพู้ดจึงจ ำเป็นมำกท่ีจะตอ้งท ำให้ควำมคิดหรือค ำพูดของตนชดัเจนแจ่ม
แจง้มำกท่ีสุด  วิธีกำรอย่ำงหน่ึงท่ีจะช่วยให้เกิดควำมชัดเจน  ก็คือ  กำรกล่ำวย  ้ำหรือกำรกล่ำวซ ้ ำ  
กำรกล่ำวย  ้ำประโยคหรือค ำพดูท่ีส ำคญั ๆ  จะช่วยใหผู้ฟั้งสำมำรถเรียบเรียงค ำพูดและจดจ ำค ำพูดได้
ง่ำยข้ึน 

3. การเน้นข้อความหรือประโยคที่ส าคัญ  กำรใชว้ิธีน้ีในกำรพูดจะท ำให้ขอ้ควำมที่พูด
ชดัเจนและน่ำสนใจ  ซ่ึงจะท ำให้ผูฟั้งสำมำรถจดจ ำขอ้ควำมต่ำง ๆ ไดม้ำกข้ึน  เป็นลกัษณะท่ีท ำให้
เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค ์ เป็นค ำพดูท่ีมีศิลป  เป็นกำรเช้ือเชิญให้ผูฟั้งเกิดควำมคิด  และท ำให้ขอ้ควำม
ท่ีพดูน่ำจดจ ำ 

4. การย่อความ  ผูพู้ดท่ีมีลีลำกำรพูดแบบสั้น  รวบรัด  สำมำรถรวมเอำควำมคิดต่ำง ๆ ไว้
ในขอ้ควำมสั้น ๆ  มกัจะท ำใหผู้ฟั้งพอใจมำกกวำ่ผูพ้ดูท่ีพูดเพอ้เจอ้  อธิบำยเร่ืองรำวอยำ่งยืดยำว  ซ่ึง
บำงทีก็ไม่มีสำระชวนฟังและท ำให้น่ำเบ่ือหน่ำย  แต่ถำ้หำกจะใช้ลีลำกำรพูดแบบน้ี  ผูพู้ดจะตอ้งมี
ควำมมัน่ใจดว้ยว่ำผูฟั้งจะสำมำรถเขำ้ใจเร่ืองรำวไปพร้อม ๆ กบัผูพู้ด  กำรรวบรวมควำมคิดจึงควร
จะตรงประเด็น  กินควำมหมำยไดม้ำก  และน่ำสนใจ 

5. การแสดงความหลากหลาย  ผูพู้ดท่ีมีวิธีกำรพูดแบบเดียว  ใช้ภำษำและรูปประโยค
อย่ำงเดียวตลอดเวลำ  จะท ำให้ผูฟั้งเกิดควำมเบ่ือหน่ำยอย่ำงรวดเร็ว  แต่ถำ้ผูพู้ดสำมำรถใชภ้ำษำท่ี
แปลก  รูปแบบประโยคท่ีแปลกและหลำกหลำย  จะท ำให้ผูฟั้งมีควำมสนใจเพิ่มข้ึน  ทั้งยงัจดจ ำ
ควำมแปลกนั้นไปไดน้ำนอีกดว้ย 

6. การพูดให้สามารถมองเห็นภาพพจน์ได้  ในกรณีน้ีผูพู้ดอำจจะใชว้ิธีอุปมำเปรียบเทียบ  
หรือสร้ำงภำพท่ีตอ้งใชป้ระสำทสัมผสัทั้งหก  ท ำให้ผูฟั้งเกิดควำมรู้สึกวำ่ส่ิงเหล่ำน้ีอยูต่รงหนำ้หรือ
ไดส้ัมผสักบัส่ิงเหล่ำน้ีจริง ๆ  กำรพูดแบบน้ีอำจใช้แต่ค ำพูดหรือแสดงท่ำทำงให้ผูฟั้งสำมำรถเห็น
จริงเห็นจงัตำมไปดว้ยก็ได ้
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7. การใช้ถ้อยค าที่ให้ความหมายชัดเจน  ถอ้ยค ำน้ีตอ้งหนกัแน่น  และไม่ก่อให้เกิดควำม
เขำ้ใจเป็นอย่ำงอ่ืน  ตำมปกติคนเรำมกัชอบใช้ค  ำพูดท่ีมีควำมหมำยหลำยอย่ำงและกินควำมกวำ้ง
โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในกำรพูดคุยสนทนำกนัทัว่ไป  กำรใช้ถอ้ยค ำแบบน้ีในกำรสนทนำจะไม่ค่อยมี
ปัญหำ  เพรำะหำกผูฟั้งไม่เขำ้ใจก็สำมำรถซกัถำมไดท้นัที  แต่ถำ้เป็นกำรพูดต่อหนำ้สำธำรณชนจะ
ท ำใหผู้ฟั้งล ำบำก  เพรำะสถำนกำรณ์แวดลอ้มไม่เอ้ืออ ำนวยให้ถำมได ้ จึงควรหลีกเล่ียงวิธีกำรพูดท่ี
ก ำกวม  ค ำไม่ชัดเจน  ผูพู้ดตอ้งค ำนึงว่ำตนมีประสบกำรณ์แตกต่ำงกบัผูฟั้ง  ผูฟั้งท่ีประสบกำรณ์
น้อยอำจเข้ำใจควำมหมำยของค ำนั้ น ๆ ผิดพลำดไปได้  จึงควรเลือกใช้ค  ำท่ีมีควำมหมำย
เฉพำะเจำะจงมำกกวำ่ 
 

