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คำนำ
ตำรา การพู ด เพื่ อ สั ม ฤทธิผ ล เล่ ม นี้ เรีย บเรีย งขึ้ น เพื่ อ ให้ ป ระกอบการเรีย นการสอนวิ ช า
2107144 การพูดเพื่อสัมฤทธิผล จำนวนหน่วยกิต 3 (2-2-5) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดทำขึ้น
เพื่อเพิ่มทักษะการพูดในโอกาสและสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีสัมฤทธิผลตามจุดมุ่งหมายของการพูด
แต่ละประเภท
เนื้อหาในตำราเล่มนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 บท ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
สื่อสาร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพูด กระบวนการและการเตรียมความพร้อมในการพูด การพูด
อธิบาย การพูดอภิปราย การพูดโน้มน้าวใจ การพูดในประชุม และการพูดนำเสนอโดยใช้สื่อ มีคำถาม
ท้ายบทในแต่ละบท เพื่อให้ผู้เรียนวัดความรู้ หลังจากเรียนรู้ได้ อีกทั้งมีแบบฝึกปฏิบัติที่ สามารถนำ
ทฤษฎีไปฝึกปฏิบัติในทักษะการพูดแต่ละประเภท ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ผู้ เขี ย นใคร่ ข อขอบคุ ณ ศู น ย์ ส่ งเสริ ม การทำผลงานทางวิ ช า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลา
ที่ให้การสนับสนุน ดูแล ใส่ใจ และให้คำปรึกษาในการจัดทำตำราเล่มนี้ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน
ในการให้คำปรึกษาและวิพากษ์ตำราเพื่อให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
ผู้เขียนมีความมุ่งหวังว่า เนื้อหาของตำราเล่มนี้จะเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เรียน และผู้ที่สนใจ
ศึกษาทั่วไปได้รับความรู้ความเข้าใจในทักษะการพูด ตลอดจนสามารถนำไปฝึกปฏิบัติ สามารถพัฒนา
ประสิ ท ธิภ าพทางการพู ด และบุ ค ลิ กภาพให้ ดีขึ้ น รวมทั้ งสามารถนำความรู้ไปประยุ กต์ ใช้ให้ เกิ ด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป
สวพร จันทรสกุล
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คำนำ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
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บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร
ความหมายของการสื่อสาร
จุดมุ่งหมายของการสื่อสาร
องค์ประกอบของการสื่อสาร
รูปแบบของการสื่อสาร
การสื่อสารในยุคสังคมออนไลน์
ความหมายสื่อสังคมออนไลน์ (social media online)
ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์
ทิศทางของการสื่อสาร
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
อุปสรรคของการสื่อสาร
บทสรุป
คำถามท้ายบทที่ 1
บรรณานุกรม

1
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7
9
13
14
15
17
19
21
26
28
29

บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพูด
ความหมายของการพูด
ความสำคัญของการพูด
จุดมุ่งหมายของการพูด
องค์ประกอบของการพูด
หลักและทฤษฎีการพูด
การแบ่งประเภทของการพูด
บทสรุป
คำถามท้ายบทที่ 2
บรรณานุกรม

32
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42
48
54
56
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สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง
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บทที่ 3 กระบวนการเตรียมความพร้อมในการพูด
เตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ
ความหมายของบุคลิกภาพ
ความสำคัญของบุคลิกภาพ
องค์ประกอบของบุคลิกภาพ
การพัฒนาเสริมสร้างบุคลิกภาพ
• การใช้ภาษาและน้ำเสียง
• การใช้สายตา
• อิริยาบถ
• การเดิน
• การนั่ง
• การใช้มือ
• การแสดงออกทางใบหน้า
• การแต่งกาย
• การใช้ไมโครโฟน
• การเชื่อมั่นในตนเอง
การวิเคราะห์ผู้ฟัง
• สภาวะทางสังคมของผู้ฟัง
• การยึดมั่นและทัศนคติของผู้ฟัง
• ทัศนคติที่ผู้ฟังมีต่อผู้พูด
• ทัศนคติที่ผู้ฟังมีต่อเรื่องที่พูด
• การวิเคราะห์สถานการณ์ในการพูด
• ตัวอย่างโครงร่างการวิเคราะห์ผู้ฟัง
บทสรุป
คำถามท้ายบทที่ 3
บรรณานุกรม
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บทที่ 4 การพูดอธิบาย
ความหมายของการพูดอธิบาย
จุดมุ่งหมายของการพูดอธิบาย
ประเภทของการพูดอธิบาย
กลวิธีการพูดอธิบาย
องค์ประกอบของการพูดอธิบาย
คุณสมบัติของนักพูดอธิบาย
การแสดงเหตุผลในการพูดอธิบาย
หลักการพูดอธิบาย
ตัวอย่างการพูดอธิบาย
บทสรุป
คำถามท้ายบทที่ 4
แบบฝึกปฏิบัติการพูดอธิบาย
บรรณานุกรม

109
109
110
110
111
112
113
113
115
117
119
121
121
122

บทที่ 5 การพูดอภิปราย
ความหมายของการอภิปราย
จุดมุ่งหมายของการพูดอภิปราย
องค์ประกอบของการอภิปราย
ประเภทของการอภิปราย
การจัดเตรียมสถานที่อภิปราย
ประโยชน์ของการอภิปราย
บทสรุป
คำถามท้ายบทที่ 5
แบบฝึกปฏิบัติการพูดอภิปราย
บรรณานุกรม

123
123
123
124
128
132
134
135
137
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บทที่ 6 การพูดโน้มน้าวใจ
ความหมายของการพูดโน้มน้าวใจ
จุดมุ่งหมายของการพูดโน้มน้าวใจ

139
139
140
ง

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้า
องค์ประกอบขั้นพื้นฐานของการพูดโน้มน้าวใจ
การสร้างสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
ลักษณะของการพูดโน้มน้าวใจ
เทคนิคการโน้มน้าวใจ
บทสรุป
คำถามท้ายบทที่ 6
แบบฝึกปฏิบัติการพูดโน้มน้าวใจ
บรรณานุกรม

141
143
155
161
164
166
166
167

บทที่ 7 การประชุม
ความหมายและความสำคัญของการประชุม
จุดมุ่งหมายของการประชุม
ประโยชน์ของการประชุม
รูปแบบของการประชุม
การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์ประกอบของการประชุม
การดำเนินการประชุม
การใช้ถ้อยคำในการประชุม
การจัดสถานที่ประชุม
บทสรุป
คำถามท้ายบทที่ 7
แบบฝึกปฏิบัติการประชุม
บรรณานุกรม

169
169
170
171
172
177
179
187
190
192
196
197
197
198

บทที่ 8 การพูดนำเสนอโดยใช้สื่อ
ความหมายของการพูดนำเสนอ
จุดมุ่งหมายของการนำเสนอ
องค์ประกอบของการนำเสนอ
คุณสมบัติของผู้นำเสนอที่ดี
การเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอ

199
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204
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สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง
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การนำเสนอแบบออนไลน์
การทำสื่อเพื่อการนำเสนอ
บทสรุป
คำถามท้ายบทที่ 8
แบบฝึกปฏิบัติการพูดนำเสนอโดยใช้สื่อ
บรรณานุกรม
บรรณานุกรม

217
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229
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สารบัญตาราง
เรื่อง

หน้า

ตารางที่ 1.1 อุปสรรคของการสื่อสาร
ตารางที่ 2.1 แสดงข้อดีและข้อเสียของการพูดแบบท่องจำ
ตารางที่ 3.1 ศิลปะของการฟังด้วยความรู้สึกตัว
ตารางที่ 3.2 โครงร่างการวิเคราะห์ผู้ฟัง

22
51
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102
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สารบัญภาพ
เรื่อง

หน้า

ภาพที่ 1.1 จำแนกการพิจารณาตามจุดมุ่งหมายของผู้รับสารและผู้ส่งสาร
ภาพที่ 1.2 แสดงกระบวนการของการสื่อสาร
ภาพที่ 1.3 องค์ประกอบสำคัญของสาร
ภาพที่ 1.4 แบบจำลองกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคล
ภาพที่ 1.5 การสื่อสารในยุคสังคมออนไลน์
ภาพที่ 1.6 แผนผังภาพประเภทสื่อสังคมออนไลน์
ภาพที่ 1.7 การสื่อสารทางเดียว - แบนเนอร์การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา
ภาพที่ 1.8 การสื่อสารสองทาง - การสื่อสารในสื่ออนไลน์เฟซบุ๊ก (facebook)
ภาพที่ 2.1 การแยกทักษะทางภาษา
ภาพที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง
ภาพที่ 2.3 ปัจจัยแห่งความสนใจในการพูด
ภาพที่ 2.4 แผนผังทฤษฎี 3 สบาย (The theory of three pleasant speech)
ภาพที่ 2.5 องค์ประกอบของการสื่อสารด้วยการพูดของอริสโตเติล
ภาพที่ 3.1 แสดงการสนทนาระหว่างบุคคล
ภาพที่ 3.2 แสดงลักษณะบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน
ภาพที่ 3.3 แสดงความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน
ภาพที่ 3.4 การใช้สายตา
ภาพที่ 3.5 การใช้สายตามองไปที่ดั้งจมูก
ภาพที่ 3.6 การฝึกสบตาตัวเองในกระจก
ภาพที่ 3.7 การเรียนรู้ที่จะแสร้งทำเป็นจ้องตาหากผู้พูดมีปัญหาด้านร่างกาย
ภาพที่ 3.8 ปัญหาของการวางท่าทางไม่ถูกต้อง
ภาพที่ 3.9 ลักษณะการวางท่าในการเดินโดยให้กระดูกสันหลังตั้งตรง
ภาพที่ 3.10 ลักษณะการนั่งของผู้หญิงและผู้ชายในกรณีนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่
ภาพที่ 3.11 ลักษณะการนั่งไขว่ห้างของผู้หญิงและผู้ชาย
ภาพที่ 3.12 แสดงการใช้มือเพื่อให้ความหมายความกว้าง ความยาว แคบ หรือสั้น
ภาพที่ 3.13 แสดงการใช้มือเพื่อให้ความหมายการนับจำนวนตัวเลข
ภาพที่ 3.14 แสดงการใช้มือเพื่อให้ความหมายบอกขนาดใหญ่หรือเล็ก
ภาพที่ 3.15 แสดงการใช้มือเพื่อให้ความหมายบอกระยะทางที่ใกล้หรือไกล
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ภาพที่ 3.16 แสดงการใช้มือเพื่อให้ความหมายบอกน้ำหนักหรือเบา
ภาพที่ 3.17 แสดงการใช้มือเพื่อให้ความหมายหนักแน่นหรือนุ่มนวล
ภาพที่ 3.18 แสดงการใช้มือเพื่อให้ความหมายบอกอาการกวักมือหรือโบกมือลา
ภาพที่ 3.19 แสดงการใช้มือเพื่อให้ความหมายบอกทิศทางต่าง ๆ
ภาพที่ 3.20 แสดงการใช้มือเพื่อให้ความหมายแสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆ
ภาพที่ 3.21 ลักษณะการแสดงออกทางใบหน้า
ภาพที่ 3.22 ลักษณะการยิ้มที่จริงใจ
ภาพที่ 3.23 ลักษณะการยิ้มเสแสร้ง
ภาพที่ 3.24 แสดงตำแหน่งไมโครโฟน
ภาพที่ 3.25 แสดงวิธีการจับไมโครโฟน
ภาพที่ 3.26 สเกลทัศนคติของผู้ฟัง
ภาพที่ 4.1 การพูดอธิบาย
ภาพที่ 4.2 แผนผังการพูดอธิบาย
ภาพที่ 4.3 สัดส่วนการเตรียมเค้าโครงการพูดอธิบาย
ภาพที่ 5.1 แผนผังการจัดสถานที่การอภิปรายเป็นคณะ
ภาพที่ 5.2 แผนผังการจัดสถานที่การอภิปรายแบบปาฐกถาหมู่
ภาพที่ 5.3 แผนผังการจัดสถานที่การอภิปรายซักถาม
ภาพที่ 6.1 แบบจำลองกระบวนการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
ภาพที่ 6.2 บันได 5 ขั้นในการพูดโน้มน้าวใจของ อลัน มอนโร (Alan Monroe)
ภาพที่ 6.3 สถานการณ์ที่ใช้ได้ผลกับเทคนิคการก้าวเท้าเข้าประตูและปิดประตูใส่หน้า
ภาพที่ 7.1 ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม
ภาพที่ 7.2 ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม
ภาพที่ 7.3 ตัวอย่างรายงานการประชุม
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การพูดเพื่อสัมฤทธิผล

บทที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร
การสื่อสาร เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคม เพราะมนุษย์
ต้องการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ง
กั น และกั น อยู่ ต ลอดเวลา จากความสำคั ญ ดั งกล่ า วจึ งก่ อ ให้ เกิ ด ระบบของการสื่ อ สารมากมาย
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้ าใจที่ดี
ต่อกันและสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข แต่ผลการตอบสนองของการสื่อสารจะบรรลุวัตถุประสงค์
ตามเป้าหมายได้หรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับผู้สื่อสารเองว่ามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสื่อสาร
มากน้อยเพียงใด และมีวิธีการอย่างไรที่จะสามารถสื่อสารข้อมูลดังกล่าวให้เกิดความเข้าใจสามารถ
บรรลุตามเป้าหมายเกิดข้อผิดพลาดในการสื่อสารน้อยที่สุด ในบทนี้ได้นำเสนอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สื่ อ สาร โดยมี เนื้ อ หาประกอบด้ ว ย ความหมายของการสื่ อ สาร จุ ด มุ่ ง หมายของการสื่ อ สาร
องค์ประกอบของการสื่อสาร รูปแบบของการสื่อสาร การสื่อสารในยุคสังคมออนไลน์ (social media
online) ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ ทิศทางของการสื่อสาร พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และอุปสรรค
ของการสื่อสาร ทั้งนี้ผู้สื่อสารจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารที่ดีพอ จึงจะสามารถสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่สุด

ความหมายของการสื่อสาร
การให้ ค วามหมายของการสื่ อสารเป็ น เรื่อ งที่ ซับ ซ้อ น เนื่ องจากการสื่ อ สารสามารถให้
ความหมายได้อย่างกว้างขวาง เพราะรวมถึงกระบวนการสื่อสารในทักษะต่าง ๆ ได้แก่ การฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน ดังนั้นการให้ความหมายของการสื่อสารจึงมีความหลากหลายตามกิจกรรมที่
แตกต่างกันออกไป
คำว่า การสื่อสาร มาจากคำว่าภาษาอังกฤษว่า Communication หรือ Communication
Arts เป็นศาสตร์และศิลป์แห่งการติดต่อสื่อสารของมนุษย์ เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชักจูงให้ผู้รับข้อมูล มีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมา
คาดหวังให้เป็นไปตามที่ผู้ส่งต้องการหรือตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ ในการใช้ความหมายการสื่อสาร
นั้น ได้มีการให้ความหมายของการสื่อสารสามารถสรุปได้ ดังนี้
ราชบัณฑิตยสถาน (2556:118) กล่าวว่าการสื่อสาร คือ วิธีการนำถ้อยคำ ข้อความหรือ
หนังสือ จากบุคคลหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรืออีกสถานที่หนึ่ง
ปรมะ สตะเวทิน (2546:30) กล่าวว่าการสื่อสาร คือ กระบวนการของการถ่ายทอดสารจาก
บุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่า ผู้ส่งสาร (Source) ไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า ผู้รับสาร (Receiver) โดย
ผ่านสื่อ (Channel)

กิติมา สุรสนธิ (2557:4) กล่าวว่าการสื่อสาร เป็นสิ่งที่สอดแทรกทุกกิจกรรมทุกระดับทุก
ประเภท และมีผลอย่างกว้างขวางในวิชาชีพทางการสื่อสาร นอกจากนี้ได้รวบรวมความหมายของ
นักวิชาการต่าง ๆ ดังนี้
เจอร์ เ กน รอยซ์ และเกรกอรี เบที สั น (Jurgen Ruesch and Gregory Batyeson)
ให้ความเห็นเกี่ยวกับสื่อสารว่า การสื่อสารไม่ได้หมายถึงการถ่ายทอดสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียน
ที่ชัดแจ้งและแสดงเจตนารมณ์เท่านั้น แต่หมายรวมถึงกระบวนการทั้งหลายที่คนมีอิทธิพลต่อกันด้วย
คำนิยามนี้ยึดหลักที่ว่า การกระทำและเหตุการณ์ทั้งหลายมีลักษณะของการสื่อสาร หากมีผู้เข้าใจการ
กระทำและเหตุการณ์เหล่านั้น หมายความว่า ความเข้าใจที่เกิดแก่คน ๆ หนึ่งนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ข่าวสารที่คน ๆ นั้นมีอยู่และมีอิทธิพลต่อบุคคลนั้น
คาร์ล ไอ ฮอฟแลนด์ (Carl l’ Hovland) กล่าวว่าการสื่อสาร คือ กระบวนการที่บุคคลหนึ่ง
(ผู้ส่งสาร) ส่งสิ่งเร้า (โดยปกติเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน) เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลอื่น (ผู้รับ
สาร) ในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ (Knowledge Change) การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ (Attitude Chang) และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Performance Chang)
จอร์จ เกิร์บเนอร์ (George Gerbner) กล่าวว่าการสื่อสาร คือ การแสดงปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม (Social Interaction) โดยใช้สัญลักษณ์และระบบสาร (Message System) ซึ่งประกอบด้วย
รหั ส สาร (Message Code) เนื้ อ หาสาร (Message Content) และวิ ธี ก ารจั ด เรี ย บเรี ย งสาร
(Message Treatment)
ชาร์ลล์ อี ออสกูด (Charies E. Osgood) กล่าวถึงการสื่อสารว่า ความหมายโดยทั่วไปแล้ว
การสื่อสารเกิดขึ้น เมื่อฝ่ายหนึ่งคือผู้ส่งสารมีอิทธิพลต่ออีกฝ่ายหนึ่ง คือ ผู้รับสาร โดยใช้สัญลักษณ์
ต่าง ๆ ซึ่งถูกส่งผ่านสื่อที่เชื่อมระหว่างทั้งสองฝ่าย
การสื่อสารมีความสำคัญต่อมนุษย์ในด้านต่าง ๆ อย่างในหลายมิติทุกคำนิยามล้วนกล่าวถึง
กระบวนการของการสื่อ สารที่เกิดขึ้นในลักษณะตามสถานการณ์ ต่าง ๆ ทั้งสิ้น การที่จะอยู่ ร่วมกัน
อย่ า งสงบสุ ข นั้ น การสื่ อ สารจึ งมี ค วามจำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งสื่ อ สารทำความเข้ า ใจในกฎกติ ก าต่ า ง ๆ
นอกจากนี้ คือ พื้นฐานความต้องการที่สำคัญนอกเหนือจากพื้นฐานปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม
ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย การสื่อสารจึงเป็นสะพานที่เชื่อมโยงสู่ทุกสิ่งที่มนุษย์ปรารถนาต้องการ
ทำให้เกิดการสืบทอดพัฒ นาความรู้ ประสบการณ์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคม จนกลายเป็น
วัฒนธรรมที่งอกงามเด่นชัดของสังคมมนุษย์ กระบวนการสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งของระหว่างบุคคลหรือสังคม

จุดมุ่งหมายของการสื่อสาร
การสื่อสารของมนุษย์ในแต่ละครั้ง ล้วนมีจุดมุ่งหมายทั้งสิ้น ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะของผู้ส่ง
สารหรือผู้รับสาร ทั้งนี้ผู้รับสารอาจรับสารไม่ตรงตามความมุ่งหวังของผู้ส่งสารก็ได้ แต่ถ้าจุดมุ่งหมาย
ของทั้งสองฝ่ายเข้าใจหรือสอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกัน โอกาสที่จะเกิดความเข้าใจและประสบ
ผลสำเร็จ ในการสื่ อสารก็มี มากขึ้ น และในการสื่ อ สารแต่ ล ะครั้งอาจมีม ากกว่า หนึ่ง จุดมุ่ งหมายที่
ผู้ส่งสารต้องการให้ผู้รับสารรับทราบ อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่นิยมจำแนกคล้ายคลึงกัน
2

คณาจารย์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551:17) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการ
สื่อสารไว้ดังนี้
1. เพื่อแจ้งให้ทราบ (inform) ในการสื่อสารผู้ทำการสื่อสารควรมีความต้องการที่จะบอก
กล่าวหรือชี้แจงข่าวสาร เรื่องราว เหตุการณ์ หรือสิ่งอื่นใดให้ผู้รับสารได้รับทราบ
2. เพื่อสอนหรือให้การศึกษา (teach or education) ผู้ทำการสื่อสารอาจมีวัตถุประสงค์
เพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้หรือเรื่องราวเชิงวิชาการ ให้ผู้รับสารได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น
3. เพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง (please of entertain) ผู้ทำการสื่อสารอาจ
ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร โดยอาศัยสารที่
ตนเองส่งออกไป ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด การเขียน หรือการแสดงกิริยาต่าง ๆ
4. เพื่อเสนอหรือชักจูงใจ (propose or persuade) ผู้ทำการสื่อสารอาจใช้วัตถุประสงค์ใน
การสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อผู้รับสาร และอาจชักจูง ใจให้ผู้รับสารมี
ความคิดคล้อยตามหรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน
5. เพื่อเรีย นรู้ (learn) จุดมุ่งหมายนี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ รับสาร การแสวงหา
ความรู้ของผู้รับสารโดยอาศั ยลักษณะของสาร ในกรณีนี้มักจะเป็นสารที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิชา
ความรู้ เป็ น การหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการทำความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ ทำการสื่ อสาร
ถ่ายทอดมาถึงตน
นอกจากนี้ การจำแนกวัต ถุป ระสงค์ข องการสื่ อ สาร สามารถพิ จารณาจากประเด็ น ของ
จุดมุ่งหมายในการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารได้ดังนี้ (กิติมา สุรสนธิ, 2557: 7)
1. พิจารณาจุดมุ่งหมายโดยทั่วไปของการสื่อสาร ซึ่งอาจพิจารณาจากความตั้งใจของผู้ส่ง
สารและผู้รับสารในแต่ละครั้ง สามารถแบ่งประเภทจุดมุ่งหมายของการสื่อสารโดยทั่วไปได้ ดังภาพที่
1.1
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1.1
วัตถุประสงค์
ของผู้ส่งสาร

1.1.1 เพื่อแจ้งให้ทราบ
(To Inform or to tell)

1.2
วัตถุประสงค์
ของผู้รับสาร

1.1.2 เพื่อให้การศึกษา
(To Teach or To Educate)

1.2.1 เพื่อทราบ (To Know or
to Understand)

1.2.2 เพื่อเรียนรู้ (To Learn)
1.2.3 เพื่อตัดสินใจ (To
Decide)

1.1.3 เพื่อชักจูง
(To Propose or to
Persuade)
1.1.4 เพื่อสร้างความพอใจ
หรือความบันเทิง (To
Please or to Entertain)

1.2.4 เพื่อหาความพอใจ(To
Please)

ภาพที่ 1.1 จำแนกการพิจารณาตามจุดมุ่งหมายของผู้รับสารและผู้ส่งสาร
การจำแนกพิจารณาตามจุดมุ่งหมายของผู้รับสารและผู้ส่งสารดังกล่าว จากแนวคิดวิลเบอร์
ชแรมม์ (Wilbur Schramm) และชูมัคคเกอร์ (Schumaker) (อ้างถึงในกาญจนา แก้วเทพ, 2554:
23) สามารถอธิบายได้ ดังนี้
1. จุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร
1.1 เพื่อแจ้งให้ทราบ (To Inform or to tell) หรือการบอกให้รู้ เป็นจุดมุ่งหมายที่
ผู้ส่งสารต้องบอกเล่าหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้รับรู้แล้วนำมาถ่ายทอด
ให้แก่ผู้รับสารได้ทราบ เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคลหรือการสื่อสารมวลชน ข่าวสารในรายการวิทยุ
กระจายสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น
1.2 เพื่อให้การศึกษา (To Teach or To Educate) เป็นจุดมุ่งหมายที่ผู้ส่งสาร
ต้องการจะช่วยให้ผู้รับสารได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องบางเรื่องหรือบางสิ่งบางอย่างตามที่ผู้ส่งสาร
ต้องการ โดยทั่วไปเป็น จุดมุ่งหมายที่ผู้ส่งสารใช้ความพยายามในแง่ของการสื่อสารมากกว่าประเภท
แรก เช่น ครูติวเข้มวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนเพื่อให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ หรือรายการโทรทัศน์
บางรายการที่มุ่งเน้นในการให้ความรู้ สารคดีต่าง ๆ หรือการสาธิต การสอน เป็นต้น
1.3 เพื่อชักจูงหรือการโน้มน้าว (To Propose or to Persuade) เป็นจุดมุ่งหมายที่
เน้ น ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ งความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด พฤติ ก รรม ทั ศ นคติ โดยทั่ ว ไปบุ ค คลที่ มี
วัตถุประสงค์ในการสื่อสารในลักษณะนี้จำเป็นต้องใช้ความพยายามในการสื่อสารค่อนข้างสูงและความ
ตั้งใจอย่ างมาก ทั้งนี้ การสื่ อสารในลั กษณะดังกล่ าวจำเป็นต้องใช้ห ลั กจิตวิทยาการโน้มน้าวเข้ามา
เกี่ยวข้องเพื่อให้การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์
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1.4 เพื่อสร้างความพอใจหรือความบันเทิง (To Please or to Entertain) ผู้ส่งสาร
ต้อ งการให้ ผู้ รั บ สารเกิด ความสนุ ก สนานรื่น เริงบั น เทิ งใจ มีอ ารมณ์ ที่ ดี เป็ น การพั ก ผ่ อ นหย่อ นใจ
ภายหลังจากการเคร่งเครียดกิจกรรมบางอย่างหรือกำลังครุ่นคิดเรื่องในเรื่องหนึ่งจนเกิดความหดหู่ใจ
ท้อแท้ใจ ซึ่งการสื่อสารในลักษณะนี้ช่วยให้เกิดความสนุกสนานหรือผ่อนคลายได้
2. จุดมุ่งหมายของผู้รับสาร
2.1 เพื่อทราบ (To Knower to Understand)เป็นวัตถุประสงค์ของผู้รับสารที่
ต้องการทราบเรื่องราวหรือติดตามข้อมูล เหตุการณ์ ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองและสังคม เป็นการตอบสนองต่อความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นความต้องการทางจิตวิทยาทั่วไป
2.2 เพื่อเรียนรู้ (To Learn) เป็นวัตถุประสงค์ของผู้รับสารที่ต้องการรู้และทำความ
เข้าใจในเนื้อหาความรู้วิชาการต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนให้สูงมากขึ้น
ซึ่งจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตในอนาคต
3) เพื่อตัดสินใจ (To Decide) การตัดสินใจของมนุษย์จำเป็นต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ประกอบการตัด สิ น ใจ ซึ่งข้อ มูล เหล่ านี้ จำเป็ น ที่จะต้ องมีค วามละเอียด ลึ กซึ้ ง และมี อิท ธิพลมาก
พอที่จะชักจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีผลต่อการตัดสินใจ ดังนั้น มนุษย์จึงมีความจำเป็นต้อง
แสวงหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้อง
4) เพื่อหาความพอใจ (To Please) สิ่งหนึ่งที่มนุษย์มีความต้องการ คือ ความพอใจ
ความสบายใจ ความสุขในชีวิต จึงมีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงสภาพชีวิตที่ยุ่งยาก วุ่นวาย สับ สน
หรือเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่ก่อให้ เกิ ดความเครียด ดังนั้น มนุษย์จึงหาบุคคลที่มีความคิดเชิงบวกหรือ
เข้าหาสิ่งที่ทำให้อารมณ์ไม่ขุ่นมัว เพื่อให้เกิดความสบายใจหรือสนุกสนาน เช่น การดูรายการโทรทัศน์
รายการบันเทิง รายการสร้างเสียงหัวเราะ หรือพูดคุยกับบุคลที่ทำให้เกิดความพึงพอใจทางอารมณ์
เป็นต้น
2. พิ จ ารณ าถึ ง ลั ก ษณ ะการนำการสื่ อ สารไปใช้ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ผลทั น ที ใ นขณ ะนั้ น
การพิจารณาถึงลักษณะการนำการสื่อสารไปใช้ โดยพิจารณาความต้องการหรือผลตอบแทนที่จะได้รับ
ระว่างผู้รับ สารและผู้ส่งสารในสถานการณ์ นั้นว่าต้องการให้ เกิดผลในลั กษณะใด ซึ่งเดวิด เบอร์โล
(Berio David K, 1960 : 30) ได้แบ่งวัตถุประสงค์ลักษณะการนำการสื่อสารไปใช้ไว้ 2 ลักษณะ คือ
2.1 การสื่อสารแบบต้องการให้เห็นผลทันทีทันใด (Consummator Purpose) คือ
การสนองตอบความต้องการระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสารรวมถึงความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ในขณะนั้น
และส่งผลทันทีทันใด (Immediate Reward) หลังจากเสร็จสิ้นการสื่อสารซึ่งการสื่อสารในลักษณะนี้
เป็ น การสื่ อสารที่ง่ายต่อการตีความและการทำความเข้าใจที่ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมักเป็น สารที่
กระทบความรู้สึกของผู้รับสารโดยตรง เช่น การรับรู้ข่าวอาชญากรรม ข่าวกีฬา หรือสิ่งบันเทิงเริงใจ
เป็นต้น
5

2.2 การสื่อสารแบบที่นำไปใช้เป็นเครื่องมือ (Instrumental Purpose) คือ การ
สื่อสารที่ผู้รับสารหรือผู้ส่งสารไม่ได้มุ่งหวังผลของการสื่อสารขณะนั้นโดยทันที แต่เป็นวัตถุประสงค์ที่
ต้องการให้ผู้รับสารหรือผู้ส่งสารนำผลการสื่อสารที่เกิดขึ้นไปใช้ในอนาคต เป็นการสร้างความพอใจแก่
ผู้ส่งสารและผู้รับสารอย่างช้า (Delayed Reward) ดังนั้น สารที่ใช้มักเป็นข้อมูลเชิงลึกหรือเป็นข้อมูล
เพื่อถูกนำมาใช้วิเคราะห์
3. พิจารณาถึงความต้องการที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือก่อให้เกิดการพัฒนา
การเปลี่ ย นแปลงเพื่ อการพั ฒ นาในรูป แบบต่าง ๆ จำเป็น ต้องมีการสื่ อสารที่ ดีต่อการพั ฒ นา เช่ น
การพัฒ นาองค์กร หน่ วยงาน สังคม การพั ฒ นาประเทศ เครื่องมือที่ส ำคัญ คือการสื่ อสาร จึงเป็ น
พื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนา รวมทั้งทัศนคติทางความคิด ตลอดจนพฤติกรรมที่เอื้ออำนวยต่อการ
พัฒนา ดังนั้นเป้าหมายของการพัฒนามี จุดมุ่งหมายในการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงใน 3 ประเด็น
คือ (Rogers.1976:99 อ้างถึงใน กิติมา สุรสนธิ, 2557: 11)
3.1 จุดมุ่งหมายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรู้ (Knoeledge Change)
เพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับสารในการให้ความรู้ ความเข้าใจ และความจำ (Cognitive Domain)
ได้ แ ก่ การถ่ า ยทอดความรู้ ป ระสบการณ์ ต่ า ง ๆ ให้ กั บ บุ ค คลเพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด ความรู้ ความจำ
(Knowledge or Recall) เกิ ด ความเข้ า ใจ (Understanding) สามารถนำไปใช้ แ ละวิ เ คราะห์
(Application and Analysis) รวมทั้งสามารถประเมินค่า (Evaluation) เรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้
เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพระบบสัตว์เลี้ยงให้เกษตรกร เป็นต้น
3.2 จุดมุ่งหมายที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องทัศนคติ (Attitude
Change) เป็ น ความพยายามหรื อความต้อ งการเพื่ อ ก่อให้ เกิ ด การเปลี่ ยนแปลงทางด้านความคิ ด
ความรู้ สึ ก หรื อ การเปลี่ ย นแปลงบุ ค ลิ ก ภาพภายใน (Internal Personalities) ของบุ ค คล ได้ แ ก่
ลักษณะนิสัย คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม รวมกันเรียกว่า ทัศนคติ (Attitude) การเปลี่ยนแปลงในเจต
พิ สั ย นี้ แ บ่ งออกเป็ น 5 ระดั บ คื อ ความพยายามที่ จ ะให้ ผู้ รั บ สารเกิ ด การยอมรับ (Receiving or
Attending) เกิ ด การตอบสนอง (Responding) เกิ ด ค่ านิ ย ม (Valuation) การเข้ าถึ ง แนวคิ ด หรื อ
มโนคติ (Organization) และการนำไปปฏิบัติจนเป็นนิสัย (Characteristics) ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น
การเปลี่ ย นแปลงทั ศนคติจ ากการเป็ น คนเชื่อเรื่องภู ต ผี ปี ศ าจ มาเป็ น ความเชื่ อของกฎแห่ งกรรม
เป็นต้น
3.3 จุดมุ่งหมายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในเรื่องพฤติกรรม (Performance Change)
เป็ น ความต้องการที่จะเปลี่ ย นแปลงด้านการกระทำ (Action) ของบุคคลที่ ผู้อื่นสามารถสั งเกตได้
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีหลายขั้นตอน นับตั้งแต่การลอกเลียนแบบ (Imitation) การลงมือทำ
ตามแบบ (Manipulation) การกระทำได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง (Precision) การกระทำอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(Articulation) รวมทั้งการกระทำที่ทำได้อย่างเป็นธรรมชาติ (Naturalization) เช่น การชื่นชมบุคคล
ตัวอย่าง การรณรงค์การใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่า จนเกิดการปฏิบัติตามกัน อย่างต่อเนื่อง
เป็นต้น
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ดังนั้ น จุ ดมุ่งหมายของการสื่ อสารสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลั กษณะ คือ จุดมุ่งหมายของ
ผู้ส่งสารที่มีจุดมุ่งหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการให้ผู้รับสารได้ทราบตามวั ตถุประสงค์ของเรื่องราว
หรือเหตุการณ์ที่ต้องการสื่อสารออกไป และจุดมุ่งหมายของผู้รับสาร โดยเกิดจากความคาดหวังหรือ
ความต้องการของผู้รับสารที่ต้องการฟังเรื่องราวในประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้ส่งสารได้สื่อสารออกมา ฉะนั้น
จุ ด มุ่ ง หมายของการสื่ อ สารจะบรรลุ ไ ด้ ห รื อ ไม่ นั้ น ต้ อ งพิ จ ารณาปั จ จั ย ต่ า ง ๆ รอบด้ า น เช่ น
สภาพแวดล้อมขณะที่สื่อสาร ความเข้าใจของเรื่องราว ข้อมูลที่ได้รับของผู้รับสาร ทัศนคติ หรือทักษะ
การสื่อสารของผู้ส่งสารสามารถทำให้ผู้รับสารเข้าใจข้อมูลได้

องค์ประกอบของการสื่อสาร

ผู้ส่งสาร
(Sender)

สาร
(Message)

ช่องทางการสื่อสารหรือสื่อ
(Channel)

ผู้รับสาร
(Receiver)

ปฏิกิริยาตอบกลับ
(Feedback)
ภาพที่ 1.2 แสดงกระบวนการของการสื่อสาร
ที่มา : ชิตาภา สุขพลำ, 2557: 5
กระบวนการสื่อสารประกอบไปด้วย 4 ส่วนสำคัญหลัก ๆ ได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการ
สื่อสาร และผู้รับสาร ซึง่ นักวิชาการหลายท่านได้อ้างอิงถึงองค์ประกอบปลีกย่อยมากมาย เพื่อแสดงให้
เห็นภาพของกระบวนการสื่อสารอย่างชัดเจน องค์ประกอบของการสื่อสารไว้ (ชิตาภา สุขพลำ, 2557:
5) ดังนี้
1. ผู้สื่อสารหรือผู้ส่งสาร (Source/Sender) คือ ผู้เริ่มต้นการติดต่อสื่อสารในแต่ละครั้ง
อาจเป็นบุคคลเดียว เป็นกลุ่ม เป็นองค์กรหรือสถาบัน การสื่อสารจะเริ่มต้นขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ส่งสารมีความ
ปรารถนาที่จะส่งข้อมูลข่าวสารของตนไปสู่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นเป้าหมาย เพื่อก่อให้เกิดความ
เข้าใจในตัวสารร่วมกันในทิศทางที่ผู้ส่งสารต้องการ
นอกจากนี้ ผู้ส่งสารเป็นองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่น ๆ ทั้งในแง่การ
เป็นผู้เลือกข้อมูลข่าวสารที่จะส่งหรือถ่ายทอดออกไป การเลือกวิธีการสื่อสาร ช่องทางที่จะทำให้สาร
ไปถึงผู้รับสาร รวมทั้งการเลือก การพยายามกำหนดกลุ่มผู้รับสารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ ใดระดับหนึ่ง หรือด้านในด้านหนึ่ง (กิติมา สุ รสนธิ, 2557: 19) เช่น
การเปลี่ ย นแปลงความเชื่ อ ทั ศ นคติ ข องบุ ค คลในสั งคมหนึ่ ง เป็ น ต้ น และองค์ ป ระกอบที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องของผู้ส่งสาร คือ เจตนาของการส่งสาร อาจมีเจตนาในการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับสารทั้ง
โดยเจตนาและไม่เจตนาก็ได้ เช่น การส่งสารโดยมีเจตนา ผู้ส่งสารจะมีการเตรียมข้อมูล และพยายาม
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หาวิธีการให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของผู้ส่งสาร แต่หากผู้ส่งสารไม่มีมี
เจตนาในการสื่อสารหรือไม่มีความตั้งใจ มักจะไม่ได้เตรียมข้อมูลหรือขาดความพยายามในการสื่อสาร
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อาจทำให้การสื่อสารประสบความล้มเหลว
ปั จ จั ย ความสำเร็ จ ของผู้ ส่ งสารและผู้ รับ สารที่ มีค วามคล้ ายคลึ งกัน คือ คุ ณ ลั กษณะทาง
กายภาพภายนอกที่เป็นปัจจัย ได้แก่ เพศ อายุ ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้
เป็นสิ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อการสื่อสาร เพราะหากผู้รับสารและผู้ส่งสารมีความคล้ายคลึงกันมากเท่าใด
ก็จ ะยิ่ งประสบความสำเร็ จ ในการสื่ อ สารนั้ น มากขึ้ น ดั งเช่ น กิติ ม า สุ รสนธิ (2557:23) กล่ าวว่ า
การรับรู้ประสบการณ์ที่มีความคล้ายคลึงกันสนิทสนมกัน การสื่อสารนั้นก็จะราบรื่นมีประสิทธิภาพ
ตรงกันข้ามหาก ผู้ส่งสารและผู้รับสารมีความแตกต่างกันมาก โอกาสในการสื่อสารก็ยากที่จะประสบ
ความสำเร็จและอาจเกิดความล้มเหลวได้ ดังนั้น ผู้ส่งสารจำเป็นต้องสร้างความรู้สึกในการเป็นพวก
พ้องเดียวกันหรือใช้ความคล้ายคลึงกันกับผู้รับสารให้มากขึ้น เพื่อให้การสื่อสารนั้นประสบความสำเร็จ
2. ข่าวสารหรือเรื่องราว (Message) คือ เนื้อหาสาระความคิดความรู้ ความรู้สึก จากฝ่าย
ผู้ส่งสาร ซึ่งอาจจะเป็นภาษา สัญลักษณ์ หรือสัญญาณต่าง ๆ ที่สามารถสื่อความหมายเป็นที่เข้าใจกัน
ได้ สารบางอย่างอาจถูกส่งไปโดยเจตนาและตั้งใจจากผู้ส่งสาร แต่สารบางอย่างก็อาจจะถูกส่งไปโดยที่
ผู้ส่งสารไม่ได้ตั้งใจหรือไม่รู้ตัวก็ได้ กิติมา สุรสนธิ (2557:23) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญของสารไว้
3 ส่วน ได้แก่
รหัสสาร
(Message Codes)

เนื้อหาของสาร
(Message Content)

การจัดเรียบเรียงลาดับสาร
(Message Treatment)

ภาพที่ 1.3 องค์ประกอบสำคัญของสาร
2.1 รหัสสาร (Message Codes) หมายถึง ภาษา (Language) สัญลักษณ์
(Symbol) สัญญาณ (Signal) ที่มนุษย์คิดค้นเพื่อใช้แทนความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ค่านิยม และ
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของผู้ส่งสาร ซึ่งรหั สสารอาจถูกแสดงออกมาเป็นสารในรูปแบบภาษาพูดและ
ภาษาเขี ย น เรี ย กว่ า วั จ นสาร (Verbal Message Codes) และรหั ส สารที่ ไ ม่ ใ ช่ ภ าษาพู ด หรื อ
ภาษาเขียน เรียกว่า อวัจ นสาร (Nonverbal Message Codes) เช่น กิริยาท่าทาง ภาพ สัญลักษณ์
เป็นต้น อย่างไรก็ตามการที่ผู้ส่งสารจะเลือกใช้รหัสสารแบบใดขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและปัจจัยอื่น
ประกอบด้วย เช่น ระบบสังคมและวัฒนธรรม ความเชื่อของบุคคล เป็นต้น ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้ส่งสารต้อง
คำนึงเพื่อให้ผู้รับสารได้เข้าใจถึงข้อมูลจากรหัสสารที่ถ่ายทอดไป
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2.2 เนื้อหาของสาร (Message Content) หมายถึง เรื่องราวต่าง ๆ ที่ผู้ส่งสาร
ต้องการถ่ายถอดหรือส่งไปยังผู้รับสาร ซึ่งแบ่งได้หลายประเภทหลายลักษณะตามเนื้อหาของสารใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การส่งเนื้อหาโดยทั่วไป เนื้อหาเฉพาะเจาะจง เนื้อหาเชิงวิชาการ เนื้อหาบันเทิง
หรืออาจเป็นเนื้อหาบอกเล่า เป็นต้น
2.3 การจัดเรียบเรียงลำดับสาร (Message Treatment) หมายถึง รูปแบบวิธีการ
ของผู้ส่งสารในการนำรหัสสารมาเรียบเรียงเพื่อให้ได้ใจความตามต้องการ ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้าง
ของภาษาและบุคลิกลักษณะของแต่ละบุคคล ส่วนใหญ่การจัดเรียบเรียงเนื้อหาของสารจะออกมาใน
รูปแบบลีลาส่วนตัวตามบุ คลิกลักษณะของผู้ส่งสารแต่ละบุคคล รวมทั้งการลำดับความสำคัญของ
เนื้อหาเพื่อใช้ในการถ่ายทอด เพื่อให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจและบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร
3. ช่องทาง (Channel) คือ หนทางหรือวิธีที่จะนำเข้าข้อมูล ข่าวสารจากผู้ส่งสารไปสู่
ผู้รับสาร จะทำให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารได้รับข่าวสารตรงกัน ช่องทางในการสื่อสารอาจเป็นช่องทาง
โดยธรรมชาติ เช่น การพูดการเขียน การแสดงอากัปกิริยา การแสดงสัญลักษณ์ เป็นต้น หรือเป็น
ช่องทางที่มนุษย์ประดิษฐ์ คิดค้นขึ้นมาเพื่อประสิทธิผลทางการสื่อสารที่เพิ่มขึ้นก็ได้ เช่น เครื่องมือหรือ
เทคโนโลยีการสื่อสารต่าง ๆ เป็นต้น
4. ผู้รับสาร (Receiver) คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นเป้าหมายของการสื่อสารหรือเป็น
จุดหมายปลายทางของสารนั้นเอง อาจเป็นบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคลเป็นฝูงชนหรือแม้กระทั่งมวลชน
ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลอื่นหรือฝ่ายผู้ส่งสารว่าต้องการให้
เกิดผลกระทบในวงกว้างเท่าใด
5. ปฏิ กิ ริ ย าตอบสนอง (Feedback) คื อ การเปลี่ ย นแปลงท่ า ที แ ละพฤติ ก รรมของ
ผู้รับสารอันเป็นผลโดยตรงจากการที่ได้รับสารนั้นซึ่งอาจแสดงออกมาในลักษณะที่เห็นด้วยหรือขัดแย้ง
ก็ ได้ เช่ น เข้ า ใจเชื่ อ ฟั ง และปฏิ บั ติ ต ามคำแนะนำ หรื อ โต้ แ ย้ ง ดึ ง ดั น และไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม เป็ น ต้ น
(นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต. 2543:10)
องค์ประกอบการสื่อสารทั้ง 5 องค์ประกอบ เป็นองค์ประกอบหลักในการสื่อสาร แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าถ้าสื่อสารโดยยึดทั้ง 5 นี้แล้วจะทำให้การสื่อสารนั้น ๆ ประสบผลสำเร็จเสมอไปเพราะ
การสื่อสารจะบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่แท้จริงได้นั้นต้องอาศัยส่วนประกอบอื่น เช่น ต้องอาศัยเงื่อนไข
สภาพแวดล้อม เวลา รวมทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะสื่อสารอีกด้วย

รูปแบบของการสื่อสาร
การแบ่งรูปแบบของการสื่อสารของมนุษย์จากทฤษฎีของนักวิช าการต่าง ๆ สามารถแบ่งโดย
ใช้ปัจจัยเป็นเกณฑ์การพิจารณาได้อย่างมากมาย เช่น จากแหล่งกำเนิด หรือพิจารณาจากความใกล้
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ไกลของตัวบุคคลที่มาสื่อสาร หรืออาจแบ่งโดยใช้จำนวนคนที่สื่อสาร นำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง
ก็ได้ แต่โดยทั่วไปแล้วสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ (ชิตาภา สุขพลำ, 2557: 7)
1. การสื่ อ สารภายในบุ ค คล (Intrapersonal communication) เป็ น การสื่ อ สารที่
เกิดขึ้นระหว่างความคิดที่แตกต่างกันของบุคคลเดียว ซึ่งอาจมีตั้งแต่ 2 ความคิดขึ้นไป เรียกได้ว่าเป็น
การสนทนาภายในตนเองของบุคคล ซึง่ สอดคล้องกับ กิติมา สุรสนธิ (2557: 36) อธิบายว่าการสื่อสาร
ภายในตัวบุคคลเป็นการสื่อสารของบุคคลเดียว ซึ่งทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งสารและรับสาร โดยมีระบบ
ประสาทส่ ว นกลาง (Central Nervous System) เป็ นศู น ย์กลางในการแบ่ งรับ ข่าวสารภายในตั ว
บุคคล ระบบประสาทส่วนกลางทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร เรียกว่า ทักษะที่บุคคลใช้ในการสื่อสาร (Motor
Skill) ประกอบด้วยกลไกและอวัยวะในการออกเสียง (Vocal Mechanisms) เช่น อวัยวะที่ทำให้เกิด
เสี ยงพูด เสีย งหั วเราะ เสี ยงร้องไห้ เป็ น ต้น รวมทั้งระบบกล้ ามเนื้อของร่างกาย เช่น มือ แขน ขา
ศีรษะ เป็นต้น และในส่วนระบบส่วนกลางที่ทำหน้าที่รับสาร เรียกว่า ทักษะที่บุคคลใช้ในการรับรู้
ข่าวสาร (Sensory Skill) ซึ่งประกอบไปด้วยกลไกการรับรู้หรือตอบสนองสิ่งเร้า เช่น การได้ยิน การ
ใช้ประสาทหู ตา เป็นต้น ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการสื่อสารภายในตัวบุคคล ได้แก่ บุคคลที่มักพูดคน
เดียว โต้ตอบด้วยตนเอง รำพึงรำพันกับตัวเอง หรือการทบทวนสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ทำมา หรือแม้แต่การ
ร้องเพลงฟังคนเดียว เป็นต้น
2. การสื่อสารระหว่า งบุค คล (Interpersonal communication) เป็นการสื่ อสารใน
ลักษณะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับคนอื่นที่อยู่รอบตัว โดยมีจำนวนคน 2 คน เช่น ระหว่างเพื่อน
กับเพื่อน คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่กับคนแปลกหน้า เป็นต้น
การกำหนดถึงคุณลักษณะของการสื่อสารระหว่างบุคคล (กิติมา สุรสนธิ, 2557: 36) ดังนี้
1. ผู้ที่ทำการสื่อสาร หรือมีบทบาทเป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร กล่าวคือ สภาวะของการ
สื่ อ สารที่ เกิ ด ขึ้ น เป็ น ลั ก ษณะร่ ว มกั น กระทำในการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ าวสาร ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด
ประสบการณ์ อารมณ์ที่ถ่ายทอดออกมาของบุคคลทั้งสองฝ่าย เรียกว่า ปฏิกิริยาตอบกลับ
2. การสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีลักษณะความเป็นส่วนตัวสูง เนื่องจากผู้ส่งสารและผู้รับ
สารมีจำนวนน้อย การพบปะพูดคุยจึงอยู่ในลักษณะที่เป็นเรื่องราวระหว่างสองคน ผลของการสื่อสาร
มีผลกระทบระหว่างบุคคลสองคนเท่านั้น
3. สารที่ส่งหรือถ่ายทอดในการสื่อสารระหว่างบุคคล ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารเรื่องราว
ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและสภาพจิตใจ มากกว่าที่จะเป็นเนื้อหาสาระที่เน้นหนักใน
เรื่องราวของเหตุการณ์เรื่องทั่วไป ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งสารและผู้รับสาร
4. ผู้ส่งสารและผู้รับสารในการสื่อสารระหว่างบุคคลจะมีความใกล้ชิดและความคุ้นเคยต่อ
กัน ดังนั้น ผู้รับสารและผู้ส่งสารส่วนใหญ่จะมีความมักคุ้น รู้ถึงอุปนิสัยใจคอตลอดจนความรู้สึกของกัน
และกันเป็นอย่างดี
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กระบวนการสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คล จึ ง เป็ น กระบวนการถ่ า ยทอดความรู้ ความเข้ า ใจ
ประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติต่าง ๆ ระหว่างกัน การสื่อสารจึงไม่หยุดแต่ผู้ส่งสารไปยังผู้รับ
สารเท่านั้น แต่เมื่อส่งสารออกไปแล้ว ผู้รับสารจะต้องตีความและแสดงปฏิกิริยาตอบกลับต่อสารที่
ได้รับรู้ อาจในรูปแบบการตอบโต้ด้วยคำพูดหรือแสดงเพียงกิริยาท่าทาง เช่น การพยักหน้าบอกว่า
เข้ าใจ ยิ้ ม ให้ เพื่ อ แสดงความเป็ น มิ ต ร เป็ น ต้ น การสื่ อ สารระหว่างบุ ค คลมี ลั ก ษณะกระบวนการ
ดังแบบจำลองต่อไปนี้

ภาพที่ 1.4 แบบจำลองกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคล
ที่มา: บุษบา สุธีธร, 2540: 218
แชรมม์ (Schramm) (อ้างถึงใน บุษบา สุ ธีธร, 2540: 218) ได้อธิบายไว้ว่า แบบจำลอง
ดังกล่าวเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างบุคคล โดยเริ่มต้นจากระบบประสาทของแหล่งสารซึ่งเริ่มจาก
ความคิด ความต้องการของตนไปยังผู้อื่น จึงเข้ารหัสสารให้อยู่ในรูปสัญลักษณ์ (Signal) ที่สามารถ
รับรู้ความหมายร่วมกันได้ระหว่างผู้อื่นแล้วถ่ายทอดผ่านช่องสารไปยังคู่สื่อสารปลายทางของตน ซึ่งทำ
หน้าที่ถอดรหัสสารในรูปแบบสัญลักษณ์ ทำให้กลายเป็นความคิด ความเข้าใจ โดยอาศัยกระบวนการ
ผ่านทางระบบประสาทการรับรู้ของตน องค์ประกอบสำคัญ ที่จะทำให้การรับรู้ของทั้ งสองฝ่ายเข้าใจ
ตรงกัน ได้มากขึ้น คือ ประสบการณ์ ร่วมของทั้งสองฝ่าย และยิ่งคู่สนทนามีประสบการณ์ ร่วมมาก
เท่าไหร่ การสื่อสารก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. การสื่อสารภายในกลุ่ม (Group communication) เป็นการสื่อสารที่มีบุคคลหลาย
คนมาร่วมสนทนาปรึกษาหารือในเรื่องใดเรื่ องหนึ่งที่มีความสนใจร่วมกัน ซึ่งมีเรื่องราวกระบวนการ
กลุ่ ม ภาวะผู้ น ำของกลุ่ ม หรื อ การอภิ ป ราย ซึ่ ง จะนำไปสู่ ก ารตั ด สิ น ใจของกลุ่ ม ต่ อ เรื่ อ งนั้ น ๆ
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การสื่อสารภายในลักษณะดังกล่าวอาจเป็นการสื่อสารกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ หรือการสื่อสารระดับองค์กร
โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการสื่อสารภายกลุ่ม สามารถสรุปได้ดังนี้
3.1 สภาพสังคม เป็นการอยู่ร่วมกันของบุคคลภายในกลุ่มว่ามีความใกล้ชิด
สนิ ทสนมมากน้ อยเพียงใด มีวัฒ นธรรม ความเชื่อ ทัศนคติที่เหมือนหรือต่างกัน หรือไม่ เพราะถ้า
ภายในกลุ่ มมีความใกล้ ชิดสนิ ท สนม มีวัฒ นธรรมความเชื่อหรือทัศนคติที่ ตรงหรือต่างกันพอที่จ ะ
สื่อสารกันอย่างเข้าใจ จะทำให้การสื่อสารภายในกลุ่มนั้นสามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี
3.2 ลักษณะของข่างสารที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม หากมีข่าวสารใหม่ ๆ มากขึ้นภายใน
กลุม่ จะทำให้กลุ่มได้พบปะพูดคุยมากขึ้น รวมถึงโอกาสที่จะได้พบปะพูดคุยกันมีค่อนข้างสูง
3.3 ขนาดของกลุ่ม ขนาดของกลุ่มมีผลของจำนวนข่าวสารที่จะนำมาแลกเปลี่ยน
คือ ยิ่งมีขนาดกลุ่ มใหญ่มาเท่าไหร่ จำนวนข่าวสารหรือข้อมูล ก็จะมากขึ้นตามลำดับ เช่น กลุ่มที่มี
ขนาดเล็กโอกาสของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระว่างบุคคลจะมีมากกว่า และสามารถควบคุมสถานการณ์
ระหว่างการสื่อสารได้ง่ายกว่ากลุ่มที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งการสื่อสารที่มีขนาดใหญ่ มีคนจำนวนมากมาอยู่
ร่วมกัน โอกาสการควบคุมสถานการณ์ ก็จ ะน้อยกว่า เนื่องจากผู้รับสารมีความแตกต่างทางบุคคล
ค่อนข้างสูง ปฏิกริ ิยาการตอบกลับอาจช้าว่าในกลุ่มการสื่อสารที่มีขนาดเล็ก เป็นต้น
3.4 บทบาทของสมาชิกภายในกลุ่ม หากขนาดกลุ่มของการสื่อสารมีขนาดใหญ่ขึ้น
การกำหนดบทบาทหน้ าที่ของบุ คคลจึงเป็ น สิ่งที่ จำเป็ น เพราะจะทำให้ บุคคลในกลุ่ มรู้ห น้ าที่และ
บทบาทของตนเองในกิจกรรม เพื่อลดความขัดแย้งภายในกลุ่ม
3.5 การยึดมั่นและการวางเป้าหมายของกลุ่ม กลุ่มจะดำเนินต่อไปได้เมื่อบุคคลใน
กลุ่มมีความยึดมั่น เชื่อถือ มีความเชื่อ ทัศนคติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จนเกิดแรงศรัทธาเป็นแรง
กระตุ้นในการสื่อสารภายในกลุ่มสามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ถึงแม้เป้าหมายของแต่ละบุคคล
อาจมีความแตกต่างกัน แต่เพื่อผลประโยชน์ของการดำเนินกิจกรรมจะต้องยึดถือผลประโยชน์ของ
กลุ่มเป็นที่ตั้งเพื่อเป้าหมายสูงสุด
4. การสื่อสารมวลชน (Mass communication) เป็นการสื่อสารที่อาศัยเครื่องมือหรือ
สื่ อที่ จ ะช่ว ยกระจายสารจากผู้ ส่ งสารไปสู่ ผู้ รับ สารที่ อ าศั ย อยู่ในที่ ต่ าง ๆ ซึ่ งมี อ ยู่เป็ น จำนวนมาก
ให้สามารถรับสารได้ในเวลาที่รวดเร็ว
ประเภทหรือรูปแบบของการสื่อสารสามารถแบ่งออกได้โดยดูจากวิธีการสื่อสารของมนุษย์
มาเป็นเกณฑ์ ได้แก่
1. การสื่อสารโดยใช้วัจนภาษา เป็นการสื่อสารที่ใช้ถ้อยคำเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างกัน
ซึ่งการสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำ สามารถแสดงออกได้ 2 วิธี คือ
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1.1 การสื่ อสารด้ วยการเขียน ในรูปของหนังสื อ จดหมาย หรือป้ ายประกาศต่าง ๆ
ผู้รับสารจะได้รับสารโดยวิธีการอ่านข้อความเหล่านั้น และแสดงความเข้าใจจากการตีความของตน
1.2 การสื่อสารด้วยการพูด เป็นการสื่อสารที่ผู้ส่งสาร เพลงถ้อยคำที่ต้องการถ่ายทอด
ออกมาให้ผู้รับสาร ซึ่งก็คือผู้ฟัง ได้ยินข้อความเกิดการตีความสิ่งที่ได้ยิน และเกิดความเข้าใจ หรือ
เกิดปฏิกิริยาตอบกลับมาตามที่ตนเข้าใจ
2. การสื่อสารโดยใช้อวัจนภาษา เป็นการสื่อสารที่ใช้เครื่องมือที่ไม่ใช่ถ้อยคำ แต่เป็นการ
สื่อสารด้วยกิริยาอาการและท่าทางต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมพร้อมกับการใช้ถ้อยคำของผู้พูด อาจเกิดขึ้น
โดยเจตนาหรือไม่รู้สึกตัวก็ได้ ได้แก่ ปริภาษา เนตรภาษา และอาการภาษา การแสดงกิริยาท่าทาง
การแสดงสีหน้ า การเคลื่ อนไหวของร่างกาย ฯลฯ จะช่วยให้ เราเข้าใจพฤติกรรมของคนได้ เพราะ
ภาษาที่คุณแสดงออกทางกายนั้นทุกอย่างมีความหมาย การแสดงออกเหล่านี้ถ้าใช้ประกอบคำพูดและ
น้ ำเสี ย งของผู้ พู ด แล้ ว จะบอกอะไรได้ ห ลายอย่ าง ทำให้ รู้ได้ ว่าเขาโกรธ ก้าวร้าว กลั ว หรือพอใจ
ดังนั้นควรสังเกตอวัจนภาษาประกอบไปด้วย จะทำให้ เข้าใจความหมายของการสื่อสารนั้นได้ดีขึ้น
ดังคำกล่าวที่ว่า การกระทำพูดได้ดังกว่าและถูกต้องกว่าคำพูด (ลักขณาส ตะเวทิน, 2540: 21)
อย่างไรก็ตาม รูปแบบของการสื่อสารอาจมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการสื่อสารที่เกิดขึ้นตาม
สถานการณ์ในแต่ละครั้ง จำนวนบุคคลที่กำลังสื่อสาร ความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างผู้รับสารและผู้ส่ง
สาร ตลอดจนความเชื่อ ทัศนคติระหว่างการสื่อสาร และเป้าหมายของการสื่อสาร

