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บทที ่ 9 
การพูดแบบต่าง ๆ 

 

 

  การพดูมีความส าคญัในชีวติประจ าวนัของมนุษยเ์รามาก  เพราะมนุษยเ์ราจ าเป็นตอ้ง
ติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืน  ทั้งคนท่ีอยูใ่กลชิ้ดกนัคือญาติพี่นอ้ง  คนในครอบครัว  และคนท่ีอยูห่่าง
ตวัแต่อยูใ่นสังคมเดียวกนั  คือเพื่อนฝงู  เพื่อนร่วมงาน  เพื่อนบา้น  คนท่ีรู้จกักนั  ซ่ึงแมแ้ต่คนท่ีไม่
รู้จกักนัมาก่อน  ก็ยงัอาจมีโอกาสส่ือสารกนัได ้  ดงันั้นหากสามารถพดูไดดี้  ส่ือสารไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  ก็จะท าใหผู้พ้ดูใชชี้วติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข 
 

รูปแบบของการพูด 

 การส่ือสารดว้ยการพดูในสังคม  มีรูปแบบส าคญั 2 ประการ  คือ 
1. การพูดแบบไม่เป็นทางการ  การพดูแบบน้ีเป็นการส่ือสารระหวา่งบุคคลตั้งแต่ 2 คน

ข้ึนไป  แต่ค่อนขา้งจ ากดัจ านวนคือไม่ควรเกิน 4-5 คน  ส่วนใหญ่จะเป็นการพูดแบบตวัต่อตวั  การ
ส่ือสารแบบน้ีไม่จ  ากดัเวลา  ไม่จ  ากดัสถานท่ี  ข้ึนอยูก่บัความพอใจของผูส่ื้อสารและผูรั้บสาร  ใชใ้น
ชีวติประจ าวนั  การพูดแบบไม่เป็นทางการน้ีผูพ้ดูกบัผูฟั้งมกัไม่ไดเ้ตรียมตวัล่วงหนา้มาก่อน  เน้ือหา
ในการพดูก็ไม่แน่นอนและไม่มีขอบเขต  แต่เป็นการพูดท่ีคนเราใชม้ากท่ีสุด  การพดูแบบน้ีแยก
ออกเป็นประเภทยอ่ยดงัน้ี 

1.1 การทกัทาย  การทกัทายปราศรัยเป็นธรรมเนียมของมนุษยห์ลายชาติหลายภาษา  
โดยเฉพาะคนไทยซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นผูท่ี้ผกูมิตรกบัคนอ่ืนไดง่้าย  เราสามารถใชอ้วจันภาษาในการทกัทาย
ได ้ คือการยิม้  ตามปกติการทกัทายปราศรัยจะเป็นการส่ือสารระหวา่งคนท่ีรู้จกักนัแลว้  แต่ก็มีบา้ง
ท่ีผูท่ี้ไม่เคยรู้จกักนัจะทกัทายปราศรัยกนั  และท าใหเ้กิดสัมพนัธภาพท่ีดีต่อไป 

การปราศรัยของคนไทยเรามกัจะเร่ิมตน้ดว้ยการพูดวา่ “สวสัดีค่ะ (ครับ)”  และ
กล่าวต่อไปวา่ “สบายดีหรือคะ (ครับ)”  แต่ก็ตอ้งพิจารณาส่วนประกอบอยา่งอ่ืนดว้ย  เช่น  เพื่อน
สนิทกนัก็จะทกัทายกนัดว้ยถอ้ยค าท่ีแสดงความสนิทสนมกนั  อยา่งไรก็ตามควรรักษามารยาทใน
การทกัทายปราศรัย  คือไม่กา้วก่ายเร่ืองส่วนตวั  ไม่ใชถ้อ้ยค าท่ีท าใหอี้กฝ่ายหน่ึงไม่สบายใจ  หาก
ตอ้งพดูคุยกนันอกเหนือไปจากการทกัทาย  ก็พดูถึงเร่ืองท่ีก่อให้เกิดความสบายใจดว้ยกนัทั้งสองฝ่าย 
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การแสดงกิริยาอาการประกอบค าทกัทายปราศรัย  กระท าไดห้ลายอยา่ง  เช่น  
การยิม้  กม้ศีรษะ  จบัมือ  จบัแขน  ไหว ้ ในกรณีท่ีทกัทายผูใ้หญ่  ซ่ึงการแสดงออกน้ีข้ึนอยูก่บัฐานะ
ของบุคคลท่ีเราทกัทาย  และข้ึนอยูก่บัความสนิทสนมคุน้เคยดว้ย 

1.2 การแนะน าตัว  การแนะน าตวัเป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินชีวติประจ าวนั  เพราะ
แต่ละวนัเราตอ้งพบปะติดต่อกบับุคคลอ่ืน ๆ  ถึงแมว้า่คนไทยจะไม่คุน้เคยกบัการแนะน าตวัตรง ๆ 
นกั  แต่สถานการณ์บางคร้ังก็ท าใหต้อ้งแนะน าตวัเพื่อไม่ใหบุ้คคลท่ีอยูใ่นสถานการณ์อึดอดั 

การแนะน าตวัเป็นทางน าไปสู่การสังสรรคส์มาคม  เช่น  คนท่ีไปงานเล้ียงมีโอกาส
ท่ีจะไดพ้บกบับุคคลท่ีเราไม่รู้จกัเป็นจ านวนมาก  ดงันั้นจึงควรค านึงถึงมารยาททางสังคมใหม้ากท่ีสุด  
ในสถานการณ์เช่นน้ีอาจจะไม่ใช่การแนะน าตวัตรง ๆ  แต่จะเร่ิมดว้ยอวจันภาษาก่อน  เช่น  การ
แสดงสีหนา้ท่าทางท่ีเป็นมิตร  การช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยเฉพาะอยา่งยิง่สุภาพสตรี  แลว้จึงแนะน าตวั
ดว้ยการกล่าวช่ือของตนเองใหช้ดัเจน  อาจบอกนามสกุล  สถานท่ีเรียน  หรือสถานท่ีท างาน  แต่
ควรระวงัวา่  ไม่บอกต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน  หรือสถานท่ีท างานท่ีจะท าใหอี้กฝ่ายหน่ึงรู้สึกดอ้ย  
และอีกฝ่ายหน่ึงก็ควรแนะน าตวัเองเช่นกนั 

การแนะน าตวัในกลุ่มนกัศึกษาใหม่  หรือกลุ่มท่ีมาประชุมดว้ยกนัโดยไม่รู้จกักนั
มาก่อน  ก็เป็นเร่ืองท่ีควรศึกษาเช่นเดียวกนั  การแนะน าตวัในสถานการณ์เช่นน้ีควรบอกช่ือ  นามสกุล  
สถานศึกษา  ภูมิล าเนา  ความถนดั  หรือรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น  เพื่อใหเ้กิดความเป็นกนัเอง  
สามารถท่ีจะสนทนาหรือประชุมต่อไปไดอ้ยา่งไม่ติดขดัและอยา่งสะดวกใจ 

นอกจากน้ีก็มีการแนะน าตวัอยา่งค่อนขา้งเป็นทางการมากกวา่  คือการแนะน าตวั
เวลาท่ีไปท ากิจธุระ  และการรายงานตวัเวลาท่ีผูบ้งัคบับญัชามาตรวจงาน  ในการแนะน าตวัควร
บอกช่ือ  นามสกุล  บอกเร่ืองกิจธุระ  หรือบอกเร่ืองการปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน  และผลการปฏิบติังาน
ในขณะนั้น 

1.3 การสนทนา  การสนทนาเป็นการส่งสารและรับสารท่ีง่ายท่ีสุด  ท าไดร้วดเร็วท่ีสุด  
แต่ก็มีบทบาทส าคญัมากในชีวติประจ าวนั  เพราะมนุษยเ์ราจะตอ้งพบปะพดูคุยกบัผูอ่ื้น  เพื่อ
ปรึกษาหารือ  เพื่อแลกเปล่ียนความรู้  ความคิด  หรือประสบการณ์เพื่อความสนุกสนาน  ผอ่นคลาย
ความเครียด  เป็นตน้ 

การสนทนาเป็นกิจกรรมระหวา่งบุคคลสองคนหรือมากกวา่นั้น  กิจกรรมน้ีเป็น
ศิลปะอยา่งหน่ึง  ผูท่ี้มีศิลปะในการสนทนายอ่มเป็นผูท่ี้มีเสน่ห์ในตวัเอง  มีคนอยากคบหาสมาคม  
อยากพดูคุยติดต่อดว้ย  ถึงแมว้า่การสนทนาจะเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของคนทัว่ไป  ไม่ไดมี้



TH 103 211 

กฎเกณฑต์ายตวัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดก็ตาม  ผูท่ี้สนทนาก็ควรจะใชไ้หวพริบของตน
พิจารณาวา่ควรจะพดูอยา่งไร  สนทนาอยา่งไร 

