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บทที ่ 7 
การพูด  และการเตรียมตวัเพือ่การพูด 

 

 

 การพูด 
 มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม  และพฤติกรรมของสัตวส์ังคมท่ีจะขาดเสียไม่ไดคื้อ  การส่ือสาร
ระหวา่งกนั  สัตวส์ังคมทุกชนิดยกเวน้มนุษยจ์ะส่ือสารกนัดว้ยอวจันภาษา  คือภาษาท่ีไม่ตอ้งใชค้  าพดู  
แต่มนุษยจ์ะส่ือสารกนัไดท้ั้งทางอวจันภาษาและวจันภาษา  คือภาษาท่ีเป็นภาษาพดู (ปรัชญา  อาภากุล  
2540, 11)  จึงเห็นไดว้า่มนุษยส์ามารถส่ือสารกนัไดดี้กวา่สัตวป์ระเภทอ่ืนมากดว้ยเหตุท่ีมนุษยส์ามารถ
พดูโตต้อบกนัไดน้ัน่เอง 
 การพดูนบัเป็นส่ิงจ าเป็นและมีคุณค่ายิง่ส าหรับบุคคลในทุกสาขาวชิาชีพท่ีตอ้งอาศยัการพดู
เป็นเคร่ืองมือส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจกนั  บางอาชีพตอ้งใชก้ารพดูเพื่อสร้างช่ือเสียง  ความเช่ือถือ  
หรือความเป็นผูน้ า  จนประสบความส าเร็จในชีวติมาแลว้มากต่อมาก 
 การส่ือสารกนัในชีวิตประจ าวนันั้น  จะเห็นไดว้า่เราใชก้ารพดูเป็นเคร่ืองมือส่ือสารมากกวา่
การส่ือสารประเภทอ่ืน  เพราะการใชค้  าพดูมีขอ้จ ากดันอ้ยกวา่วธีิอ่ืน  ผูพ้ดูสามารถใชเ้คร่ืองมือท่ีมี
อยูใ่นตวัเองมาเป็นเคร่ืองประกอบการพดู  (ลกัษณา  สตะเวทิน  2536, 1)  จึงสะดวกแก่การใช ้
 ดว้ยเหตุท่ีการพดูมีความส าคญัต่ออาชีพต่าง ๆ  ในสถาบนัการศึกษาชั้นสูงจ านวนมาก
มกัจะมีการสอนวชิาการพูด  หรือศิลปะการพดูต่อหนา้ชุมชนกนัอยา่งกวา้งขวาง  เพื่อใหค้วามรู้
เก่ียวกบัทฤษฎีการพดู  และฝึกฝนใหผู้ศึ้กษาเป็นนกัพดูท่ีดี  ให้รู้จกัพดูในส่ิงท่ีควรพดู  คือ  สอนให้
พดูแต่ดีไม่ใช่ดีแต่พดู  (อุทยั  หิรัญโต  ม.ป.ป., 5)  วชิาท่ีวา่ดว้ยการพดูน้ีบางแห่งใชช่ื้อวา่  วาทการ  
หรือวาทศาสตร์  หรือวาทศิลป์  เป็นวชิาท่ีสามารถเรียนรู้ไดท้ั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  
เช่นเดียวกบัศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ  (เพียรศกัย ์ ศรีทอง  2537, 12) 
 เหตุท่ีสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ มกัจะก าหนดใหว้ชิาวา่ดว้ยดว้ยการพูด  มีในหลกัสูตรหรือ
เป็นวชิาบงัคบั  เพราะคนเราจะมีความรู้มากมายเพียงใดก็ตาม  หากไม่สามารถพดูหรือบรรยายให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจ  ความรู้นั้นก็ไร้ค่าหรือบางคนอาจจะมีทุกอยา่งดีพร้อม  แต่ถา้พดูไม่เขา้หูคน  ก็อาจท าให้
เสียคนหรือหมดทางกา้วหนา้ไปก็มีไม่นอ้ย  (อุทยั  หิรัญโต  ม.ป.ป., 1)  เก่ียวกบัเร่ืองน้ี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั  ทรงใหค้วามส าคญัต่อการพดูไวว้า่ 
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  ปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่า  หนังสือตรีมีปัญญาไม่เสียหลาย 
 ถึงรู้มากไม่มีปากล าบากกาย   มีอุบายพูดไม่เป็นเห็นป่วยการ 
 ถึงเป็นครูรู้วิชาปัญญามาก   ไม่รู้จักใช้ปากให้จัดจ้าน 
 เหมือนเต่าฝังนั่งซ่ือฮ้ือร าคาญ   วิชาชาญมากเปล่าไม่เข้าที 
 จะเห็นไดว้า่พระองคท์่านทรงใหค้วามส าคญัต่อการพดูเป็นล าดบัแรก  คือปากเป็นเอก  ส่วน
ความรู้ดา้นอ่ืน ๆ ทรงใหค้วามส าคญัรองลงมา  นัน่คือใครก็ตามแมจ้ะมีความรู้มากมาย  แต่ถา้พดูไม่
เป็นหรือไม่รู้จกัพดูใหดี้  ก็จะเป็นดงัค ากล่าวท่ีวา่  “ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด”  หรือ “มีอุบายพูด
ไม่เป็นเห็นป่วยการ”  (พ.ท.ทองขาว  พว่งรอดพนัธ์ุ  2532, 13-14) 
 

ความหมายของการพูด 

 มนุษยทุ์กคนท่ีไม่เป็นใบส้ามารถพดูไดท้ั้งนั้น  แต่ทุกคนไม่สามารถจะส่ือสารไดเ้หมือนกนั  
บางคนพดูใหค้นอ่ืนเขา้ใจไดเ้ร็วและดี  แต่บางคนพดูแลว้คนอ่ืนไม่เขา้ใจ  หรือเขา้ใจสับสน  ฉะนั้น
การพดูท่ีดีจะตอ้งสามารถพดูใหค้นอ่ืนเขา้ใจตามท่ีผูพ้ดูตอ้งการดว้ย  มีผูใ้หค้  าจ  ากดัความเก่ียวกบั
การพดูไวม้ากมาย  เช่น 
 พ.ท.ทองขาว  พว่งรอดพนัธ์ุ  ไดใ้หค้  าจ  ากดัความการพดูวา่  การพดู  คือ 

1. กระบวนการส่ือความคิด  จากคนหน่ึงไปยงัอีกคนหน่ึง  หรืออีกกลุ่มหน่ึง  โดยมีภาษา  
น ้าเสียง  และกิริยาท่าทางเป็นส่ือ 

2. การแสดงออกทางอารมณ์  ความรู้สึก  โดยใชภ้าษาและเสียงส่ือความหมาย 
3. เป็นสัญลกัษณ์แห่งความเขา้ใจระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนั (2532, 31) 
ปรัชญา  อาภากุล  ใหค้  าจ  ากดัความการพดูวา่  หมายถึง  การถ่ายทอดความรู้  ความคิด  

ความรู้สึก  อารมณ์  ทศันคติ  ประสบการณ์  และอ่ืน ๆ  จากผูพ้ดูไปยงัผูฟั้ง  เพื่อใหผู้ฟั้งรับรู้  และ
เกิดการสนองตอบตรงตามจุดประสงคข์องผูพ้ดู (ปรัชญา  อาภากุล และกรุณนัทน์  รัตนแสนวงษ ์ 
2540, 11) 
 ลกัษณา  สตะเวทิน  ใหค้  าจ  ากดัความวา่  การพูดเป็นการแสดงถึงลกัษณะและวธีิการของมนุษย์
ท่ีน าเอาภาษาหรือถอ้ยค ามาใชใ้หเ้กิดความหมาย  และส่ือสารไปยงัผูฟั้งตามวตัถุประสงคข์องตนดว้ย
บุคลิกภาพท่ีน่าสนใจ  ชวนติดตาม  ถา้ผูพ้ดูมีความรู้  ความสามารถ  รู้จกัใชถ้อ้ยค าเหมาะกบับุคคล  
เวลาและสถานท่ี  ก็นบัเป็นบนัไดขั้นแรกของการสมาคม  และเป็นแนวทางไปสู่ความส าเร็จได ้
(2536, 1-2) 
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 กล่าวโดยสรุป  การพดู  คือ  การส่ือสารของผู้พูด  เพือ่ให้ผู้ฟังรับรู้สารตามความประสงค์
ของตน  ซ่ึงอาจจะต้องประกอบด้วยบุคลกิ  กริิยาท่าทางที่ชวนฟังและชวนติดตาม 
 ดว้ยเหตุน้ีการพูดจึงเป็นทั้งศิลป์และศาสตร์  ในส่วนท่ีเป็นศิลป์นั้นผูพู้ดท่ีดีตอ้งมีหลกัเกณฑ์
และวธีิการท่ีเป็นแนวทางในการพดู  ตอ้งมีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน  มีการใชถ้อ้ยค า  น ้าเสียง  
กิริยามารยาทท่ีสอดคลอ้งเหมาะกบัเวลาและโอกาส  อีกทั้งจะตอ้งพดูดว้ยความจริงใจ  มีความ
รับผดิชอบต่อการพดูของตน  มีวจิารณญาณท่ีดี  รู้จกัใชเ้หตุผล  มีหลกัฐานอา้งอิง  รวมทั้งตอ้ง
แสดงออกดว้ยความเห็นท่ีดี  ทั้งน้ีจะตอ้งมีศาสตร์ประกอบดว้ย  นัน่คือ  ตอ้งมีการศึกษาเล่าเรียน  มี
ความมุมานะ  หมัน่ฝึกฝนจนเกิดความช านาญ  และมีความมัน่ใจจนสามารถพดูไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว  
(ลกัษณา  สตะเวทิน  2536, 3) 
 ฉะนั้น  การพดูจึงเป็นการส่ือสารของมนุษยท่ี์เกิดจากการเรียนรู้  ไม่ใช่สัญชาตญาณ  ไม่มี
ใครพดูไดเ้องตามธรรมชาติ  แต่ตอ้งอาศยัการเรียนรู้จากบุคคลรอบตวั  และเรียนรู้ตามล าดบัความ
เจริญเติบโต  นัน่คือ  การพดูได ้  ซ่ึงเป็นพื้นฐานเบ้ืองตน้ของการพดู  แต่การท่ีจะพดูใหไ้ดผ้ล
จ าเป็นตอ้งฝึกฝนโดยอาศยัหลกัวชิาการพดูอนัประกอบดว้ยกฎเกณฑต่์าง ๆ  ท่ีผูศึ้กษาสามารถ
เรียนรู้และฝึกฝนได ้ (ปรัญชา  อาภากุล  และกรุณนัทน์  รัตนแสนวงษ ์ 2540, 27)  ดงัท่ี นเรศ  นโร
ปกรณ์  ไดก้ล่าวไวว้า่ “คนทีเ่กดิมาพูดเก่ง  หรือเสียงดีกใ็ช่ว่าจะต้องเหนือกว่าคนพูดไม่เก่ง  หรือ
เสียงไม่ดี  ขอเพยีงฝ่ายหลงั  มานะ  พยายามฝึกอบรมพูดอย่างมีหลกัเกณฑ์  และเป็นไปตาม
ข้ันตอนเท่าน้ัน  กพ็ูดเก่งได้”  (ม.ป.ป., หนา้ค าน า) 
 อยา่งไรก็ตามก่อนหนา้น้ี  หลายคนเขา้ใจผิดคิดวา่  การท่ีจะเป็นนกัพดูไดน้ั้น  ตอ้งมี
พรสวรรคถ์า้ขาดพรสวรรคแ์ลว้  แมจ้ะฝึกฝนอยา่งไรก็พูดดีไม่ได ้  ความเช่ือเช่นน้ีเป็นอุปสรรคต่อ
การพดูเป็นอยา่งยิง่  เพราะเราไม่สามารถพิสูจน์ไดว้า่ใครมีพรสวรรคม์ากนอ้ยเพียงใด  โดยทัว่ไป
แลว้ผูท่ี้ประสบความส าเร็จในการเป็นนกัพดูนั้น  มกัมีโอกาสไดฝึ้กฝนการพดูมาก่อน  หรือไดรั้บ
การอบรมสั่งสอนมาแต่วยัเยาว ์  จึงไม่นบัเป็นพรสวรรค ์  แต่เป็นพรแสวง  เพราะฉะนั้นถา้ตอ้งการจะ
เป็นนกัพดูท่ีดีอยา่ไดคิ้ดพึ่งพรสวรรค ์  แต่จงอาศยัพรแสวง  คือการฝึกอบรม  จึงจะเกิดประโยชน์
เตม็ท่ี  (พ.ท.ทองขาว  พว่งรอดพนัธ์ุ  2532, 30-31) 
 ดว้ยเหตุน้ี  ทินวฒัน์  มฤคพิทกัษ ์ จึงไดใ้หแ้นวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัการพดูไวด้งัน้ี 
 1.    ทุกคน “พดูได”้  แต่บางคนท่ี “พดูเป็น”  ท่ีวา่ “พดูเป็น”  หมายถึง  พดูใหค้นฟังช่ืน
ชอบ  เช่ือถือ  คลอ้ยตาม  ปฏิบติัตาม  เขา้ใจง่าย    และสนุกสนาน 
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2. การพดูเป็นทั้ง “ศาสตร์”  และ “ศิลป์”  คือเรียนกนัได ้  แต่จะเก่งเท่ากนัหรือไม่ตอ้ง
ข้ึนอยูก่บัศิลป์  ซ่ึงเป็นความสามารถเฉพาะคน 

3. นกัพดูท่ีดีไม่ตอ้งอาศยัพรสวรรคเ์สมอไป  แต่ตอ้งอาศยัพรแสวงดว้ย  คือการศึกษาและ
การฝึกฝน 

4. การพดูสามารถแกไ้ขปรับปรุงได ้ คนท่ีพดูเก่งอยูแ่ลว้ก็ตอ้งพฒันาใหดี้ยิง่ ๆ ข้ึน 
5. การพดูต่อชุมชนมีผลต่อการพฒันาบุคลิกภาพ (2525, 6-7) 

 

วตัถุประสงค์ของการพูด 
 โดยทัว่ไปแลว้วตัถุประสงคข์องการพดูมีอยู ่5 ประการ  คือ 

1. เพื่อใหรู้้จกัการส่ือสารกนัดว้ยค าพดูท่ีถูกตอ้งและเขา้ใจตรงกนั  ซ่ึงนบัเป็นคุณสมบติัท่ี
ส าคญัในการอยูร่่วมกนัของคนในสังคม 

2. เพื่อเตรียมตวัเป็นผูน้ าท่ีดี  เพราะผูน้ าตอ้งอาศยัการพดูเพื่อใหค้นอ่ืนปฏิบติัตาม 
3. เพื่อวางรากฐานระบอบประชาธิปไตย  เพราะในระบอบน้ีทุกคนตอ้งกลา้พดู  กลา้

แสดงออก  รู้จกัเสนอแนะและคดัคา้น 
4. เพื่อสร้างมนุษยสัมพนัธ์  คติโบราณกล่าววา่ “อยู่คนเดียวให้ระวงัความคิด  อยู่กบัมิตร

ให้ระวงัวาจา”  จึงจะท าใหอ้ยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข  ปากหรือค าพดูจึงส าคญัท่ีสุด  ฉะนั้น “จงคิด
ก่อนพูด  อย่าพูดก่อนคิด”  เพราะถา้พดูผดิอาจท าลายมิตรภาพไดง่้าย (พ.ท.ทองขาว  พว่งรอดพนัธ์ุ  
2532, 32-33) 

5. เพื่อพฒันาบุคลิกภาพ  โดยเฉพาะผูท่ี้มีโอกาสไดพ้ดูในท่ีชุมชนบ่อย ๆ  จะท าใหมี้การ
พฒันาบุคลิกภาพดีข้ึน  เพราะไดมี้การฝึกฝนอยูบ่่อย ๆ  ท าให้การวางตวัดีข้ึน  กิริยาท่าทางไม่เคอะ
เขิน  แต่งกายไดเ้หมาะสม  มีความเช่ือมัน่  กระตือรือร้น ฯลฯ (ปรัชญา  อาภากุล  และ กรุณนัทน์  รัตน
แสนวงษ ์ 2540, 28) 
 

ความส าคญัของการพูด 
 การพดูเป็นการส่ือสารของมนุษยท่ี์มีความส าคญัต่อชีวติความเป็นอยู ่  และการประกอบ
อาชีพเป็นอนัมาก  เพราะมนุษยจ์ะตอ้งใชก้ารพดูเพื่อการส่ือสารใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ใจกนัก่อน  
ถา้ส่ือสารกนัไดดี้  การกระท ากิจการงานต่าง ๆ จะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ีการส่ือสาร
กนัดว้ยค าพดู  สามารถถึงผูรั้บไดร้วดเร็ว  แสดงออกถึงจุดมุ่งหมายและความประสงคต่์าง ๆ  และ
สร้างความเขา้ใจกนัได ้ อีกทั้งค  าพดูท่ีเปล่งออกมายงับ่งบอกใหท้ราบถึงอุปนิสัยใจคอของผูพ้ดู  สม
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ดงัค ากล่าวท่ีวา่  “ส าเนียงส่อภาษา  กิริยาส่อสกุล”  เป็นการบ่งให้เห็นถึงพฤติกรรมและเจตคติของ
ผูพ้ดู  (เพียรศกัย ์ ศรีทอง  2537, 12-13) 
 ดว้ยเหตุน้ี  ผูท่ี้ประสบความส าเร็จในอาชีพต่าง ๆ มากมาย  ลว้นอาศยัค าพดูเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัท่ีจะสร้างศรัทธา  ความเล่ือมใส  และความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูฟั้ง  การพดูดีจึงมีประโยชน์ทั้งแก่
ตวัผูพ้ดูเองและผูฟั้งดว้ย  สมดงัความท่ีปรากฏในสุภาษิตสอนหญิงวา่ 
 เป็นมนุษย์สุดนิยมท่ีลมปาก  จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา 
 แม้นพูดดีมีคนเขาเมตตา   จะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความ 
 นัน่คือ  ผูพู้ดจะตอ้งพดูแต่ส่ิงท่ีดี  และตอ้งคิดก่อนพดูจึงจะท าใหค้นรักและเล่ือมใส 
 

ระดับของการพูด 

 การพดูโดยทัว่ไปมีอยู ่3 ระดบั  ท่ีเห็นเด่นชดั  คือ 
1. พดูได ้  คนท่ีเกิดมาถา้ไม่เป็นใบย้อ่มจะพดูไดท้ั้งนั้น  สถิติทางการแพทยบ์นัทึกไวว้า่  

เด็กจะเร่ิมหดัพดูไดต้ั้งแต่อายุเพียง 10 เดือน  และพฒันาไปเร่ือย ๆ จนอายไุด ้3 ขวบ  จึงสามารถพดู
เป็นประโยคไดดี้  รู้จกัพดูคุย  ซกัถาม  หรือโตต้อบได้ 

2. พดูเป็น  ระดบัน้ีเป็นเร่ืองยากพอสมควรท่ีจะท าใหทุ้กคนพูดเป็นเหมือนกนั  ทั้งน้ีเพราะ
ถา้พดูไม่ดีจะมีผลลบต่อตวัผูพ้ดูเอง  แต่ถา้พดูดีหรือพดูเป็นก็จะออกมาเป็นผลในทางบวก  การพดู
เป็นตอ้งมีลกัษณะท่ีสามารถท าใหผู้ฟั้งนิยมชมชอบ  เช่ือถือ  คลอ้ยตาม  และน าไปปฏิบติัได้ 

3. พดูดี  การพดูไดใ้นระดบัน้ีนบัเป็นผูมี้ปิยวาจา  หรือวาจาเป็นท่ีรัก  ดูดด่ืมน ้าใจ  หรือ
ซาบซ้ึงใจ  คือประกอบดว้ยวาจาสุภาพ  ไพเราะอ่อนหวาน  สมานสามคัคี  เกิดไมตรี  ท าให้คน
รักใคร่นบัถือ  ตลอดจนเป็นค าท่ีแสดงประโยชน์  มีเหตุผล  เป็นหลกัเป็นฐาน  จูงใจ  นอกจากน้ีตอ้ง
มีสัมมาวาจา  คือเจรจาชอบ  เป็นวจีสุจริต 4 ขั้น  ประกอบดว้ย  การไม่พูดปด  ไม่พูดค าหยาบ  ไม่พูด
ส่อเสียด  และไม่พดูเพอ้เจอ้ 

ฉะนั้นผูท่ี้จะเป็นนกัพดูท่ีดี  ตอ้งพฒันาตนใหถึ้งขั้นพดูดี  หรือวาจาสุภาษิตใหไ้ด ้ เพราะถา้
ใครสามารถพูดไดถึ้งขั้นน้ี  จะเกิดมงคลทั้งแก่ตวัผูพู้ดเองและผูฟั้งดว้ย  (พ.ท.ทองขาว  พว่งรอดพนัธ์ุ  
2532, 21-24) 
 