มารยาทในการพูด 
 มำรยำทในกำรพดูเป็นเร่ืองท่ีส ำคญัมำก  ไม่วำ่ผูพ้ดูจะอยูใ่นสถำนกำรณ์ของกำรพูดแบบใด  
ท่ีไหน  เวลำใด  ถึงแมว้ำ่ผูพู้ดจะเป็นนกัพูดท่ีเก่ง  มีควำมสำมำรถสักเพียงไรก็ตำม  หำกไม่มีมำรยำท
ในกำรพดู  ก็เท่ำกบัเป็นกำรท ำลำยกำรพดูของตนเองทำงออ้ม  ท ำใหข้ำดควำมศรัทธำจำกผูฟั้งไป 

นกัพูดท่ีดี  ควรค ำนึงถึงจรรยำมำรยำทซ่ึงส ำคญัต่อบุคลิกภำพของนกัพูดเองดว้ย  โดยเฉพำะ
อยำ่งยิง่กำรพดูในท่ีชุมนุมชน  ส่ิงท่ีส ำคญัมำกคือควำมสุภำพเรียบร้อย  ทั้งกิริยำอำกำร  กำรแต่งกำย  
และกำรใชถ้อ้ยค ำ  เช่น  ถำ้นัง่พูด  ควรนัง่ให้เรียบร้อย  ตวัตรง  ถำ้นัง่พูดกบัผูใ้หญ่ไม่ควรนัง่ไขวห่้ำง  
ถำ้ยนืพดู  ใหย้นือยำ่งเรียบร้อย  สง่ำงำม  รักษำควำมสมดุลของร่ำงกำยให้อยูใ่นแนวตรงเสมอ  ไม่ยืน
แยกขำออกจำกกนัมำก  และส ำรวมกิริยำท่ำทำงอยูต่ลอดเวลำ  เส้ือผำ้ท่ีสวมใส่ตอ้งเหมำะแก่โอกำส  
ส่วนเร่ืองของกำรใชถ้อ้ยค ำเป็นเร่ืองท่ีจะกล่ำวอยำ่งละเอียดต่อไป 
 วิจิตร  อำวะกุล (2527, 48-50)  ไดก้ล่ำวถึงบุคลิกภำพของกำรพูดในท่ีชุมนุมชน  และ
ชำคริต  อนนัทรำวนั (2537, 42-43)  ไดก้ล่ำวถึงมำรยำทในกำรพูด  ซ่ึงสรุปไดเ้ป็นส่ิงท่ีควรปฏิบติั  
และไม่ควรปฏิบติัดงัน้ี 
 ส่ิงทีค่วรปฏิบัติ 

1. มีควำมมัน่ใจ  ไม่ประหม่ำ  ไม่สะทกสะทำ้น  สำมำรถควบคุมกิริยำอำกำรให้เป็นปกติ  
ก่อนพดูไตร่ตรองใหร้อบคอบวำ่ค ำพดูท่ีพดูออกไปจะเกิดผลอยำ่งไร 

2. แสดงควำมมีชีวติจิตใจ  ยิม้แยม้แจ่มใส  สดช่ืน  พร้อมท่ีจะพดู 
3. สนใจผูฟั้ง  ช่ำงสังเกตผูฟั้งเพื่อปรับกำรพดูของตน  มีทศันคติท่ีดีต่อผูฟั้ง 
4. มีมำรยำทสุภำพเรียบร้อยและสง่ำงำม  ใชค้  ำพดูสุภำพ  ไพเรำะ  ใหเ้กียรติผูฟั้ง 
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5. พดูในเร่ืองท่ีผูฟั้งสนใจ 
6. แสดงควำมปรำดเปร่ือง  ควำมรอบรู้  รู้จกัวธีิจูงใจ  หรือใชจิ้ตวทิยำในกำรพดู 
7. มีควำมเป็นธรรมและควำมซ่ือสัตยใ์นกำรพูด  ถำ้มีกำรอำ้งอิงค ำพูดของผูอ่ื้นตอ้งกล่ำว

ช่ือของเจำ้ของค ำพดูเพื่อใหเ้กียรติ 
8. มีควำมอดทน  หนกัแน่น  ไม่ลืมตวัจนควบคุมอำรมณ์ไม่ได ้ ยอมรับฟังควำมคิดเห็น

ของผูอ่ื้นบำ้ง 
9. มีควำมเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  เคำรพและใหเ้กียรติผูฟั้งเสมอ 
10. มีควำมเช่ือมัน่ในตนเอง  ควบคุมสติได ้ ไม่ตระหนกตกใจในสถำนกำรณ์ท่ีไม่น่ำพอใจ 
11. มีบุคลิกภำพท่ำทำงเป็นของตวัเอง 
12. มีอำรมณ์ขนั  เพื่อผอ่นคลำยบรรยำกำศของกำรพดู 
13. เป็นผูท่ี้ตรงต่อเวลำ  และรักษำเวลำในกำรพดู 
ส่ิงทีไ่ม่ควรปฏิบัติ 
1. กำรสูบบุหร่ี  อมลูกอม  เค้ียวหมำกฝร่ัง  หรือหยบิยำอมข้ึนมำใส่ปำกในขณะท่ีพดู 
2. กำรพดูใหร้้ำยต่อคนอ่ืน  พดูส่อเสียด  ป้ำยควำมผดิใหผู้อ่ื้น 
3. กำรแสดงอำรมณ์โกรธออกมำในขณะท่ีพูด  กำรพูดทุกคร้ัง  ผูท่ี้ร่วมพูดอำจจะพูดไม่ดี