การสนทนานั้นไม่ไดห้มายถึงการพดูเท่านั้น  แต่หมายถึงการฟังดว้ย  ผูส้นทนาท่ี
ดีไม่ใช่ผูท่ี้พดูเป็นอยา่งเดียว  แต่ตอ้งฟังเป็นดว้ย  คือตั้งใจฟัง  ยอมรับฟัง  และทนฟังผูอ่ื้นได ้ 
โดยทัว่ไปก็ใชห้ลกัการพดูทัว่ ๆ ไปนัน่เอง  คือตอ้งพิจารณาผูฟั้ง  จุดประสงคใ์นการพดู  โอกาส
และเร่ืองท่ีจะพดู  เร่ืองท่ีจะพดู  ควรเป็นเร่ืองท่ีทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกนั  เป็นเร่ืองท่ีเหมาะ
กบักาลเทศะและเหตุการณ์  ไม่ใช่เร่ืองส่วนตวัของผูพ้ดูหรือผูฟั้ง  เวลาสนทนาควรใชภ้าษาท่ีสุภาพ  
มีมารยาทดี  ไม่พดูเสียคนเดียว  ไม่พดูจาโออ้วดตวั  มีกิริยาสุภาพอ่อนโยน  เป็นตน้ 

1.4 การเล่าเร่ือง  การเล่าเร่ืองคือ  การท่ีบุคคลหน่ึงไดเ้ห็นหรือไดย้นิเร่ืองราวบางอยา่ง
มา  แลว้น ามาถ่ายทอดใหค้นอ่ืนฟัง  เพื่อใหผู้ฟั้งไดรั้บรู้เร่ืองราวนั้นดว้ย  การเล่าเร่ืองแบบไม่เป็น
ทางการก็มีการเล่านิทาน  การเล่าประสบการณ์  หรือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนสู่กนัฟัง  ผูท่ี้เล่าควรมี
ความจ าดี  เล่าเน้ือหาไดค้รบสมบูรณ์  หรืออาจอธิบายเพิ่มเติมไดต้ามความสามารถ  การล าดบั
เหตุการณ์ไม่สับสน  เวลาเล่าสามารถใชเ้สียงและท่าทางไดเ้หมาะกบัเหตุการณ์ในเร่ือง  แต่ตอ้งให้
เป็นธรรมชาติและสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองดว้ย 

การเล่าเร่ืองเป็นวธีิการพดูท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง  เม่ือน ามาแทรกไวใ้นการพูดแบบ
อ่ืน ๆ จะท าใหก้ารพดูนั้นน่าสนใจข้ึน  ศิลปะของการเล่าเร่ืองก็คือท าใหผู้ฟั้งติดใจ  อยากฟัง  ผูเ้ล่า
ควรวิเคราะห์ผูฟั้งก่อนวา่  ผูฟั้งมีความรู้ระดบัใด  วิเคราะห์เพศ  และวยัเพื่อเลือกเร่ืองท่ีเล่าไดเ้หมาะสม  
ขอ้ส าคญัคือการใชภ้าษา  ควรใชค้  าง่ายใหค้นทัว่ไปเขา้ใจไดง่้าย  รวบรัด  ไม่ใหมี้รายละเอียดมาก
เกินไปจนน่าเบ่ือ  เม่ือเล่าจบแลว้ควรสรุปฝากแง่คิดท่ีไดรั้บจากเร่ืองท่ีเล่านั้น 

1.5 การพูดโทรศัพท์  การพดูโทรศพัทมี์ลกัษณะคลา้ยกบัการสนทนา  หากเป็นการ
พดูคุยกนัระหวา่งคนท่ีรู้จกักนั  ซ่ึงก็มีวธีิการพดูเช่นเดียวกบัการสนทนาทัว่ ๆ ไปนัน่เอง  แต่เวลาท่ี
เราโทรศพัทไ์ปหาบุคคลใดบุคคลหน่ึง  บุคคลนั้นอาจจะไม่ใช่ผูท่ี้มารับสายก็ได ้  ดงันั้นเม่ือมีผูม้า
รับสาย  เราควรแจง้หมายเลขโทรศพัทท่ี์ตอ้งการติดต่อ  เพื่อตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่ผดิพลาด  
หลงัจากนั้นก็บอกช่ือตนเอง  หรือช่ือของผูท่ี้เราตอ้งการพูดดว้ยอยา่งชดัเจน  หากผูท่ี้เราตอ้งการพูด
ดว้ยไม่อยูใ่นขณะนั้น  และเราตอ้งการฝากขอ้ความ  ควรแจง้ขอ้ความท่ีตอ้งการบอกใหส้ั้นท่ีสุด  
พร้อมกบัช่ือและหมายเลขโทรศพัทข์องเราดว้ย 

ในกรณีท่ีเราเป็นฝ่ายรับโทรศพัท ์  ควรแจง้หมายเลขโทรศพัทข์องเราให้อีกฝ่าย
หน่ึงทราบพร้อมกบัถามวา่เขาตอ้งการพูดกบัใคร  และรีบติดต่อใหท้นัที 
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การพดูโทรศพัท ์  นอกจากจะตอ้งค านึงถึงมารยาทในการพดูแลว้  ควรค านึงถึง
เวลาดว้ย  คือพดูเฉพาะท่ีจ าเป็น  และไม่ใชเ้วลานานเกินควร 

2. การพูดแบบเป็นทางการ  เป็นการพดูท่ีมีแบบแผน  และส่วนใหญ่พดูในท่ีชุมนุมชน  มี
ผูฟั้งเป็นจ านวนมาก  ผูพ้ดูจะตอ้งมีการเตรียมใจและเตรียมความพร้อมทุกดา้นนบัตั้งแต่การเตรียม
เร่ือง  ผูพ้ดูควรก าหนดวตัถุประสงคห์ลกัของการพดูใหช้ดัเจนวา่ตอ้งการใหผู้ฟั้งไดรั้บทราบเร่ืองอะไร  
แลว้จึงก าหนดวตัถุประสงคร์องเป็นประเด็นต่าง ๆ  ต่อมาก็คือการสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง  ดว้ย
การฝึกฝนใหเ้กิดความช านาญ  นอกจากน้ียงัตอ้งเตรียมเร่ืองการแต่งกาย  บุคลิกภาพ  และส่ิงอ่ืน ๆ 
ท่ีจ  าเป็นดว้ย  การพดูแบบน้ีแยกออกเป็นประเภทยอ่ยดงัน้ี 

2.1 การสัมภาษณ์  การสัมภาษณ์  คือการสนทนาอยา่งมีแผนล่วงหนา้  ไม่ใช่การ
ซกัถามอยา่งฝ่ายหน่ึงเป็นโจทก ์  อีกฝ่ายหน่ึงเป็นจ าเลย  การพดูแบบสัมภาษณ์เป็นการส่ือสาร
เร่ืองราวต่าง ๆ ใหผู้ฟั้งเขา้ใจเร่ืองราวนั้น ๆ ไดแ้จ่มแจง้  เป็นการส่ือสารของผูรู้้ขอ้มูลหรือมี
ประสบการณ์ในเร่ืองนั้น  รูปแบบของการสัมภาษณ์  คือการพดูซกัถามแสดงความคิดเห็นระหวา่ง
บุคคลสองฝ่าย  คือฝ่ายท่ีถาม  และฝ่ายท่ีตอบค าถาม 

ผูส้ัมภาษณ์  หรือฝ่ายท่ีถามจะตอ้งมีคุณสมบติัต่อไปน้ีคือ  เขา้ใจวตัถุประสงคข์อง
การสัมภาษณ์อยา่งชดัเจน  เพื่อเตรียมค าถามไดต้รง  ใชภ้าษาไดดี้  คือพดูจาไดช้ดัเจนแจ่มแจง้  มี
ไหวพริบในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้  สามารถตั้งค  าถามไดเ้หมาะกบัเวลาท่ีก าหนดให ้ มีมนุษยสัมพนัธ์
ท่ีดี  และวางตวัไดเ้หมาะสม  ไม่แสดงตวัวา่มีความรู้ความสามารถมากกวา่ผูใ้หส้ัมภาษณ์และผูฟั้ง
คนอ่ืน ๆ 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์  หรือฝ่ายท่ีตอบค าถาม  จะตอ้งมีคุณสมบติัต่อไปน้ีคือ  ตอ้งมีความรู้
ความสามารถ  หรือมีประสบการณ์เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะสัมภาษณ์  มีความเตม็ใจและพึงพอใจท่ีจะให้
สัมภาษณ์  เน่ืองจากการสัมภาษณ์นั้นก็คือการเปิดเผยเร่ืองราวให้ผูอ่ื้นไดรู้้และเขา้ใจเร่ืองนั้น ๆ 
อยา่งละเอียด  ชดัเจนและแจ่มแจง้นัน่เอง 