ข้อดีและข้อจ ากดัของการส่ือสารด้วยค าพูด 

 การส่ือสารดว้ยค าพดูมีขอ้ดีอยูห่ลายประการ  คือ 
1. ท าใหผู้ฟั้งเขา้ใจไดร้วดเร็ว  เพราะเป็นการส่ือสารสองทาง 
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2. เป็นเคร่ืองมือสร้างมนุษยสัมพนัธ์ท่ีไดผ้ลดีท่ีสุด  คือในขณะท่ีพดูนั้น  ผูฟั้งไดเ้ห็นหนา้ตา  
อากปักิริยา  ไดย้นิเสียง  ตลอดจนท่วงท านองพดู  ก่อให้เกิดความประทบัใจแก่ผูฟั้ง  และเป็นการ
สร้างความสนิทสนมกนัไดง่้าย 

3. สามารถพิสูจน์ผลของการพดูไดท้นัที  โดยสังเกตจากปฏิกิริยาโตต้อบของผูฟั้ง 
4. สามารถดดัแปลงแกไ้ขค าพดู  หรือยดืหยุน่ให้เหมาะกบัเวลา  โอกาส  หรือเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึนได ้ (ปรัชญา  อาภากุล  และกรุณนัทน์  รัตนแสนวงษ ์ 2540, 23) 
แต่ในขณะเดียวกนัการส่ือสารกนัดว้ยการพูดก็มีขอ้จ ากดับางประการท่ีท าใหก้ารส่ือสารไม่

ประสบผลตามวตัถุประสงคเ์ท่าท่ีควร  กล่าวคือ 
1. ถูกจ ากดัดว้ยสภาพแวดลอ้ม  เช่น  เสียงรบกวน  เวลาในการพดู  การจดัสถานท่ีใหผู้พ้ดู

และผูฟั้งอยูห่่างกนัเกินไป  เป็นตน้ 
2. ถา้เร่ืองท่ีพดูมีขอ้ความสลบัซบัซอ้นกนั  หรือมีขอ้มูลท่ีจะน าเสนอมาก  อาจจะท าใหผู้ฟั้ง

เขา้ใจไดไ้ม่หมดหรือไม่ดี  ในลกัษณะเช่นน้ีควรจะตอ้งมีการเขียนหรือใชโ้สตทศันูปกรณ์เขา้ช่วยก็
จะเป็นการดี 

3. สารจากค าพดูอยูไ่ดไ้ม่นาน  ดว้ยเหตุท่ีผูฟั้งไม่มีโอกาสฟังซ ้ า  ท าใหห้ลงลืมจึงไม่อาจ
น ามาเป็นหลกัฐานได ้

4. บางคร้ังผูพ้ดูเผอเรอ  อาจมีโอกาสผดิพลาดในแง่ขอ้เทจ็จริงหรือเจตนาของผูพู้ดท่ีตั้งไว้
ได ้ (ปรัชญา  อาภากุล  และกรุณนัทน์  รัตนแสนวงษ ์ 2540, 23-24) 

ดงันั้น  ผูพ้ดูจ  าเป็นตอ้งพิจารณาถึงอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีคิดวา่อาจจะเกิดข้ึนในขณะท่ีพดูและ
พยายามหาทางแกไ้ขปัญหาท่ีคิดวา่ตนจะตอ้งประสบใหไ้ด ้  จะท าใหก้ารพดูสามารถด าเนินไปได้
ดว้ยดี  สมดงัเจตน์จ านงของผูพ้ดู  และเกิดประโยชน์แก่ผูฟั้งอยา่งเตม็ท่ี 
 

คุณสมบัติของผู้ทีจ่ะเป็นนักพูด 

 ปัญหาอนัดบัแรกท่ีผูพ้ดูประสบอยูเ่สมอ  คือ  เม่ือปรากฏตวัต่อหนา้คนฟัง  จะมีความ
ประหม่า  ต่ืนเตน้  เหง่ือกาฬไหลเปียกชุ่มเส้ือผา้  มือสั่นปากสั่น  ไม่สามารถควบคุมการพดูใหดี้ได ้ 
การท่ีจะแกปั้ญหาเช่นน้ีไดน้ั้นผูพ้ดูจะตอ้งมีใจรักท่ีจะเป็นนกัพดู  ตอ้งตั้งความปรารถนาท่ีจะเป็น
นกัพดูใหไ้ด ้  ขยนัหมัน่ฝึกซอ้ม  อยา่ทอ้แท ้  มีสมาธิอยา่ฟุ้งซ่าน  และใชปั้ญญาพิจารณาใคร่ครวญ  
หาเหตุผล  วางแผนคิดวธีิแกไ้ขปรับปรุงการฝึกพดูแต่ละคร้ัง  และตอ้งยอมรับค าวจิารณ์  เพื่อน าไป
แกไ้ขปรับปรุงการพดูใหดี้ข้ึนเร่ือย ๆ 
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 ฉะนั้น  ผูท่ี้จะเป็นนกัพดูท่ีดีจะตอ้งมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ดงัน้ี  (ทินวฒัน์  มฤคพิทกัษ ์  2525, 
19) 

1. เป็นนกัฟังท่ีดี  ตอ้งรู้วา่เม่ือไรควรพูด  เม่ือไรควรฟัง  การฟังท าใหไ้ดรั้บความรู้เพิ่มเติม  
หรือเป็นการทบทวนความจ า  จงเลือกฟังในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 

2. ศึกษาหาความรู้อยูเ่สมอ  โดยเฉพาะจากการอ่านหนงัสือ  ซ่ึงนบัวา่เป็นวธีิหาความรู้ท่ี
รวดเร็วและรวบรัดท่ีสุด  เพราะนกัพดูท่ีมีความรู้จะพูดไดเ้น้ือหาสาระ  ไม่วกวน  ผูฟั้งจะไดป้ระโยชน์ 

3. ยอมรับฟังค าวิจารณ์ไม่วา่จะเป็นขอ้ติหรือชม  ค าติจะใหข้อ้คิดแก่ผูพู้ดเพื่อน าไปพิจารณา
หาขอ้เท็จจริง  โดยเฉพาะค าติท่ีสร้างสรรค์ให้รีบน ามาปรับปรุงแกไ้ขตนเอง  ส าหรับค าชมนั้น  ผู้
พดูอยา่ไดห้ลงใหล  หรือยินดีเฉพาะกบัค าสรรเสริญเยินยอเท่านั้น  จงพยายามพฒันาตนเองให้ดียิง่ 
ๆ ข้ึน 

4. จงเป็นตวัของตวัเอง  อยา่เลียนแบบใคร  เพราะเราไม่สามารถจะประสบความส าเร็จ
สูงสุดไดจ้ากการเลียนแบบ  อยา่งนอ้ยเราตอ้งแพค้นท่ีเราเลียนแบบ  ขอใหจ้ดจ าเฉพาะบางส่ิงท่ีดี
อยา่เลียนแบบทั้งหมด  และถา้เลียนแบบใครในเร่ืองใด  ควรเอ่ยนามบุคคลนั้นดว้ย  จะท าใหเ้ราพดู
ไดอ้ยา่งเตม็ปากไม่เคอะเขิน 

เก่ียวกบัเร่ืองน้ี  เดล  คาร์เนก้ี  ไดแ้สดงขอ้คิดไวว้า่  คนฟังทุกคนจะรู้สึกประทบัใจผูพ้ดู
ท่ีสามารถสอดใส่การแสดงลงไปในค าพดู  ผูฟั้งประทบัใจผูท่ี้กลา้แสดงความเป็นตวัของตวัเอง
ออกมาโดยไม่พร่ันกลวั  และยงัประทบัใจต่อบุคคลท่ีกลา้แสดงความรู้สึกนึกคิดของตวัเองออกมาตี
แผแ่ก่ผูฟั้ง  เพราะฉะนั้นจงพยายามเป็นตวัของตวั  เพราะภายใตด้วงอาทิตย ์  ไม่มีส่ิงใดท่ีเกิดใหม่
แลว้จะเหมือนกนัทุกกระเบียดน้ิว  (เดล  คาร์เนก้ี  ม.ป.ป., 218-219) 

5. มีความสุขในการถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูอ่ื้น  นกัพดูท่ีดีตอ้งพอใจท่ีจะถ่ายทอดความรู้
ใหจ้บส้ินตามท่ีผูฟั้งก าหนด  ตามเวลาหรือเง่ือนไขบงัคบั  เม่ือหมดแลว้ก็แสวงหาส่ิงใหม่  ขอใหถื้อ
วา่ทุกคร้ังท่ีไดพ้ดู  เป็นโอกาสดีท่ีจะไดท้  าประโยชน์  เป็นเกียรติท่ีผูฟั้งหยบิยืน่ให ้ ท าใหมี้ความสุข  
ภูมิใจ  ศรัทธา  เกิดพลงัและมีหวัใจท่ีจะทุ่มเทใหก้บัการพูดทุกคร้ัง 

นอกจากน้ีผูท่ี้จะเป็นนกัพดูท่ีดี  ตอ้งมีความทรงจ าดีทั้งดา้นเน้ือหา  ภาษิต  ค  าคม  หรือ
หลกัฐานอา้งอิง  ตอ้งเขา้ใจเร่ืองท่ีจะพดูให้แจ่มแจง้  ท่องใหค้ล่องปากจนเกิดความคล่องแคล่ว
ชดัเจน 
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ข้อควรจ า  ไม่วา่จะพูดเร่ืองอะไรก็ตาม  ผูพู้ดจะตอ้งรู้เร่ืองท่ีจะพูดให้ดีท่ีสุด  เม่ือจะให้
เหตุผลประกอบการพดูตอ้งชดัเจนถูกตอ้ง  มีหลกัฐานอา้งอิงไม่เล่ือนลอย  และเร่ืองท่ีพดูนั้นตอ้ง
สมจริง  ผูฟั้งยอมรับและน าไปปฏิบติัได ้
 

การพูดทีจ่ะสัมฤทธ์ิผล 

 ซิเซโร (Cicero)  และควนิติเล่ียน (Quintilian)  นกัพดูชาวโรมนั  ไดแ้นะน าหลกัท่ีจะเป็น
ปัจจยัท าใหก้ารพดูสัมฤทธิผ ผลไว ้5 ประการ  คือ 

1. การคิดคน้ (Invention) วา่  ผูพ้ดูควรเลือกส่ิงใด  เพื่อน ามาเสนอใหผู้ฟั้งไดท้ราบและได้
ประโยชน์มากท่ีสุด 

2. การประมวลความคิด (Organization)  คือการน าความคิดมาจดัระเบียบและล าดบัให้
เหมาะสม  เพื่อไม่ใหเ้กิดการสับสนต่อผูฟั้ง 

3. การใชภ้าษาและลีลา (Style)  ควรใชภ้าษาและลีลาท่ีท าใหผู้ฟั้งเขา้ใจง่าย  อยากติดตาม  
เป็นถอ้ยค าท่ีกระชบั  ชดัเจน  เหมาะกบัผูฟั้ง  และควรแสดงออกดว้ยท่วงท่าท่ีแจ่มใส  เตม็ไปดว้ย
ความกระตือรือร้น 

4. การก าหนดจดจ า (Memory)  คือจดจ าเน้ือหาท่ีจะพดูไดอ้ยา่งแม่นย  า  ก่อนท่ีจะพดู  ทั้งน้ี
จะตอ้งมีการฝึกซอ้ม  หรือเตรียมความพร้อม 

5. การแสดงออก (Delivery)  คือ  แสดงออกใหเ้หมาะสมทั้งดา้นเสียง  อากปักิริยา  และ
มารยาทในการพดู  (อา้งถึงใน ปรัชญา  อาภากุล  และกรุณนัทน์  รัตนแสนวงษ ์ 2540, 19) 

ชาญชยั  อาจินสมาจาร  ไดเ้สนอขั้นตอนพื้นฐานเพื่อความส าเร็จในการพดูไว ้ 5 ประการ  
คือ 

1. ตั้งจุดมุ่งหมาย 
2. วางแผนการพูด 
3. เตรียมวสัดุอุปกรณ์ 
4. ฝึกหดัและทดลองพดู 
5. เตรียมพร้อมส าหรับวนัท่ีจะพดู (ม.ป.ป., 86) 
กล่าวโดยสรุป  การพดูท่ีจะใหส้ัมฤทธิผ ผลนั้น  ผูพ้ดูตอ้งมีความรู้  มีจุดมุ่งหมายท่ีจะพดู

อยา่งแน่ชดั  ล าดบัเร่ืองท่ีจะพดูใหช้ดัเจน  และฝึกซอ้มจนเจนใจ  แลว้น าเสนอดว้ยลีลาท่ีเหมาะสม
และประทบัใจ 
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องค์ประกอบของการพูด 

 การพดูเป็นการส่ือสารระหวา่งผูพ้ดูหรือผูส่้งสารกบัผูฟั้ง  เพราะฉะนั้นโดยทัว่ไปแลว้การ
พดูประกอบไปดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วน  คือ 

1. ผูพ้ดู (Speaker) 
2. ค าพดู (Speech) 
3. ผูฟั้ง (Listener) 
แต่การพดูท่ีจะใหป้ระสบผลสมความมุ่งหมายของผูพ้ดู  จ  าเป็นจะตอ้งประกอบไปดว้ย

รายละเอียดมากยิง่ข้ึน  คือ 
1. ผู้พูด  เป็นผูท่ี้ถ่ายทอดความรู้  ความคิด  ความรู้สึก  อารมณ์  ทศันคติ  ฯลฯ  ของตนไป

ยงัผูฟั้งดว้ยการพดู  ผูพ้ดูท่ีดีจึงตอ้งมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  มีบุคลิกภาพดี  รู้จกัใชถ้อ้ยค า  น ้าเสียง  
สีหนา้  แววตา  ท่าทาง  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัผูฟั้งและสถานการณ์  ท าใหผู้ฟั้งเขา้ใจเน้ือหา
ไดง่้าย  ชดัเจนและรวดเร็ว  สามารถตอบสนองการพูดไดดี้  ผูพ้ดูจ  าเป็นตอ้งฝึกฝนตนเองอยู่
สม ่าเสมอ  และตอ้งเตรียมตวัมาเป็นอยา่งดี  (ปรัชญา  อาภากุล  และ กรุณนัทน์  รัตนแสนวงษ ์ 
2540, 12)  ขอ้ท่ีควรพิจารณาเป็นพิเศษเก่ียวกบัตวัผูพ้ดูหรือผูส่้งสารคือ 

ก. เสียง  ตอ้งใชเ้สียงท่ีมีระดบัชวนฟัง  เสียงดงัฟังชดั  มีเสียงหนกัเบาตามควรแก่เวลา
และโอกาส  นกัพูดจะตอ้งรู้จกัฝึกหดัพูดใหส้อดคลอ้งกบัระดบัเสียงของตน  ดว้ยลีลาการพดูท่ีตนถนดั 

ข. บุคลิกภาพ  ผูท่ี้เป็นนกัพดูตอ้งสร้างบุคลิกภาพของตนให้เป็นท่ีประทบัใจของผูช้ม
หรือผูฟั้งในขณะท่ีพดู  บุคลิกภาพจะเป็นส่วนท่ีเสริมสร้างหรือสนบัสนุนการพดูของบุคคลใหเ้ป็นท่ี
จูงใจผูฟั้งไดม้าก 

ค. ภูมิปัญญา  คือ  ความรู้  ความเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมในเร่ืองท่ีจะพดู  โดยเฉพาะ
เร่ืองท่ีมีเน้ือหาลึกซ้ึง  คมคาย  สมเหตุสมผล  และใหข้อ้คิดท่ีแปลกใหม่แก่ผูฟั้ง  นกัพดูจึงตอ้งไม่
เป็นคนหยดุน่ิง  แต่ตอ้งใฝ่หาความรู้อยูเ่สมอ  ดว้ยการอ่านหนงัสือ  ต ารา  หนงัสือพิมพ ์  วารสาร  
ตลอดจนตอ้งติดตามข่าวสารการเคล่ือนไหวในเร่ืองต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

ง. สมรรถภาพแห่งจิตใจ  คือ  ตอ้งมีใจมัน่คงในการกระท ากิจต่าง ๆ ใหส้ าเร็จตาม
เจตนารมณ์ท่ีตั้งไว ้ โดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคทั้งปวง  (เพียรศกัย ์ ศรีทอง  2537, 17-20) 

2. สาร  คือ  เร่ืองราวท่ีพดู  ตอ้งเป็นเร่ืองท่ีผูพู้ดมีความรู้  มีประสบการณ์หรือถนดัเหมาะสม
กบัผูฟั้ง  โอกาส  และสถานการณ์ 
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3. ส่ือ  คือ  ส่ิงท่ีช่วยใหผู้พ้ดูสามารถถ่ายทอดความรู้  ความคิด  ฯลฯ  ของตนไปยงัผูฟั้ง
ไดส้ะดวก  รวดเร็ว  ชดัเจน  และน่าสนใจ  ไดแ้ก่  การใชถ้อ้ยค า  และโสตทศันูปกรณ์ 

4. สถานการณ์การพูด  คือ  กาลเทศะ  ประกอบดว้ย  เวลา  โอกาส  สถานท่ี  และ
ส่ิงแวดลอ้มในขณะท่ีพดู  (ปรัชญา  อาภากุล  และกรุณนัทน์  รัตนแสนวงษ ์ 2540, 12) 

5. ผู้ฟัง  เป็นผูท่ี้มีอิทธิพลต่อผูพ้ดูมาก  เพราะเป็นผูต้ดัสินวา่  ผูพู้ดพดูดีหรือไม่  ผูพู้ด
จะตอ้งศึกษาคุณสมบติัของกลุ่มผูฟั้ง  เช่น  อาย ุ  เพศ  การศึกษา  อาชีพ  ความเช่ือ  และความ
ตอ้งการของผูฟั้ง  เพื่อน าไปวางแนวทางในการพดูใหส้อดคลอ้งกนั  ทั้งน้ีจะตอ้งละเวน้การพดูท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้กบัผูฟั้งทั้งในดา้นความคิด  และการกระท าดว้ย  (เพียรศกัย ์  ศรีทอง  2537, 
22) 
 

การฟัง 

 จากองคป์ระกอบของการพูดท่ีกล่าวมาแลว้  เม่ือใดก็ตามท่ีมีผูพ้ดูก็ตอ้งมีผูฟั้ง  จึงจะถือวา่
เป็นการพดู ผูฟั้งจึงมีบทบาทส าคญัต่อการพดูมาก  และการฟังนบัเป็นพฤติกรรมท่ีตอ้งมีการฝึกฝน
และปรับปรุงทกัษะ  เพราะมีความส าคญัเท่า ๆ กบัการพดู  การพดูท่ีไม่มีคนฟังยอ่มไร้ความหมาย  
โดยทัว่ไปแลว้มนุษยเ์ราจะใชเ้วลาในการฟังเกือบคร่ึงหน่ึงในแต่ละวนั  ถา้ไดรั้บการฝึกฝนและ
ปรับปรุงทกัษะ  ก็จะเป็นผูฟั้งท่ีดีได ้
 

 ลกัษณะของการฟังทีด่ี 
1. เตรียมตวัใหพ้ร้อมทั้งกายและใจท่ีจะฟัง 
2. ปรับปรุงทศันคติของตน  โดยส ารวจวา่ตนมีปัญหาในการฟังดา้นใดบา้ง  และพยายาม

ขจดัอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเป็นเคร่ืองกีดขวางการรับฟัง 
3. เลือกต าแหน่งท่ีนัง่ให้เหมาะสม  สามารถไดย้นิและมองเห็นผูพ้ดูไดช้ดัเจน 
4. ฟังดว้ยความอดทน  และมีวจิารณญาณ  เพื่อจะไดป้ระเมินความหมายของผูพ้ดู 
5. ฟังดว้ยความตั้งใจ  เพื่อจบัประเด็นและสาระส าคญัของเร่ืองใหไ้ด ้
6. ฟังดว้ยความคิด  ประเมินผล  และวจิารณ์ในกระบวนการพดู 
หากผูฟั้งไดป้ฏิบติัตนตามค าแนะน าขา้งตน้ก็จะเกิดประโยชน์จากการฟังมากมาย  คือ 
1. ไดส้าระประโยชน์จากการฟัง 
2. ไดรั้บความรู้และประสบการณ์อยา่งกวา้งขวาง  สร้างความมัน่ใจใหก้บัตนเอง 
3. ท าใหก้ลา้คิด  กลา้แสดงออก 
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4. เพิ่มพนูความรู้เก่ียวกบัการใชภ้าษาใหถู้กตอ้งเหมาะสม 
5. เป็นผูท่ี้มีมารยาทในการสนทนาเม่ือตั้งใจฟัง 
6. การรู้จกัฟังผูอ่ื้นพูด  จะไดรั้บความนิยมชมชอบ  และเป็นการเสริมบุคลิกภาพให้กบั

ตนเอง (ลกัษณา  สตะเวทิน  2536, 21-22) 
 

