
การพูดให้ชุมชนฟัง 
                                                      โดย    ดร. สันทัด  ศศิวะณิช 

๑.    การพูดให้ชุมชนฟัง        
  ผู้น ำและนักบริหำรจ ำเป็นต้องน ำเสนอควำมคิดเห็นและสำระเรื่องต่ำง ๆ ต่อผู้อ่ืน หรือพูดให้
ชุมชนฟังอยู่เสมอ  ถ้ำรู้หลักกำรและมีศิลปะในกำรพูด  เรำจะสำมำรถพูดได้อย่ำงมั่นใจ และสร้ำงควำม
ประทับใจให้แก่ผู้ฟังได ้
  ควำมจริงแล้วกำรฝึกให้เป็นผู้ฟังที่ดีนั้นยำกกว่ำกำรฝึกให้เป็นผู้พูดที่ดี เพรำะปกติคนทั่วไป
มักจะชอบพูดมำกกว่ำฟัง และเมื่อตกมำเป็นฝ่ำยผู้ฟังก็มักจะเลือกฟังเฉพำะเรื่องที่ตนสนใจและได้ประโยชน์    
หรือฟังเฉพำะเรื่องที่ตนชอบ และสนุกสนำนเท่ำนั้น   ฉะนั้น ไม่ว่ำเรำจะพูดอะไรให้ใครฟังเรำต้องเข้ำใจผู้ฟัง 
เสียก่อน   ผู้ฟังโดยทั่วไป  มีลักษณะดังนี ้

- ผู้ฟังบำงคนยอมทนฟังเพ่ือให้ได้ประโยชน์ เช่น นักศึกษำจ ำเป็นต้องสนใจฟังกำรบรรยำย
ทำงวิชำกำร เพรำะถ้ำฟังไม่รู้เรื่องก็จะไม่ได้รับควำมรู้ตำมควร ซึ่งอำจท ำให้สอบไม่ผ่ำน   
จึงต้องควบคุมตนเองให้ตั้งใจฟัง   

-    ผู้ฟังบำงคนถูกบังคับให้ต้องฟัง  เช่น  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำจ ำเป็นต้องฟังค ำสั่งค ำบัญชำ  
แต่บำงคนก็อำจไม่สนใจฟังท ำให้ไม่เข้ำใจสำระที่แท้จริง เมื่อถึ งเวลำปฏิบัติงำน อำจท ำ
ไดแ้ต่ไม่ถูกต้อง  เพรำะควำมไม่เข้ำใจ   จึงก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยได ้

         -     ผู้ฟังบำงคนถูกบังคับให้มำฟัง   เรำคำดหวังไม่ได้ว่ำทุกคนจะสนใจฟัง แต่เมื่อผู้ฟังรู้สึกได้
ว่ำเรื่องที่ฟังตรงกับสิ่งที่ตนสนใจหรือรู้สึกว่ำได้ประโยชน์หรือฟังแล้วรู้สึกสนุกเร้ำใจก็จะ
เปลี่ยนใจกลับมำสนใจฟังได้ 

- ผู้ฟังที่ต้องกำรมำฟังเองจะเป็นเพรำะต้องกำรควำมรู้หรือต้องกำรประโยชน์อ่ืนจำกกำรฟัง
ก็ตำม  บุคคลเหล่ำนี้มีควำมคำดหวังในกำรพูดของเรำมำแต่ต้นหำกเรำพูดไม่ดี เขำจะ
ผิดหวังถ้ำเรำพูดดีเขำจะเลื่อมใสศรัทธำต่อเรำไปอีกนำน 

                                 

กำรพูดให้คนจ ำนวนมำกฟัง   มีทั้งผู้ฟังที่สนใจฟังและที่ไม่สนใจฟัง กำรพูดจึงต้องมีกำรชี้น ำ 
โน้มน้ำวให้ผู้ฟังเห็นว่ำกำรฟังนั้นจะได้ประโยชน์  และขณะที่พูด จะต้องพูดให้เร้ำใจชวนติดตำมฟังโดยตลอด
กำรน ำเสนอสำระเรื่องหรือควำมเห็นต่อสำธำรณชน  แม้ว่ำจะเป็นกำรพูดหรือสื่อสำรเพ่ือให้ผู้ฟังรู้และเข้ำใจ
เรื่องใด เพื่อประโยชน์ต่อผู้ฟังเอง   แต่ผู้ฟังบำงคนอำจไม่สนใจฟังและถึงแม้ตั้งใจฟังแต่ผู้ฟังเองอำจมีภูมิปัญญำ
จ ำกัด  ฟังไม่รู้เรื่อง  แม้ผู้ฟังบำงคนไม่ได้ประโยชน์จำกกำรพูดหรือกำรน ำเสนอของเรำ เพรำะควำมบกพร่อง
ของฝ่ำยผู้ฟังเอง  ผู้น ำเสนอที่ดีก็คงจะรู้สึกเสียดำยเวลำ และมีส ำนึกรับผิดชอบต่อควำมสูญเสียนั้นด้วย    
 

 
 

-  ๒  - 
                     

ผู้น ำเสนอจึงควรจะต้องพยำยำมหำวิธีกำรใหผู้้ฟังสนใจและตั้งใจฟังจนเข้ำใจและไดป้ระโยชน์ 
กลับไป  ถึงแมเ้รำจะไม่ใช่นักพูดและกำรพูดของเรำอำจจะไม่มีลักษณะเป็นกำรพูดอย่ำงนักพูดทั่วไป  แต่ในเมื่อ
เรำจะต้องพูด และทุกฝ่ำยต้องเสียเวลำอยู่แล้วเรำจึงควรปรับปรุง  กำรพูดของเรำเพ่ือให้กำรพูดนั้นไม่เสียเปล่ำ



และให้ทุกฝ่ำยได้ประโยชน์คุ้มค่ำกลับไปวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้ได้ผลดีเช่นนั้นไม่ได้ล ำบำกยำกเข็ญจนเกิน
ควำมสำมำรถของเรำเลย  เพียงแต่เรำจะต้องท ำควำมเข้ำใจวิธีกำรพูด และได้ฝึกซ้อมพอสมควร ผลของกำร
น ำเสนออำจออกมำไม่ด้อยกว่ำกำรพูดของนักพูดใด ๆ และถ้ำได้ปฏิบัติบ่อย ๆ เข้ำเรำอำจจะกลำยเป็นนักพูดที่
ดีได้จำกประสบกำรณ์ของเรำนั้นเอง 
 

๑. ๑.   การจะเป็นนักพูดทีป่ระสพความส าเร็จ 
    ก่อนที่จะก้ำวไปสู่ควำมส ำเร็จ โปรดตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นไว้ก่อนว่ำ เรำพบคนช่ำงพูดจ ำนวน