ท ำใหร้ะคำยเคือง  นกัพดูควรระงบัสติอำรมณ์ใหไ้ด ้
4. กำรใชอ้ำรมณ์มำกกวำ่เหตุผล 
5. กำรพดูประชดประชนัหรือเสียดแทงใจคนฟัง 
6. กำรพูดก้ำวร้ำวหรือขัดคอผูพู้ดคนอ่ืน  ในกรณีท่ีมีผูพู้ดหลำยคนและควำมเห็นไม่

ตรงกนั 
7. กำรพดูอวดตนหรือยกตนข่มท่ำน 
8. กำรผูกขำดกำรพูดเพียงคนเดียว  ไม่เปิดโอกำสให้ผูอ่ื้นพูดในกรณีท่ีเป็นกำรสนทนำ  

หรือกำรอภิปรำย  ซ่ึงมีผูพ้ดูหลำยคน 
9. กำรพูดเร่ืองส่วนตวัของผูอ่ื้น  และเร่ืองส่วนตวัของตน  ยกเวน้กรณีท่ีมีควำม

จ ำเป็นตอ้งพดูเพื่อใหเ้น้ือหำสมบูรณ์ 
10. กำรพดูสอดข้ึนมำขณะท่ีคนอ่ืนยงัพดูไม่จบ 
11. กำรใชเ้วทีพดูกล่ำวโจมตีผูอ่ื้น 
12. กำรพดูเร่ืองท่ีไม่จริง  แสดงถึงควำมไม่รับผดิชอบ 
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13. กำรพดูหม่ินประมำทผูอ่ื้น  หรือดูหม่ินผูอ่ื้นซ่ึง ๆ หนำ้ 
14. กำรพดูยกยอผูใ้ดผูห้น่ึงจนเกินเหตุ  จนคนอ่ืน ๆ เกิดควำมรู้สึกหมัน่ไส้ 

 

การตอบค าถาม 
 กำรพดูในท่ีสำธำรณะตำมปกติมกัจะมีกำรเปิดโอกำสให้ผูฟั้งไดซ้กัถำม  แต่ก็จะมีเหตุกำรณ์
ท่ีผูพู้ดอำจจะไดพ้บในระหว่ำงท่ีก ำลงัพูดอยู่  คือมีคนฟังตั้งค  ำถำมข้ึนมำ  ในกรณีท่ีมีผูถ้ำมค ำถำม
ข้ึนมำในขณะท่ีพดู  ผูพ้ดูมกัจะเกิดควำมรู้สึกท่ีไม่ดีต่อผูถ้ำม  เน่ืองจำกจะเกิดควำมคิดวำ่ผูถ้ำมก ำลงั
ลองภูมิ  ค  ำตอบของผูพ้ดูจึงเป็นไปในลกัษณะป้องกนัตวัเองมำกกวำ่อยำ่งอ่ืน 
 หำกเรำจะพิจำรณำอีกแง่หน่ึง  โดยไม่คิดว่ำก ำลังถูกทดสอบหรือลองภูมิแล้ว  กำรได้รับ
ค ำถำมในระหวำ่งท่ีก ำลงัพดูน่ำจะเป็นเร่ืองดี  เพรำะแสดงวำ่ผูฟั้งสนใจและติดตำมเร่ืองท่ีพูด  และกำรท่ี
มีผูถ้ำมในตอนน้ีท ำให้ผูพู้ดไม่ตอ้งตั้งสมมติฐำนวำ่ผูฟั้งสนใจในเร่ืองอะไรและสงสัยในเร่ืองอะไร  
ค  ำถำมน้ีจะบอกไดว้ำ่ผูฟั้งตอ้งกำรอะไร  สนใจเร่ืองอะไร 
 ผูพ้ดูควรปฏิบติัตำมหลกัเกณฑต่์อไปน้ี  ถำ้ไดรั้บค ำถำมในระหวำ่งท่ีตนก ำลงัพดูอยู ่

1. การฟังอย่างรอบคอบและระมัดระวงั  เม่ือมีผูถ้ำม  ผูพ้ดูจะตอ้งตั้งใจฟัง  มุ่งควำมสนใจ
ทั้งหมดไปท่ีค ำถำมนั้น  เพื่อท่ีจะไดเ้ขำ้ใจเน้ือหำของค ำถำมไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง  และเพื่อเป็นกำรให้
ก ำลงัใจแก่ผูถ้ำม  เน่ืองจำกกำรถำมในท่ำมกลำงผูฟั้งคนอ่ืน ๆ  เป็นจ ำนวนมำก  ก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีจะท ำได้
ง่ำยนกั  ส่ิงท่ีผูพ้ดูไม่ควรท ำก็คือ  ท ำท่ำไม่สนใจ  หรือท ำท่ำสนใจส่ิงอ่ืนมำกกวำ่ผูถ้ำมค ำถำม 

2. การควบคุมตนเอง  ค ำถำมบำงขอ้อำจท ำให้ผูพู้ดอำรมณ์เสีย  โกรธ  หรือไม่พอใจได ้ 
ถึงแมว้่ำมนุษยทุ์กคนจะมีอำรมณ์  ควำมรู้สึกเหมือน ๆ กนัก็ตำม  ผูพู้ดก็ควรจะพยำยำมควบคุม
อำรมณ์ของตนเองให้ดี  เพรำะถำ้ปล่อยให้ควำมโกรธ  ควำมไม่พอใจ  เขำ้ครอบง ำแลว้  จะไม่เป็น
ผลดีแก่ตนเองเลย  ควำมคิดดี ๆ ก็จะลดน้อยลงไป  และเป็นเหตุให้ผูฟั้งคนอ่ืน ๆ ไม่พอใจด้วย  
ค  ำถำมท่ีผูพู้ดไม่พอใจก็คือค ำถำม “โง่ ๆ ”  หรือค ำถำมซ ้ ำเก่ียวกบัเร่ืองท่ีเพิ่งอธิบำยจบ  ซ่ึงเป็น
ลกัษณะกำรถำมท่ีผูถ้ำมไม่ไดส้นใจฟังโดยตลอด  หำกพบเหตุกำรณ์เช่นน้ี  ผูพู้ดตอ้งใจเยน็  ตอบ
ค ำถำมอยำ่งดี  และเก็บอำรมณ์เสียไวไ้ปแสดงออกท่ีอ่ืน 