การสัมภาษณ์มีทั้งแบบท่ีไม่เป็นพิธีการ  และเป็นพิธีการ  การสัมภาษณ์ท่ีไม่เป็น
พิธีการมกัไม่มีการก าหนดวนั  เวลา  สถานท่ี  และเร่ืองท่ีจะสัมภาษณ์  แต่จะอาศยัโอกาส  เช่น  นกัข่าว
สัมภาษณ์บุคคลส าคญั ๆ  การสัมภาษณ์บุคคลเก่ียวกบัความคิดเห็นทัว่ ๆ ไป  และการส่งแบบสอบถาม
หรือซกัถามทางส่ือมวลชน  ซ่ึงในกรณีเช่นน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ไม่จ  าเป็นตอ้งตอบค าถามทั้งหมดก็ได ้ 
วธีิการสัมภาษณ์ก็อาจเป็นไปอยา่งรีบด่วน  เพราะตอ้งการความรวดเร็ว  และอาจจะไม่มีการเตรียม
ค าถามไวล่้วงหนา้  แต่จะคิดข้ึนมาในตอนนั้นเลย  ส่วนการสัมภาษณ์แบบท่ีเป็นพิธีการนั้น  จะมี
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การนดัหมายกนัก่อน  เช่น  การสัมภาษณ์บุคคลส าคญัในท่ีประชุม  ผูส้ัมภาษณ์ตอ้งเตรียมความ
พร้อมในดา้นสถานท่ีและนดัหมายผูใ้หส้ัมภาษณ์ล่วงหนา้  ตอ้งก าหนดเร่ืองท่ีจะสัมภาษณ์ใหพ้ร้อม  
การสัมภาษณ์แบบน้ีมกัจดัข้ึนเพื่อประชาสัมพนัธ์  หรือแถลงข่าวท่ีประชาชนทัว่ไปสนใจ  การ
สัมภาษณ์ทางสถานีวทิยหุรือโทรทศัน์ท่ีมีการก าหนดบุคคลผูส้ัมภาษณ์และผูใ้หส้ัมภาษณ์ไวอ้ยา่ง
ชดัเจน  ก็ถือวา่เป็นการสัมภาษณ์แบบเป็นพิธีการเช่นเดียวกนั 

2.2 การบรรยาย  การพูดแบบบรรยาย  คือการพูดถึงรายละเอียดเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงให้
ผูฟั้งเขา้ใจ  และถ่ายทอดความรู้ไดแ้จ่มแจง้ชดัเจน  มีลกัษณะเป็นการส่ือสารทางเดียว  คือผูส่้งสาร
เป็นผูเ้สนอหรือแนะน าเร่ืองนั้น ๆ 

การบรรยาย  มีลกัษณะเป็นการอบรม  หรือสั่งสอนแบบเป็นพิธีการ  เพื่อสอน  
เผยแพร่  หรือฝึกอบรม  จุดมุ่งหมายคือท าใหผู้ฟั้งคลอ้ยตาม  เช่ือถือดว้ยวธีิการต่าง ๆ  เช่น  การจูงใจ  
การใชเ้หตุผล  การใชท้ฤษฎีต่าง ๆ  ตลอดจนขอ้เท็จจริง  ผูฟั้งจะไดรั้บความรู้  ขอ้มูลข่าวสาร  ความ
เขา้ใจ  และอาจเกิดแนวความคิดหรือทศันคติใหม่ ๆ จากเร่ืองราวท่ีบรรยายนั้น 

การบรรยายเป็นวธีิการถ่ายทอดความรู้ท่ีใชก้นัมานานแลว้  และยงัไดรั้บความนิยม
อยูท่ ัว่ไป  การบรรยายท่ีดีคือการพดูท่ีดึงดูดความสนใจของผูฟั้งไดต้ลอดเวลา  จูงใจผูฟั้งใหย้อมรับ
และเช่ือถือ  เน้ือหาท่ีบรรยายจะตอ้งเหมาะกบักลุ่มผูฟั้ง  และจดัล าดบัขั้นตอนของเน้ือหาไดดี้  ไม่
สับสนและวกไปวนมา  ขอ้ความท่ีบรรยายตอ้งกระจ่างชดัเจน  และประเด็นต่าง ๆ มีการเช่ือมโยง
กนั  ควรหาตวัอยา่งประกอบในตอนต่าง ๆ ท่ีควรจะมีตวัอยา่งเพื่อความแจ่มแจง้ดว้ย 

ผูท่ี้จะบรรยายตอ้งเตรียมตวัตามทฤษฎีการพดูทัว่ไป  คือก าหนดหวัขอ้เร่ืองส าคญั  
แลว้ศึกษาเร่ืองนั้นอยา่งละเอียด  ตามปกติผูบ้รรยายมกัจะมีความรู้สูงในเร่ืองท่ีจะบรรยายอยูแ่ลว้  
แต่ก็จะตอ้งรักษาระดบัความสนใจของผูฟั้งอยูต่ลอดเวลา  จึงควรศึกษาขั้นตอนการพดู  การ
เรียงล าดบัความ  และการต่อเน่ืองของความคิด  จะอธิบายเหตุก่อนแลว้ไปสู่ผล  หรือยกผลข้ึนมา
ก่อนแลว้อธิบายสืบไปหาเหตุก็ได ้  การพดูบรรยายควรใชภ้าษาท่ีเป็นการสนทนา  และผูบ้รรยาย
ควรมีความสามารถในการแสดงออกในดา้นต่าง ๆ  เช่น  น ้าเสียง  สีหนา้  แววตา  ท่าทาง  
ตลอดจนสัมพนัธภาพกบัผูฟั้งดว้ย 

2.3 การประชุม  การประชุมคือการท่ีคนเราไดม้าพบปะพดูคุยกนัเพื่อแลกเปล่ียน
ข่าวสาร  ความรู้  ขอ้เท็จจริง  และประสบการณ์ในการท างาน  และยงัเป็นการช่วยในดา้นการ
ตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ เช่น  การวนิิจฉยัปัญหา  การตดัสินปัญหา  การแกไ้ขปัญหา  การก าหนด
นโยบาย  หรือการก าหนดกฎเกณฑใ์นการตดัสินใจ  ความคิดเหล่าน้ีเป็นเร่ืองของกลุ่มมากกวา่
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ปัจเจกบุคคล  ผูท่ี้เขา้ประชุมมกัมาจากส่วนงานต่าง ๆ กนั  เม่ือประชุมกนัแลว้จะไดค้วามคิดเห็น
และปัญหาของผูอ่ื้น  ไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นและทรรศนะซ่ึงกนัและกนั 

การประชุมแบ่งออกเป็นหลายชนิด  เช่น  การประชุมปรึกษาหารือกนั  การ
ประชุมทางวชิาการ  การประชุมแบบรัฐสภา  การประชุมเชิงปฏิบติัการ  เป็นตน้  ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง
เฉพาะการประชุมท่ีมีอยูท่ ัว่ไปในหน่วยงานต่าง ๆ คือ การสัมมนา  การสัมมนาคือการประชุมเพื่อ
แกไ้ขปัญหาร่วมกนั  โดยมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็น  เพื่อน าไปสู่การตดัสินใจ
หรือการก าหนดนโยบาย  การประชุมจะรวมสมาชิกท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด  เพื่อรับฟังนโยบายและ
วตัถุประสงค ์  มีผูท้รงคุณวุฒิหรือวทิยากรมาบรรยายหรืออภิปราย  ใหค้วามรู้แก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
และมีการซกัถามปัญหาดว้ย  อาจมีการแบ่งกลุ่มเพื่อพิจารณาแกไ้ขปัญหา  ปัญหาน้ีมกัก าหนดไว้
แน่นอน  มีระดบัการแกไ้ขปัญหาสูง  และการแกไ้ขปัญหานั้นจะตอ้งร่วมมือกนัหลายฝ่าย  เม่ือ
เสร็จส้ินการสัมมนาแลว้  จะมีการสรุปผลไวเ้ป็นหลกัฐานเพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบติัต่อไป 

2.4 การอภิปราย  การอภิปรายคือการพดูแสดงความรู้  ความคิดเห็น  และ
ประสบการณ์ของบุคคลกลุ่มหน่ึงตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป  เพื่อปรึกษาหารือกนัและออกความคิดเห็น  
เพื่อแกปั้ญหาท่ีมีอยู ่ หรือแลกเปล่ียนความรู้ความคิดในเร่ืองท่ีก าหนดให้ 

การอภิปรายแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ 2 ประเภท  คือ  การอภิปรายกลุ่ม  ซ่ึงมี
จ  านวนผูอ้ภิปรายเท่าไรก็ได ้  แต่ส่วนมากไม่เกิน 20 คน  ทุกคนมีส่วนในการพูดและแสดงความ
คิดเห็น  ผลดักนัพดู  ผลดักนัฟัง  ไม่มีผูฟั้งท่ีเป็นบุคคลภายนอก  การอภิปรายกลุ่มน้ีมกัใชใ้นการ
ประชุมปรึกษาหารือในการด าเนินงานในขอบเขตของผูร่้วมอภิปราย  ในกลุ่มจะมีการแต่งตั้ง
ประธานและรองประธานเพื่อท าหนา้ท่ีควบคุมการอภิปราย  และการอภิปรายในทีป่ระชุมชน  ซ่ึง
เป็นลกัษณะการอภิปรายท่ีผูพ้ดูกลุ่มหน่ึงแสดงความคิดเห็นแก่ผูฟั้ง  และเปิดโอกาสใหผู้ฟั้งได้
ซกัถามในเวลาท่ีก าหนดให ้  การอภิปรายแบบน้ีมกัจดัข้ึนเพื่อแกปั้ญหาส่วนรวม  หรือเพื่อเผยแพร่
ความคิด  ผูอ้ภิปรายเป็นหมู่คณะ  มีจ  านวนท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบของการอภิปราย  และมี
ผูด้  าเนินการอภิปรายท่ีจะคอยควบคุมการอภิปราย 