การวเิคราะห์ผู้ฟังและสถานการณ์ในการพูด 
 

 การวเิคราะห์ผู้ฟัง 
 การพูดให้ประสบความส าเร็จและสร้างความประทบัใจแก่ผูฟั้งนั้น  ผูพู้ดจะตอ้งวิเคราะห์
ผูฟั้งก่อน  เพราะผูฟั้งเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีจะท าให้ผูพู้ดประสบความส าเร็จ  สมตามท่ีตั้ ง
จุดมุ่งหมายไว ้ ผูพู้ดตอ้งให้ความสนใจและปรับการพูดของตนให้เขา้กบัผูฟั้งท่ีเป็นบุคคลต่างเพศ
ต่างวยั  ต่างประสบการณ์  คือตอ้งพยายามทราบให้ไดว้่าผูฟั้งชอบอยา่งไร  สนใจส่ิงใด  เพื่อจะได้
พดูใหถู้กตอ้ง  โดยการเตรียมพดู  การใชถ้อ้ยค า  การยกตวัอยา่ง  การเสนอวธีิอธิบาย  และการเสนอ
ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูฟั้ง 
 ส่ิงท่ีผูพ้ดูควรพิจารณาในการวเิคราะห์ผูฟั้งมีดงัน้ี 

1. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical characteristics)  มีขอ้ควรพิจารณา  คือ 
1.1 วัยของผู้ฟัง  ผูท่ี้มีวยัต่างกนั  ย่อมสนใจ  เขา้ใจ  และมีความรู้พื้นฐานต่างกนั  

กล่าวคือ 
วยัเด็ก  เป็นวยัซุกซนอยูน่ิ่งเฉยนาน ๆ ไม่ได ้ ความตั้งใจในการฟังมีนอ้ย  มกัสนใจ

เร่ืองท่ีสนุกสนานต่ืนเตน้  หรือเร่ืองข าขนัง่าย ๆ  วยัน้ียงัมีประสบการณ์นอ้ย  ความรู้ยงัมีไม่มากนกั  
เพราะฉะนั้ นผูพู้ดจึงควรใช้ค  าพูดง่าย ๆ  ตัวอย่างท่ียกมาประกอบต้องไม่ลึกซ้ึง  ควรพูดเร่ืองท่ี
สนุกสนานชวนติดตาม  มีมุขตลกแทรกอยู่เป็นระยะ ๆ  และพยายามเพิ่มความอยากรู้อยากเห็นให้
เด็กอยูเ่ร่ือย ๆ อยา่ใหเ้ดาตอนจบได ้

วยัรุ่น  มีความสนใจเร่ืองท่ีท้าทาย  ตอ้งการลองดีกบัส่ิงใหม่ ๆ  ช่ืนชมวีรบุรุษ  
เวลาในการสนใจข้ึนอยูก่บัเน้ือหา  เป็นวยัท่ีมีประสบการณ์มากข้ึนแต่ยงัไม่จุใจ  จึงอยากรู้อยากเห็น
เป็นอยา่งยิง่ 
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การพดูกบัวยัรุ่น  ตอ้งค านึงถึงจิตวทิยาวยัรุ่นใหม้าก  พยายามท าตวัใหผู้ฟั้งเล่ือมใส  
ใช้เหตุผลง่าย ๆ แต่ชดัแจง้  แทรกเร่ืองสนุกสนานหรือตลกขบขนัเป็นระยะ ๆ  อย่าพูดแบบดูถูก
เหยยีดหยามคนฟัง  เพราะจะเกิดปฏิกิริยาท่ีไม่ดีสะทอ้นกลบัมา 

วยัผูใ้หญ่หรือวยักลางคน  เป็นวยัท่ีมีเหตุผล  สนใจในเร่ืองท่ีเป็นสาระและเก็บ
ความรู้สึกได้ดี  เวลาท่ีพูดกับคนวัยน้ีผู ้พูดจะต้องสังเกตว่าผู ้ฟังชอบหรือไม่  ว ัยน้ี เป็นว ัยท่ีมี
ประสบการณ์มาก  มองโลกอยา่งกวา้งขวางและมีเหตุผล  นิยมผูท่ี้มีความรับผดิชอบ 

การพดูกบัคนวยัน้ี  ผูพู้ดตอ้งเตรียมเร่ืองท่ีจะพูดให้รอบคอบ  มีเหตุผล  ใชค้  าพูดท่ี
มีอิทธิพลสามารถชกัจูงผูฟั้งได ้ อยา่พูดตลกไร้สาระ  แต่อาจมีเร่ืองเบาสมองแทรกไดบ้า้ง  ไม่ควร
พดูเยิน่เยอ้  เร่ืองท่ีผูฟั้งวยัน้ีสนใจ  เช่น  เร่ืองการพฒันาตนเอง  ความส าเร็จโดยอาชีพและครอบครัว  
อนาคตของลูกหลาน  ฯลฯ 

วยัชรา  เป็นวยัท่ียึดถือส่ิงท่ีเป็นท่ีพึ่ งทางใจ  เช่น  ศาสนา  หรือธรรมะ  วยัน้ีมี
ประสบการณ์มาก  ชอบคิดถึงอดีต  มกัรู้สึกวา่ตนถูกทอดทิ้ง  ใจนอ้ย  และชอบความสงบ 

การพดูกบัคนวยัน้ีคลา้ย ๆ กบัวยัผูใ้หญ่  แต่ตอ้งใชค้  าพูดท่ีแสดงความนบัถือ  ดา้น
วยัวุฒิดว้ย  ควรพูดในท านองปรึกษาหรือปรับทุกข์  คนชรามกัภูมิใจในความส าเร็จเม่ือคร้ังอดีตของ
ตน 

1.2 เพศของผู้ฟัง  เพศหญิงและเพศชายมีความคิด  ทศันคติ  ความรอบรู้  ความสนใจ  
และรสนิยมท่ีต่างกนั  คือ 

เพศหญิง  มกัสนใจเร่ืองความสวยงาม  เส้ือผา้  การแต่งกาย  การเลือกคู่  การสมรส  
การบา้นการเรือน  การอบรมเล้ียงดูเด็ก  งานประดิษฐต่์าง ๆ ฯลฯ 

เพศชาย  มกัสนใจเร่ืองหนกั ๆ  เช่น  เคร่ืองยนตก์ลไก  การท่องเท่ียว  การผจญภยั  
การสงคราม  การกีฬา  การเมือง  เศรษฐกิจ  ฯลฯ  มากกวา่เพศหญิง 

1.3 จ านวนผู้ฟัง  ถา้ทราบล่วงหน้าวา่มีผูฟั้งจ านวนมากน้อยเพียงใด  จะท าให้ผูพู้ด
สามารถเตรียมเน้ือหาท่ีจะพูดไดเ้หมาะสมยิ่งข้ึน  และสามารถก าหนดแนวทางในการพูดได ้ อีก
ประการคือ  การจดัท่ีนัง่หรือห้อง  ควรให้ผูฟั้งอยู่รวมกนัอยา่ให้นัง่กนัอยา่งกระจดักระจาย  เพราะ
ถ้าผู ้ฟังนั่งอยู่เต็มห้องผู ้พูดจะมีความกระตือรือร้นมากกว่าผู ้ฟังน้อย  (ปรัชญา  อาภากุล  และ 
กรุณันทน์  รัตนแสนวงษ ์ 2540, 60-62)  นอกจากน้ีการทราบจ านวนผูฟั้งยงัท าให้ผูพู้ดสามารถ
เตรียมวธีิพดูหรือการน าเสนอ  ภาษาท่ีใช ้ และอุปกรณ์ประกอบการพดูไวล่้วงหนา้ได ้ คือ 
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ก. ถา้ผูฟั้งมีจ  านวนมากตั้งแต่ 50 คนข้ึนไป  การเตรียมวิธีพูดและภาษาท่ีใชต้อ้ง
ตรงตามรูปแบบท่ีเป็นพิธีการ  การเตรียมค าข้ึนตน้ตอ้งถูกตอ้งตามแบบแผน  โครงเร่ืองของการพูด
ซ่ึงประกอบดว้ย  ค  าน า  เน้ือเร่ือง  และสรุป  ควรเตรียมให้ไดส้ัดส่วนพอเหมาะ  ไม่ท าให้คนฟังสับสน  
ส่วนการใช้ภาพหรืออุปกรณ์ประกอบการพูด  ตอ้งมีขนาดโตพอท่ีจะท าให้ผูฟั้งทุกคนมองเห็นได้
ชดัเจนและทัว่ถึง 

ข. ถา้ผูฟั้งมีจ  านวนนอ้ย  เช่น  ประมาณ 10-15 คน  ผูพู้ดจะตอ้งใชว้ิธีพูดแตกต่าง
กบัคนกลุ่มใหญ่  คือ  ใช้วิธีพูดอย่างเป็นกนัเอง  ไม่ตอ้งรักษาบรรยากาศท่ีเป็นรูปแบบพิธีการให้
มากนกั 

2. ลกัษณะทางจิตวทิยา (Psychological characteristics)  พิจารณาจาก 
2.1 ทัศนคติ  ความเช่ือ  และคุณค่าที่ผู้ฟังยึดถือ  ผูฟั้งโดยทัว่ไปยอ่มชอบฟังหรือเห็น

ดว้ยต่อทศันคติ  ความเช่ือ  และคุณค่าท่ีตนเองยึดถือ  ถา้ผูพู้ดสามารถวิเคราะห์เร่ืองเหล่าน้ีได ้ จะ
ช่วยใหก้ารเตรียมเน้ือหาตรงกบัความสนใจของผูฟั้ง  เช่น 

จะพูดเร่ือง “การลงโทษประหารชีวิต”  ให้ผูฟั้งที่ไม่ชอบหรือไม่เห็นดว้ยกบัการ
ลงโทษอย่างน้ี  อาจวิเคราะห์ไดว้่า  ผูฟั้งท่ีมีทศันคติเช่นน้ี  ย่อมมีความเช่ือบางอย่างรองรับ  เช่น  
เช่ือว่า  การฆ่าคนเป็นส่ิงไม่ถูกตอ้ง  ผิดท านองคลองธรรม  โดยมีพื้นฐานคุณค่าบางอย่างรองรับ  
เช่น  ชีวติมนุษยเ์ป็นส่ิงมีค่ายิง่  หรือการฆ่ามนุษยน์ั้นเป็นบาป  ฯลฯ  ดงันั้นเม่ือพูดให้ผูฟั้งท่ีไม่ชอบ
การลงโทษประหารชีวิตสนใจ  ควรเน้นในแง่ความส าคญัของชีวิตมนุษยห์รือชีวิตมนุษยมี์ค่า  ไม่
ควรท าลายหรือประหาร 

แต่ในท านองเดียวกนั  ถา้ไปพดูเร่ืองน้ีใหค้นฟังท่ีเห็นดว้ยกบัการลงโทษเช่นน้ี  เรา
อาจวเิคราะห์ทศันคติของผูฟั้งก่อนวา่  ท่ีเห็นดว้ยเพราะมีพื้นฐานความเช่ือใดรองรับ  หรือการท่ีเช่ือ
เช่นนั้นผูฟั้งมีคุณค่าอะไรรองรับ  ฉะนั้นเม่ือจะพดูใหค้นท่ีเห็นดว้ยกบัการกระท าเช่นน้ีฟัง  ควรเนน้
ในแง่ของความปลอดภยัทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น  ความสงบสุขของสังคม  และความส าคญัของ
กฎหมาย  เป็นตน้ 

2.2 ความต้องการพืน้ฐานของผู้ฟัง  การทราบความตอ้งการพื้นฐานของผูฟั้ง  ช่วยท า
ให้การเตรียมเน้ือหาตรงกบัความสนใจของผูฟั้ง  เพราะถา้ผูฟั้งตอ้งการส่ิงใด  ย่อมจะสนใจในส่ิง
นั้น  เช่น 

ก. ผูฟั้งตอ้งการความยกย่องนับถือ  ผูพู้ดตอ้งพูดเก่ียวกบัความส าคญัของผูฟั้ง  
โดยการพดูใหเ้กียรติ  และช่ืนชมยกยอ่งผูฟั้ง 
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ข. ผูฟั้งตอ้งการความแปลกใหม่  ควรพูดถึงเร่ืองท่ีผูฟั้งไม่เคยฟังมาก่อน  หรือถา้
พดูเร่ืองเดิมตอ้งเสนอแง่มุมใหม่ 

ค. ผูฟั้งตอ้งการความมัน่คงในชีวิต  ฉะนั้นควรพูดถึงเร่ืองความสุข  ความอบอุ่น  
และความสะดวกสบายท่ีผูฟั้งจะไดรั้บ 

ง. ผูฟั้งตอ้งการประสบความส าเร็จ  จึงควรพูดถึงเร่ืองความเจริญกา้วหนา้  ความ
สมหวงั  และการพฒันาตนเองใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ 

2.3 พืน้ความรู้และประสบการณ์ของผู้ฟัง  ผูพู้ดตอ้งพิจารณาพื้นฐานการศึกษาของผูฟั้ง
วา่อยูใ่นระดบัใด  เพื่อจะไดเ้ลือกเร่ืองท่ีจะพดูใหเ้หมาะสม  ถา้ผูฟั้งมีพื้นความรู้สูงยอ่มเขา้ใจส่ิงท่ีฟัง
ไดง่้าย  ผูพ้ดูก็สามารถพดูเร่ืองยาก ๆ หรือซบัซอ้น  และศพัทท์างวชิาการได ้ แต่ถา้ผูฟั้งมีพื้นความรู้
นอ้ยจะเขา้ใจยาก  จึงควรพดูเร่ืองท่ีไม่ซบัซอ้น  ใชภ้าษาง่าย ๆ 

ถา้ตอ้งการโนม้นา้วใจผูท่ี้มีความรู้สูงควรใชเ้หตุผล  ขอ้เท็จจริง  และประจกัษพ์ยาน  
อยา่งมีน ้าหนกั  แต่ถา้โนม้นา้วใจผูท่ี้มีความรู้นอ้ยควรใชอ้ารมณ์และความเช่ือ 

ส าหรับผู ้ฟังท่ีมีประสบการณ์น้อยในเร่ืองท่ีจะพูด  ควรปูพื้นฐานให้ผูฟั้งเข้าใจ
เสียก่อน  โดยใชภ้าษาง่าย ๆ  และยกตวัอยา่งประกอบมาก ๆ ส่วนผูท่ี้เคยฟังหรือรู้เร่ืองนั้นมาแลว้  
ควรเตรียมรายละเอียดใหม่  หรือหาวธีิน าเสนอแง่มุมใหม่ ๆ เพื่อหลีกเล่ียงความจ าเจ 

2.4 ฐานะอาชีพของผู้ฟัง  ผูฟั้งท่ีมีฐานะอาชีพต่างกนั  ยอ่มมีความสนใจต่างกนั  คือ 
ก. ผูฟั้งท่ีมีฐานะยากจน  จะสนใจเร่ืองปากทอ้ง  การท ามาหากิน  ค่าครองชีพ  

ราคาสินคา้  สวสัดิภาพ  ความเป็นอยู ่ ฯลฯ 
ข. ผูฟั้งท่ีมีฐานะปานกลาง  สนใจเร่ืองการพฒันาตนเอง  ความกา้วหนา้ในอาชีพ

การงาน  ความต่ืนตวัในการติดตามข่าวสาร  ฯลฯ 
ค. ผูฟั้งท่ีมีฐานะร ่ ารวย  จะให้ความสนใจเร่ืองเศรษฐกิจ  ธุรกิจ  การเล่นหุ้น  

ฯลฯ 
2.5 เช้ือชาติ  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ผูท่ี้มีเช้ือชาติ  ศาสนา  และวฒันธรรมท่ีต่างกนั  

ยอ่มมีความรู้สึกนึกคิด  อุดมการณ์  และความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั  เวลาไปพูดจะไดร้ะมดัระวงั  
ไม่ไปโจมตี  หรือดูหม่ินถากถาง  ความเช่ือท่ีผูฟั้งยดึถือ 

2.6 สถานภาพการสมรส  คนท่ีสมรสแลว้กบัคนโสดจะมีความสนใจต่างกนั 
2.7 กลุ่มอาชีพและกลุ่มสังคมของผู้ฟัง  คนท่ีประกอบอาชีพอยา่งเดียวกนัยอ่มมีความ

สนใจเหมือนกนั  เช่น  ชาวไร่  ชาวนา  จะสนใจการเพาะปลูก  การใชปุ๋้ย  ราคาปุ๋ย  การประกนัราคา
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พืชผล  ฯลฯ  นักการเมืองจะสนใจข่าวคราวเหตุการณ์บา้นเมือง  เศรษฐกิจ  กฎหมาย  การเลือกตั้ง  
ฯลฯ  นกัธุรกิจสนใจเร่ืองค่าของเงิน  ตลาดซ้ือขายหุน้  ราคาทองค า  ฯลฯ 

ส่วนกลุ่มสังคมท่ีท ากิจกรรมบางอยา่งร่วมกนั  จะสนใจในผลประโยชน์ท่ีร่วมกนั 
การพูดให้กลุ่มอาชีพและกลุ่มสังคมฟัง  ควรทราบว่าแต่ละกลุ่มให้ความส าคญั

หรือสนใจเร่ืองอะไร  จะท าใหส้ามารถเตรียมเน้ือหาและถอ้ยค าท่ีใชเ้ก่ียวกบักลุ่มนั้น ๆ ไดถู้กตอ้ง 
 

การวเิคราะห์สถานการณ์ในการพูด 
 ผูพ้ดูตอ้งพดูใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และโอกาสในการพดู  ดงัน้ี 

1. วิเคราะห์จุดมุ่งหมายในการพูด  ว่าพูดด้วยจุดประสงค์อะไร  เช่น  พูดเพื่อให้ความรู้  
พดูเพื่อโนม้นา้วใจ  หรือพูดเพื่อให้ความบนัเทิง  และตอ้งทราบวา่พูดในโอกาสใด  เช่น  กล่าวอวย
พร  กล่าวแสดงความยนิดี  กล่าวตอ้นรับ  ฯลฯ  การพดูดว้ยจุดประสงคแ์ละโอกาสท่ีไม่เหมือนกนัน้ี  
ยอ่มจะใชค้  าปฏิสันถาร  เน้ือหา  ค  าลงทา้ย  และภาษาท่ีแตกต่างกนัไป 

2. วเิคราะห์เวลาในการพดู  วา่พดูเวลาใด  และใชเ้วลานานแค่ไหน  จะช่วยให้ทราบความ
สนใจและความตั้งใจของผูฟั้ง  เช่น  ถา้พูดในช่วงเชา้  ผูฟั้งจะตั้งใจมาก  เพราะยงัมีอารมณ์แจ่มใส  
แต่ถา้พูดตอนใกลเ้วลาอาหารหรือตอนเยน็  ผูฟั้งจะสนใจน้อยลง  การพูดในช่วงน้ีจึงตอ้งรวบรัด  
และไม่ควรพูดเกินเวลา  หรือถา้พูดหลงัอาหารกลางวนั  ผูฟั้งก าลงัง่วงนอน  ควรเตรียมน าเร่ืองเบา ๆ  
หรือสอดแทรกอารมณ์ขนั  เพื่อช่วยผอ่นคลายความง่วงของผูฟั้ง 

อน่ึงการไดท้ราบว่าใชเ้วลาพูดนานแค่ไหน  จะช่วยในการเตรียมเน้ือหาให้เหมาะกบั
เวลา  ผูพู้ดสามารถวางแผนในการพูดไดว้่า  ควรจะจดัสัดส่วนของเน้ือหาอยา่งไร  เช่น  การขยาย
รายละเอียดหรือการยน่ยอ่เน้ือหาโดยไม่เสียสาระส าคญั 

3. วเิคราะห์สถานท่ี  ผูพ้ดูควรศึกษาและน าความคุน้เคยกบัสถานท่ีท่ีจะไปพูดวา่เป็นห้อง
เล็กหรือใหญ่  มีเคร่ืองขยายเสียงหรือไม่  ตอ้งทราบวา่ยืนบนเวทีหรือพื้นห้อง  แสงไฟมีพอหรือไม่  
ระยะห่างระหวา่งผูพ้ดูและผูฟั้งเป็นอยา่งไร  การไดศึ้กษาสถานท่ี  นอกจากช่วยให้เกิดความคุน้เคย
แล้ว  ยงัเป็นการช่วยในการเตรียมการแต่งกาย  การใช้ภาษา  ตลอดจนการปรับตวัให้เหมาะกบั
สถานท่ี  ซ่ึงจะช่วยสร้างบรรยากาศในการพูดไดดี้ยิ่งข้ึน  ส่ิงท่ีจะตอ้งค านึงอีกประการซ่ึงจะละเลย
ไม่ไดคื้อ  ห้องจะเล็กหรือใหญ่เพียงใดก็ตาม  ตอ้งเป็นท่ีท่ีผูพู้ดสามารถพูดให้ผูฟั้งไดย้ินโดยทัว่กนั
ทุกคน 
 

การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพูด 
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 เม่ือผูพ้ดูไดรั้บเชิญหรือมีเหตุท่ีจะตอ้งพูด  ควรจะตอ้งก าหนดจุดมุ่งหมายในการพูดให้ชดัเจน
วา่  การพดูคร้ังนั้นมีความมุ่งหมายอยา่งไร  เพื่อจะไดเ้ตรียมเน้ือหา  เหตุผล  ขอ้อา้งอิง  ถอ้ยค าภาษา  
ฯลฯ  ได้ถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์  โดยทัว่ไปจุดมุ่งหมายในการพูดมีดังน้ี  (เพียรศกัย ์ ศรีทอง  
2537, 43-45) 

1. ให้ความรู้หรือขอ้เท็จจริง  เป็นการพูดท่ีอาศยัขอ้มูลต่าง ๆ ในเร่ืองท่ีผูฟั้งตอ้งการจะ
ทราบ  ฉะนั้นจะตอ้งพดูใหต้รงประเด็น  ขณะท่ีพดูอาจจะมีอุปกรณ์ประกอบการอธิบาย  การพูดท่ีมี
ความมุ่งหมายในลกัษณะเช่นน้ีจะใชว้ิธีการพูดดว้ยการบรรยาย  อธิบาย  พรรณนา  เล่าเร่ือง  ช้ีแจง  
สาธิต  และวธีิเสนอรายงาน 

2. การพูดเพื่อโน้มน้าวจิตใจผูฟั้ง  การพูดท่ีมีจุดมุ่งหมายเช่นน้ีผูพู้ดจะตอ้งใช้ศิลปะใน
การพูดหลาย ๆ แบบ  เพื่อจูงใจให้ผูฟั้งเกิดความศรัทธาเล่ือมใส  และคลอ้ยตามความมุ่งหมายของ
ผูพู้ด  การพูดในท านองน้ี  เช่น  พูดชกัชวนให้เล่ือมใสในลทัธิ  พูดชกัชวนให้ประชาชนเลือกตน
เป็นผูแ้ทน  พูดโฆษณาขายสินคา้  เป็นตน้  เพราะฉะนั้นการพูดในลกัษณะน้ีผูพู้ดควรตอ้งแสดง
ความสนใจและมีความรักในตวัผูฟั้ง  ทั้งน้ีเพราะมนุษยทุ์กคนมีความส าคญั  รักศกัดิผ ศรี  และความมี
ค่าของตวัเอง  ดงันั้นเม่ือเรามอบความรักและความเอาใจใส่ต่อผูฟั้ง  จะท าให้ผูฟั้งเกิดความภาคภูมิ  
และสนองตอบกลบัมาดว้ยความรักและความเช่ือถือในตวัผูพ้ดู (เดล  คาร์เนก้ี  ม.ป.ป., 188) 

3. การพูดเพื่อความเพลิดเพลินหรือจรรโลงใจ  การพูดในลกัษณะน้ีเป็นการพูดท่ีผูพู้ด
ตอ้งทราบบรรยากาศและความตอ้งการของผูฟั้ง  ตอ้งพูดให้เกิดความสนุกสนานควบคู่ไปกบัการ
ไดรั้บความรู้สึกนึกคิดท่ีแปลกใหม่  หรือเกิดการสร้างสรรค ์ เพื่อยกระดบัจิตใจของผูฟั้ง  ให้ผูฟั้งมี
ความสุขในขณะท่ีฟังการพูด  การพูดท านองน้ีมกัจะใช้ในโอกาสการกล่าวค าสดุดี  ค  าอวยพร  ค า
ขอบคุณ  หรือกล่าวค าปราศรัยในงานบนัเทิงต่าง ๆ 

4. การพดูเพื่อแกปั้ญหาหรือค าตอบต่าง ๆ  ผูพู้ดจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะพูดเป็น
อยา่งดี  สามารถตอบปัญหาต่าง ๆ ท่ีผูฟั้งสงสัยอยากรู้  เป็นการพดูเชิงวิชาการ  หรือในแนวทางขจดั
ปัญหาขอ้สงสัยต่าง ๆ ใหป้รากฏอยา่งมีเหตุผล 

5. การพูดเพื่อแนะน าและช้ีแนะเร่ืองต่าง ๆ  เช่น  การแนะน าบุคคล  แนะน าการ
ปฏิบติังานและลกัษณะของงาน  เป็นการมุ่งให้ผูฟั้งทราบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ อยา่งยอ่ ๆ  พอกบัเวลา
และโอกาส  เช่น  การรายงานตวัของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต่อผูบ้งัคบับญัชา  การสรุปงานในหน้าท่ี
รับผดิชอบต่อผูบ้งัคบับญัชาในโอกาสตรวจเยีย่ม  เป็นตน้ 
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การเตรียมเร่ืองและการซ้อมพูด 
 

 การเตรียมเร่ืองทีจ่ะพูด 
 ในการพดูแต่ละคร้ัง  ผูพ้ดูจะตอ้งเตรียมส่วนต่าง ๆ ของการพดูใหค้รบถว้น  ดงัน้ี 

1. การปฏิสันถารกบัผูฟั้ง 
2. ค าน า  หรืออารัมภบท 
3. เน้ือเร่ือง 
4. การสรุป 
5. การกล่าวอ าลาผูฟั้ง 
การเตรียมส่วนประกอบในแต่ละส่วน  ตอ้งจดัล าดบัให้ต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนัอยา่งมีระเบียบ  

โดยมีวธีิเตรียมตามล าดบั  คือ 
1. การปฏิสันถารหรือการกล่าวทกัทายผู้ฟัง  คือการเรียกความสนใจจากผูฟั้งก่อนท่ีจะคุย

กนัต่อไป  โดยอาจจะเรียกช่ือ  สมญา  สัญลกัษณ์  ก็ได ้ ทั้งน้ีก็อยูก่บัฐานะของผูพู้ดและผูฟั้ง  หรือ
สถานท่ีจะพดู  ทั้งน้ีตอ้งไม่สั้น  ไม่ยาว  ไม่เบา  ไม่ห้วน  ตอ้งพูดให้พอดีและนุ่มนวล  (นเรศ  นโรปกรณ์  
ม.ป.ป., 56-57)  ผูพู้ดควรกล่าวกบัผูฟั้งดว้ยลีลาปกติธรรมดา  แต่กระฉบักระเฉง  และมีชีวิตจิตใจ  
ค  าปฏิสันถารแบ่งออกเป็น 2 ชนิด  คือ 

1.1 ชนิดท่ีเป็นพิธีการ  มกัจะใชใ้นงานพิธีต่าง ๆ ในโอกาสเช่นน้ีตอ้งรักษาถอ้ยค าให้
กระชบัเป็นทางการ  โดยจะเรียกเฉพาะต าแหน่งของผูท่ี้เขา้ร่วมในพิธีหรือโอกาสนั้น ๆ จะไม่นิยม
ใชค้  าท่ีแสดงความรู้สึกปนเขา้มา  อนัไดแ้ก่  ค  าวา่ “เคารพ”  “นบัถือ”  “ท่ีรัก”  ฯลฯ  เช่น  “ท่านผู้ รัก
การต่อสู้ท้ังหลาย” “ท่านผู้มีเมตตาจิตต่อผู้ยากไร้ทุกท่าน”  “เพ่ือนผู้หวงแหนแผ่นดินเกิดท้ังหลาย” 
“ท่านประธาน  และผู้มีเกียรติท้ังหลาย” “ท่านผู้ ว่าราชการจังหวัด  บรรดาข้าราชการ  ตลอดจนแขก
ผู้มีเกียรติทุกท่าน” 

1.2 ชนิดท่ีไม่เป็นพิธีการ  การกล่าวค าปฏิสันถารในโอกาสเช่นน้ีมักมีค าท่ีแสดง
ความรู้สึกปนเขา้มาดว้ย  เป็นการแสดงความเป็นกนัเอง  หรือความใกลชิ้ดสนิทสนม  เช่น “เพ่ือนผู้
ร่วมชีวิตท่ีรักท้ังหลาย” “สวัสดีครับท่านผู้ใหญ่บ้านและพ่ีน้องชาวพระประแดงท่ีเคารพทุกท่าน” 
“ท่านประธานตลอดจนคณะกรรมการท่ีนับถือ” 
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ค าปฏิสันถารน้ีนบัว่าเป็นส่ิงจ าเป็นและถือเป็นมารยาทในการพูด  ถา้ผูพู้ดคนใด
ไม่ไดท้กัทายผูฟั้งก่อนจะด าเนินการพูด  อาจจะท าให้ผูฟั้งเขา้ใจไปหลายทาง  เช่น  ผูพู้ดท่านน้ีขาด
มารยาท  ไม่เคยฝึกหดัการพดู  ไม่เคารพหรือใหเ้กียรติผูฟั้ง  เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตามค าปฏิสันถารท่ีไม่เป็นพิธีการมากนกั  ควรกล่าวให้สั้นท่ีสุด  จงอย่า
พยายามแจกแจงผูร่้วมฟังให้ละเอียดมากเกินไป  เพราะอาจท าให้ผูพู้ดหลงลืมคนบางคนได ้ ซ่ึงจะ
ท าใหเ้กิดปัญหาตามมาในภายหลงั 

2. ค าน าหรืออารัมภบท  การพูดทุกคร้ังตอ้งมีค าน า  เพื่อเป็นการเกร่ินหรือเสนอท่ีมาของ
เร่ืองท่ีจะพดู  เป็นจุดเรียกร้องความสนใจ  เม่ือเร่ิมตน้ประโยคแรก  ควรจุดไฟให้จุดโพลงข้ึนในการ
พดูทนัที  ถา้ค าน าดีผูฟั้งจะเล่ือมใส  ศรัทธาในตวัผูพู้ด  และจะตั้งอกตั้งใจฟังหรือติดตามเร่ือง  การ
ข้ึนตน้ควรยดึหลกัเกณฑ ์ คือ  ตอ้งรวบรัด  เร้าอารมณ์  ตรงประเด็น  และชวนให้ติดตาม (พ.ท.ทองขาว  
พว่งรอดพนัธ์ุ  2532, 75) 

ค าน าท่ีดีจึงควรประกอบดว้ยความมุ่งหมาย 4 ประการ  คือ 
2.1 เป็นการเตรียมและน าผูฟั้งเขา้สู่เร่ือง 
2.2 เรียกร้องความสนใจ  จูงใจ  และจบัใจคนฟัง 
2.3 จ้ีใจใหเ้ห็นประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการฟัง 
2.4 แจง้ในสาระท่ีจะพดูต่อไป  เป็นการให้ความกระจ่างวา่  จะพูดอะไรให้คนฟังดว้ย

วธีิการอยา่งไร (วจิิตร  อาวะกุล  2527, 32) 
 

หลกัการสร้างค าน า  หรือวธีิขึน้ต้นทีไ่ด้ผล  มีใหเ้ลือกหลายวธีิ  คือ 
1. ข้ึนตน้แบบพาดหวัข่าว (Headline)  วิธีน้ีตอ้งการให้คนฟังสนใจในเน้ือข่าว  แต่เอาผล

มาพดูก่อน  แลว้ค่อยอธิบายเหตุทีหลงั  เช่น 
“เลือกตั้ง กทม. หงอยเหงา  คนใช้สิทธ์ิโหรงเหรง…” 
“ไฟไหม้คืนเดียว 2 รายซ้อน  2 หนูน้อยกอดกันตายอนาถ…” 

2. ข้ึนตน้ดว้ยการตั้งค  าถาม (Asking Question)  โดยค าถามนั้นตอ้งเก่ียวกบัเน้ือหาสาระท่ี
จะด าเนินเร่ืองต่อไป (ทินวฒัน์  มฤคพิทกัษ์  2525, 51)  หรืออาจเป็นค าถามท่ีย ัว่ผูฟั้ง  เช่น  ถา้
ตอ้งการจะพดูถึง “ภยัทางเพศกบัการลงโทษสถานหนกั”  อาจจะข้ึนตน้ค าน า  ดงัน้ี 

“ท่านสาธุชนท้ังหลาย… การท าร้ายร่างกายคนอ่ืนนั้น  ผิดท้ังกฎหมายบ้านเมือง  และ
ผิดท้ังศีลธรรม  แต่การปลุกปล า้ข่มขืน  นอกจากจะเป็นเร่ืองท าร้ายร่างกายแล้ว  ยังเป็นการข่มเหง
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น า้ใจผู้ ท่ีอ่อนแอกว่า  ท้ังยังประทับรอยแห่งความปวดร้าวแก่สตรีเพศไปช่ัวชีวิตเหมือนตายท้ังเป็น
อีกด้วย  ก็แหละผู้ชายเลวชาติอย่างนั้น  ท่านคิดว่า  การประหารชีวิตเป็นเร่ืองหนักเกินไปกระนั้น
หรือ  หรือว่าจะต้องรอให้ลูกสาวของท่านรับเคราะห์กรรมเสียก่อนจึงจะเห็นว่ามันควรตายสถาน
เดียว”  (นเรศ  นโรปกรณ์  ม.ป.ป., 68)  หรือ 

“ท่านจะท าอย่างไร  เม่ือท่านทราบว่าถกูสลากกินแบ่งรางวลัท่ี 1 ?” 
“ท่านจะวางแผนบริหารประเทศอย่างไร  ถ้าท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรี” 

3. ข้ึนตน้ดว้ยการท าให้ผูฟั้งสงสัย (Interest Arousing)  และเกิดความอยากท่ีจะติดตาม
เร่ืองต่อไป  เช่น 

“ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าผมจะเคราะห์ร้ายอย่างนี…้” 
4. ข้ึนตน้ดว้ยการอา้งบทกว ี หรือวาทะของผูมี้ช่ือเสียง (Quotation)  วาทะหรือบทกวีท่ีจะ

น ามาอา้งนั้น  ตอ้งเป็นท่ีรู้จกักนัดีอยูแ่ลว้  เพื่อวา่ผูฟั้งจะสนใจใคร่รู้วา่เก่ียวกบัเน้ือเร่ืองอยา่งไร  เช่น 
“ไฟไหม้บ้านสิบคร้ังยงัสูญเสียไม่เท่ากับการเล่นการพนัน…” 
 “นานาประเทศล้วน  นับถือ 
คนท่ีรู้หนังสือ   แต่งได้ 
ใครเกลียดอักษรคือ   คนป่า 
ใครเยาะกวีไซร้   แน่แท้คนดง” 

5. ข้ึนตน้ให้สนุกสนาน  หรือพูดเร่ืองข าขนั (Entertainment)  วิธีน้ีตอ้งระมดัระวงัเร่ือง
เวลา  อยา่ใชค้  าตลกขบขนันานเกินไป  จะท าใหค้วามกระจ่างของเร่ืองลดลง  แต่การเร่ิมดว้ยวิธีน้ีจะ
เป็นการท าลายอุปสรรคท่ีกีดกั้นระหวา่งคนพดูกบัคนฟังได ้ เพราะการเร่ิมตน้ให้คนฟังหวัเราะหรือ
สนุกสนาน  เป็นการสร้างบรรยากาศท่ีดีใหเ้กิดข้ึน  เช่น 

“นรกกับสวรรค์เกิดฟ้องร้องกันแต่สวรรค์แพ้  เพราะทนายเก่ง ๆ ท่ีตายไปจากโลก
มนุษย์มกัไม่ได้ขึน้สวรรค์  แต่ไปอยู่ในนรก  ในสวรรค์จึงมีแต่ทนายท่ีไม่เก่ง” 

“วนันีผ้มตั้งใจว่าจะไม่พูดอะไรเลย  แต่รู้สึกคร่ันเนือ้คร่ันตัว  คล้ายจะไม่สบายเลยต้อง
ขอพูดอะไรบางอย่าง…” 

“ท่านประธาน  ท่านสมาชิกและแขกผู้มีเกียรติ  ก่อนอ่ืนผมขอเรียกว่า  ผมได้มีโอกาสดี
ท่ีได้มาพูดท่ีน่ี  ผมใช้สินค้าของบริษัทท่านมานานแล้ว  อย่างน้อยวันนีก้จ็ะได้ทุนคืนบ้างเลก็ ๆ 
น้อย ๆ…”  (ทินวฒัน์  มฤคพิทกัษ ์ 2525, 52) 

6. ยกเหตุการณ์หรือน าเหตุการณ์รอบ ๆ ตวัท่ีเก่ียวกบัเร่ืองจะพดูมากล่าว  เช่น 
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“ไฟไหม้โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหงเม่ือเช้ามืดวานนี ้ สูญเสียทรัพย์สินท้ังส้ิน 
100 กว่าล้านบาท” 

“ท่านผู้ ฟังคงจะได้เห็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์เม่ือเช้านี้ว่า  รถเมล์คว า่คนตาย 30 
บาดเจบ็อีก 42 คน…” 

7. ยกตวัอยา่งใหเ้ห็นจริง  เช่น 
“เม่ือปีท่ีแล้วเกษตรคนหน่ึงท่ีจังหวัดสมุทรปราการเลีย้งปลาหมอเทศ  ช่ัวระยะเวลา 4 

เดือน  จับขายได้เงินถึง 4 หม่ืนบาท”  (วจิิตร  อาวะกุล  2527, 31-32) 
8. ข้ึนตน้แบบวเิคราะห์ช่ือเร่ือง  ท่ีตอ้งวเิคราะห์ช่ือเร่ืองเพราะวา่ช่ือเร่ืองนั้นคลุมเครือเป็น

ที่เขา้ใจผิดหรือเขา้ใจยาก  เช่น  ตอ้งการจะพูดในหวัขอ้ “ศิลปะวฒันธรรมที่ควรแก่การอนุรักษ”์  
ผูพ้ดูอาจจะแยกค า  ศิลปะกบัวฒันธรรมใหก้ระจ่าง  เช่น 

“ท่านผู้มีเกียรติท้ังหลาย  ช่ือเร่ืองท่ีจะพูดกันวันนี ้ ออกจะระรัวสักหน่อย  โดยเฉพาะค าว่า 
“ศิลปะวัฒนธรรม”  เรามักจะพูดรวมกันเหมือนเป็นค า ๆ เดียว  ท้ังท่ีมันเป็นสองค า  คือศิลปะค าหน่ึง  
และวัฒนธรรมค าหน่ึง  “ศิลปะ” เป็นของท่ีตระหนักทางใจ  แต่ “วัฒนธรรม” เป็นของท่ีประจักษ์
ทางกาย  เพราะฉะนั้นศิลปะอาจไม่มีวัฒนธรรมก็ได้  เช่น  ภาพวาดบางภาพท่ีคนเห็นว่าเป็นศิลปะ
เหลือเกิน  อาจจะเป็นภาพคนก าลังท าอะไรท่ีไม่มีวัฒนธรรมนั่นแหละ  ตรงกันข้ามวัฒนธรรม
บางอย่าง  เช่น  การเข้าคิวซ้ือน า้ตาลอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย  แต่ไม่เป็นศิลปะเลยสักนิดเดียว  ดังนี้
เป็นต้น” 

9. ข้ึนตน้ดว้ยการช้ีสาเหตุท่ีตอ้งมาพดู  เช่น  เร่ือง “วาระสุดทา้ยของเวยีดนามใต”้ 
“ท่านท่ีเคารพรักท้ังหลาย  ผมเพ่ิงกลับมาจากเวียดนามใต้เม่ือสัปดาห์ท่ีแล้วหลังจากติด

อยู่ ท่ีไซ่ง่อนตั้งแต่วันท่ีเวียดนามเหนือยึดเมืองได้  ผมไปท ามาหากินในเมืองญวนอย่างชาวบ้านคน
หน่ึง  ซ่ึงแทบไม่มีใครรู้จักเลย  แต่เม่ือรอดตายกลับมากลายเป็นข่าวหนังสือพิมพ์เอิกเกริกเจ็ดวันยัง
ไม่จบ  ประหน่ึงเป็นวีรบุรุษ  อย่างนีก้เ็ขินเหมือนกันครับ  และเม่ือคิดว่าวีรบุรุษไม่ควรขัดศรัทธา
ใคร  ผมจึงรับค าเชิญมากล่าววาระสุดท้ายของเวียดนามใต้ในสายตาของผมให้ท่านท้ังหลายฟัง” 

10. ข้ึนตน้แบบส าแดงคุณโทษ  หรือขอ้ไดข้อ้เสียในเร่ืองท่ีจะพูด  เช่น  ถา้ตอ้งการจะพูด
เร่ือง “ควรเปิดเผยรายช่ือผูเ้สียภาษีมากนอ้ยหรือไม่”  อาจข้ึนตน้วา่ 

“ท่านผู้มีเกียรติท้ังหลาย  ท่านคงจะเคยได้ยินบ้างแล้วกไ็ด้ว่า  คนยากคนจนมักจะเสียภาษี
ครบถ้วนทุกบาททุกสตางค์ตามท่ีกฎหมายก าหนด  คือ เสียกัน 100% ทีเดียว  แต่เศรษฐีท่ีท ามาหากิน
ร ่ารวย…บางทีเสียไม่ถึง 10% แทบท้ังนั้น  ผมรู้เร่ืองดีเพราะผมอยู่ในวงการของมหาเศรษฐีร้อยเล่ห์มา
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เกือบตลอดชีวิต  ผมจึงขอสนับสนุนด าริของรัฐบาลในเร่ืองนี ้ พร้อมกับแฉหลักฐานให้ท่านท้ังหลาย
ฟังบ้าง” 