มำก ทีห่ลำยคนมสีรรพคุณถึงขั้นพูดได้ทั้งวัน ไมห่ยุด แต่เมื่อให้ขึ้นพูดต่อหน้ำชุมชนคนเหล่ำนั้น บำงคนจะเงียบ
สนิทบำงคนถึงกับพูดไม่ออกไปเลยท ำไมจึงเป็นเช่นนั้น 
  กำรพูดต่อหน้ำคนจ ำนวนมำกเป็นเรื่องยำกหรือง่ำยขึ้นอยู่กับวิสัยของแต่ละคนเพรำะในขณะที่
คนหนึ่งกล่ำวว่ำการพูดให้ชุมชนฟังไม่ใช่เรื่องยากแต่อีกหลำยคนอำจพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ำการพูดเป็นสาระ
ให้คนจ านวนมากฟังเป็นเรื่องยากที่สุด     

          ถ้ำพิจำรณำว่ำ กำรพูดเป็นทั้งศำสตร์และศิลป์กำรที่จะพูดให้ผู้ฟังยอมรับฟังและรู้สึกประทับใจ
ในกำรพูดของเรำได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ำย  แต่ก็ไม่ยำกเกินกว่ำที่เรำทุกคนจะท ำได้ เพียงแต่ให้ได้เรียนรู้หลักเกณฑ์ใน
กำรพูด รู้ธรรมชำติของผู้ฟัง และรู้จักใช้ศิลปะในกำรน ำเสนอกับได้ฝึกปฏิบัติให้เกิดประสบกำรณ์พอสมควร   
ทุกคนก็จะเป็นนักพูดที่ดีได้ด้วยกันทั้งนั้น 

          นักพูดที่มีพรสวรรค์นั้นมีอยู่จริงแต่มีน้อยนักพูดส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้มีพรสวรรค์มำแต่ก ำเนิด แต่
เมื่อมีควำมมุ่งมั่นและได้เพียรพยำยำมฝึกฝนสร้ำงคุณสมบัติให้เพียบพร้อมกับได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์อย่ำง
ระมัดระวังอยู่เสมอก็จะกลำยเป็นนักพูดที่ดีได้ไม่ยำกนักน้อยคนที่จะพูดเรื่องอะไรก็ได้ในทันทีโดยไม่ต้อง
เตรียมกำรมำก่อนผู้ที่พูดได้ดีในเหตุกำรณ์เฉพำะหน้ำเช่นนั้น จะต้องมีประสบกำรณ์สูงและใช้ประสบกำรณ์ที่มี
อยู่นั้นเป็นวัตถุดิบในกำรพูดประสบกำรณ์ที่น ำมำใช้ในกรณีเช่นนั้น มักจะเกิดขึ้นจำกกำรที่ผู้พูดได้ศึกษำ 
รวบรวมข้อมูลมำตลอดชีวิต  และได้จัดสรรข้อมูลที่มีอยู่มำกมำยนั้นเก็บไว้ในคลังแห่งควำมจ ำในสมองสำมำรถ
เรียกข้อมูลมำใช้ได้ทันทีกำรที่จะพัฒนำให้ได้ถึงระดับนี้ เรำต้องฝึกปฏิบัติจนสำมำรถพูดได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ   
แล้วกำรพูดจะรำบรื่น เสมือนกับได้เตรียมกำรมำเป็นอย่ำงดีส ำหรับกำรพูดครั้งนั้นซึ่งแท้จริงแล้วกำรพูดที่
ประสพควำมส ำเร็จนั้น เกิดข้ึนจำกกำรทีเ่รำได้เตรียมกำรอย่ำงเป็นระบบมำตลอดนั่นเอง 

          ที่ส ำคัญก็คือ นักพูดทุกคนไม่ว่ำจะเป็นนักพูดที่มีพรสวรรค์ หรือนักพูดที่มีประสบกำรณ์ หรือ
นักพูดที่ได้พัฒนำขึ้นมำเป็นนักพูด    แม้จะมีศิลปะในกำรพูดได้ดีเพียงใด  ทุกคนก็ยังจะต้องเตรียมกำรมำเป็น
อย่ำงดีเสมอ และเมื่อขึ้นสู่เวที จะต้องควบคุมกำรพูดของตนให้อยู่ในหลักเกณฑ์  ทั้งยังต้องรู้จักคุมสติให้มีสมำธิ
อยู่ตลอดเวลำที่พูดด้วย  

-  ๓  - 
 

๑. ๒.  การพูดที่อาจจะไม่ประสพความส าเร็จ 
                        ถึงจะเป็นนักพูดที่เก่งแสนเก่งแตก่็ยังอำจพลำดได้ถ้ำกำรพูดของเขำในครั้งนั้นมีลักษณะที่ไม่
เข้ำท่ำต่อไปนี้ 
  (๑)     เตรียมตัวมำไม่พร้อม        

(๒)     เริ่มต้นไม่น่ำสนใจ                         
(๓)     พูดโดยไม่ค ำนึงถึงวัตถุประสงค์ในกำรพูดครั้งนั้น    

  (๔)     พูดโดยไม่ได้ค ำนึงว่ำผู้ฟังต้องกำรฟังอะไร  
(๕)     พูดเพ่ือเอำใจหรือประจบคนใดคนหนึ่ง  



  (๖)     ใช้ควำมเห็นส่วนตัวเป็นหลัก   แทนที่จะใช้ควำมจริงเป็นเกณฑ์ 
  (๗)     พูดวกวน  ออกนอกเรือ่ง  โดยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีก ำลังพูด 

(๘)     พูดโดยไม่ค ำนึงถึงอำรมณ์ของผู้ฟัง    
                   (๙)     พูดโดยไม่ค ำนึงถึงก ำหนดเวลำ 
         (๑๐)     สรุปอย่ำงหละหลวม  ไม่ชี้ให้เห็นสำระส ำคัญ 
 

๑. ๓.   การพูดประสพความส าเร็จหรือไม่วัดได้จากผู้ฟัง 
             กำรพูดจะประสพควำมส ำเร็จหรือไม่ มิได้ขึ้นอยู่กับผู้พูดเพียงฝ่ำยเดียวเท่ำนั้น   แต่ขึ้นอยู่