รูปแบบของการอภิปราย 
การพดูแบบอภิปรายเป็นเร่ืองใหญ่  มีเน้ือหาสาระกวา้งขวาง  และมีผูศึ้กษาไว้

หลายแบบอยา่งดว้ยกนั  ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงรูปแบบการอภิปรายอยา่งกวา้ง ๆ  พอเป็นแนวทางดงัน้ี 
(1) การอภิปรายแบบเป็นคณะ (Panel Discussion)  คือการท่ีคณะของบุคคลซ่ึง

ประกอบดว้ยผูร่้วมอภิปราย 3-7 คน  ร่วมกนัอภิปรายปัญหาต่าง ๆ ท่ีก าหนดข้ึน  เป็นการพดูอภิปราย
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ในท่ีสาธารณะต่อหนา้ผูฟั้งจ านวนมาก  ผูอ้ภิปรายจะตอ้งศึกษาหาความรู้  หรือคน้ควา้หาหลกัฐาน
ขอ้เทจ็จริงในเร่ืองท่ีจะอภิปราย  เพื่อน ามาพดูต่อหนา้ผูฟั้ง  แต่ละคนจะช่วยกนัออกความคิดเห็นใน
ทรรศนะของตนเอง  โดยมีผูด้  าเนินการอภิปรายเป็นผูจ้ดัล าดบัใหพ้ดู  น าไปสู่จุดหมายและช่วยสรุป  
ในตอนทา้ยจะเปิดโอกาสให้ผูฟั้งซกัถาม 

(2) การอภิปรายแบบแลกเปลีย่นความรู้ (Symposium)  การอภิปรายแบบน้ีคลา้ย
กบัแบบเป็นคณะ  ต่างกนัท่ีผูอ้ภิปรายแต่ละคนจะพดูเร่ืองเดียวกนั  แต่แบ่งกนัพดูคนละตอนตามแต่
จะตกลงกนัไวก่้อน  แต่ละคนจะคน้ควา้มาอยา่งละเอียด  และแสดงความรู้  ความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ของตนตามหวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมาย  ผูด้  าเนินการอภิปรายจะเป็นผูท้  าหนา้ท่ีย  ้าประเด็น
ส าคญั ๆ  และสรุปความท่ีผูอ้ภิปรายไดพ้ดูไปแลว้  เม่ือพดูอภิปรายจบแลว้  ผูด้  าเนินการอภิปราย
อาจจะเปิดโอกาสใหผู้ฟั้งซกัถามหวัขอ้ท่ีสงสัยขอ้งใจได ้  การอภิปรายแบบน้ีมกัใชอ้ภิปรายหวัขอ้ท่ี
เป็นวชิาการดา้นต่าง ๆ 

(3) การอภิปรายแบบโต้วาท ี(Debate)  การอภิปรายแบบน้ีคือการอภิปรายโตเ้ถียง
กนัอยา่งมีระเบียบตามหวัขอ้ท่ีก าหนด  มีลกัษณะคลา้ยการโตว้าที  คือฝ่ายหน่ึงเป็นผูเ้สนอ  อีกฝ่าย
หน่ึงเป็นผูค้ดัคา้น  มีประธานเป็นผูรั้กษาระเบียบการโต ้  แต่ละฝ่ายต่างยกเหตุผลมาโตเ้ถียงกนัและ
หกัลา้งกนั  และยดึขอ้เสนอของฝ่ายชนะไปเป็นขอ้ปฏิบติั  การอภิปรายแบบน้ีใชใ้นการประชุมท่ีจะ
ตดัสินขั้นสุดทา้ยวา่จะตอ้งเลือกนโยบายหน่ึงนโยบายใดไปปฏิบติั 

(4) การอภิปรายแบบระดมสมอง (Brainstorming)  การอภิปรายแบบน้ีเป็น
การอภิปรายกลุ่มเพื่อใหส้มาชิกในกลุ่มทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็น  ความรู้  และประสบการณ์ของ
ตนอยา่งอิสระและอยา่งกวา้งขวาง  จุดประสงคคื์อใหผู้เ้ขา้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในทาง
สร้างสรรคใ์นหวัเร่ืองท่ีก าหนดโดยใชร้ะยะเวลาสั้น  ในขณะท่ีร่วมอภิปรายก็แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และประสบการณ์กนั  และในท่ีสุดทุกคนก็ร่วมกนัคิดสรุปแนวทางหรือขอ้ยติุท่ีเป็นประโยชน์  เพื่อ
น าไปใชต่้อไป 

(5) การอภิปรายแบบโต๊ะกลม (Round Table)  การอภิปรายแบบน้ีเป็นการ
ปรึกษาหารือในระหวา่งสมาชิก  สมาชิกทุกคนมีสิทธ์ิในการอภิปราย  มีการจดัโตะ๊เป็นรูปวงกลม  
เพื่อใหเ้ห็นหนา้กนัชดัเจน  มีการปรึกษาหารือกนัอยา่งใกลชิ้ด  การประชุมแบบน้ีจะท าใหเ้กิด
ความคิดไดม้ากเพราะเห็นหนา้กนัถนดั  มีผูด้  าเนินการอภิปรายแบบเดียวกบัการอภิปรายแบบคณะ  
การอภิปรายแบบน้ี  ใชใ้นการประชุมภายในวงใกลชิ้ด  และทุกคนมีสิทธ์ิพิจารณาเท่าเทียมกนั 
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(6) การอภิปรายในทีส่าธารณะ (Public Forum)  การอภิปรายแบบน้ีจะมีผูฟั้ง
จ านวนมาก  และอภิปรายในท่ีสาธารณะ  อาจใชว้ธีิการอภิปรายแบบคณะและแบบโตว้าทีร่วมกนั  
มีการซกัถาม  การแสดงความคิดเห็นสนบัสนุนหรือโตแ้ยง้กบัผูอ้ภิปราย  การตั้งขอ้สังเกต  หรือจะ
มีขอ้เสนอแนะก็ได ้

2.5  การโต้วาที  การโตว้าทีคือการพดูแบบเสนอความคิดเห็นท่ีขดัแยง้กนั  มีฝ่ายท่ีเสนอ
ความคิดเห็นฝ่ายหน่ึง  และมีอีกฝ่ายหน่ึงคา้นความคิดเห็นนั้น  การโตว้าทีมาจากค าวา่ Debate  แต่
ละฝ่ายจะใชว้าทศิลป์กล่าวคา้นความคิดเห็นของอีกฝ่ายหน่ึง  โดยใชเ้หตุผล  ขอ้เท็จจริง  และหลกั
วชิาการมาช้ีใหเ้ห็นวา่ความคิดของฝ่ายตนถูก  และหกัลา้งอีกฝ่ายหน่ึงอยา่งมีเหตุผลและคมคาย 

การโตว้าทีประกอบดว้ยญตัติ  หรือประเด็นในการโต ้  ประธาน  กรรมการ  ผูโ้ต้
และผูฟั้ง  ผูโ้ตแ้บ่งเป็นฝ่ายเสนอและฝ่ายคา้น  มกัมีจ านวนฝ่ายละ 4-5 คน  กระบวนการโตว้าทีจะ
เร่ิมดว้ยประธานกล่าวแนะน าผูโ้ตว้าทีแต่ละคน  จากนั้น  หวัหนา้ฝ่ายเสนอเป็นผูพู้ดก่อน  และหวัหนา้
ฝ่ายคา้นพดูเป็นคนท่ีสอง  แลว้ผูส้นบัสนุนฝ่ายเสนอและฝ่ายคา้นพดูสลบักนัทีละคนจนครบ  ใน
ตอนทา้ยหวัหนา้ฝ่ายคา้นและหวัหนา้ฝ่ายเสนอสรุปตามล าดบั  จบลงดว้ยการท่ีประธานแจง้ผลการ
ตดัสินของกรรมการ  ในการตดัสิน  กรรมการมกัพิจารณาเหตุผล  คารม  และปฏิภาณในการหกัลา้ง
ขอ้กล่าวหาของฝ่ายตรงขา้ม  รวมทั้งบุคลิกและลีลาการพดูดว้ย 

การโตว้าทีเป็นการพูดท่ีสนบัสนุนให้ผูพู้ดรู้จกัคิดและรู้วธีิการเสนอความคิดให้
ถูกตอ้งตามหลกัการ  รู้จกัใชเ้หตุผลและขอ้เท็จจริงมาคดัคา้นหกัลา้ง  และให้ผูฟั้งใชค้วามคิดอยา่ง
มีเหตุผลดว้ย  การโตว้าทีจึงมีประโยชน์ในทางวิชาการ  และมีประโยชน์ต่อคนในสังคมหลาย
ประการ 

2.6 การพูดแบบปาฐกถา  ปาฐกถาคือการพูดท่ีบุคคลคนเดียวแสดงถึงความรู้ความ
คิดเห็นของตนเองใหผู้ฟั้งจ านวนมาก  เป็นการพดูแบบบรรยาย  หรืออธิบายขยายความใหผู้ฟั้งได้
เขา้ใจเร่ืองท่ีพูดอยา่งแจ่มแจง้  ดงันั้นผูพู้ดจึงเป็นบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ดา้นต่าง ๆ 
อยา่งเช่ียวชาญ 