11. ข้ึนตน้แบบจ้ีจุดส าคญัของเร่ืองนั้น ๆ คือ พุง่เขา้สู่จุดไม่ออ้มคอ้ม  เพราะผูฟั้งก็รู้เร่ืองอยู่
แลว้  เป็นการแสดงทรรศนะของผูพู้ดเท่านั้น  เช่น  ตอ้งการพูดเร่ือง “ควรมี ส.ส.จากการเลือกตั้ง
ประเภทเดียว”  อาจข้ึนตน้วา่ 

“ท่านผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยท้ังหลาย 
การเลือกตั้งผู้แทนนั้น  แสดงถึงการเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย  อันเตม็เป่ียมของเรา  

กแ็ล้วท าไมจะต้องมี ส.ส. ประเภทอ่ืน  ประหน่ึงว่าอ านาจอันศักด์ิสิทธ์ิของเราขาดแหว่งหรือมีโจร
มาแย่งชิงไปบางส่วนอย่างนั้น ?”  (นเรศ  นโรปกรณ์  ม.ป.ป., 55-56, 66-67) 

12. น าดว้ยการยกขอ้ความท่ีเร้าใจ  ให้พยายามยกเอาขอ้ความท่ีสะเทือนใจสั้น ๆ และตรง
กบัเร่ือง  เช่น 

“คนจนต้องการเนือ้ใส่กระเพาะ  แต่คนรวยต้องการกระเพาะใส่เนือ้” 
ถ้าจะพูดถึงวิธีท าให้ผู้บังคับบัญชารัก  อาจจะขึน้ต้นค าน าว่า 
“สู้น่ิงเสียหาว่าโง่  พูดมากตามหาว่าสอพลอ  ยอมอ่อนน้อมหนักหาว่าเง่ืองกลัวอยู่ห่าง

หน่อยหาว่าเล่ียงเรียกใช้ไม่ทันใจ  หน้าท่ีของบ่าวเฝืออย่างย่ิง  ต่อให้มีความสามารถเทียมพระอิศวร
กไ็ม่ปฏิบัติให้ถึงใจนายได้บริบูรณ์”  (อุทยั  หิรัญโต  ม.ป.ป., 50) 

13. น าดว้ยการสรรเสริญคนฟัง  วิธีน้ีจะตอ้งแนบเนียน  พูดดว้ยความจริงใจ  เพราะคนฟัง
ยอ่มรู้ตวัวา่ถูกแกลง้ยอไดเ้ร็วมาก  จงพยายามหาจุดเด่นของคนหรือสถานท่ีนั้น ๆ มาพูดให้เหมาะสม  
เช่น 

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีได้มาพูดคุยกับท่านผู้ รักความเป็น
ไทยท้ังหลาย  จากท่ีได้สังเกตและได้รับทราบมาย่ิงท าให้เช่ือได้แน่ชัดย่ิงขึน้ว่า  ทุกท่านในท่ีนีรั้ก
ความเป็นไทย  เช่น  การแต่งกาย  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  การด าเนินชีวิต  ตลอดจนอัธยาศัยอันงามของ
ทุกท่าน  จึงคิดว่าวันนีผ้มได้รับประโยชน์อย่างใหญ่หลวง  ท่ีได้มาพบความจริงว่าเราเป็นใคร  ควร
จะท าอะไรต่อไป” 

14. น าดว้ยการกล่าวถึงความส าคญัของเร่ือง  วธีิน้ีนิยมใชก้นัมาก  เพราะโอกาสท่ีจะผิดหวงั
มีน้อย  เป็นการโยงความส าคญัของเร่ืองท่ีมีต่อผูฟั้ง  โดยแสดงให้เห็นว่า  เร่ืองท่ีพูดมีประโยชน์ต่อ
ผูฟั้งอยา่งไร  เช่น  “เร่ืองการออกก าลงักาย”  ช้ีให้ผูฟั้งเห็นวา่  ท าให้ร่างกายแข็งแรง  มีภูมิตา้นทาน
โรค  ประหยดัเงินไม่ตอ้งไปหาหมอ  ช่วยใหค้ลายเครียด  นอนหลบั  ฯลฯ   
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นอกจากน้ียงัมีการใช้ค  าน าหรือค าข้ึนตน้ไดอี้กหลายวิธี  แต่จะใชว้ิธีใดก็ตามตอ้งค านึงถึง
บุคคล  เร่ือง  สถานท่ี  และโอกาสท่ีจะพดูใหส้อดคลอ้งกนั  จึงจะเป็นท่ีสนใจและชวนติดตาม 

 

ข้อบกพร่องในการใช้ค าน า 
1. อยา่พูดนอกเร่ืองหรือพูดออ้มคอ้ม  เช่น  ถา้ตอ้งการจะพูดถึงเร่ืองหญิงโสเภณี  อยา่ได้

น าเร่ืองการเมือง  หรือเร่ืองวิศวกรรมมาพูด  เพราะเป็นคนละเร่ืองกนั  รวมทั้งอยา่ใชค้  าน าแบบเยิ่นเยอ้  
จบัความไม่ได ้ เช่น 

“ท่านคงจะรู้จักถนนสายหน่ึงในกรุงเทพมหานคร  เป็นถนนท่ีสวยงาม  ร่มร่ืน  น่าอภิรมย์
มาก  สองข้างถนนมีต้นไม้เขียวสดงดงาม  ท าความสดช่ืนให้กับผู้คนท่ีสัญจรไปมา  ถนนสายนีคื้อ  
ถนนวิทยไุงล่ะครับ  ผมเกิด ณ บ้านเลขท่ี 217 บนถนนสายนี…้”  (ทินวฒัน์  มฤคพิทกัษ ์ 2525, 50) 

จะเห็นไดว้า่  การพูดค าน าในลกัษณะน้ีไม่รวบรัด  หรือรีบเขา้ประเด็น  ท าให้เสียเวลา
ไปโดยเปล่าประโยชน์ 

2. อย่าออกตวั  เช่น  เตรียมมาพูดไม่พร้อม  กระทนัทนั  เพิ่งได้รับมอบหมายมาให้พูด
แทน  เป็นผูรู้้นอ้ย  เหล่าน้ีนอกจากจะเสียเวลาแลว้  อาจแสดงวา่ผูพ้ดูไม่เตม็ใจพดู  เช่น 

“ก่อนท่ีผมจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอังกฤษ  ผมใคร่จะกราบเรียนท่านผู้ฟัง
ท่ีเคารพว่า  ผมไม่มีความรู้ในเร่ืองนีม้ากมายนัก  ประวติัศาสตร์ผมกเ็ร้ือรังมานาน  และท่ีส าคัญท่ีสุด
กคื็อ  ผมเองไม่เคยไปเมืองอังกฤษ  แต่ท่ีมาพูดกด้็วยขดัค าเชิญของท่านนายกสมาคมไม่ได้…”  หรือ 

“ก่อนอ่ืนผมขอเรียนให้ทราบว่า  ผมมาพูดเร่ืองนี้ด้วยความไม่สบายใจเป็นอย่างย่ิง  
เพราะผมไม่ได้เตรียมตัวเพียงพอ  แม้จะได้รับเชิญหลายวันแล้วกต็าม  แต่ผมลืมเสียสนิทว่ายังอีก
หลายวัน  แต่เพ่ือมิให้เสียค าพูดท่ีได้รับเชิญไว้แล้ว  จึงขอพูดเท่าท่ีรู้  ผิดบ้างถูกบ้างอภัยให้ผม
ด้วย…”  (อุทยั  หิรัญโต  ม.ป.ป., 56)  หรือ 

“ก่อนอ่ืนผมต้องขอออกตัวเสียก่อนว่า  ผมไม่ได้เตรียมตัวมาเลยวันนี ้ เพ่ิงได้รับเชิญ
ล่วงหน้าเพียง 3 วัน  ก็เลยหาเวลาเตรียมตัวไม่ได้  แต่จ าเป็นต้องมาพูดเพราะได้รับปากไว้…”  
(ทินวฒัน ์ มฤคพิทกัษ ์ 2525, 49) 

3. อยา่ขอโทษ  เช่น 
“ผมต้องขออภัยท่านผู้ฟัง  หากว่าผมพูดไม่ดี  เน่ืองจากผมหายป่วยเม่ือวานนีเ้อง  คิดว่า

จะเตรียมการพูดท่ีโรงพยาบาล  แต่กท็ าไม่ได้  เพราะแขกไปเย่ียมเยียนมากเหลือเกิน”  (อุทยั  หิรัญโต  
ม.ป.ป., 58)  หรือ 
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“ผมต้องขออภัยท่านท้ังหลายเสียก่อน  เร่ืองราวท่ีจะพูดต่อไปนี้อาจผิดพลาดเล็ก ๆ 
น้อย ๆ  หรืออาจกระทบกระเทือนท่านผู้หน่ึงผู้ใดท่ีนั่งฟังอยู่   ผมเองกไ็ม่แน่ใจนักว่าจะพูดได้ถูกต้อง
แค่ไหน…”  (ทินวฒัน์  มฤคพิทกัษ ์ 2525, 50) 

การข้ึนตน้ท่ีผูพ้ดูเองก็ไม่มีความแน่ใจเสียแลว้  ผูฟั้งจะเช่ือเร่ืองท่ีพดูไดอ้ยา่งไร 
4. อยา่ถ่อมตน  เช่น 

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงท่ีได้รับเชิญมาพูดท่ามกลางปัญญาชนอย่างท่านท้ังหลาย  
อันท่ีจริงผมก็ไม่ใช่คนมีความรู้อะไรมากมายนัก  ประสบการณ์ทางนี้ก็มีน้อยเต็มที  แต่เม่ือท่าน
ประธานได้ขอร้องแกมบังคับให้มาพูด  ผมกจ็ะพยายามพูดให้ดีท่ีสุด”  (ทินวฒัน์  มฤคพิทกัษ ์ 2525, 
50) 

การข้ึนตน้เช่นน้ีมีความอืดอาด  ถ่อมตนจนเกินไป  ความศรัทธาของผูฟั้งจะลดลง 
5. อยา่ดูถูกหรือกา้วร้าวผูฟั้งดว้ยค าพดู  ท่าที  หรือท่าทาง  อยา่ทะเลาะ  โตเ้ถียง  ขุ่นมวักบั

ผูฟั้ง  หรือกลุ่มท่ีไม่เห็นดว้ย  (วจิิตร  อาวะกุล  2527, 33)  เช่น 
“ผมรู้สึกไม่สบายใจเลยท่ีต้องมาพูดกับท่านในวันนี ้ เพราะเร่ืองท่ีผมจะพูดเป็นเร่ืองท่ี

ยากแก่การเข้าใจ  ขนาดผมได้พยายามแล้วกว่าจะเข้าใจเร่ืองกต้็องเรียนกันจนถึงขั้นด๊อกเตอร์  จึงไม่
แน่ใจว่าท่านท้ังหลายจะรู้เร่ืองหรือไม่  เพราะดูหน้าตาแล้วเห็นว่าคงเป็นเร่ืองล าบากส าหรับหลาย ๆ 
ท่าน  การพูดในวนันีค้งจะเป็นบรรยากาศท่ีน่าเบ่ือหน่าย” 

3. เนือ้เร่ืองทีจ่ะพูด 
ในส่วนที่เป็นเน้ือเร่ืองน้ี  เป็นส่วนที่จะตอ้งใช้เวลาในการพูดมากที่สุด  เพราะเป็น

รายละเอียดท่ีผูพ้ดูจะน าเสนอผูฟั้งดว้ยวธีิการต่าง ๆ กนั  และควรจดัล าดบัขั้นตอน  ดงัน้ี 
3.1 การเลือกหัวข้อเร่ือง  ก่อนอ่ืนผูพู้ดควรเลือกหวัขอ้ท่ีก่อให้เกิดความต่ืนเตน้เร้าใจ

กบัตวัเอง  อนัสืบเน่ืองมาจากประสบการณ์อนัยาวนาน  จึงจะเป็นการสร้างความต่ืนเตน้ให้กบัตนเอง
ในการพดู  เพราะถา้ผูพ้ดูไม่ต่ืนเตน้กบัเน้ือหาท่ีจะพูดแลว้ก็จะไม่สามารถท าให้ผูฟั้งเช่ือถือได ้ (เดล  
คาร์เนก้ี  ม.ป.ป., 102) 

ฉะนั้นนกัพูดท่ีดีจะตอ้งมีความสามารถในการเลือกเร่ืองท่ีจะพูดให้ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูฟั้ง  โดยเลือกเร่ืองท่ีแปลก ๆ ใหม่ ๆ  ซ่ึงนกัพูดคนอ่ืน ๆ นึกไม่ถึง  จะท าให้การพูด
เป็นท่ีสนใจของผูฟั้ง  ซ่ึงมีหลกัส าคญั ๆ ท่ีผูพ้ดูควรปฏิบติั  ดงัน้ี 

ก. เลือกเร่ืองท่ีมีเน้ือหาตรงกบัความตอ้งการของผูฟั้ง  คือเป็นเร่ืองท่ีผูฟั้งสนใจ  
เน้ือหาสาระเกี่ยวขอ้งกบัผูฟ้ัง  และเหมาะกบัระดบัคนฟัง  ผูพู้ดจะตอ้งวิเคราะห์หรือคาดการณ์
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ล่วงหนา้วา่จะพูดให้ใครฟัง  ถา้วิเคราะห์หรือคาดการณ์ถูกจะท าให้ผูฟั้งนิยมชมชอบ  (เพียรศกัย ์ 
ศรีทอง  2537, 45) 

ข. เลือกเร่ืองท่ีผูพ้ดูมีความถนดัและสนใจมากท่ีสุด  เพราะวา่การพูดในเร่ืองท่ีตน
ถนดัและสนใจ  จะท าใหก้ารพดูมีประสิทธิภาพ 

ค. เลือกเร่ืองท่ีผูพู้ดมีความรู้จริงหรือรู้ดีอยู่แลว้  อีกทั้งสามารถคน้ควา้หาขอ้มูล
เพิ่มเติมได ้ เน้ือเร่ืองมีความสอดคลอ้งกบัความเช่ือ  ทศันคติและค่านิยมของผูฟั้ง  นอกจากน้ีผูพู้ด
ตอ้งมีทกัษะในการถ่ายทอดสาระดว้ยสติปัญญา  ไหวพริบและปฏิภาณของผูพู้ดเอง (ลกัษณะ  สตะเวทิน  
2536, 41) 

ง. เลือกเร่ืองใหเ้หมาะกบัระดบัสติปัญญาของผูฟั้ง  ผูพู้ดจะตอ้งมีจิตวิทยาในการ
วิเคราะห์ว่าผูฟั้งมีสติปัญญาหรือระดบัการศึกษาเป็นอย่างไร  รวมทั้งตอ้งทราบความรู้สึกนึกคิด  
และความตอ้งการของผูฟั้งวา่ตอ้งการฟังเก่ียวกบัเร่ืองใดบา้ง 

จ. เลือกเร่ืองใหเ้หมาะกบัเวลาท่ีก าหนดและโอกาสท่ีไปพูด  นกัพูดท่ีดีจะตอ้งพูด
ใหต้รงตามเวลาท่ีก าหนดให ้ ส าหรับโอกาสนั้นควรพิจารณาวา่โอกาสท่ีพูดเป็นอยา่งไร  ควรจะพูด
เร่ืองใดใหเ้หมาะสมกบัโอกาสนั้น ๆ 

ฉ. เม่ือเราพูดแลว้ท าให้ผูฟั้งเขา้ใจ  เช่ือถือ  และเกิดการเปล่ียนแปลงหรือไม่  มี
อุปกรณ์  โสตทศันูปกรณ์  แผนภูมิ  ภาพน่ิง ฯลฯ  ประกอบการบรรยายหรือไม่ (วิจิตร  อาวะกุล  
2527, 33) 

3.2 การเตรียมเนือ้เร่ือง  ผูพ้ดูควรตั้งค  าถามประมวลความคิดเสียก่อน  ดงัน้ี 
ก. เร่ืองท่ีจะพูดเหมาะกบัเวลาท่ีใช้พูดหรือไม่  ก าหนดขอบเขตของเน้ือหาไว้

ก่อนวา่จะพดูเร่ืองใด  เก่ียวกบัอะไร  ถา้เร่ืองนั้นมีขอบข่ายเน้ือหากวา้งเกินไป  ควรจ ากดัขอบข่ายให้
แคบลงจนเหมาะสมกบัเวลา 

ข. จุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคใ์นการพดูคืออะไร 
ค. มีรายละเอียดอะไรบา้งท่ีตอ้งกล่าวถึง  ถา้หากยงัขาดความรู้ในเร่ืองนั้นจะตอ้ง

คน้ควา้หาขอ้เทจ็จริงของส่ิงนั้นอยา่งถ่ีถว้น 
ง. มีรายละเอียดส่วนใดบา้งท่ีตอ้งการเนน้เป็นพิเศษ  และท าไมตอ้งเนน้ 
จ. จะจดัล าดบัเน้ือเร่ืองอย่างไร  คือจดัล าดบัหวัขอ้วา่  ควรจะพูดอะไรก่อนหลงั  

หรือล าดบัความแบบใด  เช่น  ตามล าดบัเวลา  สถานท่ี  จดัเป็นหมวดหมู่  ตามล าดบัเหตุผลหรือตาม
ความส าคญั 
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ฉ. จะขยายความเน้ือเร่ืองอยา่งไร  เช่น  ใหค้  าจ  ากดัความ  ยกตวัอยา่งเปรียบเทียบ  
แสดงขอ้แตกต่าง  สุภาษิต  ค  าพงัเพย  ขอ้อา้งอิง  เล่าเร่ือง  หรือใชโ้สตทศันูปกรณ์ 

ช. จะหาวิธีเน้นความคิดอย่างไรในแต่ละหัวขอ้ให้มีน ้ าหนัก  น่าเช่ือถือ  และ
ประทบัใจผูฟั้งใหม้ากท่ีสุด 

เม่ือตั้งค  าถามแลว้  จึงค่อยรวบรวมรายละเอียดของเน้ือเร่ือง  โดยการระดมความคิด  การ
สัมภาษณ์ผูอ่ื้น  หรือไปอ่านคน้ควา้จากหนงัสือหรือต าราต่าง ๆ  แลว้เก็บรายละเอียดมากเรียบเรียง
เป็นโครงเร่ือง 
  

 การรวบรวมข้อมูลในการพูด 
 นกัพดูท่ีดีทุกคนก่อนท่ีจะไปพดู  ตอ้งมีการเตรียมการดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัการพดู  ซ่ึงรวบรวม

ไดจ้ากวธีิการและแหล่งต่าง ๆ คือ 
1. จากความรู้และประสบการณ์ของผูพู้ดเอง  นกัพูดควรจดจ าเร่ืองท่ีคิดวา่จะน ามาเป็น

ขอ้มูลในการพดูใหไ้ดม้ากท่ีสุด  และควรเป็นขอ้มูลท่ีทนัสมยั  สามารถใชอ้า้งอิงในการพดูไดเ้ป็น
อยา่งดี  เช่น  จากการท่องเท่ียว  งานอดิเรก  เป็นตน้  หรือจากการไดป้ระสบพบมาดว้ยตนเอง  เช่น  
การไปทศันศึกษา  การพดูคุย  เป็นตน้  ขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นขอ้มูลท่ีแน่นอน  เช่ือถือได ้ ท าใหผู้ฟั้งสนใจ
และเช่ือถือไดอ้ยา่งดียิง่ 

2. จากการอ่านหนงัสือต าราประเภทต่าง ๆ  ผูท่ี้เป็นนกัพดูตอ้งอ่านต าราอยูเ่สมอ  โดยเฉพาะ
การหาขอ้มูลท่ีจะพดู  โดยรวบรวมจากหนงัสือในห้องสมุด  เพราะหอ้งสมุดเป็นแหล่งรวบรวม
สรรพวทิยาการเอาไว ้ รวมทั้งผลการวจิยั  โสตวสัดุอุปกรณ์  เป็นตน้ (เพียรศกัย ์ ศรีทอง  2537, 51-
52)  ดว้ยเหตุน้ีนกัพดูท่ีดีควรเป็นนกัอ่านท่ีดีดว้ย  เพราะจะท าใหมี้ขอ้มูลประกอบการพดูไดอ้ยา่ง
กวา้งขวาง  หนงัสือประเภทต่าง ๆ ท่ีผูพ้ดูควรให้ความสนใจมีดงัน้ี 