กับทั้งฝ่ำยผู้พูดและฝ่ำยผู้ฟัง แม้ผู้พูดจะพูดได้อย่ำงดี ไม่มีที่ติ (ตำมทฤษฎีทำงวิชำกำร) แต่ถ้ำผู้ฟังนั้นไม่ได้
ประโยชน์อะไรกลับไปเลย เสียเวลำของทั้งสองฝ่ำยไปมำกมำย  กรณีเช่นนี้แม้อำจจะพิจำรณำได้ว่ำเกิดขึ้นจำก
ควำมบกพร่องของฝ่ำยผู้ฟัง แต่จะวัดว่ำเป็นกำรพูดที่ประสพควำมส ำเร็จไม่ได้  แม้พูดได้ดีวิเศษเพียงใด แต่ถ้ำ
ผู้ฟังไม่ได้ประโยชน์จำกกำรพูดนั้น ก็ต้องวัดผลว่ำ เป็นควำมล้มเหลวของกำรพูดครั้งนั้นด้วย    

ควำมสำมำรถของผู้พูดในกำรสื่อให้ผู้ฟังเข้ำใจได้   เป็นเรื่องส ำคัญจะพิจำรณำ ว่ำ  ผู้พูดเป็น 
ผู้มีภูมิรู้ สติปัญญำดี  พูดอะไรก็ถูกหมดแต่เมื่อพูดให้คนฟังก็จะต้องพูดให้ผู้ฟังเข้ำใจได้ด้วย จึงจะถือว่ำผู้พูดมี
ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง  ถ้าผู้พูดทุกคนตั้งส านึกไว้เสมอว่า ผู้ฟังส าคัญยิ่งกว่าผู้พูดได้เท่าไร ก็จะปลอดภัย
และประสพความส าเร็จได้มากขึ้นเท่านั้น  

 

๑. ๔.  พฤติกรรมของผู้ฟัง 
  ผู้ฟังท่ัวไปมีพฤติกรรมร่วมที่มีลักษณะคล้ำย ๆ กันอยู่บำงประกำร  หำกพบว่ำ  ผู้ฟังมี 

พฤติกรรมดังต่อไปนี้  อย่ำน ำมำเป็นกังวลให้เสียสมำธิและก ำลังใจ 
(๑)     พฤตกิรรมคล้อยตำมกลุ่ม  เช่น  ขอนั่งแถวหลัง ๆ ไว้ก่อน 
(๒)     ควำมพร้อมของผู้ฟังมักจะเริ่มต่อเมื่อได้มีกำรเรียกให้พร้อม  มิฉะนั้น จะเกิดสภำพได้       

ยินแต่ไม่ได้ฟัง อยู่ตลอดเวลำ 
 

 
-  ๔  - 

 

(๓)     ผู้ฟังบำงคนอำจยังคงมีบำงสิ่งติดค้ำงอยู่ในสมองจึงไม่มีสมำธิที่จะฟังถ้ำเป็นเช่นนี้  
ปล่อยไปก่อนเขำตั้งสติได้เม่ือไรก็จะฟังเรำเอง 

          (๔)     เป็นธรรมชำติของมนุษย์ ที่ได้ยินอะไรแล้วมักจะจ ำไม่ค่อยได้  ถ้ำเรำถำมเพ่ือทบทวน   
แล้วไม่มีผู้ตอบ  อย่ำคิดว่ำผู้ฟังไม่สนใจฟังเขำอำจเรียบเรียงข้อมูลที่ได้ฟังไว้ มำตอบ
ไม่ได้ในทนัที ทั้ง ๆ ที่เข้ำใจก็ได้ 

(๕)      ผู้ฟังบำงคนอำจจะคิดว่ำตนรู้เรื่องที่เรำจะพูดอยู่แล้วจึงอำจแสดงท่ำทีไม่ใส่ใจหรือไม่       
ฟังก็ต้องปล่อยไปก่อน เมื่อไรผู้ฟังพบว่ำเรำมีของจริงที่แปลกใหม่ ก็จะชนะใจเขำได้  
จะพูดอะไรเขำก็ฟัง   

                   (๖)      ผู้ฟังบำงคนมคีวำมคำดหวังสูง นำทีแรก ๆ ต้องสร้ำงควำมประทับใจให้ได ้
 

        ๑.๕.  สิ่งที่นักพูดพึงสังวร 
(๑)      ต้องส ำนึกอยู่เสมอว่ำ  เรำก ำลังแสดงบทบำทเป็นพระเอก-นำงเอก ที่ผู้ชมก ำลังให ้
         ควำมสนใจ ถ้าแสดงดีเขาจะเอาใจช่วยถ้ำแสดงไม่สมบทบำทเขำจะผิดหวัง 



(๒)      ต้องรู้ว่ำเรำก ำลังพูดอะไร ในโอกำสใดให้ใครฟัง ณ สถำนที่ในเวลำใดท ำไมจึงต้องพูด  
แล้วปรับกำรพูดของเรำให้เหมำะสมสอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมและบรรยำกำศ 

(๓)      ต้องรู้เสมอว่ำผู้ฟังต้องกำรฟังอะไรหรือพูดอะไรไปแล้วจะก่อประโยชน์ใดให้แก่ผู้ฟัง 
                   (๔)      ต้องพูดผ่ำนบุคลิกภำพที่ดคีรบทุกองค์ประกอบผู้มีบุคลิกภำพดีจะรู้สึกมั่นใจในตนเองได้

ตลอดเวลำ ซึ่งจะท ำให้มีทั้งเสน่ห์และอ ำนำจเป็นที่ประทับใจต่อบุคคลทั่วไปเสมอไม่
ว่ำจะแสดงบทบำทใดในเวทีไหนต่อหน้ำใครรวมทั้งเมื่อพูดให้คนทั่วไปฟังด้วย 

  (๕)      ต้องเตรียมเนื้อหำสำระของเรื่องที่จะพูดให้สมบูรณ์ 
(๖)      ต้องสรรหำสำระ ที่เป็นสีสันชวนฟังมำประกอบให้มำกพอสมควร 
(๗)      ต้องสรรหำค ำน ำที่เหมำะส ำหรับกำรพูดเฉพำะครั้งนั้นซึ่งจะต้องกลมกลืนกับกำร

ด ำเนินเรื่องด้วย 
  (๘)      ต้องฝึกซ้อมพูดอย่ำงน้อยเพ่ือกำรเรียงล ำดับควำม ให้ฟังง่ำย 
  (๙)      ต้องสรุปให้ได้สำระเป็นชิ้นเป็นอัน เพ่ือให้ผู้ฟังเก็บติดกลับไปบ้ำนได้สะดวก 
         (๑๐)      ทิ้งท้ำยให้จับใจ 
  

 
 
 
 
 