การสื่อสารในยุคสังคมออนไลน์

ภาพที่ 1.5 การสื่อสารในยุคลสังคมออนไลน์
การสื่อสารในปัจจุบัน มีการพัฒ นาไปอย่างรวดเร็ว ด้วยความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์
ทำให้มีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่เอื้ออำนวยต่อความต้องการของมนุษย์ อีกทั้งยังสร้างความ
สะดวกสบายให้ กั บ มนุ ษ ย์ เป็ น อย่ างมาก ซึ่ งการพั ฒ นาของเทคโนโลยี นั้ น เองก็ น ำพาไปสู่ ยุค ของ
สารสนเทศที่มีการคิดค้นการใช้สื่อในโลกออนไลน์ขึ้นมา ทำให้มนุษย์ในปัจจุบันส่วนใหญ่จมอยู่ในโลก
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ของอิน เทอร์เน็ ต และใช้เวลาส่ ว นมากไปกับโลกโซเซียล (Social) หรือสื่อสั งคมออนไลน์ (Social
Media Online) ทั้งในด้านของการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ตลอดจนการติดตามข้อมูลข่าวสาร
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ หรือแม้แต่การประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของ
การสื่อสารผ่าน Social Network เช่นกัน

ความหมายสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Online)
การให้ ความหมายสื่ อ สั งคมออนไลน์ (Social Media Online) นั บ ว่าเป็ น เรื่อ งที่ ยุ่งยาก
พอสมควร เนื่องจากเป็นศัพท์ที่มีความหมายกว้างและมีหลายความหมายในเชิงคุณลักษณะของสื่อ
ประเภทนี้ การให้ความหมายสื่อสังคมออนไลน์สามารถสรุปได้ดังนี้
อภิชัจ พุทสวัสดิ์ (2560:9-10) ได้ให้ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ว่า เป็นสื่อดิจิทัลใน
การปฏิ บั ติการทางสั งคม (social tool) เพื่ อให้ ผู้ ใช้โลกออนไลน์ผ่ านเครือข่ายทางสั งคม (online
social network) ผ่านเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนสื่อที่เชื่อต่อกันอินเทอร์เน็ต โดยเน้นให้ผู้ใช้
เป็ น ผู้ ส่ งสารและผู้ รั บ สารมี ส่ ว นร่ ว มอย่ างสร้างสรรค์ในการผลิ ตเนื้ อหาเองในรูป แบบข้อ มูล ภาพ
และเสียงเพื่อใช้ในการสื่อสาร แบ่งปันความรู้ และจัดการความรู้โดยเว็ ปไซต์ที่เป็นสื่อสังคม (online
social media website) ต้องมีคุณลักษณะที่ตอบสนองผู้ใช้ ความยืดหยุ่น มีการเชื่อมโยงระหว่ างกัน
และกัน
นาวิ ก นำเสี ย ง (2554) ได้ ใ ห้ ค ำจำกั ด ความของ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ผู้ ใ ช้
อิน เทอร์ เน็ ตสามารถแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ซึ่งกัน และกัน โดยใช้สื่ อต่าง ๆ เป็ นตัวแทนในการ
สนทนา ทั้งนี้ได้มีการจัดแบ่งประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ออกเป็นหลายประเภท เช่น ประเภทสื่อ
สิ่งพิมพ์ (Publish) ที่มี Wikipedia, Blogger เป็นต้น ประเภทสื่อแลกเปลี่ยน (Share) ที่มี YouTube
Flickr SlideShare เป็นต้น ประเภทสื่อสนทนา (Discuss) ที่มี MSN Skype Google Talk เป็นต้น
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน (2556) ได้ บั ญ ญั ติ ค ำ ว่ า Social Media ไว้ ว่ า สื่ อ สั ง คม คื อ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ
ผ่ านอิ น เทอร์ เน็ ต ได้ สื่ อเหล่ านี้ เป็ น ของบริษั ท ต่ า ง ๆ ให้ บ ริการผ่ านเว็บ ไซต์ข องตน เช่น เฟซบุ๊ ก
(Facebook) ไฮไฟฟ์ (Hi5) (อ่านว่า ไฮ-ไฟ้) ทวิตเตอร์ (Twitter) วิกิพีเดีย (Wikipedia) ฯลฯ
เขมณั ฏ ฐ์ มิ่งศิริ ธ รรม (2557) ให้ ค วามหมายของสื่ อ สั งคมออนไลน์ ว่าเป็ น สื่ อดิ จิ ทั ล หรือ
ซอฟแวร์ที่ทำงานบนพื้นฐานของระบบเว็บไซต์เป็นเครื่ องมือในการปฏิบัติการทางสังคม เป็นการนำ
เรื่องราวต่าง ๆ เหตุการณ์ ประสบการณ์ รูปภาพวิดีโอ รวมถึงการพูดคุยต่าง ๆ แบ่งปันให้คนที่อยู่ใน
สังคมเดียวกันได้รับรู้
สังคมออนไลน์ (Social Media Online) เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือในการ
ทำงานบนเครื อ ข่ ายอิ น เทอร์ เน็ ต โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การถ่ า ยทอดข้ อ มู ล
การแบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนในลักษณะการร่วมเครือข่ายออนไลน์เดียวกัน
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ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์
สื่อสั งคมออนไลน์ มีบ ทบาทสำคัญ ในยุคดิจิทั ล ทั้งข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในชี วิ ต ประจำวั น ของมนุ ษ ย์ ทั้ งการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ร วดเร็ ว การติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ าวสารที่ ทั น ต่ อ
เหตุการณ์ จึงทำให้โปรแกรมที่รองรับจำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ทันยุคทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยจากการโจรกรรมข้อมูลทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้และสมาชิกสังคม
ออนไลน์ในประเภทสื่อ ทั้งนี้การจำแนกแบ่งประเภทของสื่อสังคมออนไลน์สามารถแบ่งได้ ดังนี้ (แสง
เดือน ผ่องพุฒ, 2556)
1. เครือข่ายสังคม (Social networking site) เป็นเว็บไซต์ที่บุคคลหรือหน่วยงานสามารถ
สร้างข้อมูลและเปลี่ยนแปลงข้อมูล เผยแพร่รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว โดยที่บุคคลอื่นสามารถ เข้ ามา
แสดงความเห็ น หรือเผยแพร่สนทนาโต้ตอบได้ เช่น Facebook, Badoo, Google+, Linkdin และ
Orkut เป็นต้น
2. ไมโครบล็ อก (Micro-blog) เป็ น เว็บ ไซต์ ในการเผยแพร่ข้อมู ล หรือข้อความในเรื่องที่
สนใจเฉพาะด้าน รวมทั้งสามารถใช้เครื่องหมาย “#” (Hashtag) เพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มคนที่มีความ
สนใจในเรื่องเดียวกันได้ ได้แก่ Twitter, Blauk, Weibo, Tout และ Tumble เป็นต้น
3. เว็บ ไซต์ที่ ให้ บ ริ การแบ่งปัน สื่ อออนไลน์ (Video and photo sharing website) เป็ น
เว็บไซต์ที่ให้ผู้ใช้สามารถฝากหรือนำสื่อ ข้อมูล รูปภาพ วีดิโอ ขึ้นเว็บไซต์เพื่อแบ่งปันกับผู้อื่น เช่น
Flicke,r Vimero, Youtube, Instagram และ Pinterest เป็นต้น
4. บล็ อ กส่ ว นบุ ค คลและองค์ ก ร (Personal and corporate blogs) เป็ น เว็ บ ไซต์ ที่ ใช้
บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ เสมือนเป็นบันทึกไดอารี่ออนไลน์ สามารถเขียนในลักษณะไม่เป็นทางการและ
แก้ไขได้ บ่ อยครั้ ง เช่น Blogger Wordpress Blogger และ Exteen เป็ นต้ น นอกจากนี้ เป็ นระบบ
จัดการเนื้อหารูป แบบหนึ่ง ซึ่ง ทำให้ ผู้ ใช้ส ามารถเขียนบทความหรือที่เรียกว่า “โพส” แล้วทำการ
เผยแพร่ได้โดยง่ายไม่ยุ่งยากในการที่จะต้องมานั่งเรียนรู้ถึงภาษา HTML หรือโปรแกรมทำเว็บไซต์
การเรี ย งเนื้ อ หาจะเรี ย งจากเนื้ อ หาที่ ม า ใหม่ สุ ด มาก่ อ น จากนั้ น จะลดหลั่ ง ล ำดั บ ของเวลา
(Chronological Order) สำหรับการมีบล็อกขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้ บุคคลที่มีความสามารถด้านต่าง
ๆ สามารถเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวด้วยการเขียนได้อย่างเสรี ไม่มีขีดจำกัดเรื่องเทคนิคในอดีตอีกต่อไป
(สุภาวรรณ์ นวลนิล, 2557)
5. บล็ อ กที่ มี สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เป็ น เจ้ า ของเว็ บ ไซต์ (Blogs hosted by media outlet) เป็ น
เว็บ ไซต์ที่ ใช้ในการนำเสนอข่ าวสารของสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ มี ความเป็ น ทางการน้ อ ยกว่าสื่ อสิ่ งพิ ม พ์ แต่มี
รูปแบบและความเป็นทางการมากกว่าบล๊อก
6. วิ กิ แ ละพื้ น ที่ ส าธารณะของกลุ่ ม (Wikis and online collaborative space) เป็ น
เว็บไซต์สำหรับพื้นที่สาธารณะออนไลน์ เพื่อรวบรวมข้อมูลและเอกสาร เช่น Wikipedia เป็นต้น
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7. กลุ่ ม หรื อ พื้ น ที่ แ สดงความคิ ด เห็ น (Forums, discussion board and group) เป็ น
เว็บไซต์หรือกลุ่มจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการ แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ มีทั้งที่เป็นกลุ่ม
ส่วนตัวและสาธารณะ ได้แก่ Google groups, Yahoo groups และ Pantip เป็นต้น
8. เกมออนไลน์ ที่ มี ผู้ เ ล่ น หลายคน (Online multiplayer gaming platform) เป็ น
เว็บไซต์ที่นำเสนอในลักษณะการเล่นเกมออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเล่นทั้งคนเดียว
และเล่นได้เป็นกลุ่ม เช่น Second life และ World of Warcraft เป็นต้น
9. ข้อความสั้น (Instant messaging) เป็นการส่งข้อความจากโทรศัพท์เคลื่อนที่
10. การแสดงตนว่าอยู่สถานที่ใด (Geo-spatial tagging) เป็นการแสดงตำแหน่งที่อยู่พร้อม
ความเห็นและรูปภาพในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ Foursquare เป็นต้น
นอกจากนี้ โซลสิ (Solis, 2016) แบ่งประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ตามประเภทการใช้งาน
สามารถจำแนกได้หลายประเภทดังนี้
1. เครือข่ายสังคม (Social networks) เช่น facebook, google+ เป็นต้น
2. บล็อก/ ไมโครบล็อก Blog/ Microblogs เช่น WordPress, Blogger, เป็นต้น
3. กลุ่มคนที่มีความรู้ (Crowd wisdom) เช่น Buzzfeed, NowPublic Reddit เป็นต้น
4. ถามตอบ (Q & A) ได้แก่ AllExperts, WikiAnswers, YahooAnswers เป็นต้น
5. ข้อเสนอแนะต่าง ๆ (Comments) เช่น livefyre, intensedebate, เป็นต้น
6. สังคมพาณิชย์ (Social commerce) เช่น caboodle shopkick, shopigniter เป็นต้น
7. สังคมตลาดออนไลน์ (Social marketplace) เช่น Groupon, Kickstarter เป็นต้น
8. กลุ่มบริการข้อมูลตามกระแสสังคม (Social streams) เช่น twitter, pheed เป็นต้น
9. กลุ่มบริการเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง (Location) เช่น Sonar, INTRO, Dopplr เป็นต้น
10. เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับ Niche working เช่น goodreads Mobileroadie เป็นต้น
11. เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับ Enterprise เช่น Socialcast, Telligent, tibbr เป็นต้น
12. วิกิ (WiKi) เช่น Wikispaces, TWiki, Wikipedia เป็นต้น
13. อภิปรายชุมชน (Discussion & Forums) เช่น googlegroups, BigBoards เป็นต้น
14. ธุรกิจ (Business) เช่น Linkedin, Identified, BranchOut เป็นต้น
15. ความคิ ด เห็ น และการให้ ค ะแนน (Reviews & Ratings) เช่ น amazon.com, Yelp
glassdor.com เป็นต้น
16. เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับ Social Curation เช่น Rebel, Pinterest เป็นต้น
17. เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับวิดีโอ (Video) เช่น TED, Socialcam, YouTube เป็นต้น
18. การแบ่งปันเนื้อหาความรู้ (Content/ Documents) เช่น Scribd Slideshare เป็นต้น
19. เว็บไซต์ที่ให้บริการรวบรวมงานกิจกรรมต่าง ๆ (Events) เช่น Eventbrite, Plancast
เป็นต้น
20. เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับดนตรี (Music) เช่น Soundcloud, Pandora เป็นต้น
21. เว็บไซต์ที่ให้บริการถ่ายทอดสด (Live casting) เช่น livestream, airtime เป็นต้น
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22. เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการ แบ่งปันรูปภาพ (Pictures) เช่น Picasa, Instagram
เป็นต้น
23. เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการบุ๊กมาร์ก Social Bookmarks เช่น Evernote,
Runkeeper Myfitnesspal, fitbit เป็นต้น

ภาพที่ 1.6 แผนผังภาพประเภทสื่อสังคมออนไลน์
(Solis, 2016)
การแบ่ งประเภทของสื่ อสั งคมออนไลน์ มีความหลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุป ระสงค์และ
ประโยชน์ของการใช้งานของสื่อในแต่ละแบบ การจัดประเภทกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทำให้เห็น
ถึงลักษณะของกลุ่ มสมาชิกบนสื่อ ความนิยมของการใช้งาน ตลอดจนการใช้บริการของเว็บไซต์ที่
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากข้อมูล การแสดงความคิดเห็น การสนทนาโต้ตอบ หรือการ
ทำเครือข่ายธุรกิจร่วมกันของกลุ่มสมาชิกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ทิศทางของการสื่อสาร
ทิ ศ ทางของการสื่ อ สารในสื่ อ สั งคมออนไลน์ อาจมี ก ารแปรเปลี่ ย นไปตามสื่ อ หรือ ช่ อ ง
ทางการสื่อสารซึ่งทำหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร การศึกษาทิศทางของการ
สื่อสารสามารถจำแนกได้ตามลักษณะของการสื่อสารดังนี้
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1. การสื่อสารทางเดียว (One – Way Communication) คือ การสื่อสารที่สารถูกส่ง
จากผู้ส่งสารในทิศทางเดียวโดยไม่มีการตอบกลับจากผู้รับสาร เช่น การสื่อสารผ่านวิทยุ โทรทัศน์ และ
หนังสือพิมพ์ หรือการออกคำสั่งหรือการมอบหมายงานโดยผู้รับสารไม่สามารถแสดงความคิดเห็ น
ผู้รับสารอาจไม่เข้าใจสารหรือไม่เข้าใจตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งสาร ฝ่ายที่ส่งสารก็จะไม่ทราบปฏิกิริยา
ตอบสนองของผู้รับสาร จึงไม่สามารถปรับเปลี่ยนการสื่อสารที่เหมาะสมได้ การสื่อสารในลักษณะนี้ทำ
ได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับการสื่อสารเรื่องที่เข้าใจง่าย (เจษฎา นกน้อย, 2559: 46) ซึ่งสอดคล้องกับ
เรวัตร สมบั ติทิ พ ย์ (2543: 23) อธิบ ายการสื่ อสารทางเดี ยว คือ ผู้ รับ สารหรือ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชามี
ลักษณะเป็นเส้นตรง ไม่มีการย้อนกลับหรือดูปฏิกิริยาของผู้รับสาร การสื่อสารแบบนี้จะมีลักษณะ
เป็นไปในรูปของนโยบายคำสั่ง ของผู้บริหารระดับสูงสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อาจจะผ่านสื่อในประกาศ
ต่าง ๆ หรื อสื่ อมวลชนเสนอข่าวสารสู่ ป ระชาชน หรือรายงานข่าวสารขององค์กรต่าง ๆ เป็ นต้ น
ผู้ส่งสารมีบทบาทในฐานะเป็นผู้กระทำ (active) การถ่ายทอดสารและความคิดไปยังผู้รับสาร โดยมี
ความตั้งใจที่จะกระทำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคิดบางอย่างของผู้รับสารให้เป็นไปตาม
ความต้องการของตน ผู้รับสารจึงอยู่ในสถานะของผู้ถูกบังคับให้รับสาร
กิติมา สุ รสนธิ (2543:65) อธิบ ายไว้ว่า การสื่ อสารทางเดียวเป็ นกระบวนการสื่ อสารที่
ผู้ส่งสารส่งข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารไปยังผู้รับสาร โดยผู้รับสารไม่สามารถแสดงปฏิกิริยา
ตอบกลับ (Feedback) ถึงผู้ส่งสารได้ เช่น สื่อบุคคล หรือสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ภาพที่ 1.7 การสื่อสารทางเดียว - แบนเนอร์การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา
2. การสื่อสารสองทาง (Two – Way Communication) คือ การสื่อสารที่มีการส่งสาร
ตอบกลับไปมาระหว่างผู้สื่อสาร ดังนั้น ผู้สื่อสารแต่ละฝ่ายจึงเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารในเวลาเดียวกัน
ผู้ส่งสารและผู้รับสารมีโอกาสรับรู้ปฏิกิริยาตอบสนองระหว่างกัน ทำให้ทราบผลของการสื่อสารว่า
บรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ ไม่ จึ งสามารถปรั บ พฤติ ก รรมการสื่ อ สารของแต่ ล ะฝ่ ายให้ เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ได้ เช่น การพบปะพูดคุย การพูดโทรศัพท์ การวิดีโอคอลเฟอเรนซ์ เป็นต้น การสื่อสาร
แบบนี้จึงมีโอกาสประสบผลสำเร็จมากกว่าการสื่อสารทางเดียว แต่ถ้าเรื่องราวที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
(เจษฎา นกน้อย, 2559: 46) ซึ่งสอดคล้องกับ เรวัตร สมบัติทิพย์ (2543: 23) ได้อธิบายการสื่อสาร
สองทาง คือ การสื่อสารที่ผู้ ส่งสารและผู้รับสารสามารถส่ งข่าวสาร และแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น
ระหว่างกันและกัน การสื่อสารสองทาง ผู้ส่งสารจะให้ ความสนใจกับปฏิกิริยาโต้กลับของผู้รับสาร
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(Feedback) เช่ น ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด การแสดงความคิ ด เห็ น ตอบกลั บ ข่ า วสาร หรื อ ข้ อ มู ล ที่ รั บ
อาจเป็นไปในรูปแบบการโต้ตอบด้วยการพูดหรือการเขียน

ภาพที่ 1.8 การสื่อสารสองทาง - การสื่อสารในสื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook)
ห าก เป รี ย บ เที ยบ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทิ ศ ท างของ การสื่ อสารท างเดี ยว (One–Way
Communication) และการสื่อสารสองทาง (Two – Way Communication) จะเห็นว่าการสื่อสาร
ทางเดีย วสามารถสื่ อสารไปยังผู้ รับสารได้รวดเร็วกว่าการสื่ อสารสองทาง แต่ในขณะเดียวกันการ
สื่อสารสองทางจะมีความแม่นยำมากกว่า ดังที่ ลีนวิท (Leavitt) (อ้างในกะรัต เทพสิริ , 2556: 13 )
กล่าวถึงการทดลองเปรียบเทียบระหว่างการสื่อสารแบบทางเดียวกับแบบสองทาง ปรากฏผลการ
ทดลองว่าการสื่ อสารทางเดียวรวดเร็วกว่าการสื่ อสารสองทาง การสื่ อสารสองทางมีความถูกต้อง
แม่นยำกว่าการสื่อสารทางเดียว การสื่อสารสองทางสามารถสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับข่าวสารมากกว่า
การสื่อสารทางเดียว แม้ว่าการสื่อสารทางเดียวจะมีความถูกต้องแม่นยำน้อยกว่าแต่ก็มีความเป็น
ระเบียบมากกว่าการสื่อสารแบบสองทางที่มักมีการรบกวนและยุ่งเหยิงมากกว่า

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
ข้อมูลข่าวสารของสื่อสังคมออนไลน์ เป็นปัจจัยหนึ่งสำหรับสมาชิกหรือกลุ่มคนในสังคม
ออนไลน์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ หรือการแสดงความคิดเห็น ความต้องการข้อมูลข่าวสารที่เพิ่มมาก
ขึ้น เมื่อมนุษย์เกิดความรู้สึกไม่แน่ใจหรือข้องใจในสิ่งที่ตนนั้นกำลังตัดสินใจ จึงมีความต้องการข้อมูล
ความรู้ ข่าวสารจากแหล่งข้อมูลช่วยในการตัดสินใจก่อนการกระทำใดกระทำหนึ่ง หากพฤติกรรมของ
บุ คคลมีการเปิ ดรับ สื่อมากขึ้น ทำให้ เห็ นว่าบุคคลนั้นมีความเข้าใจในบริบทต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ของ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของมนุษย์
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เมอร์วิล และ โลเวนสเตนส์ (Merrill & Lowenstein, 1921) (อ้างในสาธนีย์ แซ่ชิ่น, 2560:
472) กล่าวถึงพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร คือ การกระทำด้วยอิริยาบถต่าง ๆ บ่อยครั้งทั้งการฟัง
การพูดพูด และการอ่าน หรือจากการอ่านหนังสื อพิมพ์ ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ และการพูดคุยกับสื่ อ
บุคคล ผู้รับสารแต่ละคนต่างมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนตามแบบเฉพาะของตนที่แตกต่างกัน
ออกไป ทั้งนีเ้ กิดจากพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่
1. ความเหงา เมื่อบุคคลต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับใคร ทางเลือกแรกที่นึกถึง
คือ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่ช่วยได้ บางคนพึงพอใจกับการอยู่บนโลกสื่อออนไลน์มากกว่าอยู่ร่วมกับผู้อื่น
เพราะสื่อออนไลน์ไม่มีส่วนในการสนทนาหรือแรงกดดันทางสังคมให้แก่ตนเอง
2. ความสอดรู้สอดเห็ น มนุ ษย์มีความสอดรู้ส อดเห็ นในสิ่งต่าง ๆ อยู่แล้วตามธรรมชาติ
ดังนั้น สื่อจึงถือเอาจุดนี้เป็นหลักสำคัญในการให้ข่าวสาร โดยเริ่มเสนอจากสิ่งใกล้ตัวไปจนถึงสิ่งที่อยู่
ห่างตัวออกไป
3. ประโยชน์ใช้สอยของตนเอง มนุษย์จะแสวงหาและใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หนุนความคิดของตนเองให้ได้มาเสริมบารมี การช่วยให้ตนเองสะดวกสบายหรือให้ความบันเทิงแก่ตน
โดยจะใช้สื่อที่มีความพยายามน้อยที่สุด และได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีที่สุด
4. สื่อแต่ละอย่างมีลักษณะเฉพาะ มีส่วนทำให้ผู้รับข้อมูลแสวงหาและได้ประโยชน์ ความ
ต้องการหรือจูงใจซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจที่จะทำให้มนุษย์เปิดรับข่าวสารจากสื่อ ดังที่ แม็ค
คอม และแบ็คเคอร์ (McCombs and Becker, 1979: 51-52) (อ้างในอรุณรัตน์ ศรีชูศิลป์,2554:33)
ได้ให้ความเห็นว่าบุคคลสามารถเปิดรับข่าวสารเพื่อตอบสนองความต้องการ 4 ประการ คือ
4.1 เพื่อต้องการรู้เหตุการณ์ (Surveillance) โดยการติดตามความเคลื่อนไหวและ
สังเกตการณ์สิ่งต่าง ๆ รอบตัวจากสื่อมวลชน เพื่อจะได้รู้ทันเหตุการณ์ ทันสมัย และรู้ว่าอะไรเป็นสิ่ง
สำคัญที่ควรรู้
4.2 เพื่อต้องการช่วยตัดสินใจ (Decision) โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ชี วิ ต ประจำวั น การเปิ ด รั บ ข่ า วสาร ทำให้ บุ ค ลสามารถกำหนดความเห็ น ของตนต่ อ สภาวะหรื อ
เหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัว
4.3 เพื่อการพูดคุยสนทนา (Discussion) การเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลทำให้บุคคล
มีข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพูดคุยกับผู้อื่น
4.4 เพื่อความต้องการการมีส่วนร่วม (Participation) เพื่อการรับรู้และมีส่วนร่วม
ในเหตุการณ์ความเป็นไปต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมและรอบตัว
Klapper J.T. (1960:19-25 อ้างใน ศิวัช จันทนาสุภาภรณ์, 2554) ได้กล่าวถึงกระบวนการ
การเลือกรับข่าวสารหรือเปิดรับข่าวสาร เปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการกลั่นกรอง 4 ขั้นตอน ดังนี้
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1. การเลื อ กเปิ ดรั บ (Selective Expose) เป็ น ขั้ น แรกในการเลื อ กช่ องทางการสื่ อสาร
บุคคลที่จะเลื อกเปิ ดรับ สื่อและข่าวสารจากแหล่ งสารที่มีอยู่ด้วยกันหลายแหล่ง เช่น การเลือกซื้อ
หนังสือพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่ง เลือกเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหนึ่งตามความสนใจและ
ความต้องการของตน อีกทั้งทักษะและความชำนาญในการรับรู้ข่าวสารของคนต่างกัน บางคนถนัดที่
จะฟังมากกว่าอ่านก็ชอบฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ มากกว่าอ่านหนังสือ เป็นต้น
2. การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) ผู้เปิดรับข่าวสารมีแนวโน้มที่จะเลือก
สนใจข่าวจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง โดยเลือกตามความคิดเห็น และความสนใจของตน เพื่อสนับสนุน
ทัศนคติที่มีอยู่และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ ความเข้าใจหรือทัศนคติเดิมที่มีอยู่แล้ว ไม่ให้
เกิดภาวะทางจิตใจที่ไม่สมดุลหรือมีความไม่สบายใจ หรือที่เรียกว่า ความไม่สอดคล้องทางด้านความ
เข้าใจ
3. การเลื อ กรั บ รู้ แ ละตี ค วามหมาย (Selective Perception and Interpretation)
เมื่อบุคคลเปิดรับข้อมูลข่าวสารแล้ว ก็ใช่ว่าจะรับรู้ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งสารเสมอไป
เพราะคนมักเลือกรับรู้และตีความหมายสารแตกต่างกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ์
ความเชื่อ ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาพทางร่างกาย หรือสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ
ฉะนั้นแต่ละคนอาจตีความเฉพาะข่าวสารที่สอดคล้องกับลักษณะส่วนบุคคลดังกล่าว นอกจากจะทำ
ให้ข่าวสารบางส่วนถูกตัดทิ้งไปยังมีการบิดเบือนข่าวสาร ให้มีทิศทางเป็นที่น่าพอใจของแต่ละบุคคล
ด้วย
4. การเลือกจดจำ (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจำข่าวสารในส่วนที่ตรงกับ
ความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมหรือไม่นำไปถ่ายทอดต่อในส่วนที่
ตนเองไม่สนใจ ไม่เห็นด้วย หรือเรื่องที่ขัดแย้งค้านกับความคิดของตน ข่าวสารที่ตนเองเลือกจดจำไว้
นั้นมักมีเนื้อหาที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุน ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม หรือความเชื่อของแต่ละ
คนที่มีอยู่เดิมให้มีความมั่งคงชัดเจนยิ่งขึ้นและเปลี่ยนแปลงยาก เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ในโอกาส
ต่อไป ส่วนหนึ่งอาจนำไปใช้เมื่อเกิดความรู้สึกขัดแย้งและมีสิ่งที่ทำให้ไม่สบายใจ
อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการเปิดรับ สื่อนั้น มนุษย์ต่างมีพฤติกรรมแสวงหาข้อมูล ความ
ต้องการคำตอบหรือแสวงหาสิ่งที่ตนสนใจอยากรู้ในเวลานั้น ๆ ที่แตกต่างกันออกไป เพราะการเปิดรับ
ข่าวสารจะทำให้เกิดความผ่อนคลาย คลายข้อสงสัย มีความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและจะ
กลายเป็นคนที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์

อุปสรรคของการสื่อสาร
การสื่อสารในทุกระดับและในบางสถานการณ์ ก็มีอุปสรรคเกิดขึ้นได้เสมอ สาเหตุดังกล่าว
อาจเกิดจากความผิดพลาดขององค์ประกอบในการสื่อสารในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องพร้อม
พร้อมกัน อุปสรรคเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารต้องตระหนักและหาทางแก้ไขหรือให้ลด
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น้อยลง ทั้งนี้เพื่อให้การสื่อสารบรรลุตามจุดมุ่งหมาย และประสบความสำเร็จในที่สุด อุปสรรคของการ
สื่อสารสามารถจำแนกได้ ดังนี้
ตารางที่ 1.1 อุปสรรคของการสื่อสาร
องค์ประกอบ
บทบาท
ผู้ ส่ ง สารผู้ ส่ ง • มีเจตนาให้ ผู้ รั บ สาร รับรู้
สาร
ความต้องการของตน
• มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
เนื้อหา ที่จะสื่อกับผู้อื่น
• ค ำ นึ ง ถึ ง ค ว า ม รู้
ความสามารถของผู้ รั บ
สาร
• รู้กลวิธีที่เหมาะสมในการ
นำเสนอ

•
•
•

•
•
•

ผู้รับสาร

สาร

• รั บ รู้ เรื่ อ งราวข่ า วสารอยู่ •
เสมอ
• มี ป ฏิ กิ ริ ย าตอบสนองที่
รวดเร็วและถูกต้อง
•
•
• เร้ า ให้ ผู้ รั บ สารเกิ ด การ
รั บ รู้ ค วามหมายและมี
ปฏิกิริยาตอบสนองในแง่
ข อ ง ข้ อ เท็ จ จ ริ ง แ ล ะ
ข้อคิดเห็น

•
•
•
•
•
•
•
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อุปสรรค
มีจุดมุ่งหมายในการสื่อสารไม่ชัดเจน
ขาดความรู้ แ ละประสบการณ์ ใ นเรื่ อ งที่ จ ะ
สื่อสาร
ตั้งความคาดหวังไว้สูงเกินไป มึงไม่พยายามทำ
ความเข้าใจในความสามารถและความพร้อม
ของผู้รับสาร เช่น ไม่คำนึงว่าผู้รับสาร ต้องการ
อะไร มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์หรือไม่
รวมทั้งมีทัศนคติเช่นไร เป็นต้น
ใช้กลวิธีการนำเสนอที่ไม่เหมาะสม เช่น ใช้วิธี
สื่อสารที่ไม่น่าสนใจ
ขาดความพร้อมทางด้านร่างกายหรือจิตใจ
มีอคติอันเนื่องมาจากความเชื่อ ค่านิยม และ
ความลำเอียง ในตัวผู้รับสาร หรือผู้ส่งสาร เป็น
ต้น
มี จุ ด มุ่ ง หมายของการรั บ รู้ ที่ ไม่ แ น่ น อนเช่ น
เลื อ กรั บ รู้ เฉพาะสิ่ ง ที่ ต นเองได้ รั บ ประโยชน์
หรือไม่ตั้งใจที่จะรับสารให้ครบถ้วนเป็นต้น
ขาดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารที่รับ
ไม่ พ ร้ อ มที่ จ ะรั บ สาร เนื่ อ งจากปั ญ หาด้ า น
สุขภาพกายและสุขภาพจิต
มีอคติต่อผู้ส่งสาร จากตัวสารที่ได้รับ
ขาดความสมบูรณ์ของเนื้อหา
ขาดความเหมาะสมกับพื้นฐานของผู้รับ
ขัดกับความเชื่อและค่านิยม
ซับซ้อนมากเกินไป
ลำดับความสับสน และไม่เหมาะกับรูปแบบที่
นำเสนอ
เนื้อหาซ้ำซากไม่น่าสนใจ

องค์ประกอบ
บทบาท
อุปสรรค
สื่ อ ช่ อ ง • ตั ว นำสารไปสู่ ผู้ รั บ โดย • สื่อธรรมชาติ อากาศร้อนอบอ้าว แสงสว่างที่จ้า
ท างก าร
ผ่านประสาทสัมผัสทางใด มาก หรือริบหรี่จนมองไม่เห็น เป็นต้น
ติดต่อสื่อสาร
ทางหนึ่ง
• สื่ อมนุษ ย์ผู้ น ำสาร โฆษก หรือ บุ รุษ ไปรษณี ย์
• เป็ น ช่ อ งทางที่ ท ำให้ ผู้ ส่ ง ขาดความชำนาญ ดำเนิ น การล่ า ช้ า หรื อ
สารกับ ผู้ รับ สารติ ดต่อถึ ง ผิ ดพลาด รวมทั้ งนำสาร ส่ งผ่ านบุ คคลหลาย
กัน
ระดับเป็นต้น
• สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ตั ว พิ ม พ์ หรื อ ภาพ ที่ เลื อ นลาง
ไม่ได้มาตรฐาน กระดาษมีรอยยับ รอยขูดฆ่า
เป็นต้น
• สื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ ระบบเครื่องขยายเสี ยงไม่
ทำงาน มีเสียงหวีด เป็นต้น
• สื่ อ ภ าษ า ใช้ ภ าษ าที่ ไม่ เ กิ ด มโนภ าพ ใช้
สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่แตกต่างกัน ภาษา
ที่ใช้ไม่ถูกต้องชัดเจน รวมทั้งการใช้ภาษาที่ผิด
ระดับของการสื่อสาร
• เสี ย งและท่ าทาง การพู ด ดั ง พู ด ค่ อ ยรวยเร็ ว
หรือพูดไม่ชัด รวมทั้งการใช้ท่าทาง ซึ่งอาจใช้
มากเกิ น ไป ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ เนื้ อ หาที่ พู ด
หรือไม่ใช้ท่าทางประกอบการพูดเลย เป็นต้น
สถ าน ก ารณ์ • ช่วยเสริมหรือสนับสนุนให้ • สถานการณ์ ห รือสภาพแวดล้ อมไม่เหมาะสม
สภาพแวดล้อม
ก า ร สื่ อ ส า ร เ กิ ด กับสภาพการในการสื่อสารเช่น มีเสียงรบกวน
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
อากาศถ่ายเทไม่สะดวก แคบหรือกว้างเกินไป
บรรยากาศตึ งเครียดรีบ เร่งหรือ เฉื่ อยชาหรือ
แม้แต่ไม่คำนึง ถึงช่วงเวลา ที่ใช้ในการสื่อสาร
เป็นต้น
ที่มา : นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, 2543: 17-19
.

นอกจากนี้ ปั จ จั ย ที่เป็ น อุ ป สรรคต่อ การสื่ อสารทำให้ ป ระสิ ท ธิภ าพการสื่ อสารลดลง ซึ่ ง
เซอร์ โ ต Samuel C.Certo (2552:18) (อ้ า งใน ฐิ ติ รั ต น์ นุ่ ม น้ อ ย, 2554: 28-30) ได้ ก ล่ า วไว้ 2
ประเภท ดังนี้
1. อุ ป สรรคมหาภาค (Macro barrier) ปั จ จั ย ที่ ท ำให้ ก ารสื่ อ สารในภาพรวมถดถอย
เป็นอุปสรรคที่เกิดจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมของโลก หรือในระดับนานาชาติ ซึ่งมีผลกระทบเชิง
ลบต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร โดยมีสาเหตุมาจาก
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1.1 ความต้ องการข้ อมู ล ข่าวสารที่ เพิ่ ม ขึ้น เนื่ องจากสั งคมมี การเปลี่ ย นแปลงอย่ าง
รวดเร็ ว ทำให้ ค นในสั ง คมมี ค วามต้ อ งการทราบข้ อ มู ล ข่ า วสารมากขึ้ น กว่ า เดิ ม จนเกิ น ขี ด จำกั ด
ความสามารถของเครือข่าวข่าวสารที่รองรับความต้องการ ส่งผลในการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารในการ
วิเคราะห์ข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ จนทำให้เนื้อหาอาจถูกบิดเบือน
1.2 ความสลั บ ซั บ ซ้อนของข้ อมูล ข่าวสารที่มี มากขึ้ น เนื่องจากปั จจุบั นบทบาทของ
เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารมีหลายช่องทางและมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีทำให้เกิดความสลับซับซ้อนของข่าวสารในหลายมิติ ทำให้บุคคลในองค์การจำเป็นต้อง
พัฒ นาทักษะทางเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีความสลับซับซ้อนได้ครอบคลุม
ทุกมิติ
1.3 การใช้ภาษาในการติดต่อ ปัจจุบันภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารมีความหลากหลาย
มากขึ้น โดยเฉพาะภาษาที่ไม่ใช่ภาษาสากลหรือภาษาอังกฤษ อาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารหรื อ การสื่ อ ความหมายของการสื่ อ สารที่ บิ ด เบื อ นไปได้ ส่ งผลให้ บุ ค คลในองค์ ก ร
จำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ ด้วย
นอกจากนี้ E.H.Schein (1981:43-45) (อ้ างในวิเชี ยร วิ ท ยอุ ด ม, 2547: 270) กล่ าวว่ า
อุปสรรคของวัฒนธรรมข้ามชาติอาจมีผลต่อคุณภาพของการสื่อสาร การที่ผู้ส่งสารไม่ได้สื่อสารเพื่อให้
ผู้รับสารเข้าใจ การส่งสารที่มีความหมายที่แตกต่างกันกับวัฒนธรรมของผู้รับสาร การที่ภาษาต่างกันก็
เป็นอุปสรรคสำคัญของการสื่อสารได้เช่นกัน
2. อุปสรรคระดับจุลภาค (Micro barriers) ปัจจัยที่ทำให้กระบวนการส่งข้อมูลข่าวสารขาด
ประสิทธิภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงต่อวิธีการส่งสารและรับสาร ได้แก่ แหล่งข้อมูลข่าวสาร (Source)
ตัวสาร (Message) และผู้รับสาร (Destination) มีสาเหตุมาจาก
2.1 ทัศนคติที่ผู้ส่งสารมีต่อผู้รับสาร กล่าวคือ ผู้ส่งสารมองว่าผู้รับสารขาดความรู้ความ
เข้ าใจกั บ สารที่ ส่ งไป ทำให้ การสื่ อ สารข้ อ มู ล ไม่ ค รบถ้ ว น หรือ พยายามทำให้ ข้ อมู ล เข้าใจง่ายกั บ
ผู้รับสาร ในขณะที่ผู้รับสารเมื่อทราบทัศนคติดังกล่าว อาจเกิดความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันและส่งผล
ทางลบจ่อประสิทธิภาพในการสื่อสารได้
2.2 การแทรกแซงกระบวนการติดต่อสื่อสาร คือ สิ่งที่รบกวนกระบวนการรับข้อมูล
ข่าวสารหรือที่เรียกว่า เสียงรบกวน (Noise) ซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคทางกายภาพ เช่น ระยะทางการ
สื่อสารที่ไกลกัน มีเสียงดังรบกวน สัญญาณการสื่อสารทางโทรศัพท์หรืออินเตอร์ถูกรบกวน เป็นต้น
2.3 ทั ศ นคติ ข องผู้ รั บ ข่ า วสารที่ มี ต่ อ แหล่ ง ข่ า ว กรณี ที่ ผู้ รั บ สารมี ทั ศ นคติ ที่ ไม่ ดี ต่ อ
แหล่งข่าว อาจไม่น่าเชื่อถือเท่าที่ควร ทำให้ผู้รับสารทำการคัดกรองและแยกแยะเอาเฉพาะข้อมูลที่
ตนเองคิดว่าเชื่อถือได้ รวมทั้ง ความพยายามเสริมแต่งข้อเท็จจริง ขึ้นมา จากประสบการณ์ของตนเอง
และอาจทำให้การสื่อสารเนื้อหาออกไปไม่ครบถ้วน ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคขัดขวางทำให้การ
สื่อสารไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร
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2.4 ความสามารถในการรับรู้ข่าวสารของบุคคล เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล
นับได้ว่าเป็นอุปสรรคที่ สำคัญที่สุด ทั้งที่เกิดจากปัจจัยทางจิตวิทยาและทางสังคมวิทยาในเรื่องของ
ความรู้สึก อารมณ์ ค่านิยมทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ทำให้การสื่อสารสามารถ
บิดเบือนข่าวสารได้มาก สิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ข้อความที่เหมือนกันอาจถูก
มองไปได้ในหลายแง่มุม ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาและประสบการณ์ของผู้รับสาร
2.5 คำที่มีห ลายความหมาย อุปสรรคทางด้านภาษานับเป็นปัจจัยที่ท ำให้ เกิดปัญหา
ทางการสื่อสารอย่างมากเพราะความไม่สมบูรณ์ของระบบภาษา การตีความหมายของคำพูดสามารถ
ทำได้ห ลายแง่มุม อาจทำให้การตีความหมายผิดพลาดและเกิดความเข้าใจที่ต่างกัน ดังนั้นจึงควร
ระมัดระวังในการสื่อสารที่มีความคลุมเครือ และเลือกใช้ค ำที่ทั้งผู้ส่งและผู้รับสารคุ้นเคยและเข้าใจ
ตรงกัน
นอกจากอุปสรรคในการสื่อสารที่กล่าวมานั้น ธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ (2550: 209) ยังระบุ
ว่าปัญหาในการสื่อสารมี 4 ประการ คือ
1. อุปสรรคในการสื่อสารระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ซึ่งงานวิจัยของ Deborah Tannan
ชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างชายและหญิงในรูปการสนทนา โดยอธิบายว่าเพศชายจะใช้การพูดเพื่อ
ย้ำถึงสถานภาพและสนทนาแบบตรง ๆ มากกว่าเพศหญิง ในขณะที่เพศหญิงจะใช้คำพูดเพื่อสร้างการ
สื่อสาร โดยไม่สนใจเกี่ยวกับสถานภาพ การสนทนามักจะพูดจาแบบอ้อมค้อม
2. การสื่อสารแบบการเมืองที่ถูกต้อง โดยควรยึดหลักการส่งข่าวสารให้เกิดความชัดเจน
และถูกต้องมากที่สุด นอกจากนี้ควรเลือกคำทีจ่ ะไม่ทำให้คนอื่นขัดเคืองกัน และต้องระมัดระวังการใช้
ภาษาเพื่อไม่ให้เกิดความคลุมเครือ
3. การสื่ อสารในสองวัฒ นธรรม ซึ่ งมี ความหมายของคำและวิธีก ารใช้ค ำที่ แตกต่ างกั น
เพราะคำจะมีความหมายได้ห ลายอย่างใน วัฒ นธรรม และการใช้น้ำเสี ยงที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
เนื้อหาและบริบทของพื้นที่ในแต่ละวัฒนธรรม
4. การสื่ อสารโดยใช้เครื่องมืออิเล็ กทรอนิ กส์ ในปัจจุบันมีความสำคัญ อย่างมากในการ
ทำงาน ทำให้ลดการสื่อสารแบบเผชิญหน้า ลดลงไป บางครั้งทำให้สมาชิกเกิดความเครียดและกดดัน
ต่อการเรียนรู้เทคโนโลยีและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
การสื่อสารทุกระดับสามารถเกิดอุปสรรคในการสื่อสารได้ทั้งสิ้น อาจเกิดจากทัศนคติของผู้
ส่งสารและผู้รับ สารที่มีต่อเรื่องราว ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการถ่ายทอด สถานการณ์ ที่คลุมเครือของ
สิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้น อาจส่งผลต่อการตีความหมายของสื่อที่ผิดเพี้ยนหรือบิดเบือนไปจากความ
จริงได้ ฉะนั้นเพื่อลดความคลุมเครือหรือการตีความที่ผิดที่อาจจะเกิดขึ้น ผู้ส่งสารและผู้รับสารต้องใช้
วิธีการสังเกตพฤติกรรมหรือปฏิกิริยาตอบสนองซึ่งกันและกันเพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการสื่อสารต่อไป

25

บทสรุป
การสื่อสารเป็นกระบวนการเชื่อมโยงระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารในการสร้างความหมาย
ร่วมกัน โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ คือ ผู้ส่งสาร (Sender) สาร (Message) ช่องทางการ
สื่อสาร (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) ทั้งนี้ผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถสังเกตพฤติกรรมหรือ
ผลการตอบสนองของการถ่ายทอดข้อ มูล ได้ จากปฏิ กิริยาตอบรับ (Feedback) ของผู้ ส่ งสารและ
ผู้รับสาร และผลตอบรับที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับข้อมูลข่าวสาร (Effect) เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ
การสื่อสาร ผู้รับสารอาจรับสารไม่ตรงตามความมุ่งหวังของผู้ส่งสารก็ได้ แต่ถ้าจุดมุ่งหมายของทั้งสอง
ฝ่ายเข้าใจหรือสอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกัน โอกาสที่จะเกิดความเข้าใจและประสบผลสำเร็จใน
การสื่อสารก็มีมากขึ้น และในการสื่อสารแต่ละครั้งอาจมีมากกว่าหนึ่งจุดมุ่งหมายที่ผู้ส่งสารต้องการให้
ผู้รับสารรับทราบ
อย่างไรก็ตาม การสื่อสารจะบรรลุตามจุดมุ่งหมายได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของ
การสื่อสารที่สามารถเอื้ออำนวยผลสำเร็จของการสื่อสารในขณะนั้น ความสำเร็จของการสื่อสารอาจ
สังเกตได้จากปฏิกิริยาของผู้รับสารที่แสดงออกเมื่อได้รับสาร นอกจากนี้รูปแบบของการสื่อสารส่งผล
ต่อความสำเร็จของการสื่อสารด้ วยเช่นกัน เช่น การสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล
การสื่อสารภายในกลุ่ม และการสื่อสารมวลชน ทั้งนี้รูปแบบของการสื่อสาร ขึ้นอยู่กับการสื่อสารที่
เกิดขึ้นตามสถานการณ์ในแต่ละครั้ง จำนวนบุคคลที่กำลังสื่อสาร ความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างผู้รับ
สารและผู้ส่งสาร ตลอดจนความเชื่อ ทัศนคติระหว่างการสื่อสาร เป้าหมายของการสื่อสารในแต่ละ
ครั้ง
การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน นอกจากจากการเผชิญหน้าในการสื่อสารยังปรากฏการสื่อสาร
อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมในการสื่อสารปัจจุบัน คือ การสื่อสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต หรือที่
เรียกว่า สังคมออนไลน์ (Social Media Online) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือใน
การทำงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการติดต่อสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูล การ
แบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนในลักษณะการร่วมเครือข่ายออนไลน์เดียวกัน การ
สื่อสารในรูปแบบนี้มีรูปแบบหลายประเภทแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น เครือข่ายสังคม
(Social networks) บล็อก, ไมโครบล็อก Blog, Microblogs กลุ่มคนที่มีความรู้ (Crowd wisdom)
และสังคมพาณิชย์ (Social commerce) เป็นต้น
การแปรเปลี่ยนหรือทิศทางของการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์ อาจมีการแปรเปลี่ยนไป
ตามสื่อหรือช่องทางการสื่อสารซึ่งทำหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร การศึกษา
ทิศทางของการสื่ อสารสามารถจำแนกได้ตามลั กษณะของการสื่อสาร ได้แก่ การสื่ อสารทางเดียว
(One – Way Communication) เป็ น การสื่ อ สารโดยผู้ ส่ งสารสามารถส่ งข้ อ มู ล ข่ าวสารผ่ านช่ อ ง
ทางการสื่ อสารไปยั งผู้ รับ สาร โดยผู้ รั บ สารไม่ส ามารถแสดงปฏิ กิริยาตอบกลั บ ถึงผู้ ส่ งสารได้ เช่น
สื่อบุคคล หรือสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และการสื่อสารสองทาง (Two – Way Communication)
เป็นการสื่อสารที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถส่งข่าวสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและกัน
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การสื่ อ สารในลั ก ษณะดั งกล่ า ว ผู้ ส่ งสารจะให้ ค วามสนใจกั บ ปฏิ กิ ริ ย าโต้ ก ลั บ ของผู้ รั บ สาร เช่ น
ความรู้สึกนึกคิด การแสดงความคิดเห็นตอบกลับข่าวสารหรือข้อมูลทีไ่ ด้รับ เป็นต้น
นอกจากนี้ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อข้อมูลข่าวสารของสื่อสังคมออนไลน์ เป็นปัจจัยหนึ่งของ
กลุ่มคนในสังคมออนไลน์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ หรือการแสดงความคิดเห็น ความต้องการข้อมูล
ข่าวสารที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อมนุษย์เกิดความรู้สึกไม่แน่ใจหรือข้องใจในสิ่งที่ตนนั้นกำลัง ตัดสินใจ จึงมี
ความต้องการข้อมูล ความรู้ ข่าวสารจากแหล่งข้อมูลช่วยในการตัดสินใจก่อนการกระทำใดกระทำ
หนึ่ง หากพฤติกรรมของบุคคลมีการเปิดรับสื่อมากขึ้นเพียงใด ทำให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีความเข้าใจใน
บริบทต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น
ในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็ นการสื่อสารในรูปแบบการเผชิญหน้า หรือแม้แต่การสื่อสารใน
รูปแบบสังคมออนไลน์ สามารถเกิดอุปสรรคในการสื่อสารซึ่งเกิดขึ้นได้เสมอ โดยที่สาเหตุดังกล่าว อาจ
เกิดจากความผิดพลาดขององค์ประกอบในการสื่อสารในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องพร้อมพร้อม
กัน อุปสรรคเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารต้องตระหนัก และหาทางแก้ไขหรือให้ อุปสรรคใน
การสื่อสารลดน้อยลง ทั้งนี้เพื่อให้การสื่อสารบรรลุตามจุดมุ่งหมายและประสบความสำเร็จในที่สุด
ดังนั้น การสื่อสารจะประสบความสำเร็จได้ ผู้ส่งสารจำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องกระบวนการ
สื่อสาร สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ การแปลความหมายของผู้รับสาร สภาพแวดล้อมตามบริบทใน
ขณะนั้น ตลอดจนการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ รวมถึงการพิจารณาคุณลักษณะที่อาจเป็นข้อดี
หรือความล้มเหลวของการสื่อสารนั้นด้วย
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คำถามท้ายบทที่ 1
1. การสื่อสารหมายความว่าอย่างไร
2. องค์ประกอบของการสื่อสารมีอะไรบ้าง อธิบาย
3. วัจนภาษาและอวัจนภาษามีควาสัมพันธ์กันอย่างไร
4. การสื่อสารในชีวิตประจำวันมีความสำคัญอย่างไร
5. ถ้าการสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพจะส่งอย่างไรต่อสังคม
6. ถ้าต้องการให้คนที่ประพฤติไม่ดีให้กลับมาเป็นคนดี จะมีวิธีการสื่อสารอย่างไร
7. อธิบายกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคล
8. ในยุคปัจจุบัน อะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารมากที่สุด อธิบาย
9. การสื่อสารในยุคสังคมออนไลน์ จะผลต่อการสื่อสารในสังคมปัจุบันอย่างไร อธิบาย
10. ทิศทางของการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์ มีลักษณะเป็นไปในทิศทางใดบ้าง อธิบาย
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บทที่ 2
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพูด
การพูด เป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งของมนุษย์ที่มีความสำคัญในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
เพราะมนุษย์ต้องใช้ภาษาในการรับรู้ความคิดและความรู้สึกของผู้อื่น นอกเหนือจากวิธีการฟังและการ
อ่าน การใช้ภาษาในการส่งสารหรือถ่า ยทอดความรู้ความคิดและความรู้สึก ของตนเองไปยังผู้อื่นด้วย
วิธีการเขียนและการพูด หากจะแยกทักษะการสื่อสาร ได้แก่ การพูดการฟังการอ่านและการเขียน
ทักษะทางด้านการพูดจัดเป็นทักษะการส่งสาร ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 2.1 การแยกทักษะทางภาษา
การแยกทั กษะทางภาษาสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ด้าน คือ การรับสารและการส่งสาร
ซึ่งมนุษย์สามารถรับสารด้วยวิธีการฟังและการอ่าน และสามารถส่งสารได้ด้วยวิธีการพูดและการเขียน
ในบทนี้ได้นำเสนอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพูด โดยมีเนื้อหาประกอบด้ วย ความหมายของการพูด
ความสำคัญของการพูด จุดมุ่งหมายของการพูด องค์ประกอบของการพูด หลักและทฤษฎีการพูด
และการแบ่งประเภทของการพูด เพื่อให้ผู้พูดได้ศึกษา เข้าใจในทฤษฎี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพูดต่อไป

ความหมายของการพูด
การพู ด เป็ น เครื่ องมื อสื่ อสารที่ มีค วามจำเป็ น สำหรับ มนุษ ย์ เพราะมนุษ ย์ ใช้ คำพู ด แสดง
อารมณ์ความรู้สึกโดยอาศัยภาษาและเสียงเป็นสื่อในการติดต่อระหว่างบุคคล สังคม หรือแม้แต่องค์กร
เพื่อในการดำเนินชีวิตประจำวัน การสื่อสารโดยใช้คำพูดเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง เพราะการพูดอย่าง
เป็นระบบเท่านั้นที่จะทำให้ผู้พูดสามารถดำเนินชีวิตในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่มนุษย์