การพดูปาฐกถาอาจจะเป็นการพดูเก่ียวกบัวชิาการก็ได ้  หรือเป็นความรู้ทัว่ ๆ ไป  
ก็ไดเ้ช่นเดียวกนั  แต่จะตอ้งมีการก าหนดหวัขอ้เร่ืองท่ีจะพดูไวล่้วงหนา้  ผูฟั้งอาจเป็นผูก้  าหนดหวัขอ้  
หรือผูพ้ดูก าหนดเอง  ลกัษณะการพดูแบบปาฐกถาไม่ใช่การพดูแบบสอนหรือบรรยายในหอ้งเรียน  
แต่เป็นการพดูใหผู้ฟั้งรู้เร่ืองต่าง ๆ  ในลกัษณะการใหค้วามคิดเห็น  การเสนอแนะ  และการบอกเล่า
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เร่ืองส าคญั  ผูพ้ดูหรือปาฐกจะตอ้งเตรียมตวัมาอยา่งดี  พูดตรงกบัหวัขอ้เร่ืองท่ีก าหนดให ้  พดูอยา่ง
ตรงไปตรงมา  และมีหลกัฐานอา้งอิงใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริงและสมเหตุสมผล 

ถึงแมว้า่การพดูปาฐกถาจะมุ่งใหค้วามรู้แก่ผูฟั้งก็ตาม  ก็ไม่ควรเนน้เน้ือหาสาระท่ี
ยากและท าใหผู้ฟั้งเครียดจนเกินไป  ควรใชค้  าพดูท่ีง่าย ๆ เขา้ใจง่าย  และสร้างบรรยากาศให้
สนุกสนานน่าสนใจดว้ยการแทรกเร่ืองเบา ๆ สลบับา้ง  หากมีการอา้งสถิติ  ตวัเลข  ทฤษฎี  หรือ
หลกัเกณฑต่์าง ๆ  จะตอ้งจดจ าให้แม่นย  า  หรือเขียนมาเพื่อกนัความผิดพลาด  แต่ให้อ่านโดยผูฟั้งไม่
รู้สึกวา่เป็นการตั้งใจอ่าน  ให้รู้สึกวา่ผูพ้ดูไดพ้ดูตามปกติ 

2.7 การกล่าวสุนทรพจน์  สุนทรพจน์หมายถึงค าพดูท่ีไพเราะ  แต่ปัจจุบนัความหมาย
เปล่ียนไปเป็นการกล่าวในโอกาสต่าง ๆ  ของบุคคลท่ีเป็นผูใ้หญ่  เช่น  นายกรัฐมนตรี  เป็นตน้ 

การกล่าวสุนทรพจน์จะมีการเตรียมตน้ร่างไวก่้อน  ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีร่างมีโอกาสเตรียมตวั  
จึงควรศึกษาขอ้มูลของเร่ืองท่ีจะกล่าวใหดี้  ผูก้ล่าวมกัจะอ่านตามตน้ร่างนั้นเลย  ตน้ร่างมกัเป็นภาษา
พูดท่ีดี  เป็นถ้อยค าท่ีมีจงัหวะ  อาจมีสัมผสัคล้องจองในระหว่างวรรคแต่ไม่ใช่สัมผสัแบบบทกว ี 
เป็นภาษาพูดท่ีไพเราะ  ฟังแลว้ร่ืนหู  สุนทรพจน์มกัเป็นค าพูดท่ีกล่าวให้ประชาชนจ านวนมากฟัง  
จึงตอ้งมีการเตรียมตวัใหม้าก 

2.8 การพูดในโอกาสส าคัญ  การพดูในโอกาสส าคญัเป็นการพดูท่ีเราไดพ้บในสังคม
ปัจจุบนั  เม่ือมีการจดังานต่าง ๆ เช่น  งานวนัเกิด  งานเล้ียงตอ้นรับ  งานเล้ียงส่ง  งานข้ึนบา้นใหม่  
งานมงคลสมรส  ฯลฯ  บุคคลท่ีไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญในสังคมยอ่มมีโอกาสไดรั้บเชิญใหพ้ดูใน
โอกาสส าคญั ๆ  ท่ีมีการจดังานข้ึนอยา่งแน่นอน  และตามมารยาทแลว้เจา้ของงานก็ควรจะเชิญผูมี้
เกียรติกล่าวค าอวยพร  หรือแสดงความยนิดี  หรือตอ้นรับตามโอกาส  การพดูแบบน้ี  ผูพ้ดูอาจ
ทราบล่วงหนา้หรืออาจไม่ทราบก็ได ้ จึงมีการเตรียมตวันอ้ยหรือไม่ไดมี้การเตรียมตวัเลย  ดงันั้นใน
การพดูแบบน้ีจึงตอ้งมีเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบัโอกาส  ใชเ้วลากล่าวไม่นาน  และใชค้  าพดูให้
เหมาะสมกบังานนั้น ๆ  ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง  การกล่าวอวยพร  เป็นตวัอยา่ง 

การกล่าวอวยพร  มกักล่าวถึงความส าคญัของโอกาส  ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูอ้วยพร
กบัเจา้ภาพ  การใชถ้อ้ยค าตอ้งไพเราะ  ฟังแลว้ร่ืนหู  เป็นท่ีช่ืนชอบของเจา้ภาพและแขกท่ีมาร่วมงาน  
เช่น  การกล่าวอวยพรคู่บ่าวสาวในงานมงคลสมรส  หลกัส าคญัในการพดูก็คือ  เป็นการอวยพรใหคู้่
สมรสไดค้รองรักกนัอยา่งราบร่ืน  อาจจะให้โอวาทบา้ง  แต่ไม่ควรพดูอบรมสั่งสอนคู่สมรสมาก
เกินไปจนน่าร าคาญ  ควรพดูสั้น ๆ  เป็นลกัษณะการอวยพรโดยใหข้อ้คิดอยา่งยอ่เท่านั้น 
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วธีิการพูด 

 วธีิการพดูมีหลายแบบ  แต่ละแบบมีการเตรียมตวัไม่เหมือนกนั  แต่แบบท่ีดีท่ีสุดนั้นมี
ลกัษณะอยา่งไร  ก็เป็นเร่ืองท่ียงัขดัแยง้กนัอยู ่  เพราะผูพ้ดูแต่ละคนก็มีความถนดัแตกต่างกนัไป  
บางคนถนดัท่ีจะพดูจากความทรงจ า  บางคนถนดัท่ีจะพูดปากเปล่าในทนัทีทนัใดโดยไม่ตอ้งเตรียมตวั  
บางคนก็ตอ้งพดูจากส่ิงท่ีร่างไวจึ้งจะพดูได ้  จึงเห็นไดว้า่ผูพ้ดูแต่ละคนมีวธีิการพดูท่ีไม่เหมือนกนั  
วธีิการนั้นข้ึนอยูก่บัตวับุคคลเองและข้ึนอยูก่บัโอกาสต่าง ๆ ดว้ย  นอกจากน้ีแลว้  บางคร้ังผูพ้ดูก็ถูก
สถานการณ์บงัคบัใหใ้ชว้ธีิการพดูท่ีแตกต่างไปจากส่ิงท่ีตนถนดั  ดงันั้นเราจึงควรทราบวา่วธีิการพดู
นั้นมีก่ีแบบ  แต่ละแบบเหมาะสมกบัโอกาสใด  และผูพ้ดูจะตอ้งเตรียมตวัอยา่งไร 
 โดยทัว่ไป  วธีิการพดูเท่าท่ีปฏิบติักนัอยูส่ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 วธีิดว้ยกนัคือ 

1. การพูดแบบกระทันหัน  การพดูแบบน้ีผูพ้ดูไม่ไดเ้ตรียมตวัมาก่อน  เป็นวธีิการพูดท่ี
สร้างความประหม่าต่ืนเตน้ใหก้บัผูพ้ดูมากท่ีสุด  ส าหรับผูพ้ดูบางคน  โอกาสเช่นน้ีจะเกิดข้ึนได ้ 
หากไม่ใชป้ฏิภาณไหวพริบและความจดัเจนท่ีมีอยูเ่ป็นทุนแลว้  อาจจะพดูไม่เป็นเร่ืองเป็นราวไป
เลยก็ได ้  ขอ้ควรปฏิบติัส าหรับผูพู้ดในสถานการณ์แบบน้ีก็คือ  ตั้งสติให้มัน่  ไม่ต่ืนเตน้ตกใจ
จนเกินไป  ถึงแมว้า่จะเป็นคนท่ีไม่ถนดัในการพดู  ก็อยา่ปฏิเสธ  ต่อรอง  หรือแสดงความลงัเล  ให้
สร้างความรู้สึกพึงพอใจและยนิดีท่ีจะไดพู้ด  ซ่ึงส่ิงน้ีจะสร้างความมัน่ใจใหผู้พู้ด  ในระหวา่งนั้นก็ให้
ใชค้วามคิด  นึกถึงประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเห็นวา่มีประโยชน์  และสอดคลอ้งกบัเร่ืองหรือบรรยากาศ
ท่ีจะพูด  นอกจากน้ียงัสามารถหาขอ้มูลในการพูดจากส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น  เพื่อน ามา
ผสมผสานกบัประสบการณ์ของตนเอง  หากมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเลือกวธีิน้ีมาใชใ้นการพดูของตน  
ควรเลือกเร่ืองท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด  พดูใหส้ั้น  และใชภ้าษาท่ีง่าย  เพื่อป้องกนัความผดิพลาด  การ
เตรียมใจ  เตรียมตวัให้ดี  เร่ิมตน้ใหดี้  จะช่วยใหก้ารพดูของเราประสบความส าเร็จไดม้าก 