-  ๕  - 
 

๑.๖.   ความเป็นนักแสดงเอกของผู้พูด 
            นักพูดที่สำมำรถควรจะได้รับกำรฝึกให้เป็นนักแสดงที่มีฝีมือด้วยเพรำะกำรพูดที่จะได้ผล
สมบูรณ์ ต้องสื่อข้อมูลผ่ำนกระบวนกำรกำรสื่อภำษำที่จะมีประสิทธิผลสูง จึงจะเป็นที่ประทับใจของผู้ฟังได้ดี 
กำรสื่อภำษำจะคำดหวังว่ำจะใช้ถ้อยค ำวำจำของเรำเพียงอย่ำงเดียวแล้วจะสำมำรถสื่อข้อมูลทั้งหมดได้นั้น เป็น
กำรคำดหวังที่ผิดพลำด  ภำษำกำยเป็นพำหะส ำคัญที่จะน ำข้อมูลผ่ำนประสำทตำไปสู่สมองของผู้ฟัง  ผู้พูดจึง
ควรจะสื่อข้อมูลผ่ำนบุคลิกภำพท่ีดีทุกองค์ประกอบ รวมทั้งภำษำกำยด้วย   

  ฉะนั้น ผู้ปรำรถนำจะเป็นนักพูดที่ดี จึงจ ำเป็นต้องพัฒนำบุคลิกภำพของตนให้ดีพร้อมและ
ถึงแม้จะได้พัฒนำบุคลิกภำพมำดีเพียงใด ผู้พูดยังจ ำเป็นต้องรู้จักใช้ลีลำภำษำกำยประกอบกำรพูดด้วย ซึ่งจะมี
ผลท ำให้ผู้ฟังติดตำมกำรพูดได้อย่ำงมีรสชำติและมีอำรมณ์ร่วมกับผู้พูดได้โดยอัตโนมัติ  

 

๑.๗.   บุคลิกภาพของผู้พูด 
  บุคลิกภาพหมายถึงหมายถึงสภาพทั้งทางกายและทางจิตของแต่ละคน ที่ปรากฏออกมา 

เป็นภาพรวมให้ผู้อ่ืนรู้เห็นถึงรูปลักษณะและนิสัยของผู้นั้น   
บุคลิกภำพแบ่งออกได้เป็น  ๔  องค์ประกอบ คือ 

   (๑)   มีรูปลักษณ์ทางกายดี 
   (๒)   มีภูมิความรู้  ความคิด และสติปัญญาดี 
   (๓)   มีการควบคุมอารมณ์ได้ดี 



   (๔)   และมีมรรยาท 
 

  กำรพัฒนำบุคลิกภำพให้ดีพร้อมทุกองค์ประกอบจะท ำด้วยควำมเข้ำใจ เกิดควำมรู้สึกมั่นใจ
ควำมมั่นใจนี้เองจะท ำให้กำรพูดของเรำมีประสิทธิภำพสูงขึ้น  สำมำรถสร้ำงควำมประทับใจให้แก่ผู้ฟังมำกขึ้น
แล้วผู้พูดก็จะประสพควำมส ำเร็จมำกยิ่งขึ้นด้วย 
 

  ความม่ันใจที่เกิดขึ้นจำกบุคลิกภำพแต่ละองค์ประกอบของเรำ มีได้ดังนี้ 
 

  (๑)   ความมั่นใจในรูปลักษณ์ทางกายของเราเอง 
       -  มีสุขภำพด ี   
       -  ปรับรูปโฉมมำอย่ำงสดใส เรียบร้อย 

 -  ปรับโฉมเป็น  แต่งกำยเป็น  แต่งกำยดี ถูกต้องตำมปรัชญำในกำรแต่งกำย 
 
 
 

-  ๖  - 
 
 

  (๒)   ความมั่นใจในภูมิรูแ้ละความสามารถในการสื่อความหมาย 
         แม้จะได้เตรียมกำรพูดให้ชุมชนฟังมำเป็นอย่ำงดี และได้ทบทวนมำมำกพอสมควรแล้ว               

ถ้ำได้เตรียมใช้คุณสมบัติพ้ืนฐำนของบุคลิกภำพท่ีดีพร้อมมำเสริมศิลปะในกำรสื่อสำรไดด้้วย   
กำรข้ึนเวทีของเรำจะเต็มไปด้วยควำมมั่นใจ   เกิดพลังสนับสนุนเป็นแรงใจ ให้กล้ำแสดงออก

แล้วถ้อยค ำวำจำก็จะมีลีลำภำษำกำยที่เต็มไปด้วยอำรมณ์ท่ีเหมำะสม มำช่วยสร้ำงอำรมณ์ให้ผู้ฟังรู้สึกคล้อยตำม
อำรมณ์ของเรื่องที่ก ำลังพูดได้อย่ำงน่ำประทับใจ 
 

การสร้างคุณสมบัติพื้นฐานควรเริ่มต้นจำกหลักกำรต่อไปนี้ 
 

๑)  รู้ธรรมชาติในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของมนุษย์ 
      -     มนุษย์รับข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนประสำทตำ ๘๗ %  ผ่ำนประสำทหไูดเ้พียง  ๙ % และ       
            ผ่ำนประสำทสัมผัสอ่ืนอีก  ๔ %    เท่ำนั้น 
      -     จำกธรรมชำติทีก่ล่ำวแล้วท ำให้ถ้อยค ำวำจำของเรำเมื่อพูดออกไปอย่ำงธรรมดำ               
            สำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่ผู้ฟังจ ำกัดแค่  ๗  % ของสำระทั้งหมดท่ีเรำมุ่งหมำย  
            จะให้ผู้ฟังเข้ำใจ  แต่ถ้ำเรำรู้จักเลือกใช้ถ้อยค ำที่มีนัยควำมตรงกับสิ่งที่ต้องกำรพูด 
            และเข้ำใจง่ำยรวมทั้งรู้จักสร้ำงอำรมณ์ของถ้อยค ำ  จะสำมำรถสร้ำงควำมเข้ำ 
            เพ่ิมขึ้นไดถ้ึง ๓๘ %  และถ้ำได้ใช้ภำษำกำยประกอบกำรพูดด้วยเมื่อไร   ก็จะ    
            สำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจเพ่ิมข้ึนได้อีกถึง  ๕๕  %  ฉะนั้น กำรพูดที่ดีจึงต้องค ำนึง 
            อยู่เสมอว่ำต้องสื่อควำมหมำยผ่ำนประสำทตำของผู้ฟังให้มำกเข้ำไว้ คือรู้จักใช้ 
            ภำษำกำยให้พอเหมำะพอควร 

                 -      คนทั่วไปมีสมำธิในกำรรับฟังเรื่องสำระได้นำนประมำณ ๒๐นำที  ฉะนั้น จะต้องม ี
                        กำรเรียกควำมสนใจเป็นระยะ ๆ   เพ่ือไม่ให้ง่วง  เสียงพูดที่เรียบ เป็นเสียงเดียว  
                        มักจะชวนง่วง บำงคนอำจมีภำษำและจินตนำกำรของตนต่ำงจำกบุคคลทั่วไป  จึง 