สามารถพูดได้ดีพูดให้เป็นหรือพูดให้เกิดประโยชน์ได้นั้น ผู้พูดต้องคำนึงถึงเนื้อหาวัตถุประสงค์และการ
บรรลุผลของการพูดเป็น สำคัญ ดังนั้น ผู้พูดจึงควรคิดวิเคราะห์และไตร่ตรองให้ รอบคอบก่อนที่จะ
ตัดสินใจพูดสิ่งใดออกไป การให้ความหมายของการพูดสามารถสรุปได้ดังนี้
ภานุวัฒน์ เชน (2557:28) กล่าวว่า การพูดไว้ว่า เป็นการใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาอาการ
เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนความต้องการของผู้พูดให้ผู้ฟัง
ได้รับรู้และเกิดการตอบสนอง
วีระเกียรติ รุจิรกุล (2556:2) กล่าวว่า การพูด คือ กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความคิด
ความรู้สึก ตลอดจนความต้องการของผู้ออกมา โดยใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาอาการประกอบกัน
เป็นสื่อ เพื่อให้ผู้ฟังรับรู้และเข้าใจได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้พูด
ธุวพร ตันตระกูล (2555) กล่าวว่า การพูด คือ การใช้ความสามารถทางด้านภาษารวมถึง
ท่าทางความรู้ สึ ก นึ ก คิด ที่จ ะถ่ายทอดให้ ผู้ ฟั งเข้าใจ โดยมีจุด มุ่งหมายที่ ส ำคัญ คื อเพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ข่าวสารข้อมูลระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป การพูดที่มีประสิทธิภาพนั้นผู้พูดต้องเลือกใช้ถ้อยคำ
น้ำเสียง รวมถึงอากัปกิริยาในการพูด ประกอบการพูดให้สอดคล้องได้อย่างเหมาะสมถูกต้องกับโอกาส
และวัฒนธรรมตลอดจนประเพณีนิยมของสังคม
เบิ ร์ น (Byrne.1986:36) (อ้ า งถึ ง ในธี ร าภรณ์ กิ จ จารั ก ษ์ , 2553) กล่ า วว่ า การพู ด เป็ น
กระบวนการสื่อสารสองทิศทางที่เกี่ยวข้องกันระหว่างการรับสารของผู้ฟังและทักษะการผลิตสารของ
ผู้พูด ผู้พูดจะทำหน้าที่ส่งรหัสสารเพื่อสื่อถึงเจตนาและความต้องการ ส่วนผู้ฟังจะเป็นผู้ถอดรหัสของ
สารนั้น ทั้งนี้โดยอาศัยความรู้ในเรื่องระบบภาษา เช่น เสียงหนักเบาในถ้อยคำ ตลอดจนความเข้าใจ
ภาษาท่าทางของผู้พูด เป็นเครื่องช่วยให้การตีความสารนั้นตรงตามเจตนาของผู้สื่อสาร หรืออาจกล่าว
ได้ว่าในความเป็นจริงความสามารถในการพูดเกี่ยวข้องกับการฟังโดยตรง โดยผู้พูดจะทำหน้าที่เป็นผู้
ส่งข้อมูลให้กับผู้ฟัง เป็นลักษณะการสื่อสารสองทาง โดยมีการแลกเปลี่ยนบทบาทในการเป็นผู้พูดและ
ผู้ฟัง
ฟินอคคิอาโร และบรัมฟิต (Finochiaro and Brumfit 1983: 140) (อ้างใน ธีราภรณ์ กิจจา
รักษ์, 2553) กล่าวว่า การพูดเป็นปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งที่พูด สถานการณ์ของการ
พูด การปรับเปลี่ยนอวัยวะในการพูดได้ถูกต้องและเหมาะสม การใช้คำพูด กฎเกณฑ์ด้านไวยากรณ์
ความหมายและวัฒนธรรมให้เหมาะสม รวมทั้งการไวต่อการรับรู้ การเปลี่ยนคู่สนทนา ซึ่งทั้งหมดที่
กล่าวนี้เป็นปฏิกิริยาที่สัมพันธ์กันทั้งทางด้านสมองและร่างกายซึ่งต้องเกิดขึ้นอย่างทันทีและพร้อมกัน
ในการพูดนั้นผู้พูดต้องส่งสารโดยใช้ภาษาที่เหมาะสม มีการเน้นเสียง การออกเสียงสูงต่ำรวมทั้งแสดง
สีหน้าท่าทางเป็นเครื่องช่วยในการแสดงความหมายของสิ่งที่พูดถึง ผู้ฟังจะสามารถเข้าใจในสารที่ผู้พูด
ส่งและในบางครั้งภาษาพูดอาจขาดความสมบูรณ์หรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ซึ่งตรงกันข้าม
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กับภาษาที่ใช้เขียนที่เป็นประโยคต่าง ๆ ต้องสมบูรณ์ถูกต้อง ผู้อ่านจึงจะเข้าใจได้ กล่าวได้ว่า ทักษะ
การพูดเป็นทักษะที่ต่างก็มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ดังนั้น การพูด คือ กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก ตลอดจนประสบการณ์
ความต้องการของผู้พูด โดยใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง เป็นสื่อในการสื่อสาร โดยแสดงกิริยาอาการประกอบ
เพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้รับสารได้เข้าใจและรับรู้ได้ตรงตามจุดมุ่งหมาย และเป็นทักษะที่มีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างการพูดและการฟัง มีลักษณะการสื่อสารสองทาง และการแลกเปลี่ยนบทบาทกันเป็นผู้พูดและ
ผู้ฟัง

ความสำคัญของการพูด
การพู ด เป็ น กระบวนการสื่ อสารของมนุ ษย์ มี มาตั้งแต่ส มั ยโบราณ เพราะก่อนที่ม นุษ ย์ จ ะ
สามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและประสบการณ์ ต่าง ๆ ให้เป็นลายลักษณ์อัก ษรได้นั้น มนุษย์ใช้
วิธีการบอกกล่าว บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ กันมาช้านาน ถึงแม้ว่าในโลกปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีการ
สื่อสารที่ก้าวล้ำมากขึ้นเพียงใด แต่การพูดก็จัดว่าเป็นวิธีการสื่อสารขั้นพื้นฐานที่สำคัญอยู่เช่นเดิม
นอกจากนี้ การพู ด เป็ น เรื่ อ งของการใช้ ทั้ งศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ในการสื่ อ ความหมาย เป็ น
กระบวนการที่มีทฤษฎีให้เรียนรู้และถ่ายทอดกันได้ สามารถนำหลักทฤษฎีไปฝึกปฏิบัติให้เกิด ทักษะ
การสื่ อ สารที่ ดี ให้ เป็ น ที่ ป ระทั บ ใจแก่ ผู้ ฟั ง ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความเชื่ อ ถื อ ความศรั ท ธา ตลอดจน
ความสำเร็จและความก้าวหน้าให้กับตนเอง ตรงกันข้ามกับคนที่พูดไม่เป็นหรือพูดไม่ดี นอกจากคำพูด
นั้นจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานแล้วยังอาจเป็นการสร้างศัตรูให้กับผู้พูดด้วยเช่นกัน
ความสำคัญของการพูดนอกจากจะทำให้คนฟังเข้าใจและรู้เรื่องราวในประเด็นที่เราต้องการ
สื่อสารการพูด ยังเป็นการบ่งบอกถึงสถานะหรือศักยภาพความเป็นผู้นำได้อย่างดี อีกด้วย ถ้าพูดดีมี
ความเชื่อมั่นจะสามารถสร้างแรงศรัทธาและการยอมรับนับถือจากผู้ฟัง ทำให้ผู้ฟังเกิดแรงบันดาลใจ
สามารถโน้มน้าวชักชวนย่อมได้รับการยอมรับอย่างง่ายดาย ดังโคลงโลกนิติ (แสงธรรม บัวแสงธรรม,
2557: 23)
ก้านบัวบอกลึกตื้น
มารยาทส่อสันดาน
โฉดฉลาดเพราะคำขาน
ยอมหญ้าเหี่ยวแห้งเรื้อ

ชลธาร
เชื่อชาติ
ควรทราบ
บอกร้ายแสลงดิน

จากบทกลอนข้างต้นเห็นได้ว่า การพูดเป็นการสื่อสารให้เห็นถึงลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพ
ของผู้พูด จากวรรคที่ 3 “โฉดฉลาดเพราะคำขาน ควรทราบ” บ่งบอกให้เห็นถึงความสามารถรู้ถึง
ความคิ ด หรื อ ความรู้ สึ ก จากสิ่ งที่ ผู้ พู ด ได้ พู ด ออกมา เช่ น คนที่ คิ ด ดี มี ศี ล ธรรมก็จ ะพู ด แต่ เรื่ องที่ ดี
มีศีลธรรม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ส่วนคนที่มีจิตใจนิยมความบันเทิง มักจะสนทนาแต่เรื่องความบันเทิง
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ตอบสนองความอยากรู้ของตน จึ งกล่ าวได้ว่าคำพูดสื่อถึงนิสั ยและพื้นฐานของผู้ พูดได้เป็นอย่างดี
ดังเช่น แสงธรรม บัวแสงธรรม (2557:23) ได้ยกทฤษฎีของอาจารย์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เอาไว้ว่า
ถ้อยคำ คือ ความคิด ดังนั้นเราจะพูดสิ่งใดต้องระมัดระวัง เพราะเป็นการเผยความคิดของตนเองให้
ผู้อื่นรับรู้เพราะฉะนั้นก่อนจะพูดอะไรออกไปผู้พูดจะต้องกลั่นกรองความคิด ก่อนว่าเรื่องใดอยากให้
ผู้ฟังรับรู้และเรื่องใดไม่ควรให้ผู้ฟังหรือผู้อื่นรับรู้
การพูดเป็นการสื่อสารของมนุษย์ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันในหลาย ๆ ด้าน
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ (สุทธิวรรณ อินทกนก, 2559: 99)
1. การพูดเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างราบรื่นและทำให้
เกิดความสำเร็จในชีวิตในด้านต่าง ๆ
2. การพูดช่วยในด้านอาชีพ ในบางอาชีพจำเป็นต้องอาศัยการพูดเป็นหลักสำคัญ เช่น
นักกฎหมาย นักบริหาร นักธุรกิจ และครูอาจารย์ หรือแม้ประกอบอาชีพอื่นหากมีศิลปะในการพูดที่ดี
ก็จะทำให้ธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในชีวิต
3. การพูดทำให้เกิดความโน้มน้าวได้ง่าย เห็นได้จากเรื่องศาสนาและการเมือง ต้องอาศัย
การพูดโน้มน้าวให้คนส่วนมากมีอารมณ์คล้อยตาม ซึ่งเป็นทางนำไปสู่ความเข้าใจและควรปฏิบัติตาม
4. การพูดทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย นอกจากน้ำเสียงที่ทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามแล้ว
หน้ าตาท่าทางของผู้พูดจะทำให้ เกิดความเข้าใจดียิ่งขึ้น เช่ น การบรรยายในชั้นเรียน ถ้าเรานำคำ
บรรยายไปอ่าน อาจจะไม่เกิดความเข้าใจได้ดีเท่ากับเราไปนั่งฟังด้วยตนเอง
5. การพูดช่วยสร้างมนุษยสัมพันธ์ มนุษย์ในสังคมต้องรู้จักสร้างความสัมพันธ์ต่อกันพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกันจึงจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ฉะนั้นการสร้างมิตรภาพด้วยปากหรือคำพูดจึงมี
ความสำคัญอย่างยิ่ง
6. การพูดก่อให้เกิดความสำเร็จในด้านศาสนา การค้า และการเมือง
7. การพูดช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ การฝึกพูดต่อหน้าที่ประชุมชนจะช่วยเสริมสร้างบุคลิก
ลักษณะของผู้พู ดให้เด่นขึ้น ให้รู้จักแสดงกิริยาท่าทางที่เหมาะสมในการปรากฏตัวต่อหน้าผู้ฟังเป็น
จำนวนมาก เช่น การวางท่าทาง การเดิน การยืน การนั่ง การเคลื่อนไหวต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งจะสร้าง
ความเคยชินและทำให้ผู้พูดมีบุคลิกภาพที่ดีติดตัวตลอดไป
การพูดเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่สุดสำหรับบุคคลทุกอาชีพในสังคม ประชาชนทั่วโลกต่าง
เห็ น ความสำคั ญ ของการพู ด โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ส ำคั ญ ของการพู ด คื อ เพื่ อ โน้ ม น้ าวใจผู้ ฟั งให้
คล้อยตามในเรื่องที่ตนพูด การพูดจึงเปรียบเสมือนบันไดสำคัญขั้นแรกของมนุษย์ในการสื่อสารกับ
สังคม และเป็นสะพานเชื่อมไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้ โดยทั่วไปความสำคัญของการพูดแบ่งออกได้
เป็น 4 ประเภท (ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์, 2559: 96) ดังนี้
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1. การพูดเป็นการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ระหว่างบุคคลได้ง่ายกว่าการสื่อสารรูปแบบ
อื่น ดังนั้นการพูดจึงเป็นการสื่อสารที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูง เช่น การพูดคุยตกลงกันในการ
ปฏิบัติหน้าที่การงาน การพูดเพื่อประนีประนอมการชดใช้หนี้สิน เป็นต้น
2. การพูดเป็นเครื่องมือของการเข้าร่วมสมาคม ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่
การงาน ตลอดจนเป็นเครื่องแสดงถึงความสามารถทางสติปัญญา อุปนิสัยใจคอของผู้พูดตลอดจน
ความมีไมตรีจิตต่อผู้รับสาร เช่น การพูดแนะนำตนเองกับเพื่อนใหม่ การพูดอวยพรในงานพิธีมงคล
การพูดแสดงความเสียใจในงานพิธีอวมงคล เป็นต้น
3. การพูดเป็นเครื่องมือประสานประโยชน์ให้แก่สังคม ในปัจจุบันการพูดนอกจากจะเป็นการ
ประสานความสัมพั นธ์ให้กับตนเองแล้ว ยังเป็นเครื่องมือชั้นยอดในการประสานประโยชน์แก่สังคม
เช่น การพูดประชาสัมพัน ธ์โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล การพูดประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน หรือการพูดในหน่วยงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในองค์กร เป็นต้น
4. การพูดเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
ดังนั้ น การพูดจึ งเป็ นเครื่องมือสร้างความเข้าใจระดับบุคคล ระดับกลุ่ มบุคคล ระดับองค์กร จนถึง
ระดับชาติ เช่น การปรับความเข้าใจกันระหว่างคนสองคน การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดกันระหว่าง
หน่วยงาน การประชุมเพื่อหาทางออกให้กับองค์กรของตนเอง เป็นต้น
ความสำคัญของการพูด เป็นทักษะการสื่อสารที่สำคัญที่มนุษย์ใช้ในการดำเนินชีวิตที่สามารถ
ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกได้อย่างรวดเร็ว กล่าวได้ว่าคำพูดมีอิทธิพลที่สามารถชี้ความเป็นตัวตน
ของผู้พูด การกระทำ หรืออนาคตของผู้พูดได้ และไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้เช่นกัน ฉะนั้นคำพูด
หลังจากที่ผู้พูด ถ่ายทอดออกไปนั้น เปรียบได้ เป็นนายของตนเอง เพราะฉะนั้น ผู้พูดจะต้องคิดพินิจ
พิจารณาก่อนที่จะพูด อย่าพูดทุกอย่างที่คิดแต่จงคิดทุกครั้งก่อนที่พูด

จุดมุ่งหมายของการพูด
การที่มนุ ษย์ได้สื่อสารออกมาเป็น คำพู ดล้วนมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน ผู้พูดจำเป็นต้องรู้
จุด มุ่งหมายของการพู ดในแต่ล ะครั้ ง เพื่อสื่ อ สารข้อ มูล ไปยังผู้ รับสารได้อย่างชัดเจนและตรงตาม
เป้ าหมายที่ ต้ องการสื่ อสาร แต่ห ากผู้ พู ดสื่ อสารไปยังผู้ รับสารได้ไม่ชั ดเจนหรือ ออกนอกประเด็ น
อาจทำให้ผู้รับสารเกิดความไม่เข้าใจ และพยายามตีความหมายที่ผู้พูดสื่อสารมาจนทำให้ผู้รับสารอาจ
เกิดความเบื่อหน่ายไม่ได้รับประโยชน์หรือความต้องการจากเรื่องที่ฟังเท่าที่ควร หากเป็นเช่นนี้ ผู้พูด
จะต้องวิเคราะห์ จุดมุ่งหมายของการพูดในแต่ละครั้งให้ ชัดเจน และพูดตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ
โดยทั่วไปจุดมุ่งหมายของการพูด สามารถแบ่งได้ 3 ประการ ดังนี้ (วีระเกียรติ รุจิรกุล, 2556: 21-23)
1. พูดเพื่อให้เกิดความรู้ เป็นการพูดเพื่อบอกเล่าข้อความรู้และข้อเท็จจริงให้ชัดเจน ถ่ายทอด
ความคิด ความเข้าใจ หรือเรื่องราว เพื่อสนองความต้องการของผู้พูดและผู้ฟัง ได้รับทราบเรื่องราว
ต่าง ๆ เช่นความเป็นไปของเหตุการณ์บ้านเมือง สภาวะความเป็นอยู่ของประเทศเพื่อนบ้าน วิทยาการ
ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
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2. พูดเพื่อให้ ความบั น เทิง เป็นการพูด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ฟังในด้านความ
สนุกสนาน ตลกขบขันเบิกบาน เช่น การเล่าเรื่องผจญภัยในป่าดงดิบ บุคลิกภาพที่น่าขบขันของบุคคล
บางคน เป็นต้น
3. พูดเพื่อโน้มน้าวใจ เป็นการพูดเพื่อชักจูงผู้ฟังให้เห็นประโยชน์ คล้อยตาม และปฏิบัติตาม
ความคิด ความเชื่อ หรือความรู้สึกของผู้พูด หรือชี้แจงให้เห็นโทษหากไม่ปฏิบัติตาม เช่น การพูดชักจูง
ให้เลิกสูบบุหรี่การหาเสียงของผู้เข้ารับสมัครการเลือกตั้ง เป็นต้น
นอกจากนี้ สุ ท ธิ ว รรณ อิ น ทกนก (2559:101) ได้ อ ธิ บ ายถึ ง จุ ด มุ่ งหมายของการพู ด ไว้
2 ประเด็น คือ
1. พูดเพื่อจรรโลงใจ เป็นการพูดที่ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและความงาม ความดี ที่ก่อให้เกิด
ความรู้สึกและยกระดับจิตใจ หรือทำให้เกิดความเบิ กบานใจ เช่น การพูดในโอกาสวันสำคัญต่างๆ
ได้แก่ วันไหว้ครู วันแม่แห่งชาติ วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น ทำให้ผู้ฟังมีความบันเทิงใจ ได้รับข้อคิดที่ดีหรือ
มองเห็นสิ่งที่ดีงามและคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ที่สามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติแก่
ตนเอง
2. พูดเพื่อแสดงความคิดเห็น เป็นการพูดแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งที่ผู้
พูดต้องการให้ ผู้ฟังสนใจและมีความคิดเห็ นคล้อยตามเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้พูดต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างกว้า งขวาง ต้องมีกลวิธีการนำเสนอที่ดี จึงจะ
สามารถสร้างความเข้าใจและชักจูงใจจากผู้ฟังได้เป็นอย่างดี
สหไทย ไชยพันธุ์ (2559) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการพูดในประเด็น พูดเพื่อค้นหาคำตอบ
เป็นการพูดที่ผู้พูดต้องการคำตอบจากผู้ฟังโดยผู้พูดมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้ฟังช่วยคิดหาคำตอบช่วยคิด
หาวิธีการแก้ปัญหา เช่น ครูตั้งคำถามการประชุมปรึกษาหารือเป็นต้น
ดังนั้น จุดมุ่งหมายของการพูดจะเป็นตัวกำหนดประเด็นหรือเนื้อหาที่ผู้พูดต้องการสื่อสาร
ออกไป เพื่อให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจไปในทิศทางที่ผู้พูดต้องการและไม่ได้ให้เกิดความสับสนหรือ
ตีความผิดเพี้ยนไปจากจุดมุ่งหมายของการสื่อสารในเรื่องต่าง ๆ

องค์ประกอบของการพูด
เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในที่จะทำให้การพูดครั้งนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในกระบวนการ
สื่ อ สารด้ ว ยวิ ธี ก ารพู ด ของมนุ ษ ย์ พิ จ ารณาจากองค์ ป ระกอบของการพู ด แบ่ ง ออกเป็ น 5 ส่ ว น
ตามแนวคิดของฮาโรลด์ ดี. ลาสเวลล์(Harold D.Lasswell) (อ้างในนิพนธ์ทิพย์ ศรีนิมิต. 2543: 6-9)
ดังนี้
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Who: ใคร
Says what: กล่าวอะไร
In which channel: ติดต่อทางใด
To whom: แก่ใคร
With what effect: ผลเป็นอย่างไร
จากแนวคิดของลาสเวลล์ได้กล่าวว่า “ใคร” หมายถึง ผู้ส่งสาร “กล่าวอะไร” หมายถึง สาร
“ติดต่อ กัน ทางใด” หมายถึง สื่ อ “แก่ใคร” หมายถึง ผู้ รับสาร และ “ผลเป็ น อย่างไร” หมายถึ ง
ผลที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้องค์ประกอบของการพูด สามารถจำแนกตามลักษณะองค์ประกอบของการสื่อสาร
ดังเช่น วีระเกียรติ รุจรกุล (2556: 6-7) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่สำคัญของการพูด ด้วยส่วนต่าง ๆ
ดังนี้
1. ผู้ พู ด (speaker) ทำหน้ า ที่ ถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวต่ า ง ๆ ให้ ผู้ ฟั ง ได้ รั บ รู้ ผู้ พู ด ที่ ดี ค วรมี
คุณสมบัติดังนี้
1.1 มีสุขภาพดี การมีสุขภาพดีนั้นทำให้ผู้พูดมีบุคลิกภาพที่สง่าน่านับถือ การมี
สุขภาพที่ดีนั้น นอกจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์แล้ว
การรักษาความสะอาดของร่างกายเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้บุคลิกภาพของผู้พูดน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
1.2 แต่งกายสุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะ
1.3 มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่พูดและควรมีความรู้รอบตัวตลอดจนประสบการณ์
เลือกประกอบการพูดให้น่าเชื่อถือและน่าสนใจยิ่งขึ้น
1.4 มีความจำที่ดี
1.5 มีหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีท่าทางที่เป็นมิตร
1.6 มีกิริยาท่าทางที่ดีไม่ว่าจะเป็น การยืน การนั่ง การมีท่าทางที่สง่าและสุภาพ
1.7 พูดจาชัดถ้อยชัดคำ ไม่พูดช้าหรือเร็วเกินไป และต้องใช้คำพูดที่สุภาพเสมอ
1.8 แสดงท่าทางประกอบคำพูดอย่างพอสมควรและเป็นธรรมชาติ
1.9 มีความกล้า คือ กล้าพูด และกล้าแสดงออก
1.10 ควรมีความน่าประทับใจเช่นมีความรู้จริงในเรื่องที่พูด และสามารถ
ถ่ายทอดสาระของเรื่องให้ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างชัดเจน ตลอดจนสามารถตอบหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ อ ย่ างเหมาะสม อี ก ทั้ ง มี ม ารยาท และคุ ณ ธรรมในการพู ด มี เจตนาที่ ดี ต่ อ ผู้ ฟั ง สามารถสร้า ง
บรรยากาศในการพูดที่เป็นกันเองกับผู้ฟังได้
1.11 มีเหตุผลที่ดีในการพูด คือ มีการเสนอเรื่องราวหรือแนวคิดที่มีเหตุผลอย่าง
เป็นระบบ โดยอาศัยองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญ 3 ประการ จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ได้แก่
ข้อเท็จจริง หลักฐานต่าง ๆ และกระบวนการในการพิจารณาหาเหตุผล
1.12 มีอารมณ์ร่วมกับผู้ฟัง ได้แก่ มีวิธีการพูดที่สนุกสนาน สามารถแทรกอารมณ์
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ขันได้อย่างเหมาะสมหรือแทรกตัวอย่างแปลกๆ ใหม่ๆ เข้าไป ทำให้ผู้ ฟังไม่เบื่อ ใช้ภาษาถ้อยคำที่
กระชับ และกระจ่ าง รวมทั้ งสามารถจัดเนื้ อหาและเนื้อ เรื่อ งให้ ตรงกับ ความคาดหมาย ตลอดจน
ความต้องการของผู้ฟังได้ (นันทา ขุนภักดี, 2529: 2)
2. สาร (Message) หมายถึง เรื่องราวหรือข้อมูล ที่มีความหมายและแสดงออกมาโดยใช้
ภาษาหรือสิ่งอื่น เช่น สัญลักษณ์ซึ่งสามารถทำให้เกิดการรับรู้ ร่วมกัน สารอาจจะแสดงอยู่ในคำพูด
ตัวอักษร ข่าว หรือกิริยาท่าทางที่แสดงออกมาก็ ได้ ในการเลือกข้อมูล เนื้อเรื่อง และความรู้ในด้าน
ต่าง ๆ ที่จะนำไปถึงฝั่งนั้น คุณมีคุณค่า และประโยชน์แก่การเสียเวลาของผู้ฟัง ผู้พูดควรตระหนักถึง
สารทีจ่ ะนำไปสื่อสารด้วย สารหรือเนื้อเรื่องที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ (นันทา ขุนภักดี, 2529: 3)
2.1 มีการใช้ภาษาที่มีความหมายตรงกัน ไม่ควรใช้ถ้อยคำที่มีความหมายหลากหลาย
2.2 มีความถูกต้องตามข้อเท็จจริงและมีตัวอย่างสนับสนุนอย่างเหมาะสม
2.3 มีความชัดเจนตลอดเรื่อง ไม่กำกวมไม่สับสนไม่วกวนและไม่ออกนอกเรื่อง
2.4 มีการใช้ภาษาได้เหมาะสมกับเวลา โอกาส สถานที่ และกลุ่มผู้ฟัง
2.5 มีลักษณะสร้างสรรค์ ให้แนวความคิดที่แปลกใหม่น่าสนใจและเป็นประโยชน์
3. สื่ อ หรื อ การติ ด ต่ อ (Medium หรื อ channel) คื อ ตั ว นำสารหรื อ ช่ อ งทางที่ ท ำให้
ผู้ส่งสารกับผู้รับสารติดต่อถึงกันได้โดยผู้ส่งสารหรือผู้พูดจะเป็นผู้เลือกสื่อหรือกำหนด ช่องทาง และ
วิธีการที่จะใช้ในการสื่อสาร ทั้งนี้ วีระเกียรติ รุจิรกุล (2556:10) ได้กล่าวถึงความหมายของสื่อ หรือ
เครื่องมือในการสื่อความหมายไว้ว่า เป็นสิ่งที่ช่วยถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด หรือความต้องการของผู้
พูดไปให้ผู้ฟัง เครื่องมือในการสื่อความหมายที่ดีควรจะช่วยให้การสื่อสารสะดวกรวดเร็วและชัดเจน
ยิ่งขึ้น ตัวอย่างของเครื่องมือในการสื่อความหมาย เช่น น้ำเสียง สีหน้า แววตา กิริยาท่าทาง รวมทั้ง
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เช่น รูปภาพ เครื่องเสียง ภาพยนตร์ เป็นต้น
4. ผู้ฟัง (Audience หรือ Listener) คือ ผู้ที่รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ จากผู้พูด จันทิมา พรหม
โชติกุล (2530: 28-29) ได้กล่าวว่าการฟังที่ดีจะต้องมีลักษณะดังนี้
4.1 ฟังด้วยความตั้งใจ หมายถึง ตั้งใจฟังอย่างแท้จริงสำรวมใจให้ดีมีมารยาทใน
การฟัง ไม่พูดคุย หรือวิพากษ์วิจารณ์กันในขณะที่ฟัง
4.2 ฟังอย่างใช้ความคิด หมายถึง ในการฟังทุกครั้งควรคิดตามไปด้วยเสมอ ทำความ
เข้าใจในเรื่อ งที่ ก ำลั งวิเคราะห์ ห าเหตุผ ลและประเมิ นค่ าเรื่องที่ ได้ ฟั ง โดยใช้วิจารณญาณของตน
ประกอบกับการฟังด้วยเสมอ ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ ใช้ความคิดไตร่ตรองหาเหตุผลอย่างรอบคอบ
4.3 ก่อนฟังควรมีการเตรียมตัวให้พร้อมเช่น ควรศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับเรื่องที่จะ
ไปฟังล่วงหน้า เพื่อจะได้เป็นพื้นฐานทำให้สามารถฟังเรื่องนั้นได้อย่างเข้าใจยิ่งขึ้น
4.4 ควรไปถึงสถานที่ที่จะฟังก่อนเวลาเล็กน้อย
4.5 เมื่อกลับจากการฟัง ควรเรียบเรียงเรื่องที่ได้ฟัง บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
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4.6 ถ้ามีปัญหาเรื่องที่ฟัง ควรศึกษาค้นคว้า ไต่ถามผู้รู้ หรืออาจถามผู้พูดโดยตรง
4.7 หลีกเลี่ยงสิ่งที่รบกวน หรือทำลายสมาธิในการฟัง เช่น ไม่เลือกที่นั่งที่ทำให้
มองเห็นผู้พูดไม่ชัดเจน ที่นั่งที่มีเสียงรบกวนหรือคนเดินผ่าน แสงแดดส่องจ้ามากเกินไป หรือมีกลิ่น
เหม็นรบกวน เป็นต้น ควรเลือกที่นั่งเหมาะสม นั่งสบาย มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการจดบันทึก และถ้าสิ่งที่
รบกวนสมาธิ เช่น พูดไม่ชัดเจนแจ่มแจ้ง ก็อย่าได้สนใจในตัวผู้พูด พยายามสนใจแต่เรื่องที่เขาพูด
เท่านั้น
5. ผลที่เกิดจากการพูด ผู้พูดสามารถสังเกตได้จากปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ฟัง เช่น การ
ปรบมือ ยิ้ม หัวเราะ ผงกศีรษะ ซึ่งเป็นกริยาที่แสดงความชื่นชม สนใจ หรือการโฮ่ร้อง ทุบตี ขว้างปา
สิ่งของ แสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจ ความขัดแย้งหรือแม้แต่ความเกลียดชัง เป็นต้น ลักษณะผลของ
การพูดที่ดี ควรมีความตรงไปตรงมา มีเจตนาไปในทางสร้างสรรค์ ปราศจากอคติคิดทำลาย
6. ภาษา เป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เกิดการสื่อสาร ต้องเลือกใช้ค ำให้เหมาะสม มีการจัด
ข้อความในประโยคไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย การออกเสียงถูกต้องตามอักขรวิธี มีการกำหนดช่วงจังหวะ
การเว้นวรรคที่เหมาะสม มีการใช้ส ำนวน โวหาร สุภาษิต ประกอบการพูด (สุทธิวรรณ อินทะกนก,
2559: 116)
7. การตีความ เป็นองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง เกิดความหมายของ
ถ้อยคำหรือประโยคนั้นที่จะเกิดขึ้นในบริบทหนึ่ง หากพิจารณาปัจจัยการเกิดความหมายของถ้อยคำ
ไม่ได้มีความหมายที่คงที่แม้จะเป็ นคำคำเดียวกันอยู่ที่สถานการณ์ บริบทของภาษา หรือวัตถุประสงค์
ที่ต้องการสื่อถ้อยคำออกไป ตลอดจนอารมณ์และความรู้สึกในช่วงขณะนั้น ชิตาภา สุขพลำ (2548:
42-45) ได้กล่าวถึงการเกิดความหมายของถ้อยคำ ดังนี้
7.1 ความหมายโดยตรง เป็ นความหมายแรกของศัพ ท์นั้ น ๆ ซึ่งทุ กคำศัพ ท์จะมี
ความหมายที่เป็นความหมายแรกในการอ้างอิงความหมายได้ทันที เช่ น ถ้าเราพูดว่า หมู หมา กา ไก่
เราจะนึ ก ถึ งสั ต ว์ป ระเภทนั้ น โดยทั่ ว ไปคำทุ ก คำก่ อ นที่ จ ะนึ ก ภาพเป็ น ความหมาย เราจะต้ อ งมี
ประสบการณ์ เกี่ยวกับ สิ่งนั้ นเพื่อเชื่อมโยงกับคำศัพท์ โดยกำหนดเป็นสั ญลักษณ์ ในการแทนสิ่งนั้น
ก่อนที่จะสื่อสารกันอย่างเข้าใจ เพราะคำศัพท์ไม่ได้มีความหมายในตัวมันเอง จนกว่าจะนำคำศัพท์นั้น
มาเชื่อมโยงกับสิ่งต่าง ๆ เป็นข้อตกลงความหมายร่วมกัน
7.2 ความหมายตามหลักภาษา ตามโครงสร้างของภาษา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ความหมายทางไวยากรณ์ เป็นการให้ความหมายในแง่ของรูปแบบ แต่ละภาษาจะมีวิธีการเรียงลำดับ
คำแตกต่างกันออกไป เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำในระบบวลีและระบบประโยค ทำให้เกิด
ความหมายที่เป็นภาพชัดมากขึ้น เช่น ถ้าเราพูดว่า หมู หมา จากความหมายการแสดงภาพในสมองจะ
นึกถึงสัตว์ประเภทหนึ่ง แต่ถ้าเราพูดว่า “หมาเห่าหมู่ที่อยู่ในเล้า” ก็จะมีความสัมพันธ์ของคำต่าง ๆ
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ขึ้นมาตามลำดับการจัดเรียง ซึ่งเรียกว่าไวยากรณ์ทางภาษาที่มี ประธาน กริยา กรรม และคำขยาย
คำสันธานที่มีช่วยเสริมเพื่อสื่อความหมายได้ชัดเจนขึ้น
7.3 ความหมายนัยประหวัด หรือความหมายแฝง เป็นความหมายที่ชักนำให้คิดไปถึง
ความหมายอื่ น นอกเหนื อ จากความหมายตรงที่ มี ก ารกำหนดไว้ เป็ น ความหมายแรก อาจเป็ น
ความหมายที่รับรู้ร่วมกันในสังคมของคนทั่วไป เป็นความหมายเฉพาะกลุ่ม หรือเป็นความหมายเฉพาะ
บุคคลก็ได้ เช่น คำว่า “ควาย” ความหมายตรง หมายถึง สัตว์ตัว ใหญ่สี ด ำ ไถนาลากเกวียน เป็น
ความหมายแฝงที่ รู้ จั ก กั น ทั่ ว ไป ให้ ค วามหมายของคำว่า “ควาย” ว่า โง่ ดื้ อ ด้ าน และหากเป็ น
ความหมายแฝงเฉพาะกลุ่ม อาจหมายถึงบุคลิกอ้วนดำที่ไม่น่ามอง เช่น กระเทยควาย เป็นต้น
7.4 ความหมายกำกวม ความหมายประเภทนี้เกิดจากคำศัพท์ หรือประโยคที่ตีความ
ได้หลายอย่าง เช่น คำว่า “เขา” เป็นได้ทั้งสรรพนามบุรุษที่ 2 หรือ ภูเขา หรือเขาสัตว์ก็ได้
7.5 ความหมายตามบริบทในประโยค คำบางคำความหมายแปรไปตามบริบทหรือ
คำขยาย ซึ่งอาจเป็นทั้งความหมายตรงที่มีห ลายความหมายก็ได้ เช่น คำว่า “ดำ” อาจเป็นชื่อคน
(คำนาม) หรือเป็นลักษณะนาม (ผิว) หรือเป็นคำกิริยา (ดำนา) เป็นต้น
7.6 ความหมายโดยเจตนาของผู้ พูด เป็นการรับ รู้ส ารแล้ วตีความสิ่ งต่าง ๆ ตาม
ประสบการณ์ของตนเอง บางครั้งความหมายอาจไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
7.7 ความหมายตามที่ผู้ฟังตีความ เป็นความหมายที่สำคัญต่อการสื่อสารแต่ ละครั้ง
มากที่สุ ด เพราะไม่ว่าถ้อยคำจะมีความหมายอย่างไร อยู่ที่ผู้ ฟังจะตีความด้วยเช่นกัน ถ้าผู้รับสาร
ตี ค วามอย่ างไรความหมายของสารก็ จ ะเป็ น เช่ น นั้ น ทั น ที และนั่ น จะเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ถู ก จั ด เก็ บ และ
ประเมินผล เพื่อแสดงออกมาในที่สุด การตีความของผู้ฟังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ อารมณ์ ประกอบกับ
ประสบการณ์ร่วม ทัศนคติ ความสามารถในการใช้ภาษาและทักษะการสื่อสารของแต่ ละคน เป็น
หน้าที่ของผู้ส่งสารที่จะใช้ถ้อยคำ ระดับภาษา และกิริยาท่าทางให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจง่ายอย่างตรงไปตรงมา
7.8 ภาษาสแลง เป็นความหมายเฉพาะกลุ่ม การให้ความหมายที่เป็นการรับรู้ร่วมกัน
ของคนในกลุ่ ม อาจจะกลุ่ ม เล็ ก หรือ กลุ่ ม ใหญ่ ขึ้น อยู่ กั บ ความนิ ย มที่ มี ต่อ ศั พ ท์ ห รือ ถ้อ ยคำนั้ น ๆ
โดยทั่วไปศัพท์สแลงมักเป็นที่นิยมของวัยรุ่น เป็นความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างคำแปลกขึ้น มาใช้
เช่น
กลุ่มสาวประเภทสองเรียกผู้หญิงว่า ชะนี
เพื่อนชายหรือเพื่อหญิงคนพิเศษกว่า เรียกว่า กิก๊
การเรียกขานคนที่ฉลาดน้อยกว่า ซื่อ ๆ เชื่อง ๆ ไม่ทันคนว่า เงือก, บัว
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คำเหล่านี้มักเกิดขึ้นในระยะหนึ่งแล้วตายไปในเวลาอันรวดเร็ว และจะเกิดคำใหม่มาเป็นระยะ
ให้ทันยุคทันสมัย ถ้าภาษาเหล่านี้ตายหายไปจะเอามาใช้อีกไม่ได้ เพราะไม่มีคนเข้าใจและไม่ได้รับการ
ยอมรับ
ดังนั้น การพูดจะสมบูรณ์ได้ต้องมีองค์ประกอบ คือ ผู้พูด สาร สื่อหรือช่องทาง ผู้ฟัง ผลที่เกิด
จากการพูด โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารตลอดจนการมีประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้พูด
กับผู้ฟัง หากมีประสบการณ์ ร่วมกัน มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งประสบความสำเร็จในการสื่อสาร ดังภาพ
ต่อไปนี้

ภาพที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง
จากภาพแสดงความสั ม พั น ธ์ร ะหว่างผู้ พู ด และผู้ ฟั ง เห็ น ได้ ว่าการพู ด เป็ น การสื่ อ สารที่ มี
ความสัมพันธ์การฟังอย่างเป็ นระบบ ถึงแม้ผู้พูดมีความรู้ห รือประสบการณ์มากเพียงใด แต่หากไม่
เข้าใจระบบของการพูด หรือไม่สามารถหาวิธีการในการสื่อสารเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจได้ การสื่อสารก็จะไม่
ประสบความสำเร็ จ ดั ง นั้ น การพู ด จะต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบที่ ส มบู ร ณ์ เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก ารสื่ อ สาร
ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ

หลักและทฤษฎีการพูด
การพูดเป็นกระบวนการสื่อสารที่มีจุดมุ่งหมาย เพราะการพูดเป็นทักษะการสื่อสารเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ดังนั้นการเรียนรู้ หลักและทฤษฎีการพูดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้พูดต้อง
เข้ าใจในทฤษฎี ต่ าง ๆ และนำมาฝึ ก ฝนประยุก ต์ ใช้ ให้ เกิ ด ประโยชน์ แก่ ต นเอง ซึ่ งมี ห ลายทฤษฎี
สามารถสรุปได้ดังนี้
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1. ทฤษฎีปัจจัยแห่งความสนใจในการพูด
การพูดที่ดีจะต้องมีหลั กการและลีล าประกอบการพูด ในการนำเสนอเนื้อหาสาระและ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ในการพูด ควรพิจารณาปัจจัยความสนใจ ซึ่งถือเป็นหลักการเบื้องต้นที่ผู้ พูด
จำเป็นต้องทราบ ดังเช่น อแลนเอช.มอนโร(Alan H.Monroe) (อ้างในธิดารัตน์ สืบญาติ. 2559 : 2526) ได้กล่าวถึงปัจจัยแห่งความสนใจในการพูดไว้ ดังนี้

ภาพที่ 2.3 ปัจจัยแห่งความสนใจในการพูด
จากภาพแสดงถึงปัจจัยแห่งความสนใจในการพูด กล่าวคือ ประเด็น เนื้อหาสาระในการพูด
(Context or Materials) หากผู้ พูดมีการเตรียมเนื้อหาที่น่าสนใจ มีคุณ ค่าและมีประโยชน์แก่ผู้ฟั ง
นับว่าผู้ พูดประสบความสำเร็จร้อยละ 50 ทำให้เห็นว่าข้อมูลและเนื้อหาสาระเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด
ของการพูด ในด้านบุคลิกภาพทั่วไป คือ รูปร่างหน้าตา การแต่งเนื้อแต่งตัว การปรากฏตัวบนเวที
การใช้ท่าทางและเสียงของผู้พูด เป็นปัจจัยที่ช่วยให้การพูดสำเร็จร้อยละ 10 ด้านบุคลิกภาพของผู้พูด
จึงเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมการพูดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเป็นภาพจำครั้งแรกที่มีต่อผู้ฟัง หากผู้พูดมีบุคลิกภาพ
ที่ดี เปิ ดตั ว ได้ป ระทั บ ใจ ผู้ ฟั งจะจำภาพแรกที่ ได้พ บกั บ ผู้ พู ด ต่ อมาด้านศิล ปะการแสดงออก คื อ
การเรียงลำดับเนื้อหา การยกตัวอย่างประกอบ การอุปมาอุปไมย การแทรกอารมณ์ขัน การเน้นเสียง
จังหวะ รวมทั้งการให้ความเป็นกันเองกับผู้ฟังหรือการให้ผู้ฟังได้ร่วมกิจกรรม นับเป็นปัจจัยที่ช่วยเสริม
ให้การผู้ประสบความสำเร็จได้ร้อยละ 20 และการสร้างคำนำและการสรุปจบ การเปิดฉากที่เร้าใจและ
สรุปจบอย่างน่าประทับใจ เป็นปัจจัยที่เสริมคุณค่าของการพูดได้ถึงร้อยละ 20
2. ทฤษฎี 3 สบาย (The Theory of Three Pleasant Speech)
ทฤษฎี 3 สบาย (The Theory of Three Pleasant Speech) เป็ น ทฤษฎี ที่ มี ม านานแต่
ยังคงประยุกต์ใช้ได้ถึงยุคปัจจุบัน ซึ่ง จิตรจำนง สุภาพ (2528: 46) เป็นผู้ริเริ่มและการจัดระบบของ
การพู ด กล่ าวถึ งทฤษฎี ก ารพู ด ว่ า ทฤษฎี 3 สบาย (The Theory of Tree Plannable Speech)
หมายถึง การพูดที่ฟังสบายหู ดูส บายตา พาสบายใจ นั่ นคือนักพูดที่ดีนั้น ไม่ว่าจะพู ดอะไรที่ไหน
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อย่างไรกับใคร ถ้าทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าฟังก็สบายหู ดูก็สบายตา และตาสบายใจ ที่ได้รับประโยชน์จากการ
พูด หรือว่าเป็นการพูดที่ดี

ภาพที่ 2.4 แผนผังทฤษฎี 3 สบาย (The Theory of Three Pleasant Speech)
จากภาพแสดงแผนผังทฤษฎี 3 สบาย (The Theory of Three Pleasant Speech)
สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ฟังแล้วสบายหู หมายถึง การพูดด้วยความจริงใจ พูดในสิ่งที่มีสาระประโยชน์ใช้ถ้อยคำที่
ไพเราะน่าฟัง เหมาะกับกาลเทศะและบุคคล รวมทั้งรู้จักใช้เสียงจังหวะของการพูดที่เหมาะสมและ
กลมกลืน
2. ดูแล้วสบายตา หมายถึง การที่ผู้พูดให้รู้จักใช้ลีลาในการแสดงกิริยาท่าทางประกอบกับ
การพูดได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการนั่ง การยืน หรือแม้แต่การใช้มือประกอบท่าทาง การแสดง
สีหน้าหรือแววตา รวมทั้งการใช้สายตาในการสื่อความหมายในขณะที่พูด
3. พาให้สบายใจ หมายถึง ผู้พูดสามารถพูดให้ผู้ฟังเข้าใจ ในเนื้อหาสาระและได้รับ
ประโยชน์ตามที่คาดหวัง เนื้อหาที่พูดนั้นให้คุณค่า มีความเหมาะสมกับผู้ฟังมีการจัดลำดับความคิด
และมีการเตรียมการพูดมาเป็นอย่างดี
3. ทฤษฎีของอริสโตเติล (Aristotle Theory)
การศึกษารูปแบบกระบวนการสื่อสารของมนุษย์ ที่แสดงออกทางพฤติกรรมมีหลายรูปแบบ
ตั้งแต่การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารเฉพาะกลุ่ม ซึ่งได้กล่าวในบทที่ 1 ในหัวข้อรูปแบบของการ
สื่อสาร ล้วนนำทฤษฎีการพูดมาเป็นตัวกำหนด ทั้งนี้ สหไทย ไชยพันธ์ (2555:4) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการ
พูดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขว้าง 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอริสโตเติล (AristotleTheory) และ
ทฤษฎีของซิเซโรและควินติเลียน (Cicero & Quintelian Theory)
อริสโตเติลนับเป็นบุคคลในยุคต้น ๆ ของการศึกษาเรื่องวาทศิลป์ (rhetoric) หรือวิชาที่ว่า
ด้วยศาสตร์และศิลปะในการใช้คำพูด ในทรรศนะของอริสโตเติลนั้นวาทศิลป์เป็นศิลปะและเป็นความ
44

เชี่ยวชาญหรือทักษะที่ฝึกฝนให้เกิดขึ้นได้และถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ต้องศึกษา อริสโตเติลให้
ความสำคัญแก่การพูดเพื่อการโน้มน้าวใจในฐานะเป็นเครื่องมือสำหรับประชาชน ในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในสังคมประชาธิป ไตย ดังนั้นเขาจึงให้ ความสำคัญและพยายามเผยแพร่แนวคิดและ
วิธีการเกี่ยวกับวาทศิลป์ให้แก่สาธารณชน

คาพูด
(Speech)
Logos

Aristotle Theory

ผู้พูด
(Speaker)
Ethos

Aristotle Theory

Aristotle Theory

ในทฤษฎี ข องอริ ส โตเติ ล (Aristotle Theory) ผู้ พู ด ต้ อ งมี ค วามสามารถในการพู ด ที่
ประกอบด้ ว ยส่ ว นสำคั ญ 3 ส่ ว น ซึ่ ง จะขาดอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ไม่ ได้ คื อ ผู้ พู ด (Speaker) คำพู ด
(Speech) และผู้ฟัง (Listener)

ผู้ฟัง
(Audience)
Pathos

ภาพที่ 2.5 องค์ประกอบการพูดในทฤษฎีของอริสโตเติล
จากภาพองค์ ป ระกอบการสื่ อ สารข้ างต้ น สรุป ได้ ว่ ากระบวนการสื่ อ สารในทรรศนะของ
อริสโตเติลประกอบด้วย 3 องค์ประกอบได้แก่ ผู้พูด คำพูด และผู้ฟัง การโน้มน้าวใจจะมีประสิทธิผล
มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ (ปรมะ สตะเวทิน, 2546: 45) คือ
3.1 บุคลิกลักษณะที่น่าเชื่อถือของผู้พูดในจิตใจของผู้ฟัง (Ethos) ได้แก่ มีความรู้จริง
ในสิ่ งที่ พู ด มี คุณ ธรรมความดีในใจ มี ค วามจริงใจ และปรารถนาดี ต่ อผู้ ฟั ง จึงจะก่ อ ให้ เกิ ด ความ
น่าเชื่อถือ อริสโตเติล ได้อธิบายว่า ความรู้สึกเช่นนี้ควรจะเกิดขึ้นขณะฟังวาทะ
3.2 ความเข้าใจในสภาพอารมณ์และทัศนคติของผู้ฟัง (Pathos) เพื่อเลือกถ้อยคำที่เหมาะสม
สำหรับผู้ฟัง โดยจุดมุ่งหมายของอริสโตเติลในข้อนี้ไม่ได้ใช้เพื่อปลุกอารมณ์ของผู้ฟัง หากแต่เพื่อให้ผู้
พูดโน้มน้าวใจผู้ฟังจนอยู่ในอารมณ์ที่เที่ยงธรรมและมีจิตใจที่จะฟังวาทะอย่างมีวิจารณญาณ
3.3 การเรียบเรียงคำพูดและวิธีการพูด (Logos) โดยใช้ข้อเท็จจริง เหตุผล หลักฐาน และ
หลั กตรรกวิทยามาใช้ป ระกอบการพูด อริสโตเติล อธิบายว่าหั วใจของการสร้างสารโน้มน้ าวใจที่มี
ประสิทธิผลคือข้อพิสูจน์ ซึ่งการแสดงเหตุผลนับว่าเป็นข้อพิสูจน์ที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้โน้ม
น้าวใจ กล่าวคือ หากผู้รับสารได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลดีผลเสีย ตัวสารได้ระบุถึงคุณประโยชน์ที่ผู้รับสาร
จะได้รับ หรือสิ่งที่ผู้รับสารจะสูญเสีย จะช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการโน้มน้าวใจได้มากขึ้น
ทฤษฎีการพูดตามแนวคิดเห็นของอริสโตเติล คือ ศิลปะแห่งการมองเห็นหนทางในการจูงใจ
และในปัจจุบันเราสามารถประยุกต์แนวคิดของอริสโตเติลให้เข้ากับการสื่อสารในทุกรูปแบบหากแต่
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อริสโตเติลมุ่งเน้นไปที่การพูดเพื่อการโน้มน้าวใจ เช่ น การกล่าวสุนทรพจน์ การพูดเพื่อให้ผู้ฟังคล้อย
ตามชวนเชื่อ เป็นต้น
4. ทฤษฎีของซิเซโรและควินติเลียน (Cicero &Quintelian Theory)
ซิเซโรและควินติเลียน ทั้งสองเป็นนักพูดชาวโรมัน ถึงแม้จะมีชีวิตอยู่ต่างสมัยกันแต่
ผลงานทางวาทศาสตร์ ที่มีอิทธิพลร่ วมกั น ในการวางรูปแบบทฤษฎีว าทศาสตร์ไม่เน้ นทางทฤษฎี
แต่ เน้ น หนั ก ในทางปฏิ บั ติ ม ากขึ้ น โดยนำเอาทฤษฎี ข องอริส โตเติ ล มาพั ฒ นาและเน้ น พิ จ ารณา
พฤติกรรมการพูด ซึ่งเป็นวิธีการในการพูดโน้มน้าวใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้อื่นเชื่อถือและคล้อยตามหลัก
5 ประการของซิเซโรและควินติเลียนที่ทำให้การพูดสัมฤทธิ์ผล มีดังนี้
4.1 การคิดค้น (Invention) หมายถึง การคิดและการค้นหาของผู้พูดจนพบว่าอะไร
เป็นสิ่งที่ควรนำเสนอให้ผู้ฟังทราบและได้รับประโยชน์มากที่สุด
4.2 การประมวลความคิด (Organization) หมายถึง การนำความคิดมาจัด
ระเบียบและจัดลำดับให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้ ฟังเข้าใจง่ายไม่เกิดความสับสน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3
ส่วน คืออารัมภบท เนื้อหา และสรุป
4.3 การใช้ภาษาและลีลา (Style) หมายถึง การเลือกสรรภาษาและลีลาในการนำ
เสนอสาระที่สร้างความเข้าใจแก่ผู้ฟังก่อให้เกิดความรู้สึกอยากติดตาม
4.4 การกำหนดจดจำ (Memory) หมายถึง การจดจำเนื้อหาสาระที่จะพูดให้แม่นยำ
ก่อนที่จะออกไปพูดต้องมีความพร้อมโดยการฝึกซ้อมเพื่อสร้างประสบการณ์
4.5 การแสดงออกให้ปรากฏ (Delivery) หมายถึง การแสดงออกให้เหมาะสมที่สุด
เพื่อปรากฏตัวต่อหน้าที่ประชุมไม่ว่าจะเป็นความเหมาะสมของเสียงเพื่อสร้างประสบการณ์
แม้ว่าหลักห้าประการนี้จะส่งผลต่อการพูดให้ประสบความสำเร็จแต่เวลานำไปใช้ผู้ที่นำไปใช้
ควรปรับให้เข้ากับสถานการณ์การสื่อสารทั้งในส่วนการพูดและการเขียน
5. ทฤษฎีการพูด-การกระทำ (Speech-act theory)
ความสัมพันธ์ระหว่างการพูดและการกระทำมีความสัมพันธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่าวคือ
ผู้รับสารเกิดความคาดหวังจากการกระทำที่มาจากการตีความหมายที่ผู้พูดได้พูดและแสดงออกมา สิ่ง
เหล่านี้จะช่วยให้มนุษย์เข้าใจและบรรลุที่ต้องการจากคำพูดและการกระทำ สุรพงศ์ โสธนะเสถียร
(2557: 188-190) ได้อธิบาย ทฤษฎีการพูด-การกระทำ (Speech-act theory) เกี่ยวกับพฤติกรรม
หรือการกระทำที่คาดหวังมีลักษณะ ดังนี้
5.1 ลักษณะการกระทำในรูปแบบถ้อยคำ (utterance act) เป็นการกระทำที่
ปรากฏในถ้อยคำนั้ น โดยตรงไม่ต้ องตี ความ เช่ น ฉัน จะชกหน้ าเธอ ผู้ ฟั งจะเข้าใจในลั กษณะและ
พฤติกรรมที่ผู้แสดงออกมาได้ทันที
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5.2 ลักษณะการกระทำที่ได้รับการชักนำ (propositional act) เป็นถ้อยคำที่ผู้พูด
เชื่อถือหรือพยายามให้ผู้ อื่นเชื่อถือตามตน ส่วนใหญ่ถ้อยคำที่ทำให้ เกิดผลแบบนี้ มักเป็นถ้อยคำที่
ต้องการประเมินความจริงหรือคุณค่า เช่น เขาเป็นนักประชาธิปไตยที่สามารถพูดชักนำให้ผู้ฟังคล้อย
ตามและเชื่อได้
5.3 ลักษณะการกระทำที่มาจากการเติมเต็มความมุ่งมั่น (illocutionary act) เป็น
การพูดและการกระทำเพื่อขอร้องหรือความคาดหวัง เช่น ฉันหิว หรือ เขาน่าจะมีอาชีพเป็นนักร้อง
เป็นต้น
5.4 ลักษณะการกระทำที่ทำให้สารบรรลุไปสู่ความสำเร็จ (perlocutionary act)
เป็นการกระทำที่มาจากถ้อยคำ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบที่เป็นจริงต่อบุคคลอื่น ตรงจุดนี้เชื่อว่าจะ
นำไปสู่การกระทำที่ทำตามอย่างแน่นอน เช่น สู้ ๆ นะ หรือ ขอกินหน่อยได้ไหม เป็นต้น
ในความสัมพันธ์ระหว่างการพูด -การกระทำ ที่สำคัญที่สุด คือ การกระทำที่มาจากการเติม
เต็มความมุ่งมั่น เนื่องจากเป็ นถ้อยคำที่แสดงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจน ที่สามารถแสดงออกมาได้ 5
รูปแบบ ได้แก่
1. การยืนยัน (assertive) เป็นถ้อยคำที่ผูกพันไปตามการกระทำ เช่น ความเชื่อ หรือการ
ปฏิญาณ
2. ทิศทาง (directive) เป็นความพยายามที่จะให้ผู้ฟังทำบางสิ่งบางอย่าง เช่น คำสั่ง
คำขอร้อง หรือคำเชื้อเชิญ
3. การรักษาสัญญา (commissive) เป็นการสร้างความผูกพันให้ผู้ฟังต้องกระทำ เช่น
คำมั่นสัญญา หรือคำรับประกัน
4. การแสดงออก (expressive) เป็นการแสดงซึ่งจิตใจของผู้พูด เช่น ขอบคุณ ขอโทษ หรือ
ขอแสดงความยินดี
5. ประกาศ (declaration) เป็นข้อเสนอว่าจะทำ เช่น ขอแต่งงาน หรือให้ไล่ออก
การเติมเต็มความมุ่งมั่นมักโยงอยู่กับกติกาที่สร้างขึ้นมา โดยรูปแบบของกติกาที่สร้างขึ้นมา
อธิบ ายได้ว่า ประการแรก กฎความพอใจในข้อเสนอ เป็น การกำหนดเงื่อนไขภายใต้กรอบที่เป็ น
รูปธรรมเช่น การชดใช้หนี้สิน ประการที่สอง กฎการเตรียมพร้อม การปรับท่าทีเงื่อนไขของผู้พูดให้
เข้าที่เข้าทาง เช่น ผู้พูดจะมีความหมายก็ต่อเมื่อได้ทำตามที่เคยพูด ประการที่สาม กฎของความจริงใจ
คือ การที่ผู้พูดให้ความหมายในสิ่ง ที่พูดทำให้ผู้ฟังเห็นถึงการรักษาสัญญา ประการที่สี่ กฎของความ
จำเป็น เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจริงตามสัญญาที่ให้ไว้ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง
ทฤษฎี การพู ด -การกระทำ (Speech-act theory) แสดงให้ เห็ น ว่าเนื้ อหาของสารมีความ
เกี่ยวข้องกันอย่างไรกับการกระทำ การกระทำที่เกิดขึ้นจริงจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จใน
การพูดในครั้งนั้น
47

จากหลักและทฤษฎีการพูดที่ได้กล่าวมาข้างต้น มีความสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการหล่อหลอม
ทำให้การพูดเกิดความกลมกลืนเป็นเอกภาพมากขึ้น ดังนั้นนักพูดที่ดีจึงควรศึกษาหลักและทฤษฎีการ
พูดต่าง ๆ นำไปฝึกฝนและพัฒนาตนเอง แล้วนำมาประยุกต์ให้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้านการสื่อสารต่อไป