3. การให้ค าชม  เม่ือผูฟั้งตั้งค  ำถำมข้ึนมำก็แสดงวำ่ผูฟั้งมีควำมสนใจในเร่ืองท่ีพูด  และ
เปิดโอกำสให้ผูพู้ดไดอ้ธิบำยค ำพูดของตนให้ชัดเจนข้ึน  ผูพู้ดควรจะขอบใจผูต้ ั้งค  ำถำมนั้น  กำร
ขอบใจอำจจะท ำได้ด้วยกำรพูดแสดงควำมช่ืนชมในค ำถำมนั้น  หรืออำจจะแสดงด้วยสีหน้ำและ
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ท่ำทำงก็ได ้ โดยแสดงควำมสนใจค ำถำมท่ีมีผูถ้ำมมำและพร้อมท่ีจะตอบค ำถำมนั้น  ขอ้ควรระวงัก็
คือ  กำรใชค้  ำพดูแสดงควำมขอบใจไม่ควรพดูซ ้ ำซำก  เพรำะฟังแลว้จะดูเหมือนไม่จริงใจ 

4. การทบทวนค าถามเพื่อความแน่นอน  ในกำรตั้งค  ำถำมนั้นบำงคร้ังผูถ้ำมก็อำจจะสับสน  
เพรำะไม่เขำ้ใจเน้ือหำ  หรือเกิดควำมสับสนในส่ิงท่ีเขำถำมเสียเอง  ผูพู้ดจึงมีหน้ำท่ีท่ีจะต้องทวน
ค ำถำมนั้นอีกคร้ังหน่ึง  เพื่อใหแ้น่ใจวำ่ผูถ้ำมตอ้งกำรถำมปัญหำเร่ืองใดก่อนท่ีจะตอบ  ไม่ควรใชว้ิธี
เดำวำ่เขำถำมปัญหำเร่ืองอะไร  นอกจำกน้ีกำรทวนค ำถำมยงัมีประโยชน์ในแง่ท่ีวำ่  จะท ำให้ผูฟั้งคน
อ่ืน ๆ  ซ่ึงอำจไม่ไดย้นิค ำถำมหรือไดย้นิไม่ชดั  ไดท้รำบวำ่ค ำถำมคืออะไร  และค ำตอบคืออะไร  ทั้ง
ยงัช่วยใหผู้พ้ดูตอบปัญหำไดต้รงเป้ำหมำยดว้ย 

5.   การช่วยให้ค าถามชัดเจน  ในกำรพดูท่ีเกิดช่องวำ่งระหวำ่งควำมรู้ของผูพู้ดและควำมไม่
รู้ของผูฟั้ง  เช่น  ผูฟั้งมีควำมรู้นอ้ยในเร่ืองท่ีเขำฟัง  เวลำท่ีถำม  เขำอำจจะถำมไม่ตรงจุด  ซ่ึงจะท ำให้
เกิดปัญหำในกำรพูดได ้ ผูพู้ดจะตอ้งพยำยำมจบัเน้ือหำท่ีผูฟั้งสงสัยและตอ้งกำรจะรู้เอำจำกค ำถำม
นั้น  และอธิบำยเพิ่มเติมเพื่อใหค้วำมกระจ่ำง  ถึงแมว้ำ่ผูฟั้งจะไม่ไดถ้ำมตรงจุด  แต่กำรถำมนั้นก็ท ำ
ใหเ้รำสำมำรถเดำไดว้ำ่เขำสงสัยเร่ืองใด  เรำก็อธิบำยไดโ้ดยไม่ตอ้งรอใหเ้ขำถำมใหต้รงจุดเสียก่อน 

6.   การเปลีย่นเร่ืองอย่างระมัดระวัง  เวลำท่ีพูด  ผูฟั้งมกัจะถำมค ำถำมท่ีผูพู้ดยงัไม่ตอ้งกำร
ตอบในขณะนั้น  เช่นค ำถำมท่ีอยูน่อกเหนือเร่ืองท่ีพูด  หรือค ำถำมที่อยูใ่นเน้ือหำตอนทำ้ย ๆ  หรือ
ค ำถำมท่ีถำมอย่ำงเฉพำะเจำะจงมำกเกินไป  และเน้ือหำท่ีจะตอบก็อำจจะไม่เก่ียวขอ้งหรือเป็นท่ี
ตอ้งกำรของผูฟั้งส่วนใหญ่  ในกรณีเช่นน้ี  ผูพ้ดูจะตอ้งตอบค ำถำมอยำ่งสุภำพและระมดัระวงั  วิธีท่ี
ง่ำยท่ีสุดวธีิหน่ึงก็คือ  ใหผู้ถ้ำมไปพบและไต่ถำมหลงัจำกท่ีกำรพูดจบไปแลว้  หรือให้ผูฟั้งรอฟังให้
จบเร่ืองทั้งหมดเสียก่อนแลว้จึงตอบ  หำกยงัสงสัยอยูก่็ให้ถำมใหม่  แต่ถำ้หำกจะตอ้งตอบค ำถำมใน
เวลำนั้น  ก็อำจจะถำมผูฟั้งว่ำตอ้งกำรให้ตอบเด๋ียวนั้นหรือไม่  และถ้ำไม่อำจตอบไดใ้นเวลำนั้น
เพรำะไม่รู้ค  ำตอบ  ก็บอกกบัผูฟั้งไดว้ำ่จะไปหำค ำตอบและมำตอบทีหลงั 