                        ต้องระวังในกำรใช้ภำษำท่ีจะสื่อกันได้เข้ำใจและเร่งเร้ำอำรมณ์ได้ 
 

๒)   มีคุณสมบัติของนักพูดนักเจรจา  (จำกทูตสูตรในพระไตรปิฎก)  
      ที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ได้อย่ำงมีผลดี     คุณสมบัติของนักพูดนักเจรจาต่อรอง

ตามทูตสูตร คือ 
        -     ฟังเป็น นอกจำกฟังและเข้ำใจค ำถำมและควำมเห็นของผู้อื่น  แล้วยังสำมำรถ  
              อ่ำนปฏิกิริยำของผู้ฟังได้ว่ำสนใจฟังหรือไม ่และอำรมณ์ร่วมของผู้ฟังเป็นอย่ำงไร 
 

        -     ให้ผูอ้ื่นฟังเป็น คือรู้วิธีจูงใจและโน้มน ำให้ผู้ฟังต้องฟังเมื่อเรำพูด    
 

-  ๗  - 
 

                  -     รอบรู้  คือ มีควำมรู้กว้ำงขวำง  น ำมำใช้ประโยชน์ในกำรพูดได้ 
                  -     จ าแม่น     

        -     รู้กระจ่างในเรื่องที่พูด  คือ มีวำมรู้ในเรื่องท่ีจะพูดอย่ำงกระจ่ำง ลึกซึ้ง 
        -     ให้ผู้อื่นรู้กระจ่างได้ด้วย  คือ  มีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยควำมรู้ที่เรำมีอยู่ 
               ทั้งหมดให้ผู้อื่นรู้และเข้ำใจอย่ำงกระจ่ำงได้ด้วย 
        -     รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ อะไรไม่เป็นประโยชน์ ข้อนี้ท ำให้เรำรู้จักพูดให้ 
              เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง ซึ่งจะท ำให้ผู้ฟังตั้งใจฟังและได้รับควำมรู้ไป 

     -     ไม่ชวนทะเลาะ  คุณสมบัติข้อนี้ท ำให้เรำไม่มีศัตรู  ต้องเปิดกว้ำงส ำหรับ 
           ค ำถำม หรือ กำรโต้แย้ง   ต้องเคำรพควำมคิดผู้อ่ืน      

   

  ๓)     มีความรู้หลักในการสื่อสารเป็นอย่างดี 
        -     กำรพูดให้ผู้อื่นฟัง แม้เป็นกำรพูดฝ่ำยเดียว แตต่้องถือว่ำเป็นกำรสื่อสองทำงเสมอ  
              ถ้ำเรำสังเกตจะรูถ้ึงข้อนี้ได้ดีว่ำผู้ฟังสนใจฟังหรือไม่ เพียงใด หรือมีควำมรู้สึก   
              ขัดแย้งหรือไม่โดยสังเกตได้จำกภำษำกำยท่ีสื่อสะท้อนกลับมำ 
        -     ควำมพร้อมของผู้ฟังเป็นสิ่งส ำคัญยิ่งต่อกำรพูดให้ได้ผล 
        -     รู้ว่ำประเด็นใด ที่ควรพูดเพียงเพ่ือให้รู้  และควรพูดอย่ำงไร 
        -     รู้ว่ำประเด็นใด ที่ควรพูดให้เข้ำใจ  และควรพูดอย่ำงไร 
        -     ต้องรู้ว่ำ เมื่อพูดให้ผู้ฟังที่มีควำมรู้ดีกว่ำตน  ควรพูดอย่ำงไร 
        -     ต้องรู้ว่ำ เมื่อพูดให้ผู้ฟงัที่มีควำมรู้ใกล้เคียงกับตน ควรพูดอย่ำงไร 
        -     ต้องรู้ว่ำ เมื่อพูดให้ผู้ฟังที่มีควำมรู้ด้อยกว่ำผู้พูด  ควรพูดอย่ำงไร 
 

๔)    มีความรู้และศิลปะในการใช้ถ้อยค าและภาษากายในการสื่อความหมาย      
       เป็นอย่างดี 

                  -    ถ้อยค ำวำจำสำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจได้จ ำกัดจึงต้องใช้ภำษำท่ีมีนัยควำมหมำยตรง 
                       กับสิ่งที่ต้องกำรสื่อ และเลือกใช้ภำษำของฝ่ำยผู้ฟังอย่ำใช้ถ้อยค ำของฝ่ำยตน 

        -     รู้จักสร้ำงอำรมณ์ของถ้อยค ำ  
        -     รู้จักใช้ภำษำกำยและลีลำที่สอดคล้องกับวำจำ ซ่ึงจะสร้ำงควำมเข้ำใจไดด้ียิ่งขึ้น 



                 -     จินตนำกำรของผู้ฟัง อำจท ำให้กำรสื่อมีควำมหมำยผิดเพี้ยนได ้ 
 
 
 
 

-  ๘  - 
 

         ๕)   มีศิลปะในการสื่อความหมายที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
         -    รู้วิธีควบคุมผู้ฟังด้วยกำรสบตำและใช้สำยตำสื่อแสดงควำมจริงใจ 

                 -    ลีลำของกำรใช้ภำษำพูดประกอบกับลีลำภำษำกำย (นิรพจน์ภำษำ) ซึ่งเป็นศิลปะ    
                      กำรสื่อสำรที่มีผลในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจได้ดีที่สุด  

         -    รู้จักใช้กำรอุปมำ อุปมัย เพ่ือสร้ำงภำพในจินตนำกำรของผู้ฟัง  
         -    กำรใช้เรื่องเล่ำจำกเหตุกำรณ์จริง เป็นพำหะในกำรจ ำสำระได้ด ี

       -    ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมอำจท ำให้ควำมหมำยในกำรสื่อผิดเพี้ยนออกไปได้ 
 

(๓)   การควบคุมอารมณ ์
        -     ไม่ตื่นเต้น 
        -     ไม่กังวล 
        -     ไม่ขุ่นข้องเมื่อถูกถำมหรือโต้แย้งอย่ำงขำดไร้มรรยำท    
        -     มีสติในกำรตอบข้อซักถำม  และรับฟังกำรโต้แย้ง   
        -     สำมำรถชักน ำอำรมณ์ของผู้ฟัง ให้คล้อยไปตำมเรื่องที่พูดได้ 
        -     สำมำรถเพ่ิมอำรมณ์ขันให้แก่สำระของเรื่องที่พูดได ้

 

(๔)   มีมรรยาท 
                           -   สุภำพต่อผู้ฟัง 
                           -   รักษำเวลำ 
                           -   เคำรพเกียรตขิองผู้ฟังเสมอ 
 