- หนงัสือวชิาการ  สามารถใชอ้า้งอิงใหส้อดคลอ้งกบัเร่ือง 
- หนงัสือเก่ียวกบัลทัธิ  ประเพณี  ความเช่ือ  ภาษิต  ค  าคม  คติธรรม  ฯลฯ   
- หนงัสือพิมพ ์ ท าใหท้ราบความเป็นไปของบา้นเมืองและปัญหาสังคม 
- วรรณคดี  จะไดน้ าขอ้ความท่ีกินใจบางตอนมาสนบัสนุนการพดู 
- รวมสุนทรพจน์  หรือค าปราศรัยของบุคคลส าคญั ๆ น ามาอา้งอิงได้ 
- พจนานุกรม  จะไดใ้ชอ้า้งอิงหรืออธิบายความหมายของค าต่าง ๆ 

(ลกัษณา  สตะเวทิน  2536, 42) 
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3. จากการติดตามชมและฟังข่าวสารจากส่ือมวลชนแขนงต่าง ๆ  นกัพูดท่ีดีจะตอ้งเป็น
ผูท้นัสมยั  รู้ทนัโลก  ติดตามความเคล่ือนไหว  และการเปล่ียนแปลงในวชิาการสาขาต่าง ๆ ดว้ย  
การติดตามฟังข่าวสารทางส่ือมวลชนประเภทต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง  เพราะจะไดค้วามรู้ท่ีหลากหลาย
และทนัสมยั  สามารถน ามาประกอบการพดูไดเ้ป็นอยา่งดีและมีประสิทธิภาพ 

4. การสนทนากบัผูรู้้  จะไดค้วามรู้และทศันะท่ีแปลก ๆ ใหม่ ๆ ท่ีไม่ปรากฏในหนงัสือ
หรือหลกัฐานอ่ืน 

5. การสัมภาษณ์  อาจเป็นการสัมภาษณ์จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีพูดหรือจากผูรู้้  
นบัเป็นขอ้มูลขั้นปฐมภูมิ  ผูฟั้งจะมีความศรัทธาเช่ือถือเป็นอยา่งดี 

3.3 การท าโครงเร่ือง  วธีิท่ีจะสร้างความตรึงใจใหก้บัผูฟั้งวธีิหน่ึง  คือ  การจดัล าดบั
ประเด็นลงไปใหเ้ด่นชดั (เดล  คาร์เนก้ี  ม.ป.ป., 166)  ทั้งน้ีเพราะการพูดคือการเดินทางของสมอง
และความรู้สึกนึกคิด  จึงตอ้งมีจงัหวะและลีลา  มีจุดเร่ิมตน้และจุดหมายปลายทาง  เพื่อใหก้ารพดู
ด าเนินไปไดโ้ดยสะดวก  เป็นระเบียบเรียบร้อย  เส้นทางเดินของการพูด  คือ  โครงเร่ืองนัน่เอง 
(พ.ท. ทองขาว  พว่งรอดพนัธ์ุ  2532, 73) 

ฉะนั้นการท าโครงเร่ืองก็คือ  การจดัระเบียบของเร่ืองโดยแสดงความสัมพนัธ์ของ
ความคิดหลกักบัความคิดย่อย  หรือหวัขอ้ใหญ่กบัหัวขอ้ย่อย  ให้ด าเนินไปตามล าดบัขั้นตอน  แต่
การท าโครงเร่ืองบางทีมีแต่ความคิดหลกัหรือหัวขอ้ใหญ่  ไม่ตอ้งมีหัวขอ้ย่อยก็ได ้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั
ลกัษณะเน้ือหาของเร่ือง  และความตอ้งการของผูพ้ดูดว้ย 

การสร้างโครงเร่ืองเป็นส่ิงจ าเป็นในการพูด  เพราะท าให้สามารถจดัสาระส าคญั
ของขอ้ความทั้งหมดให้สอดคลอ้งและเป็นระเบียบต่อเน่ืองกนั  มีลีลาท่ีเคล่ือนไปอย่างสม ่าเสมอ  
ไม่มีการหยุดชะงกั  หรือหยุดคิดทบทวน  เพราะฉะนั้นการพูดท่ีปราศจากโครงเร่ืองมกัจะไม่บรรลุ
จุดมุ่งหมายได ้ หรือลงไม่ไดต้ามเวลาท่ีก าหนด 

โครงเร่ืองนอกจากจะเป็นเส้นทางท่ีช่วยให้นกัพูดไม่หลงทางแล้ว  ยงัเป็นแกน
ส าหรับร้อยเรียงค าให้เป็นระเบียบ  ท าให้การพูดมีชีวิตชีวา  ดว้ยเหตุน้ีการวางโครงเร่ืองจะเป็นการ
ช่วยให ้

-    มีการไตร่ตรองก่อนพดู  คือ  คิดก่อนพดู  อยา่พดูก่อนคิด 
-    การพดูมีล าดบัขั้นตอนไม่สับสน 
-    สามารถพดูไดท้นัตามเวลาท่ีก าหนด (พ.ท.ทองขาว  พว่งรอดพนัธ์ุ  2532, 73) 
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การวางโครงเร่ืองจึงเป็นยทุธการส าคญัในการพดู  ถา้วางโครงเร่ืองดี  การพูดจะดี
มีการต่อเน่ืองเป็นระเบียบ  ผูฟั้งไม่เบ่ือหน่าย  จึงควรยดึหลกัในการวางโครงเร่ือง  ดงัน้ี 

ก. วางโครงเร่ืองตามล าดบัเวลา  คือพูดไปตามล าดบัปฏิทินว่าเหตุการณ์ใดเกิด
ก่อนให้พูดก่อน  เช่น  พูดถึงชีวประวติับุคคล  จะตอ้งเร่ิมตั้งแต่สถานท่ีเกิด  การศึกษา  การงาน  
ชีวติครอบครัว  การยกยอ่งสรรเสริญจากสังคม  และจบลงดว้ยการตาย  เป็นตน้ 

ข. วางโครงเร่ืองตามล าดบัสถานท่ีหรือภูมิศาสตร์  มกัจะใชใ้นการพูดท่ีเก่ียวกบั
การเคล่ือนไหว  การเดินทาง  การจดัสถานท่ี  ทิศทาง  ให้ด าเนินไปตามล าดับพื้นท่ี  ไม่วกวน
กลบัไปกลบัมา 

ค. วางโครงเร่ืองตามล าดบัเน้ือหา  ตอ้งเรียงล าดบัเน้ือหาให้ถูกตอ้งเหมาะสม
เป็นไปตามล าดบั  เช่น  จากเร่ืองท่ีง่ายไปหายาก  จากเหตุไปหาผล  จากเหตุท่ีท าให้เกิดความทุกข์
ไปหาเร่ืองท่ีก่อให้เกิดความสุข  ฯลฯ  การล าดบัเช่นน้ีเหมาะในการพูดเชิงวิชาการ  พูดแสดงความ
คิดเห็น  หรือเสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาต่าง ๆ  เป็นการสร้างความเขา้ใจแก่ผูฟั้ง (เพียรศกัย ์ 
ศรีทอง  2537, 49-50) 

ง. วางโครงเร่ืองแบบล าดับข้อความหรือเร่ือง  เป็นการจัดเร่ืองหรือข้อความ
ประเภทเดียวกันไวเ้ป็นหมวดหมู่เดียวกัน  มีข้อท่ีควรสังเกตเก่ียวกับตรรกวิทยาและจิตวิทยา  
ดงัต่อไปน้ี 

-  ควรวางหวัขอ้ใหญ่ท่ีมีน ้ าหนกัมากท่ีสุดไวต้อนตน้  และตอนสุดทา้ย  โดย
เอาหัวขอ้ท่ีเห็นว่า  มีเหตุผลน้อยกว่าไวต้อนกลาง  เพราะคนฟังมกัจ าตอนแรกกบัตอนสุดทา้ยได้
ดีกวา่ตอนอ่ืน ๆ 

(1) การนดัหยดุงานของกรรมกรรถไฟมีผลเสียต่อกรรมกรเอง 
(2) การนดัหยดุงานของกรรมกรรถไฟมีผลเสียต่อการรถไฟ 
(3) การนดัหยดุงานของกรรมกรรถไฟมีผลเสียต่อส่วนรวม 

กรรมกรยอ่มสนใจต่อผลเสียท่ีจะเกิดกบัตนมากกว่าของการรถไฟ  และใน
ขณะเดียวกนัก็มีความสนใจต่อส่วนรวมมากกวา่การรถไฟดว้ย 

-  หากจะพูดถึงเร่ืองเก่ียวกบัวิชาการหรือเร่ืองท่ีสลบัซบัซ้อน  ให้เร่ิมตน้จาก
หวัขอ้ท่ีง่ายท่ีสุดไปสู่หวัขอ้ท่ียากท่ีสุด  เพราะตามปกติส่วนท่ีง่ายมกัเป็นพื้นฐานความเขา้ใจในส่วน
ท่ียากหรือสลบัซบัซอ้นต่อไปอีกดว้ย  (นิพนธ์  ศศิธร  2524, 70) 
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จ.  วางโครงเร่ืองใหมี้เง่ือนง าแก่ผูฟั้ง  วธีิน้ีเป็นการสร้างความสงสัยใหเ้กิดแก่ผูฟั้ง
เพื่อตอ้งการใหอ้ยากติดตามเร่ือง  ทั้งน้ีตอ้งอาศยัศิลปะในการสร้างปมของผูพู้ด  ฉะนั้นจะตอ้งมีการ
คิดท่ีดีและถูกตอ้งตามแนวทางท่ีคิดวา่ผูฟั้งส่วนใหญ่สนใจ  (เพียรศกัย ์ ศรีทอง  2537, 50) 

ตวัอยา่งท่ี 1  การพดูเพื่อใหค้วามรู้  เร่ือง “การดูแลรักษาสีรถยนต”์  ใชเ้วลาพดู 10 นาที 
วตัถุประสงค ์  เพื่อแนะน าวธีิการดูแลรักษาสีของรถยนต ์
จ ากดัแนวความคิดท่ี 1 เพื่อใหท้ราบถึงการลา้ง  การขดั  เช็คและรักษารถยนตท่ี์ 

ถูกตอ้ง 
จ ากดัแนวความคิดท่ี 2 เพื่อใหท้ราบถึงวธีิใชน้ ้ายา  การขดั  การเช็ค  การจอดรถ 

ในท่ีร่ม  ไม่ตากแดด  ตากฝน  ฯลฯ 
แนวความคิดใหม่ เพื่อใหสี้ของรถยนตมี์ความคงทน  สีไม่ดา้น  ไม่เสียเร็ว 

การใชน้ ้ายา  วธีิการและเคร่ืองมือใหม่ในการดูแลรักษา 
สีรถ  (วจิิตร  อาวะกุล  2527, 35) 

ตวัอยา่งท่ี 2  การพูดเพื่อโนม้นา้วใจ  เร่ือง “มาอ่านหนงัสือกนัดีกวา่”  ใชเ้วลาพูด
ประมาณ 10-15 นาที 

วตัถุประสงค ์  เพื่อชกัจูงใหผู้ฟั้งหนัมาสนใจการอ่านหนงัสือ 
ประเด็นของเน้ือเร่ือง ใหเ้หตุผลเพื่อใหผู้ฟั้งเห็นวา่  หนงัสือและการอ่าน 

หนงัสือดีอยา่งไร 
1. หนงัสือเป็นเพื่อนท่ีดี  (หยบิออกอ่านเม่ือใดก็ได ้ พกพาไปไหนก็สะดวก) 
2. การอ่านหนงัสือเป็นการใชเ้วลาวา่งท่ีมีประโยชน์และประหยดั  (ราคาไม่แพง

นกั  ซ้ือมาแลว้ใชไ้ดน้าน  อ่านซ ้ าไดอี้ก  เล่มเดียวอ่านไดห้ลายคน) 
3. การอ่านหนังสือช่วยพฒันาตนเองให้ก้าวหน้า (อ่านแล้วได้ความรู้  ท าให้

เรียนเก่ง  ท างานเก่ง  กา้วทนัโลก) 
4. การอ่านหนงัสือช่วยให้เพลิดเพลิน  คลายความเครียด (เช่น  อ่านเร่ืองตลก

ข าขนั  เร่ืองอ่านเล่น) 
5. การอ่านหนังสือช่วยให้เห็นโลกและชีวิตกวา้งข้ึน (ได้ความคิดใหม่ ๆ ดี ๆ 

มองเห็นโลกและชีวติหลายแง่หลายมุม) 
6. การอ่านหนงัสือท าใหเ้กิดก าลงัใจ (ท าใหไ้ม่ทอ้แท ้ มีก าลงัใจต่อสู้อุปสรรค) 
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การขยายความ  เม่ือไดว้างโครงเร่ืองและจดัล าดบัความไวเ้รียบร้อยแลว้  ต่อไปก็เป็นการ
ขยายความ  คือ  การเสริมใจความส าคญัให้ละเอียดพิสดารกวา้งขวางออกไปจากโครงเร่ืองท่ีวางไว ้ 
เพื่อให้เป็นท่ีน่าสนใจ  ก่อให้เกิดความเขา้ใจและมีชีวิตชีวาน่าฟัง  อาจกล่าวถึงใจความส าคญัก่อน
แลว้จึงขยายความตามมา  หรือเร่ิมดว้ยการขยายความก่อนแลว้ลงทา้ยดว้ยใจความส าคญัก็ได ้ การ
ขยายความตอ้งเป็นการขยายใจความส าคญันั้น ๆ โดยตรง  และเหมาะสมกบัเวลา  บุคคล  และ
สถานการณ์ต่าง ๆ  (นิพนธ์  ศศิธร  2524, 76-77) 

 
 แบบของการขยายความ 

1. นิทานหรือตวัอย่าง  ได้แก่  การเล่าเร่ืองท่ีเกิดข้ึน  เพื่อให้ผูฟั้งได้เห็นข้อท่ีผูพู้ดเสนอ
ชดัเจนยิง่ข้ึน  ทั้งน้ีตอ้งใหเ้ห็นเป็นจริงเป็นจงัและไดผ้ลทั้งดา้นอารมณ์และเหตุผลต่อคนฟัง  เช่น 

“…ในท่ีนีใ้ครเคยเห็นคนตายด้วยโรคมะเร็งมาบ้าง ? เป็นกรรมเหลือเกินท่ีข้าพเจ้าได้
ไปเห็นเข้า  หลายปีมาแล้วเพ่ือนคุณพ่อข้าพเจ้าเป็นโรคร้ายนี ้ ข้าพเจ้าไปเย่ียม…ท่ี
โรงพยาบาลยงัจ าได้ดีว่า  แต่ก่อนเป็นคนรูปหล่อ  ท่าทางกระฉับกระเฉงและมีชีวิตชีวา  
ต้องกลับกลายเป็นคนส้ินหวัง  มีแต่นอนรอวันตายอยู่ ทุกขณะ…”  (นิพนธ์  ศศิธร  
2524, 81-82) 

2. สถิติ  คือตวัเลขท่ีนกัพดูใชป้ระกอบการพดูของตน  หากใชไ้ดเ้หมาะสมจะมีผลในการ
พิสูจน์ชกัจูงใจไดดี้มาก  เพราะฉะนั้นเวลาใช้ตอ้งส่งเสริมความส าคญัท่ีจะขยายโดยตรง  ตอ้งอา้ง
จากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้ ไม่ลา้สมยั  และอย่าใชใ้ห้มากเกินไปจะท าให้สับสนน่าเบ่ือ  นอกจากน้ีควร
พยายามหลีกเล่ียงการเสนอตวัเลขท่ีละเอียดมากเกินไป  เช่น  จงัหวดัน้ีมีประชากร 497, 867 คน  
เป็นชาย 247, 420 คน  เป็นหญิง 247, 447 คน  ขอ้ความน้ีถา้พดูเร็ว ๆ จะไม่เกิดผลอะไรเพราะคนฟัง
จ าไม่ได ้ แต่ถา้พูดวา่  จงัหวดัน้ีมีประชากรประมาณคร่ึงลา้นคน  เป็นชายและหญิงเกือบเท่า ๆ กนั  
จะฟังไดง่้ายและจ าไดง่้ายข้ึน  ขอ้ควรค านึงอีกประการคือ  สถิติจะมีความหมายมากยิ่งข้ึน  ถา้สามารถ
เสนอใหส้อดคลอ้งกบัประสบการณ์  ความรอบรู้หรือความเคยชินของคนฟัง  (นิพนธ์  ศศิธร  2524, 
84-85) 

3. การเปรียบเทียบหรืออุปมา  เป็นการแสดงเหตุผลโดยการเปรียบเทียบจากวตัถุ  เหตุการณ์    
ความคิดหรือสถาบันท่ีคล้ายคลึงกันท่ีผูฟั้งรู้จกัหรือเข้าใจดี  ส่ิงท่ีเอามาเปรียบเทียบกันต้องมี
สาระส าคญัเหมือนกนั  พอที่จะเปรียบกนัได ้ และคนฟังรับรอง  เช่น  อธิบายให้ชาวนาไทยฟัง
เร่ืองแอปเป้ิล  แต่พดูวา่  “ลูกแอปเป้ิลมีลักษณะคล้าย ๆ กับลูกพีชนั่นเอง”  อยา่งน้ีจะท าให้ยุง่ไปอีก  
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(นิพนธ์  ศศิธร  2524, 86-87)  หรืออีกตวัอยา่งหน่ึง  ถา้จะเล่าเร่ืองเรือเดินสมุทรท่ีท่านไปพบเห็นใน
ต่างประเทศมาให้ชาวนาฟัง  แล้วใช้การเปรียบเทียบดังน้ี  “…เรือเดินสมุทรล านั้น  ขนาดยาว
มากกว่าความสูงของตึกไครสเล่อร์ในกรุงนิวยอร์ค…”  การเปรียบเทียบลกัษณะน้ี  ตาสี  ตาสา  คง
ไม่ต่ืนเตน้  เพราะไม่เคยเห็นตึกไครสเล่อร์มาก่อน  แต่ถา้เปรียบเทียบใหม่วา่  “…เรือเดินสมุทรล า
นั้นมีความยาวเท่ากับจากท่ีน่ีไปถึงบ้านก านันโน่นแน่ะ…”  คนฟังจะเขา้ใจไดดี้ข้ึน  เพราะฉะนั้นจะ
เปรียบเทียบอะไร  ตอ้งหาส่ิงท่ีผูฟั้งรู้จกัมาเปรียบอย่าเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีเขาไม่เคยเห็นหรือไม่รู้
เป็นอนัขาด  (ม.ร.ว. ชนมส์วสัดิผ   ชมพนุูท  ม.ป.ป., 93) 

4. การยกหลกัฐานอา้งอิง  เช่น  พยานบุคคล  เอกสาร  ต ารา  หนังสือพิมพ์  วรรณคดี  
ต าราประวติัศาสตร์  คมัภีร์  ค  าพงัเพย  สุภาษิต  ค  ากล่าวของบุคคลส าคญั  ฯลฯ  การขยายความแบบ
น้ีอาจใชป้นกบัการขยายความแบบอ่ืน ๆ ได ้

5. การแสดงเหตุผล  อาจจะพดูโดยยกเหตุไปหาผล  หรือจากผลมาหาเหตุก็ได ้
6. การใช้ทศันูปกรณ์  ตามคติที่ว่า  “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น” นั้น  ตรงกบัผลการวิจยั

สมยัใหม่วา่  คนเราเรียนรู้ทางตามากกว่าทางหู  และถา้ใช้ทั้งสองทางพร้อมกนัจะเรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึน  
ฉะนั้นการใชท้ศันูปกรณ์จึงเป็นการช่วยให้เกิดความกระจ่างยิ่งข้ึน  เพราะบางคร้ังหรือบางเร่ืองใช้
ค  าพูดอยา่งเดียวไม่สามารถช่วยให้เขา้ใจกระจ่างแจง้ได ้ นกัพูดจึงควรใช้ทศันูปกรณ์ต่าง ๆ ขยาย
ความการพูดของตน  เช่น  กราฟ  แผนภูมิ  แผนภาพ  แบบจ าลอง  ตวัอย่างของจริง  ภาพยนตร์  
ภาพน่ิง  ฯลฯ 

การใชท้ศันูปกรณ์แมจ้ะมีประโยชน์ต่อการพดู  แต่เวลาใชต้อ้งค านึงดงัน้ี 
6.1 ตอ้งตรงกบัเร่ืองหรือใจความท่ีตอ้งการขยาย 
6.2 อยา่เนน้ทศันูปกรณ์มากเกินสัดส่วนของเวลาท่ีพดู 
6.3 ทศันูปกรณ์ตอ้งมีขนาดท่ีผูฟั้งเห็นไดช้ดัเจน 
6.4 จงพดูและมองผูฟั้งในขณะแสดงทศันูปกรณ์  อยา่พดูกบัทศันูปกรณ์นั้น 
6.5 ทศันูปกรณ์เป็นเคร่ืองประกอบการพูด  อย่ามีจนมากเกินไปท าให้การพูดเป็น