7.   การท าให้เกิดความเช่ือมั่นและความพึงพอใจ  ผูพู้ดตอ้งเช่ือมัน่วำ่เม่ือตอบค ำถำมไปแลว้  
ค ำตอบของเขำท ำให้ผูถ้ำมเกิดควำมพอใจ  และในกรณีท่ีผูพู้ดไม่เขำ้ใจค ำถำมหรือผูฟั้งถำมไม่กระจ่ำง  ผู ้
พูดอำจจะถำมได้ว่ำ  ผูฟั้งพอใจค ำตอบเช่นนั้นหรือไม่และเขำ้ใจหรือไม่  เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดกำร
เขำ้ใจผดิ 

8. การไม่ตั้งค าถาม  นกัพดูหลำยคนจะคิดวำ่  กำรตอบค ำถำมดว้ยกำรตั้งค  ำถำมเป็นเร่ือง
ปกติ  คือเวลำท่ีถูกถำม  ก็จะหำเวลำส ำหรับตอบโดยใชว้ิธีตั้งค  ำถำมถำมคนฟังอีกทีหน่ึง  กำรกระท ำ
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เช่นน้ีจะท ำลำยควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งผูพู้ดกบัผูฟั้งได ้ เพรำะจะเป็นกำรเปล่ียนควำมสนใจของผูฟั้ง
ไปท่ีผูถ้ำม 

9. การใช้ค าตอบที่สมบูรณ์  กำรตอบค ำถำมไม่ควรตอบดว้ยค ำสั้น ๆ  หรือพยำงคเ์ดียว  
ถึงแมว้ำ่คนหลำยคนจะมีควำมสำมำรถในกำรใชค้  ำ ๆ เดียว  หรือค ำสั้น ๆ  ให้มีควำมหมำยถูกตอ้ง  
และช่วยใหค้นใชค้  ำพดูดูหนกัแน่นน่ำเช่ือถือก็ตำม  แต่ตำมควำมเป็นจริงแลว้  กำรตอบค ำถำมสั้น ๆ 
มีขอ้เสียมำกมำย  คือเป็นกำรดูหม่ินผูถ้ำมค ำถำมวำ่ค ำถำมนั้นเป็นเร่ืองเล็กนอ้ยหรือไม่มีควำมส ำคญั
เอำเสียเลย  ผูพู้ดไม่ควรตอบค ำถำมด้วยค ำปฏิเสธหรือค ำตอบรับเพียงค ำเดียว  ควรจะเพิ่มเติม
ขอ้ควำมเขำ้ไปสักเล็กนอ้ยเป็นกำรอธิบำย  หรืออยำ่งนอ้ยท่ีสุดก็ตอบใหเ้ป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ 
 

กฎของการตอบค าถาม 
 ในกำรพดูต่อสำธำรณชนนั้น  ผูพ้ดูมกัจะถูกถำมในระหวำ่งกำรพดูอยูเ่สมอ  หำกผูพู้ดจะยึด
กฎเกณฑ์ของกำรตอบค ำถำม  ซ่ึงเรียกวำ่ 4 Bs  ก็จะช่วยให้กำรตอบค ำถำมของเขำเป็นผลส ำเร็จได ้ 
กฎเกณฑน้ี์มีดงัน้ี 

1. มีควำมถูกตอ้ง (Be accurate) 
2. มีควำมสมบูรณ์ (Be complete) 
3. มีควำมสุภำพ (Be polite) 
4. มีควำมมัน่ใจ (Be confident) 
ถำ้หำกผูพ้ดูไดป้ฏิบติัตำมกฎเกณฑ์น้ีแลว้  ก็สำมำรถตั้งสมมติฐำนไดว้ำ่ทศันคติของผูพู้ดท่ี

มีต่อผูฟั้งจะเป็นทำงบวก  และกำรตอบค ำถำมต่ำง ๆ  ก็จะไม่ใช่เร่ืองยำกเยน็อีกต่อไป 
 

ทฤษฎกีารส่งสารในการพูด 
 กำรพดูต่อหนำ้สำธำรณชนไม่ใช่ของง่ำยส ำหรับนกัพูดหนำ้ใหม่  แต่มีกฎเกณฑ์อยำ่งง่ำย ๆ 
ท่ีพอจะยดึถือไดใ้นกำรพดูอยู ่4 ประกำร  คือ 

1. แต่งตวัใหพ้อดี  ไม่มำกหรือนอ้ยเกินไป 
2. ยืนในท่ำท่ีสง่ำงำม  ยืนตรง  แต่ไม่ใช่ลกัษณะท่ีเคร่งเครียด  พยำยำมยืนในต ำแหน่งท่ี

คนฟังมองเห็นทุกคน 
3. มีกำรแสดงสีหนำ้  เพรำะไม่มีอะไรท่ีน่ำเบ่ือหน่ำยเท่ำกบัคนพูดท่ีหนำ้ตำย  สีหนำ้ของ