2. การพูดโดยอาศัยอ่านจากร่างหรือต้นฉบับ  คือการพดูโดยอ่านจากตน้ฉบบัท่ีเตรียมไว้
ล่วงหนา้แลว้อยา่งดี  ส่วนมากจะเป็นการพดูท่ีเป็นพิธีการต่าง ๆ  เช่น  การกล่าวเปิดงาน  การกล่าว
รายงาน  การกล่าวเปิดประชุม  การกล่าวรายงานการประชุม  การกล่าวสดุดี  การปราศรัย  การให้
โอวาท  ฯลฯ  โดยเฉพาะค าอ่านท่ีใชใ้นโอกาสพิเศษต่าง ๆ นั้น  การอ่านจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งถูกตอ้ง
ทุกถอ้ยค า  ภาษาท่ีใชก้็มกัจะเป็นภาษาท่ีสละสลวยเรียบเรียงมาอยา่งดี  และเป็นทางการมากกวา่
ภาษาพดูตามธรรมดา  การพูดจึงตอ้งอาศยัการอ่านเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดเพื่อป้องกนัความผิดพลาด  ดงันั้น
ผูพ้ดูจึงตอ้งฝึกอ่านตน้ฉบบัใหค้ล่อง  ฝึกอ่านยอ่หนา้  วรรคตอน  ฝึกหาค าศพัทท่ี์ยาก  ส านวนพดู  
ฝึกน ้าเสียง  และการประสานสายตากบัผูอ่้านดว้ย 
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การพูดแบบน้ีอาจจะตอ้งน ามาใชก้บัการพูดท่ีตอ้งเสนอขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการเงิน ตวัเลข  
การอา้งอิงสถิติ  ซ่ึงส่วนใหญ่จะใชใ้นการเสนอรายงานต่าง ๆ  การพดูโดยอ่านจากร่างน้ีเป็นวธีิท่ี
ง่ายท่ีสุด  แต่บางคนก็กม้หนา้กม้ตาอ่านโดยไม่เงยหนา้มองผูฟั้งเลย  ขอ้แนะน าก็คือควรอ่านให้
เหมือนกบัพดู  และสบสายตากบัประธานในงานเป็นคร้ังคราว  เนน้ในตอนท่ีควรเนน้  ไม่อ่านดว้ย
เสียงเสมอกนัไปหมด 

นกัพดูจ านวนไม่นอ้ยท่ีตอ้งอาศยัร่างหรือตน้ฉบบัในการพูด  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพดู
เร่ืองทัว่ ๆ ไป  เพื่อป้องกนัการจ าเร่ืองไม่ได ้ แต่ในขณะเดียวกนัก็จะเกิดความกลวัวา่จะจ าเร่ืองไม่ได ้ 
หรือจะต่อขอ้ความท่ีจะพดูไปในลกัษณะใด  แต่ถา้หากวา่จะใชต้น้ร่างในการพดู  ก็หว ัน่เกรงอีกวา่
จะติดอยูก่บัตน้ร่างนั้น  แลว้กม้หนา้กม้ตาอ่านอยูต่ลอดเวลา  ซ่ึงก็จะท าใหก้ารพดูไม่เป็นไปตาม
ธรรมชาติ  ผูฟั้งก็จะไม่ศรัทธา  ไม่นิยมชมชอบเท่าท่ีควร  ดงันั้นหากจะใชว้ธีิการพูดโดยใชต้น้ร่าง  
ก็ควรปฏิบติัตามขอ้แนะน าต่อไปน้ี  เพื่อใหก้ารพดูไดผ้ลดีท่ีสุด 

ก. เขียนตน้ร่างส าหรับหู  ไม่ใชส้ าหรับตา 
ข. เขียนถอ้ยค าท่ีเราแน่ใจวา่เม่ือเราอ่านออกมาแลว้จะใชไ้ด ้ ใหเ้ป็นลีลาของเราเอง 
ค. เขียนประโยคท่ีง่ายและสั้น 
ง. พยายามตดัขอ้ความหรือประโยคท่ียุง่ยากออกไป 
จ. ใชภ้าษาพดูท่ีเขา้ใจไดง่้าย  หากไม่จ  าเป็นไม่ควรใชศ้พัทเ์ทคนิคต่าง ๆ 
ฉ. พยายามใหมี้ความฉลาดในน ้าเสียง  เช่น  มีการเนน้เสียงในการพดูบางคร้ัง 
ช. พดูใหเ้หมือนกบัวา่เราก าลงัพดูคุยกบัตวัคน  ไม่ใช่พดูอยูก่บัตน้ร่าง  ตอ้งพยายาม

พดูใหเ้หมือนกบัวา่เราไม่ไดใ้ชต้น้ร่างในการพดูเลย  แต่เป็นการพดูคุยกนัตามธรรมดา 
ซ. เม่ือเตรียมตน้ร่างเสร็จแลว้ควรน ามาอ่านหลาย ๆ คร้ัง  เพื่อเรียบเรียงความคิดและ

พยายามใชภ้าษาใหมี้ชีวติชีวา  พยายามเพิ่มเติมส่ิงต่าง ๆ ท่ีเราคิดวา่เหมาะสมลงไป  จึงจะท าใหส่ิ้งท่ี
เราพดูไม่น่าเบ่ือหน่าย  และการพดูของเรามีชีวติชีวา  ไม่ใช่พดูเหมือนเคร่ืองจกัร 

ฌ. เวลาพดูพยายามประสานสายตากบัผูฟั้ง  หากผูพ้ดูไดเ้ตรียมตวัมาอยา่งดี  มีความ
เขา้ใจเร่ืองท่ีพดูไดดี้  ก็จะยิง่สามารถละสายตาจากตน้ร่างมามองผูฟั้งได ้ หรือใชก้ารเหลือบสายตาดู
ตน้ร่างเพียงนิดเดียว  ก็จะสามารถเขา้ใจและพดูต่อไปไดอ้ยา่งดี 

3. การพูดแบบท่องจ าจากร่าง   การพดูแบบน้ีผูพ้ดูจะตอ้งเตรียมยกร่างเร่ืองท่ีจะพดูดว้ย
ตนเอง  หรือใหผู้อ่ื้นร่างใหก้็ได ้  เม่ือร่างเสร็จแลว้จึงท่องจ าเอาไปพดู  ผูพ้ดูจะตอ้งจดจ าเน้ือหาท่ีจะ
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พดูอยา่งแม่นย  า  และตอ้งมีเวลาในการเตรียมตวั  ควรใชก้ารพดูแบบน้ีเฉพาะในโอกาสพิเศษ  หรือ
พิธีการท่ีส าคญั ๆ และพดูสั้น ๆ เพียง 3-4 นาทีเท่านั้น 

ขอ้เสียของการพูดแบบท่องจ าก็คือ  จะตอ้งระวงั  พดูใหผ้ดิพลาดไม่ไดเ้ลย  ดงันั้นผูพ้ดู
จะมวัพะวงกบัเน้ือหาท่ีพูดมากเกินไป  จนอาจลืมเร่ืองการใชส้ายตาและกิริยาท่าทางและท าใหเ้สีย
บุคลิกได ้ นอกจากน้ียงัน่าเบ่ือหน่ายเพราะเสียงของผูพ้ดูจะราบเรียบเป็นท านองเดียว  ท าใหก้ารพดู
ไม่มีชีวติชีวา  ซ่ึงตามหลกัการพดูแลว้ถือวา่ใชไ้ม่ได ้  นกัพดูหนา้ใหม่ส่วนใหญ่มกัจะใชว้ธีิท่องจ า
แลว้เอาไปพดู  เพราะกลวัวา่จะพดูไม่ไดดี้  หรือพูดไม่ออก  แต่ตามความเป็นจริงแลว้  ผูพ้ดูอาจจะ
จ าไม่ไดท้ั้งหมด  และหากลืมขอ้ความตอนหน่ึงตอนใดเสีย  การพดูก็จะติดขดั  อาจสะดุด  
หยดุชะงกั  แลว้ผูพ้ดูจะตอ้งคิดต่อเอาเอง  ท าใหมี้ผลกระทบต่อการแสดงออกและบุคลิกภาพท่ีดีได ้

4. การพูดจากความทรงจ า  การพดูแบบน้ีถือวา่เป็นการพูดจากใจ  จากความรู้สึกท่ีแทจ้ริง
ของผูพ้ดู  เป็นวธีิการพูดท่ีเหมาะสมท่ีสุดกบัการพดูทุกโอกาส  ผูพ้ดูเป็นตวัของตวัเอง  คนท่ีจะพดู
แบบน้ีไดดี้จะตอ้งมีความจ าดี  มีปฏิภาณไหวพริบ  มีความรอบรู้  และสามารถน าเร่ืองราวต่าง ๆ มา
ประสานกนัไดอ้ยา่งดี 

ปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการพดูจากความทรงจ าน้ีก็คือ  หากผูพ้ดูใชว้ธีิท่องจ าส่ิงท่ีจะ
น ามาพดู  ก็จะท าใหก้ารพดูน่าเบ่ือหน่าย  ผูพ้ดูมีลกัษณะเหมือนหุ่นยนต ์ ทั้งยงัอาจจะลืมส่ิงท่ีเตรียม
มาพดูได ้ เพราะตามปกติแลว้  การพดูต่อหนา้คนจ านวนมากจะท าใหผู้พ้ดูเกิดความประหม่า  ต่ืนเตน้  
จนลืมบางส่ิงบางอยา่งท่ีควรพดู  ลืมประสานสายตากบัผูฟั้ง  ลืมแสดงกิริยาท่าทางประกอบ  ฯลฯ  
ดงันั้นหากผูพ้ดูเลือกวธีิการพูดแบบพดูจากความทรงจ า  ก็ควรจะหลีกเล่ียงการท่องจ า  หลีกเล่ียง
ปัญหาการลืมดว้ยการพยายามพดูเร่ืองท่ีผูพ้ดูมีประสบการณ์มาจริง ๆ  และเตรียมตนเองใหพ้ร้อม
โดยใชว้ธีิจ  าแต่เคา้โครงเร่ืองท่ีมีความส าคญัและจ าเป็น  น าเคา้โครงนั้นมาล าดบัไวใ้นความคิดและ
เล่าออกมาใหต่้อเน่ืองกนั 

อยา่งไรก็ตาม  ผูพ้ดูท่ีเกรงวา่จะลืมส่ิงท่ีตอ้งพูด  ก็อาจจะใชก้ระดาษแผน่เล็ก ๆ จดหวัขอ้
ยอ่ ๆ ไวเ้ป็นล าดบั  ขณะท่ีพดูก็ใชว้ธีิเหลือบตาดูหวัขอ้นั้น  แลว้พดูขยายความไปตามท่ีตอ้งการ  ซ่ึง
การเตรียมหวัขอ้อยา่งยอ่น้ีท าใหผู้พ้ดูไม่ลืม  ไม่สับสน  และสามารถเพิ่มเติมเสริมเร่ืองราวไดอ้ยา่ง
กวา้งขวาง  พดูไดเ้น้ือหามากและสะดวกในการรักษาเวลาดว้ย 
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การพูดแบบต่าง ๆ 

 การพดูในท่ีสาธารณะแบ่งออกไดห้ลายแบบตามจุดประสงค ์ โอกาสและสถานท่ีท่ีแตกต่าง
กนัไป  โดยทัว่ไปแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1. การพูดแบบจูงใจหรือชักชวน (Persuasive Speech)  การพูดประเภทน้ีมีเน้ือหาท่ีชกัชวน
ใหผู้ฟั้งเกิดความรู้สึกคลอ้ยตาม  เป็นลกัษณะการโนม้นา้ว  เกล้ียกล่อม  จูงใจ  ปลุกเร้าใหผู้ฟั้ง
เช่ือถือและปฏิบติัตาม  ผูพู้ดตอ้งมีศิลปะในการพูด  ตอ้งใส่อารมณ์และความรู้สึกท่ีจริงใจ  ใช้
จิตวทิยาในการพูด  สามารถสร้างความสนใจจากผูฟั้งไดต้ลอดเวลา  การเรียกร้องความสนใจจาก
ผูฟั้งนั้นท าไดด้ว้ยการพดูให้ความส าคญักบัผูฟั้ง  ยกยอ่งผูฟั้ง  สร้างความเช่ือมัน่ใหผู้ฟั้ง  ถอ้ยค าท่ี
พดูตอ้งมีความหมายชดัเจน  จริงจงั  และมีน ้าหนกั  พยายามท าใหผู้ฟั้งพอใจและเห็นจริงเห็นจงักบั
ค าพดู 

การพดูท่ีเร้าอารมณ์ของผูฟั้งน้ีจะกระตุน้ใหผู้ฟั้งมีปฏิกิริยาโตต้อบในลกัษณะต่าง ๆ อาจ
เป็นความรู้สึกคลอ้ยตาม  หรือเป็นความรู้สึกรุนแรงอ่ืน ๆ  ดงันั้นในการพดูจึงมกัจะตอ้งให้
รายละเอียดในเร่ืองต่าง ๆ  อาจจะตอ้งมีตวัอยา่ง  มีการอุปมาเปรียบเทียบ  และยกเหตุการณ์
ประกอบใหช้ดัเจน  การพูดแบบน้ีเป็นเร่ืองท่ียาก  ตอ้งใชค้วามจริงใจ  ความสุจริตใจ  หรือ
ประสบการณ์ท่ีผูพ้ดูมีอยู ่  จะท าใหค้  าพดูมีพลงัน่าเช่ือถือ  ตวัอยา่งของการพดูแบบน้ีคือ  การ
โฆษณาชกัชวนใหซ้ื้อสินคา้  การหาเสียง  การชกัชวนใหร่้วมกิจกรรม  การปลุกเร้าปฏิกิริยามวลชน  
หรือการเกล้ียกล่อม  ฯลฯ  ซ่ึงจะเนน้ในเร่ืองปฏิกิริยาโตต้อบและวธีิการพดูเป็นจุดส าคญั 

2. การพูดแบบบอกเล่าหรือบรรยาย (Informative Speech หรือ Instructive Speech)  
การพูดประเภทน้ีมีจุดมุ่งหมายใหผู้ฟั้งเกิดความรู้และความเขา้ใจ  ตอ้งการใหผู้ฟั้งไดรั้บทราบเร่ืองราว
ต่าง ๆ  หรือเป็นการสาธิตการท าส่ิงของบางอยา่ง  โดยทัว่ไปเป็นการพูดแบบอบรม  ช้ีแจง  ปฐมนิเทศ  
บรรยายสรุป  การกล่าวรายงาน  การพูดแถลงการณ์  ประกาศ  การบรรยายหรือสอนในชั้นเรียน  
เป็นการพดูแบบใหร้ายละเอียดในดา้นเน้ือหาและความเขา้ใจมากกวา่เป็นการชกัจูงใหค้ลอ้ยตาม  จึง
ไม่มุ่งกระตุน้ใหผู้ฟั้งเกิดปฏิกิริยาโตต้อบ 

การพดูแบบบอกเล่าหรือบรรยายเนน้ในเร่ืองการล าดบัความใหดี้  และตอ้งมีการขยาย
ความ  มีตวัอยา่งประกอบและอา้งเหตุผลประกอบ  เวลาพูดควรใชภ้าษาง่าย ๆ ชดัเจน  เพื่อท่ีคนฟัง
จะไดเ้ขา้ใจไดง่้าย  หลีกเล่ียงการใชศ้พัทย์ากหรือศพัทเ์ทคนิค  แต่ถา้จ าเป็นตอ้งใชก้็ควรอธิบายให้
แจ่มแจง้  ตวัอยา่งของการพูดแบบน้ีคือ  การเล่าประสบการณ์  การบรรยายในชั้นเรียน  การอธิบาย
วธีิการท าเคร่ืองมือต่าง ๆ เป็นตน้ 
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3. การพูดแบบให้ความบันเทงิ (Recreative Speech)  การพดูแบบใหค้วามบนัเทิงเป็น
การพดูท่ีตอ้งการใหส้นุกสนาน  เพลิดเพลิน  ขณะเดียวกนัก็ไดส้าระไปดว้ย  แต่จุดประสงคห์ลกัก็
คือ  ผอ่นคลายความตึงเครียดของผูฟั้ง  ปฏิกิริยาของผูฟั้งท่ีเกิดข้ึนก็คือเสียงหวัเราะและเสียงปรบมือ  
โอกาสของการพดูแบบน้ีจึงเป็นโอกาสท่ีไม่เป็นพิธีการ  เช่น  พูดหลงัอาหาร  พดูในงานร่ืนเริง
บนัเทิงต่าง ๆ  วธีิพดูก็ไม่เป็นพิธีการ  เป็นการพดูสั้น ๆ พดูไดต้รงเป้าหมาย  ใชถ้อ้ยค าท่ีฟังแลว้เบา
สมอง  ตลกขบขนั  แต่ไม่ควรใชค้  าหยาบโลนเป็นอนัขาด 

การพดูแบบใหค้วามบนัเทิงน้ี  ผูพ้ดูจ  าเป็นตอ้งมีพรสวรรคใ์นการท่ีจะกระตุน้ใหผู้ฟั้ง
เกิดความสนุกสนานตามไปดว้ย  นอกจากน้ียงัอาจจะตอ้งมีบุคลิกภาพพิเศษบางอยา่ง  การพดูแบบน้ี
ค่อนขา้งพดูยาก  ฝึกยากกวา่การพดูแบบอ่ืน ๆ  เพราะลีลาการใชค้  าพดู  ท่าทาง  น ้าเสียง  ของผูพ้ดู
จะตอ้งสอดคลอ้งและเหมาะสมกลมกลืนกนั  ขอ้ส าคญัคือ  ผูพู้ดจะตอ้งมีอารมณ์ขนั  มีไหวพริบดี  
สนใจความเป็นไปรอบตวั  การท่ีผูพู้ดจะประสบความส าเร็จในการพดูหรือไม่นั้น  ข้ึนอยูก่บัปฏิกิริยา
โตต้อบของผูฟั้ง  ในสถานการณ์เช่นน้ี  ผูฟั้งมกัจะเตรียมพร้อมในการโตต้อบอยูแ่ลว้  เม่ือถึงจงัหวะ
อนัเหมาะสมก็สามารถหวัเราะและปรบมือได ้ จึงสามารถสังเกตไดอ้ยา่งง่าย ๆ จากปฏิกิริยาของผูฟั้ง
นัน่เอง 