การแบ่งประเภทของการพูด
การแบ่งประเภทการพูด สามารถแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบสามารถสรุปได้
ดังนี้
1. แบ่งตามโอกาส ประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ การพูดอย่างเป็นทางการ และการพูดอย่าง
ไม่เป็นทางการ
1.1 การพู ด อย่ า งเป็ น ทางการ เป็ น การพู ด ที่ มี กิ จ จะลั ก ษณะและเป็ น พิ ธี ก าร
มีลั กษณะในรูป แบบการพูดต่อสาธารณชน เป็น แบบแผนและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การพู ด เช่น
การปาฐกถา การบรรยาย การอภิปราย การสัมภาษณ์ หรือการประชุม เป็นต้น ดังนั้นผู้พูดจึงจำเป็นที่
จะต้องเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีทั้งด้านเนื้ อหา การใช้ภาษา ตลอดจนบุคลิกภาพ และการใช้สื่อหรือ
โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ในการประกอบการพูด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ฟัง การพูดประเภทนี้
มีทั้งพูดเดี่ยวหรือพูดกลุ่ม ดังนั้นการพูดในลักษณะนี้ ผู้พูด จึงต้องรู้หลักในการพูด เพื่อแสดงออกได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งมีหลักการพูดอย่างเป็นทางการต่อไปนี้ (นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, 2543)
1) ขั้นวิเคราะห์ ผู้พูดต้องวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้ฟังทั้งโอกาส เวลา และสถานที่
ก่อนพูด เช่น วิเคราะห์ผู้ฟังเกี่ยวกับเพศ วัย การศึกษา อาชีพ จำนวนหรือสิ่งที่คู่ความสนใจ รวมทั้ง
ต้องพิจารณาถึงโอกาสที่พูดว่า ได้รับเชิญให้ไปพูดในโอกาสใดช่วงเวลาใด เป็นต้น
2) การเตรียมเนื้อหา ผู้พูดจำเป็นต้องคิดถึงถึงเนื้อหา เพื่อให้การพูดเกิดความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขั้นตอนการเตรียมเนื้อหาของการพูดอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ฟังกลุ่มใหญ่ ควรเตรียม
เนื้อหา ดังนี้
2.1) เลือกเนื้อหาและกำหนดขอบเขต ควรเลือกเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
ความสนใจ ความรู้ และบุ คลิ กของผู้ พู ด มีขอบเขตเหมาะสมกับเวลาที่ กำหนดให้ และเหมาะกับ
สติปัญญาความคิดของผู้ฟัง
2.2) กำหนดจุดประสงค์และรวบรวมเนื้อหา ผู้พูดต้องกำหนดจุดประสงค์
เฉพาะเจาะจงว่าต้องการให้ผู้ฟังตอบสนองอย่างไร เช่น ต้องการให้ระมัดระวังเรื่องการใช้รถใช้ถนน
หรือต้องการให้ ป ฏิบั ติตามกฎจราจร เป็ น ต้น การกำหนดจุดประสงค์เฉพาะจะมีประโยชน์ในการ
รวบรวมรายละเอียดเพือ่ มาจัดทำเนื้อหาที่จะพูดต่อไป
2.3) จัดระเบียบเรียบเรียงเนื้อหา เนื้อหาที่รวบรวมมาได้ต้องนำมาคัดเลือก
และจัดเรียงประเด็นให้เหมาะสม ทำให้การพูดในประเด็นต่าง ๆ สามารถพูดได้ครบครัน ส่วนผู้ฟังก็
เข้าใจเรื่องที่ฟังได้ง่ายขึ้น
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3) การเตรียมด้านภาษา การพูดต้องใช้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาประกอบ
กัน ซึ่งมีแนวทางการใช้ ดังนี้
3.1) การใช้วัจนภาษา ผู้พูดควรใช้ถ้อยคำที่สั้นและส่งความหมายมีชีวิตชีวา
เหมาะกับผู้ฟัง เนื้อหาสาระและโอกาสมีความสุภาพเป็นกันเองและเหมาะกับบุคลิกของผู้พูด
3.2) การใช้อวัจนภาษา ผู้พูดควรกวาดสายตามองผู้ฟังให้ทั่วถึงรู้จักใช้เสียง
และแสดงสีหน้าให้สอดคล้องกับเรื่องราวที่พูด มีท่าทางประกอบการพูดที่พอเหมาะ คำนึงถึงเวลาที่ใช้
พูดรวมทั้งต้องระมัดระวังถึงบุคลิกภาพ เช่น การแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่และโอกาส เป็นต้น
4) การเตรียมตัวพูด การพูดต่อหน้าผู้ฟังจำนวนมากผู้พูดมักจะเกิดความ
เครียดและความประหม่า อาจพูดไม่ออกหรือพูดผิดผิดถูกถูก พฤติกรรมดังกล่าวเป็นลักษณะของการ
ตื่น เวทีซึ่งมักจะเกิดขึ้น กับผู้ พูดแทบทุกคน โดยเฉพาะนักพูดมือใหม่ การเตรียมตัวและการฝึ กฝน
สามารถช่วยลดปั ญ หาดังกล่ าวได้ รวมทั้งมีการฝึกฝนการใช้ภ าษาที่ถูกต้องชัดเจนและเหมาะกับ
สถานที่ที่จะพูด
5) การเตรียมความพร้อมในการพูดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ในการพูดอาจ
ประสบปัญหา ต่าง ๆ มากมาย เช่น เกิดอาการประหม่า ผู้ฟังไม่สนใจ หรือบรรยากาศในการพูดเกิด
ความตึงเครียดจนเกินไป ปัญหาดังกล่าวผู้พูดที่มีประสบการณ์ จะหาวิธีแก้ไขได้ไม่ยากนัก สำหรับผู้ที่
เริ่มต้นเป็นนักพูด ควรมีการเตรียมความพร้อมไว้แต่เนิ่น ๆ
1.2 การพู ด อย่ า งไม่ เป็ น ทางการ เป็ น การพู ด ที่ ไ ม่ มี พิ ธี รี ต องและใช้ ในชี วิ ต ประจำวั น
ผู้พูดและผู้ฟังมีความคุ้นเคยต่อกัน จึงไม่พิถีพิถันกับรูปแบบของการพูดมากนั ก ซึ่งอาจเป็นการพูด
ระหว่างบุคคล การพูดในกลุ่ม หรือการพูดในที่ชุมชน ที่มีลักษณะเป็นกันเอง เช่น การสนทนา ทักทาย
การปรึกษาหารือในระหว่างเพื่อนฝูง เป็นต้น
2. แบ่งตามวิธีการพูด การแบ่งตามวิธีการพูด มีหลากหลายทฤษฎี โดยทั่วไปแล้ว สามารถ
แบ่งได้ 4 วิธี ดังนี้
2.1 การพูดแบบกะทันหัน เป็นการพูดที่ผู้พูดจะต้องพูดอย่างกะทันหัน หรืออาจจะ
รู้ล่วงหน้าบ้างในบางกรณี แต่ก็เป็นการรู้ตัวในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ไม่มีเวลามากพอ ที่จัดเตรียมข้อมูล
ต่าง ๆ ไว้พร้อม จึงต้องอาศัยไหวพริบและความสามารถเฉพาะตัว จะสามารถพูดได้อย่างราบรื่นและ
ประทับใจผู้ฟัง ส่วนมากการพูดประเภทนี้ มักเป็นการเชิญผู้พูดออกไปกล่าวเพื่อเป็นเกียรติในงาน
สังคมหรืองานมงคลต่าง ๆ เช่น การกล่าวอวยพร กล่าวต้อนรับ กล่าวแสดงความเสียใจหรือความยินดี
เป็ น ต้ น ดั งนั้ น การพู ด จะได้ ผ ลหรื อ ไม่ ประทั บ ใจผู้ ฟั งมากน้ อ ยเพี ย งใด ขึ้ น อยู่ กั บ ความสามารถ
เฉพาะตัวของผู้พูดแต่ละคน
นิพนทิพย์ ศรีนิมิตร (2543:61-62) ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ หรือวิธีการ เตรียมความ
พร้อมในการพูดแบบกะทันหัน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไว้ดังนี้
1. เตรี ยมตัว ก่อนไปงาน ก่อนไปร่วมงาน ควรคิดโครงร่างย่อไว้ก่อน ถ้าได้รับ เชิญ ก็
สามารถพูดได้ตามแนวทางที่เตรียมไว้
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2. เตรียมการเพื่อวางแผน กรณีที่ไม่ได้กำหนดโครงร่างการพูดไว้ก่อน ถ้าได้รับเชิญ
ให้พูด ให้ทบทวนความรู้ทั้งหมดในทันทีที่ทราบหัวข้อเรื่องที่จะพูด
3. การวิเคราะห์ผู้ฟังในระยะเวลาสั้น ๆ สามารถวิเคราะห์ได้ในประเด็นต่อไปนี้
3.1) จำนวนผู้ฟังทั้งหมด มีผู้ฟังที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดมากน้อยเพียงใด
3.2) ผู้ฟังมีความรู้สึกและทัศนคติต่อเรื่องที่พูดอย่างไร
3.3) มีผู้อื่นพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนหรือไม่ ถ้ามีผู้พูดได้เสนอแนวคิดใดไว้บ้างเพื่อจะ
ได้สารต่อหรือไม่พูดซ้ำซ้อน
3.4) ปฏิกิริยาตอบรับของผู้ฟังส่วนใหญ่เป็นอย่างไร ชอบหรือไม่ชอบฟังในเรื่องที่
กำลังจะพูดหรือไม่
3.5) ขณะที่เริ่มพูดผู้ฟังอยู่ในอารมณ์ใด เช่น รอฟังคำพูด เครียด ไม่สนใจ
เพราะกำลังรับประทานอาหาร เป็นต้น
4. ระวังความมั่นใจ พยายามควบคุมอารมณ์ให้มั่นคงอย่าหวั่นวิตกหรือกังวลมาก
จนเกินไป
5. อย่าคิดไกลนอกเรื่อง จงพุ่งความสนใจอยู่เฉพาะในเรื่องที่พูดเท่านั้น
6. เปิดฉากการพูดด้วยประโยคที่ดึงดูดความสนใจหรือให้ข้อคิด
7. แนวคิดและเนื้อหาต้องสัมพันธ์ พยายามลำดับแนวคิดให้กระชับและต่อเนื่องที่สุด
8. สรุปให้จับใจ พยายามสรุปให้เป็นที่ประทับใจของผู้ฟัง
9. ต้องพูดให้ พอเหมาะกับเวลาประมาณ 3 ถึง 5 นาที ในการพูดกะทันหั น มีข้อควร
คำนึง ดังนี้
9.1) ควรพูดให้กระทัดรัด ได้สาระ พูดตรงประเด็น เนื้อหาไม่ซับซ้อน
9.2) ควรพูดประเด็นสำคัญเป็นประเด็นเดียว หากพูดหลายประเด็น จะทำให้
ผู้ฟังเกิดความสับสน
9.3) หลีกเลี่ยงการพูดเนื้อหาที่มีรายละเอียดซ้ำซ้อน
9.4) ระมัดระวังคำพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสบถสาบานหรือคำหยาบคาย
2.2 การพูดแบบท่องจำ การพูดแบบท่องจำเป็นการพูดที่ผู้พูดทราบเรื่องล่วงหน้า
มาก่อน โดยผู้พูดมีเวลาและโอกาสในการเตรียมตัวเขียนต้นฉบับและสามารถท่องเนื้อหาจนขึ้นใจ
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ฝึกพูดใหม่ๆ เพราะกลัวจะลืมในสิ่งที่พูด การพูดวิธีนี้ ผู้พูดต้องมีความมั่นใจว่ามี
ความจำดี เพราะหากหลงลืมในเนื้อหาตอนใดตอนหนึ่งตกหล่นไป จะทำให้เสียอรรถรสและเสียเวลาที่
เตรี ย มตั ว ท่ อ งมา การพู ด ชนิ ด นี้ มั ก ใช้ ก ล่ า วในโอกาสต่ า ง ๆ เช่ น การกล่ า วต้ อ นรั บ กล่ า วอำลา
กล่าวเปิ ดปิดงานต่าง ๆ การให้ โอวาท เป็น ต้น จากการศึกษาข้อมูล ทฤษฎีรูปแบบการพูดท่องจำ
ผู้เขียนสามารถสรุปข้อดีและข้อเสียของการพูดแบบท่องจำได้ดังนี้
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ตารางที่ 2.1 แสดงข้อดีและข้อเสียของการพูดแบบท่องจำ
ข้อดี
ข้อเสีย
1. ผู้ พู ด มี โอกาสเตรี ย มตั ว และเนื้ อ หา ก่ อ นถึ ง 1. ผู้ พู ด ไม่ ค่ อ ยสบตาผู้ ฟั งหรื อ มั ก เกิ ด อาการ
เวลาพูดจริง
เครียดเพราะกลัวจะลืมเนื้อหา
2. สามารถพูดเนื้อหาได้ตามที่เตรียมมาล่วงหน้า 2. ไม่ ส ามารถปรั บ เนื้ อ หาให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
สถานการณ์ หรือออกนอกกรอบ ไม่ได้
3. สามารถรักษาเวลาพูดได้ตามกำหนด
3. สิ้ น เปลื อ งเวลา เพราะ เวลาที่ ใช้ ท่ อ ง ไม่
4. มีโอกาสแสดงความรู้สึก ประกอบเนื้อหา ได้ คุ้มค่ากับเวลาที่ใช้พูด
มาก
4. คาดความสั มพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ พูดกับ
5. ถ้อยคำที่ใช้มีความสละสลวยเพราะผ่ านการ ผู้ฟั ง เพราะมึงจะพูดให้ จบจึงละเลยปฏิกิริยา
กลั่นกรองและเลือกสรรมาแล้ว
ตอบสนองจากผู้ฟัง
5. น้ำเสียงที่ใช้พูดมากราบเรียบไม่น่าฟังหรือไม่
เป็นธรรมชาติขาดความจริงใจ
ข้อควรคำนึงในการพูดแบบท่องจำ
1. ไม่ควรจำเนื้อหาโดยละเอียด ควรจำเฉพาะคำนำหรือประเด็นสำคัญและบทสรุป
เท่านั้น
2. ควรใช้ในโอกาสสำคัญหรือโอกาสพิเศษ เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ หรือการพูดเพื่อให้
เกิดความประทับใจ
3. ฝึกฝนการใช้น้ำเสียงและจังหวะการพูดให้เป็นธรรมชาติ
การพูดแบบท่องจำนี้ หากมีการเตรียมความพร้อมที่ดีพูดได้แม่นยำ และผู้พูดมี
ประสบการณ์ ในการพู ด มี ก ารเน้ น เสี ย งสู ง ต่ ำ ให้ เป็ น ธรรมชาติ มองผู้ ฟั ง ให้ ทั่ ว และใช้ ท่ า ทาง
ประกอบการพูดดูสมจริงสมจั ง จะเป็นวิธีการพู ดที่ส ามารถทำให้ ผู้ พูดบรรลุจุดมุ่งหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หากแต่ผู้พูดขาดความชำนาญในการพูดการพูดประเภทนี้ จะทำให้ผู้ฟังไม่สนใจหรือ
รู้สึกเฉย ๆ จะทำให้ผู้พูดเกิดอาการประหม่า และไม่มั่นใจในการพูดครั้งต่อไปได้
2.3 การพูดแบบอ่านจากต้นฉบับ ผู้พูดจะอ่านบทจากต้นฉบับจากต้นร่างที่เขียนไว้
แล้วอย่างสมบู รณ์ ผู้ พูดหรือผู้ อ่าน ควรซ้อมอ่านต้นฉบับมาล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดความผิ ดพลาด
ขนาดที่ อ่ า นไม่ ค วรก้ ม หน้ า ก้ ม ตาอ่ า นตลอดเวลา ควรจะเงยหน้ า ขึ้ น มามองผู้ ฟั ง เป็ น ครั้ ง คราว
นอกจากนี้ควรใช้เสียงเป็นธรรมชาติให้ม ากที่สุดการพูดแบบอ่านจากต้นฉบับนิยมใช้โอกาสที่เป็นพิธี
การ เช่น การกล่าวรายงาน กล่าวคำปราศรัย แถลงการณ์ หรือคำกราบบังคมทูล เป็นต้น การพูด
ประเภทนี้แม้จะไม่เป็นที่นิยมสำหรับนักพูดโดยทั่วไป แต่ในสถานการณ์ 4 ประการต่อไปนี้ ควรเตรียม
ตัวพูดวิธีการอ่านจากร่าง (อัมพรแก้ว สุวรรณ, 2522) ดังนี้
1. การพูดในรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ที่มีกำหนดเวลาพูด
2. การอ้างอิงข้อความยาว ๆ เพื่อประกอบการเสนอความคิดเห็น
3. การพูดอย่างเป็นทางการในระดับสูงที่จะมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดไม่ได้
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4. การฝึกหัดเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองและฝึกฝนการใช้เสียง
นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต (2543:64) กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพูดแบบอ่านจากต้นฉบับไว้ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ควรอ่านต้นฉบับก่อนการพูด
อย่าถือต้นฉบับใกล้หรือไกลตัวเกินไปหรือถืออ้อมไมโครโฟน
อ่านอย่างมีชีวิตชีวาเป็นธรรมชาติ มีลักษณะคล้ายกับการพูดมิใช่การอ่าน
อ่านให้ชัดถ้อยชัดคำ ระมัดระวังเรื่องคำควบกล้ำและการเว้นวรรคตอนที่ถูกต้อง
มองสบตาผู้ฟังเป็นระยะ ๆ อย่าก้มมองแต่ต้นฉบับเพียงอย่างเดียว
หากไม่เป็นพิธีการที่สำคัญมากนักผู้พูดอ่านเพิ่มเติมข้อความได้บ้าง
อ่านให้เหมือนกับว่ารู้เรื่องนั้นดีหรือเป็นผู้เขียนเรื่องนั้นด้วยตนเอง

การพูดชนิดนี้ ผู้พูดจะต้องคำนึงถึงต้นฉบับ ควรเป็นต้นฉบับที่ชัดเจนอ่านง่ายเป็น
ระเบียบและในต้นฉบับควรเขียนเป็นภาษาพูด ไม่ควรเขียนเป็นสำนวนการเขียนเพราะอาจทำให้ผู้พูด
เกิดอาการสะดุดในการพูดได้
2.4 การพูดแบบมีบันทึก เป็นการพูดที่ผู้พูดจะเตรียมหัวข้อ หรือข้อความสำคัญไว้
เช่น ตัวอย่าง คำคม สำนวน สถิติ คำกล่าวของบุคคลที่มีชื่อเสียงไว้ในกระดาษขนาดเล็ก ๆ เพื่อใช้
เตือนความจำในขณะที่พูด เพียงแค่เหลือบดูหัวข้อก็สามารถพูดขยายความจากหัวข้อนั้นได้ การพูด
แบบมีบันทึก ผู้พูดจะต้องศึกษาค้นคว้าและเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างดี ยิ่งทำให้ผู้พูดมีความมั่นใจใน
ตนเอง จัดเป็นการพูดที่ได้ผลดีและเป็นที่นิยมมากกว่าการพูด แบบอื่นที่กล่าวมา (วีระเกียรติ รุจิรกุล,
2556)
3. แบ่งตามจำนวนผู้ฟัง
วีร ะเกีย รติ รุ จิ ร กุ ล (2556 : 12 - 13) ได้ ก ล่ าวถึงการแบ่ งประเภทการพู ด แบบแบ่ งตาม
จำนวนผู้ฟังไว้ดังนี้
3.1 การพูดระหว่างบุคคล เป็นการพูดระหว่างบุคคลหนึ่งกับบุคคลหนึ่ง หรือการพูดระหว่าง
บุคคลกับกลุ่มย่อย จัดเป็นการพูดขั้นพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องใช้ เช่น การทักทายการแนะนำตัวการ
สนทนาการสัมภาษณ์การเจรจากิจธุระเป็นต้น
3.2 การพูดในกลุ่ม เป็นการพูดในลักษณะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันของกลุ่มคน
ที่มีสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจนถึงประมาณ 10 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา วางแผนการ
ดำเนินงาน ปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือสมาชิกบางคนอาจจะ
ได้ฟัง ได้อ่าน หรือพบเห็นเรื่องราวที่น่าประทับใจ ตื่นเต้น และเป็นประโยชน์ จึงนำมาเล่าให้คุณฟัง
เช่น การสนทนากลุ่ มเพื่ อนร่ว มงานการประชุมกลุ่ ม การประชุม กรรมการ การอภิป ราย เป็นต้ น
การพูดในลักษณะนี้ผู้พูดจะได้แสดงความคิดเห็น เพราะสมาชิกมีจำนวนไม่มากนัก และมีความคุ้นเคย
กันดีซึ่งจะมีผลดีต่อการฝึกทักษะการพูด
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3.3 การพูดในที่ชุมชน เป็นการพูดในที่ชุมชน ในลักษณะพูดต่อหน้าผู้ฟังจำนวนมาก และจัด
ในสถานที่ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะผู้พูดจะต้องเตรียมตัวและฝึกฝนมาจนชำนาญ การพูดในลักษณะนี้
ได้แก่ การบรรยายการอภิปรายการปาฐกถา การให้โอวาท การกล่าวสุนทรพจน์ การโต้วาที หรือการ
พูดหาเสียง เป็นต้น
3.4 การพูดผ่านสื่อมวลชน เป็นการพูดผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ การพูดแบบนี้เป็นการพูดให้
ผู้ฟังจำนวนมาก ไม่จ ำกัดเพศวัย วุฒิ การศึกษาให้ได้รับฟังพร้ อมพร้อมกันแต่ผู้พูดไม่มีโอกาสทราบ
ปฏิกิริยาตอบสนองในทันทีดังนั้นผู้พูดจึงต้องมีความระมัดระวังในการพูดเป็นพิเศษ
4. แบ่งตามวัตถุประสงค์
การพู ดแบ่ งตามประเภทวัตถุป ระสงค์ ได้กล่ าวไว้ในบทที่ 2 เรื่องจุดมุ่งหมายของการพู ด
ในบทนี้จะขยายความเพื่อความเข้าใจต่อผู้อ่านมากยิ่งขึ้นในการพูดแบ่งตามวัตถุประสงค์ สามารถแบ่ง
ได้ ดังนี้
4.1 พูดเพื่อให้ความรู้ เป็นการพูดเพื่อให้ความรู้มีหลายรูปแบบซึ่งแต่ละรูปแบบก็มี
เทคนิคและวิธีการพูดที่แตกต่างกันออกไป อัมพร แก้วสุวรรณ (2522 : 49-50) ได้กล่าวถึงรูปแบบ
ของการพูดเพื่อให้ความรู้สรุปได้ ดังนี้
1. การสอนหรือการอธิบาย เป็นการพูดเพื่อบอกกระบวนการเพื่อแสดงทัศนคติ
หรือวิธีการปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น อธิบายระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2. การรายงาน เป็นการพูดเพื่ออธิบายหรือชี้แจงให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ใน
กิจ กรรมใดกิจ กรรมหนึ่ ง เช่ น การรายงานความก้าวหน้ าในการปฏิ บั ติงาน หรือการรายงานผล
การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา เป็นต้น
3. การวิพากษ์วิจารณ์ เป็นการพูดในลักษณะของการประเมินผลเพื่อให้ความรู้ใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ โดยที่ผู้พูดต้องคำนึงถึงอยู่เสมอว่าการตีความหรือการวิพากษ์วิจารณ์ของ
ตนมีคุณค่าและมีผลที่จะก่อให้เกิดความรู้แก่ผู้ฟังเป็นสำคัญ ไม่ใช่พูดเพื่อแสดงอารมณ์หรือเพื่อสนอง
ความต้ อ งการของตนเอง ตั ว อย่ างการพู ด ในลั ก ษณะนี้ เช่ น การวิพ ากษ์ วิ จ ารณ์ ก ารทำงานของ
นักการเมือง หรือการวิจารณ์แง่มุมของการเมือง การวิจารณ์หนังสือ หรือบทละครโทรทัศน์ เป็นต้น
4. การบรรยาย เป็นการพูดในรูปแบบการเล่าเรื่องหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ได้
ประสบมา หรือเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังจากผู้อื่น หรือนำมาจากหนังสือ หรือเอกสารต่าง ๆ เช่น การเล่า
ชีวประวัติ การเล่าเหตุการณ์สำคัญหรือเล่าประสบการณ์ที่ประทับใจเป็นต้น
4.2 พูดเพื่อให้ความบันเทิง ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพูดเพื่อให้ความบันเทิง ดังนี้
1) พูดในเรื่องที่ผู้ฟังสนใจเท่านั้น
2) เรื่องที่พูดควรเป็นเรื่องที่เบาสมองแต่มีสาระหรือข้อคิด
3) เป็นเรื่องที่ไม่มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผู้ฟังคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ
4) เป็นเรื่องที่เหมาะกับบรรยากาศ หรือโอกาสที่พูด
5) ควรพูดให้ตรงประเด็น
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6) คุณพูดให้มีอารมณ์ขัน
7) ใช้ภาษาน้ำเสียงและกริยาท่าทางให้สอดคล้องกับเนื้อหา
8) สร้างบรรยากาศการพูดให้เป็นกันเองและให้มีอารมณ์ร่วมให้มากที่สุด
9) ไม่ควรพูดนานเกินไปอาจใช้เวลา 2 -3 นาที ตามความเหมาะสม
4.3 การพูดเพื่อโน้มน้าวใจ หรือเป็นการพูดเพื่อเกลี้ยกล่อมหรือจูงใจ ให้คล้อยตาม
หรือศรัทธาแล้วนำไปปฏิบัตินั้น วินิจ วรรณถนอม (2526: 72-73) ได้กล่าวถึงวิธีการพูดชนิดนี้สามารถ
กระทำได้ 2 วิธี คือ
1) พูดอย่างตรงไปตรงมา ผู้พูดสามารถพูดกับผู้ฟังได้อย่างตรงไปตรงมา
ว่าต้องการให้ผู้ฟังกระทำตนเช่นใด หรือต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องและเหมาะสม เช่ น พ่อแม่
อบรมตั ก เตื อ นลู ก ครู อ บรมสั่ งสอนศิ ษ ย์ เป็ น ต้ น การพู ด ด้ ว ยวิธีนี้ ส่ ว นใหญ่ นิ ยมใช้กั บ บุ ค คลที่ มี
ภาระหน้าที่ผูกพันต่อกัน ไม่นิยมใช้กับบุคคลทั่วไป
2) พูดโดยวิธีการอ้อม ผู้พูดจะไม่พูดตรง ๆ แต่จะพูดเลี่ยงโดยไม่ให้ผู้ฟังรู้ตัว
ว่าถูก จูงใจ ผู้ ฟังจะฟังด้วยความเพลิดเพลิ นและเห็ นดีเห็ นชอบตามไปด้วย การพูดวิธีนี้ผู้ พูดต้องมี
วิธีการที่จะกระตุ้นหรือเร้าใจผู้ฟังให้เกิดอารมณ์ร่วมอยู่ตลอดเวลา เช่น ใช้วิธียกตัวอย่างเปรียบเทียบ
ใช้วิธีสมมติหรือหาสิ่งล่อใจอย่างอื่นมาประกอบ เป็นต้น
ประเภทของการพูดที่ได้กล่าวมา สามารถแบ่งได้ตามหลักหลายลักษณะซึ่งในแต่ลักษณะก็
ขึ้น อยู่ กับ เหตุ ผ ลและความจำเป็ น ของการพู ดเป็ น สำคั ญ อย่างไรก็ต ามการพู ด โดยทั่ ว ไปมั ก แบ่ ง
ออกเป็ น 4 ประเภท คือ แบ่ งตามโอกาส แบ่งตามวิธีการพูด แบ่งตามจำนวนผู้ ฟัง และแบ่งตาม
วัตถุประสงค์การได้เรียนรู้หลักเกณฑ์ของการพูดในแต่ละประเภท จะช่วยให้ผู้พูดสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ของผู้พูดได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีโอกาสได้เตรียมความพร้อมก่อนถึงเวลาพูดอีกด้วย

บทสรุป
การพูดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เพราะผู้พูดต้องใช้ทั้งความรู้และทักษะประกอบเข้าด้วยกัน
การพูดที่ดีนั้นผู้พูดจะต้องเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของในการพูดในแต่ละครั้ง รวมทั้งต้อง
เรี ย นรู้ องค์ ป ระกอบพื้ น ฐานอื่ น เช่ น องค์ ป ระกอบของการพู ด ประกอบด้ ว ย ผู้ พู ด หรือ ผู้ ส่ งสาร
ทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้ฟังได้รับรู้ ลำดับต่อมา สาร คือ เรื่องราวหรือข้อมูลที่มีความหมายและ
แสดงออกมาโดยใช้ภาษาหรือสิ่งอื่น ๆ ในการสื่อสาร เช่น สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่สามารถรับรู้ร่วมกันกัน
ได้ องค์ประกอบลำดับต่อมา สื่ อ คือ ตัวนำสารหรือช่องทางที่ทำให้ผู้พูดสามารถส่งสารให้กับผู้ฟังได้
ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดหรือสิ่งที่ผู้พูดต้องการให้ผู้ฟังเข้าใจ ต่อมา ผู้ฟัง หรือผู้รับ
สาร คือ ผู้ที่รับรู้เรื่องราวต่าง ๆ จากผู้พูด ซึ่งจะส่งผลในองค์ประกอบนั่นคือ ผลที่ เกิดจากการพูด หรือ
ปฏิกิริยาตอบสนองกลับจากผู้ฟัง เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้พูดสามารถสังเกตได้หลายวิธี เช่น สังเกตจากสีหน้า
น้ำเสียง หรือคำพูดของผู้ฟัง ว่าเข้าใจหรือมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรต่อเรื่องที่พูด ตลอดจนในเรื่องของ
ภาษา ซึ่ งเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส ำคั ญ ที่ ท ำให้ เกิ ด การสื่ อ สารขึ้ น ผู้ พู ด จะต้ อ งใช้ ภ าษาที่ เหมาะสม ถู ก
กาลเทศะ เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อให้ผู้ฟังเกิดการตีความความได้อย่างถูกต้อง
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ในด้ านหลั ก และทฤษฎี ข องการพู ด เป็ น การเรีย นรู้พื้ น ฐานของการพู ด ที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ พู ด
สามารถบรรลุ ตรงตามจุ ด มุ่งหมายหรือวัตถุ ประสงค์ และสามารถนำมาฝึ กฝนประยุกต์ ใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์แก่ตนเอง เช่น ทฤษฎีปัจจัยแห่งความสนใจในการพูด ว่าด้วยเรื่องการแบ่งสัดส่วนของปัจจัย
ในการพูด กล่าวคือ เนื้อหาสาระเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพูดร้อยละ 50 ในการเกริ่นนำและการสรุป
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพูดร้อยละ 20 เช่นเดียวกับปัจจัยศิลปะการแสดงออกร้อยละ 20 และเรื่อง
บุคลิกภาพร้อยละ 10 ในทฤษฎี 3 สบาย (The Theory of Three Pleasant Speech) เป็นทฤษฎีที่
กล่าวถึงลั กษณะการพูดที่ดีมีอยู่ 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก ฟังแล้วสบายหู เป็นการที่พูด ด้วยความ
จริงใจ ขั้นตอนที่สอง ดูแล้วสบายตา เป็นการที่ผู้พูดให้รู้จักใช้ลีลาในการแสดงกิริยาท่าทาง ประกอบ
กับการพูดได้อย่างเหมาะสม และขั้นตอนที่สาม พาให้สบายใจ เป็น ด้านที่ผู้พูดสามารถพูดให้ ผู้ฟัง
เข้าใจ ในเนื้อหาสาระและได้รับประโยชน์ตามที่คาดหวัง นอกจากนี้ทฤษฎีของอริสโตเติล (Aristotle
Theory) เป็ น ทฤษฎี ก ารพู ด เพื่ อ การโน้ ม น้ า วใจในการพู ด ในที่ ชุ ม ชน ในทฤษฎี ข องอริ ส โตเติ ล
(Aristotle Theory) ผู้พูดต้องมีความสามารถในการพูดที่ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วน ซึ่งจะขาด
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ไม่ ไ ด้ คื อ ผู้ พู ด (Speaker) คำพู ด (Speech) และผู้ ฟั ง (Listener) ต่ อ มา
ซิเซโรและควินติเลียน ได้วางรูปแบบทฤษฎีวาทศาสตร์ไม่เน้นทางทฤษฎี แต่เน้นหนักในทางปฏิบัติ
มากขึ้นโดยนำเอาทฤษฎีของอริสโตเติลมา (Aristotle Theory) พัฒนาและเน้นพิจารณาพฤติกรรม
การพูด ซึ่งเป็นวิธีการในการพูดโน้มน้าวใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้อื่นเชื่อถือและคล้อยตามหลัก 5 ประการ
ของซิเซโรและควิน ติ เลี ย นที่ ท ำให้ ก ารพู ดสั มฤทธิ์ผ ล ต้ องมี ก ารคิ ดค้ น (Invention) การประมวล
ความคิด (Organization) การใช้ภาษาและลีลา (Style) การกำหนดจดจำ (Memory) การแสดงออก
ให้ ป รากฏ (Delivery) แม้ว่าหลั กห้ าประการนี้ จะส่ งผลต่ อการพู ด ให้ ป ระสบความสำเร็จแต่ เวลา
นำไปใช้ผู้ที่นำไปใช้ควรปรับ ให้เข้ากับสถานการณ์การสื่อสารทั้งในส่วนการพูดและการเขียน และ
ทฤษฎีการพูด-การกระทำ (Speech-act theory) เป็นทฤษฎีที่แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาของสารมีความ
เกี่ยวข้องกันอย่างไรกับการกระทำ การกระทำที่เกิดขึ้นจริงจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความประสบ
ความสำเร็จในการพูดในครั้งนั้น จากหลักและทฤษฎีการพูดที่ได้กล่าวมาข้างต้น มีความสำคัญที่จะ
ช่วยให้เกิดการหล่อหลอมการพูดให้เกิดความกลมกลืนเป็นเอกภาพมากขึ้น ดังนั้นนักพูดที่ดีจึงควร
ศึกษาหลักและทฤษฎีการพูดต่าง ๆ นำไปฝึกฝนและพัฒนาตนเอง แล้วนำมาประยุกต์ให้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการสื่อสารต่อไป
อย่างไรก็ตาม การพูดที่ดีนั้นจะไม่มองว่าผู้พูดนั้นพูดเก่งหรือพูดได้ แต่มองว่าผู้พูดพูดดีพูด
เป็น หรือพูดให้เกิดประโยชน์หรือไม่อย่างไร เพราะสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถย้อนคืนมาได้ เหมือน
ชีวิตสายน้ำและคำพูด

55

คำถามท้ายบทที่ 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การพูด มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร
จากคำกล่าว “พูดแล้วฟังสบายหู ดูแล้วสบายตา พาสบายใจ” เข้าใจว่าอย่างไร อธิบาย
หากต้องการเป็นนักพูดที่ดี ควรฝึกทักษะการพูดอย่างไร
การพูดจะสมบูรณ์ได้ ต้องอาศัยองค์ประกอบอะไรบ้าง อธิบาย
อธิบายปัจจัยแห่งความสนใจในการพูด พร้อมยกตัวอย่าง
ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องพูดกะทันหัน มีวิธีการพูดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
ทฤษฎีการพูดของอริสโตเติล และทฤษฎีของซิเซโรและควินตเลียน มีความเหมือนและ
แตกต่างกันอย่างไร
8. อธิบายข้อดีและข้อเสียของการพูดแบบท่องจำ
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บทที่ 3
กระบวนการเตรียมความพร้อมในการพูด
การพูดต่อหน้าผู้ฟังจำนวนมาก อาจทำให้ผู้พูดเกิดความวิตกกังวลภายในจิตใจ แม้แต่ผู้ที่มี
ประสบการณ์มากที่สุดก็ตาม การยืนอยู่ตรงหน้าผู้ฟังและพูดให้เกิดความน่าสนใจ ในการนำเสนอ
ประเด็นต่าง ๆ ให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจตามจุดมุ่งหมายที่ผู้พูดต้องการสื่อสารออกไปในบางครั้งอาจเป็น
เรื่องยาก หากขาดการเตรียมตัวมาอย่างดี ซึ่งความสามารถในการรับมือเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน ไม่ว่า
จะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม มนุษย์ก็ไม่สามารถหลี กเลี่ยงการพูดได้ ในบทนี้จะกล่าวถึงกระบวนการ
และการเตรียมความพร้อมก่อนพูด 2 ประเด็นหลัก คือ การเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ และ
การวิเคราะห์ผู้ฟัง

ภาพที่ 3.1 แสดงการสนทนาระหว่างบุคคล

การเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ
ผู้พูด เป็ น ผู้ที่มีบ ทบาทสำคัญ ในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดไปยังผู้ ฟัง การเป็นผู้ พูดที่ดี
นอกจากจะเรียนรู้ทฤษฎีและการพูดแล้ว ผู้พูดจำเป็นต้องมีพื้นฐานและทักษะการพูด ตลอดจนการ
แสดงออกต่อหน้าผู้ฟังที่ดีก่อน โดยการสำรวจตนเองว่ามีพื้นฐานการนำเสนอหรือการพูดมากน้อยแค่
ไหน บุคลิกภาพดีพอที่จะทำให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อถือหรือไม่ เพราะฉะนั้นไม่เพียงแต่ทักษะการพูดที่ผู้
พูดควรหมั่นฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ แต่การเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพก็เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้พูด
ควรจะคำนึงถึง

ความหมายของบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพ เป็นสิ่งแรกที่ปรากฏให้ผู้ฟังได้เห็น ตีความ และประเมินการพูดจากผู้ฟังโดยทันที
เพราะมนุษย์ชอบประเมินค่าของคนอื่นจากสิ่งที่เห็น ผู้พูดจึงถูกประเมินค่าความน่าเชื่อถือจากผู้ฟัง
ตั้งแต่แรกเห็นโดยทันที ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้พูดจะต้องดูแลบุคลิกภาพให้ดูดีและเหมาะสมอยู่
ตลอดเวลา ความหมายของบุคลิกภาพสามารถสรุปได้ ดังนี้

สมชาติ กิจยรรยง (2559: 33) กล่าวว่า บุคลิกภาพ มาจากคำบาลี 2 คำ คือ “บุคลิก” กับ
“ภาว” หรือ “ภาพ” คือ ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงความเป็นสัญลั กษณ์ หรือลักษณะเฉพาะของ
แต่ละบุคลซึ่งไม่เหมือนกัน เช่น ท่าทาง การแต่งกาย การพูด ฯลฯ
สุภั ททา ปณะฑะแพทย (2542: 172-173) กล่ าวว่า บุคลิ กภาพ มีความสั มพั นธ์กับ คำว่ า
เอกลั กษณ์ (identity) ซึ่งหมายถึง ความนึ กคิดเกี่ยวกับตนเอง (self-concept) เอกลักษณ์ จะต้อง
ประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของเรา รวมทั้งความนึกคิดทั้งหมดที่ก่อให้เกิดความรู้สึกในชีวิต เช่น
ค่านิ ย มต่าง ๆ ความหวัง ความฝั น ฯลฯ มีเพียงตัวเราเท่านั้น ที่จะทราบว่ าเอกลักษณ์ ของเราเป็น
อย่างไร เป็นบุคคลแบบใด
กู๊ด (Good อ้างใน กัญญา วารีเพชร, 2546: 7) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง การรวมตัวของ
การแสดงปฏิกิริยาตอบโต้ทางด้านจิตวิทยาและสังคมของแต่ละบุคคล เป็นลักษณะที่แสดงออกด้วย
อารมณ์ จิตใจ และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล
ออลพอร์ ท (Allport กั ญ ญา วารี เพชร, 2546: 7) กล่ าวว่า บุค ลิ กภาพ หมายถึ ง การจั ด
ระเบียบในการเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคล ซึ่งเกี่ยวกับระบบร่างกายและจิตใจ จะนำไปสู่การปรับตัว
ของบุคคลให้เข้ากับโลกภายนอก
จุติมา เสรีพิทยารัตน์ (2544: 12) กล่าวว่า บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะนิสัยของบุคคลที่
แสดงออกต่อสิ่งแวดล้อมทั้งกิริยา ท่าทาง และลั กษณะทางอารมณ์ เจตคติที่แสดงออกโดยมีแบบ
เฉพาะตัว
แสงธรรม บัวแสงธรรม (2557: 95) บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะต่าง ๆ ของบุคคลที่มีความ
แตกต่างกัน คนที่มีลักษณะที่ดูดี สุภาพ หรือน่าเชื่อถือ ก็อาจเรียกได้ว่ามีบุคลิกภาพที่ดี แต่ถ้าปรากฏ
ในทางตรงกันข้ามก็อาจเรียกได้ว่าบุคลิกภาพที่ไม่ดี
ดังนั้น บุคลิกภาพ คือ พฤติกรรมที่แสดงออกของแต่ละบุคคลที่สามารถแสดงออกจากภายใน
ในช่วงขณะนั้นของแต่ละบุคคล สู่บุคลิกภายนอกที่เชื่อมโยงความรู้สึกนึกคิด จิตใจ เจตคติ อารมณ์
ที่มาจากการรับรู้ ประสบการณ์ จากสภาพแวดล้อม ซึมซับสู่จิตใจของแต่ละบุคคล และเป็นลักษณะ
จำเพาะของแต่ละคน ทำให้ เกิดเอกลั กษณ์ ของบุคคลที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งบุคลิ กภาพสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาลักษณะจำเพาะให้ดีขึ้นได้ในแต่ละบุคคล เพราะฉะนั้นในฐานะที่ผู้พูด คือ ผู้ถ่ายทอด
ควรให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ หากผู้พูดมีบุคลิกภาพที่ดีจะช่วยสร้างบรรยากาศในการ
ติดต่อสื่อสารได้ดีด้วยเช่นกัน

ความสำคัญของบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคมเป็นอย่างมาก เพราะบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่
สามารถแสดงออกให้เห็นได้ด้วยตาเปล่า หากบุคคลมีบุคลิกภาพที่ดี โอกาสในการประสบความสำเร็จ
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ในชีวิตและอาชีพการงานจึงมีมากขึ้น ความสำคัญของบุคลิกภาพสรุปได้ ดังนี้ (พิมลพรรณ เชื้อบาง
แก้ว, 2559: 2-3)
1. ความมั่นใจในตนเอง ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีจะมีความมั่นใจที่จะปรากฏกาย และกล้า
แสดงออกในสถานที่ต่าง ๆ เพราะได้รับความสนใน และความชื่นชมจากคนอื่น
2. การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การสังเกตบุคลิกภาพหรือการแสดงออกที่
เกิดขึ้นเป็นประจำสม่ำเสมอของแต่ละบุคคล ทำให้เราบอกได้ว่าบุคคลหนึ่งแตกต่างจากอีกบุคคลหนึ่ง
เช่น คมสันใจร้อน คมคายใจเย็น สมยศเดินเร็ว สมบัติเดินช้า เป็นต้น
3. การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้ การที่รู้และเข้าใจบุคลิกภาพของบุคคลอื่น มีส่วนช่วยให้เรา
สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดี เช่น เมื่อวิโรจน์รู้ว่าเป็นคนที่ชอบรับ
ฟังความคิดเห็ น ของผู้ อื่น เวลามีการประชุมเขาก็กระตือรือร้นที่จะเสนอความคิดที่เป็นประโยชน์
ต่าง ๆ เป็นต้น
4. การยอมรับของกลุ่ม ผู้ที่มีบุคลิกภาพดีย่อมเป็นที่ต้องการของบุคคลทั่วไป ผู้คนจะชอบ
คบหาสมาคมด้วย และเมื่อได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ก็จะทำให้บุคคลนั้นมีความมั่นคง
ทางจิตใจและมีความสุข
5. ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ บุคลิกภาพดีเป็นพื้นฐานแห่งความศรัทธาเชื่อถือแก่ผู้
พบเห็นในทุกสังคม ผู้ที่มีบุคลิกภาพดีมักจะได้รับความร่วมมือและการติดต่อด้วยดีจากผู้อื่น ช่วยให้
การปฏิบัติหน้าที่การงานมีโอกาสประสบความสำเร็จกว่าผู้ที่มีบุคลิกภาพด้อย
ชลลดา ทวีคูณ (2556: 8) กล่าวถึงความสำคัญของบุคลิกภาพว่า ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีนับว่า
เป็นผู้ที่ได้รับความสำเร็จในการงานทั้งปวง ความสำคัญของบุคลิกภาพที่ปรากฏชัดอยู่ทั่วไปจะเห็นได้
จากการคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ศึกษาต่อ หรือทำงานตามบริษัท ความน่าเชื่อถือ
เป็ นเรื่องสำคัญ ความเลื่อมใส ความศรัทธา พนักงาน นักบริหารทางธุรกิจที่มีบุคลิกภาพไม่ดีย่อม
ทำลายภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นผลเสียและเกิ ดอุปสรรคต่อการทำงาน การดำเนินกิจการ
ต่าง ๆ
จากความสำคัญดังกล่าว ทำให้สามารถแบ่งลักษณะสำคัญของบุคลิกภาพที่ดีได้ 2 ประการ
(ชลลดา ทวีคูณ, 2556: 7)
1. บุคลิกภาพมีลักษณะโครงสร้างที่แน่นอนและคงที่ คือ บุคลิกภาพของบุคคลที่ประกอบไป
ด้วยพฤติกรรมที่แน่นอน แม้แต่เวลาและสถานการณ์ใด ๆ มักมีแนวโน้มที่จะกระทำและคิดด้วยวิธี
แบบเดิม แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อยู่ที่ใด เมื่อใด ก็ยังแสดงพฤติกรรมแบบนั้นอยู่
เสมอ จนกลายเป็นลักษณะของตนเอง เช่น คนที่รักษาความสะอาดมาก ชอบดูแลเก็บกวาด ทำความ
สะอาดด้ว ยตนเอง ก็จ ะรั กษาความสะอาด และทนไม่ได้ห ากมีสิ่ งใดวางไม่ เข้าที่ เรีย บร้อย ดังนั้ น
ลักษณะนิสัยเช่นนี้จึงเป็นลักษณะนิสัยคงที่ไม่ว่าจะอยู่สถานการณ์ใดก็จะทำเช่นนี้เสมอ
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2. บุคลิกภาพที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของบุคคล บุคลิกภาพประกอบด้วยลักษณะทางกาย
และทางใจของบุคคลที่แสดงพฤติกรรม เพื่อตอบสนองสิ่งเร้าภายนอกในสถานการณ์ต่าง ๆ จึงทำให้
บุคลิกภาพของบุ คคลหนึ่งแตกต่างจากบุ คคลอื่น หรือที่เรียกว่า You’re style หรือ สไตล์ ของคุณ
หรือมีคนกล่าวว่า “ห้าร้อยคนห้าร้อยจำพวก” “ต่างคนต่างใจ” นักวิชาการได้ตระหนักเห็นว่า ไม่มี
ใครเลยที่จะเหมือนกันไปหมดเสียทุกอย่าง เพราะมนุษย์มีสิ่งที่ต่างกัน และสิ่งที่เหมือนกัน เราจะเห็น
ได้ว่าสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว หรือนักศึกษาร่วมชั้นเรียนถึงแม้จะอยู่ร่วมสถาบันเดียวกั น องค์กร
ที่ทำงานเดียวกัน ย่อมจะแตกต่างกัน โดยสิ้ นเชิง เช่น ความรู้สึกนึกคิด ความสนใจ เจตคติ อุปนัย
เป็นต้น
จะเห็นได้ว่า คนที่มีบุคลิกภาพดีมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิติย่างมาก ดังคำกล่าวที่ว่า
“บุ ค ลิ ก ดี มี ชั ย ไปกว่ า ครึ่ ง ” ทั้ ง การยื น การแต่ ง กาย การเดิ น การนั่ ง การลุ ก ขึ้ น จากที่ นั่ ง การ
เคลื่อนไหวทุกอิริยบท ตลอดจนการคิด การวิเคราะห์ รวมถึงการแสดงออกทั้งทางอารมณ์ ถ้อยคำ
น้ำเสียง คำพูดหล่อรวมเป็นบุคลิกภาพเราทั้งสิ้น ที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นรู้สึกและตัดสินเราว่าจะชื่น
ชอบ ไม่พอใจ เชื่อถือ หรือไม่น่าเชื่อถือ มีความศรัทธาทั้งภายใน คือ จิตใจ คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งการ
พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพให้ ได้ ผ ลจะต้ อ งพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพภายนอก คื อ กิ ริ ย าท่ า ทาง การเคลื่ อ นไหว
ไปพร้อม ๆ กันจึงจะได้ผลดี

องค์ประกอบของบุคลิกภาพ
การแสดงออกของบุคคลมีความแตกต่างกันอย่างเห็ นได้ชัด แต่บางอย่างก็ไม่สามารถที่จะ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้เช่นกัน องค์ประกอบของบุคลิกภาพ ได้แก่ (ชลลดา ทวีคูณ, 2556: 10-11)
1. โครงสร้างทางร่างกาย คือ สิ่งภายนอกที่มองเห็น ได้แก่ รูปร่างหน้าตาของบุคคล
ความสูง ความเตี้ย รูปร่างอ้วนหรือผอม ผิวพรรณ สีผิว ใบหน้า สิ่งเหล่านี้ส่งผลถึงบุคลิกภาพของ
บุคคล เช่น อ้วนเตี้ย หรือสูงเกินไป มักมีปัญหาการปรับตัวยาก
2. สติปัญญา คือ ความสามารถในการปรับพฤติกรรมให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือ
สถานการณ์ ใหม่ ๆ เป็ น การประสานเรื่องใหม่กับประสบการณ์ เดิม ได้แก่ การเรียนรู้ความคิดเชิง
ระบบ ความจำ ความเข้าใจ สังเกตการณ์ การวางแผน การใช้วิจารณญาณ ซึ่งสติปัญญาทำหน้าที่
กำหนดบทบาทของบุ คลิ กภาพ เช่น บุ คคลที่ มีส ติปัญ ญาสู งย่อมมีความสามารถในการแก้ปั ญ หา
เฉพาะหน้าได้ดีกว่าผู้ที่มีสติปัญญาด้อยกว่า
3. ความสามารถ คือ ความสามารถทางกายภาพที่มีในแต่ละบุคคลหรือมีมาแต่กำเนิด
สิ่งเหล่านี้จะแสดงออกมาเมื่อมีโอกาสหรือที่เรียกว่า “ความถนัดตามธรรมชาติ” เช่น ความสามารถใน
การร้องเพลง การเล่นกีฬา งานศิลปะ เป็นต้น
4. การแสดงตน คือ การแสดงออกของบุคคลที่มักแสดงออกโดยมีอิสรเสรีทางความคิด
ความต้องการ และอารมณ์ บางคนชอบแสดงออกอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา บางคนคิดมากกว่าทำ
บางคนก็เงียบและไม่แสดงออก รวมความแล้วบุคคลมักมี 2 อย่าง คือ พวกชอบแสดงออก และพวก
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เก็บตัว โดยปกติผู้ที่มีลักษณะชอบแสดงความคิดเห็นชอบแสดงตัวมากมีแรงจูงใจสูง เป็นที่รู้จัก และ
ยอมรับในสังคม มากกว่าผู้ที่ชอบเก็บตัว
5. ความสนใจ คือ บุคคลที่มีความรู้สึกที่มีแนวโน้มที่จะเข้าหาบุคคล หรือวัตถุ หรือความ
โน้มเอียงที่บุคคลจะเลือกกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ชอบมากกว่าสิ่งอื่น เป็นลักษณะที่ใจถูกชักนำให้มีความ
ผูกพันและจดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจมาจากความสนใจภายในคล้ ายสัญชาตญาณ รู้สึกอยากทำ
อยากคิด หรือเกิดความสนใจภายนอก เป็นความสนใจที่เกิดขึ้นภายหลัง เช่น การกลัวสอบตก กลัว
ได้รับการลงโทษ การได้รับสิทธิพิเศษ เป็นต้น
เมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมที่สังเกตได้ของบุคคล การเกิดบุคลิกภาพต้องประกอบด้วยปัจจัย
ที่ทำให้เกิดบุคลิกภาพ ดังนี้ (กัญญา สุวรรณแสง, 2532: 10-12)
1. ด้านกายภาพ 2 องค์ประกอบ คือ โครงสร้างร่างกาย และระบบต่อมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อการเกิดบุคลิกภาพ
2. ด้านสติปัญญาและความสามารถ ถ้ามีสติปัญญาดีก็จะสามารถฝึกสอนได้อย่างรวดเร็วทั้ง
ด้านความรู้ ความคิด ทำให้มีผลต่อการพัฒนาให้เกิดบุคลิกภาพที่ดีด้วย ถ้าบกพร่องทางสติปัญญาก็จะ
พัฒนาให้เกิดบุคลิกภาพที่ดีได้ยาก
3. ด้านอารมณ์ มีผลต่อบุคลิกภาพมาก เช่น บุคคลที่มีความวิตกกังวล จึงหาทางผ่อนคลาย
ด้วยวิธีต่าง ๆ ทำให้บุคลิกภาพบุคคลนั้นแปรเปลี่ยนไปได้ เช่น ดื่มสุราเพื่อดับความวิตกกังวลบ่อย ๆ
เป็นต้น
4. ความสนใจที่แตกต่าง มีผลทำให้บุคคลมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันได้ เช่น คนที่สนใจ
ภาษาศาสตร์ อาจพูดจาใช้ภาษาได้ดี คนที่สนใจวิทยาศาสตร์ อาจเป็นคน ช่างสังเกต เป็นต้น
5. ด้านพละกำลัง มีผลให้เป็นคนกล้า ก้าวร้าว รุกราน ใช้ความรุนแรงขจัดความขัดแย้ง
สำหรับ คนที่พ ละกำลั งมาก ส่ วนใหญ่ ที่ไม่มีกำลังจะพัฒ นาบุคลิ กภาพเป็ น คนขลาด จิตใจอ่อนแอ
หลบเลี่ยงการใช้พละกำลังในการตัดสินปัญญา
6. ด้านอุปนิสัย บางคนใจเย็น ประณีต บางคนใจร้อน บุ่มบ่าม
7. ด้านการปรับตัวเข้ากับสังคม คนที่ปรับตัวเข้ากับสังคมไม่ได้ จะเป็นคนเก็บตัวหนีสังคม
มองโลกในแง่ร้าย ตรงกันข้ามคนที่ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี
การหล่อหลอมตัวบุคคลให้ได้มาซึ่งบุคลิกภาพที่ดี จำเป็นต้องพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและ
ภายนอก เมื่อพิจารณาสามารถแบ่งบุคลิกภาพของบุคคลเป็น 2 ลักษณะ (ชลลดา ทวีคูณ, 2556: 1112) คือ
1. ลักษณะทางกาย
1.1 การแสดงออกด้วยสีหน้าและแววตา เช่น การยิ้ม ความวิตกกังวล อาการประหม่า
เป็นต้น
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1.2 การแสดงออกโดยการพูด เช่น พูดสุภาพนุ่มนวล กระด้างหยาบคาย เป็นต้น
1.3 การแสดงทางกิริยา เช่น การนั่ง การยืนตัวตรง การเดินอย่างสง่า เป็นต้น
1.4 การแสดงทางการแต่งกาย เช่น แต่งกายสะอาดเรียบร้อย ทันสมัย เป็นต้น
1.5 การแสดงออกทางลายมือ เช่น เขียนหนังสือเป็นระเบียบ เขียนตัวบรรจง เป็นต้น
2. ลักษณะทางใจ เป็นลักษณะที่เกิดจากการฝึกฝนอบรมเลี้ยงดู พัฒนาเป็นประสบการณ์
และการเรี ย นรู้ จ ากสิ่ ง แวดล้ อ ม สามารถสั งเกตได้ จ ากนิ สั ย ใจคอ ความมี วิ นั ย ความรับ ผิ ด ชอบ
ความรู้สึก เจตคติ ค่านิยม ความเชื่อ ความคิด ปฏิภาณไหวพริบ และการปรับตัว บุคลิกภาพของ
บุ ค คลโดยส่ ว นใหญ่ ได้ รั บ การหล่ อ หลอมทางกาย และส่ ว นที่ ส ำคั ญ คื อ ลั ก ษณะทางใจ ซึ่ ง มี
ส่วนประกอบสำคัญ คือ อารมณ์ ความรู้สึก และการแสดงที่เรียกว่า “พฤติกรรม”
แนวคิดองค์ป ระกอบของบุ ค ลิกภาพสอดคล้องกับ สมชาติ กิจยรรยง (2559 : 34-35) ได้
กล่าวถึง บุคลิกภาพของมนุษย์ที่สามารถส่งเสริมบุคลิกภาพของการพูด แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
บุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 3.2 แสดงลักษณะบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน
1. บุคลิกภาพภายนอก หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่สังเกตเห็นได้ชัด หรือสัมผัสได้ด้วย
ประสาทสั มผั ส ทั้ง 5 ได้แก่ รูป ร่างหน้ าตา ผม ผิ วพรรณ การแต่งกาย และกิ ริยาท่าทาง และการ
สนทนา โดยเฉพาะการสนทนานั้นผู้คนจะรับรู้กันได้จากน้ำเสียงที่พูด การใช้ถ้อยคำภาษา ตลอดจน
สีหน้าและแววตาที่บุคคลแสดงออกมาในขณะที่พูดจากัน นอกจากนี้บุคลิกภาพภายนอกยังเป็นสิ่งที่
บุคคลสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้ไม่ยาก
2. บุ ค ลิ ก ภาพภายใน หมายถึ ง สิ่ งที่ บุ ค คลได้ รับ การสั่ งสมมานานจากการอบรมเลี้ ย งดู
การศึกษา และประสบการณ์ในชีวิต ได้แก่ ความรู้ความสามารถ ค่านิยม ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบ
อารมณ์ ความรู้สึก ตลอดจนอุปนิสัยใจคอ เช่น ความมั่นใจในตนเอง ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
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ความจริงใจ บุคลิกภาพภายในเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นสัมผัสยาก ต้องอยู่ด้วยกันนาน ๆ หรือได้ทำงาน
ร่วมกันจึงจะสามารถรับรู้ถึงบุคลิกภาพภายในของบุคคลได้ชัดเจนขึ้น นอกจากนั้นบุคลิกภาพภายใน
บางด้านสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงได้ แต่ถ้าเป็นบุคลิกภาพภายในที่ฝังรากลึกแล้วก็จะแก้ไขปรับปรุง
ได้ยากมาก หรืออาจต้องใช้ระยะเวลานานมาก จึงจะสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ดีขึ้น
ดังนั้น บุคลิกภาพภายนอก คือ สิ่งที่เราสามารถสัมผัสและมองเห็นได้โดยตรง เพราะฉะนั้นใน
การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกให้ดีขึ้นได้นั้น สามารถทำได้ง่ายวัดผลได้ทันที ในส่วนบุคลิกภาพภายใน
คือ สิ่งที่มองไม่เห็น สัมผัสได้ยาก ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ถึงตัวบุคคลนั้น หากผู้พูดมีข้อบกพร่องต้อง
ใช้เวลาในการฝึกฝนและพัฒนา บางสิ่งบางอย่างอาจเปลี่ยนแปลงค่อนข้างยากจนไม่สามารถแก้ไขได้
ผลลัพธ์ที่ได้อาจทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกเหมือน “รู้หน้าไม่รู้ใจ” และจะกลายเป็น “นิสัยอันถาวร”
ของบุคคลนั้นจนติดตัว