ผูพ้ดูควรจะเขำ้กนักบัเร่ืองท่ีพดูดว้ย 
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4. มีกำรมองผูฟั้ง  ในกำรพูดนั้นไม่ได้หมำยควำมว่ำจะต้องมองหน้ำผูฟั้งทุกคนใน
ระหวำ่งพดู  แต่ตอ้งมีกำรแสดงออกวำ่ผูพ้ดูสนใจในคนฟังทุกคนเป็นส่วนตวั 

ในกรณีน้ีอำจแบ่งคนฟังออกเป็น 3 ส่วน  และค่อย ๆ กวำดสำยตำไปช้ำ ๆ ทุกจุดจะ
ช่วยไดม้ำก  ตำมแผนภำพต่อไปน้ี 
 
     
 
 
 
 
 
 
     ผู้ฟัง      ผู้ฟัง   ผู้ฟัง 

ปฏกิริิยาของผู้ฟัง 
 ปฏิกิริยำโตต้อบจำกผูฟั้งเป็นเร่ืองท่ีน่ำสนใจ  เพรำะผูพู้ดมกัจะเกิดควำมกลวัเวลำท่ีพูดจริง  
เน่ืองจำกไม่สำมำรถจะคำดกำรณ์ล่วงหนำ้ไดว้ำ่ผูฟั้งจะมีปฏิกิริยำอยำ่งไร  ผูฟั้งบำงคนเป็นคนจ ำพวก
ท่ีเปล่ียนแปลงยำก  มกัตดัสินส่ิงต่ำง ๆ จำกกำรมองเพียงจุดเดียว  หรือถือเอำตวัเองเป็นหลกั  จึงมี
ปฏิกิริยำโตต้อบต่อลกัษณะท่ำทำงของผูพ้ดู  ต่อกำรแต่งกำยหรือต่อสถำบนัท่ีผูพู้ดเป็นตวัแทน  ซ่ึงเป็น
ปฏิกิริยำภำยนอก  ส่ิงเหล่ำน้ีจะมีผลต่อทศันคติของผูฟั้งท่ีมีต่อผูพู้ดดว้ย  แต่ส่ิงส ำคญัท่ีแฝงอยูภ่ำยใน
จิตใจของผูฟั้งนอกเหนือไปจำกปฏิกิริยำภำยนอกเป็นส่ิงท่ีนกัจิตวิทยำเรียกวำ่  ควำมเห็นอกเห็นใจ  หรือ
กำรเขำ้ถึงจิตใจของผูอ่ื้น (Empathy)  ควำมรู้สึกน้ีเป็นควำมรู้สึกท่ีผูฟั้งทัว่ไปมีร่วมกบัผูพู้ด   หำกผูพู้ด
รู้สึกอยำ่งไร  ผูฟั้งก็จะรู้สึกเช่นนั้น  เช่น  ถำ้ผูพ้ดูเกิดควำมเครียด  ผูฟั้งก็จะเครียดและอึดอดัไปดว้ย  แต่
ถำ้ผูพ้ดูรู้สึกผอ่นคลำย  มีควำมสบำยใจในกำรพูด  ผูฟั้งก็จะมีควำมมัน่ใจในตวัผูพู้ด  ในกรณีท่ีผูพู้ด
เป็นนกัพดูหนำ้ใหม่  หรือนกัพดูสมคัรเล่น  ผูฟั้งก็พร้อมท่ีจะเอำใจช่วย  และต่ืนเตน้ไปกบัผูพ้ดูดว้ย 
 ทินวฒัน์  มฤคพิทกัษ ์(2525, 164)  กล่ำวถึงหลกั 12 ประกำรท่ีท ำใหผู้ฟั้งชอบดงัน้ีคือ 

1. จงบอกถึงควำมภูมิใจท่ีไดก้ล่ำวปรำศรัย 
2. จงยกยอ่งผูฟั้งดว้ยน ้ำใสใจจริง 
3. ควรเอ่ยช่ือผูฟั้งบำงคนในท่ีนั้นเม่ือมีโอกำส 

ผู้พูด 
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4. ควรพดูนอบนอ้มถ่อมตน  อยำ่ยกตน 
5. ควรใชค้  ำวำ่  “พวกเรำ”  แทนค ำวำ่  “พวกคุณ” 
6. ควรละเวน้กำรแสดงสีหนำ้ท่ีดุดนั  และกำรพดูดว้ยน ้ำเสียงแขง็กร้ำว 
7. จงพดูในส่ิงท่ีผูฟั้งสนใจ 
8. ตอ้งเพลิดเพลินไปกบักำรพดู 
9. อยำ่กล่ำวค ำแกต้วัหรือขอโทษ 
10. จงเร้ำอำรมณ์ท่ีแสดงออกถึงคุณธรรม 
11. จงนอ้มรับค ำวจิำรณ์  อยำ่แสดงควำมไม่พอใจ 
12. จงพดูออกมำประสำซ่ือ  จริงใจ  และไม่เห็นแก่ตวั 

 

การใช้อปุกรณ์ประกอบการพูด 
 กำรพูดแต่ละคร้ังจะมีควำมน่ำสนใจมำกข้ึน  ถ้ำหำกผู ้พูดได้เตรียมส่ิงต่ำง ๆ มำ
ประกอบกำรพดู  อุปกรณ์ประกอบกำรพดูท่ีนิยมใชก้นัมำก  เพรำะท ำใหผู้ฟั้งเขำ้ใจและจดจ ำได ้ คือ
รูปภำพ  แผนท่ี  แผนภูมิ  กรำฟ  ภำพยนตร์  สไลด์  ฯลฯ  ส่ิงเหล่ำน้ีจะช่วยให้เร่ืองท่ีพูดกระจ่ำง
ชดัเจนข้ึน  น่ำสนใจมำกข้ึน  ซ่ึงผูพ้ดูจะตอ้งค ำนึงถึงกำรน ำอุปกรณ์มำใชใ้หไ้ดผ้ลดว้ย  คือ 