อยา่งไรก็ตาม  ในการพดูแต่ละคร้ังก็ไม่ไดห้มายความวา่  เราจะใชก้ารพดูแบบใดแบบหน่ึง
โดยเฉพาะ  เพราะตามความเป็นจริงแลว้  เราไม่อาจแยกการพดูของเราออกมาเป็นส่วน ๆ ได ้  เรา
มกัจะใชก้ารพดูทั้ง 3 แบบรวม ๆ กนัไปเสมอ  โดยอาจแทรกอยูต่ามส่วนต่าง ๆ ของการพดู  เช่น  
เม่ือเราพดูเพื่อจูงใจคนใหค้ลอ้ยตาม  เราอาจจะตอ้งอธิบายรายละเอียดเบ้ืองหลงัเร่ืองราวใหผู้ฟั้งได้
เขา้ใจมากข้ึน  และในขณะเดียวกนัก็อาจแทรกตวัอยา่งท่ีน่าขบขนั  เพื่อใหก้ารพดูนั้นน่าสนใจ  ผูฟั้ง
ติดใจ  จดจ าไปไดน้าน 

การผสมผสานการพดูทั้ง 3 แบบเขา้ดว้ยกนัน้ี  จะท าไดดี้มากนอ้ยเพียงไรข้ึนอยูก่บั
ความสามารถของผูพ้ดูเอง  โดยมีประสบการณ์และความช านาญเป็นเคร่ืองก าหนด  ผูพ้ดูแต่ละคน
จะมีวธีิการพดูของตนเอง  มีลีลาของตนเอง  การพูดของแต่ละคนจะมีลกัษณะเฉพาะตน  ไม่มีใครท่ี
พดูเหมือนกนัทุกอยา่ง  แต่อาจจะมีวธีิการและลีลาท่ีคลา้ยกนัได ้

ในกรณีท่ีเราพึงพอใจในค าพูดหรือวธีิการพดูของนกัพดูคนใด  เราอาจจะน าวธีิการของเขา
มาดดัแปลงใหเ้ขา้กบับุคลิกของเราได ้  แต่ไม่ควรจะเลียนแบบใหเ้หมือนกบันกัพดูคนนั้นทุกอยา่ง  
เพราะเราจะขาดความเป็นตวัของตวัเองไปทนัที  การเลียนแบบใหเ้หมือนกบัตน้ฉบบัทุกประการ
นั้นเป็นส่ิงท่ีเป็นไปได ้  ทั้งผูฟั้งก็อาจจะทราบวา่เป็นการเลียนแบบและเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดี  ดงันั้น
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ส่ิงท่ีท าไดคื้อน าลกัษณะบางอยา่งท่ีเราเห็นวา่ดีมาดดัแปลงปรับปรุง  และพฒันาให้เป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกบัตวัเราเอง  จากนั้นก็น ามาใชอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ  อยา่งเป็นตวัของเราเอง  การเป็นตวัของ
ตวัเองจะท าใหเ้ราเกิดความมัน่ใจ  และพดูไดดี้  มีความกลมกลืน  เป็นท่ีประทบัใจของผูฟั้ง 
 

แบบทดสอบ 
 

จงอ่านขอ้ความต่อไปน้ีแลว้ตอบค าถามขอ้ 1-3 
 นายวลิาศ  มณีวตั : ขอเชิญ ดร.จิตเกษม  ศรีบุญเรือง (ปรบมือ) 
 ดร.จิตเกษม  ศรีบุญเรือง : องคป์ระธาน  เสด็จในกรมผูท้รงประสิทธ์ิประสาทการศึกษาแก่
พวกเรา (ฮา ปรบมือ)  และนกัศึกษาทั้งหลาย  ถา้เผือ่ดิฉนัเป็นฝ่ายเสนอ  ดิฉนัคงจะค านบัคุณดว้ยวา่
นกัประสบการณ์ทั้งหลาย  แต่เห็นจะท าล าบากหน่อยนะคะ  เพราะใคร ๆ ก็ดูเหมือนจะเรียกคุณวา่
เป็นนกัศึกษาใช่ไหมคะ  (ฮา ปรบมือ)  ก่อนท่ีจะเขา้ประเด็น  ดิฉนัขอแกต้วัสักเล็กนอ้ยค่ะ  เม่ือก้ีน้ี
คุณวลิาศ  ไดแ้นะน าดิฉนัวา่เป็นรุ่นลายครามนะคะ  ดิฉนัรู้สึกกระดากใจเป็นอยา่งมาก… 
1. จงบอกรูปแบบการพดูขา้งตน้ 

1)   การอภิปราย    2)   การโตว้าที 
3)   การแสดงปาฐกถา   4)   การกล่าวสุนทรพจน์ 

2. จงบอกหนา้ท่ีของนายวลิาศ  มณีวตั 
1)   ประธานด าเนินการ   2)  ประธานกรรมการ 
3)   ประธานกิจกรรม    4)   ประธานตดัสินการพดู 

3. เน้ือหาการพดูของ ดร.จิตเกษม  ส่วนใหญ่พดูถึงเร่ืองใด 
1)   การพดูถึงนกัศึกษา   2)   การพดูพาดพิงถึงผูฟั้ง 
3)   การทกัทายผูฟั้ง    4)   การแสดงความเคารพองคป์ระธาน 
 

จงเลือกตอบขอ้ท่ีท่านเห็นวา่ถูกตอ้งท่ีสุด 
4. การอภิปรายแบบใดคลา้ยการโตว้าที 

1)   Panel     2)   Debate 
3)   Symposium    4)   Round Table 

5. ขอ้ใดเป็นค าถามท่ีไม่เหมาะแก่การสัมภาษณ์ 
1)   ค าถามต่อเน่ือง    2)   ค าถามสั้น ๆ 
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3)  ค าถามแบบเดียว    4)   ค าถามหลายแบบ 
6. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะการกล่าวสุนทรพจน์ 

1)   การกล่าวค าปราศรัย   2)   การกล่าวค าอวยพร 
3)   การกล่าวค าสดุดี    4)   การกล่าวปาฐกถา 

7. กระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัในวาระส าคญัตรงกบัขอ้ใด 
1)   การกล่าวค าปราศรัย   2)  การกล่าวค าอวยพร 
3)   การกล่าวค าสดุดี    4)   การกล่าวปาฐกถา 

8. หวัขอ้ใดน ามาใชใ้นการสนทนา 
1)  งานอดิเรก    2)   ข่าวสังคม 
3)   แฟชัน่     4)   ถูกทุกขอ้ 

9. การพดูแบบใดท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัการสนทนามากท่ีสุด 
1)   การเล่าเร่ือง    2)   การพดูโทรศพัท์ 
3)   การบรรยาย    4)   การสัมภาษณ์ 

10. การประชุมท่ีนิยมจดักนัทัว่ไปในหน่วยงานต่าง ๆ เรียกวา่อะไร 
1)   การสัมมนา    2)   การวนิิจฉยัปัญหา 
3)   การปาฐกถา    4)   สุนทรพจน์ 

11. การพดูท่ีตอ้งเสนอขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการเงิน  ตวัเลข  สถิติ  ควรใชว้ธีิการพูดแบบใด 
1)   การพดูแบบกระทนัหนั   2)   การพดูโดยอาศยัอ่านจากร่างหรือตน้ฉบบั 
3)   การพดูแบบท่องจ าจากร่าง  4)   การพดูจากความทรงจ า 

12. การพดูแบบใดท่ีผูพ้ดูควรมีพรสวรรคใ์นการพูดมากท่ีสุด 
1)   การพดูแบบบอกเล่าหรือบรรยาย  2)   การพดูแบบจูงใจหรือชกัชวน 
3)   การพดูแบบใหค้วามบนัเทิง  4)   การพดูแบบเร้าอารมณ์ 

13. การอภิปรายแบบใดท่ีเป็นแบบผูอ้ภิปรายแลกเปล่ียนความรู้กนั 
1)   Public Forum    2)   Brainstorming 
3)   Panel Discussion    4)   Symposium 

14. การพดูแบบใดท่ีเป็นการพดูซกัถามแสดงความคิดเห็นระหวา่งบุคคลสองฝ่าย 
1)   การบรรยายสรุป    2)   การสัมภาษณ์ 
3)   การเรียนการสอน   4)   การอภิปราย 
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15. การแนะน าตวัแบบใดท่ีถือวา่เป็นทางการมากท่ีสุด 
1)   การแนะน าตวัในงานเล้ียง   2)   การแนะน าตวัในกลุ่มเพื่อนใหม่ 
3)   การแนะน าตวัในการสนทนา  4)   การแนะน าตวัเวลาท่ีไปท ากิจธุระ 

 

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

9. (2) 
10. (1) 
11. (2) 
12. (3) 
13. (4) 
14. (2) 
15. (4) 

 