๑. ๘.  สิ่งที่ต้องให้ผู้ฟังรับรูอ้ย่างเป็นขั้นตอนตามล าดับ 
   (๑)     กำรพูดของฉันจะไม่ท ำให้คุณผู้ฟังเสียเวลำเปล่ำ 

 (๒)     ฉันรู้ดีว่ำคุณผู้ฟังเป็นใคร 
 (๓)     ฉันมีควำมรู้ในเรื่องที่จะพูดนี้เป็นอย่ำงดี   

        (๔)     ฉันได้เตรียมกำรพูดนี้มำเป็นอย่ำงดีแล้ว 
             (๕)     เข้ำสู่เนื้อหำ ซึ่งเป็นส่วนส ำคัญที่สุดของกำรพูดครั้งนี้  

 (๖)     สรุปและจบ 
             (๗)     อย่ำลืมค ำท้ิงท้ำยที่น่ำประทับใจ 
 
 
 
 



-  ๙  - 
 

๒.    ขั้นตอนในการเตรียมไปพูด 
        ๒.๑.  เมื่อได้รับเชิญ 

-  อย่ำเพิ่งตอบรับในทันที 
          -  ส ำรวจเสียก่อนว่ำ  ผู้เชิญเป็นใคร  ผู้ฟังเป็นใคร  พูดเรื่องอะไร  พูดในโอกำสใด  พูดที่ไหน       
             มีผู้พูดคนเดียวหรือหลำยคน  พูดแล้วจะมีผลกระทบต่อตนเองในทางบวกหรือลบอย่างไร 
             หรือไม่  ให้ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมต่อสถำนะและต ำแหน่งหน้ำที่เสมอ   
          -  ส ำรวจ วัน  เวลำ  ว่ำ ว่ำงส ำหรับที่จะรับงำนนั้นได้หรือไม่ 
          -  เมื่อพิจำรณำเห็นว่ำสมควรแล้ว  จึงรับงำนพูดนั้น      
 

๒.๒.    พิจารณาหัวข้อเรื่อง 
   -  ทำงวิชำกำร     
   -     ฟังเบำ ๆ แต่ประเทืองปัญญำ    
   -     เพ่ือควำมบันเทิงสนุกสนำน 

                      -     เพ่ือกำรรณรงค์ในวัตถุประสงค์จ ำเพำะ 
     -     เพ่ือปลุกใจ 
 

๒. ๓.   ศึกษาลักษณะและบรรยากาศของงานท่ีจะไปพูด   
   -     งานที่จัดให้มีการพูดนั้น   เป็นงำนระดับใด  มีวัตถุประสงค์ใด 

        -     กลุ่มผู้ฟังที่เป็นเป้าหมาย  เป็นบุคคลระดับใด  อำรมณ์ของผู้ฟังเป็นอย่ำงไร 
                   ควรใช้ภำษำส ำหรับกำรพูดครั้งนั้นในระดับใด 

     -     งำนนั้นเปิดโอกำสให้ผู้ฟังซักถำม หรือร่วมแสดงควำมคิดเห็นด้วยหรือไม่ 
 

๒.๔.    รู้จักสถานที่ 
     -      รู้ว่ำอยู่ที่ไหน  ไปได้ไม่หลงทำง  ไม่ผิดเวลำ 
     -      ถ้ำได้ส ำรวจสถำนที่ก่อนกำรพูดได้  จะสร้ำงควำมมั่นใจได้มำก 
     -      ไปถึงก่อนผู้ฟัง  ส ำรวจห้องประชุมทุกมุมมอง  เรำจะคุ้นที่ ไม่เป็น 

          คนแปลกหน้ำส ำหรับสถำนที่นั้น  แต่ผู้ฟังจะกลำยเป็นคนแปลกหน้ำไป 
          เรำได้เปรียบในทำงก ำลังใจ 
 
 
 
 

-  ๑๐  - 
 

๒. ๕.   การเตรียมร่างสุนทรพจนห์รือเร่ืองที่จะไปพูดให้ชุมชนฟัง 
 

           ๒. ๕. ๑.  สุนทรพจน์คืออะไร 



                   -     สุนทรพจน์ คือ กำรพูดท่ีมีหลักกำรและพูดเพ่ือให้เกิดควำมคิดในทำง         
                          สร้ำงสรรค ์     
                   -     กำรพูดในโอกำสส ำคัญก็มีลักษณะและควำมส ำคัญเช่นเดียวกับ     
                         สุนทรพจน์  จ ำเป็นต้องมีกำรเตรียมล่วงหน้ำอย่ำงละเอียด  จัดล ำดับ 

      ขั้นตอนให้ฟังง่ำย  สะดวกแก่ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง 
    -     ในชีวิตประจ ำวัน  ไม่ว่ำเรำจะพูดอะไรกับใคร  เรำจะคิดและเตรียม 
          จัดล ำดับขั้นตอนล่วงหน้ำก่อนที่เรำจะพูดเสมอ  เรำอำจจะไม่เคยได้ 
          สังเกตตนเอง 
 

   ๒. ๕. ๒.   การแสวงหาและรวบรวมข้อมูลสาระเกี่ยวกับเรื่องนั้น 
            -  รวบรวมหนังสือและเอกสำรที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น 
            -     ถ้ำเป็นหนังสือ ได้มำหลำยเล่ม  ให้อ่ำนเฉพำะสำรบำญแล้วเปิดดู 
    คร่ำว ๆ ว่ำเขียนตรงกับสำรบำญหรือไม่ อย่ำงไร 
                     -     คัดสรรเฉพำะหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องท่ีจะพูดไว้ดี  
                     แล้วอ่ำนเก็บสำระ   
      -     การอ่าน ให้แบ่งอ่ำน  เป็นหัวข้อ หรือ เฉพำะส่วนที่คำดว่ำจะอ่ำนได้จบ 
                    อย่ำอ่ำนค้ำงครึ่ง ๆ กลำง ๆ   อ่ำนจบแล้วทบทวน  จับสำระให้ได ้
      -     จดสาระที่ได้ลงในกระดาษ  การจดดีกว่าการจ า  อย่ำเชื่อว่ำเรำจะ            
                    สำมำรถจ ำข้อมูลทั้งหลำยได้หมด  กันพลำดไว้ดีกว่ำ 

                         -     ก าหนดรูปแบบและอารมณ์ของเรื่องท่ีพูด โดยใช้ข้อมูลทั้งหลำย 
                                        เป็นอุปกรณ์ส ำหรับวิเครำะห์ว่ำ สุนทรพจน์ของเรำในโอกำสนั้น  
                                        ควรมีรูปแบบและอำรมณ์อย่ำงไร  เรียงล ำดับกำรพูดเป็นขั้นตอน   
                                        ไม่วกวน  เพ่ือให้ผู้ฟังเข้ำใจได้ง่ำยและ และคิดตำมได้ตลอดด้วย  