1. ถำ้เป็นโสตทศันูปกรณ์ (อุปกรณ์กำรสอนส ำหรับฟังและดู)  ควรมีกำรเตรียมและ
ทดลองใชล่้วงหนำ้ใหแ้น่ใจวำ่มีประสิทธิภำพ 

2. อุปกรณ์มีควำมเหมำะสมกบัเร่ืองท่ีจะพดู 
3. อุปกรณ์มีควำมชดัเจน  เช่น  รูปภำพ  แผนท่ี  หรือแผนผงั  ควรมีขนำดใหญ่พอท่ีผูฟั้ง

จะมองเห็นไดท้ัว่ถึง  ถำ้ถือภำพ  ก็ควรหมุนใหค้นดูไดท้ัว่หอ้ง  ไม่ควรส่งภำพใหดู้ต่อ ๆ กนัไป 
 

วถิีทางสู่การเป็นนักพูดทีด่ี 
 กำรท่ีจะเป็นนักพูดท่ีดีนั้ นไม่ใช่เร่ืองง่ำย  ต้องอำศัยกำรฝึกฝนและประสบกำรณ์มำก  
ทินวฒัน ์ มฤคพิทกัษ ์(2525, 25-26)  กล่ำวถึงทำงรวบรัดสู่กำรเป็นนกัพดูท่ีดีไวด้งัน้ี 

1. จงพดูเร่ืองท่ีเรำรู้ดีท่ีสุด  เร่ืองท่ีเรำรู้ดีและถนดัท่ีสุดจะไม่ท ำให้เรำล ำบำกเพรำะสำมำรถ
คน้ควำ้ขอ้มูลไดง่้ำย  พดูไดค้ล่องแคล่ว 

2. จงเตรียมตวัมำให้พร้อม  นกัพูดตอ้งเตรียมพร้อม  ถึงแมว้ำ่จะพูดเร่ืองท่ีเรำรู้ดีอยูแ่ลว้ก็
ตำม  ควำมพร้อมจะท ำใหเ้รำไม่ประหม่ำ  หรือประหม่ำนอ้ยลง 
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3. จงสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในตนเอง  เม่ือเกิดควำมมัน่ใจในตนเอง  ควำมมัน่ใจน้ีจะแสดง
ออกมำทั้งในค ำพูดและท่ำทำง  ตอ้งบอกตนเองวำ่  เรำรู้เร่ืองท่ีจะพูดดีท่ีสุดเพรำะไดค้น้ควำ้มำแลว้
อยำ่งดี 

4. จงแต่งกำยใหส้ะอำด  เหมำะสม  เรียบร้อย  ผูพ้ดูตอ้งค ำนึงวำ่สำยตำของผูฟั้งจะจบัอยูท่ี่
ผูพ้ดูตลอดเวลำท่ีก ำลงัพดู  กำรแต่งกำยดี  สุภำพเรียบร้อย  จะเป็นกำรสร้ำงคะแนนนิยมจำกคนฟัง 

5. จงปรำกฏกำยอย่ำงกระตือรือร้น  ผูฟั้งทุกคนพอใจท่ีจะฟังเร่ืองรำวจำกผูพู้ดท่ีสดช่ืน  
กระปร้ีกระเปร่ำ  แสดงควำมพร้อมและเตม็ใจท่ีจะพดู 

6. จงใชกิ้ริยำท่ำทำงประกอบกำรพดู  ให้ใชท้่ำทำงให้พอดีและตรงตำมเร่ืองท่ีจะพูด  กำร
พดูตำมควำมรู้สึกท่ีจริงใจจะท ำใหกิ้ริยำท่ำทำงของผูพ้ดูเป็นไปตำมธรรมชำติ  และสำมำรถลดควำม
ตึงเครียดของผูฟั้งดว้ย 

7. จงสบสำยตำกบัผูฟั้ง  กำรสบตำเป็นวิธีหน่ึงท่ีจะดึงดูดควำมสนใจจำกผูฟั้ง  ผูฟั้งจะได้
มีควำมรู้สึกวำ่ผูพ้ดูก ำลงัพดูอยูก่บัเขำ 

8. จงใชน้ ้ำเสียงใหเ้ป็นธรรมชำติ  อยำ่ดดัเสียง  กำรสนทนำตำมธรรมชำติเป็นน ้ ำเสียงท่ีดี
ท่ีสุดในกำรพดูต่อชุมนุมชน  เพียงแต่เปล่งเสียงใหด้งักวำ่เดิมเท่ำนั้น 

9. จงใช้ภำษำของผูฟั้ง  ผูพู้ดตอ้งศึกษำว่ำผูฟั้งเป็นใคร  ให้ปรับควำมยำกง่ำยของถอ้ยค ำ
ภำษำของตนใหเ้ขำ้กบัผูฟั้ง  หรือเป็นภำษำของกลุ่มผูฟั้ง  ถำ้ใชศ้พัทย์ำกเกินไป  หรือใชภ้ำษำท่ีผูฟั้ง
ไม่อำจเขำ้ใจ  ก็ท  ำใหก้ำรพดูนั้นไร้ประโยชน์ 