เคร่ืองประกอบทศันูปกรณ์  ความสนใจของผูฟั้งจะลดนอ้ยลง  (นิพนธ์  ศศิธร  2524, 99-100) 
4. การสรุปเร่ืองพูด  การสรุปการพูดเป็นการทบทวนและเนน้จุดท่ีส าคญัอย่างยิ่ง  หรือ

เพื่อเป็นการรวบรวมขอ้ความท่ีกระจดักระจายให้กระชับยิ่งข้ึน  เน้นตอนท่ีส าคญัของเร่ืองให้มี
น ้าหนกัจริงจงั  เร้าใจผูฟั้งใหเ้ช่ือถือหรือคลอ้ยตาม 



TH 103 183 

ในการสรุปน้ี  จงอย่าสรุปอย่างขอไปที  ไม่มีน ้ าหนัก  หรือจบลงอย่างเนือย ๆ ไม่
น่าสนใจ  การสรุปต้องเป็นการตอกตรึง  และช่วยเน้นเร่ืองท่ีได้บรรยายมาให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน  
(วจิิตร  อาวะกุล  2527, 37) 

ทินวฒัน์  มฤคพิทกัษ ์ ไดใ้หห้ลกัในการสรุปไวว้า่ 
“มีความหมายชดัเจน   ไม่เล่ือนลอย 
สัมพนัธ์กบัเน้ือเร่ืองและหวัขอ้เร่ือง 
กะทดัรัด   ไม่เยิน่เยอ้ 
พุง่ข้ึนสู่จุดสุดยอดของสุนทรพจน์”  (2525, 54) 
การสรุปท่ีไดผ้ลกระท าไดห้ลายวธีิ  คือ 
4.1 สรุปความ  คือยอ่เร่ืองท่ีบรรยายทั้งหมดสั้น ๆ  เพื่อให้ผูฟั้งเขา้ใจและจดจ าไดง่้าย

วา่ท่ีพดูมาทั้งหมดวา่ดว้ยเร่ืองใดบา้ง 
4.2 ย  ้าจุดส าคญั  เป็นการย  ้าจุดท่ีผูพู้ดเห็นว่าส าคญัน ามาพูดใหม่ในตอนสรุป  ยอ่มท า

ใหค้วามมุ่งหมายเฉพาะของการพดูเด่นชดัและฝังแน่นในตวัผูฟั้ง  เช่น 
“กล่าวโดยสรุป  การท่ีเราจะรักษาต้นน า้ล าธาร  และบรรเทาภัยท่ีจะเกิดจากน า้

ท่วมได้นั้น  จ าเป็นท่ีเราจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันรักษาทรัพยากรป่าไม้เอาไว้ให้จงได้” 
4.3 ใช้ถอ้ยค าตลกขบขนั  วิธีน้ีตอ้งระมดัระวงัอย่างยิ่ง  เพราะการพูดตลกขบขนัมกั

เป็นการชกัจูงใหอ้อกนอกเร่ือง  หรือท าใหรู้้สึกวา่  เร่ืองท่ีพดูนั้นหยอ่นความจริงจงัลงไปมาก  แต่ถา้
สามารถกระท าไดดี้  จะท าใหค้นฟังจดจ าไดเ้ป็นอยา่งดี  เช่น 

“ท่านท้ังหลายคงจะทราบแล้วว่าทองแพงท าให้ร่างกายเจ็บปวดได้  ด้วยเหตุท่ีทอง
แพงน่ีแหละ  ผมจึงเจ็บปวดนัก  เพราะเม่ือก่อนฟันปลอมซ่ีหน่ึงไม่ก่ีร้อยบาท  มาบัดนีซ่ี้หน่ึงราคา
เรือนหม่ืน  กเ็พราะทองแพงผมกเ็ลยฟันโหว่อยู่จนทุกวนันี”้ 

4.4 การสรรเสริญสดุดี  มกัใชใ้นโอกาสพิเศษ  เช่น  การเฉลิมฉลอง  การเล้ียงส่ง  การ
ชุมนุมเพื่อแสดงความระลึกถึง  โอกาสเหล่าน้ีมกัจบลงดว้ยค าสดุดีเกียรติคุณ  หรือถอ้ยค าท่ีแสดง
ความต้ืนตนัใจอยา่งสุดซ้ึง  เช่น  ครบรอบร้อยปีเกิดของเซอร์  วอลเตอร์  สกอต  สรุปดว้ยค าสดุดีวา่ 

“สกอตแลนด์ได้กล่าวค าอ าลาแก่บุตรผู้ ล่วงลับแล้วของตน  แต่มวลมนุษยชาติ
ท้ังหลายได้อ้าแขนต้อนรับเขาในฐานะท่ีเป็นของขวัญอันล า้ค่าจากสกอตแลนด์  บรรจงสวมมงกุฎ
ให้แก่เขาอยู่ตราบเท่าทุกวันนี ้ ในฐานะท่ีเป็นทายาทแห่งความไม่รู้จักตาย”  (นิพนธ์  ศศิธร  2524, 
136) 
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4.5 ใชถ้อ้ยค าอ าลา  ใชใ้นโอกาสท่ีจะตอ้งจากกนั  เช่น 
“ผมเร่ิมอาชีพราชการท่ีน่ี  ได้พบเพ่ือนรักและภรรยาท่ีแสนดีท่ีน่ี  ได้รับความ

ไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา  และเจริญเติบโตในสายงานอาชีพก็ท่ีน่ี  บัดนี้ถึงเวลาท่ีผมจะต้องจาก
สถานท่ีอันเป็นท่ีรัก  เพ่ือไปรับราชการในท่ีใหม่ตามแนวทางของงานอาชีพ  และความต้องการของ
ผู้บังคับบัญชา  จึงขออ าลาท่านท้ังหลาย ณ โอกาสนี”้ 

4.6 ฝากขอ้คิดหรือทิ้งทา้ยท่ีเป็นภาพเด่นชดั  โดยการทิ้งค าถามให้ผูฟั้งน าไปคิดเป็น
การบา้น  เช่น  เร่ือง “ภาวะผู้น า”  อาจทิ้งทา้ยวา่ 

“ท่านท้ังหลายครับ  ผู้น าคือผู้ อาสาแก้ปัญหาให้ตนเองและผู้ อ่ืน  คนดีดูท่ีการ
กระท า  ผู้น าดูท่ีการเสียสละ  ผู้น ามองเห็นค าตอบในทุกปัญหา  แต่ท่านเช่ือไหมครับผู้แพ้ย่อม
มองเห็นปัญหาในทุกค าตอบ  ท่านละครับ  ท่านจะเป็นผู้น าหรือผู้แพ้  ฝากท่านท้ังหลายคิดพิจารณา
เอาเองกแ็ล้วกัน”  (สุเมธ  แสงน่ิมนวล  2540, 30) 

4.7 เชิญชวนให้ปฏิบติัตามหรือให้เห็นดว้ย  เช่น  ชกัชวนให้ลูกเสือชาวบา้นร่วมกนั
พฒันาหมู่บา้น  อาจสรุปวา่ 

“พ่ีน้องลูกเสือท่ีเคารพรักท้ังหลาย  ถึงเวลาแล้วท่ีเราจะมาช่วยกัน  ร่วมมือกันพัฒนา
หมู่บ้านของเราให้เจริญรุ่งเรือง  โดยถือหลัก 5 ร่วม  คือ  ร่วมคิด  ร่วมสร้าง  ร่วมใช้ประโยชน์  ร่วม
รักษา  และท่ีส าคัญคือร่วมใจ  ถ้าเราร่วมกันได้ทุกร่วม  หมู่บ้านของเรา  ต าบลของเรา  อ าเภอของ
เรา  เจริญรุ่งเรืองแน่นอน  มาซิครับมาร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านด้วยกันตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป”  (สุเมธ  
แสงน่ิมนวล  2540, 30-31) 

4.8 ยกค าคม  ค าพงัเพย  สุภาษิต  กาพยก์ลอน  หรือวาทะของบุคคลส าคญั  โดยเฉพาะ
พุทธสุภาษิตมาลงทา้ย  มกัจะประสบความส าเร็จเสมอ  เช่น  ยกค าคม  ของจอห์น  เอฟ  เคนเนด้ี 

“ท่านคณะกรรมการหมู่ บ้านท่ีเคารพรักท้ังหลาย  หมู่บ้านของเราจะเจริญรุ่งเรือง
หรือไม่  อยู่ ท่ีก  ามือของท่านท้ังหลายแล้ว  เรามาช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญนะครับ  โดยอยาก
ให้ถือคติของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา  จอห์น  เอฟ  เคนเนดี ้ ท่ีว่า  อย่า  อย่าถามว่ารัฐบาล
จะให้อะไรแก่พวกเราได้บ้าง  แต่จงถามตัวของท่านเองว่า  เราจะให้อะไรแก่รัฐบาลได้บ้าง  ครับ  
เรามาให้และให้การพัฒนาแก่หมู่บ้านของเราดีกว่า”  (สุเมธ  แสงน่ิมนวล  2540, 31)  หรือ 

“ก่อนลาจากการบรรยายในวันนี ้ มีค ากล่าวท่ีน่าสนใจว่า  ถ้าต้องการความสบาย
ให้ขวนขวายท าความดี  ถ้าต้องการเป็นเศรษฐีให้มีการประหยัด  ถ้าต้องการสมบัติให้มีความกตัญญู  
ถ้าต้องการความรู้ให้คบบัณฑิต  ถ้าต้องการมิตรให้รู้จักเสียสละ  ถ้าต้องการพละให้บริหารร่างกาย  
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ถ้าต้องการเป็นนายให้มีความยุติธรรม  ถ้าอยากให้คนอุปถัมภ์ให้อ่อนน้อมถ่อมตน  ถ้าอยากให้งาน
มีผลให้มีความขยนั  และถ้าอยากให้เร่ืองส้ัน  เขาบอกให้หยุดพูด  ครับ  ผมกอ็ยากหยุดพูดแล้วครับ  
ขอความสุขสวสัดีจงมีแด่ทุกท่านครับ  สวสัดี”  (สุเมธ  แสงน่ิมนวล  2540, 32) 

4.9 อวยพรก่อนลา  อาจอวยพรให้ผูฟั้งมีความสุข  ความเจริญ  ให้ไดเ้ล่ือนยศ  ต าแหน่ง  
หนา้ท่ีการงานใหส้มใจปรารถนา  ใหสุ้ขภาพแขง็แรงสมบูรณ์  ฯลฯ 

4.10 ลงทา้ยแบบคลายปมปัญหาท่ีผกูไว ้ เช่น 
“โรคท่ีสาธยายถึงโทษสาหัสสากรรจ์มาแล้วนั้น  คือโรคเกียจคร้าน  และโรคฉ้อ

ราษฎร์บังหลวงนั่นเอง”  (นเรศ  นโรปกรณ์  ม.ป.ป., 81) 
4.11 ลงทา้ยแบบประกาศเจตจ านงส่วนตวัในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  ซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งเป็น

คนส าคญั  หรือคนท่ีก าหวัใจของเร่ืองนั้น ๆ อยู ่ เช่น  พูดเร่ืองการทุจริตในวงราชการ  ในฐานะท่ีผู ้
พดูเป็นนายกรัฐมนตรี  ใชค้  าลงทา้ยวา่ 

“ข้าพเจ้าเข้ามาแบกภาระบ้านเมือง  เพ่ือสร้างความเจริญให้เกิดขึน้ทุกวิถีทาง  ถ้า
ข้าพเจ้าไม่สามารถก าจัดทุจริต  คอรัปช่ันลงได้ในสองปีตามท่ีตั้งใจไว้  ข้าพเจ้าก็จะไม่ด้านหน้าอยู่
ในต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปเป็นอันขาด”  (นเรศ  นโรปกรณ์  ม.ป.ป., 82) 

4.12 ลงทา้ยแบบเปรียบเทียบ  หรือยกอุทาหรณ์ประกอบ  เช่น 
“โรงงานไกลหูไกลตาเจ้าหน้าท่ีบ้านเมือง  มักจะเทของเสียลงแม่น า้อย่างโรงงาน

ริมแม่น า้แม่กลอง  ผลก็คือแม่น า้แม่กลองเน่า  ปลาตายเป็นแพมากท่ีสุด  ถ้าท่านยังอยากให้แม่น า้
เจ้าพระยา  ท่าจีน  บางปะกง  เป็นอย่างนั้นบ้าง  กเ็ชิญเทน า้เสีย  และทิง้ของโสโครกลงไปเถิด  ไม่
ผิดหวงัแน่”  (นเรศ  นโรปกรณ์  2540, 82) 
 

 ข้อบกพร่องในการสรุป 
1. จบห้วนเกินไปหรือเยิ่นเยอ้  ความมุ่งหมายของการสรุปก็เพื่อตลบการพูดให้กระชับ

แน่นอีกคร้ังหน่ึง  อยา่หยุดโดยกะทนัหนัเหมือนกบัจะรีบไปท าธุระอ่ืน  แต่อยา่ให้ยาวนกัจนคนฟัง
ตอ้งถอนหายใจ  ท่ีจบโดยกะทนัหนัมกัจะมีค า  ขอจบ  ขอยติุ  ไม่มากก็นอ้ย  เช่น 

“ท่ีพูดมานี ้ กส็มควรแก่เวลาแล้ว  กข็อจบเพียงเท่านี”้ 
“ความคิดเห็นของผมเก่ียวกับปัญหานีก้มี็เพียงเท่านี ้ จึงขอยติุการพูดไว้แต่เพียงเท่านี้” 
“ท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้  ก็หวังว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย  สวัสดี

ครับ”  (ทินวฒัน์  มฤคพิทกัษ ์ 2525, 53) 
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2. ขออภยัหรือขอโทษผูฟั้ง  เป็นการแสดงให้เห็นว่าผูพู้ดไม่มีความเช่ือมัน่ในตนเองพอ  
เพราะถ้าตั้งใจพูดเป็นอนัดี  เตรียมตวัมาอย่างดี  และพยายามพูดอย่างดีท่ีสุดแล้ว  ย่อมจะได้รับ
ความเห็นใจจากผูฟั้ง  ตวัอยา่งการขออภยัผูฟั้ง  เช่น 

      “ท่ีพูดมาท้ังหมดนี ้ อาจมีอะไรผิดพลาดบ้างไม่มากก็น้อย  ก็ขอโทษท่านผู้ รู้ท้ังหลาย
เอาไว้  ณ ท่ีนีด้้วย”  (ทินวฒัน์  มฤคพิทกัษ ์ 2525, 53) 

3. ยกเอาหวัขอ้ใหม่ท่ีส าคญัเพิ่มเติมอีก  ถา้จะมีควรอยูใ่นตอนค าน า  หรือเน้ือเร่ือง 
4. สรุปนอกเร่ือง  วิธีน้ีจะเบนความสนใจของผูฟั้งออกไปจากจุดส าคญัที่ตอ้งการจะให้

คนฟังไดรั้บทราบ  เป็นการเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ 
5. ท าให้คนฟังขาดความสนใจ  ตอนจบตอ้งสร้างความประทบัใจให้กบัคนฟังให้มากท่ีสุด  

อยา่ใหค้นฟังขาดความสนใจเป็นอนัขาด 
6. ขอบคุณผูฟั้ง  การกระท าเช่นน้ีไม่เกิดผลดีอะไรข้ึนมา  เพราะไม่ไดใ้ห้ความกระจ่าง

หรือย  ้าจุดสนใจใด ๆ เช่น 
      “ในท่ีสุด  ผมกข็อขอบคุณท่านท้ังหลาย  ท่ีอุตส่าห์มานั่งฟังตั้งแต่ต้นจนจบ” 
      “สุดท้ายนี ้ ผมขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านท่ีให้เกียรติแก่ผมมาพูดในวันนีอี้กคร้ังหน่ึง  

ขอบคุณครับ”  (ทินวฒัน์  มฤคพิทกัษ ์ 2525, 54) 
 5.  การอ าลาผู้ฟัง  ในการจบเร่ือง  ควรใชภ้าษาเป็นสัญญาณเตือนผูฟั้งให้ทราบวา่  การพูด
ใกลจ้ะจบลงแลว้  เช่น  “ในท่ีสุดน้ี…”  “สุดทา้ยน้ี…”  “ผมขอเรียนย  ้าอีกคร้ังหน่ึงก่อนท่ีจะจบวา่…”  
ฯลฯ  (วิจิตร  อาวะกุล  2527, 37-38)  และจบลงโดยอาจจะใชค้  าว่า  “ขอบคุณ”  หรือ “สวสัดี”  
พร้อมทั้งโคง้ค านบั  หรือยกมือไหว ้

การเตรียมเร่ืองพูดตามขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวมาน้ี  นกัการเมืองชาวไอริชผูห้น่ึง  ไดใ้ห้
ค  าแนะน าสั้น ๆ ส าหรับการพดูวา่  “ประการแรก  บอกคนฟังถึงเร่ืองท่ีต้องการจะบอก (ค าน า)  แล้ว
จึงบอกเขา (เน้ือเร่ือง)  แล้วบอกเขาว่าได้บอกอะไรแก่เขาบ้าง”  (สรุป)  (นิพนธ์  ศศิธร  2524, 140)  
และควรก าหนดสัดส่วนของเน้ือหาในเร่ืองท่ีจะพดู  ดงัน้ี 
  ค าน าหรือค าข้ึนตน้   5-10% 
  เน้ือเร่ือง     80-90% 
  สรุป     5-10% 
 โดยยึดหลกัท่ีวา่  ข้ึนตน้ให้ต่ืนเตน้  ตอนกลางหรือเน้ือหาให้กลมกลืน  และจบลงให้จบัใจ  
(พ.ท.ทองขาว  พว่งรอดพนัธ์ุ  2532, 74) 
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การร่างต้นฉบับ 
 เม่ือไดศึ้กษาส่วนต่าง ๆ ของเร่ืองแลว้  ต่อมาให้ร่างตน้ฉบบัของเร่ืองท่ีจะไปพูดให้ครบถว้น
ทุกส่วน  เร่ิมตั้งแต่ค าปฏิสันถาร  ค  าน า  เน้ือเร่ือง  สรุป  และการจบเร่ือง  เพื่ออ าลาผูฟั้ง  จงอยา่ลืม
วา่นกัพดูผูเ้ตรียมตวัมาพร้อมเท่านั้นท่ีสมควรจะไดรั้บความเช่ือมัน่  การเตรียมพร้อมท่ีสมบูรณ์แบบ  
จะสามารถขจดัความหวาดหวัน่ต่อผูฟั้งได ้ (เดล  คาร์เนก้ี  ม.ป.ป., 42) 
 เพราะฉะนั้นเม่ือจะตอ้งพดูทุกคร้ัง  ผูพ้ดูควรมีการบนัทึกประเด็นส าคญัไวบ้นแผน่กระดาษ
เล็ก ๆ ท่ีสามารถถือไวใ้นมือข้างหน่ึง  ให้เขียนส่ิงท่ีจะพูดลงไปให้หมด  แล้วฝึกฝนให้คุ ้นเคย
จากนั้นก็ยอ่ให้สั้ นลง  ตอ้งตรวจดูว่าบนัทึกนั้นถูกตอ้งตรงตามประเด็นท่ีจะพูดหรือไม่  อาจจะใช้
ปากกาสีต่าง ๆ  เพื่อช่วยใหผู้พ้ดูใชเ้สียงในระดบัต่าง ๆ กนั  หรือเพื่อการหยุดชัว่คราว  (ชาญชยั  อาจินส
มาจาร  ม.ป.ป., 102)  ควรเขียนบนกระดาษแห้ง  เพราะใชส้ะดวก  และบนมุมกระดาษควรมีเลข
ก ากบับอกแผน่ไวด้ว้ย  เม่ือเวลาพูดจริง  ควรวางบนัทึกไวบ้นโต๊ะ  หรือถือไวแ้ต่อยา่ให้เกะกะเพื่อ
ใช้อ่าน  แต่อย่าพึ่งบนัทึกอย่างเดียว  ก่อนพูดตอ้งซักซ้อมทบทวนเน้ือหา  หัวขอ้  ขั้นตอน  และ
แนวคิดจนจ าไดโ้ดยตลอด  (ปรัชญา  อาภากุล  และ กรุนนัทน์  รัตนแสนวงษ ์ 2540, 38) 
 ในการร่างตน้ฉบบัพยายามคิดเสมอวา่ 

1. การกล่าวปฏิสันถารและค าอ าลาตอ้งใชภ้าษาใหเ้หมาะกบัสถานการณ์  หรือกาลเทศะท่ี
จะพดู 

2. ค าน า  เน้ือเร่ือง  และสรุป  ตอ้งเขียนให้อยู่ในประเด็นของหัวขอ้เร่ืองที่จะพูดและ
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการพดูเสมอ 

3. ตอ้งเรียบเรียงหรือล าดบัความคิดใหเ้น้ือหาทุกตอนเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัตั้งแต่ตน้จนจบ 
4. ใหภ้าษาใหก้ระชบั  ชดัเจน  เขา้ใจง่าย  และสุภาพเหมาะกบัสถานการณ์ 
คร้ันร่างเสร็จแลว้  พยายามอ่านทบทวนหลาย ๆ เท่ียว  หากเน้ือหาตอนใดไม่เรียบร้อยหรือ