การพัฒนาเสริมสร้างบุคลิกภาพในการพูด
การเสริมสร้างบุคลิกภาพในการพูด เป็น องค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญในการสร้างความ
น่าเชื่อถือและสร้างบรรยากาศที่ดีทั้งความรู้สึก อารมณ์ และจิตใจให้กับคู่สนทนา เพราะหากผู้พูด
แต่ งตัวถูกกาลเทศะ ก้าวเดิน อย่ างมั่นคง ยิ้มแย้มแจ่มใส แสดงสี ห น้าเป็น มิตร ย่อมทำให้ ประสบ
ความสำเร็ จ ในการพู ด สนทนา บรรยาย การนำเสนอ หรื อ การถ่ ายทอดสิ่ งต่ า ง ๆ ได้ โดยทั่ ว ไป
การเสริมสร้างบุคลิกภาพต้องเสริมสร้างทั้งบุคลิกภาพนอกและภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การใช้ภาษาและน้ำเสียง
ผู้พูดจะต้องรู้จักเลือกใช้ภาษาพูดให้ถูกต้องกับความนิยมของคนในสังคม นอกจากภาษาใด
เป็ น เครื่องมือสื่ อสารความหมายแล้ วยังเป็นเครื่องแสดงถึงรสนิยมของผู้ พูดอีกด้วย การพูดที่ดีไม่
จำเป็นที่จะต้องใช้ศัพท์แปลก ๆ หรือผูกประโยคจนสลับซับซ้อน แต่ผู้พูดควรใช้ถ้อยคำที่มีความหมาย
ประโยคจะสั้นและเข้าใจง่าย ภาษาพูดมีความแตกต่างกับภาษาเขียน เพราะภาษาเขียนต้องใช้ความ
ประณีต สละสลวย และความถูกต้องตามหลักภาษาไทยเป็นสำคัญ ยิ่งจะทำให้ ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย
ส่วนภาษาพูดนั้นจะมุ่งเน้นให้ผู้ฟังเข้าใจและเกิดอารมณ์ร่วมในสำเนียงที่เปล่งออกมาเป็นหลัก ดังนั้น
การพูดจึงต้องมีน้ำเสียงที่ฟังชัด และมีจังหวะ มีความหนักเบา ความแข็งกร้าว หรือความอ่อนโยน
บางครั้งต้องอาศัยกริยาท่าทางประกอบ เพื่อช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจในเนื้อหาและเข้าใจความคิดของผู้พูดได้
เป็นอย่างดี ภาษาพูดมีลักษณะที่แตกต่างไปจากภาษาเขียนดังที่ ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์ (2537 : 31)
กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน สามารถสรุปให้เห็นความแตกต่างได้ดังภาพที่
3.3
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ภาพที่ 3.3 แสดงความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน
จากภาพจะเห็ น ได้ว่า ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียนที่เห็นได้ชัดเจน คือ
ลักษณะการใช้ภาษา ซึ่งการพูดไม่ต้องระมัดระวังด้านตรรกะวิทยา ไม่ค่อยนึกถึงหลักภาษาหรือแบบ
แผนการใช้ภาษามากนัก อีกทั้งสามารถใช้คำที่สามารถแสดงความรู้สึกนึกคิดได้ง่ายกว่าภาษาเขียน
ตลอดจนการพูดสามารถถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ ให้ผู้รับสารได้ง่ายและเข้าใจได้ทันที เพราะการพูดเป็นการ
สื่อสารที่มีอวัจนภาษาตลอดจนกิริยาท่าทางในการสื่อสารด้วย
นอกจากนี้ ชิตาภา สุขพลำ (2548: 38) ได้แบ่งความต่างแตกระหว่างภาษาพูดและภาษา
เขียนตามแบบแผนของภาษาไว้ ดังนี้
ภาษาพูด แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
1. ภาษาพูดตามอารมณ์ปกติ ได้แก่ ภาษาที่ใช้พูดจาปราศรัยตามธรรมดา
2. ภาษาพูดตามอารมณ์สะเทือนใจ ได้แก่ ภาษาที่เปล่งสำเนียงออกมาในขณะที่มีความรู้สึก
ตกใจหรือดีใจ เป็นต้น มีลักษณะผิดแผกกับภาษาพูดธรรมดา มีสำเนียงสูงต่ำ คร่ำครวญ หวนคะนึง
เป็นเสียงที่มีจังหวะ ทำนอง และลีลาไพเราะซาบซึ้ง ถ้อยคำที่ใช้ก็เลือกสรรออกมาล้วนแต่เสนาะหู
และมีความเกี่ยวข้องยึดกันเป็ นใจ เช่น เสียงขับกล่อม และเพลงต่าง ๆ เช่น เมื่อมีความรู้สึกตกใจ
ก็เปล่ งเสี ยงเพื่อแสดงความรู้สึ กภายในให้ ปรากฏเป็นสำเนียงต่าง ๆ หรือเมื่อรู้สึ กดีใจก็เปล่ งเสี ยง
ออกมาด้วยอารมณ์แช่มชื่น เป็นต้น
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ภาษาเขียน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด เช่นเดียวกับภาษาพูด คือ
1. ภาษาร้อยแก้ว คือ ถ้อยคำที่เขียนเป็นความเรียงตามสำนวนพูด จัดถ้อยคำเป็นข้อความที่มี
ระเบียบเรียบร้อยอ่านง่าย เข้าใจชัดเจน
2. ภาษาร้อยกรอง คือ ถ้อยคำที่เขียนเป็นคณะ มีจังหวะและตำแหน่งคล้องจองกัน ไพเราะ
เมื่ออ่านออกเสีย งดัง ๆ จะปรากฏเป็นทำนองเสนาะ ฟังเพราะกว่าชนิดร้อยแก้ว เช่น โคลง ฉันท์
กาพย์ กลอน เป็นต้น
ภาษามีสุน ทรียรสที่ก่อให้ เกิดความงามและความหมายที่แตกต่างกันออกไป การเลื อกใช้
ภาษาในการพูด จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ผู้พูดต้องคำนึงถึง เพราะหากพูดออกไปแล้วไม่มีคนฟัง หรือทำให้
ผู้ฟังเกิดความอึดอัดใจ จะทำให้ผู้พูดเป็นบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือ และถ้อยคำที่เปล่งออกมาไม่สามารถ
เรียกคืนกลับมาได้ เพราะฉะนั้น การใช้ภาษาในการพูดที่ควรคำนึงถึง หลักการใช้ภาษา 6 ประการ
ดังนี้ (ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์, 2537: 41-42)
1. ผู้พูดควรใช้ภาษาให้เหมาะสมแก่บุคคล สถานที่ และโอกาส โดยคำนึงถึงพื้นฐานของผู้ฟัง
เช่น เมื่อครูเล่าเรื่องบางแสนให้เด็กนักเรียนฟังครูจะต้องใช้ภาษาอีกแบบหนึ่งที่ต่างจากภาษาที่ครูใช้
เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟัง และเมื่อพูดกับพระหรือพระบรมวงศานุวงศ์ ก็จะใช้ภาษาต่างกันไป โดยใช้ภาษา
ที่ใช้พูดกับพระหรือราชาศัพท์
2. ภาษาที่ใช้นั้นควรจะเป็นภาษาพูดที่สุภาพ นิยมใช้กันในการสนทนามิใช่การเขียนหรือ
ภาษาราชการ เหตุที่ต้องใช้ภาษาที่มีลักษณะลีลาของการพูดหรือการสนทนา เพราะในการพูดนั้นผู้พูด
จะต้องแสดงความคิดเห็นให้พรั่งพรูออกมาอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่เป็นที่รำคาญแก่ผู้ฟัง เพราะธรรมชาติ
ของการพูดนั้นเมื่อพูดแล้วก็สิ้นสุดกันไปไม่อาจจะเรียกคืนให้กลับมาใหม่ได้ ดังนั้นวิธีการอื่นใดในการ
พูดจริงไม่ดีไปกว่าวิธีการสนทนาซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและง่ายแก่การเข้าใจ
3. ในการใช้ภาษาพูดนั้นควรใช้คำง่าย ๆ ประโยคเรียบและสั้น โดยทั่วไปแล้วจะต้องสั้น
กว่าประโยคในการเขียน ในแต่ละประโยคไม่ควรจะมีคำสั นธานเชื่อมประโยคมากกว่า 1 คำ เช่น
คำว่า “ซึ่ง” “เพราะฉะนั้น” เป็นต้น
4. ผู้พูดควรใช้บุรุษสรรพนามให้บ่อยครั้งกว่าการใช้ภาษาเขียนธรรมดา เพราะบุรุษ
สรรพนามจะช่วยให้ผู้พูดกับผู้ฟังได้มีโอกาสติดต่อสื่อสารกันได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น และตรงไปตรงมา
เป็นกันเองมากที่สุด
5. อย่าใช้ถ้อยคำวลีหรือข้อความเดียวกันบ่อย ๆ ซ้ำ ๆ เพราะจะทำให้ผู้ฟังเกิดความ
เบื่อหน่ายและไม่สนใจ เช่น แล้วก็จะเห็นได้ว่า ดังนั้น นอกจากนี้ เป็นต้น
6. ควรใช้คำพูดที่ก่อให้เกิดอารมณ์หรือเห็นภาพพจน์ คำพูดเช่นนี้จะทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายไม่
ต้องเสียเวลาคิด เช่น
“เมืองไทยเรานี้อุดมสมบูรณ์ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าว”
“บรรยากาศในคืนนั้นเงียบสงัด”
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ลักษณะของภาษาที่จะทำให้การพูดสัมฤทธิผล นอกจากจะคำนึงถึงหลักการใช้ภาษา ยังมีสิ่ง
ที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่ง โดยเฉพาะลักษณะของภาษาโดยตัวของมันเองที่เราจะเลือกใช้ ในประเด็น
นี้ ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (อ้างถึงใน ชิตาภา สุขพลำ, 2548: 47) ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้ดังนี้
1. ภาษาต้องมีความชัดเจน ไม่ต้องตีความมาก
2. ภาษาต้องมีพลัง กระตุ้นผู้ฟังให้เห็นภาพพจน์
3. ภาษาต้องมีชีวิตชีวา ช่วยให้ผู้ฟังเกิดจินตนาการเหมือนได้สัมผัสด้วยตนเอง
ออสบอร์น (Osborn) (อ้างถึงใน ชิตาภา สุขพลำ, 2548: 47-48) ได้กล่าวถึงเรื่องเดียวกันว่า
ไม่มีใครสามารถบอกใครได้ว่าควรจะเลือกใช้ภาษาได้อย่างไร เพราะลักษณะลีลาการแสดงออกแต่ละ
คนมีความแตกต่างกัน วาทะลีลาขึ้นอยู่กับหัวข้อ ผู้ฟัง และสถานการณ์ แต่อย่างไรก็ตามเข้าได้อย่าง
ถึงหลัง 6C (The six Cs) ดังต่อไปนี้
1. ภาษาที่ดีต้องมีความชัดเจน ควรเป็นภาษาที่ง่ายและคุ้นกับผู้ฟัง
2. ภาษาที่ดีต้องมีสีสัน เพราะภาษาที่มีสีสันช่วยสร้างบรรยากาศอารมณ์ร่วมได้เป็นอย่างดี
3. ภาษาที่ดีต้องช่วยให้ผู้ฟังเห็นเป็นรูปธรรม หรือสามารถสร้างภาพพจน์ได้
4. ภาษาที่ดีต้องมีความถูกต้อง ทั้งความหมายและตามไวยากรณ์
5. ภาษาที่ดีต้องมีความกระชับรัดกุม ใช้คำน้อยแต่มีความหมายกว้าง
6. ภาษาที่ดีต้องมีความรู้สึกเรื่องวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรม คือ ส่วนหนึ่งของคุณธรรม
ต้องไม่ดูถูกวัฒนธรรมอื่น
นอกจากการใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม การใช้น้ำเสียงประกอบการพูดจัดอยู่ในหมวด
ของการใช้อวัจนภาษา และน้ำเสียงถือว่ามีอิทธิพลสูงสุดในการพูด เพราะไม่ว่าจำนวนคนจะมากหรือ
น้อยน้ำเสียงสามารถไปได้ทั่วสถานที่ที่เราพูด หากมีน้ำเสียงที่เบาก็สามารถใช้ไมโครโฟนและลำโพง
ช่วยได้ น้ำเสียงบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นและสภาวะความเป็นผู้นำของตัวผู้พูด คนฟังจะเริ่มตัดสินใจ
ของผู้พูดจากน้ำเสียง รองลงมาจากบุคลิกภาพภายนอก หากผู้พูดแต่งกายดีมีบุคลิกภาพที่น่าชื่นชม
แต่เมื่อขึ้นบนเวทีพูดออกเสียงไม่ดัง ฟังไม่ชัด ไม่หนักแน่น ผู้ฟังจะหักเหความสนใจทันที น้ำเสียงจึง
เป็นเครื่องมือที่ช่ วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้โดดเด่นยิ่งขึ้น การพูดในแต่ละครั้งควรมีการใช้น้ำเสียงที่
หลากหลาย มี เสี ย งสู งเสี ย งต่ ำ มี เสี ย งหนั ก เสี ย งเบา หากเปรี ย บเสี ย งพู ด ให้ เหมื อ นคลื่ น ทะเล
บางจังหวะก็ให้บรรยากาศของคลื่นลมที่สงบ บางจังหวะก็กระแทกกระทั้นเหมือนคลื่นที่ซัดเข้าหาแนว
โขดหิน และบางครั้งก็ต้องใช้พลังเสียงที่กระโชกเหมือนลมพายุซัดคลื่นยักษ์เข้าถาโถม และอาจถึง
ขนาดใช้พลังเสีย ง ที่ดุจดังสายฟ้าที่ฟาดเปรี้ยงกลางพายุที่กระหน่ำใส่คลื่นเสียงที่ใช้สูงบ้างต่ำบ้าง
สลับกันไปนั้นจะช่วยเพิ่มลีลาและสีสันของการพูดได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้อิทธิพลของน้ำเสียงสรุปได้ดังนี้
(แสงธรรม บัวแสงธรรม, 2557: 187-189)
1. เสียงทุ้มและเสียงต่ำ เป็นเสียงที่แสดงถึงความอบอุ่นชวนฟังเสียงทุ้มยังบ่งบอกถึงความ
จริงใจ มีหลักการ นิยมใช้ในการกล่าวสุนทรพจน์ หรือในวาระที่เป็นทางการ
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2. เสียงแหลมและเสียงสูง เป็นเสียงที่แสดงอารมณ์เร่าร้อนรุนแรง ไม่เป็นมิตร ไม่ควรพูด
เสียงที่แหลมตลอดเวลา เพราะเป็นการทำให้ผู้ฟังแสบแก้วหูไม่อยากฟังต่อไป และจะมีอาการปวดหัว
ตามมาได้
3. เสียงดัง ช่วยส่งเสริมให้มีความเป็นผู้นำ มีความมั่นใจในตัวเอง เหมาะกับการพูดที่
ต้องการเน้นย้ำถึงความมั่นใจในเรื่องที่พูดให้มีความน่าเชื่อถือ การพูดเสียงดังไม่ใช่การตะโกน แต่พูด
ให้เสียงพอดีกับจำนวนคน ถ้าจำนวนคนไม่มากก็ไม่ควรพูดดังเกินไป ในทางกลับกันถ้าพูดต่อหน้าคน
จำนวนมากควรเปล่งเสียงให้ดังหนักแน่ น ถึงแม้จะมีเครื่องช่วยขยายเสียงก็ตาม การพูดให้เสียงดัง
ฟังชัดย่อมดี แต่ก็ไม่ควรพูดในโทนเสียงที่ดังตลอดเวลา ควรปรับโทนเสียงให้มีความดังสลับกันไป
จะเป็นการช่วยดึงอารมณ์ผู้ฟังให้ติดตามด้วยความสนใจ
4. เสียงเบา มีหลายระดับ ตั้งแต่เสียงกระซิบขึ้นไปจนถึงระดับเสียงปกติ เสียงเบาใช้ร่วมกับ
การทิ้งจังหวะและเน้นเสียง จะทำให้เรื่องที่พูดมีความน่าสนใจมากไม่แพ้กันเน้นย้ำด้วยเสียงที่ดัง
5. เสียงปกติ เป็นเสียงทั่วไปของการเล่าเรื่องดำเนินเรื่อง เป็นเสียงของผู้พูดที่เป็นธรรมชาติ
ควรใช้เสียงนี้เป็นแกนกลางแล้วค่อยขยับสูงต่ ำไปตามเนื้อหาและจังหวะการพูด อย่ าขึ้นสูงและลด
ระดับเสียงต่ำลงมาทันที การพูดในที่สาธารณะไม่ใช่การแสดงหรือการเล่นละคร การพูดเสียงปกติจึง
เป็นเรื่องที่ดี
6. เสียงพูดบุคคลที่สาม หมายถึง การพูดในแต่ละครั้งอาจมีการเล่านิทานหรือเล่าเหตุการณ์
ที่มีตัวละครในเรื่อง บางครั้งผู้พูดเล่าถึงคำพูดของตัวละคร นักพูดที่ดีควรดัดเสียงตนเองจากเสียงปกติ
ให้เป็นเสียงคนหนึ่งได้ เช่น เราถึงคุณตากับคุณยายกำลังคุยกัน เมื่อคุณตาพูดว่าอะไรก็ให้ดัดเสียงเป็น
คุณตา จะเล่าเรื่องที่ยายพูดก็ให้ดัดเสียงเป็นคุณยาย การดัดเสียงต้องแล้วแต่โอกาสและบรรยากาศ
ด้วย ถ้าเป็นโอกาสเปิดให้ใช้เสียงได้เต็มที่ เหมือนกับการเล่านิทานให้เด็กฟัง เนื้อหาก็จะสนุกสนานน่า
ติดตาม สร้างความชื่นชอบให้กับผู้ฟัง แต่ถ้าบรรยากาศไม่อำนวย ก็เพียงปรับระดับเสียงเล็กน้อยให้
เห็นถึงความแตกต่างว่าเป็นคนละคนที่พูดก็เพียงพอ
จะเห็นได้ว่า ในการพูดแต่ละครั้ง 90% ถูกกำหนดด้วยเสียง หากผู้พูดลองเปลี่ยนวิธีการออก
เสียง หรือปรับความสูงต่ำของเสียงตามสถานการณ์ที่พบเจอ จะทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ซึ่งหลาย ๆ คนเคยมีความรู้สึ กไม่มีความมั่นใจในเสียงของตัวเอง บางคนอาจรู้สึ กว่าเสี ยงเล็ ก
เกินไป หรือไม่มั่นใจกลัวว่าตัวเองจะพูดไม่ชัด จนเสียความเป็นตัวของตัวเองไป แต่ จริง ๆ แล้ว ผู้พูด
สามารถปรับเปลี่ยนโทนเสียง หรือปรับปรุงการพูดของตัวเองให้พูดชัดขึ้นมาได้ บทความของ ดุจดาว
วัฒนปกรณ์ (Online, 2563) ได้กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีการสื่อสารกล่าวว่า ‘คำพูด’ ที่เราใช้สื่อสารกัน
นั้นมีผลต่อคนฟังเพียง 7% ส่วน ‘น้ำเสียง’ มีผล 38% และ ‘ภาษาท่าทาง’ มีผล 55% แสดงให้เห็น
ว่า น้ำเสียงซึ่งถือเป็นอวัจนภาษาที่มีผลต่อการสื่อสารต่อคนฟัง ทำให้ผู้ฟังรู้สึกต่าง ๆ กัน ซึ่งทฤษฎี
น้ำเสียงมีคุณลักษณะต่อไปนี้
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1. น้ำหนักของเสียง มี 2 ขั้วตรงข้ามกัน คือ น้ำหนักหนัก และน้ำหนักเบา เสียงที่มีน้ำหนัก
หนักจะแสดงความมั่นใจ หนักแน่น แสดงว่าผู้พูดมีความมั่นใจ ยืนยันชัดเจน ส่วนน้ำหนักเบาจะใช้
สื่อสารกับผู้ ฟังที่มีความเปราะบางหรือต้องการความอ่อนโยน ให้น้ำเสียงเป็นเหมือนมือที่แตะอยู่
บนบ่าของผู้ฟัง
2. โฟกัสของเสียง มี 2 ขั้วตรงข้ามกัน คือ น้ำเสียงพุ่งตรง และน้ำเสียงอ้อม น้ำเสียงพุ่งตรง
จะเป็นเหมือนดาบเลเซอร์ที่ไม่กว้างแต่เน้นเป้าหมายชัดเจน เหมือนผู้พูดไม่ลังเลที่จะส่งสารนี้ออกไป
ข้างหน้า ใช้ในกรณีที่ต้องการความเด็ดขาด ส่วนน้ำเสียงอ้อม จะอ้อมโค้งก่อนที่สารจะตกไปที่ผู้รับ
ถ้าโค้งเดียวจะฟังแล้วเหมือนกำลังโอบอุ้ม แต่ถ้าโค้งซิกแซ็กไปมาจะเป็นการสร้างความหฤหรรษ์ให้สิ่ง
ที่ตัวเองพูด
3. ความกระชับของเสียง มี 2 ขั้วตรงข้ามกัน คือ น้ำเสียงกระชับ และน้ำเสียงยืดถ่วง
น้ำเสียงกระชับใช้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไว แสดงการตัดสินใจที่เด็ดขาด และขณะเดียวกันก็เร้าให้
ผู้ฟังคิดน้อย และตัดสินใจเร็วขึ้น ส่วนน้ำเสียงแบบยืดถ่วงนั้นใช้ในกรณีที่ต้องการให้ผู้ฟังใช้ความคิด
กับเรื่องที่กำลังจะพูด เพื่อให้ฟังอย่างทะลุรอบด้าน และใช้เวลากับความคิดมากขึ้น
4. การไหลของเสียงมี 2 ขั้วตรงข้ามกัน คือ น้ำเสียงไร้การควบคุม กับน้ำเสียงควบคุม
น้ำเสียงไร้การควบคุมจะทำให้รู้สึกเป็นกันเองและสบาย ส่วนน้ำเสียงควบคุมจะมีความเกร็งและผู้ฟัง
จะรู้สึกว่าผู้พูดไตร่ตรองและเป็นทางการ
เพราะฉะนั้น ผู้พูดจึงควรฝึกฝนการใช้น้ำเสียงและควบคุม โทนเสียง เราทุกคนเกิดมามีโทน
เสียงแตกต่างกัน แต่สามารถทำให้เสียงน่าฟัง น่าเชื่อถือได้ ซึ่ง ต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ พื้นฐานข้อ
แรกในการฝึกใช้น้ำเสียง มีดังนี้ (วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์, Online: 2560)
1. วิเคราะห์น้ำเสียง เพื่อประเมินน้ำเสียงของผู้พูดว่ามีลักษณะโทนเสียงแบบใด ปรับน้ำเสียง
ท่าทางให้เหมาะกับตนเอง มีความเป็นธรรมชาติ การพูดที่มีเสน่ห์ คือ พูดธรรมชาติ มีน้ำเสียงที่ตรึงใจ
ผู้ฟัง ท่าทางถูกจริตพองามสัมพันธ์กับเสียงพูด วิธีวิเคราะห์เสียง คือ ฝึกวิเคราะห์ลักษณะเสียงตัวเรา
ว่าจริง ๆ แล้วคุณเองมีเสียงแบบไหน ใหญ่ เล็ก แหลม สูง ฝึกพูดด้วยวิธีการบันทึกเสียงตนเองเพื่อฟัง
ให้พูดประโยคทั่วไป ฝึกอ่านข้อความ เรื่องเล่าในห้องโถงกว้าง ๆ (เหมือนการพูดคนเดียว) เมื่อได้ยิน
เสียงตนเองหรือเปิดให้เพื่อนฟัง จะทราบทันทีว่าเสียงเราเมื่อได้ฟังแล้วเป็นเสียงแบบใด
2. ปรับโทนสูงต่ำเสียง เมื่อวิเคราะห์แล้วว่าตนเองมีพื้นฐานเสียงแบบใด ให้ฝึกปรับโทนเสียง
ให้เสียงมีความดัง เบา สม่ำเสมอ ไม่พูดแบบท่องหนังสือ พูดดังจนเกินไป หลักการ คือ พูดไปแล้วรู้สึก
เสียงดังเป็น ธรรมชาติ น่าฟัง ข้อนี้ต้องฝึกเล่าเรื่อง ฝึกพูดในกลุ่มเพื่อนในครอบครัวยิ่งมีคนคอยฟัง
ติชมด้วยยิ่งดี
3. ปรับจังหวะเว้นวรรคเสียง คือ การฝึกเว้นวรรคประโยค เว้นวรรคคำ ฝึกหยุดนิ่งบางช่วง
จังหวะที่ต้องพูดในเรื่องที่กระทบต่อความรู้สึกผู้ฟัง ผู้พูดควรฝึกหยุดชั่วขณะหนึ่ง แสดงสีหน้า ท่าทาง
ไปพร้อมกับการฝึกหายใจที่ถูกต้องควบคู่กัน แบบธรรมชาติไม่ดูแสร้งทำ เพราะคนฟังสามารถรู้สึกได้
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4. เปลี่ ย นน้ ำเสี ยง คือ การฝึ กเพื่อเปลี่ ยนน้ำเสี ย งที่เราเป็น อยู่ ให้ มีความคมชัด หนักแน่ น
ยิ่งใหญ่ น่าหลงใหล ชวนคล้อยตาม ในข้อนี้ไม่ใช่การฝึกเลียนแบบเสียงใคร ไม่ต้องผ่าตัดกล่องเสีย งให้
วุ่นวาย แต่เป็นการนำเสียงตนเองที่สวรรค์สร้างมาคู่กับเราแต่เกิด ปรับเปลี่ยนให้เป็นธรรมชาติ สะกด
ใจผู้ฟัง มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง บางคนเกิดมาน้ำเสียงเล็ก ใหญ่ แหลม เสียงแหบ ต่างกัน เหล่านี้
ไม่ใช่อุปสรรคหรือปัญหาซึง่ สามารถแก้ไขได้
วิธีเปลี่ยนเสียง คือ ฝึกให้น้ำเสียงมีความหนักแน่น เสียงนิ่ง มีความก้องกังวาน ฐานเสียงกว้าง
ปรั บ เสี ย งใหญ่ ให้ เป็ น เสี ย งทุ้ ม ปรั บเสี ยงเล็ กเปลี่ ยนให้ เป็ นน้ ำเสี ย งดั ง มี ช่อ งเสี ยงกว้างสม่ ำเสมอ
ปรับเสียงแหบให้ชวนฟังมีน้ำเสียงหนักเบา เน้นประโยคที่สำคัญ การเปลี่ยนเสียงต้องอาศัยการฝึกฝน
การอ่านมาก ๆ อ่านหนังสือทุกวัน ฝึกอ่านเรื่องที่ห ลากหลาย ฝึกพูดนำเสนองาน นำเสนอในห้อง
ประชุม ฝึ กแสดงความคิดเห็ น พูดต่อหน้าสาธารณชนจำนวนมากบ่อย ๆ หากไม่มีพื้นที่ฝึกจริง ๆ
แนะนำให้ ฝึ กพูดในห้ องน้ ำ พู ดใต้ต้นไม้ ยืนคุยกับธรรมชาติ ฝึ กยืนอ่านบทวิพากษ์ วิจารณ์ บ่ อย ๆ
ประจวบกับการประสานท่วงท่าที่สัมพันธ์กับน้ำเสียงในเรื่องที่พูด สามารถสะกดใจผู้ฟังแน่นอน
5. หาระดับความดังสุด เบาสุดของเสียง ฝึกพูดดัง ๆ เพื่อหาจุดที่เราคิดว่า ผู้ฟังได้ยินพอดี
ไม่ดูตะโกนมากไป จุดเสียงดังสุดและเสียงเบาสุด เช่น พูดดังแบบผู้ฟัง จำนวนผู้ฟัง 50 คนขึ้นไปได้ยิน
พูดเบาแบบ จำนวนผู้ฟัง 10 คนได้ยิน เป็นต้น
น้ำเสียงที่ดังพอเหมาะสามารถบอกถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้พูดได้เป็นอย่างดี เสียงที่
พูดนั้นจะสะท้อนทัศนคติและความรู้สึกออกมาให้เห็นอยู่เสมอ การพูดที่ดี น้ำเสียงจะต้องดังพอสมควร
ให้ได้ยินทั่วกัน ความเร็ว กำลัง และหางเสียง จะต้องมีความสมดุลกัน ไม่เร็ว รัว หรือช้าเกินไป ไม่ดัง
หรือเบาเกินไป ออกเสียงชัดเจน พอเหมาะ และถูกต้องตามความนิยมของสังคม เสียงที่พูดควรจะเป็น
เสียงที่แจ่มใส นุ่มนวลชวนฟัง ทำให้ผู้ฟังรู้สึกนิยมชมชอบและนับถือในตัวผู้พูด การพูดควรมีหางเสียง
เสมอ ไม่ควรใช้เสียงเนือย ๆ หรือเสียงระดับเดียวกันตลอดการพูด ควรใช้เสียงสูงต่ำสลับกันไปตาม
เรื่องราวที่พูด เพราะจะทำให้ผู้ฟังไม่เบื่อและรู้สึกน่าติดตาม
2. การใช้สายตา

ภาพที่ 3.4 การใช้สายตา
ที่มา : wikihow, Online: 2562
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สายตา เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ เมื่อผู้พูดได้มีโอกาสสบตาผู้ฟังจะทำให้การสื่อ
ความหมายเป็นไปได้โดยสะดวก แล้วเกิดความเข้าใจกันได้รวดเร็วขึ้น เพราะสายตาสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้สึกของผู้พูดไปสู่ผู้ฟังได้ ผู้พูดที่ดีควรมองผู้ฟังให้รอบห้องอย่างทั่วถึง
คอยกวาดสายตาไปยังผู้ฟัง และถ้าสบตาผู้ฟังก็ให้แสดงความจริงใจออกมาทางสายตานั้น ผู้ที่มีอาการ
ประหม่าขาดความเชื่อมั่น มักจะหลบสายตาผู้ฟังหันไปมองเพดานหรือพื้นทางเดิน ถ้าไม่กล้าสบตา
ผู้ฟัง เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงบุคลิกที่ขาดความเป็นผู้นำ ความกล้าแสดงออก ดังนั้นผู้พูดจึงควรฝึก
การมองผู้ ฟั งอย่ างเป็ น ธรรมชาติ เลื อกมองกลุ่ ม คน ไม่ ส บตาใครคนใดคนหนึ่ ง แต่ม องด้ านหน้ า
ฝั่งซ้ายบ้ างหรื อฝั่ งขวาบ้ างสลั บ กัน ไป นอกจากนี้อาจหาสายตาของผู้ ฟังบางคนที่มองแล้ว มีความ
ปรารถนาดีกับเรา เช่น ส่งยิ้มมาให้ มีอาการแสดงความสนใจ การมองคนกลุ่มนี้จะช่วยทำให้ผู้พูดมี
กำลังใจที่จะพูดต่อไป
การสบตา (eye contact) เป็ น ทั กษะธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ ที่ มี ม าแต่ ก ำเนิ ด ไม่ ใช่ แ ค่ ก าร
สื่อสาร แต่มันคือการสื่ออารมณ์ความรู้สึก และสื่อถึงความต้องการ เช่น เวลาไม่ต้องการมีส่วนร่วมใน
สถานการณ์ใดหรือกับใคร เราเลือกที่จะหลบตา บางครั้งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราหลบตาอะไร แต่ รู้สึก
สบายใจกว่าที่จะมองไปจุดอื่น ที่ไม่เกี่ย วกับคนหรือสถานการณ์ นั้น ๆ หรือทำไมเราจึงรู้สึกอึดอัด
เมื่อถูกจ้องมองจากคนแปลกหน้า นั่นเพราะเราไม่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับคนคนนั้น การสบตาจึงเป็น
ตัวเป็นตัวช่วยสำคัญในสถานการณ์ต่อไปนี้ (brandthink, Online: 2562)
1. สร้างความเชื่อมั่น แสดงออกถึงความมั่นใจ ใช้ได้ทั้งกรณีสัมภาษณ์งาน เจรจาธุรกิจ
ให้กำลังใจ หรือการพูดเพื่อกระตุ้นพลังบวกผู้อื่น ในสถานการณ์เหล่านี้การมองตาขณะกำลังอธิบาย
ไม่เพียงแต่ทำให้คู่สนทนาสัมผัสถึงความมุ่งมั่น จริงใจ เท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมพลังให้ผู้พูดอีกด้วย
2. ลดความขัดแย้ง สร้างความเห็นอกเห็นใจ การจ้องตาขณะกำลังถกเถียงอาจไม่ได้
หมายถึง การหาเรื่อง หรือท้าทายเสมอไป บางครั้งการมองเข้าไปในดวงตาขณะกำลังขัดแย้งกับคู่
สนทนา สามารถนำไปสู่ความเห็ น อกเห็ น ใจ และเข้าใจเท่าทันอารมณ์ ที่เกิดขึ้นของทั้งตัวเองและ
คู่สนทนา
3. สร้างความรัก ความอบอุ่น และความผูกพัน หากผู้พูดมองเข้าไปในดวงตาของเด็กที่
กำลังมีความสุข แล้วรู้สึกหัวใจชุ่ มชื่นไปด้วย หรือแม้แต่บางครั้งที่เรามองเข้าไปในดวงตาพ่อแม่ หรือ
คนรักแล้ วรู้สึ กอบอุ่น หั วใจอย่างบอกไม่ถูก อันที่จริงเวลาที่เราจ้องมองดวงตาของคนที่รู้สึกดีด้ว ย
สมองเราจะหลั่งฮอร์โมน Oxytocin ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เรารู้สึกรัก และผูกพัน หรือกับคนบางคนที่
เราผู ก พั น มานาน แค่ เ พี ย งเรามองตาเขา ก็ ส ามารถคาดเดาอารมณ์ ห รื อ ความรู้ สึ ก ของเขา
ในสถานการณ์นั้น ๆ ได้ หรือที่เรียกว่า “แค่มองตาก็รู้ใจ”
แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนเมื่อต้องใช้สายตาในการสื่อสารหรือสื่ออารมณ์ มีการ
ทดสอบทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ การสบตาของมนุษย์ในหลายงานวิจัย จากคำถามว่าทำไมกับบางคนเรา
สามารถคุยไปด้วยมองตาไปด้วยได้ โดยที่ไม่ต้องรู้สึกประหม่า หรืออาจไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังใช้
การสบตาอยู่ และเช่นกันว่า ทำไมกับบางคนจึงเป็นเรื่องยากที่จะสบตาระหว่างพูดคุย
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วิท ยาศาสตร์ ส ามารถอธิบ ายได้ ว่า สมองมนุ ษ ย์ ไม่ ส ามารถคิ ด คำพู ด ที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสม
และเพ่ งความสนใจไปที่ ใบหน้ าพร้อ มกั น ได้ ปี 2559 นั ก วิท ยาศาสตร์จ ากมหาวิท ยาลั ย เกี ย วโต
ประเทศญี่ปุ่น ให้อาสาสมัคร 26 คน เล่นเกมต่อคำศัพท์ไปพร้อมกับจ้องมองใบหน้าคนจำลองที่สร้าง
จากคอมพิวเตอร์ แม้ว่าผู้พูดจะมีอิสระในการเลือกใช้คำศัพท์ แต่ผลปรากฏว่าอาสาสมัครส่วนใหญ่
มักใช้เวลาคิดคำศัพท์นานกว่าปกติกว่าตอนที่ไม่ต้องจ้องหน้าใคร เห็นชัดเจนว่ามีบางอย่างรบกวน
อารมณ์และสมาธิ ของกลุ่มอาสาสมัครระหว่างคิดคำศัพท์ และมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้คำง่าย ๆ ที่ไม่
ต้ อ งคิ ด เยอะระหว่ า งเล่ น เกม ข้ อ สั น นิ ษ ฐาน คื อ การทำงานของสมอง ที่ ต้ อ งจั ด การกั บ ข้ อ มู ล
หลากหลายในเวลาเดียวกัน แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะเป็นกลุ่มเล็กแต่ก็มีงานวิจัยจากสถาบันอื่น ที่ให้
ข้อมูลและผลลัพธ์พ้องไปในทางเดียวกันว่า การจ้องตากับคู่สนทนาเป็นเรื่องยาก เพราะสมองต้อง
ทำงานหนักขึ้น ในการประมวลคำพูดเพื่อการสื่อสาร
การสบตาในขณะสื่ อสาร เป็นเรื่องที่ส ามารถฝึ กกันได้ ถ้ารู้ว่าตัว เองว่าเป็นคนขี้อายหรือ
ประหม่าง่าย อาจจะเริ่มจากคนใกล้ตัวที่สนิทก่อน อย่างเช่นเวลาเพื่อนเล่าอะไรให้ฟัง จากแทนที่เรา
จะกดโทรศัพท์ไปด้วยฟังไปด้วย ลองเปลี่ยนมาเป็นกดโทรศัพท์ไปด้วย หยุดตั้งใจมองและฟังเพื่อนพูด
เป็นระยะ ทั้งนี้ วิธีการฝึกสบตาสามารถฝึกได้ด้วยตนเองและด้วยการสนทนาร่วมกับผู้คน สามารถ
ฝึกฝนได้ (wikihow, Online: 2562) ดังนี้
1. การฝึกฝนผ่านการสนทนา
1.1 พยายามผ่อนคลายให้ได้มากเท่าที่จะทำได้ หากผู้พูดกำลังคิดถึงสิ่งที่ตนเองจะพูด
มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีความระแวงมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งรู้สึกกระอัก กระอวลมากขึ้นด้วย ผู้ฟังอาจตีความ
อาการกระวนกระวายของผู้พูดผิดไปว่าเป็นความไม่จริงใจ และจะทำให้สิ่งที่ ผู้พูดได้พยายามมาทำ
สูญเสียไป โดยทั่วไปแล้ว การสบตาจะยิ่งยากขึ้นหากคนที่สนทนาด้วยเป็นคนที่มีอำนาจเหนือกว่าหรือ
มีความน่าเกรงขามกว่า เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้พูดจะทำได้ คือ จะต้องผ่อนคลาย ให้ฝึกการหายใจก่อน
หน้านั้นเพื่อทำให้ อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง และให้ออกซิเจนทำให้ ผ่อนคลาย การหายใจให้ลึก
ให้สุดปอดอย่างเต็มที่สองสามครั้งสามารถช่วยให้ผู้พูดผ่อนคลายได้อย่างมาก
1.2 ใช้ ส ายตาเล็ งไปที่ ต าข้ างใดข้ างหนึ่ ง การเล็ งไปที่ จุด ใดจุด หนึ่ งบนใบหน้ า ของคู่
สนทนา หรือการพยายามมองตาทั้งสองข้างของอีกฝ่ายในคราวเดียวอาจเป็นเรื่องยาก ให้พยายาม
มองสลับไปมาระหว่างตาทั้งสองข้างของคู่สนทนา แทนที่จะจ้องค้างที่ตาข้างใดข้างหนึ่ง จ้องตาข้าง
หนึ่งสักประมาณ 10 วินาที แล้วสลับไปมองอีกข้าง
1.3 การใช้สายตาหาจุดอื่นใกล้ ๆ เพื่อเพ่งมองไปที่นั่น การมองไปที่ดั้งจมูก คิ้ว หรือ
ใต้ดวงตาของคู่สนทนา จะเป็นการสร้างภาพลวงว่า ผู้พูดกำลังมองตา โดยที่อีกฝ่ายจะไม่รู้สึกเหมือน
โดนสายตาคุกคามอย่างการสบตากันจริง ๆ อีกฝ่ ายจะไม่สามารถแยกความแตกต่างได้ และผู้ พูด
สามารถให้ความสนใจกับทักษะการฟังที่สำคัญยิ่งกว่า จะช่วยให้คุณเป็นคู่สนทนาที่ดี
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ภาพที่ 3.5 การใช้สายตามองไปที่ดั้งจมูก
ที่มา : wikihow, Online: 2562.
1.4 ละสายตาเพื่อพยักหน้ารับทราบหรือเปลี่ย นอิริยาบถบ้างเวลารับฟังอีกฝ่าย ผู้พูด
ควรละสายตาจากคู่สนทนาเป็นครั้งคราว และการเปลี่ยนอิริยาบถไปด้วยยามที่ละสายตาจากอีกฝ่าย
สามารถช่วยได้เช่นกัน ซึ่งเป็นเรื่องดีที่ ในการละสายตาจากการจ้องมองกันบ้างเวลาที่กำลังหัวเราะ
หรือพยักหน้าและยิ้ม การทำเช่นนี้จะทำให้ผู้พูดดูเป็นธรรมชาติ และยังช่วยให้ได้พักสายตายามจำเป็น
1.5 พยายามให้สายตาของคุณดูมีความตั้งใจขณะที่ กำลังพูดและฟังไปในเวลาเดียวกัน
อย่ากลัวที่จะละสายตาบ้างเป็นครั้ งคราว แต่พยายามให้ใบหน้าและดวงตาของผู้พูดมองขึ้นและมอง
ข้างหน้าขณะที่กำลังพูดคุย บางครั้งการมองบนขณะที่คุณกำลังสนทนาอาจทำให้คู่สนทนามองว่าผู้พูด
กำลังโกหก ขณะที่การมองลงต่ำ อาจทำให้คิดว่าผู้พูดกำลังสับสน ด้วยเหตุนี้ วิธีที่ดีที่สุด คือ ให้มองไป
ข้างหน้าตรง ๆ แม้ว่าจะรู้สึกอึดอัด และไม่ สามารถสบตาอีกฝ่ายได้ตลอด ให้ ผู้พูดมองที่หู คาง หรือที่
อื่น ๆ แทน โดยไม่มองขึ้นหรือมองลง
2. การฝึกเองที่บ้าน
2.1 ฝึกกับโทรทัศน์ หนึ่งในวิธีฝึกสบตาที่สามารถทำได้ คือ ให้ทำตอนที่ กำลังดูโทรทัศน์
อยู่คนเดียว ให้มุ่งไปที่การมองตาตัวละครในจอ และฝึกทักษะเดียวกันนี้เพื่อนำไปใช้ในการสนทนาใน
ชีวิตจริง การสบตากับตัวละครต่าง ๆ ในโทรทัศน์ให้ความรู้สึกที่แตกต่างอย่างมากกับการสบตาคน
จริง ๆ หลักสำคัญของการฝึกฝนนี้เพื่อฝึกทักษะ ไม่ใช่ทำเพื่อกะประมาณความรู้สึก
2.2 พยายามดูวิดีโอคลิป หากไม่มีโทรทัศน์ ลองเปิดวิดีโอคลิปบนยูทู และวิดีโออื่น ๆ
ที่คนในวิดีโอจ้องมาที่จอ วิธีนี้จะช่วยให้การสบตาสมจริงมากยิ่งขึ้น
2.3 ลองพูดคุยผ่ านวิดีโอคอล หากมีเพื่อนสนิท ลองใช้โปรแกรมออนไลน์ เช่น Face
book, Line หรือโปรแกรมวิดีโอแชทเพื่อฝึกสบตา วิธีนี้ง่ายกว่าการจ้องตากันจริง ๆ อยู่บ้าง เพราะมี
จอคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางระหว่างคู่สนทนา
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2.4 ฝึกสบตาตัวเองในกระจก สามารถฝึกสายตาขยับไปยังดวงตาที่คุณเห็นในกระจกนั้น
แทนที่จะหันเหความสนใจออกจากมัน การฝึกลักษณะเช่นนี้ ใช้เวลาไม่กี่นาทีก่อนหรือหลังอาบน้ำ
สามารถช่วยให้ผู้พูดฝึกสบตาด้วยตนเองได้แทนที่จะหลบตาไปทางอื่น

ภาพที่ 3.6 การฝึกสบตาตัวเองในกระจก
ที่มา : wikihow, Online: 2562
2.5 เรียนรู้ที่จะแสร้งทำเป็นจ้องตาหากผู้พูดมีปัญหาด้านร่างกายหรือมีเงื่อนไขอื่น ๆ
ที่ทำให้มันยากที่จะจ้องตาคน เช่น คนที่มีอาการออทิสติก คนที่เป็นโรควิตกกังวล และอาการอื่น ๆ
อาจพบว่าการสบตาเป็นอะไรที่น่ากลัวหรือยากเกินจะรับไหว ให้มองที่บริเวณใกล้ ๆ ดวงตาแทน เช่น
จมูก ปาก หรือคาง หากอีกฝ่ายสังเกตเห็นว่าผู้พูดกำลังจ้องตาเขา ให้พูดกับคู่สนทนาว่า "การจ้องตา
มันยากสำหรับฉัน ฉันพบว่าตัวเองจะฟังเธอได้ดียิ่งขึ้นหากไม่ต้องจ้องเข้าไปในดวงตาของเธอ"

ภาพที่ 3.7 การเรียนรู้ที่จะแสร้งทำเป็นจ้องตาหากผู้พูดมีปัญหาด้านร่างกาย
ที่มา : wikihow, Online: 2562
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การสบตาผู้ฟัง เป็นภาษากายที่ทรงพลัง ไม่เพียงแต่เป็นตัวช่วยในการสื่อสารหรือสื่ออารมณ์
เท่านั้น แต่ยังช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีได้ง่ายขึ้น หากเลือกใช้ได้ถูกจังหวะถูกสถานการณ์
ควรจำไว่ว่า การสบตามีความเเตกต่างสำหรับแต่ละเพศ ผู้ชายจะมองฝ่ายตรงข้ามไม่บ่อยเท่าผู้หญิง
เวลาสนทนา สำหรับผู้ชายการมองตาเป็ นเวลานานมันไม่เป็นธรรมชาติ เลยจะเหล่ไปทางอื่น แทน
และเวลาพูดจะช่วยให้ตั้งใจกับข้อเถียงที่เราอยากจะสื่อ จะช่วยให้เราเก็บความคิดได้ ซึ่งการสบตา
อย่างถูกต้องเป็นทักษะที่ฝึกได้ยาก และการสบตาไม่ให้มากหรือน้อยเกินไปยิ่งยากขึ้น เพราะการจ้อง
ตาหนักเกินไปจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกถูกข่มขู่ เพราะฉะนั้น หากต้องการพัฒ นาทักษะการสื่อสาร
จำเป็ นต้องฝึกการสบตาให้ ถูกต้อง ถ้าฝึกให้ ชำนาญได้ ไม่เพียงเพิ่มภาพลักษณ์ตนเองระหว่างการ
สนทนา เเต่ยังช่วยให้เเสดงความคิดได้อย่างน่าเชื่อถือ
3. อิริยาบถ
เป็ น ส่ วนประกอบที่สำคัญ ของการมีบุคลิกภาพที่ดี ถึงแม้ผู้ พูดจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าและ
เครื่องประดับที่เลือกสรรมามากเพียงใด แต่จะไม่ส่งผลเลยหากมีกิริยาท่าทางที่ไม่สุภาพและสง่างาม
ความสำเร็จของการพัฒนาเรื่องนี้อยู่ที่ตัวบุคคล ต้องอาศัยความตั้งใจและหมั่นฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ
ความสำคัญของการมีอิริยาบถที่ถูกต้อง
อิริยาบถ เป็นการเคลื่อนไหวของร่างกาย และการผลัดเปลี่ยนกิริยาท่าทางของอวัยวะ เช่น
นั่ง ยืน เดิน ก้มไหว้ หากบุคคลสามารถควบคุมร่างกายให้มีอิริยาบถที่ดี จะทำให้บุคคลนั้นเกิดความ
สง่างาม มีความมั่นใจในการแสดงออก มีรูปร่างหรือทรวดทรงดี คือ ตัวตรง หลังตรง อกผายไหล่ผึ่ง
หน้าท้องไม่ยื่น รวมทั้งมีสุขภาพที่ดีด้วย เช่น ไม่ปวดหลัง ปวดไหล่ เป็นต้น
การปรับปรุงการวางท่าทางของตนเองให้ถูกต้องนั้น ควรเริ่มด้วยการสำรวจรูปทรงของตนเอง
ให้ชัดเจนว่าเป็นคนที่มีท่าทางงดงามหรือไม่ โดยยืนในท่าปกติที่เคยยืน ส่องกระจกเต็มตัว ดูด้านข้าง
ของร่างกาย แล้วตรวจจุดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว, 2559: 78)
1. ศีรษะยื่นออกมาหรือเปล่า
2. ไหล่ห่อหรือก้มง้อไปข้างหน้าหรือไม่
3. ทรวงอกห่อ หรือออกโค้งงอหรือไม่
4. หน้าท้องยื่นหรือไม่
5. ก้นยื่นไปข้างหลังอย่างที่เรียกว่าก้นงอนหรือไม่
6. เขาทั้งสองตึงและอยู่ถูกที่หรือเปล่า
7. เท้ายื่นชี้ไปข้างในหรือข้างนอก
ถ้าสำรวจพบว่าคำตอบเป็น “ใช่” ต้องเริ่มตั้งใจใช้ความพยายามปรับปรุงการวางท่าทางของ
ตนเอง การวางท่าทางที่ดีเป็นผลมาจากการทรงตัวที่ถูกต้องด้วย การบริหารร่างกายอย่างสม่ำเสมอ
และระมัดระวังการวางท่าให้ถูกต้องด้วยเช่นกัน
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สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส (2535: 1) ได้กล่าวถึงวิธีการตรวจการ
วางท่ าทาง คื อ ยื น หั น เข้ า ผนั งให้ ชิ ด วางมื อ ทั้ ง สองบนหน้ า ขาหรื อ จะใช้ วิ ธี เดิ น เข้ า หาผนั งช้ า ๆ
ถ้าหน้าอกสัมผัสผนังก่อนแสดงว่าการวางท่าทางของเราดีมาก และถ้าศีรษะสัมผัสก่อนถือว่าพอใช้แต่
ถ้าท้องน้อยสัมผัสผนังก่อนแล้วศีรษะจึงสัมผัสแสดงว่าจะต้องปรับปรุง การวางท่าทางโดยด่วน ดังภาพ
3.8

ภาพที่ 3.8 ปัญหาของการวางท่าทางไม่ถูกต้อง
ที่มา : สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส (2535: 1)
ลักษณะของการวางท่าทางที่ไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้ แต่ถ้าเราใช้กล้ามเนื้อผิดวิธีมานาน
นับปี การแก้ไขในระยะเวลาอันรวดเร็วจึงเป็นไปได้ยาก จำเป็นต้องมีการศึกษาแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อให้
การวางท่าทางกลับคืนดีดังเดิม เมื่อเราฝึกอย่างสม่ำเสมอจะกลายเป็นนิสัย แสดงท่าทางออกมาอย่าง
เป็นธรรมชาติ
เพราะฉะนั้น การวางท่าทางในลักษณะของการพูดจะเป็นการปรากฏกายต่อหน้าผู้ฟังไม่ว่า
จะเป็นการเดิน การนั่ง หรือการยืน โดยทั่วไปมักจะเห็นนักพูดเริ่มปฏิบัติในสิ่งที่ไม่สมควรตั้งแต่วินาที
แรกในการปรากฏตัวหลังแท่นพูด หรือยืนพูดอยู่หน้าไมโครโฟน เช่น การเอามือท้าวแท่นพูด การขยับ
และการจับไมโครโฟน การยืน หรือการนั่งเอียง จนหมดความสง่างาม การแยก หรือชิดเท้าจนหมด
ความงดงาม หรือมือไขว้หลัง การเท้าสะเอว หรือลำตัวคดงออย่างไม่รู้ตัว ผู้พูดบางคนสารภาพว่า
ขณะที่ปรากฏกายต่อหน้าผู้ฟังนั้น มีความยากลำบาก รู้สึกขัดเขิน เกะกะ เก้งก้าง แม้แต่มือก็ยั งไม่
มั่ น ใจว่ า จะเอาไว้ ต รงไหน จนรู้ สึ ก ว่ า มื อ มี ม ากกว่ า ที่ เคยมี (ชลลดา ทวี คู ณ , 2556: 203) ซึ่ ง
เดล คาร์เนกี ให้คำแนะนำว่าถ้าท่านไม่ทราบว่าจะเอามือของท่านเก็บไว้ที่ไหน ก็จงให้มีอยู่ในที่ที่มัน
เคยอยู่ ให้มันห้อยร่องแร่งอยู่ข้างกายของท่านนั่นแหละ อย่าไปสนใจมันมากจนเกินไป (เดล คาร์เนกี,
อ้างถึงใน สวัสดิ์ บันเทิงสุข, 2530: 73)
การมีอิริยาบถที่ดีสำหรับนักพูด ควรเตรียมความพร้อมและฝึกการวางท่าทางที่ถูกต้อง ได้แก่
การเดิน การนั่ง การใช้มือ และการแสดงออกทางใบหน้า เพื่อให้ผู้พูดได้ฝึกฝนอิริยาบถต่าง ๆ ในการ
เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นพูด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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1. การเดิน
การเดิน เป็นสิ่งแรกที่สะดุดตาหรือเป็นจุดสนใจของผู้ฟัง และนับเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของ
บุคลิกภาพ วิธีการเดินที่ดีเริ่มจากวางท่าการยืนและการเดิน ให้กระดูกสันหลังตั้งตรง ควรก้าวเดินด้วย
ฝีเท้าที่พอเหมาะ ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป ในขณะเดียวกันจะต้องทรงตัวให้สง่างาม ไม่เดินหลังโกงหรือยืด
อกหรือเขินอาย ระวังอย่าให้หัวไหล่ แข็งทื่อ ขณะที่เดินต้องให้แขนแกว่งตามสบาย แต่ต้องระวังไม่ใ ห้
แกว่งแขนมากเกิน ไป หรือไม่แกว่งเลย ในขณะเดียวกันศีรษะจะต้องตั้งตรงระวังอย่าเดินแอ่นอก
เกินไป อย่าเดินเขย่งปลายเท้าอย่างกลัว ๆ ถึงแม้ว่าใจจริงจะกลัวการมองผู้ฟังก็ตาม แต่ต้องพยายาม
เดินอย่างมั่นใจและเป็นปกติ