              -      กำรตัดต่อแต่งเติมสำระของสุนทรพจน์ท ำได้ง่ำย เมื่อข้อมูล  
                     ทั้งหมดบันทึกไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร    

 
 
 
 

-  ๑๑  - 
 

๒.๕.๓.   เริ่มต้นร่างสุนทรพจนห์รือค ากล่าวค าบรรยาย 

     (๑)    ขั้นแรก 
            -    เขียนลงไปย่อ ๆ  ในกระดำษ ๑ แผ่น  เพียงให้เรียงล ำดับ 
        ขั้นตอนที่ส ำคัญ 

                                   -    ขอบคณุผู้แนะน ำตัวเรำให้ผู้ฟังรู้จัก  
                                    -    ทักทำยผู้ฟัง 
                                    -    กล่ำวถึงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เรำจะพูด 
                                    -    ด ำเนินเรื่อง 



                                   -    มำถึงตอนจบ 
                        (๒)    ขั้นที่สอง 

                        -     เขียนหัวข้อของเรื่องที่จะพูดลงไปในกระดำษแผ่นใหม่                          
                                            -      แยกหัวข้อออกไป หัวข้อละแผ่น                      
                   -      เขียนสำระลงไปในแต่ละหัวข้อ  และในสำระ  แต่ละ 
                                                ประเด็น ต้องหำข้อมูลที่เป็นหลักกำร และมีหลักฐำน 
                                                 มำสนับสนุน     
                                         -      ส่วนไหนที่เป็นสำระที่ต้องกำรให้ผู้ฟังเห็นภำพพจน์ใน 

          จินตนำกำร  อำจจ ำเป็นต้องยกเรื่องขึ้นเปรียบเทียบ  หรือ 
          ใช้กำรเล่ำเรื่องเพ่ือให้ผู้ฟังเห็นภำพได้เอง   ถ้ำมีข้อมูล 
          เปรียบเทียบ หรือมีเรื่องเล่ำ  ต้องเขียนเรื่องย่อก ำกับไว้ด้วย 
          จะได้ไม่ลืม และไม่สับสน 

                             -      ต้องค ำนึงไว้เสมอว่ำ  ข้อมูลที่จดลงไปในกระดำษแต่ละแผ่น 
                                                จะขีดฆ่ำข้อควำมใด ๆ กไ็ด ้ แต่ห้ามลบ  เพรำะในที่สุด 
                                                ข้อมูลเดิมนั้นอำจใช้ประโยชน์ได ้     

         (๓)     ขั้นที่สาม 
                                          -     จัดเรียงล ำดับสำระท้ังหมดลงในกระดำษแผ่นใหม่  นี่คือ  
                                                ร่างฉบับแรกที่อยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์แล้ว   

                                -     ลองอ่ำน  ทบทวน  แล้วหำข้อมูลเพิ่มเติมเสริมเนื้อหำ   
    หำตัวอย่ำง  ที่เหมำะสม    หำถ้อยค ำที่มีนัยควำมหมำยตรงกว่ำ 
                                       มำแทนที่   หำค ำทีส่ร้ำงอำรมณ์ได้ดีกว่ำมำทดแทน  เพื่อให้ผู้ฟัง 
                                       เข้ำใจได้ง่ำย  และเกิดอำรมณ์คล้อยตำมสำระของกำรพูดของเรำได้ 
 
 

-  ๑๒  - 
 

   -     ถ้ำมีเวลำก่อนพูดนำนพอ  ใช้ทุกโอกำสที่มี  ทบทวนสุนทรพจน์   
          ของเรำเสมอ    และหำการ์ดแผ่นเล็ก ๆ ติดกระเป๋ำไว้สักแผ่น 
          นึกอะไรได้ หรือรู้เห็นอะไรที่เหมำะจะมำเสริมให้สุนทรพจน์ดีขึ้น  
          จะไดจ้ดบันทึกไว้  แล้วน ำมำเพ่ิมเติมในร่ำงสุนทรพจน์  

                      -      ลองซ้อมพูด  บันทึกเทปได้ยิ่งดี  เปิดฟัง เพื่อตรวจสอบแก้ไข 
                             จะแก้ไขเพ่ิมเติมสักเท่ำไรก็ได้  แม้แต่ในฉบับสุดท้ำย ก็ยังท ำ 
    เครื่องหมำยเพ่ิมเติมเพ่ือควำมเข้ำใจของเรำเองได้เสมอ 

  

๓.    การขึ้นเวที 
๓.๑.    การเตรียมเอกสาร 

     ในกำรพูดแต่ละครั้ง สมควรมีเอกสำรเรื่องที่พูดนั้นแจกให้ผู้ฟัง  เ พ่ือให้ผู้ฟังได้สำระที่
สมบูรณ์ติดมือกลับไป  เอกสารฉบับที่แจกไม่ต้องเป็นส ำเนำของต้นฉบับที่เรำใช้ประกอบกำรพูด  เพรำะฉบับ
ของเราเป็นภาษาพูด    ฉบับท่ีแจกควรเป็นภาษาเขียน  แต่สำระทั้งสองฉบับต้องเหมือนกัน 



 

             ๓.๑.๑.    การใชเ้อกสารประกอบการพูด   
 

                 (๑)    พูดให้ผู้ฟังที่เป็นบุคคลที่มีภูมิรู้สูงมาก   
                          เตรียมเอกสำรทั้งฉบับติดมือขึ้นไปด้วย อย่ำคลี่ทั้งฉบับ  แตอ่ย่ำอ่ำน 
                          เตรียมไว้ใช้เพียงเพ่ืออ่ำนหัวข้อและอ้ำงข้อมูล ที่ต้องกำรเน้น เท่ำนั้น   
                          (ไม่ต้องอ่ำน เพรำะได้ซ้อมกำรพูดไว้ล่วงหน้ำมำดีแล้ว)   
                 (๒)    พูดให้กลุ่มบุคคลที่มีภูมิรู้ประมาณทัดเทียมเท่ากับผู้พูด                       
                          -   จัดท ำการ์ด (ขนำด ๓ x ๕ นิ้ว)  พิมพ์หัวข้อย่อ และค ำขึ้นต้น      
                              ของแตล่ะหัวข้อเรียงเป็นล ำดับไป  เพ่ือถือไว้ในอุ้งมือซ้ำย 
                              เพ่ือเตือนให้รู้ถึงล ำดับขั้นตอนที่จะต้องพูด แล้วฝึกซ้อมทบทวน    
                               วิธีนี้ท ำให้สำมำรถพูดได้โดยเพียงแต่อ่ำนหัวข้อในมือก็เพียงพอ   
                               แต่อย่ำลืมเขียนเลข ล ำดับบัตรไว้ที่มุมบนซ้ำย  มีห่วงคล้อง 
                               กันสลับหน้ำได้ยิ่งดี จะไดพ้ลิกกำร์ดอ่ำนไดต้ำมล ำดับ ไมส่ับสน   
                               ตัวอักษรในกำร์ดต้องมีขนำดใหญ่พอสมควร  จะได้ไม่ต้องยกข้ึน 
                               มำอ่ำน  เพียงช ำเลืองเห็นค ำแรกของหัวข้อที่บันทึกไว้ ก็พอแล้ว               