บกพร่อง  ให้ขดัเกลาแกไ้ขเสียใหม่  จนกระทัง่ไดต้น้ฉบบัท่ีพอใจ  แลว้ลองอ่านออกเสียงดงั ๆ 
เหมือนกบัการพดูจริง 
 

แบบทดสอบ 
ใหเ้ลือกขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
1. ขอ้ใดกล่าวไดถู้กตอ้งท่ีสุด 

1) สัตวส์ังคมทุกชนิดจะส่ือสารกนัดว้ยอวจันภาษา 
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2) การอ่านเป็นการส่ือสารท่ีมนุษยใ์ชม้ากท่ีสุด 
3) การพดูเป็นการส่ือสารท่ีมีขอ้จ ากดันอ้ยกวา่วธีิอ่ืน 
4) มนุษยส่ื์อสารกนัไดดี้กวา่สัตวป์ระเภทอ่ืนเพราะมนุษยมี์อวจันภาษาท่ีดีกวา่ 

2. ผูรู้้ไดจ้ดัวชิาการพดูใหเ้ป็นศาสตร์เพราะเหตุใด 
1) เพราะมีการศึกษาเล่าเรียนกนัในสถาบนัอุดมศึกษา 
2) เพราะมีช่ือเป็นทางการวา่  วาทศาสตร์  หรือวาทศิลป์ 
3) เพราะเป็นวชิาท่ีสามารถเรียนรู้ไดท้ั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
4) เพราะเป็นวชิาท่ีสอนใหพ้ดูแต่ดี  ไม่ใช่ดีแต่พดู 

3. เหตุใดสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ จึงบรรจุวชิาการพดูเป็นวชิาบงัคบั 
1) ตอ้งการใหน้กัศึกษาพดูไดค้ล่อง 
2) ตอ้งการใหน้กัศึกษาพดูดีพดูเป็น 
3) ตอ้งการใหน้กัศึกษากลา้พดูกลา้แสดงออก 
4) ตอ้งการช้ีใหเ้ห็นวา่ “ปากเป็นเอก  เลขเป็นโท  หนงัสือตรี  ชัว่ดีเป็นตรา” 

4. ปัจจยัขอ้ใดท่ีท าใหค้นพดูไดดี้ 
1) การเรียนรู้และการฝึกฝน  2)   ประสบการณ์และสัญชาตญาณ 
3)    พรสวรรคแ์ละความชอบส่วนตวั 4)   ชาติตระกลูและสัญชาตญาณ 

5. คติโบราณท่ีวา่ “อยูค่นเดียวให้ระวงัความคิด  อยูก่บัมิตรให้ระวงัวาจา”  มีประโยชน์ต่อการพูด
อยา่งไร 
1) เตรียมตวัเป็นผูน้ า  2)   สร้างมนุษยสัมพนัธ์ 
3)   พฒันาบุคลิกภาพ   4)   วางรากฐานระบอบประชาธิปไตย 

6. การพดูท่ีเป็นปิยวาจา  จดัเป็นการพดูในระดบัใด 
1) พดูได ้    2)   พดูเป็น 
3)   พดูดี    4)   พดูเด่น 

7. ท่ีกล่าวกนัว่า  ขอ้ดีของการพูดประการหน่ึง  คือ  สามารถพิสูจน์ผลของการพูดได้ทนัทีนั้น  
เป็นอยา่งไร 
1) มีการตดัสินโดยคนฟังหรือผูด้  าเนินการใหมี้การพดู 
2) มีการประเมินจากเน้ือหา  และวธีิการน าเสนออยา่งมีหลกัเกณฑ ์
3) พิสูจน์จากการแสดงออกทัว่ไปวา่  น่าสนใจมากนอ้ยเพียงใด 
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4) พิสูจน์โดยสังเกตจากปฏิกิริยาโตต้อบของผูฟั้ง 
8. ถา้เร่ืองท่ีพดูมีขอ้ความสลบัซบัซอ้น  หรือมีขอ้มูลท่ีจะน าเสนอมาก  ผูพู้ดควรท าอยา่งไรเพื่อให้

ผูฟั้งเขา้ใจไดดี้ 
1) พยายามหลีกเล่ียงความสลบัซบัซอ้นของขอ้มูล 
2) ควรมีการเขียนหรือใชโ้สตทศันูปกรณ์เขา้ช่วย 
3) เตือนใหผู้ฟั้งมีความสนใจในเร่ืองท่ีจะพดูใหม้ากเป็นพิเศษ 
4) พดูชา้ ๆ ชดัเจน  เนน้เน้ือหาทุกตอน 

9. การเลียนแบบวธีิการพดูของผูอ่ื้นมีขอ้ดี  ขอ้เสียอยา่งไรบา้ง 
1) ขอ้ดี  ประหยดัเวลาท าใหส้ามารถพดูไดดี้ในเวลารวดเร็ว 
2) ขอ้ดี  ไดแ้บบท่ีเป็นมาตรฐาน  เป็นท่ีช่ืนชอบของคนฟัง 
3) ขอ้เสีย  ผูพ้ดูไม่สามารถประสบความส าเร็จสูงสุดในการพดู 
4) ขอ้เสีย  จะถูกตราหนา้วา่  เป็นนกัลอกเลียนแบบคนอ่ืน 

10. การก าหนดจดจ าเน้ือหาในการพดูมีความจ าเป็นต่อผูพ้ดูมากนอ้ยเพียงใด 
1) มาก  เพราะจะไดรู้้ล าดบัการพดู  และมีความพร่ังพรูในเน้ือหาท่ีจะพดู 
2) มาก  เพราะผูพ้ดูตอ้งพดูใหต้รงตามท่ีเตรียมไวจ้ะผดิเพี้ยนไม่ไดเ้ด็ดขาด 
3) นอ้ย  เพราะบางคร้ังผูพ้ดูอาจจะนึกเอาเองตอนอยูบ่นเวที 
4) นอ้ย  เพราะถา้มวัแต่นึกถึงเน้ือหามากเกินไป  จะท าใหส้ับสนและเสียกิริยาได ้

11. ผูพ้ดูจะส่งสารไดดี้มากนอ้ยเพียงใด  ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบอะไรบา้ง 
1) เสียง  บุคลิกภาพ  ภูมิปัญญา  จิตใจ 
2) ความกลา้หาญ  บุคลิกภาพ  จิตใจ  ช่ือเสียง 
3) เสียง  เน้ือหา  สถานท่ี  จิตใจ 
4) การวเิคราะห์  ความกลา้หาญ  เน้ือหา  สถานท่ี 

12. สารหรือเร่ืองราวท่ีพดู  ควรมีลกัษณะเช่นไร  จึงจะท าใหก้ารพดูสัมฤทธิผล 
1) ผูพ้ดูสนใจและถนดั  2)   ผูฟั้งมีความสนใจ 
3)   ผูพ้ดูและผูฟั้งมีความสนใจ 4)   ผูพ้ดูมีความรู้และผูฟั้งสนใจ 

 

เฉลย 
 1.   (3)   2.   (3) 
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 3.   (2)   4.   (1) 
 5.   (2)   6.   (3) 
 7.   (4)   8.   (2) 
 9.   (3)   10. (1) 
 11. (1)   12. (4) 
 
 
แบบฝึกหัดการวเิคราะห์ผู้ฟังและสถานการณ์ในการพูด   
เลือกกาขอ้ท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 
1. การพูดท่ีผูพู้ดตอ้งเตรียมเร่ืองท่ีจะพูดให้รอบคอบ  มีเหตุผล  ใชค้  าพูดท่ีมีอิทธิพล  สามารถชกั

จูงผูฟั้งได ้ อยา่พดูตลกไร้สาระ  เป็นการพดูกบัคนในวยัใด 
1)   วยัเด็ก  2)   วยัรุ่น  3)   วยัผูใ้หญ่  4)   วยัชรา 

2. วยัท่ีสนใจเร่ืองท่ีทา้ทาย  ตอ้งการลองดีกบัส่ิงใหม่ ๆ  ช่ืนชมวีรบุรุษ  และให้เวลาความสนใจท่ี
ข้ึนอยูก่บัเน้ือหา  คือคนในวยัใด 
1)   วยัเด็ก  2)   วยัรุ่น  3)   วยัผูใ้หญ่  4)   วยัชรา 

3. จ านวนของผูฟั้งมีผลต่อการพดูมากนอ้ยเพียงใด 
1) มาก  ท าใหผู้พ้ดูเตรียมเน้ือหา  วธีิน าเสนอ  ภาษา  และแนวทางในการพดูได ้
2) มาก  ท าใหผู้พ้ดูมีความเปล่ียนแปลงดา้นอารมณ์  และการสร้างบรรยากาศ 
3) นอ้ย  เพราะผูพ้ดูตอ้งเตรียมตวัพดูมาอยา่งดีอยูแ่ลว้ 
4) นอ้ย  เพราะผูฟั้งจะมีมากนอ้ยเพียงใด  ผูพ้ดูก็ยงัใชภ้าษาและเน้ือหาอยา่งเดิม 

4. ขอ้ใดเป็นลกัษณะทางจิตวทิยาของผูฟั้ง  ท่ีผูพ้ดูจะตอ้งน ามาพิจารณาในการพดู 
1) วยัของผูฟั้ง   2)   เพศของผูฟั้ง 
3)   จ านวนผูฟั้ง   4)   พื้นความรู้และประสบการณ์ของผูฟั้ง 

5. การเตรียมตวัของผูพ้ดูขอ้ใดท่ีมีผลมาจากพื้นความรู้ของผูฟั้งน้อยท่ีสุด 
1) การเตรียมเน้ือหา   2)   การใชภ้าษา 
3)   การใชท้่าทาง   4)   การน าเสนอ 

6. บุคคลท่ีมีความแตกต่างกนัในดา้นใดท่ีผูพ้ดูตอ้งระวงัถอ้ยค าใหม้ากเป็นพิเศษ 
1) ศาสนาและวฒันธรรม  2)   วยัและอาชีพ 
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3)   ความรู้และความตอ้งการพื้นฐาน 4)   ประสบการณ์  และสถานภาพการสมรส 
7. เวลาใดท่ีผูฟั้งใหค้วามสนใจต่อการพดูมากท่ีสุด 

1) 08.00-10.00 น.   2)   10.00-12.00 น. 
3)   13.00-15.00 น.   4)   15.00-17.00 น. 

8. การวเิคราะห์สถานท่ีพดูก่อนการพดู  มีความจ าเป็นมากนอ้ยเพียงใด 
1) มาก  เพราะท าใหเ้กิดความคุน้เคย  เวลาพดูจะไดไ้ม่ประหม่า 
2) มากพอสมควร  เพราะท าใหท้ราบวา่ควรแต่งกาย  ใชภ้าษาและปรับตวัอยา่งไร 
3) นอ้ย  เพราะหอ้งจะใหญ่เล็กเพียงใด  ผูพ้ดูตอ้งใชไ้มโครโฟนอยูแ่ลว้ 
4) นอ้ยมาก  เพราะจะไม่มีผลต่อการเตรียมตวัของผูพ้ดูเลย 

ขอ้ 9-12  ใหน้ าค าตอบต่อไปน้ีตอบค าถามขอ้ 9-12 
ค าตอบ 1.   ใหค้วามรู้หรือขอ้เทจ็จริง 
 2.    พดูเพื่อโนม้นา้วจิตใจผูฟั้ง 
 3.    พดูเพื่อความเพลิดเพลิน 

4.    พดูเพื่อแนะน า 
9. ขอ้ใดเป็นการพูดเพื่อมุ่งให้ผูฟั้งไดท้ราบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ อย่างย่อ ๆ  ทราบลกัษณะของงาน  

วธีิปฏิบติังาน  เป็นตน้ 
10. การพดูในขอ้ใดท่ีผูพ้ดูอาจใชว้ธีิการบรรยาย  อธิบาย  เล่าเร่ือง  หรือสาธิตประกอบเพื่อความเขา้ใจ 
11. การพดูในขอ้ใดท่ีผูพ้ดูควรตอ้งแสดงความสนใจและมีความรักในตวัผูฟั้ง 
12. ในโอกาสกล่าวค าสดุดี  ค  าอวยพร  ค าขอบคุณ  ค าปราศรัยในงานบนัเทิงต่าง ๆ ควรพดูแบบใด 
 

เฉลย 
1.   (3)   2.   (2)   3.   (1) 
4.   (4)   5.   (3)   6.   (1) 
7.   (1)   8.   (2)   9.   (4) 
10. (1)   11. (2)   12. (3) 
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แบบฝึกหัดเกีย่วกบัการเตรียมเร่ือง 
จงเลือกตอบขอ้ท่ีท่านเห็นวา่ถูกตอ้งท่ีสุด 
1. ค าปฏิสันถารในขอ้ใดท่ีนิยมใชใ้นการพดูแบบเป็นพิธีการ 

1) เพื่อนผูร่้วมทุกขทุ์กท่าน 
2) เพื่อผูร่้วมชีวติท่ีรักทุกท่าน 
3) พี่นอ้งชาวน ้ากอ้ท่ีน่าสงสารทุกท่าน 
4) ท่านประธานและคณะกรรมการท่ีนบัถือทุกท่าน 

2. “นายกลบัมีด  เตรียมเชือดการบินไทย”  เป็นการใชค้  าน าแบบใด 
1) แบบพาดหวัข่าว   2)   ท าใหผู้ฟั้งสงสัย 
3)   แบบสนุกสนาน   4)   น าเหตุการณ์รอบ ๆ ตวัมากล่าว 

3. “ทุกฤดูกาลท่ีผ่านมา  เกษตรกรชาวแปดร้ิว  ปลูกข่าขายไดว้นัละกวา่ 3 ร้อยบาท  โดยไม่ตอ้ง
เสียค่าลงทุนมากนกั”  เป็นการใชค้  าน าแบบใด 
1) แบบพาดหวัข่าว   2)   ยกตวัอยา่งใหเ้ห็นจริง 
3)   ยกสาเหตุท่ีตอ้งมาพดู  4)   จ้ีจุดส าคญัของเร่ืองนั้น ๆ 

4. ค าน าแบบใดท่ีนิยมใชก้นัมาก  เพราะโอกาสผดิหวงัมีนอ้ย 
1) แบบตั้งค  าถาม   2)   ยกขอ้ความท่ีเร้าใจ 
3)   สรรเสริญคนฟัง   4)   กล่าวถึงความส าคญัของเร่ือง 

5. “หลายท่านคงเคยไดย้นิกิตติศพัทข์องแหลมตะลุมพุกท่ีถูกพายุแฮเรียตถล่มเม่ือปี 2505  คนตาย
นบัพนั  เป็นปลายแหลมท่ีอนัตราย  แต่อุดมสมบูรณ์ดว้ยสัตวน์ ้ า  และสะดวกในการคมนาคม
มายงัตวัอ าเภอ  ท่ีนัน่แหละบา้นเกิดผมหล่ะ”  ค าน าเช่นน้ีบกพร่องอยา่งไร 
1) พดูออ้มคอ้ม   2)   พดูออกตวั 
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3)   พดูถ่อมตน   4)   พดูนอกเร่ือง 
6. “ก่อนท่ีจะมาพูด  ผมคิดวา่จะพยายามเตรียมตวัให้ดีที่สุด  แต่เอาเขา้จริง ๆ แลว้งานต่าง ๆ มนั

รุมเร้าเหลือเกิน  จนแทบจะหาเวลาเตรียมพูดไม่ได ้ เพิ่งจะมีเวลาเม่ือวานน้ีเอง  แต่ก็เตรียมได้
ตามมีตามเกิด  ฉะนั้นการพูดวนัน้ีอาจจะหยอ่นในดา้นขอ้มูลไปบา้ง  คงจะไม่วา่กนั”  ขอ้ความ
น้ีเป็นค าน าท่ีบกพร่องในดา้นใด 
1) พดูออ้มคอ้ม   2)   พดูออกตวั 
3)   ขอโทษผูฟั้ง   4)   พดูถ่อมตน 

7. ขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการพดูจากแหล่งใดนบัเป็นขอ้มูลท่ีแน่นอน  น่าเช่ือถือและท าใหผู้ฟั้งสนใจ 
1) ไดจ้ากการอ่านต าราต่าง ๆ  2)   ไดจ้ากการฟังข่าวหรือส่ือต่าง ๆ 
3)   ไดจ้ากประสบการณ์ของผูพ้ดูเอง  4)   ไดจ้ากหนงัสืออา้งอิงประเภทต่าง ๆ 

8. การวางโครงเร่ืองก่อนพดูมีความจ าเป็นหรือไม่ 
1) จ าเป็น  เพราะผูพ้ดูจะไดก้ าหนดเวลาในการพดูไดถู้กตอ้ง 
2) จ าเป็น  เพราะผูพ้ดูสามารถพดูไปตามล าดบัขั้นตอน  บรรลุจุดมุ่งหมายได ้
3) ไม่จ  าเป็น  ถา้ผูพ้ดูมีความรู้ในเร่ืองท่ีจะพดูดีอยูแ่ลว้ 
4) ไม่จ  าเป็น  ถา้การพดูนั้น ๆ ไม่ไดก้  าหนดขอบข่ายและเวลาไวแ้น่ชดั 

9. การพดูในเชิงวชิาการ  หรือการพดูแสดงความคิดเห็น  ควรวางโครงเร่ืองอยา่งไร 
1) ตามล าดบัเวลา    2)   ตามล าดบัสถานท่ี 
3)   ตามล าดบัเน้ือหา    4)   ตามล าดบัขอ้ความหรือเร่ือง 

10. การขยายความในแต่ละประเด็นท่ีพดูควรยดึหลกัอยา่งไร 
1) ใชถ้อ้ยค าใหมี้ชีวติชีวาน่าฟัง  2)   น าเสนอขอ้มูลท่ีแปลกใหม่ 
3)   อธิบายใหช้ดัเจนเขา้ใจง่าย  4)   ขยายใจความส าคญันั้น ๆ โดยตรง 

11. ถา้จะใชส้ถิติขยายความ  ควรใชอ้ยา่งไร 
1) ใชใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะหามาได ้  2)   ตวัเลขตอ้งละเอียดท่ีสุดเพื่อความถูกตอ้ง 
3)   ใชต้วัเลขท่ีฟังไดง่้ายและจ าไดง่้าย  4)   ใชต้วัเลขใหน้อ้ยท่ีสุดเพราะคนฟังเบ่ือ 

12. ขยายความดว้ยการเปรียบเทียบขอ้ใดจึงจะไดผ้ล 
1) เคร่ืองบินคองคอร์ดบินเร็วยิง่กวา่เสียง 
2) ปลาแซลมอนมีรูปร่างคลา้ย ๆ ปราเทร้านัน่แหละ 
3) คลองปานามามีความกวา้งพอ ๆ กบัแม่น ้าไนล ์
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4) กวางเรนเดียร์ก็คลา้ย ๆ กบัตวัแวนเดอบรีส  ผดิกนัก็แต่มีเขาเท่านั้น 
13. ในโอกาสพิเศษ  เช่น  การเฉลิมฉลอง  หรือการเล้ียงส่ง  ควรจะสรุปอย่างไร  จึงจะเข้ากับ

บรรยากาศ 
1) ใชถ้อ้ยค าตลกขบขนั   2)    การสรรเสริญสดุดี 
3)   ฝากขอ้คิดหรือทิ้งทา้ย   4)    ยกอุทาหรณ์ประกอบ 
 

14. “สุดทา้ยน้ี  ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความสนใจในเร่ืองท่ีผมพูดมาเป็นอยา่งดี”  การสรุป
เช่นน้ีมีขอ้บกพร่องอยา่งไร 
1) จบหว้นเกินไป    2)   ขอโทษผูฟั้ง 
3)   ท าใหค้นฟังขาดความสนใจ  4)   ขอบคุณผูฟั้ง 

15. ตน้ฉบบัหรือตน้ร่าง  ควรใชอ้ยา่งไร 
1) เขียนขอ้ความท่ีจะพดูใหล้ะเอียดทุกบททุกตอน 
2) ตอ้งซกัซอ้มทบทวนจนจ าเน้ือหา  ขั้นตอน  ไดโ้ดยตลอด 
3) เขียนใส่กระดาษมาก ๆ ขนาดเล็ก ๆ เพื่อพกพาไดส้ะดวก 
4) ใหพ้ิจารณาแต่เน้ือหาท่ีจะพูด  ส่วนอ่ืน ๆ เช่น  ค  าปฏิสันถาร  ค  าน า  สรุป  ค่อยคิดเอาตอน

พดูจริงได ้
 

เฉลย 
 1.   (1)   2.   (1)   3.   (2) 
 4.   (4)   5.   (1)   6.   (2) 
 7.   (3)   8.   (2)   9.   (3) 
 10. (4)   11. (3)   12. (1) 

13. (2)   14. (4)   15. (2) 
   