ภาพที่ 3.9 ลักษณะการวางท่าในการเดินโดยให้กระดูกสันหลังตั้งตรง
ที่มา : Rajcharawee, Online: 2559
เมื่อเดินถึงที่จุดยืนพูด อย่าลืมพูดทันที ใช้เวลามองผู้ฟังและคิดว่าเรื่องที่เตรียมมาพูดสักครู่
แล้วจึงเริ่มพูด และเมื่อพูดเสร็จก็อย่ารีบร้อนเดินลงจากเวที แต่ให้ทิ้งระยะคำสุ ดท้ายที่พูดชั่วอึดใจ
แล้วจึงเดินลงจากเวทีด้วยท่วงที ที่สง่าและเป็นธรรมชาติ การลงเวทีอย่างรีบร้อนและถอนหายใจอย่าง
โล่งอกเป็นท่าทางที่ตลกมากกว่าที่จะประทับใจผู้ฟัง
นอกจากนี้ การเดินขึ้น -ลง บันได ผู้พูดจะต้องฝึกฝนและควรระมัดระวังต่อการขึ้น -ลงอย่าง
มาก โดยมีวิธีการดังนี้ (พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว, 2559: 83)
การขึ้นบันได ให้กะความยาวและความสูงของขั้นบันไดด้วยสายตา ก้าวเท้าชี้ตรงไปสัมผัส
เบา ๆ กับทางขึ้นบันไดขั้นแรก แล้วยกเท้าอีกข้างหนึ่งก้าวขึ้นไป ถ่ายน้ำหนักตัวทั้งหมดลงบนเท้าหน้า
พยายามให้ศีรษะตั้งและหลังตรง หากมีราวบันได ไม่ควรจับราวบันไดในการยันตัวขึ้นบันได
การลงบัน ได ชำเลืองดูด้วยสายตาเมื่อเดินมาที่ทางลง หย่อนเท้าทีละข้างลงบนขั้นบันได
ให้เท้าหลังรับน้ำหนักทุกครั้งที่เก้าลงบันได เอามือสัมผัสกับราวบันไดเบา ๆ งอนิ้วเท้าเล็กน้อย ในกรณี
ที่มีราวบันได อย่ากำราวบันได
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การทรงตัวหรือการยืน เป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพของผู้พูด เช่ น การทรงตัวในขณะที่พูด
จะต้ อ งระมั ด ระวั งไม่ ยื น ตามสบายและต้ อ งไม่ ผ่ อ นคลายกล้ ามเนื้ อ มากจนเกิ น ไป หรือ ไม่ ยื น ให้
กล้ ามเนื้ อ ตึงเครีย ดมาก เพราะความตึ งเครียดของกล้ ามเนื้อจะทำให้ ความสามารถในการพูดลด
น้อยลง ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วและมีชีวิตชีวา ท่ายืนที่ดีที่สุด คือ ท่าที่เรา
สามารถควบคุมกล้ามเนื้อร่างกายได้อย่างสบาย ไม่ยืนหนักส้นเท้าทั้งสองข้าง ควรจะระลึกไว้เสมอว่า
การทรงตัวที่ดีนั้น หลังจะต้องไม่โก่ง อะไรจะต้องไม่ห่อ และรู้จักการเก็บหน้าท้องด้วย
2. การนั่ง
สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการนั่ง คือ คอ หลัง และไหล่ ในการจัดท่าให้ถูกต้อ งเพื่อการนั่งที่สบาย
การนั่งหลังตรงจนเกินไปเป็นการนั่งที่ไม่ถูกต้อง และการนั่งเกร็งเพื่อให้หลังตรงก็ไม่ถูกต้องเช่นกัน
เพราะจะกลายเป็ น การแอ่ น หลั ง การนั่ ง จึง ควรนั่ งแบบสบาย ๆ ตามธรรมชาติ ไม่ นั่ งเกร็ง หรือ
พยายามนั่งเพื่อให้หลังตรง
การนั่งที่ถูกต้องในลักษณะท่านั่งต่าง ๆ โดยเริ่มจากการหันหรือหมุนตัวให้มาอยู่ในทิศทางที่
เก้าอี้ตั้งอยู่ และอยู่ในท่ายืนเบื้องต้นก่อน โดยให้ด้านหลังของขาแตกกับขอบเก้าอี้แล้วค่อย ๆ หย่อน
ตัวลงนั่งให้เต็มเก้าอี้ (พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว, 2559: 83-85)
ผู้ชาย นั่งตัวตรง แยกเขาและปลายเท้าเล็กน้อย มือวางบนหน้าขา
ผู้หญิง ท่านั่งที่ดูงดงามที่สุดคือท่าโค้งรูปตัว “S” โดยเข้าสู่ที่นั่งเป็นมุมหรือเบี่ยงตัวเล็กน้อย
เท้าชิด เข่าชิด ให้อยู่ในท่าการวางเท้าเบื้องต้น แล้วค่อย ๆ ว่าเท้าทั้งสองอย่างไปด้านข้าง โดยลักษณะ
เข่ า ชิ ด ขาและเท้ า ทั้ ง สองชิ ด กั น ตั ว ตรง หลั ง ตรงและพิ ง พนั ก เก้ า อี้ มื อ วางบนตั ก ในลั ก ษณะ
ประสานกัน
ในกรณีที่นั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ ทั้งผู้ชายและผู้หญิงต้องนั่งด้วยท่าสำรวมหลังไม่พิงพนักเก้าอี้
ตัวตรง มือวางประสานกันบนตักนั่งอย่างสำรวม ไม่นั่งโยกเก้าอี้ หรือขาไขว้กัน
ผู้ชาย นั่งให้เต็มก้น หลังไม่พิงพนักเก้าอี้ เข้าแยกเล็กน้อย ส้นเท้าชิด ปลายเท้าแยกเล็กน้อย
มือประสานกันบนตัก
ผู้หญิง เมื่อลงนั่งเก้าอี้ให้นั่งเพียงครึ่งก้นก่อน แล้วค่อยขยับจนอยู่ในลักษณะเต็มก้นในท่ารูป
ตัว “S” หลังไม่พิงพนักเก้าอี้ มือประสานกันบนตัก
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ภาพที่ 3.10 ลักษณะการนั่งของผู้หญิงและผู้ชายในกรณีที่นั่งต่อหน้าผู้ใหญ่
ที่มา : ถ่ายเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562
การนั่งไขว่ห้าง
ในขณะที่อยู่ในท่านั่งพื้นฐาน ให้เลื่อนเท้าที่วางหลังออกไปข้างหน้าพร้อม ๆ กับเลื่อนขาอีก
ข้างหนึ่งมาทักเขาอีกข้างหนึ่ง ให้ต้นขาส่วนบนวางพักอยู่บนเขา แล้วจึงเลื่อนเท้าที่ยื่นออกไปกลับมาที่
เดิม น่องทั้งสองจะต้องอยู่เคียงกัน

ภาพที่ 3.11 ลักษณะการนั่งไขว่ห้างของผู้หญิงและผู้ชาย
ที่มา : ถ่ายเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562
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การนั่งบนโซฟาหรือเก้าอี้นวม
ผู้ชายและผู้หญิงมีอิริยาบถเดียวกัน คือ นั่งพิงที่ท้าวแขน หรือไม่ก็นั่งที่ริมเก้าอี้ ถ้าจำเป็นต้อง
นั่งลึกเข้าไปให้ใช้มือยันตัวรับน้ำหนักไว้แล้วเลื่อนตัวเข้าไป หรือเลื่อนออกมา
3. การใช้มือ
มื อ เป็ น อวัย วะที่ ส ะดวกที่ สุ ด ในการใช้ ป ระกอบการพู ด เพราะสามารถแสดงท่ าทางได้
มากมายและยั งมี นิ้ ว มื อ ทั้ ง 5 นิ้ ว ช่ ว ยในการขยายความของคำหรือประโยคที่ พู ด ได้ อย่ างชั ด เจน
ฉัตรวรุณ ตัน นะรัตน์ (2537: 47) กล่ าวว่าการแสดงท่าทางด้ว ยมือและแขนซึ่งเป็นที่ นิยมนั้นมีอยู่
2 แบบ คือ
1. Descriptive gesture คือ การใช้มือและแขนแสดงท่าทางตามแบบฉบับของผู้พูดแต่ละ
คน เช่น พูดถึงขนาด รูปร่าง การแสดง ถ้ารถวิ่งตัดหน้าเราจะสังเกตการแสดงท่าทางแบบนี้ได้จากผู้
พูดเช่นพูดว่า “ของนี้คุณภาพดีที่สุด” ในสังคมไทยส่วนใหญ่จะช่วยนิ้วโป้งกันนอกจากนี้ผู้พูดอาจคิด
ท่าทางเองก็ได้ โดยมุ่งที่สื่อความหมายได้และเป็นท่าที่สื่อถึงรสนิยมที่ดีต่อผู้พูด
2. Conventional gesture คือ การใช้มือและแขนแสดงท่าทางพื้นฐานบ่อย ๆ จนผู้ฟังมองดู
ก็รู้ความหมายทันทีท่าทางที่แสดงนี้เป็นท่ าทางที่คนใช้กันบ่อยและคุ้นเคยจนกลายเป็นสัญลักษณ์ทาง
สากล การชี้ การชูกำปั้น เป็นต้น
การใช้ มื อ ไม่ ค วรใช้ แ สดงต่ ำ กว่ าเอวลงไป เพราะนอกจากคนข้ า งหลั งจากไม่ เห็ น แล้ ว
การแสดงมือที่ต่ำมากไปไม่สะดวกในการใช้ช่วงแขน และยังเป็นการแสดงออกถึงความไม่มั่นใจของ
ผู้พูดด้วย ผู้พูดที่มีบุคลิกของผู้นำ จะยกมือขึ้นมาแสดงอย่างสง่าผ่าเผย และไม่จำเป็นก็ไม่ควรแสดงมือ
สูงเกินกว่าหัวไหล่ ยกเว้นบางคำหรือบางประโยคที่ต้องแสดงมือสูง เช่น เนื้อคู่ ฟ้ายังมีฟ้า การชูนิ้วขึ้น
ชี้ฟ้า เพื่อแสดงความรู้สึกว่าเหนือขึ้นไป คือ ฟ้าที่สูงมาก ๆ ซึ่ง แสงธรรม บัวแสงธรรม (2557: 179182) ได้พูดถึงการใช้มือที่สามารถแสดงขยายความหมาย ไว้ดังนี้
1. ความกว้าง ความยาว แคบหรือสั้น

ภาพที่ 3.12 แสดงการใช้มือเพื่อให้ความหมายความกว้าง ความยาว แคบหรือสั้น
ที่มา : แสงธรรม บัวแสงธรรม, 2557: 179
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2. นับจำนวนตัวเลขหลักหนึ่ง ถึงหลักสิบ

ภาพที่ 3.13 แสดงการใช้มือเพื่อให้ความหมายนับจำนวนตัวเลขหลักหนึ่ง ถึงหลักสิบ
ที่มา : แสงธรรม บัวแสงธรรม, 2557: 180
3. บอกขนาดใหญ่หรือเล็ก

ภาพที่ 3.14 แสดงการใช้มือเพื่อให้ความหมายบอกขนาดใหญ่หรือเล็ก
ที่มา : แสงธรรม บัวแสงธรรม, 2557: 180
4. ระยะทางที่ไกลหรือใกล้

ภาพที่ 3.15 แสดงการใช้มือเพื่อให้ความหมายบอกระยะทางที่ไกลหรือใกล้
ที่มา : แสงธรรม บัวแสงธรรม, 2557: 180
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5. น้ำหนักที่หนักหรือเบา

ภาพที่ 3.16 แสดงการใช้มือเพื่อให้ความหมายบอกน้ำหนักหนักหรือเบา
ที่มา : แสงธรรม บัวแสงธรรม, 2557: 181
6. อารมณ์หนักแน่นหรือนุ่มนวล

รูปที่ 3.17 แสดงการใช้มือเพื่อให้ความหมายบอกหนักแน่นหรือนุ่มนวล
ที่มา (แสงธรรม บัวแสงธรรม, 2557: 181)
7. แสดงอาการกวักมือ หรือโบกมือลา

ภาพที่ 3.18 แสดงการใช้มือเพื่อให้ความหมายบอกอาการกวักมือ หรือโบกมือลา
ที่มา : แสงธรรม บัวแสงธรรม, 2557: 181
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8. แสดงทิศทางต่าง ๆ ขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลัง

ภาพที่ 3.19 แสดงการใช้มือเพื่อให้ความหมายบอกทิศทางต่าง ๆ
ที่มา : แสงธรรม บัวแสงธรรม, 2557: 182
9. แสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ถ้าทำมือว่าโอเค หรือฉันรักเธอ ด้วยการชูนิ้วโป้งกับนิ้วชี้
นิ้วก้อยเก็บนิ้วกลาง และนิ้วนางลง เป็นต้น การใช้แขนและมือ จะแสดงออกมาได้อย่างไม่เขินอายเมื่อ
ผู้พูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองจินตนาการให้ตนเองเป็นผู้นำที่มีความมั่นใจ กล้าที่จะแสดงออก
ไม่ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้ตัวเองว่าเมื่อพูดถึงประโยคนี้เราจะยกมือขึ้นหรือแสดงท่านี้ ควรปล่อยให้
มือได้แสดงออกมาเองจากความรู้สึกข้างในด้วยความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ และเพื่อความเชื่อมั่นทุกครั้ง
ในการพูด

ภาพที่ 3.20 แสดงการใช้มือเพื่อให้ความหมายแสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆ
ที่มา : แสงธรรม บัวแสงธรรม, 2557: 182
4. การแสดงออกทางใบหน้า
การรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งของการพูด นอกจากอารมณ์
ทางด้านจิตใจแล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือ การควบคุมอารมณ์บนใบหน้าของผู้พูดนั่นเอง เพราะ
ใบหน้าจะเป็นสิ่งทำให้คนอื่นรู้ว่าขณะนั้นคุณกำลังรู้สึกอย่างไร หากแสดงสีหน้าที่ไม่ดีออกไป อาจทำ
ให้ความน่าเชื่อถือที่มีอยู่ในตัวผู้พูดลดน้อยลงไปได้
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การแสดงออกทางใบหน้า จึงมีส่วนสำคัญในการช่วยขยายความหมายของการพูดให้มีความ
ลึกซึ้งและชัดเจนยิ่งขึ้น บริเวณใบหน้าของผู้พูดนั้น จะเป็นจุดสนใจอันดับต้น ๆ เพราะเวลาฟังคนเรา
มักมองหน้ามองตาผู้พูดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น บริเวณใบหน้าจึงเป็นส่วนที่สามารถแสดงออกอารมณ์ให้
ผู้ฟังได้เห็นชัดเจนและเร็วที่สุด
การแสดงออกทางใบหน้าด้วยการ “ยิ้ม” เป็นการเปิดประตูหัวใจของผู้พูดที่ต้องการให้ผู้ฟัง
ได้รับความสุขกลับไป ตลอดจนการสร้างมิตรภาพและความรักที่ง่ ายที่สุด การสร้างภาพลักษณ์ด้วย
การยิ้ม เป็นศิลปะในการสร้างภาพลักษณ์ที่ทำให้เกิดความประทับใจในยามแรกพบทำให้เกิดความ
น่าเชื่อถือและความไว้วางใจหากผู้พูดมีรอยยิ้มที่จริงใจเท่ากับว่าบรรลุความสำเร็จไปแล้วกว่าครึ่ง

ภาพที่ 3.21 ลักษณะการแสดงออกทางใบหน้า
ที่มา : ถ่ายเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562
วิจิตร บุญยะโหตระ (jobpub.com,Online: 2550) กล่าวว่า จิตแพทย์ได้จำแนกการยิ้มแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. ยิ้มจริงใจ คือ ยิ้มที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรู้สึกที่ดีงาม ยิ้มจริงใจเป็นการแสดงความรู้สึก
ทางด้านบวกอย่างแท้จริงจะปรากฏขึ้น หลังจากได้รับรู้สภาวะของอารมณ์ซึ่งรวมทั้งความยินดีจากสิ่ง
กระตุ้ น ทางตา หู จมู ก ลิ้ น การสั ม ผั ส อย่ า งรั ก ใคร่ ก็ ส ามารถเรี ย กรอยยิ้ ม การยิ้ ม อย่ า งจริ งใจนี้
นอกจากจะใช้กล้ามเนื้อยิ้มตามปกติ คือ กล้ามเนื้อขากรรไกรแล้ว ยังใช้กล้ามเนื้อรอบดวงตาอีกด้วย
ผลของการยิ้มจริงใจทำให้ร่างกายผลิตฮอร์โมน "ความสุข" ออกมา ซึ่งฮอร์โมนนี้จะไปออกฤทธิ์ทำให้
ม่านตาขยายตัว และตามีประกายของความสุขที่เราเรียกว่า "ตายิ้ม" ซึ่งตานี้เองจะแสดงออกถึงความ
รัก ความเป็นมิตรและความอบอุ่น
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ภาพที่ 3.22 ลักษณะการยิ้มจริงใจ
ที่มา : ถ่ายเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562
2. ยิ้มเสแสร้ง คือ รอยยิ้มที่ประดิษฐ์ขึ้น โดยเจตนาจะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดทำให้ผู้อื่นคิดว่า เรา
รู้สึกว่าอย่างนั้นจริง ๆ ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่การยิ้มเสแสร้ง แต่เป็นการแสดงเจตนาที่จะพยายามกระตุ้นให้เกิด
อารมณ์ความรู้สึกในด้านดี จะปรากฏบนใบหน้านานกว่ายิ้มจริงใจ ซึ่งการหั วเราะเป็นตัวการที่จะ
ปลดปล่อยความตึงเครียด หรือความตื่นเต้นที่มีมากจนเกินไป การหัวเราะช่วยปรับความสมดุล ให้อยู่
ในสภาวะปกติ แม้ว่าจริง ๆ แล้วมันอาจจะไม่ตลกเลยก็ตาม เหตุผลที่เราชอบหัวเราะอีกอย่างหนึ่งก็
เพราะเวลาหั ว เราะเราต้ อ งยิ้ ม ก่ อ นและใบหน้ า ที่ มี ร อยยิ้ ม ย่ อ มน่ า ดู ก ว่ า ใบหน้ า บึ้ ง ตึ ง ดุ ร้ า ย
การหัวเราะจึงเป็นอีกขั้นหนึ่ง ของการยิ้มนั่นเอง

ภาพที่ 3.23 ลักษณะการยิ้มเสแสร้ง
ที่มา : ถ่ายเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562
3. ยิ้มเศร้า เป็นการยิ้มขณะที่เรากำลังทุกข์ และยังทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์อีกด้วย คนที่หัวเราะ
มาก ๆ จะมีชีวิตยืนนาน คนที่มีความสุขจะมีอายุยืนกว่าคนที่อมทุกข์ การที่จะให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอ
จำเป็นจะต้องมีการแบ่งปัน คนที่รู้จักหัวเราะ ก็คือ คนที่รู้จักแบ่งปันนั่นเอง
วิธีดูว่ายิ้มอย่างไรจึงจะเหมาะสำหรับใบหน้า คือ ลองยืนหน้ากระจกเงา แล้วแสดงสีหน้าแบบ
ต่าง ๆ ทั้งยิ้มและบึ้งตึง สังเกตว่าสีหน้าแบบไหนที่ทำให้ผู้พูดดูอ่อนวัยลง มีชีวิตชีวา มีเสน่ห์ขึ้น เพราะ
แต่ละคนจะมีรอยยิ้มเป็ นเอกลักษณ์ของตัวเองแตกต่างกันออกไป รอยยิ้มที่ค้างอยู่บนใบหน้านาน
เกินไป จะดูเหมือนกับหุ่นยนต์หรือยิ้มเสแสร้ง เพราะฉะนั้นควรมีรอยยิ้มที่จริงใจจะดีกว่า เพราะถ้ายิ้ม
เสแสร้งเด่นชัดเกินไป ผู้ฟังก็จะไม่เชื่อถือและหมดศรัทธาไปในที่สุด
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นอกจากการยิ้มเพื่อสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ หากผู้พูดต้องการให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องที่
ต้ อ งพู ด อย่ า งลึ ก ซึ้ ง ผู้ พู ด ต้ อ งใส่ ค วามรู้ สึ ก ลงไปในใบหน้ า เพื่ อ ให้ ค ล้ อ ยตามเรื่ อ งที่ ต นพู ด
และอากัปกิริยาอื่น ๆ เช่น ผู้พูดพูดถึงเรื่องที่เศร้าก็ควรทำสีหน้าให้เศร้า และเสียงเศร้า ๆ ด้วย เมื่อพูด
ถึงปัญหาที่สำคัญก็ควรมีสีหน้าเคร่งขรึม ตามปกติเมื่อพูดเกี่ยวกับเรื่องโทษทั่วไปแล้วผู้พูดควรมีสีหน้า
ยิ้มแย้มแจ่มใส เพื่อบรรยากาศในสถานที่นั้นจะได้ไม่ตึงเครียด อีกทั้งผู้พูดและผู้ฟังจะได้มีความรู้สึกที่
คุ้นเคยและเป็นมิตรต่อกันอีกด้วย บางครั้งผู้พูดต้องการเน้นเรื่องที่พูดให้เด่นชัด สามารถแสดงสีหน้า
ในรูปแบบของการแสดงละคร เช่น ทำหน้าตกใจ หรือทำหน้าเศร้าจนน้ำตาไหล ผู้พูดก็สามารถทำได้
แต่ไม่ควรแสดงเช่นนี้บ่อยนัก เพราะผู้ฟังจะสนใจการแสดงท่าทางของผู้พูดมากกว่าเนื้อหาหรือเรื่องที่
นำมาพูด อย่าลืมว่าการแสดงออกทางใบหน้านั้นมีความหมายเท่า ๆ กับการพูด ผู้พูดจึงควรแสดง
สีหน้าให้เป็นธรรมชาติที่สุด (ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์, 2537: 46)
ดังนั้น การแสดงออกทางสีหน้าจึงเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกและอารมณ์ เช่น ความ
จริงใจ ความคิดเห็นที่สอดคล้องกับคำพูด เป็นต้น ข้อแนะนำในการแสดงออกทางสีหน้า คือ การเป็น
ตัว ของตัว เองให้ มากที่สุ ด รู้ สึกอย่ างไรแสดงออกอย่างนั้น ให้ เป็ นธรรมชาติส อดคล้ องกับอารมณ์
ไม่เสแสร้ง การแสดงออกทางสีห น้าที่ยิ้มแย้ม ยินดี มีความสุข และจริงใจ ช่วยสร้างบรรยากาศใน
การพูดให้น่าประทับใจและเหมาะสมกับการพูดในทุกรูปแบบ
5. การแต่งกาย
การแต่งกาย เป็นบุคลิกภาพที่บ่งบอกถึงนิสัยใจคอและรสนิยมของผู้พูด เป็นปัจจัยที่จะดึงดูด
ความสนใจของผู้ฟังได้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มพูด คนส่วนใหญ่มักจะวิเคราะห์ถึงอุปนิสัยใจคอของผู้ที่ค้นพบ
เห็นโดยพิจารณาจากการแต่งกาย ซึ่งการวิเคราะห์เช่นนี้อาจก่อให้เกิดอคติ หรือความลำเอียงเกิ ดขึ้น
ได้ ดังนั้นผู้พูดจึงต้องระมัดระวังเรื่องการแต่งกายให้ดี การแต่งกายที่สวยเด่นหรูหราจะทำให้ผู้ฟังมี
ความสนใจไปที่ เสื้ อ ผ้ า เท่ า กั บ การแต่ ง กายที่ ส กปรก ยั บ ยู่ ยี่ ก็ อ าจทำให้ เกิ ด ความน่ า รั ง เกี ย จ
นอกจากนี้การแต่งกายที่เหมาะสมอย่างแสดงถึงการให้เกียรติผู้ฟัง การเคารพต่อสถานที่ หรือสถาบัน
นั้น ๆ ด้วย นิรัตน์ จรจิตร (2550: 36) กล่าวถึงหลัก 3 ส. ในการแต่งกายไว้ ดังนี้
ส. ที่ 1 สุภาพแต่งกายให้สุภาพเหมาะสมกับเวลาสถานที่และบุคคล
ส. ที่ 2 สะอาดแต่งกายให้สะอาดเป็นสิ่งสำคัญช่วยให้ผู้ฟังดูแล้วสบายใจสบายตา
ส. ที่ 3 สมวัยแต่งกายให้ เหมาะสมกับรูป ทรงของเสื้ อผ้ า เครื่องประดับต่าง ๆ รวมทั้ งให้
เหมาะสมกับวัยของตนเอง
ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ พิ ม ลพรรณ เชื้ อ บางแก้ ว (2559: 112-113) เกี่ ย วกั บ การแต่ งกายให้ มี
บุคลิกภาพที่ดีประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1. ความสะอาด การแต่งกายควรมีความสะอาดของเสื้อผ้ าและร่างกายส่วนต่าง ๆ ได้แก่
ผมสะอาด ไม่มีรังแค หวีเข้ารูปทรงไม่ยุ่งเหยิงรุงรัง ปากและฟันสะอาด มือและเล็บสะอาด ใบหน้า
และหู ไม่มี ค ราบมัน ไม่ มีก ลิ่ น ตัว สวมเสื้ อ ผ้ าที่ ซั กสะอาดและรีด เรีย บ ถุ งเท้ าสะอาดไม่ มี กลิ่ น อั บ
รองเท้าไม่มีความชำรุดหรือเปรอะเปื้อน สำหรับผู้ชายควรโกนหนวดเคราให้สะอาดเกลี้ยงเกลาด้วย
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2. ความสุ ภ าพเรี ย บร้ อ ย ทั้ งผู้ ห ญิ งและผู้ ช ายไม่ ว่า จะเป็ น การแต่ ง กายเพื่ อ ในโอกาสใด
พื้นฐานร่วมกันที่ควรมีอยู่ คือ ความสุภาพเรียบร้อย ความสุภาพเรียบร้อยมักอยู่ด้วยกัน แต่ไม่ใช่อย่าง
เดีย วกัน ความสุ ภ าพในการแต่งกายจะต้องใช้เรื่องของโอกาสเข้ามาตัดสิ น ในบางโอกาสเราอาจ
แต่งกายไม่สุภาพก็ได้ เช่น เวลาไปงานสังสรรค์รื่นเริงในหมู่เพื่อนสนิทของตนซึ่งมักไม่มีใครเข้ม งวด
ระวังเรื่องความสุภาพนักแต่เวลาไปทำงานหรือออกงานต่าง ๆ ที่จะต้องพบปะผู้คนมากมายหลาย
ระดับ เราต้องแต่งกายให้สุภาพมากกว่าปกติ ซึ่งความสุภาพเรียบร้อยในการแต่งกายแบบผู้หญิงและ
ผู้ชาย มีรายละเอียดที่ต่างกัน ดังนี้
2.1 ผู้ชาย การแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อย คือ ใส่เสื้อและกางเกงที่สีไม่สดเด่น หรือมี
ลวดลายจนเกิน ไป ถ้าใส่ สู ทสากลเสื้ อและกางเกงนิยมให้ เป็นผ้ าเดียวกันและสี เดียวกัน เสื้ อใส่ ไป
ทำงานควรเป็ น เชิ้ ตแขนยาวกับ กระดุ มเสื้ อทุ กเม็ ด ต่ อ ชายเสื้ อ ในกางเกง และไม่ พั บ แขนเสื้ อ ขึ้ น
ผูกเนคไทให้ยาวระดับหัวเข็มขัด สวมถุงเท้าสีเข้มและรองเท้าหนังแบบหุ้มส้น
2.2 ผู้หญิง การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย คือ ใส่เสื้อผ้าที่สีไม่สดเด่นจนเกินไป เสื้อผ้า
ไม่คับหรือหลวมเกินไป เสื้อผ้าไม่มีลายฉลุหรือเนื้อบางเบาเห็นรูปร่าง ขอเสื้อไม่คว้านลึกจนเกินไป
กระโปรงไม่ สั้ น หรื อ ยาวเกิ น ไป ไม่ เว้ า แหว่ ง หรื อ ผ่ า สู ง เครื่ อ งประดั บ ควรใส่ แ ต่ พ อดี แ ละไม่ ใส่
เครื่องประดับที่มีเสียงรบกวนผู้อื่น มีการแต่งหน้า แต่งผม และแต่งเล็บแต่พองาม ไม่ใช้น้ำหอมที่มี
กลิ่นแรงเกินไป ใส่รองเท้าแบบหุ้มส้นหรือแบบมีสายรัดส้นเท้า
3. ความประณีต เสื้อผ้าที่มีความประณีตดูได้จากคุณสมบัติของเนื้อผ้า และฝีมือการตัดเย็บ
ของช่าง ถ้าใช้เนื้อผ้าดี การตัดเย็บ ดี เสื้ อผ้าจะไม่เสียรูปทรงง่าย เนื้อผ้าทิ้งตัวมีน้ำหนัก ไม่ยับง่าย
สีไม่ตก ระบายเหงื่อได้ดี ตะเข็บ ด้ายตรงและแข็งแรงไม่ห ลุ ดร่วงง่าย ปกหรือคอเสื้อควรจะพับลง
หรือติดแนบกับตัวเสื้อตามแบบที่กำหนดของผู้ออกแบบ หากเป็นเสื้อผ้าที่มีลวดลายควรวางลายผ้า
ต่อเนื่องกันพอดีตรงตะเข็บและรอยต่อต่าง ๆ
4. ความเหมาะควรแก่กาลเทศะ บุคคลควรเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสหรือ
งานที่เข้าร่วม กิจกรรม สถานที่ และยังต้องรู้จักแต่งกายให้ เหมาะสมกับงานอาชีพหรือสถานภาพใน
การทำงานของตนด้วย เช่น ในการแต่งตัวไปทำงานก็ควรแต่งชุดที่มีความคล่องตัว ทะมัดทะแมงใน
การเคลื่อนไหวตัวในการทำงาน เป็นต้น การแต่งกายที่เหมาะควรแก่กาลเทศะเป็นการแสดงถึงการให้
เกียรติแก่บุคคลและสถานที่ ซึ่งเรื่องนี้เป็นมารยาททางสั งคมอย่างหนึ่งที่สำคัญมาก และบุคคลควร
คำนึงถึงเป็นอันดับแรกและให้ความสำคัญมากที่สุดในการเลือกเครื่องแต่งกาย เพราะการแต่งกายที่
ผิดกาลเทศะแม้จะเหมาะสมกับรูปร่างมีความสวยงามเพียงใด แต่อาจถูกผู้คนตำหนิติเตียนได้ว่าไม่มี
มารยาททางสังคม ทำให้ไม่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือจากผู้ที่สมาคมร่วมกัน
5. ความเหมาะสมกับรูปลักษณ์ การเลือกแบบและสีของเสื้อผ้าที่เหมาะสมกลมกลืนกับ
รูปร่างของตนเอง ต้องพิจารณาสัดส่วนรูปร่างซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตนเอง เมื่อสวมเสื้อผ้าแล้วจะต้อง
อำพรางจุดบกพร่องของรูปร่างได้ ขณะเดียวกันเสื้อผ้าก็สามารถมีส่วนช่วยเสริมจุดเด่นของรูปร่าง
เป็นการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เหมาะกับเรือนร่างซึ่งจะทำให้มีภาพลักษณ์ที่ดี
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การแต่ ง กายนั บ ว่ า เป็ น การเสริ ม สร้ า งบุ ค ลิ ก ภาพภายนอก ผู้ พู ด สามารถแต่ งกายเพื่ อ
เสริ ม สร้ างบุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี ให้ กั บ ตนเองได้ หลั ก สำคั ญ คื อ การแต่งกายให้ เหมาะสมกั บ กาลเทศะ
เหมาะสมกับรูปร่างลักษณะของตนเอง ต้องสะอาดสุภาพเรียบร้อย รวมทั้งการรู้จักเลือกเสื้อผ้าที่มี
คุณภาพดี และดูแลรักษาให้เสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่ในสภาพที่ประณีตอยู่เสมอ หากผู้ พูดแต่งกายดีเท่ากับ
เป็นการแสดงความนับถือตนเองและให้เกียรติผู้ที่เราไปพบปะพูดคุยด้วยกัน ทำให้ผู้พูดได้รับความ
ชื่นชมและได้รับการยอมรับนับถือ
6. การใช้ไมโครโฟน
ไมโครโฟน เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพูดที่เป็นประโยชน์อย่างมาก สามารถช่วยให้ผู้ฟังได้ยิน
ทั่วถึง ซึ่งเทคนิคการใช้ไมโครโฟนก็มีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะของไมโครโฟนที่ผู้พูด
ใช้ การใช้ไมโครโฟนในแบบต่าง ๆ มีรายละเอียดที่ต่างกัน ดังนี้ (แสงธรรม บัวแสงธรรม, 2557:105)
1. การใช้ไมโครโฟนขาตั้งพื้น เป็นรูปแบบที่มักพบเจอกันบ่อยในงานพิธีต่าง ๆ เช่น งาน
แต่งงาน ประธานในพิธีควรยืนเปล่าหลังไมโครโฟนประเภทขาตั้ง เพราะทำให้ดูสุภาพเป็นทางการ
และไม่ ค วรถอดไมโครโฟนออกจากขาตั้ ง แล้ ว ถือ พู ด เนื่ อ งจากดู แ ล้ ว ไม่ เหมาะสม ผู้ พู ด ควรปรั บ
ไมโครโฟนให้ มี ความสู งของไมโครโฟนให้ พ อดี กับ ปาก จะทำให้ ผู้ พู ด พู ด ได้ถ นั ดและเสี ยงจะเข้ า
ไมโครโฟนได้เต็มที่ ผู้ฟังได้ยินชัดเจน

ภาพที่ 3.24 แสดงตำแหน่งไมโครโฟน
ที่มา : zoundlab (Online: 2562)
นอกจากหาตำแหน่งไมโครโฟนที่เหมาะสมแล้ว ตำแหน่งของผู้พูดก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน
ผู้พูดควรอยู่หน้าไมโครโฟน หากเราใช้ไมโครโฟนแบบรับเสียงรอบทิศทางคงไม่มีผลมากนัก แต่หาก
เราใช้ไมโครโฟนแบบ Cardioids ที่รับเสียงเฉพาะด้านหน้า หรือ Uni-Direction ที่รับเสียงเฉพาะ
ทิศทาง คงต้องดูด้านหน้าไมโครโฟนให้ดี เพราะหน้าไมโครโฟนเป็นส่วนที่รับเสียงได้ดีที่สุด ถ้าผู้พูดยืน
อยู่ตำแหน่งด้านหลังไมโครโฟน เสียงที่เข้าไปคงไม่ชัดเจนนัก อีกทั้งควรปรับระดับองศาของไมโครโฟน
ให้เหมาะสม ไม่คว่ำหรือเอียงไมโครโฟนจนเกินไป หันหัวไมโครโฟนให้รับกับบริเวณปากของผู้พูด และ
ใช้เสียงอย่างเหมาะสม
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นอกจากนี้ระยะห่างจากตัวไมโครโฟนก็สำคัญเช่นกัน ผู้พูดไม่ควรยื่นปากจนชิไมโครโฟนมาก
เกินไป จะทำให้เสียงที่ออกมาแตกพร่า หรือดังเกินไป อีกทั้งยังได้ยินเสียงที่ไม่ต้องการ เช่น เสียง /P/
/B/ /T/ /K/ เช่น เวลาเราพูดคำที่มี พ.พาน จะมีเสียง “เพอะ” ออกมา เสียงส่วนเกินนี้ ทำให้อารมณ์
ของเสียงเปลี่ยนไปได้ แต่ก็ไม่ควรยืนห่างไมโครโฟน เพราะเสียงที่ออกจากไมโครโฟนเบาเกินไป หากผู้
พูดอยู่ในตำแหน่งที่พอดี และใช้เสียงได้อย่างเหมาะสม จะทำให้เสียงที่ออกมาไม่ดังหรือเบาจนเกินไป
อีกทั้งผู้ใช้เสียงไม่เหนื่อยมากจนเกินไปด้วย (zoundlab, Online: 2562)
2. การใช้ไมโครโฟนสายแต่ไม่ใช้ขาตั้ง ส่วนมากจะใช้กับการพูดที่ไม่เป็นทางการ เช่น
พิธีกรภาคสนาม ผู้ ด ำเนิ น รายการ คนทำกิจกรรมกลุ่ ม หรือวิท ยากรที่ ต้ องการความใกล้ ชิดผู้ ฟั ง
เพื่ อความคล่ องตัว ในการเคลื่ อนไหวร่ างกาย การถือ ไมโครโฟนแบบนี้ ให้ ถึงที่ ตรงกลางด้านของ
ไมโครโฟน ไม่ควรจับที่หัวไมโครโฟนเหมือนนักร้อง หรือจับโคนไมโครโฟนใกล้ช่องเสียบสาย เพราะ
มืออาจจะไปโดนขั้วที่เสียบทำให้เครื่องหลวมหรือหลุดได้ ข้อควรระวัง คือ ไม่ควรจับสายไมโครโฟน
นักพูดจำนวนไม่น้อยมักจะเคยชินกับการจับสายไมโครโฟนด้วยมืออีกข้างหนึ่งที่เหลืออยู่ เพราะไม่รู้จะ
วางมือไว้ตรงไหนเลยมาจับสาย หรือเอามาพันรอบไว้ที่มือจนพันกันเป็นม้วนโดยที่ไม่รู้ตัว การกระทำ
ดังกล่าวจะเป็นเป้าสายตาของผู้ฟัง อาจทำให้ผู้ฟังไม่ฟังเนื้อหา แต่มองสายไมโครโฟนที่พันเป็นวงใหญ่
และลุ้นว่าเมื่อไหร่ผู้พูดจะปล่อยเสียที ซึ่งการใช้สายไมโครโฟนถือไว้ในมือตอนพูดตลอดเวลา ทำให้มือ
ที่เหลืออีกหนึ่งข้าง บางครั้งมีเอกสารที่ต้องถือไว้ในมือก็ไม่เหลือมือที่จะแสดงท่าทางประกอบการพูด
บ่อยครั้งที่ผู้พูดเลือกใช้มือที่ถือ ไมโครโฟน ชี้ผู้ฟังประกอบการพูด จึงทำให้เสียงหลุดหายเป็นช่วง ๆ
ข้อ แนะนำ คื อ ไม่ ค วรใช้มื อ ที่ ถื อไมโครโฟนชี้ น อกจากไม่ น่ าดูแ ล้ ว เสี ยงก็ไม่ เข้า ไมโครโฟน ทำให้
เสียงพูดขาด ๆ เกิน ๆ ไม่ราบรื่น

ภาพที่ 3.25 แสดงวิธีการจับไมโครโฟน
ที่มา : zoundlab (Online: 2562)
3. การใช้ไมโครโฟนแบบลอย ปัจจุบันการพูดหันมานิยมใช้ไมโครโฟนชนิดนี้กันมาก เพราะ
สะดวกไม่มีสายไฟระโยงระยางให้เกะกะ มีความคล่องตัวสูง รายละเอียดส่วนใหญ่เหมือนกับการใช้
ไมโครโฟนที่มีสาย ยกเว้นไม่ต้องกังวลว่าจะมีสายไฟไว้เผลอพันมือผู้ใช้ ไมโครโฟนแบบลอย ควรศึกษา
วิธีการ ปิด-เปิด ก่อนทุกครั้ง เพราะแต่ละรุ่นมีสวิตช์ไม่เหมือนกัน และค่อนข้างยุ่งยาก สิ่งสำคัญอีก
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อย่างหนึ่ง คือ แบตเตอรี่ ควรแน่ใจว่าเป็นแบตเตอรี่ใหม่อย่าดูแค่แสงไฟสีเขียว แต่ต้องตรวจสอบ
ดูก่อนว่าเป็นแบตเตอรี่ใหม่หรือไม่เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดแบตเตอรี่หมดขณะกำลังพูด
4. การใช้ไมโครโฟนตั้งโต๊ะ เป็นไมโครโฟนใช้บนโต๊ะประชุมหรือวางไว้บนแท่นพูด มีหลาย
รูปแบบหลายขนาดวิธีการใช้ก็ต่างกัน ถ้าเป็นแบบติดตั้งในห้องประชุม ลักษณะก้านยาวบางรุ่นถูก
ควบคุ ม โดยประธานที่ หั ว โต๊ ะ คื อ ประธานจะเปิ ด -ปิ ด ไมโครโฟนผู้ เข้ าร่ ว มประชุ ม ได้ การปรั บ
ไมโครโฟนด้วยวิธีการยกก้านไมโครโฟนขึ้นลงตามความพอใจ
5. การใช้ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบ ไมโครโฟนชนิดนี้เป็นไมโครโฟนไร้สายชนิดหนึ่ง เวลา
ใช้ให้มีตัวรับสัญญาณไว้ที่สาบเสื้อ จากตัวรับสัญญาณจะมีสายเชื่อมไปที่กล่องรับสัญญาณส่วนมากจะ
ให้เหน็บไว้ที่เอวหรือเข็มขัด มีสวิตช์เปิด -ปิดก่อนใช้ต้องเปิดสวิตช์นิยมใช้มากในปัจจุบันเห็นได้จาก
ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ผู้ประกาศข่าวหรือแม้แต่การแสดงละคร
การใช้ไมโครโฟนในรูปแบบต่าง ๆ มีข้อควรระวังแตกต่างกันออกไป ผู้พูดต้องระมัดระวังและ
เตรียมการตั้งแต่ต้นดีกว่าแก้ปัญหาในภายหลัง
7. การเชื่อมั่นในตนเอง
เป็นสิ่งสำคัญมากในตัวผู้พูด เพราะถ้าหากผู้พูดมีความเชื่อมั่นในตนเอง การพูดจะดำเนินไป
ได้ด้วยดี ความวิตกกังวลตกใจกลัวจะไม่เกิดขึ้น สำหรับนักพูดมือใหม่ เมื่อออกมาพูด อาจมีอาการ
ประหม่า บางคนตกใจจนพูดไม่ออก มีอาการขาสั่น ปากสั่นหน้าซีด เหงื่อไหล อาการเหล่านี้เกิดจาก
ระบบประสาทภายในร่างกายสั่งการแบบกะทันหัน ประกอบกับอารมณ์วิตกกังวลของผู้พูด ลักษณะ
เช่น นี้ เรีย กว่า “การตื่น เวที ” โดยส่ วนใหญ่ เรามาแก้ปั ญ หาการตื่น เวทีห รือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
อาการประหม่าที่ป ลายเหตุ คือ เมื่อมีอาการต่าง ๆ เกิดขึ้นค่อยหาวิธีจัดการกับมันให้ ห ายไป เช่น
ขาสั่ น ให้ จิ กนิ้ ว เท้าแรง ๆ ตื่น เต้น ใจสั่ น ให้ ดื่ มน้ ำเย็น ก่อนขึ้น พูด หรือหายใจเข้าออกยาว ๆ ลึ ก ๆ
ถ้ามือสั่น มือเย็น ให้ถูไปมาให้เกิดความอบอุ่นของมือ สร้างกำลังใจโดยการตะโกนออกมาดัง ๆ 2 - 3
คำ เช่น สู้ ๆ แต่ต้องมั่นใจว่าไม่รบกวนผู้อื่น หากแต่วิธีเหล่านี้เป็นวิธีการแก้อาการประหม่าที่ปลาย
เหตุ ถ้าผู้พูดรู้จักความประหม่าได้ดีก็จะมีวิธีการป้องกันไม่ให้ความประมาทมีอิทธิพลเหนือผู้พูดได้
อาการประหม่า แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ (แสงธรรม บัวแสงธรรม,2557: 57-76)
1. ประหม่าเนื้อหา เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการประมาณในระดับต้น ๆ โดยส่วนใหญ่
มักจะปฏิเสธการขึ้นพูด แล้วให้เหตุผลว่าไม่รู้จะพูดอะไร คิดไม่ออกว่าจะพูดอะไร ซึ่งอาการประหม่า
เนื้อหานี้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
1.1 ประเภทที่ไม่มีเวลาเตรียมตัว ผู้พูดจะเจอเหตุการณ์ที่ต้องพูดแบบไม่ทันตั้งตัว
หรือพูดแบบกะทันหัน เช่น การกล่าวให้แสดงความคิดเห็น เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผู้ พูดมักจะใช้
ท่าไม้ตายในการรับมือ ด้วยวิธีการยกมือขึ้นแล้วชี้ไปที่คนข้าง ๆ ทำนองว่าคนนั่งข้าง ๆ เขามีความ
เหมาะสมมากกว่ า และมี ค วามสามารถมากกว่ า ในการพู ด ซึ่ งเป็ น สถานการณ์ ที่ ไม่ ค วรเกิ ด ขึ้ น
หากเจอสถานการณ์เช่นนี้ แนะนำว่า ให้พูดในสิ่งที่เราถนัด และพยายามพูดในลักษณะของการชื่นชม
ยกย่องคนฟังไว้ก่อน โปรดจำไว้ว่า คนฟังมักจะจดจำหรือประทับใจจากความรู้สึกของผู้พูดไม่ใช่จาก
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เนื้อหา เพราะฉะนั้นเวลาพูดกะทันหันให้เน้นไปที่อารมณ์ความรู้สึกที่เรามีต่อกลุ่มผู้ฟัง ในขณะที่เป็น
เรื่ องเชิงบวกหรือเป็ น เรื่องดี ๆ เพราะการพูดยาวไปก็ใช่ว่าจะเป็น เรื่องที่ดีเสมอ พูดมากก็ผิ ดมาก
พูดนานก็อาจทำให้คนฟังเบื่อ
1.2 ประเภทการพูดที่มีเวลาเตรียมตัว สำหรับการเตรียมเนื้อหาแบบมีเวลาเตรียม
ตัวนั้นไม่ยาก แต่ผู้พูดต้องรู้ว่าเราจะพูดเรื่องอะไร มีประเด็นหลักที่จะให้ผู้คนฟังรับรู้คืออะไร ถ้าเป็นไป
ได้ควรสรรหาตัวอย่ างมาประกอบเพื่อให้ เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เมื่อเตรียมเนื้อหาแล้วก็จัดวาง
โครงสร้างให้เหมาะสม อาจเริ่มจากการเกริ่นนำเล็กน้อย ค่ อยค่อยปูเรื่องไปสู่วิกฤติหรือปัญหาที่ผู้พูด
ต้องการพู ดถึ ง จากนั้ น จึ งเข้ าสู่ ช่ว งสำคัญ ที่ ต้องเน้ น เป็ นพิ เศษ และสรุป ตอนท้ ายอย่างประทับ ใจ
หรืออยู่ในประเด็น
2. ประหม่าสถานที่ เป็นอาการตื่นเวทีสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนด้วยปรากฏอาการ
ตื่นเต้น มือไม้สั่น เมื่อตอนใกล้จะขึ้นเวที บางคนชะล่าใจว่าไม่ตื่นเต้น เพราะตอนมาถึงงานใหม่ ๆ
ก็ไม่ได้มีอาการอะไรมากนัก แต่พอจวนเจียนเวลาเข้ามาอาการตื่นเวทีก็ปรากฏขึ้นมาอย่างฉับพลัน
ซึ่งอาการตื่น เวทีนี้ เกิดจากความไม่คุ้น เคย ความอ่อนประสบการณ์ ในการขึ้นเวที ผู้ พูดบางคนไม่
สามารถเก็บ อาการตื่น เต้น ไว้ได้ ข้อแนะนำเพื่ อแก้ไขอาการเหล่ านี้ คือ การไปถึงก่ อนงานจะเริ่ม
1 ชั่วโมงเป็ นอย่างน้อย ให้ถึงงานก่อนที่เวทีจะจัด เตรียมเรียบร้อย มีเจ้าหน้าที่มาติดตั้งเครื่องเสียง
ไมโครโฟน ติดตั้งข้อความที่ฉากหลังของเวที ช่วงเวลาอย่างนี้เหมาะที่ผู้พูดจะไปสร้างความคุ้นเคยกับ
เวทีเสียก่อน โดยวิธีการให้เดินขึ้นเวทีไปที่ขาตั้งไมโครโฟน ขยับไมโครโฟนแล้วทดสอบว่าเสียงดีหรือไม่
และเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเวที
3. ประหม่าบุคคล เป็นอาการประหม่าที่พบเจอกันได้บ่อย ๆ แม้กับคนที่พูดอยู่เป็นประจำ
ทุกวัน พอเปลี่ยนกลุ่มคนฟังหน้าใหม่จะมีอาการทันที จะตื่นเต้นทุกครั้งที่ต้องพูดกับคนแปลกหน้า
ซึ่งการป้องกันไม่ให้เกิดอาการประหม่าตื่นเต้นกับบุคคลต้องแก้ที่ใจ ด้วยการปรับวิธีคิดของเราเสียใหม่
จะทำให้ผู้พูดขจัดอาการประหม่าบุคคลได้ผลที่สุด
4. ประหม่าเฉียบพลัน เป็นอาการประหม่าที่เกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัว เรียกได้ว่าเป็นอุบัติเหตุที่
เกี่ยวข้องกับการพูดที่เกิดขึ้นมาโดยไม่คาดคิด ไม่ได้ตั้งใจ เช่น ไฟดับ ลำโพงไม่ดัง เครื่องฉายไม่ทำงาน
และบางเหตุการณ์อาจช่วยให้ประมาทตื่นเต้นเฉียบพลัน บางคนพูดอยู่ก็มีผู้ฟังเดินออกจากห้อง ผู้พูด
จะรู้สึกขาดความเชื่อมั่นขึ้นมา และนึกว่าตนเองคงพูดอะไรไม่ดีหรือไม่น่าสนใจ แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไร
ขึ้นในขณะที่กำลังพูด สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ต้องไม่หยุดการพูด อาจหยุดเงียบเพื่อผ่อนลมหายใจเพียง
เล็กน้อย แต่ไม่ใช่การถอนหายใจแรงออกมา เก็บอาการในขณะที่หายใจเข้าไปลึก ๆ ช้า ๆ อย่างเงียบ
ด้วยการยิ้ม หรือสายตามองไปรอบ ๆ ทำเหมือนกำลังจะบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญ สิ่งเหล่านี้
สามารถทำได้ ค ล่ อ งและดู เป็ น ธรรมชาติ โดยการสั่ ง สมประสบการณ์ ใ ห้ ม ากพอ ดั ง นั้ น เรื่ อ ง
ประสบการณ์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ผู้พูดจะต้องหาโอกาสให้กับตัวเองได้สัมผัสกับเวทีบ่อย ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเวทีเล็กหรือเวทีใหญ่ ผู้ฟังจะมากหรือจะน้อยไม่สำคัญ
งานวิจั ย ของสวพร จั น ทรสกุล และคณะ (2561) ได้กล่ าวถึ งความวิตกกั งวลของการพู ด
นำเสนอหน้ า ชั้ น เรี ย นของนั กศึ ก ษ าหลั ก สู ต รศิ ล ป ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า ภ าษาไท ย
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบว่า ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ
1) ปั จ จั ย ภายใน ประกอบด้ ว ยปั จ จั ย ย่ อ ย จำนวน 3 ปั จ จั ย ได้ แ ก่ 1.1) ความเชื่ อ มั่ น ในตนเอง
1.2) บุ คลิ กภาพเฉพาะบุ คคล และ 1.3) สภาวะสภาพจิตใจขณะนำเสนอ และ 2) ปัจจัยภายนอก
ประกอบด้ ว ยปั จ จั ย ย่ อ ย จำนวน 4 ปั จ จั ย ได้ แ ก่ 2.1) อาจารย์ ผู้ ส อน 2.2) เพื่ อ นร่ ว มชั้ น เรี ย น
2.3) การใช้ ภ าษาและทัก ษะการพู ด 2.4) เนื้ อหา สื่ อและอุป กรณ์ การนำเสนอ ทั้งนี้ ปั จจัยภายใน
ที่ส่งผลกระทบต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาในการพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนมากที่สุด คือ ประเด็น
ความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษาว่าความวิตกกังวลที่เกิดจากการขาด
ความเชื่อมั่นในตนเองจะส่งผลกระทบในหลายด้านต่อการนำเสนอ อีกทั้งบุคลิกภาพเฉพาะบุ คคล
นักศึกษาบางคนไม่ชอบอยู่ต่อหน้าผู้คนจำนวนมาก จึงไม่สามารถพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้ หรือหาก
ต้องนำเสนอจะมีอาการมือไม้สั่น เหงื่อไหล เกิดความวิตกกังและกลัวการนำเสนอหน้าชั้นเรียน ซึ่งเป็น
ผลต่อสภาวะสภาพจิตใจขณะนำเสนอ นักศึกษาจะมีความรู้สึกสมองว่างเปล่าจนเกือ บพูดต่อไปไม่ได้
เมื่อต้องออกมาพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียน ในส่วนปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อความวิตกกังวลของ
นักศึกษาในการนำเสนอหน้าชั้นเรียนมากที่สุด คือ ประเด็นอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาจะเกิดอาการ
ประหม่าเมื่ออาจารย์มักแก้ไขข้อผิดพลาดทันทีทันใดขณะที่กำลังนำเสนอ ซึ่ งสอดคล้องกับการให้
ข้อคิดเห็นของนักศึกษาว่าอาจารย์มีส่วนอย่างมากต่อความวิตกกังวลของนักศึกษา ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นใน 2 ประเด็นถึงความวิตกกังวลของนักศึกษา คือ ประเด็นที่ 1 เกิดจากความคาดหวังของ
อาจารย์ในเนื้อหาที่นักศึกษานำมาเสนอหน้าชั้น และประเด็นที่ 2 ประสบการณ์ของนักศึกษาที่ไม่ได้
ในการนำเสนอหน้าชั้นเรียน ซึ่งนักศึกษาต่างให้ความเห็นว่า มีความกลัวทุกครั้งในการนำเสนอว่า
อาจารย์จะตำหนิเรื่องเนื้อหาในการนำเสนอในขณะที่นำเสนอหรือไม่ และเมื่อพูดหรือนำเสนอเนื้อหา
ผิดพลาด อาจารย์ก็จะพูดแทรกขึ้นมาทันที จึงทำให้นั กศึกษาเกิดประสบการณ์ที่ไม่ดีในการนำเสนอ
หน้าชั้นเรียนในครั้งต่อไป รองลงมาประเด็นเพื่อนร่วมชั้นเรียน นักศึกษารู้สึกว่าเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน
สามารถพูดนำเสนอได้ดีกว่า เพื่อนที่มีความสามารถในการพูดได้ดี มักสร้างความกดดันให้กับนักศึกษา
ที่มีทักษะการพูดนำเสนอไม่ดีพอสมควร เนื่องจากอาจเกิดการเปรียบเทียบ จึงทำให้นักศึกษาที่ต้อง
ออกมาพูดนำเสนอต่อมีความกดดันและวิตกกังวลในการพูดนำเสนอ และเพื่อนยังส่งผลต่ออารมณ์
และความรู้สึกจึงทำให้ขาดความมั่นใจ ลำดับต่อมาประเด็นเนื้อหา สื่อและอุปกรณ์การนำเสนอ ซึ่ง
สอดคล้ องกั บ ความคิ ดเห็ น ของนั กศึ กษาว่าปั ญ หาเรื่องการเรียบเรีย งไวยากรณ์ ห รือ ประโยคทาง
ภาษาไทยในการพูดนำเสนอมีสาเหตุมาจากนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูในการพูดเป็นภาษาแรก
เมื่อต้องออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนจึงเกิดความกังวลเรื่องการเรียบเรียงประโยคหรือการเลือกใช้คำ
ไทยให้ ถูกต้อง และประเด็นเนื้อ หา สื่อและอุปกรณ์ การนำเสนอ ข้อจำกัดของเวลาทำให้ นักศึกษา
ตื่นเต้นจนทำให้คุณใช้เวลานานเพื่อนึกถึงสิ่งที่ต้องการนำเสนอ
อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกประหม่านั้นเกิดขึ้นได้เสมอ จนกว่าผู้พูดจะมีประสบการณ์ในการพูด
มากพอสมควร หรือมีการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี แต่ถ้าผู้พูดเกิดความรู้สึกตื่นเวทีเมื่อเผชิญหน้ากับผู้ฟัง
ผู้พูดควรจะแก้ด้วยวิธีการเคลื่อนไหวร่างกายให้เป็นประโยชน์ก็ได้ แต่ทั้งหมดทั้งมวลผู้พูดจะต้องมีสติ
ไหวพริบ และให้คิดเสียว่าอย่างน้อยความประหม่าเล็กน้อย ในระดับที่ควบคุมได้จะทำให้ผู้พูดมีความ
ตั้งใจมากขึ้นในการขึ้นเวที
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กระบวนการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพก่อนพูด ผู้พูดควรเตรียมลำดับขั้นตอนเพื่อให้
การพูดสามารถดำเนินการไปสู่เป้าหมาย ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีท่าทีที่สง่าผ่าเผย มีกิริยาที่น่าชื่นชม
ย่อมเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้ฟังตั้งแต่แรกเริ่ม นอกจากนี้การแสดงถึงความสามารถในการใช้ภาษา
น้ำเสียงการแสดงความรู้ หรือการแสดงแนวคิดสิ่งแปลกใหม่ ถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผู้พูด
ทุกคนควรตระหนัก และมันเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ คุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งสะท้อนภาพลักษณ์
ของผู้พูดซึ่งผู้ฟังสามารถประเมินได้ตลอดเวลา การพูดที่ดีจึงควรเตรียมความพร้อมของผู้พูดตั้งแต่ต้น
จนจบ