                                             -    อย่ำท่องจ ำถ้อยค ำในเอกสำรทั้งหมด   จ ำเฉพำะสำระ  บัตรนี้ 
                                                  จะช่วยให้รู้ค ำแรกของแต่ละหัวข้อ แล้วจะนึกถึงสำระและ   
                                                  ล ำดับข้อควำมได้ 

-  ๑๓  - 
     

    ๓.๑.๒.   การเตรียมรูปลักษณ์ทางกาย 
                                      -     สุขภำพร่ำงกำยต้องสมบูรณ์    

                  -      ปรับโฉมมำอย่ำงดีที่สุด   
                                      -     แต่งกำยดี  ถูกต้องตำมปรัชญำในกำรแต่งกำย     
                                       ชำย    ถ้ำพูดในงำนเลี้ยงอำหำรค่ ำที่แต่ง Black tie ก็ต้องแต่ง 
                                                      แบล็คไท  ถ้ำพูดในงำนทั่วไป  แต่งชุดสำกล สีเข้ม   

                        หญิง   ถ้ำเป็นผู้กล่ำวสุนทรพจน์ในฐำนะได้รับเชิญไปพูด  มิใช่ 
                                                       ในฐำนะผู้ร่วมงำน ไม่ควรแต่งชุดรำตรียำว  จะขำด 
                                                       ลักษณะของผู้น ำ 

          -     อย่ำลืมนำฬิกำ  และอย่ำลืมรักษำเวลำ 
                   -     ถ้ำใช้แว่นตำ  ดวงตำต้องอยู่กลำงแว่น  อย่ำขยับแว่นบ่อย 
 

 ๓.๑.๓.   เตรียมขึ้นเวท ี
                -      ไปถึงสถำนที่พูดก่อนผู้ฟัง 
                                      -      ท ำควำมรู้จักกับพื้นท่ีก่อนผู้ฟัง    เรำจะรู้สึกคุ้นท่ีกว่ำผู้ฟัง 
                                             ทีม่ำทีหลัง 
                              -       เดินส ำรวจมุมมองทั่วห้อง  ให้รู้ว่ำ ผู้ฟังมุมไหนจะมองเห็น 

       ผู้พูดอย่ำงไร  เรำจะได้วำงท่ำทีและกำรยืนให้สอดคล้องกับ   



       มุมมองของผู้ฟัง 
                             -       ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องเสียงให้พร้อม   

         -       ถ้ำจ ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์โสตทัศน์ใด ๆ ประกอบ ต้อง  
       เตรียมให้พร้อมและทดสอบกับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยเทคนิคให้ดี   

         -       ซับหน้ำด้วยกระดำษซับไขมันบ้ำง 
 

 ๓.๑.๔.    ได้เวลาขึ้นเวที   
                    -       ถือแผ่นกำร์ดไว้ในมือ   ดื่มน้ ำสักเล็กน้อย   หำยใจลึก ๆ 
                            -       ก้ำวขึ้นเวทีให้กระฉับกระเฉง อย่ำรีบร้อน แต่อย่ำอืดอำดอ้อยอิ่ง 
                                     -       มองไปที่แท่นบนเวทีเป็นอันดับแรก พอก้ำวไปถึงมุมที่ 
                                             เดน่ที่สุด หยุดแล้วหันมองไปทำงผู้ฟัง  ไหว้หรือค ำนับผู้ฟัง 
                                             แล้วก้ำวขึ้นเวท ี      
 
 

-  ๑๔  - 
 

        -       ระหว่ำงที่พิธีกรแนะน ำ ให้ยิ้ม แล้วกวำดตำสะกดผู้ฟัง  
       โดยเริ่มจำกมุมซ้ำยที่ใกล้สุดมองขึ้นไปที่มุมซ้ำยหลังสุด 
       กวำดสำยตำช้ำ ๆ  มำท่ีตรงกึ่งกลำงข้ำงหน้ำ   
       จำกนั้นกรำดสำยตำไปทีข่วำสุดด้ำนหลังแล้วเคลื่อน 
       สำยตำมำสู่ผู้ฟังทีน่ั่งด้ำนหน้ำทำงขวำสุด  (เป็นรูปตัว M)  

                                     -       พอจบค ำแนะน ำ   ค ำนับอีก  ๑ ครั้ง 
                                     -       กล่ำวค ำขอบคุณพิธีกร  แล้วกล่ำวค ำข้ึนต้น  ทักทำย เอ่ย   
                                             ต ำแหน่งหรือชื่อของผู้อำวุโสสูงสุดและบุคคลอื่น  กับท่ำนผู้ฟัง   
                                             รวมไม่เกิน  ๓  ท่ำน 
                           -       อย่ำเคำะไมโครโฟน   ถ้ำในบำงโอกำสที่เกิดควำมไม่แน่ใจ 
                                                 ให้ใช้วิธีกรีดเบำ ๆ ด้วยปลำยเล็บ   

                   -        จัดไมโครโฟนให้พอดี  เวลำพูดจะได้ไม่ต้องก้มหน้ำ  และไมโครโฟน 
                                             จะได้ไมสู่งเกินไปจนบังส่วนใดของใบหน้ำ     
 

                                    -       เริ่มพูด 
 

                   -      พูดจบ   เปิดโอกำสให้ซักถำม (ถ้ำมีเวลำ และเรื่องนั้นควรให้ถำมได ้

                   -      กล่าวค าขอบคุณ    กล่าวอ าลา    

                   -      ค านับ หรือไหว้  แล้วลงจำกเวที   
                                      -      เมื่อจะลงจำกเวที  เดินหันหลังให้ผู้ฟังก็ได้  แต่เมื่อจะลับออกจำก 
                                             เวท ีอย่ำลืมหันหน้ำมำหำผู้ฟัง  ค ำนับ  แล้วถอยหลังหรือก้ำวเฉียง 
                                             แล้วหันซ้ำยหรือขวำก็ตำมไปทำงข้ำงเวที เดินจำกไปโดยไม่หันบั้นท้ำย 
                                             ให้แก่ผู้ฟังในขณะจะพ้นออกไปจำกสำยตำผู้ฟัง 



 
 
 
 
 
 
 

 
 