10. จงยกตวัอย่ำงหรือแทรกอำรมณ์ขนั  กำรยกตวัอยำ่งท ำให้เขำ้ใจไดง่้ำย  และกำรแทรก
อำรมณ์ขนั  หรือเร่ืองสนุกสนำนจะท ำใหบ้รรยำกำศดีข้ึน  ผูฟั้งก็ไม่เบ่ือหน่ำยและพอใจท่ีจะฟัง 
 

แบบทดสอบ 
จงเลือกตอบขอ้ท่ีท่ำนเห็นวำ่ถูกตอ้ง 
1. กำรท่ีจะเป็นนกัพดูท่ีดี  ควรมีคุณสมบติัอยำ่งไร 

1) ระมดัระวงักำรใชถ้อ้ยค ำ  กำรใชน้ ้ำเสียง  และจงัหวะของกำรพดู 
2) มีควำมสำมำรถในกำรใชศิ้ลปะถ่ำยทอดสำรไปใหผู้ฟั้งอยำ่งสมบูรณ์ 
3) มีบุคลิกภำพดี  สำมำรถใชภ้ำษำท่ำทำงส่ือกบัผูฟั้งไดอ้ยำ่งเป็นธรรมชำติ 
4) ถูกทุกขอ้ 

2. กำรพดูต่อหนำ้ผูฟั้งอำจเป็นผลเสียกบัผูพ้ดูในแง่ใด 
1) ผูพ้ดูตอ้งระมดัระวงักิริยำท่ำทำงและค ำพดูของตนเองมำกเกินไป 
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2) ผูฟั้งเป็นส่ิงมีชีวติท่ีโตต้อบกลบัมำได ้
3) แรงกระตุน้ในควำมตอ้งกำรของผูพ้ดูนอ้ยลงไป 
4) ไม่ตอ้งใชน้ ้ำเสียงและค ำอธิบำยประกอบ 

3. เสียงพดูท่ีดีควรเป็นอยำ่งไร 
1)   พดูฟังทนัและเขำ้ใจ  2)   พดูชดัและมีระดบัเสียงเท่ำกนัหมด 
3)   พดูชำ้และฟังพอเขำ้ใจ  4)   พดูมีจงัหวะจะโคนและมีเสียงระดบัเดียวกนั 

4. ขอ้ใดกล่ำวถูกตอ้งเก่ียวกบักำรพดู 
1)   พดูเร็วดีกวำ่ออกเสียงถูกตอ้ง 2)   เสียงสูงดีกวำ่เสียงต ่ำ 
3)   เสียงต ่ำดีกวำ่เสียงสูง  4)   ออกเสียงถูกตอ้งดีกวำ่พูดเร็ว 

5. กำรใชท้่ำทำงในกำรพดูจะมีผลต่อกำรพดูอยำ่งไร 
1)   ผูพ้ดูคลำยควำมตึงเครียด  2)   ดึงดูดผูฟั้ง 
3)   กำรพดูมีชีวิตชีวำ   4)   ถูกทุกขอ้ 

6. ส่ิงใดท่ีควรท ำตลอดเวลำในขณะท่ีพดู 
1)   กำรเดินไปมำบนเวที  2)   กำรประสำนสำยตำกบัผูฟั้ง 
3)   กำรแสดงภำษำมือ  4)   กำรยิม้แยม้กบัผูฟั้ง 

7. กำรก ำหนดวตัถุประสงคท่ี์แน่นอนมีควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรพดูหรือไม่ 
1) ไม่จ  ำเป็น  เพรำะขั้นตอนในกำรพดูอำจเปล่ียนแปลงไดเ้สมอ 
2) ไม่จ  ำเป็น  เพรำะผูพ้ดูสำมำรถควบคุมเน้ือหำได ้
3) จ ำเป็น  เพรำะผูพ้ดูสำมำรถควบคุมเน้ือหำได ้
4) จ ำเป็น  เพรำะผูพ้ดูอำจก ำหนดเวลำในกำรพดูได ้

8. นกัพดูท่ีดีควรปฏิบติัในขอ้ใดมำกท่ีสุด 
1) ใชท้่ำทำงประกอบกำรพดูให้มำกท่ีสุด 
2) เลียนแบบท่ำทำงของนกัพดูเก่ง ๆ ใหเ้หมือน 
3) มีบุคลิกท่ีเป็นตวัของตวัเอง 
4) พยำยำมทุกวถีิทำงเพื่อใหผู้ฟั้งช่ืนชอบหรือพึงพอใจ 

9. “ผมพยำยำมจะแกปั้ญหำจรำจรใหดี้ข้ึนในระยะเวลำประมำณ 6 เดือน”  นกัศึกษำคิดวำ่กำรพดู
แบบน้ีมีผลดีหรือผลเสียต่อผูฟั้งอยำ่งไร 
1) ผลเสีย  เพรำะจะท ำใหผู้ฟั้งผิดหวงั 
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2) ผลดี  เพรำะจะท ำใหผู้ฟั้งเกิดควำมเช่ือมัน่ 
3) ผลเสีย  เพรำะไม่ใหค้วำมกระจ่ำงแก่ผูฟั้ง 
4) ผลดี  เพรำะมีควำมชดัเจนในเน้ือหำ 

10. ลกัษณะกำรพดูท่ีจะท ำใหผู้ฟั้งขบขนัอำจใชว้ธีิพดูแบบใด 
1)   ย ัว่ลอ้    2)   เหน็บแนม 
3)   มีอำรมณ์ขนั   4)   ถูกทุกขอ้ 

 

เฉลย 
1. (4)   5.   (4)   9.   (2) 
2. (1)   6.   (2)   10. (4) 
3. (1)   7.   (3) 
4. (4)   8.   (3) 