การวิเคราะห์ผู้ฟัง
การวิเคราะห์ผู้ฟัง เป็นการกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนพูด เป็น กระบวนการสื่อสารที่
เกี่ยวข้องกับผู้ พูด ผู้ฟัง และเนื้อหาที่พูด ผู้พูดจะต้องสื่อความหมายความรู้สึกตลอดจนข้อคิดความ
คิดเห็ นที่ผู้ฟังสนใจ ผู้พูดส่วนใหญ่ มักมองข้ามความจริงที่ส ำคัญข้อนี้ ปกติผู้ พูดมักจะพูดแต่เรื่องที่
ตนสนใจ มีแต่ความคิดที่สำคัญของตนลงไปให้ผู้ฟัง จนลืมคิดไปว่าเนื้อหานั้นอาจไม่ มีความสำคัญต่อ
ผู้ฟังเลยก็ได้ ดังนั้นการวิเคราะห์ผู้ฟังจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้พูดมองข้ามไม่ได้ ถ้าผู้พูดไม่รู้จักกลุ่มผู้ฟังนั้นก็
ควรสอบถามจากผู้รู้หรือผู้เกี่ยวข้องหากไม่สามารถทำได้จากวิธีดังกล่าวผู้พูดก็ต้องวิเคราะห์ด้วยวิธี
การศึกษาข้อมูล ซึ่งแยกตามทฤษฎีของ ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์ (2537: 29) ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. สภาวะทางสังคมของผู้ฟัง
2. การยึดมั่นและทัศนคติของผู้ฟัง
3. ทัศนคติของผู้ฟังที่มีต่อผู้พูด
4. ทัศนคติของผู้ฟังที่มีต่อเรื่องที่พูด
5. การวิเคราะห์สถานการณ์ในการพูด
6. ตัวอย่างโครงร่างการวิเคราะห์ผู้ฟัง
1. สภาวะทางสังคมของผู้ฟัง
1.1 จำนวนหรือขนาดของผู้ฟัง
ตามหลักจิตวิทยาการพูดกลุ่มผู้ฟังที่มีขนาดเล็กผู้พูดจะต้องพยายามสร้างความ
สัมพันธ์กับผู้ฟังอย่างมาก แต่ถ้าผู้พูดกับผู้ฟังที่เป็นกลุ่มใหญ่ ผู้พูดอาจสร้างความสัมพันธ์กับผู้ฟัง ได้
น้อยลง ทั้งนี้เพราะคนต่างที่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ยิ่งมีขนาดใหญ่เพียงใด ความเป็นตัวของตัวเองจะยิ่ง
ลดลงตามลำดับ โดยเฉพาะช่วงเวลาเมื่อเกิดอารมณ์ ร่วมกันของกลุ่ม วิจิตร อาวะกุล (2524 : 12)
กล่าวว่า มนุษย์จะสูญเสียความเป็นของตัวเอง และมักจะตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ แบบพวกมากลากไป
การทราบจำนวนของผู้ ฟั ง จะช่ว ยให้ ผู้ พู ดสามารถจัด เตรียมเนื้ อหา และเลื อกวิธีก ารพู ดได้อ ย่าง
เหมาะสม รวมทั้ งสามารถจั ด เตรี ย มวัส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ จ ะใช้ ป ระกอบในการพู ด ได้ อ ย่ างครบถ้ ว นซึ่ ง
สุ จ ริ ต เพี ย รชอบ (2529 : 13-14) ก็ ได้ ก ล่ า วถึ งประเด็ น นี้ ไว้ ว่ า ผู้ ที่ ส ามารถทราบจำนวนผู้ ฟั ง ได้
ล่วงหน้าจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเพราะจะทำให้เตรียมเรื่องเตรียมตัวเตรียมใจได้ยิ่งขึ้น การพูดที่
มีผู้ฟังเป็นจำนวนมากนั้น แสดงว่าผู้ฟังมีความสนใจเรื่องที่จะพูด ผู้พูดจึงต้องพยายามเตรียมตัวให้ดี
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เพื่อให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์จากการพูดตามที่เขาคาดหวังไว้ การใช้ถ้อยคำ ข้อควรระมัดระวัง คนหมู่
มากที่อยู่รวมกัน มักไม่เป็นตัวของตัวเองเวลาที่ฟังบรรยายนาน ๆ เขาจะเกิดอาการร่วมของกลุ่มขึ้นมา
แทน เช่น ถ้าผู้ฟังคนหนึ่งหัวเราะขำขันผู้ฟังคนอื่นก็จะหัวเราะไปด้วย ขณะเดียวกันถ้าผู้ฟังบางคนเกิด
ความไม่พอใจก็อาจส่งเสียงที่ไม่สุภาพตามกันขึ้นมาได้ทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจ นอกจากนี้การพูดที่มีผู้ฟังเป็น
จำนวนมาก จนถึงกับเบียดเสียดหรือแออัดจะทำให้ผู้พูดและผู้ฟังเกิดอารมณ์รู้สึกอึดอัด ถ้าอากาศร้อน
อบอ้าวด้วยยิ่งรู้สึกอึดอัดมากขึ้น
1.2 วัยหรือระดับอายุ
เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่จะใช้เป็นเครื่องมือตัดสินความสนใจ ประสบการณ์ และ
ความต้องการของผู้ฟัง เช่น ถ้าต้องพูดเรื่องสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้ผู้ฟังอายุน้อย ผู้พูดจะต้องอธิบาย
มากพอสมควร ส่วนการพูดให้ผู้ฟังที่มีอายุมากผู้พูดไม่จำเป็นต้องอธิบายมากแต่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลมา
อ้างอิง ผู้ฟังที่มีวัยต่างกัน ความสนใจและความเข้าใจเรื่องย่อมต่างกัน การเรียนรู้ถึงอายุผู้ฟังก็เพื่อจะ
ให้ทราบว่าการพูดกับคนในวัยนั้น ควรใช้วิธีการพูดและคำพูดอย่างไร สามารถแยกได้ตามอายุช่วงวัย
ดังนี้
1.2.1 วัยเด็ก เป็นวัยที่ยังรักความสนุกสนาน ซุกซนไม่อยู่นิ่งเฉย ไม่สามารถตั้งใจ
ฟังเรื่องราวได้นาน ๆ มีความเบื่อง่าย มีความสนใจแต่เรื่องสนุกสนานตื่นเต้น อยากรู้อยากเห็น ดังนั้น
การพูดจึงไม่ควรเน้นหลักวิชาการหรือเนื้อหามากจนเกินไป ควรพูดเรื่องที่สนุก ใช้คำพูดง่าย ๆ แต่เป็น
ถ้อยคำที่เต็มไปด้วยอารมณ์ ปลุกเร้า ตื่นเต้น เสียงพูดจะต้องตื่นเต้น ไม่พูดเสียงเบาเด็ดขาด ช่วงเวลา
ในการพูด ไม่ควรพูดนานจนเกินไป เพราะความสนใจของวัยเด็กจะมีช่วงเวลาที่สั้น แต่ควรใช้วิธีการ
เสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้เด็กได้มีส่วนร่วมเข้าไปแทน
1.2.2 วั ย รุ่ น เป็ น วั ย รั ก สวยรั ก งาม ยั ง เป็ น วั ย ที่ อยู่ ใ น ลั ก ษ ณ ะเป็ นเด็ ก
แต่ความสำคัญตนผิดว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว ฉะนั้นเด็กวัยรุ่นไม่ชอบให้ใครมากระทำกับตัวเขาเหมือนกับ
เด็ก วัยรุ่นเป็นวัยที่อยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นเด็กและผู้ใหญ่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะและยังไม่เข้าใจใน
เหตุ ก ารณ์ บ างอย่ าง เพราะไม่ มี ป ระสบการณ์ ม ากเพี ย งพอ ยังไม่ มี ค วามรับ ผิ ด ชอบในเรื่อ งใด ๆ
(ฉัตรวรุณ ตันนนะรัตน์, 2537:30) ฉะนั้นการพูดกับเด็กวัยรุ่น จึงควรมีจุดมุ่ งหมายที่มุ่งในเหตุการณ์
ปัจจุบัน น่าทดลอง เหตุการณ์ที่ทันสมัย ยอมรับความคิดเห็นในความสามารถของวัยรุ่น และควรพูด
สอดแทรกจิตวิทยาเด็กวัยรุ่นด้วย
1.2.3 วัยหนุ่มสาว ส่วนใหญ่มักจะเป็นวัยที่จบการศึกษา วัยนี้เป็นวัยที่มีพลังสูง
มี ค วามกระตือ รื อร้ น อารมณ์ เพ้ อ ฝั น มี อุด มคติ แรงกล้ า สนใจในเรื่องอนาคตความเปลี่ ย นแปลง
มักตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด มีอุดมการณ์และต้องการแก้ไขปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ
ให้ทันสมัย เนื้อหาที่พูดอาจมีความลึกซึ้งและมีความสลับซับซ้อนมากกว่าวัยรุ่น พูดเรื่องอุดมการณ์
หรือเทคโนโลยีตลอดจนวิทยาการสมัยใหม่ ผู้พูดควรใช้เหตุผลและพูดในเชิงโน้มน้าวใจ
1.2.4 วัยกลางคนหรือวัยผู้ใหญ่ เป็นวัยที่มีเหตุผลมาก สนใจเรื่องที่เป็นสาระ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ ยวข้องกับตนเองโดยตรง มีอุดมคติ และมีความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคต
ให้เป็นปึกแผ่น ลักษณะการฟังเน้นเนื้อหาสาระข้อเท็จจริงและความเป็นเหตุเป็นผลในการพูดเป็น
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สำคัญ ดังนั้นผู้พูดกับผู้ฟังในวัยกลางคนหรือวัยผู้ใหญ่จะต้องพูดอย่างมีเหตุผลมีสาระมีน้ำหนัก ชวนให้
น่าเชื่อถือ จึงจะสามารถจูงใจให้คล้อยตามได้ สิ่งสำคัญของผู้พูดในวัยนี้ ผู้พูดควรเตรียมเรื่องอย่าง
ละเอียดรอบคอบ และมีเหตุผลเลือกใช้คำที่มีพลังที่จะชักจูงความคิดของผู้ฟังให้ได้ ไม่ควรพูดเรื่อง
ตลกไร้สาระ แต่อาจมีเรื่องเบาสมองได้บ้าง แต่ไม่ควรพูดเยอะจนเกินไป ดัง นั้นผู้พูดจึงต้องคอยระวัง
สังเกตปฏิกิริยาของผู้ฟังวัยนี้ให้ดี
1.2.5 วัยชรา เป็นวัยที่ผ่านชีวิตและประสบการณ์มามาก และมีความรู้รอบตัว
ต่าง ๆ อย่างดี ผู้ฟังในวัยนี้มักสนใจเรื่องราวในอดีต ชอบคิด ชอบยึดถือสิ่งที่พึ่งพาทางจิตใจ มองโลก
ในแง่ความเป็นจริงมากกว่าการใฝ่ฝันถึงอุดมการณ์ เนื้อหาดังกล่าว ส่วนใหญ่จะเน้นถึงข้อเท็จจริง
ข้อคิดหรือคติสอนใจที่มุ่งเน้นให้ยึดถือและเป็นหลักปฏิบัติ หรือพูดเกี่ยวกับสวัสดิภาพทางครอบครัว
จิตใจ และควรพูดในทำนองเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ปรับทุกข์
การวิเคราะห์วัยของผู้ฟัง นับว่ามีความสำคัญต่อการพูด เพราะนอกจากจะทำให้ผู้พูดได้รู้ถึง
ความต้องการของผู้ฟังในแต่ละวัยแล้ว ผู้พูดสามารถเตรียมเนื้อหารายละเอียดและวิธีการนำเสนอ
ที่จะช่วยเสริมสร้างในการพูดให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไร
ก็ตามกรณีที่ผู้พูดจะต้องพูดในกลุ่มซึ่งมีผู้ฟังต่างวัย การพูดที่ดีควรยึดหลักของความเป็นกลางนั่นก็คือ
ผู้พูดควรเลือกเรื่องหรือยกตัวอย่างที่ผู้ฟังทุกคนสามารถรับฟังได้ เช่น เรื่องความประหยัด หรือเรื่อง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
1.3 เพศของผู้ฟัง
หากผู้พูดได้ทราบล่วงหน้าว่าผู้ฟังประกอบด้วยบุคคลประเภทใดบ้าง จะช่วยให้ผู้พูดสามารถ
เลือกเนื้อหาและรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะนำมาพูดให้สอดคล้องกับรสนิยมของผู้ฟังในการนำเสนอได้
ทั้งนี้ความสนใจของเพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกัน ดังนี้
เพศหญิง มักมีอารมณ์อ่อนไหวต่อคำพูด มีความอ่อนโยน ไม่นิยมคำค่อนข้างหยาบ
สนใจสิ่งที่สวยงาม โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการแต่งกาย แฟชั่นใหม่ ๆ เรื่องเกี่ยวกับการบ้านการ
เรือน การเลี้ยงดูบุตร หรือการจับจ่ายใช้สอย เป็นต้น
เพศชาย มักพูดจูงใจได้ยากกว่าเพศหญิง เพราะจิตใจไม่อ่อนไหวไปตามคำพูด จึงต้อง
อาศัยถ้อยคำที่หนักแน่นและจริงจัง ประกอบไปด้วยข้อเท็จจริง เพศชายส่วนใหญ่มักสนใจเรื่องรถ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม กีฬา เป็นต้น
เนื่ องจากเพศชายและเพศหญิงมีความสนใจที่ต่างกัน นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต (2543 : 141)
ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า การใช้ถ้อยคำหรือการยกตัวอย่างประกอบการพูด ผู้พูดควรระมัดระวังและควร
พิจ ารณาให้ เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการพู ดในกลุ่ มผู้ ฟังที่มีทั้งผู้ ช ายและผู้ ห ญิ ง ควรเลื อกใช้
ถ้อยคำและตัวอย่างที่เป็นกลาง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกที่เป็นอคติ หรือมองว่าผู้พูดเกิดความ
ลำเอียง
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1.4 ความแตกต่างทางความเชื่อและศาสนา
ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์ (2537 : 31) กล่าวว่าเชื่อชาติศาสนา จารีตประเพณี และความ
เชื่อถือ เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่คนเรายึดถือกันมาตั้งแต่ดั้งเดิม ผู้พูดควรศึกษาและระมัดระวังเรื่อง
นี้ด้วย มิฉะนั้นจะทำให้ผู้ฟังขุ่นข้องหมองใจในการพูดครั้งนั้นได้
1.5 ฐานะและอาชีพของผู้ฟัง
ผู้พูดที่ดีควรทราบว่าผู้ฟังส่วนใหญ่มีอาชีพอะไร มีฐานะความเป็นอยู่อย่างไร สภาพ
ทางสังคมเป็นเช่นไร เพื่อผู้พูดได้จัดเตรียมเนื้อเรื่องในการพูดได้อย่างเหมาะสม ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์
(2537: 31) ได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ไว้ว่า การรู้ถึงฐานะและอาชีพของผู้ฟัง ย่อมเป็นผลกำไร
ของผู้พูด เพราะผู้ ฟังในแต่ล ะครั้งมีอาชีพที่ห ลากหลายแตกต่างกัน ย่อมมีความสนใจต่างกัน เช่น
ถ้าผู้ฟังเป็นผู้ที่มีฐานะยากจน ความเป็นอยู่แร้นแค้นผู้ พูดจะต้องพูดในทำนองให้คำปรึกษา และแสดง
ความเห็นใจ หากผู้ฟังที่มีฐานะดี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่มั่นคง ผู้พูดจะต้องเรียบเรียงเรื่องที่จะพูด
ในแนวทางเศรษฐกิจการ ลงทุน แต่ถ้าพูดกับชาวนา ก็ต้องพูดให้ผู้ฟังมีความภาคภูมิใจในอาชีพที่เป็น
กระดูกสันหลังของชาติ เป็นต้น
1.6 ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษาของผู้ฟัง มีผลต่อความสามารถในการรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ ได้มากน้อย
ต่างกัน ผู้พูดจะต้องพิจารณาดูว่าผู้ฟังมีระดับการศึกษามากน้อยเพียงใด นิพนธ์ ศศิธร (2528:45)
ได้ตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ไว้ว่า มาตรฐานการศึกษา ไม่ใช่เครื่องวัดภูมิปัญญาของคนทุกคน แต่พอจะ
กำหนดเป็นหลักทั่วไปได้ว่า ยิ่งมีการศึกษาสูงเพียงใดย่อมมีความเข้าใจเรื่องข้ อความถ้อยคำและศัพท์
ทางวิชาการมากขึ้นเท่านั้น หากพิจารณาในแง่การพูดเพื่อโน้มน้าวใจแล้ว ผู้มีการศึกษาสูงต้องชักจูง
ด้ ว ยเหตุ ผ ลและตรรกวิ ท ยา ผู้ มี ก ารศึ ก ษาน้ อ ยอาจต้ อ งเน้ น ด้ านอารมณ์ แ ละความเชื่ อ มากกว่ า
หมายความว่าผู้มีมาตรฐานการศึกษาสูงหรือต่ำ ยอมเป็นเป้าหมายในการโฆษณาชวนเชื่อ ปลุกฝันหรือ
ชักจูงได้เหมือนกัน แต่ด้วยวิธีการและสาระที่ต่างกัน
สุจิ ตรา จรจิ ตร (2527 : 66-67) ได้กล่ าวถึงการเตรียมเรื่องที่จะพูดโดยพิ จารณาถึงระดับ
การศึกษาของผู้ฟังไว้ 3 ระดับ คือ
1) ผู้ฟังที่มีระดับการศึกษาต่ำ ควรเตรียมเรื่องที่จะพูดดังนี้
1.1) พูดเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย
1.2) พูดเรื่องทั่วไปและมีเนื้อหาไม่ซ้ำซ้อนกัน
1.3) พูดเรื่องที่มีข้อมูลไม่ลึกซึ้งมากนักและมีขอบเขตไม่กว้างจนเกินไป
1.4) มีตัวอย่างที่ชัดเจนและสอดคล้องกับผู้ฟัง
1.5) ใช้ภาษาง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนหรือกำกวม
2) ผู้ฟังที่มีระดับการศึกษาสูง ควรเตรียมเรื่องที่จะพูดดังนี้
2.1) พูดเนื้อหาเชิงวิชาการที่ลึกซึ้ง
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2.2) เป็นเรื่องที่มีเหตุผล ข้อมูลและข้อเท็จจริงประกอบ
2.3) เลือกใช้ศัพท์เทคนิคหรือศัพท์ยากตามความเหมาะสม
2.4) เนื้อหาที่พูดให้ความรู้ประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆ
2.5) ใช้ความเปรียบ สุภาษิต และคำคมประกอบการพูด
3) ผู้ฟังที่มีการศึกษาหลายระดับ ควรเตรียมเรื่องที่จะพูดดังนี้
3.1) ควรเลือกเรื่องที่ผู้ฟังทุกระดับสามารถฟังได้
3.2) เป็นเรื่องที่ไม่ลึกซึ้งหรือง่ายจนเกินไป
3.3) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ฟังโดยทั่วไป
3.4) ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย หรือถ้าใช้ศัพท์ยาก ควรขยายความหมายให้ชัดเจน
1.7 การเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
การที่ผู้พูดรู้ว่าผู้ฟังเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสังคมนั้น เท่ากับเป็นการช่วยให้
เตรีย มตัวได้ดียิ่ งขึ้น กล่ าวคือ ผู้ พู ดจะรู้ ว่ากลุ่ มนั้ น ๆ มีค วามสนใจด้านใด มีทั ศนคติอย่างไร เช่ น
ถ้าผู้ฟังเป็นสมาชิกของสมาคมการค้าสินค้าส่งออก ผู้พูดจะได้ความรู้เบื้องต้นแล้วว่าผู้ฟังส่วนใหญ่เป็น
พ่อค้านักธุรกิจที่ส่งออก เรื่องที่เตรียมตัวในการพูดจึงควรเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนและสินค้าส่งออก
นอกประเทศ วิธีการติดต่อที่คล่องตัวทั้งในและนอกประเทศสินค้าที่ ต่างประเทศสนใจ เป็นต้น หรือถ้า
กลุ่มผู้ฟังเป็ นสมาชิกของชมรมนิย มไทย ผู้พูดจะได้ความรู้เบื้องต้นแล้วว่าจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น
เกี่ยวกับการส่งเสริมสินค้าไทย น่าจะมีความเป็นนิยมไทยไม่เพียงแต่สินค้าแต่อาจรวมถึงวัฒนธรรมอีก
ด้วย (ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์, 2537:32)
2. การยึดมั่นและทัศนคติของผู้ฟัง
การยึ ดถื อเอาความเชื่ อค่า นิ ย ม และทั ศนคติ จากผู้ ที่ อยู่ ใกล้ ชิด และสภาพแวดล้ อมการ
เป็ นอยู่ สิ่งเหล่านี้จะยึดติดแน่นจนเป็น นิสัยและเป็นความคิดที่ฝังหั วจนสื่อออกมาเป็นการกระทำ
เช่น คนบางกลุ่มยึดมั่นในค่านิยมของการรับราชการมากกว่าการค้าขาย บางคนยังยึดมั่นเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจและการครองชีพ ดังสำนวนที่ว่า เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย หรือแม้แต่บางคนยัง
ยึดมั่นว่า รถไฟเรือเมล์ลิเกตำรวจนั้นไม่ควรคบหาเป็นสามีด้วย แต่ในขณะเดียวกันบางคนก็จะเห็นว่า
สิ่งที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นนั้นไร้สาระ เมื่อผู้พูดรู้ว่าผู้ฟังยึดมั่นในความเชื่อและทัศนคติด้านใดด้านหนึ่ง
แล้ว ก็ควรหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงสิ่งที่ขัดแย้งต่อความเชื่ อนั้น ในขณะเดียวกันก็ควรเตรียมเรื่องให้อยู่
ในแนวเดีย วกัน กับ ความยึ ดมั่น และทัศนคติของผู้ ฟั ง ในการพู ดนั้น ๆ ก็จะมีแนวโน้มที่จะประสบ
ความสำเร็จ
3. ทัศนคติของผู้ฟังที่มีต่อผู้พูด
ทัศนคติส่วนใหญ่ที่ผู้ฟังที่มีต่อผู้พูด จะมีตั้งแต่เริ่มต้นในการสื่อสาร ในปัจจุบัน พบว่า ผู้พูดที่
ผู้ฟังนิยมชมชอบยอมรับและประทับใจนั้นมักมีคุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพน่านับถือ มีความกล้าพูด
และมีความเป็นมิตร ทัศนคติส่วนใหญ่ที่ผู้ฟังมีต่อผู้พูดก็คือ ผู้พูดเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงหรือไม่ และในขณะ
ที่พูดนั้นมีพฤติกรรมอย่างไร ทั้งนีผ้ ู้ฟังจะถามตัวเองเกี่ยวกับผู้พูดในหลายประเด็น เช่น
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1)
2)
3)
4)
5)

คนนี้จะพูดดีไหม มีสติปัญญาที่ลึกซึ้ง เฉียบแหลม และมีประสบการณ์ไหม
เป็นคนดีเป็นคนน่านิยมหรือไม่
เป็นคนน่าไว้ใจคนซื่อตรงยุติธรรมและจริงใจหรือไม่
เป็นคนกระฉับกระเฉงกล้าพูดหรือไม่
เป็นคนที่มีความอบอุ่นเป็นมิตรและมีความเชื่อมั่นในตนเองหรือไม่

ซึ่งตั้งแต่ข้อที่ 1-5 เป็นคุณลักษณะที่ผู้ฟังต้องการจากผู้พูด คุณลักษณะเหล่านี้มีอิทธิพลต่อ
ทัศนคติของผู้ฟังที่มีต่อผู้พูดเป็นอย่างมาก
4. ทัศนคติของผู้ฟังที่มีต่อเรื่องที่พูด
โดยส่ ว นใหญ่ ค วามรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ที่ ผู้ ฟั ง มี ต่ อ เรื่ อ งที่ จ ะนำมาพู ด ผู้ ฟั ง บางส่ ว นอาจมองถึ ง
คุ ณ ประโยชน์ ห รื อ สาระสำคั ญ ในประเด็ น ที่ ผู้ พู ด นำเสนอว่ า เรื่ อ งที่ พู ด มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งและมี
ความสัมพันธ์กับผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับ อย่างไร ขณะเดียวกันผู้ฟังบางส่วนไม่ได้ให้ความสนใจ
กับ เรื่องที่น ำเสนอแต่อย่างใด หากผู้ พูดสามารถสร้างทัศนคติของผู้ฟังที่มีต่อเรื่องที่จะนำมาพูด ได้
จะช่วยให้ผู้พูดสามารถปรับเนื้อหาหรือสอดแทรกข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และเหมาะกับ
ความต้องการของผู้ฟัง โดยปกติผู้ฟังจะสนใจเรื่องที่ผู้พูดนำมาเสนอ ถ้าไม่สนใจก็จะเฉยต่อเรื่องที่ฟัง
นักวิจัยสมัยใหม่บางคนกล่าวว่าทัศนคติของผู้ฟังนั้นเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าการพูดในแต่ละครั้งจะประสบ
ความสำเร็จหรือไม่ ถ้าผู้ฟังไม่สนใจผู้พูดก็จะแสดงอาการต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)

ไม่สนใจที่จะฟังเนื้อหาสาระเรื่องนั้น
ฟังบ้างไม่ฟังบ้าง
ไม่ยอมรับผู้พูดว่ามีความรู้
ไม่รับฟังเนื้อหาสาระที่ผู้พูดพูดโดยอ้างบุคลิกที่ด้อยของผู้พูดเป็นข้ออ้าง

เรมอนด์ดอส.รอส (Raymond S.Ross อ้างในวิรัช ลภิรัตนกุล, 2526:38) พิจารณาปฏิกิริยา
แห่งทัศนคติของผู้ฟัง ที่มีต่อจุดมุ่งหมายหรือเรื่องที่นำมาพูดดังนี้

ภาพที่ 3.26 สเกลทัศนคติของผู้ฟัง
จากรู ป จะเห็ น ได้ ว่ า ภาพทั ศ นคติ ข องเรมอนด์ ด อส.รอส (Raymond S.Ross) ผู้ ฟั ง จะมี
ทัศนคติคัดคาน ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย และสนับสนุนต่อเรื่องที่พูด
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นอกจากนี้ ภิน ท์ ภารดาม (2557: 49-58) ได้กล่ าวถึงทั ศนคติที่ มีต่อเรื่องที่พู ด สรุปได้ว่า
ความชอบใจ ไม่ ช อบใจ เกิ ด ขึ้ น อยู่ ต ลอดเวลาในขณะที่ ฟั ง อยู่ ที่ ว่ าผู้ พู ด จะสั งเกตเห็ น ได้ ห รือ ไม่
ลักษณะการฟังได้ในแสดงตารางที่3.1 ศิลปะของการฟังด้วยความรู้สึกตัว ดังนี้
ตารางที่ 3.1 ศิลปะของการฟังด้วยความรู้สึกตัว
แบบของการฟัง ฟังแต่ไม่ได้ยินได้
ฟังแล้วจม
ยินแต่ไม่ได้ฟัง
ลักษณะเฉพาะ
ใจไม่ได้อยู่กับการ ฟังแล้วเขิน
ฟัง
ติดตามเรื่องเราไป
จนเอามาเป็น
อารมณ์
มีอาการนัวเนียอยู่
ในอารมณ์หรือ
เรื่องราวนั้น
อาการที่
เหม่อลอย
ใบหน้ามีเลือดขึ้น
สังเกตเห็นได้
ตาลอย
บางครั้งน้ำตาคลอ
เสียงสั่นเครือเวลา
ต้องพูด
หายใจถี่
สาเหตุ

ไม่มีสมาธิจดจ่อ
อยู่กับการฟัง
เป็นคนวอกแวก
ง่าย

อุปสรรคของการ
เรียนรู้

เรียนรู้แบบลึก
ไม่ได้ รู้เรื่องใดก็
เพียงผิวเผินหรือ
ฉาบฉวย

แนวทางแก้ไข
เบื้องต้น

ฝึกสมาธิ

ฟังแล้วคิดหนัก
ไปข้างหน้า
ขนาดที่ฟังคิด
เทียบเคียง
พยายามหา
ข้อสรุปที่เข้ากันได้
กับสมมติฐานหรือ
ความเชื่อเดิมของ
ตน
พูดแทรกโดยไม่รอ
ให้อีกฝ่ายพูดจบ
ร่างกายแข็งเกร็ง
ต่อต้าน
แววตาแข็งกร้าว
ไม่ผ่อนคลาย
มีนิสัยโกรธง่าย
ความถือตน
แยกแยะไม่ได้ว่า อยู่ติดอยู่กับ
สิ่งใดเป็น
ความเห็นแก่ตน
ปรากฏการณ์และ แบบสุดโต่ง
สิ่งใดเป็นความ
กลัวคนอื่นติเตียน
คิดเห็นของตน
ว่าไม่เก่ง
มองไม่เห็นความ ไม่เปิดรับความรู้
เชื่อมโยงของ
หรือประสบการณ์
ปรากฎการณ์
ใหม่ๆที่ไม่เข้ากับ
เพราะถูกดึงให้
ความเชื่อหลักการ
คลุกเคล้าอยู่ใน
ของตน
อารมณ์
ฝึกการกลับมา
รู้สึกตัว
100

ปลูกฝังศรัทธา
ความเชื่อ

ฟังแล้วคิดตาม
ขนาดที่ฟังไปคิด
เทียบเคียง
พยายามทำความ
เข้าใจ

ตาลอยไม่สบตา
ไม่ตอบสนองต่อ
เรื่องราวที่กำลัง
ได้ยินได้ฟัง
ขาดความเข้าใจ
และทักษะเรื่อง
การฟังกลัวจะลืม
ตัวจะจับประเด็น
ไม่ได้กลัวคนอื่น
ว่าโง่
การเรียนรู้ช้า
เพราะไปติดอยู่
กับความพยายาม
หาเหตุผลหรือ
การอ้างอิงจาก
ความรู้เก่าของตน
มันสังเกตการฟัง
ของตนไม่ให้ไป

แบบของการฟัง ฟังแต่ไม่ได้ยินได้
ยินแต่ไม่ได้ฟัง

ฟังแล้วจม

ฟังแล้วคิดหนัก
ไปข้างหน้า
ออกจากเรื่องราว โดยเฉพาะความ
บ่อย ๆ
เชื่อในสัจจะที่รู้
เห็นและพิสูจน์ได้
กลับเนื้อกับตัว
กลับมาบ่มเพาะ
สุนทรียภาพศิลปะ
ความรู้สึก
ละเอียดอ่อนที่
ก้าวข้ามการใช้
เหตุผล

ฟังแล้วคิดตาม
ติดอยู่กับความ
สมบูรณ์แบบ
กลับมารู้สึกตัว
บ่อย ๆ

ที่มา: ภินท์ ภารดาม, 2557: 58-59
จากตาราง จะเห็นได้ว่าผู้พูดจำเป็นจะต้องสังเกตพฤติกรรม และปฏิกิริยาของผู้ฟังต่อการ
ตอบสนองต่อผู้พูด เพื่อที่ผู้พู ดสามารถปรับทัศนคติของผู้ฟังต่อเรื่องที่ตนพูดได้อย่างรวดเร็ว ถ้าผู้ฟัง
รู้สึกเฉย ๆ อาจเรียกร้องความสนใจ เช่น การตบโต๊ะ หรือเพิ่มระดับเสียงให้ดังขึ้น ถึงแม้ในขณะที่ผู้พูด
พยายามวิเคราะห์ ผู้ฟั ง แต่ห ากไม่มีการวิเคราะห์ ผู้ ฟังก่อนการพูดอย่างจริงจัง จะไม่ได้ผ ล 100%
และทัศนคติของผู้ฟังอาจเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่กำลังพูด ดั งนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุด ผู้พูดจะต้องคอยดู
ปฏิกิริยาของผู้ฟังในขณะที่พูดจนจบ ควรสังเกตว่าผู้ฟังนั่งท่าใด สีหน้า การหัวเราะ การกระซิบคุยกัน
การหาว การปรบมือ หรือแม้แต่กระทั่งการบิดตัว ซึ่งปฏิกิริยาเหล่านี้ เป็นสื่อที่จะบ่งบอกถึงทัศนคติ
ของผู้ฟังที่มีต่อผู้พูดและเรื่องที่มีต่อผู้พูด ดังนั้นในฐานะที่ผู้พูดเป็นผู้ส่งสาร ควรตระหนักว่าปฏิกิริยา
ของผู้ฟังที่กล่าวมาเป็นผลสะท้อนกลับของผู้ฟังในฐานะเป็นผู้รับสาร ฉะนั้นผู้พูดจะต้องเลือกเรื่องที่พูด
และวิธีการพูดให้เหมาะสมกับทัศนคติและความสนใจของผู้ฟัง
5. การวิเคราะห์สถานการณ์ในการพูด
เมื่อวิเคราะห์ผู้ฟังแล้ว ผู้พูดควรจะวิเคราะห์สถานการณ์ในการพูดครั้งนั้นด้วย การวิเคราะห์
สถานการณ์ล่วงหน้าจะช่วยให้ผู้พูดมีความมั่นใจ และประสบความสำเร็จในการพูดยิ่งขึ้น สถานการณ์
ที่ผู้พูดควรรู้ มีดังต่อไปนี้
5.1 โอกาส ผู้พูดควรทราบก่อนว่าโอกาสในการพูดครั้งนั้นเป็นอย่างไร เช่น การพูดอวยพรใน
งานสมรสยอมไม่เหมือนกับ การพูดอวยพรในงานวันเกิด การใช้ถ้อยคำตลอดจนการแต่งกายย่อม
เปลี่ยนไป ผู้พูดที่ดีจึงควรทราบก่อนว่าตนจะต้องพูดในโอกาสอะไร เพื่อจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้องและ
เหมาะสม
5.2 เวลา เป็ น ส่ ว นสำคัญ ส่ วนหนึ่งในการพู ด ผู้ พู ดจะต้องทราบกำหนดเวลาในการพู ดที่
แน่นอนว่าจะต้องใช้เวลาในการพูดนานเพียงใด พูดในช่วงเวลาใด เพราะหากเวลาและช่วงเวลาในการ
พูดที่แตกต่างกันผู้พูดจะต้องเตรียมตัวต่างกันออกไปด้วย เช่น ถ้าระยะเวลาในการพูดสั้นผู้พูดจะต้อง
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เลื อกพู ดในสาระสำคัญ เท่านั้ น ถ้าพู ดในช่ว งเวลาที่ ใกล้ รับประทานอาหารผู้ ฟั งอาจจะเกิด อาการ
กระวนกระวายเพราะหิว เป็นต้น
5.3 สถานที่ การรู้ถึงสถานที่ที่จะพูดนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้พูดควรทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้เตรียม
ทั้งร่างกาย การแต่งกาย เนื้อเรื่อง รวมทั้งสื่ออุปกรณ์ประกอบการบรรยาย เพราะเรื่องที่เหมาะสมกับ
สถานที่หนึ่งนั้น อาจจะไม่เหมาะสมกับอีกสถานที่หนึ่งก็ได้
6. ตัวอย่างโครงร่างการวิเคราะห์ผู้ฟัง
ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์ (2534: 36) ได้ทำโครงร่างการวิเคราะห์ผู้ฟัง เพื่อเป็นการวางแผนใน
การปรับเนื้อหาและการพูดที่เหมาะสมกับความสนใจและทัศนคติของผู้ฟัง ดังนี้
ตารางที่ 3.2 โครงร่างการวิเคราะห์ผู้ฟัง
เรื่อง
การขาดแคลนสมาชิกสภาชาย – หญิง
เพื่อ
เสนอประเด็นแก่สภานักศึกษา
จุดมุ่งหมายทั่วไป
เพื่อชักจูงนักศึกษา
จุดมุ่งหมายเฉพาะ
เพื่อให้ สมาชิกสภานักศึกษา แสดงความคิกเห็นและเห็นด้วยกับ
ระเบี ย บที่ ขอเพิ่ มจำนวนสมาชิก สภา ที่ ม าจากชมรมต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย
ผู้ฟัง
สมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การวิเคราะห์ผู้ฟัง
จำนวนผู้ฟัง
40-50 คน
เพศและวัย
เพศชายและเพศหญิง อายุประมาณ 19 - 23 ปี
อาชีพ
นักศึกษา
ความรู้ของผู้ฟัง
มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบของสภานักศึกษา และมีความรู้
จำกัดและไม่พอใจระเบียบบางข้อ
ความสนใจของผู้ฟัง
สนใจการเรียนและปัญหาของตนเองตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัย
การยึดมั่น
เชื่อว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน
ทัศนคติที่ผู้ฟังมีต่อผู้พูด
เป็นกันเองเพราะผู้พูดเป็นเพื่อนสมาชิกสภานักศึกษาด้วยกัน
ทัศนคติที่ผู้ฟังมีต่อเรื่องที่พูด
สนใจ เพราะเกี่ยวข้องกับสภานักศึกษา
วิเคราะห์สถานการณ์ในการพูด
โอกาส
การประชุมประจำเดือนของสภานักศึกษา
เวลา
เริ่มเวลา 13.00-16.30น. ใช้เวลาการพูด คนละ 15 นาที
สถานที่
ห้องประชุมสภานักศึกษา
ที่มา : ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์, 2534 : 36
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การวิเคราะห์ผู้ฟังในขณะที่พูดนั้น แม้จะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ทำได้ง่ายนักแต่ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ
และเป็ น สิ่ งจำเป็ น ที่ ผู้ พู ด ทุก คนไม่ค วรละเลย ทั้ งนี้ ก ารวิเคราะห์ ผู้ ฟั งขณะพู ด เป็ น การเตรียมการ
ในขั้นปฏิบัติ ซึ่งผู้พูดจะต้องอาศัยการสังเกตปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาโดยฉับพลัน ได้เรียนรู้
ประเภทของผู้ฟังขณะพูดพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขจะทำให้ผู้พูดมองภาพผู้ฟังได้เด่นชัดยิ่งขึ้น และพร้อม
ที่จะรับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

บทสรุป
ผู้ พูด เป็ น ผู้ ที่ มีบ ทบาทสำคั ญ ในการถ่ายทอดความรู้สึ กนึ กคิดไปยังผู้ ฟั ง การเป็ น ผู้ พูด ที่ดี
นอกจากจะเรียนรู้ทฤษฎีการพูดแล้ว ผู้พูดจำเป็นต้องมีพื้นฐานทักษะการพูดตลอดจนการแสดงออก
ต่อหน้ าผู้ ฟั งที่ ดีก่อน ด้ว ยวิธี การสำรวจตนเองก่อนว่ามีพื้ นฐานการนำเสนอหรือการพู ดมากน้อ ย
เพียงใด รวมถึงการมีบุคลิกภาพดีพอที่จะทำให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อถือ เพราะฉะนั้นไม่เพียงแต่ทักษะ
การพูดที่ผู้พูดควรหมั่นฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ แต่การเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพก็เป็นสิ่ง
สำคัญที่ผู้พูดควรจะคำนึงถึงเช่นกัน การเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ ผู้พูดจะต้องมีความพร้อม
ทั้งบุคลิกภาพภายใน ได้แก่ ความรู้ความสามารถ ค่านิยม ทั ศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความรู้สึก เป็น
ต้น และบุคลิกภาพภายนอก ได้แก่ รูปร่างหน้าตา ผม เครื่องแต่งกาย น้ำเสี ยง การเลื อกใช้ภ าษา
ตลอดจนอิริยาบถต่าง ๆ ที่แสดงออกต่อหน้าผู้ฟัง เป็นต้น ซึ่งการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพใน
เบื้องต้น ผู้พูดจำเป็นต้องรู้และพัฒนาบุคลิก ภาพของต้นในด้านการใช้ภาษาและน้ำเสียง จะต้องรู้จัก
เลื อ กใช้ ภ าษาและน้ ำ เสี ย งให้ เหมาะสมตามสถานการณ์ ห รื อ บริ บ ทแวดล้ อ มอย่ า งถู ก กาลเทศะ
นอกจากนี้การใช้สายตา เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ ผู้พูดควรสบตาผู้ฟังในขณะที่กำลัง
สนทนา เพราะสายตาสามารถสร้างความสั มพัน ธ์และถ่ายถอดความรู้สึ กไปยังผู้ฟั งได้เป็นอย่างดี
ในส่วนของอิริยาบถ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี ต่อให้ผู้พูดแต่งกายด้วยเสื้อผ้า
ที่ดูสุภาพมาแล้ว แต่หากการเคลื่อนไหวอิริยาบถไม่สุภาพ ก็จะทำให้ผู้พูดขาดความน่าเชื่อถือที่มีต่อ
ผู้ฟังได้ อิริยาบถที่ควรฝึกและพัฒนาบุคลิกภาพ ได้แก่ การวางท่าทางให้ถูกต้องในขณะที่ยืน การเดิน
ในระดับพื้นปกติ การเดินขึ้นหรือลงบันได การนั่งไขว่ห้าง การนั่งบนโซฟาหรือเก้าอี้นวม การใช้มือ
เพื่อขยายความหรือเป็นสิ่งที่ช่วยในการเล่าเรื่อง เพื่อให้เห็นภาพประกอบ การแสดงออกทางสีหน้า
เป็นต้น นอกจากนี้เครื่องแต่งกาย เป็นบุคลิกภาพที่บ่งบอกถึงลักษณะนิสัยใจคอและรสนิยมของผู้พูด
เป็นปัจจัยที่ดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มพูด เพราะฉะนั้นผู้พูดควรให้ความสำคัญในการ
เลื อ กเครื่ องแต่ งกายให้ เหมาสมกั บ รูป ร่างและเหมาะสมกับ กาลเทศะ ในการส่ งเสริมและพั ฒ นา
บุคลิกภาพเรื่องของการใช้ไมโครโฟน เป็นสิ่งที่ผู้พูดไม่ควรมองข้าม เพราะหากผู้พูดใช้ไมโครโฟนผิด
ประเภท ก็อาจสร้างปัญหาให้กับผู้พูดได้ เช่น การเลือกประเภทไมโครโฟนให้เหมาะกับการงานที่ได้
ออกไปพูด การจับไมโครโฟนมีความสัมพันธ์กับระดับเสียงของผู้พูด หากผู้ พูดเป็นคนมีระดับเสียงที่ดัง
ฟังชัด ก็ควรเว้นระยะห่างระหว่างไมโครโฟนกับปากให้เหมาะสม เป็นต้น และสิ่งที่จำเป็นและเป็นสิ่ง
สำคัญมากสำหรับผู้พูด หากผู้พูดได้เตรียมความพร้อม พัฒนาบุคลิกภาพที่ดีมากน้อยเพียงใด แต่ยัง
หากขนาดความมั่นใจ ก็จะเป็นอุปสรรคต่อผู้พูดทันที ผู้พูดจะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยเริ่มจาก
การฝึกฝนและฝึกซ้อมในการพูดอย่างสม่ำเสมอ ขึ้นเวที หรือใช้ทักษะการพูดให้บ่อยขึ้น ก็จะช่วยให้ผู้
พูดสร้างความมั่นใจให้กับตนเองได้
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นอกจากการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพ การวิเคราะห์ผู้ฟังจัดเป็นกระบวนการเตรียม
ความพร้ อ มก่ อ นพู ด ในโอกาสต่ า ง ๆ เพราะผู้ พู ด จะต้ อ งสื่ อ สารความรู้ ความคิ ด ประสบการณ์
ถ่ายทอดออกมาให้ผู้ฟังได้รับรู้ ทั้งนี้สิ่งที่ผู้พูดจำเป็นจะต้องวิเคราะห์ผู้ฟัง ได้แก่ 1) สภาวะทางสังคม
ของผู้ฟัง ประกอบไปด้วย จำนวนหรือขนาดของผู้ฟัง วัยหรือระดับอายุของผู้ฟัง เพศของผู้ฟัง ความ
แตกต่างทางความเชื่อและศาสนา ฐานะและอาชีพของผู้ฟัง ระดับการศึกษา และการเป็นสมาชิกของ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 2) การยึดมั่นและทัศนคติของผู้ฟัง 3) ทัศนคติที่ผู้ฟังมีต่อผู้พูด 4) ทัศนคติผู้ฟังที่มีต่อ
เรื่ องที่ พู ด 5) การวิเคราะห์ ส ถานการณ์ ในการพู ด ทั้ ง 5 ประเด็ น ในการวิเคราะห์ ผู้ ฟั ง หากผู้ พู ด
สามารถวิเคราะห์ผู้ฟังได้อย่างลึกซึ้ง จะทำให้ผู้พูดสามารถจับประเด็นและเลือกเรื่องที่จะนำเสนอได้
อย่างน่าสนใจต่อผู้ฟัง เหมือนสุภาษิต “รู้เขา รู้เรา” หากผู้พูดรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้ฟังได้มาก
เท่าไหร่ การพูดที่จะนำไปสู่จุ ดมุ่งหมายและประสบความสำเร็จในการพูดในครั้งนั้นก็มีโอกาสมาก
ยิ่งขึ้น
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คำถามท้ายบทที่ 3
1. กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนพูด มีความสำคัญต่อผู้พูดอย่างไร
2. บุคลิกภาพมีความสำคัญต่อผู้พูดอย่างไร
3. บุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายในมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
4. อธิบายความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียน พอสังเขป
5. ขณะสนทนา ผู้พูดไม่กล้าสบตาคู่สนทนา มีวิธีแก้ไขอย่างไร
6. “มือ” มีหน้าที่สำคัญอย่าไรต่อการพูด
7. การวิเคราะห์ผู้ฟังมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
8. ทำไมนักพูดที่ดี ต้องวิเคราะห์ผู้ฟัง
9. “การฟัง” สามารถพัฒนาผู้พูดได้อย่างไร
10. ถ้าผู้ฟังมีอาการเหม่อลอย ไม่ตั้งใจฟัง ผู้พูดจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

105

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
กัญญา วารีเพชร. (2546). การศึกษาบุคลิกภาพของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน). สารนิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กัญญา สุวรรณแสง. (2532). การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัว. กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์ร
วังบูรพา.
จุติมา เสรีพิทยารัตน์. (2544). บุคลิกภาพของนักเรียนพยาบาลศาสตรระดับต้น กอง
การศึกษากรมการแพทยทหารเรือกรุงเทพ. ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาจิตวิทยา, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์. (2537). การพูดเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : กิ่งจันทร์การพิมพ์.
ชลลดา ทวีคูณ. (2556). เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ:
โอเดียนสโตร์.
ชิตาภา สุขพลำ. (2548). การสื่อสารระหว่างบุคคล. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์. (2533). การสื่อสารระหว่างบุคคล. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิรัตน์ จรจิตร. (2550). ศิลปะการพูดสำหรับผู้บริหาร. สงขลา: ภาคพื้นฐานการศึกษา
คณะวิชาครุศาสตร์.
นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต. (2543). หลักการพูด. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. สงขลา :
มหาวิทยาลัยทักษิณ.
นิพนธ์ ศศิธร. (2528). หลักการพูดในที่ประชุมชน. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว. (2559). การพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Development.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
ภินท์ ภารดาม. (2557). ศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง. กรุงเทพฯ : สวนเงินมีนา.
วิจิตร บุญยะโหตระ. (2550). ศาสตร์ของการยิ้ม นิตยสารฟิตเนส10 (106). [ออนไลน์].
สืบค้นเมื่อ 12 เมษายน 2562, จาก: https://bit.ly/3dVLHXs.

106

วิจิตร อาวะกุล. (2524). เพื่อการพูด การฟัง เพื่อการประชุมที่ดี. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนา
พานิช.
วิรัช ลภิรัตนกุล. (2526). วาทนิเทศและวาทศิลป์. กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์.
วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์. (2560). สร้างเสน่ห์ฝึกน้ำเสียงง่าย ๆ. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ
10 เมษายน 2562, จาก: https://bit.ly/2ZdgDPc.
สมชาติ กิจยรรยง. (2559). 108 เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด.
สวพร จันทรสกุล และคณะ. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดนำเสนอ
หน้าชั้นเรียน ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา . ยะลา: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา.
สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพจอห์น โรเบิร์ต เพาเวอร์ส. (2535). เอกสารประกอบการฝึกอบรม
การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับสตรี. [อัดสำเนา] ม.ป.ท.
สวัสดิ์ บันเทิงสุข. (2530). เทคนิคการพูด. กรุงเทพฯ: ฉับแกระ.
สุจริต เพียรชอบ. (2529). การแสดงออกต่อหน้าประชุมชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา.
สุจิตรา จรจิตร. (2527). การฝึกพูดและภาษาไทย. สงขลา : ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
สุภัททา ปณะฑะแพทย์. (2542). พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาคน. กรุงเทพฯ: สถาบัน
ราชภัฎสวนสุนัน.
แสงธรรม บัวแสงธรรม. (2557). พูดได้ พูดเก่ง พูดเป็น พูดดี. นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์
บุ๊คส์.
Brandthink. (2562). ฝึกมองคู่สนทนา ใช้สายตาเพิ่มทักษะการใช้ชีวิต. [ออนไลน์]. สืบค้น
เมื่อ 10 เมษายน 2562, จาก: https://bit.ly/2TaRReI.
Rajcharawee. (2559). วิธีเดินให้ดูดีโดยผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ. [ออนไลน์]. สืบค้น
เมื่อ 10 เมษายน 2562, จาก: https://bit.ly/2z7Zc7V.
Wikihow. (2562). วิธีการสบตาคน. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2562, จาก:
https://bit.ly/3dVKboe.
Zoundlab. (2562). 4 เทคนิค การใช้ไมโครโฟนเบื้องต้น สำหรับมือใหม่. [ออนไลน์].
สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2562, จาก: https://bit.ly/2X6Do4i.
107

ภาษาอังกฤษ
Osborn, Michael & Suzanne Osborn. (1994). Public Speaking. 3th ed., Boston:
Houghton Miffilin Company.

108

บทที่ 4
การพูดอธิบาย

ภาพที่ 4.1 การพูดอธิบาย
การพูดอธิบาย จัดเป็นการพูดในรูปแบบของการพูดชี้แจงแสดงเหตุผล เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความรู้
ความเข้าใจ ซึ่งมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะในบางครั้งเราอาจต้องการแสดงความ
คิดเห็น อธิบายให้ผู้ฟังเข้าใจและรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ จึงทำให้ผู้ฟังสามารถแสดงความคิด เห็น
ซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จึงทำให้การพูดอธิบายมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ความสามารถในการพูด อธิบายต้องแสดงรายละเอียดและให้ตัวอย่าง เพื่อ ให้ผู้ ฟัง เข้าใจ
เกิดความชัดเจนในสิ่งนั้น หรือขยายความในลักษณะที่ช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจเรื่ องราวต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น
ซึ่งอาจกระทำได้โดยการบอก การตีความ การสาธิต การยกตัวอย่าง ฯลฯ ในบทนี้ได้นำเสนอเรื่องการ
พูดอธิบาย โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความหมายของการพูดอธิบาย จุดมุ่งหมายของการพูดอธิบาย
ประเภทของการพูดอธิบาย กลวิธีการพูดอธิบาย คุณสมบัติของนักพูดอธิบาย การแสดงเหตุผลในการ
พูดอธิบาย หลักการพูดอธิบาย และตัวอย่างการพูดอธิบาย ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจในหลักทฤษฎีจนสามารถ
นำฝึกปฏิบัติและประยุกต์ใช้การพูดอธิบาย ทำให้ผู้ฟังสนใจและเข้าใจความหมายได้ดียิ่งขึ้น

ความหมายของการพูดอธิบาย
การพูดอธิบาย เป็นการพูดแสดงเหตุผล สร้างความเข้าใจในเรื่องที่พูดอย่างละเอียดเป็น
ขั้นตอน หรือเป็นการอธิบายตีความ ขยายความเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ สามารถสรุปได้ดังนี้
วินัย จันทร์พริ้ม (2550: 75) กล่าวว่า การพูดอธิบาย คือ การพูดชี้แจงแสดงเหตุผล ขยาย
ความหรือไขความในเรื่องที่พูดให้ละเอียด ชัดเจน เพื่อให้ผู้ฟังได้ฟังอย่างแจ่มแจ้ง เช่น การอธิบาย
ทฤษฎี กฎเกณฑ์ วิธีการและเนื้อหาวิชาต่าง ๆ เป็นต้น

ประเสริฐ บุญเสริม (Online: 9) กล่าวว่า การพูดอธิบาย คือ การพูดเพื่อชี้แจงหรือให้ความรู้
วิธีการอธิบายอาจทำได้หลายแบบ เช่น การซักถาม การยกตัวอย่าง การเปรียบเทียบ เป็นต้น
เสนีย์ วิลาวรรณ (Online: 1) กล่าวว่า การพูดอธิบาย คือ การพูดที่ทำให้บุคคลอื่นเข้าใจใน
ความจริง ความสัมพันธ์หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ อย่างแจ่มแจ้งชัดเจน
ดังนั้น การพูดอธิบาย จัดเป็นการพูดในรูปแบบของการพูดแสดงความคิดเห็น ที่ต้องการให้
ผู้รับสารเกิดความเข้าใจต้องตามจุดมุ่งหมายอย่างถูกต้องและชัดเจน

จุดมุ่งหมายของการพูดอธิบาย
การพูดอธิบายเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจ มีจุดมุ่งหมายดังนี้ (วินัย จันทร์พริ้ม, 2550: 76)
1. เพื่อให้ข่าวสาร เป็นการให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ตามที่ผู้พูดได้เห็นหรือได้รับรู้มา โดยแยกแยะรายละเอียดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน จะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจ
เหตุการณ์หรือเรื่องราวอย่างถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้ความรู้ เป็นการให้ผู้ฟังได้รับรู้ เข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเรื่องที่พูด เช่น
การปฐมนิเทศนักศึกษา การพูดในเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ เป็นต้น
3. เพื่อให้เกิดความคิด เป็นการพูดอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อให้ผู้ฟัง
พิจารณาไตร่ตรองและเกิดแนวคิดหรือทัศนะอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เช่น การพูดอธิบาย
เกี่ยวกับข้อกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ การแสดงทัศนะในประเด็นการศึกษาในยุคปัจจุบัน เป็นต้น
4. เพื่อจูงใจ เป็นการพูดอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อจูงใจให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกคล้อยตาม
เกิดความเชื่อและศรัทธา ซึ่งส่งผลให้ผู้ฟังเกิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ หรือพฤติกรรมและ
การกระทำให้ปฏิบัติตามที่ผู้พูดต้องการ เช่น การพูดอธิบายเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน การ
รณรงค์การใช้ถุงผ้า เป็นต้น
5. เพื่อให้ผู้ฟังได้รับความรู้ความเข้าใจ เป็นการอธิบายที่มุ่งให้ผู้ฟังมีความรู้ความเข้าใจใน
เนื ้ อ หาสาระเรื ่ อ งที ่ พ ู ด ของวิ ช าการในสาขาต่ า ง ๆ เช่ น การอธิ บ าย รายวิ ช าให้ น ั ก ศึ ก ษาฟั ง
โดยยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น (ลลิตา โชติรังสียากุล, 2544: 178)

ประเภทของการพูดอธิบาย
การพูดอธิบายนับว่าเป็นการพูดอีกรูปแบบหนึ่งที่สำคัญ ซึ่งใช้กันมากในชีวิตประจำวันและ
ทุกวงการอาชีพ เช่น วงการการศึกษา นักธุรกิจ แพทย์ นักกฎหมาย เป็นต้น ลักษณะของการพูด
อธิบายเป็นการพูดที่สามารถอธิบายโดยตรงกับผู้ฟัง หรืออาจพูดผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น การพูดอธิบาย
ผ่านรายการวิทยุ โทรทัศน์ หรือช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น ในการพูดอธิบายเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ
ง่ายขึ้นอาจใช้สื่อประกอบการอธิบายได้ เช่น รูปภาพ กราฟ อุปกรณ์การสาธิต เป็นต้น ทั้งนี้สามารถ
แบ่งประเภทของการพูดอธิบายได้ 2 ลักษณะ (ลลิตา โชติรังสียากุล, 2544: 177-178) คือ
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1. การอธิบายแบบเป็นทางการ โดยพูดในที่ประชุม เช่น อาจารย์อธิบายเนื้อหารายวิชาใน
สาขาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้ฟัง หรือ คุณหมออธิบายขั้นตอนการรักษาโรคตลอดจนการดูแลตนเองเมื่อ
เจ็บป่วย หรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าอธิบายถึงคุณลักษณะของสินค้าให้กลุ่มลูกค้าที่สนใจฟัง เป็นต้น
2. การอธิบายแบบไม่เป็นทางการ เช่น อธิบายเรื่องราวประสบการณ์ในชีวิต อธิบายวิธีการ
ทำคุกกี้ หรืออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น

กลวิธีการพูดอธิบาย
การพูดอธิบายสามารถจำแนกได้หลายกลวิธีตามวิธีการและลักษณะของการพูด (มณฑนา
วัฒนถนอม, 2533: 34-36) ดังนี้
1. การพูดอธิบายตามลำดับขั้นตอน เป็นการอธิบายที่แสดงให้เห็นขั้นตอนไปตามลำดับ
อย่ า งสมเหตุ ส มผล เพื ่ อ ไม่ ใ ห้ ผ ู ้ ฟ ั ง เกิ ด ความสั บ สน การอธิ บ ายในลั ก ษณะนี้ เ ป็ น การกล่ า วถึ ง
กระบวนการหรือกรรมวิธี มักจะใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงที่มีขั้นตอนเป็นระยะ ๆ
ไป เช่น อธิบายการผลิตสิ่งของต่าง ๆ การประกอบอาหาร การเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์ กระบวนการ
ทำงานของระบบอวัยวะภายในร่างกายมนุษย์ เป็นต้น
2. การอธิบายด้วยการให้คำนิยามหรือคำจำกัดความ เป็นการอธิบายความหมายของสิ่งใด
สิ่งหนึ่งอย่างกระชับรัดกุมเพื่อให้เข้าใจชัดเจน การอธิบายลักษณะนี้เป็นการจัดประเภทต่าง ๆ และ
พิจารณาว่าแตกต่างจากสิ่งอื่นในประเภทนั้นอย่างไร ในการสื่อสารบางระดับบางครั้งมีผู้ ฟังอาจไม่
เข้าใจความหมายของคำหรือศัพท์บางคำ ในกรณีเช่นนี้ ผู้พูดต้องให้ความหมายของคำหรือศัพท์นั้น ๆ
เพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน การอธิบายความหมายของคำหรือศัพท์นี้ เรียกว่า การนิยาม โดยปกติมักนิยาม
ให้สั้นและรัดกุม ซึ่งอาจมีผลให้ผู้ฟังยังคงไม่เข้าใจชัดเจน จึงจำเป็นต้องอธิบายเพิ่มเติมให้เข้าใจได้
อย่างชัดเจนขึ้น วิธีการนิยามหลักสำคัญ คือ ต้องบอกสิ่งที่นิยามนั้นจัดอยู่ในประเภทใด และเมื่อจัดอยู่
ในประเภทนั้น ๆ แล้ว สิ่งนั้นแตกต่างจากสิ่งอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกันนั้นอย่างไร (เว็บบล็อก,
Online) เช่น การอธิบายคำศัพท์ สำนวน หรือข้อความต่าง ๆ เป็นต้น
3. การพูดอธิบายด้วยการเปรียบเทียบ เป็นการอธิบายที่ชี้ให้เห็นถึงความเหมือนและความ
แตกต่าง ๆ ของสิ่งที่ผู้ฟังรู้จักคุ้นเคยกับสิ่งใหม่ที่กำลังอธิบายอยู่ เหมาะที่จะใช้ในการอธิบายสิ่ง ที่
แปลกใหม่หรือสิ่งที่ผู้ฟังไม่คุ้นเคยมาก่อน เช่น อธิบายโทรศัพท์มือถือในแต่ละยี่ห้อ อธิบายลักษณะ
สถาปัตยกรรมแต่ละประเทศ เป็นต้น
4. การอธิบายด้วยการยกตัวอย่าง เป็นการอธิบายถึงหลักการ วิธีการ หรือความรู้บางอย่าง
ที่เข้าใจยาก โดยการใช้ตัวอย่างประกอบจะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น โดยทั่วไปมักจะเริ่มต้นด้วย
หลักการ วิธีการทั่วไป แล้วจึงยกตัวอย่างประกอบ เช่น อธิบายเกี่ยวกับหลักการกล่าวสุนทรพจน์ การ
ปฏิบัติตนให้พ้นจากความทุกข์ การอธิบายเนื้อหาในรายวิชาต่าง ๆ เป็นต้น
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5. การพูดอธิบายด้วยการใช้อุปกรณ์ เป็นการอธิบายใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น รูปแบบ แผนผัง
แผนที่ สื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ประกอบการอธิบายเพื่อช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจและมองเห็นภาพ
สามารถช่วยประหยัดเวลาในการอธิบายให้เกิดความเข้าใจได้อีกด้วย การอธิบายที่สามารถใช้อุปกรณ์
ประกอบมีอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเรื่องที่จะอธิบาย เช่น อธิบายการ
วางแผนครอบครัว อธิบายการแต่งกายแต่ละยุคสมัย อธิบายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เป็นต้น
6. การอธิบายด้วยการชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน เป็นการอธิบายที่ผู้พูดสามารถ
วิเคราะห์ให้เห็นว่าเรื่องที่กล่าวมานั้นมีอะไรเป็นสาเหตุ อะไรเป็นผลลัพธ์ หรืออธิบายว่าผลที่เกิดขึ้น
นั้นมาจากสาเหตุใด เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องที่อธิบายได้ง่ายขึ้น เช่น อธิบายการเกิดโรคระบาดต่าง ๆ
อธิบายถึงความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เป็นต้น
7. การอธิบายแบบวิเคราะห์ เป็นการพูดอธิบายจากต้นเรื่องแยกแยะออกไปสู่ปลายเรื่อง
หรือกล่าวถึงส่วนใหญ่ก่อนแล้วจึงค่อยย่อยลงไปเป็นลำดับ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนในตอนปลาย เช่น
การวิเคราะห์เหตุบ้านการเมือง เป็นต้น
8. การพูดอธิบายแบบสังเคราะห์ เป็นการพูดอธิบายสืบสาวจากปลายมาหาต้น อาจเริ่ม
ด้วยการกล่าวคำสรุป แสดงเรื่องย่อย ๆ ไปหาเรื่องใหญ่ อันเป็นจุดสำคัญทั้งหมดของเรื่อง เมื่อจบแล้ว
จะเข้าใจได้ตลอดเรื่อง เช่น การวิเคราะห์เศรษฐกิจ เป็นต้น (สำเนียง มณีกาญจน์ และสมบัติ จำปา
เงิน, 2535: 88)

องค์ประกอบของการพูดอธิบาย
การพูดอธิบายให้มีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบ 4 ประการ (วินัย จันทร์พริ้ม, 2550: 78) คือ
1. ความถูกต้อง ในการพูดอธิบายแต่ละครั้งผู้พูดจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องของเนื้อหา ที่
จะนำมาอธิบายเป็นสำคัญ ถ้าเป็นข่าวสารต้องเป็นเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง ถ้าเป็นเนื้อหา
วิชาการก็ต้องศึกษาค้นคว้าจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และผู้พูดได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงต่าง ๆ แล้ว
ด้วยใจเป็นธรรม
2. ความแจ่มชัด ในการพูดอธิบายแต่ละครั้งผู้พูดจะต้องคำนึงถึงความแจ่มชัดของ เรื่องที่
พูด ความแจ่มชัดของเรื่องที่พูดจะเกิดขึ้นได้ย่อมขึ้นอยู่กับการจัดวางโครงเรื่อง ตามล ำดับ ขั้นตอน
อย่างถูกต้องเหมาะสม อธิบายด้วยถ้อยคำภาษาอย่างง่าย ๆ มีสื่อหรือตัวอย่างมาประกอบ ให้ผู้ฟัง
เข้าใจและจดจำได้ง่าย
3. ความสนใจ ในการพูดอธิบายแต่ละครั้ง ผู้พูดต้องคำนึงถึงความสนใจของผู้ฟังอยู่เสมอ
ผู้พูดจะต้องพยายามเร้าความสนใจของผู้ฟังให้สนใจติดตามเรื่องที่ก ำลังอธิบายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น
การตั้งคำถามหรือตั้งปัญหาให้ผู้ฟังได้คิด เพื่อให้ผู้ฟังตั้งใจติดตามเรื่องให้ได้ค ำตอบหรือข้อ สรุป
ตอนท้ายของการพูด
112

4. ความเข้าใจชัดเจน ในการพูดอธิบายแต่ละครั้งผู้พูดควรบอกให้ผู้ฟังรับรู้ว่า ผู้พูด จะ
อธิบายแง่ใด ทัศนะใด หรือมีแนวคิดอย่างไร ผู้พูดต้องแบ่งเวลาในการอธิบายให้เหมาะสมกับ เนื้อหา
สาระที่พูดพยายามพูดให้จบในเวลาที่กำหนดและเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามข้อสงสัยหรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่พูดในตอนท้าย

คุณสมบัติของนักพูดอธิบาย
การพูดอธิบายจะได้ผลดีขึ้นอยู่กับผู้อธิบาย ถ้าผู้อธิบายมีความสามารถในการ พูดแล้วก็จะทำ
ให้การอธิบายครั้งนั้น ๆ ประสบความสำเร็จ แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ยากไม่น่ าสนใจก็ตาม ดังนั้นผู้อธิบาย
จึงจำเป็นต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ (ลลิตา โชติรังสียากุล, 2544: 180)
1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ตนอธิบายเป็นอย่างดี
2. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และเป็นคนช่างสังเกต
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมกับเรื่องและผู้ฟัง
4. มีความใฝ่รู้ หมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน การฟังอยู่เสมอ
5. มีบุคลิกภาพที่ดี เชื่อมั่นในตนเอง และมีความเป็นกันเองกับผู้ฟัง
6. ฝึกฝนการอธิบายอยู่เสมอ ๆ เพื่อให้เกิดทักษะในการพูดอธิบาย

การแสดงเหตุผลในการพูดอธิบาย
การแสดงเหตุผลในการพูดอธิบาย เป็นการเชื่อ มโยงข้อมูลเนื้อหาต่าง ๆ มาสนับสนุนให้มี
ประสิทธิภาพต่อการพูดอธิบาย เช่น เมื่อทนายต้องอธิบายข้อเท็จจริงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อให้ลุกความ
ชนะคดี โดยจะต้องหารูปแบบในการเชื่อมโยงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีอยู่เข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม
รูปแบบการแสดงเหตุผลมีดังนี้ (Johnston, 1994: 133-137 อ้างถึงใน ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, 2556:
139-147)
1. การแสดงเหตุผลในเชิงสาเหตุและผล เป็นการสร้างสารที่เสนอเหตุและผลตามลำดับ โดย
อธิบายว่าการกระทำอย่างหนึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือแสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดผลอย่างหนึ่งในอนาคต เช่น วิกฤตน้ ำมันแพง จะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว
การอดหลับอดนอนจะทำให้สุขภาพแย่ลง ดังนั้น ถ้าไม่ต้องการให้ผลกระทบที่ไม่ดีเกิดขึ้นจึงต้องขจัด
สาเหตุนั้น ถ้าการถือบัตรเครดิตหลายใบทำให้มีโอกาสที่หนี้บัตร เครดิตจะสูงขึ้น การลดจำนวนบัตร
เครดิตซึ่งเป็นการตัดสาเหตุออกไปจะช่วยลดผลกระทบต่อการเพิ่ม หนี้บัตรเครดิต โฆษณาสินค้ามักใช้
การแสดงเหตุผลรูปแบบนี้ เช่น โฆษณาครีมรักษาสิว โดยระบุว่า ไขมันที่เกาะตามรูขุมขนบนใบหน้า
เป็นสาเหตุทำให้เกิดสิว ซึ่งครีมรักษาสิวนี้จะกำจัดสิวที่ตัวสาเหตุ ด้วยการช่วยละลายไขมันที่เกาะตาม
รูขุมขนและกระชับรูขุมขน สิว หรือผลที่ไม่น่าพอใจนี้จึงไม่เกิดขึ้น
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2. การแสดงเหตุผลในเชิงผลและสาเหตุ การแสดงเหตุผลในเชิงผลลัพธ์และสาเหตุเป็นการ
ชี้ว่าผลลัพธ์บางอย่างที่ได้เกิดขึ้นแล้วมีสาเหตุมาจากปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัย เช่น นักลงทุนชะลอ
การลงทุน เพราะสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง และวิกฤตน้ ำมันแพง หรือในปัจจุบันเด็กมี
ความก้าวร้าวมากขึ้นเพราะเนื้อหารายการโทรทัศน์มีความรุนแรงมากขึ้น หรือโรคคอเลสเตอรอลใน
เส้นเลือดสูงมาจากการบริโภคอาหารประเภทไขมันมาก การไม่ออกกำลังกาย และความเครียด
จะเห็นได้ว่าการแสดงเหตุผลในเชิงสาเหตุและผลเป็นการทำนายสิ่งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น ส่วนการ
แสดงเหตุผลในเชิงผลและสาเหตุเป็นการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต
ในการประเมินการแสดงเหตุผลในเชิงเหตุและผล กับการแสดงเหตุผลแบบผลและเหตุนั้น
ผู้รับสารต้องพิจารณาการเชื่อมโยงระหว่างเหตุและผลมีเหตุมีผลหรือไม่ สิ่งที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มจะ
ทำให้เกิดผลตามที่ผู้ส่งสารกล่าวหรือไม่ นอกจากนี้ควรพิจารณาด้วยว่านอกจากสาเหตุที่ผู้ส่งสารกล่าว
อ้างแล้ว ผลที่เกิดขึ้นนี้น่าจะมาจากสาเหตุอื่น ๆ อีกหรือไม่
3. การแสดงเหตุผลโดยวิธีนิรนัย เป็นการใช้เหตุทางตรรกะวิทยารูปแบบหนึ่ง ผู้ส่งสารต้อง
เสนอหลักการกว้าง ๆ ทั่วไปก่อน จากนั้นก็เสนอสารของตนในฐานะเป็นข้อเสนอย่อยอันหนึ่งภายใต้
หลักการทั่วไป ด้วยเหตุผลทางตรรกวิทยาจะสรุปได้ว่า สถานการณ์ย่อยนั้นเข้าตามหลักเกณฑ์ของ
สถานการณ์ทั่วไปด้วยเช่นกัน เช่น ไม่มีประเทศอุตสาหกรรมใดในโลกที่มีการลงโทษประหารชีวิต
ประเทศสหรัฐ อเมริกาจึงควรยกเลิกโทษประหารชีวิต ปัญหาของการแสดงเหตุผ ลโดยวิธีนิรนัย
ถ้าผู้รับสารรู้สึกทางลบต่อหลักการทั่วไปหรือไม่เชื่อว่าถูกต้อง อาจทำให้ขาดความสนใจในหลักการที่
เฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ส่งสารต้องการอธิบายภาพเหมารวมต่อกลุ่มคน ที่ทำให้คิดว่า
ใครก็ตามที่อยู่ใน กลุ่มนั้นเหมือนกันเป็นลักษณะของการนิรนัย เช่น ภาพเหมารวมว่าชาวจีนขยัน
ขันแข็ง ดังนั้น ไม่ว่าชาวจีนคนใดก็ตามก็น่าจะมีความขยันขันแข็ง เป็นการสรุปจากภาพเหมารวมซึ่ง
เป็ น หลั ก การทั ่ ว ไป ในฐานะผู ้ ร ั บ สาร ควรจะพิ จ ารณาความถู ก ต้ อ งของข้ อ เสนอทั ่ ว ไป เช่ น
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศอุตสาหกรรมประเทศเดียวหรือไม่ที่มีการลงโทษประหารชีวิต นอกจากนี้
ต้องพิจารณาว่าการนิรนัยจากหลักการทั่วไปมายังสถานการณ์เฉพาะต่าง ๆ นั้นมีความถูกต้องหรือไม่
4. การแสดงเหตุผลโดยวิธีอุปนัย เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการแสดงเหตุผลทางตรรกวิทยา
สำหรับวิธีนี้ ผู้ส่งสารต้องอ้างถึงตัวอย่างเฉพาะหลาย ๆ ตัวอย่างเพื่อนำไปสู่การสรุป กรณีตัวอย่างที่
เฉพาะเจาะจงต่าง ๆ เป็นหลักฐานหรือข้อสนับสนุนในสิ่งที่ผู้ส่งสารสรุป เช่น นิดาเปิดเพลงคลาสสิคให้
ลูกฟังแล้วพบว่าลูกมีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ดี สุภาให้ลูกฟังเพลงคลาสสิคตั้งแต่เล็ก ๆ และ
ลูกของสุภามีความคิดสร้างสรรค์ นฤมลเปิดเพลงคลาสสิคให้ลูกฟังเสมอ ลูกจึงมีพัฒนาการทาง
ความคิดสร้างสรรค์
จากตัวอย่างข้างต้นนำไปสู่การสรุปว่าพ่อแม่ควรให้เด็กฟังเพลงคลาสสิคตั้งแต่เล็ก เพื่อเป็น
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้เช่นกันที่ผู้ส่งสารจะไม่สรุปออกมาอย่าง
ชัดเจน เพียงแต่กล่าวเป็นนัยให้ผู้รับสารได้สรุปเองจากตัวอย่างเฉพาะ
5. การแสดงเหตุผลแบบคู่ขนาน เป็นการสร้างสารในการอธิบายโดยการนำเสนอเรื่องราว
หรือสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกั บเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่ผู้ส่งสารนำเสนอ ผู้ส่งสารจะชี้ถึงความ
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คล้ายคลึงกันและระบุเหตุผลที่ข้อสรุปจากเรื่องราวตัวอย่างสามารถมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์
ปัจจุบันได้ เช่น ทนายความชี้ให้เห็นว่าคดีความที่ก ำลังกล่าวถึงนี้คล้ายคลึง กับคดีก่อนหน้านี้ในทุก
แง่มุม ดังนั้นผู้พิพากษาควรพิจารณาตัดสินเช่นเดียวกับคดีก่อนหน้านี้
6. การแสดงเหตุผลจากตัวอย่างหรือสัญลักษณ์ ผู้ พูดสามารถให้เหตุผลโดยการยกตัวอย่าง
เพื่อมาอธิบายหัวข้อและสนับสนุนข้อสรุปของตนเอง หรือให้เหตุผลจากสัญลักษณ์หรือตัวบ่งชี้ต่าง ๆ
และนำไปสู่การสรุป เช่น นายแพทย์สรุปว่าคนไข้เป็นโรคอะไรจากอาการต่าง ๆ นักการเมืองชี้ให้เห็น
ว่าภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนี้ตกต่ำลงกว่าเดิม หลังจากที่ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาบริหารประเทศ
โดยอ้างถึงอัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้น ตลาดหุ้นซบเซาลง ผู้บริโภคจับจ่ายใช้สอยน้อยลง ตัวบ่งชี้
เหล่านี้ช่วยให้สารมีพลังในการโน้มน้าวใจให้ผู้รับสารคล้อยตามมากขึ้น ในส่วนของผู้รับสารควร
ประเมินข้อโต้แย้งที่ใช้สัญลักษณ์ด้วยการพิจารณาว่าสัญลักษณ์ เหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกันกับ
ข้อสรุปหรือไม่ สัญลักษณ์ที่นำมาแสดงถูกต้องหรือไม่

หลักการพูดอธิบาย

ภาพที่ 4.2 แผนผังหลักการพูดอธิบาย
จากภาพ ได้อธิบายหลักการพูดอธิบายควรมีหลักปฏิบัติดังนี้ (ลลิตา โชติรังสียากุล , 2544:
177-178)
1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล ผู้พูดควรศึกษาและค้นคว้าข้อมูลในประเด็นหรือหัวข้อ
ของการอธิบายอย่างเป็นระบบ
2. กำหนดขอบเขตแนวคิดและประเด็นที่สำคัญ เป็นขั้นตอนของการกำหนดจุดมุ่งหมาย
การอธิบายให้ชัดเจน ต้องการให้ผู้ฟังรับรู้สาระอะไร ได้รับประโยชน์อะไรจากการรับฟัง
3. การวิเคราะห์ผู้ฟัง เป็นขั้นตอนที่สำคัญของการพูดอธิบาย เพื่อเป็นสิ่งกำหนดถึงความ
เหมาะสมของการใช้ระดับภาษา การเตรียมสื่อ ตลอดจนการเตรียมเนื้อเรื่องให้เหมาะสมกับผู้ฟัง เช่น
วัย เพศ ระดับการศึกษา ความเชื่อ ทัศนคติของผู้ฟัง เป็นต้น
4. การเตรียมเนื้อเรื่อง ในกรณีผู้พูดต้องเลือกเรื่องเอง ให้นำผลจากการวิเคราะห์ผู้ฟังมา
เป็นแนวทางในการเลือกเรื่อ งหรือประเด็นในการอธิบาย แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ถูกกำหนดหัวข้อมาแล้ว
พิจารณาจัดเตรียมเนื้อเรื่องให้เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ ความพร้อมตลอดจนทัศนคติ
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ของผู้ฟัง โดยทั่วไปการเตรียมเนื้อหาจะต้องวางเค้าโครงเรื่องว่าจะพูดเกี่ยวกับอะไร จะต้องแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนนำเรื่องหรืออารัมภบท เนื้อเรื่อง และสรุปเรื่อง ตัวอย่างเช่น หากผู้พูดต้อง
พูด 100 ส่วน คำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป จะมีสัดส่วนดังภาพที่ 4.3

ภาพที่ 4.3 สัดส่วนการเตรียมเค้าโครงการพูดอธิบาย
จากภาพสัดส่วนการเตรียมเค้าโครงการพูดอธิบาย หากผู้พูดอธิบายต้องพูดในเวลา 5 นาที
อาจใช้สูตร 1 : 3 : 1 คือ คำนำ 1 นาที เนื้อเรื่อง 3นาที และสรุป 1 นาที จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบหรือเค้าโครงที่มีส่วนทำให้เกิดความสำเร็จในการพูดนั้น ปรากฏว่าพบข้อเท็จจริง ดังนี้
(สวัสดิ์ บันเทิงสุข, 2553: 141)
1.
2.
3.
4.

เนื้อหาสาระของเรื่องมีส่วนทำให้เกิดความสำเร็จ 50%
ความดีเด่นในการขึ้นต้นและลงท้ายมีส่วนทำให้เกิดความสำเร็จ 20%
ศิลปะการพูดและการแสดงออกมีส่วนทำให้เกิดความสำเร็จ 20%
บุคลิกภาพของผู้พูดมีส่วนทำให้เกิดความสำเร็จ 10%

ในการร่างเค้าโครงก่อนพูดอธิบายต้องร่างหัวข้อเรื่องตามลำดับ ร่างข้อความที่จะกล่าวใน
แต่ละตอน เช่น การกล่าวปฏิสันถาร และการร่างข้อย่อย การลำดับเรื่องดังนี้
1. คำนำของเรื่อง เป็นการกล่าวเกริ่นให้ผู้ฟังรู้ว่าจะพูดอะไรมีความสำคัญอย่างไร
เป็นการกล่าวเพื่อนำเรื่องเข้าหาผู้ฟัง โดยกล่าวถึงพื้นฐานของเรื่องตอนต้น อาจจะพูดอย่างย่อส่วน
หนึ่ง ไม่ต้องเล่าอย่างละเอียดทั้งหมด
2. เนื้อเรื่อง เป็นการกล่าวถึงเรื่องตามจุดประสงค์ ต้องพูดอย่างละเอียดเป็นตอน ๆ
ตามลำดับเนื้อหา เช่น ต้องพิจารณาให้ชัดเจนตามชื่อเรื่อง วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ชี้ให้เห็นข้อขัดแย้ง
ข้อถูกข้อผิด ทางร้ายทางเสีย อ้างเหตุผล แสดงข้อเปรียบเทียบ ชี้ให้เห็นความแตกต่างหรือการพิสูจน์
ให้เห็นจริงตามชื่อเรื่อง ในระหว่างการพูดนี้จะต้องระลึกถึงชื่อเรื่ องเสมอว่าตน กำลังพูดเรื่องอะไร
จะต้องวกเนื้อหาหรือตัวอย่างเข้าสู่จุดมุ่งหมายนั้น
3. ตอนสรุป หมายถึง การพูดสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่ได้พูดไปแล้วอย่างย่อ ๆ สรุป
ความคิดเห็นให้สั้น และเน้นให้หนักในจุดมุ่งหมายในประโยคสุดท้าย ถ้าหากจุดประสงค์จะพูดเพื่อการ
วิงวอนใด ๆ จะต้องแทรกคำพูดเพื่อวิงวอนเป็นครั้งสุดท้าย หรือต้องการพูดให้ผู้ฟังเห็นด้ว ยกับ
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ความคิดนั้น ๆ ก็จำต้องชักจูงหรือกล่าวเน้นอีกครั้งหนึ่ง ในการพูดตอนจบนี้ถือว่ามีความสำคัญมาก
ที่สุด
5. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียด ในรายละเอียดของเนื้อเรื่อง ผู้อธิบายต้องรู้เรื่องที่ตน
จะอธิบายเป็นอย่างดี และรู้แหล่งข้อมูลซึ่งอาจจะได้จากหนังสือ วิทยุ โทรทัศน์ ก็ได้ การเตรียมข้อมูล
ที่ดีจะช่วยให้เกิดความมั่นใจและทำให้ผู้ฟังเกิดศรัทธาในตัวผู้พูดด้วย
6. เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นจะต้องใช้ประกอบการอธิบาย ช่วยให้การพูดอธิบายเกิดความ
ชัดเจนต่อความเข้าใจของผู้ฟัง ทั้งนี้ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะอธิบายและต้อง
เตรียมการใช้อุปกรณ์ให้พร้อมด้วย
7. เลือกกลวิธีการอธิบาย ผู้พูดจะต้องพิจารณาเลือกกลวิธีการพูดอธิบายหรือลักษณะการ
อธิบายตามวิธีการต่าง ๆ เช่น การอธิบายด้วยการใช้คำนิยาม การพูดอธิบายแบบยกตัวอย่าง ตามที่
กล่าวมาแล้วในหัวข้อกลวิธีการพูดอธิบาย แต่ในบางครั้งผู้พูดสามารถพูดอธิบายในหลายกลวิธีรวมกัน
ก็ได้
8. เมื่อเริ่มดำเนินการอธิบาย สิ่งที่ผู้พูดควรคำนึงถึง คือ การใช้ระดับเสียง อย่าใช้เสียงที่
ราบเรียบจนเป็นเสียงเดียวกันตลอดทั้งเรื่อง จะทำให้ผู้ฟังไม่สนใจ ต้องมีการเว้นจังหวะ ไม่พูดช้าหรือ
เร็วเกินไป ใช้โทนเสียงสูงตำตามบริบทของเนื้อหา และควรคำนึงถึงการเลือกใช้ภาษา จะต้องใช้ภาษา
ธรรมดาที่เข้าใจง่าย จึงจะทำให้ผู้ฟังเข้าใจและไม่เบื่อหน่าย

ตัวอย่างการพูดอธิบาย
1. ตัวอย่างการพูดอธิบายตามลำดับขั้นตอน
สวัสดีค่ะ สัปดาห์ที่แล้วชาลีได้พูดถึงเมนูไมโครเวฟ วิธีการทำปลาราดพริกไปแล้ว วันนี้ชาลีได้
นำสูตรการทำไข่ตุ๋นด้วยไมโครเวฟ เป็นอาหารที่มีวิธีทำแสนง่ายดายมาก ๆ ก่อนอื่นก็ต้องเตรียม
ส่วนผสมและวัตถุดิบ ดังนี้
ไข่ไก่
2 ฟอง
น้ำเปล่า
½ ถ้วยตวง
ซอสปรุงอาหาร 2 ช้อนชา
หมูสับสุกและผักตามชอบ
ขั้นตอนการทำ ตอกไข่ใส่ถ้วย แล้วตีไข่ให้แตก จากนั้นเติมซอสปรุงอาหารและน้ำลงไป คนให้
เข้ากัน จากนั้นกรองไข่ใส่ถ้วยที่จะนำเข้าไมโครเวฟ นำเข้าไมโครเวฟ 2 รอบ แล้วเอาจานปิดถ้วยที่เอา
เข้าไมโครเวฟ รอบที่1 ใช้ไฟ 300 วัตต์ เป็นเวลา 4 นาที รอบที่ 2 ใช้ไฟ 300 วัตต์ เป็นเวลา 3.30
นาที เมื่อเวลาครบ นำออกจากไมโครเวฟ จะได้ไข่ตุ๋นเนื้อเนียน ใส่หมูสับสุก และผักตามชอบ พร้อม
จัดเสิร์ฟจ้า
เห็นไหมคะ การทำไข่ตุ๋นด้วยไมโครเวฟไม่ยากเลย แถมยังประหยัดเวลาในการเตรียมอุปกรณ์
ในการทำอาหารอีกด้วย ลองทำดูนะคะ ชาลีการันต์ตีความอร่อย สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ
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2. ตัวอย่างการพูดอธิบายด้วยการให้คำนิยามหรือคำจำกัดความ
ยิ้มหน่อยนะตัว เอง!! กบที่มีส ีห น้าบึ้งตึงตลอดเวลานี้ เป็นสายพันธุ์ กบฝนดำแอฟริ ก า
(African Black Rain Frog) จัดอยู่ในวงศ์ Brevicipitidae family เป็นกบที่พบเฉพาะพื้นที่ป่ าเขต
ร้อนในแอฟริกาใต้เท่านั้น
แม้ว่ามันจะมีรูปลักษณ์ที่ไม่เป็นมิตรนัก และมีกลิ่นตัวที่ค่อนข้างเหม็น แต่ภาพของมันก็ยังน่า
เอ็นดูสำหรับผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมาก จนมีบางคนตั้งฉายาให้ว่าเป็น "อะโวคาโดหน้าบึ้ง" กบชนิดนี้
มักจะขุดหลุมเพื่ออยู่อาศัยลึกลงไปใต้ดินประมาณ 15 ซม. และเมื่อพวกมันรู้สึกว่ากำลังถูกคุกคามก็
จะพองตัวให้ใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะตอนอยู่ในหลุม เพื่อให้สัตว์ที่จะมาจับมันไม่สามารถดึงตัวมันออกม า
จากหลุมได้นั่นเอง
ในปัจจุบันพวกมันมีจำนวนลดลงเนื่องจากสาเหตุจากการบุกรุกพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างรวดเร็ว (สำรวจโลก, Online)
3. ตัวอย่างการพูดอธิบายด้วยการเปรียบเทียบ
หนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ตกต่ า งจากนิ ต ยสารในด้ า นรู ป เล่ ม และผู ้ อ ่ า นซึ ่ ง เป็ น เป้ า หมาย ภาษา
หนังสือพิมพ์แตกต่างจากภาษาเขียนทั่วไปที่ใช้ในสื่อประเภทอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข่าวนั้นมีรูปแบบ
ไวยากรณ์และหลักการใช้ค ำที่เป็นรูปแบบพิเศษ เพื่อสนองวัตถุประสงค์ ของการทำหนังสือพิมพ์ที่
จะต้องง่ายแก่ความเข้าใจของผู้อ่านระดับธรรมดาเป็นสำคัญ
เนื้อหาหลักของหนังสือพิมพ์ คือ ข่าว บทบรรณาธิการและบทความ แต่เนื้อหา หลักของ
นิตยสาร คือ สารคดี ภาษาของหนังสือพิมพ์ต้องสั้น กะทัดรัด เข้าใจง่าย หัวข่าวต้อง สะดุดตา เชิญ
ชวนให้คนซื้อ แต่เนื้อหาของนิตยสารอาจยาวกว่า และอาจเจาะไปสู่ผ ู้รับซึ่งเป็น เป้าหมายที่มี
สมรรถนะในการอ่านสูง นอกเหนือจากข้อแตกต่างดังกล่าวแล้ว ทั้งหนังสือพิมพ์ และนิตยสารสามารถ
ใช้กลวิธีในการเขียนร่วมกันได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน (วินัย จันทร์พริ้ม, 2550: 183)
4. ตัวอย่างการพูดอธิบายด้วยการยกตัวอย่าง
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้งามสมดังใจปรารถนานั้น ผู้ปลูกต้องศึกษาลักษณะธรรมชาติการ
เจริญเติบโตของต้นไม้แต่ละชนิดให้ถ่องแท้ก่อนแล้วจึงปลูกและบำรุงรักษาให้ตรงกับลักษณะธรรมชาติ
นั้น ๆ ตัวอย่าง เช่น หากจะปลูกบอนสีต้องรู้ว่าบอนสีต้องการความชื้นสูง ไม่ชอบแสงแดดจัด เจริญ
งอกงามในที่ร่มรำไร ดังนั้นเวลาปลูก จึงต้องปลูกในที่ร่มรำไร และให้น้ำมากจนชุ่มพอ บอนสีจึงจะงาม
สมดังใจผู้ปลูก หากจะปลูกกุหลาบต้องทราบว่ากุหลาบเป็นต้นไม้ชอบแดดจัด ชอบดินที่ระบายน้ำได้ดี
ดังนั้นผู้ปลูกกุหลาบก็ต้องวางกระถางหรือปลูกด้วยหญ้าไซแห้งแช่น้ำจนชุ่มจึงจะเจริญงอกงาม หากจะ
ปลูกต้นไม้ประเภทแคคตัส ก็ต้องทราบว่าต้นไม้ต้องการน้ำน้อยชอบแสงแดดมาก การดูแลรักษา จึง
ฉีดน้ำฝอยให้ก็เพียงพอ หากรดน้ำทุกวันเช่นต้นไม้อื่น แคคตัสจะเน่าตายหมด (นิรมิต, Online)
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5. ตัวอย่างการพูดอธิบายด้วยการชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน
น้ำหวานเข้มข้น…อันตราย !!
นอกจากสิ่งและรสชาติอร่อยแล้วสีสันที่น่ารับประทานนับเป็นสัมผัสแรกที่เป็นแรงดึงดูดใจ
ผู้บริโภค สีที่ใช้ผสมอาหารตามท้องตลาดนั้น มีด้วยกัน 3 ประเภท คือ
1. สีอินทรีย์ ที่ได้จากการสังเคราะห์ของสารเคมีประเภทต่าง ๆ
2. สีอนินทรีย์ ได้จากผงถ่านที่ได้จากการเผาพืช เช่น สีดำจากกาบมะพร้าวเผา
3. สีที่ได้จากธรรมชาติ เช่น สีแดงจากกระเจี๊ยบ ครั่งหรือสีเขียวจากใบเตย
เจ้าสีผสมอาหารที่อาจก่อปัญหาแก่ผู้บริโภค คือ สารอินทรีย์ เนื่องจากมีโครงสร้างมีแต่ละ
ชนิด มีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดสี เช่น ตะกั่ว สารหนู โครเมียม สังกะสี แต่ถ้า
หากใช้ตามปริมาณที่กฎหมายกำหนดจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแต่หากผู้ผลิตอาหารใช้สีอิ นทรีย์
มากเกินไป ผู้บริโภคก็มีโอกาสได้รับโลหะหนักปริมาณมากขึ้น ทำให้เกิดการสะสมในร่างการจนเป็น
อันตรายได้ เช่น สารหนู เมื่อเข้าสู่ร่างกายและสะสมอยู่ตามกล้ามเนื้อ กระดูก ผิวหนัง ตับ ไต จะทำ
ให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงและเกิดความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร โลหิตจาง ส่วนสารตะกั่ว จะมี
พิษต่อระบบประสาททั้งแบบเฉียบพลัน และเรื้อรัง วันนี้สถาบันอาหารได้สุ่มตัวอย่างน้ำหวานเข้มข้น
จำนวน 6 อย่างเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณของสีสังเคราะห์ปรากฏว่ามี 3 ตัวอย่าง ที่พบว่ามีปริมาณของ
สีผสมอาหารเกินข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้อาหารประเภทเครื่องดื่ม ไอศกรีม
ลูกกวาด และขนมหวาน เดิมสีปองโซ 4 อาร์ (สีแดง) ได้ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่ออาหารในลักษณะที่จะ
ใช้บริโภค 1 กิโลกรัม เห็นอย่างนี้แล้วอดห่วงผู้บริโภคและเด็กไม่ได้ เพราะปัจจุบันน้ำหวานเข้มข้นที่มี
ให้เลือกหลากสีสัน กำลังเป็นที่นิยมและมีขายอยู่ทั่วไปคงต้องฝากผู้ผลิตทั้งหลายว่าควรระมัดระวังการ
ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ส่วนผู้บริโภคเองก็ต้องสังเกตสักนิด น้ำหวานเข้มข้นหรืออาหารที่มี
สีฉูดฉาดเกินไป หากเลี่ยงได้ก็จะดี (นิรมิต, Online)

บทสรุป
การพูดอธิบาย จัดเป็นการพูดในรูปแบบของการพูดชี้แจงแสดงเหตุผล เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความรู้
ความเข้าใจ ซึ่งเป็นรูปแบบการพูดที่ใช้กันมากและมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็น
การพูดที่ใช้กันมากในวงการธุรกิจ วงการแพทย์ และวงการการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการ
การศึกษา การพูดอธิบายมีความสำคัญและจำเป็นเพื่อจะใช้ชี้แจงแสดงเหตุผล ขยายความหรือไข
ความในสิ่งที่ตนรู้และเข้าใจให้ผู้ฟังได้รู้และเข้าใจเช่นเดียวกัน
การพูดอธิบายสามารถพูดผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น การพูดอธิบายผ่านสื่อรายการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ หรือช่องทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งการพูดอธิบายแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การ
พูดอธิบายที่เป็นทางการ เช่น การประชุม การอธิบายเนื้อหารายวิชาในชั้นเรียน และการพูดอธิบาย
แบบไม่เป็นทางการ เช่น การอธิบายเรื่องราวหรือประสบการณ์ชีวิตของผู้พูด หรือการอธิบายขั้นตอน
การทำอาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ในการพูดอธิบาย ผู้พูดจะต้องมีกลวิธีในการพูดอธิบาย ได้แก่ การพูด
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อธิบายตามลำดับขั้นตอน กลวิธีนี้จะแสดงให้เห็นเป็นขั้นตอนตามลำดับ เพื่อให้ไม่ผู้ฟังเกิดความสับสน
การพูดอธิบายด้วยการให้คำนิยามหรือคำจำกัดความ เป็นการอธิบายความหมายในสิ่งต่าง ๆ อย่าง
กระชับและเข้าใจได้อย่างชัดเจน กลวิธีก ารพูดอธิบายด้วยการเปรียบเทียบ เป็นอีกหนึ่งกลวิธ ีที่
สามารถอธิบายแสดงการเปรียบเทียบให้เห็นความเหมือนหรือความแตกต่าง เป็นการพูดเพื่อให้ผู้ฟัง
เกิดจินตภาพตามผู้พูดให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน ในส่วนของการอธิบายด้วยการยำตัวอย่าง
เป็นกลวิธีที่สามารถสอดแทรกกับ กลวิธีอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อเป็นการยกตัวอย่างในการขยาย
ความในสิ่งที่ผู้พูดกำลังอธิบาย เพื่อให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจเรื่องที่กำลังฟังได้อย่างแจ่มแจ้ง การพูด
อธิบายด้วยการใช้อุปกรณ์ เป็นการพูดอธิบายที่ใช้สื่อหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาช่วยให้การพูดอธิบายมี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และการใช้สื่อหรืออุปกรณ์ช่วยในการอธิบายจะช่วยให้ประหยัดเวลาในการ
อธิบายได้อีกวิธีหนึ่ง กลวิธีการพูดอธิบายด้วยการชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน เป็นการอธิบายที่ผู้
พูดวิเคราะห์ให้เห็นว่าเรื่องที่กล่าวมานั้นมีอะไรเป็นเหตุและจะมีผลลัพธ์อย่า งไร เช่น การอธิบายการ
เกิดโรคระบาดโคโรน่าไวรัส (COVID-19) หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันจะเกิดผลลัพธ์ที่น่า
กลัวอย่างไร เป็นต้น กลวิธีการพูดอธิบายแบบวิเคราะห์ เป็นการพูดอธิบายจากต้นเรื่องแยกแยะออก
ไปสู่ไปเรื่อง ซึ่งมีความสอดคล้องกับกลวิธีการพูดอธิบายแบบสัง เคราะห์ ซึ่งเป็นการพูดอธิบายสืบสาว
จากปลายมาหาต้น หรือกล่าวจากการสรุป แล้วค่อยแสดงเรื่องย่อย ๆ ไปหาเรื่องใหญ่ ทั้งนี้ในการพูด
อธิบายแต่ละครั้ง ผู้พูดควรเลือกกลวิธีที่เหมาะสมกับเนื้อหา ผู้ฟัง รวมถึงบริบทแวดล้อมต่าง ๆ ผู้พูด
สามาถนำเอากลวิธีการพูดอธิบายในรูปแบบต่าง ๆ มาผสมผสานกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการ
อธิบายมากที่สุด
หลักการพูดอธิบาย ผู้พูดจำเป็นต้องศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลก่อนพูดอธิบาย จากนั้น
กำหนดขอบเขต แนวคิดในประเด็นที่สำคัญ เพื่อกำหนดจุดมุ่งหมายการอธิบายให้ชัดเจน จากนั้น
ดำเนินการวิเคราะห์ผู้ฟัง เพื่อเป็นสิ่งที่กำหนดถึงความเหมาะสมของการใช้ระดับภาษา การเตรียมสื่อ
ตลอดจนเนื้อเรื่องให้เหมาะสม จากนั้นเป็นขั้นตอนของการเตรียมเนื้อเรื่อง โดยทั่วไปผู้พูดสามารถแบ่ง
เนื้อเรื่องออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนนำเรื่อง เนื้อเรื่อง และส่วนสรุป โดยแบ่งเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม
กับเวลาในการอธิบาย จากนั้นผู้พูดจะต้องเตรียมเนื้อเรื่องและสื่อที่เหมาะสมที่จะใช้ประกอบการ
อธิบาย เลือกกลวิธีการอธิบายที่เหมาะสม ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมและสำรวจข้อผิดพลาดต่าง
ๆ จากการฝึกซ้อมแล้วดำเนินการแก้ไข เมื่อเริ่มดำเนินการอธิบาย สิ่งที่ผู้พูดควรคำ นึง คือ การใช้
ระดับน้ำเสียงที่เหมาะสม ไม่ดังหรือเบาจนเกินไป มีการเว้นจังหวะ และต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย จึงจะ
ทำให้ผู้ฟังเข้าใจและไม่เกิดอาการเบื่อหน่าย
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คำถามท้ายบทที่ 4
1.
2.
3.
4.
5.

การพูดอธิบาย เป็นการพูดในลักษณะรูปแบบใด
หากต้องพูดอธิบาย พูดมีกลวิธีในการพดอธิบายอย่างไร
การแสดงเหตุผลในเชิงสาเหตุและผล เป็นการสร้างสารที่เสนอเหตุและผลอย่างไร
หลักการพูดอธิบายมีกี่ขั้นตอน อธิบาย
สัดส่วนการเตรียมเค้าโครงการพูดควรมีสัดส่วนเท่าไหร่ อธิบาย พร้อมยกตัวอย่าง

แบบฝึกปฏิบัติการพูดอธิบาย
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการพูดอธิบาย โดยมีวิธีการฝึกปฏิบัติ ดังนี้
1. นักศึกษาฝึกการพูดอธิบาย โดยเลือกตามประเภทของการพูดอธิบาย ดังนี้
1.1 การพูดอธิบายตามลำดับขั้นตอน
1.2 การพูดอธิบายด้วยการใช้คำนิยามหรือคำจำกัดความ
1.3 การพูดอธิบายด้วยการเปรียบเทียบ
1.4 การพูดอธิบายด้วยการยกตัวอย่าง
1.5 การพูดอธบายด้วยการชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กัน
2. อาจารย์ผู้สอนกำหนดระยะเวลาการพูดอธิบายตามความเหมาะสม
3. เมื่อนักศึกษาเลือกประเภทของการพูดอธิบาย ให้นักศึกษาดำเนินการต่อไปนี้
3.1 กำหนดหรือตั้งชื่อหัวข้อให้สอดคล้องกับประเภทขอการพูดนำเสนอที่ได้เลือก
3.2 กำหนดจุดมุ่งหมายของเรื่องที่จะอธิบาย
3.3 วิเคราะห์ผู้ฟัง
3.4 ศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลนำมาสังเคราะห์และจัดเรียงลำดับเนื้อหาที่จะพูด
3.5 หากมีสื่อหรือเครื่องมือประกอบการพูดนำเสนอ จัดเตรียมให้พร้อม
3.6 เลือกกลวิธีการหรือลักษณะการอธิบายตามวิธีการที่ได้เตรียมมา
3.7 ฝึกซ้อมการพูดอธิบายตามระยะเวลาที่กำหนด
4. นักศึกษาดำเนินการอธิบายตามหัวข้อได้จัดเตรียมมา
5. เมื่อจบการพูดอธิบาย ร่วมแสดงความคิดเห็น และสรุปสิ่งที่ได้นำเสนอ
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บทที่ 5
การพูดอภิปราย
การพูดอภิปราย เป็นแบบการพูดที่มีลักษณะคล้ายการสนทนา แต่การอภิปรายแตกต่างกับ
การสนทนาในลั กษณะสำคัญ คือ การอภิปรายมีความมุ่งหมายที่กำหนดไว้ล่ วงหน้าแน่นอน เช่น
การตัดสิ น ใจหรือการแก้ ปั ญ หาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง และการอภิ ป รายอาจนำไปสู่ การตัด สิ นใจหา
ข้อตกลงเพื่อแก้ปั ญ หาต่าง ๆ ในบทนี้ได้นำเสนอเรื่องการพูดอภิปราย โดยมีเนื้อหาประกอบด้ว ย
ความหมายของการอภิ ป ราย จุ ด มุ่ งหมายของการอภิ ป ราย องค์ป ระกอบของการอภิ ป ราย การ
จัดเตรียมสถานที่อภิปราย และประโยชน์ของการอภิปราย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้พูดได้ศึกษาทำความเข้าใจให้
หลักและทฤษฎี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกทักษะการพูดอภิปรายต่อไป

ความหมายของการอภิปราย
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2552 (2556: 1374) ได้ให้ความหมายของ
การอภิปราย หมายถึง การพูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น
สวนิ ต ยมาภั ย (2530 : 142) กล่ า วว่ า การอภิ ป ราย คื อ การแสดงความรู้ ค วามเข้ า ใจ
และความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
นัน ทา ขุน ภักดี (2529: 176) กล่ าวว่า การอภิปราย คือ การที่บุคคลกลุ่ มหนึ่งซึ่งมีความรู้
ความสนใจในเรื่ อ งเดี ย วกั น หรื อ มี ปั ญ หาในทำนองเดี ย วกั น ร่ ว มพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นความรู้
ประสบการณ์ และความคิดเห็นกัน หรือปรึกษาหารือกันเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
สุจริต เพียรชอบ (2535: 5) ได้กล่าวว่า การอภิปรายต่อหน้าประชุมชน คือ การที่ผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านต่าง ๆ ประมาณ 2-5 คน มาอภิปรายบนเวทีต่อหน้าผู้ฟังจำนวนมาก มีผู้ดำเนินการอภิปราย
เป็นผู้ดำเนินการ ผู้ร่วมอภิปรายจะพูดให้ความรู้และแนวความคิดต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง
เมื่อผู้อภิปรายพูดเสนอความคิดต่าง ๆ เสร็จแล้ว ผู้ฟังจะมีโ อกาสได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายด้วยกัน
ซักถามปัญหากล่าวเพิ่มเติมหรือตั้งข้อสังเกตต่าง ๆ ได้
ดังนั้น การอภิปราย คือ การพูดของกลุ่มบุคคลซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรึกษาหารือในหัวข้อหรือ
ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง หรือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และหาแนวร่วมในการแก้ปัญหานั้น ๆ

จุดมุ่งหมายของการอภิปราย
โดยทั่วไปการอภิปรายมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ (ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์, 2519: 362)
1. เพื่อหาข้อเท็จจริง โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
2. เพื่อนำความรู้มาแก้ปัญหาสังคม โดยใช้หลักความคิดเห็นแบบประชาธิปไตย
3. เพื่อสละความเห็นส่วนรวม แล้วนำไปปฏิบัติ
4. เพื่อฝึกให้ผู้ร่วมอภิปราย มีความคิดแบบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น

5. เพื่อช่วยผู้อภิป รายได้เรีย นรู้ การทำงานร่วมกับผู้ อื่นรู้จะการปรับตัวในสังคม รู้จักผู้อื่น
และเข้าใจผู้อื่นดียิ่งขึ้น
6. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากบุคคลหลาย ๆ ฝ่าย อันเป็นประโยชน์สู่การแก้ไข
ปัญหา

องค์ประกอบของการอภิปราย
สามารถสรุปองค์ประกอบได้ 5 องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต,
2543: 316)
1. ผู้ดำเนินการอภิปราย
2. ผู้ร่วมอภิปราย
3. ผู้ฟังการอภิปราย
4. ขบวนการแก้ปัญหา
1. ผู้ดำเนินการอภิปราย
ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำในการอภิปราย จะต้องเป็นผู้ทมี่ ีความรู้ความสามารถ มีวาทศิลป์ในการ
พูดโน้มน้าวให้ผู้ร่วมอภิปรายทุกคนได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหา ทั้งนี้ได้กล่าวคุณลักษณะ
ของผู้ดำเนินการอภิปรายไว้ ดังนี้
คุณลักษณะของผู้ดำเนินการอภิปราย
1. มีบุคลิกภาพที่ดี มีลักษณะเป็นผู้นำ และมีศิลปะในการพูด
2. มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินการอภิปราย
3. มีความสนใจในปั ญ หาหรือเรื่องที่จะอภิปราย รู้ข้อเท็จจริงและเข้าใจสถานการณ์ ของ
ปัญหานั้น ๆ เป็นอย่างดี
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. มีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศในการอภิปรายของตนเอง
7. รู้จักวางตัวเป็นกลาง
8. รู้จักเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
9. รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำงานอย่างมีวัตถุประสงค์
10. เป็นผู้ตรงต่อเวลา
นอกจากนี้ ลลิ ต า โชติ รั ง สี ย ากุ ล (2544: 193-194) ได้ ก ล่ า วถึ ง คุ ณ สมบั ติ พิ เศษของ
ผู้ดำเนินการอธิปราย สามารถสรุปได้ดังนี้
1. มีความรู้ในเรื่องที่จะอภิปรายเป็นอย่างดี สามารถกล่าวนำและสรุปหรือเสริมความ ขยาย
ความอยากมีกฎเกณฑ์ ช่วยให้ผู้ฟังซักถามหากเห็นว่าผู้ฟังยังไม่เข้าใจเรื่องอภิปรายเพียงพอ
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2. มีความรู้เกี่ยวกับผู้อภิปราย รู้จักผลงานดีเด่นของผู้อภิปรายเพื่อจะได้แนะนำผู้อภิปราย
ได้อย่างถูกต้อง และสามารถจัดให้ผู้อภิปรายแต่ละคนได้พูดในแนวทางที่ตนถนัด ควรจะซักถามให้
สอดคล้องกับความสนใจของผู้พูดแต่ละคน
3. มีบุคลิกภาพที่ดี มีลักษณะความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิภาณไหวพริบในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนมีสีหน้าและท่าทางเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส มีชีวิตชีวา รู้จักควบคุม
อารมณ์และสามารถช่วยสร้างบรรยากาศให้สดชื่นไม่เคร่งเครียด
4. มีวาทศิลป์ มีน้ำเสียงที่ชัดเจน รู้จักเน้นเสียงหนักเบาไม่พูดซ้ำซาก ไม่หักหาญน้ำใจ
ผู้อภิปราย เมื่อมีความรู้หรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ตลอดจนมีวาจาสุภาพ รู้จักประสานความคิด
ของผู้อภิปรายแต่ละคนได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสรุปความด้วยภาษาที่เหมาะสมและกะทัดรัดง่ายต่อ
การเข้าใจ
5. รู้จักวางตัวเป็นกลาง เคารพความคิดเห็นของผู้ร่วมอภิปรายทุกคน ให้โอกาสแต่ละคนได้
แสดงทัศนคติตลอดจนความรู้ของตนได้อย่างทั่วถึง ไม่ใช่พูดคนเดียว และไม่ควรสนับสนุนผู้อภิปราย
คนใดคนหนึ่งโต้แย้งผู้อภิปรายอีกคนอย่างไม่สุภาพ
6. รู้กลวิธีและขั้นตอนในการดำเนินการอภิปราย สามารถควบคุมการอภิปรายให้ดำเนินไป
ตามขั้น ตอนสู่จุดมุ่งหมาย กำหนดให้ ผู้ร่ วมอภิปรายแต่ละคนพูดตามหัวข้อและตามเวลาที่กำหนด
หากผู้ร่วมอภิปรายนอกประเด็น สามารถกระตุ้นเตือนให้ กลับสู่หั วข้อเดิมที่กำหนดไว้ ไม่ปล่อยให้
ผู้ร่วมอภิปรายคนใดคนหนึ่งพูดเกินเวลาที่กำหนดไว้จนเกินสมควร จะทำให้ผู้ร่วมอภิปรายคนอื่น ๆ
พูดได้น้ อยกว่าที่กำหนดหรื อไม่มีโอกาสได้พูดเลย ต้องรู้ว่าใครควรพูดก่อนหลัง หรือพูดรอบที่ สอง
เมื่อไหร่
7. เป็นผู้ตรงต่อเวลาในการเริ่มอภิปราย ระหว่างเวลาที่อภิปราย และการจบอภิปราย
หน้าที่ของผู้ดำเนินการอภิปราย
ก่อนการพูดอภิปราย ควรปฏิบัติดังนี้ (ลลิตา โชติรังสียากุล, 2544: 194)
1. ศึกษาหาความรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอภิปราย
2. รวบรวมข้อมูลหรือประวัติผู้ร่วมอภิปรายทุกคน
3. ก่อนขึ้นเวที ควรมีเวลาพบปะพูดคุยกับผู้ร่วมอภิปราย เพื่อตกลงกติกาบางอย่างที่
กำหนดขึ้น เช่น จะกล่าวเชิญให้ใครพูดกี่รอบ พูดคนละกี่นาที เป็นต้น
วิธีการดำเนินการอภิปราย (ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์, 2519: 368-371) มีดังนี้
1. ผู้ดำเนินการอภิปรายจะต้องดำเนินหน้าที่เป็นพิธีกร นั่นกคือจะต้องกล่าวปฏิสันถาร
กับผู้ฟัง แล้วแสดงถึงโอกาสและสาเหตุที่ได้นำปัญหา หรือเรื่องนั้น ๆ ขึ้นมาอภิปราย เพื่อว่าผู้ฟังจะได้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการอภิปราย และจะได้เตรียมตัวฟังเรื่องที่ตนคิดว่ามีสาระและน่าสนใจ
125

2. ผู้ ดำเนิ น การอภิป ราย จะต้ องแนะนำผู้ อภิป รายทั้ งหมดให้ ผู้ ฟังได้รู้จัก การแนะนำนั้ น
จะต้ อ งไม่ ยื ด ยาวเกิ น ไป ในการแนะนำให้ เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยชื่ อ ตำแหน่ ง หน้ า ที่ ผลงานดี เด่ น และ
ความสามารถที่เหมาะกับการอภิปรายนั้น ๆ
3. เชิญผู้อภิปรายแต่ละคนพูดแสดงความคิดเห็น เสนอข้อเท็จจริง ในกรณีที่มีผู้อภิปรายพูด
แล้วความหมายไม่แจ่มแจ้ง ผู้ดำเนินการอภิปรายจะต้องพูดสรุปให้รัดกุม และให้ต่อเนื่องกับเรื่องที่
ผู้อภิปรายคนอื่น ๆ จะพูดต่อไป
4. ผู้ดำเนินการอภิปรายจะต้องรู้จักสร้างบรรยากาศของการอภิปรายให้ดำเนินไปด้วยดี คือ
จะต้ อ งสร้ า งบรรยากาศให้ เป็ น กั น เองกั บ ผู้ อ ภิ ป ราย ต้ อ งระวั ง ให้ ผู้ อ ภิ ป รายพู ด อยู่ ในประเด็ น
ช่วยซักถามข้อสงสัย เพื่อให้ผู้อภิปรายพูดเพิ่มเติมชี้ให้ตรงเป้าหมาย
5. เมื่อการอภิปรายยุติ ลงแล้ว ผู้ดำเนินการอภิปรายต้องสรุปผลของการอภิปรายทั้งหมด
อาจจะให้ข้อแนะนำสำหรับปฏิบัติไว้ด้วย และต้องกล่าวขอบคุณผู้อภิปรายทั้งหมด รวมทั้งต่อผู้ฟังด้วย
และบางครั้งก็เป็นผู้กล่าวปิดการอภิปรายด้วย
2. ผู้ร่วมอภิปราย
การอภิปรายจะบรรลุได้มากน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ร่วมอภิปราย ดังนั้น
ผู้ ร่ ว มอภิ ป รายที่ ดี จ ำเป็ น ต้อ งมี ความสนใจและทำความเข้าใจเกี่ย วกับ ปั ญ หาที่ จะอภิ ป รายอย่ าง
แจ่มแจ้ง รวมทั้งต้องคำนึงถึงหน้าที่และรู้ถึงวิธีดำเนินการอภิปรายอย่างชัดเจน ทั้งนี้ นิพนธ์ ทิพย์ศรี
นิมิต (2543 : 318) ได้กล่าวคุณลักษณะของผู้ร่วมการอภิปรายไว้ดังนี้
คุณลักษณะของผู้ร่วมการอภิปราย
1. มีความสนใจและมีความรู้เกี่ยวกับปัญหาที่จะอภิปราย
2. เป็นคนใจกว้าง เคารพในความคิดเห็นผู้อื่น
3. มีมารยาทในการพูด รู้จักกติกาให้เกียรติผู้อื่น
4. มีความคิดเป็นของตนเอง
5. เป็นผู้มีวาทศิลป์ และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด
6. มีความรับผิดชอบต่อคำพูดการอภิปรายร่วมกับผู้อภิปราย
นอกจากนี้ ลลิตา โชติรังสียากุล (2544: 193-194) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติพิเศษของผู้ร่วมการ
อภิปราย ดังนี้
1. เป็นผู้มีความรู้และความสนใจในเรื่องที่จะอภิปราย เตรียมตัวการพูดเป็นอย่างดี
2. เป็นคนใจกว้าง เคารพความคิดเห็นของผู้อภิปรายคนอื่น ๆ เคารพการสรุปผลของ
การอภิปราย แม้จะขัดแย้งกับความคิดของตนเองก็ตาม หากมีข้อโต้แย้งก็ควรจะพูดอย่างมีมารยาท
ไม่ก้าวร้าว เมื่อพูดเสร็จก็ต้องฟังผู้อื่นพูดอย่างสนใจ
3. มีมารยาทในการพูด เคารพกติกา ข้อตกลง และรักษาเวลาการพูดของตนเองอย่าง
เคร่งครัด
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4. เป็นผู้รู้จักรับผิดชอบต่อการอภิปรายร่วมกับผู้อื่น เพราะความสำเร็จหรือความ
ล้มเหลวขึ้นอยู่กับผู้ร่วมอภิปรายทุกคน
หน้าที่ของผู้ร่วมอภิปราย
สามารถแบ่งหน้าที่ของผู้ร่วมอภิปรายออกเป็น การเตรียมการอภิปราย และหน้าที่ในการ
อภิปรายร่วมกับผู้อื่น ดังนี้ (วีระเกียรติ รุจิรกุล, 2556: 39-41)
1. การเตรียมการอภิปราย เนื่องจากผู้อภิปรายต้องเป็นผู้ที่แสดงข้อเท็จจริง เหตุผล และต้อง
พิจารณาตัดสินปัญหา ดังนั้นผู้อภิปรายจึงควรมีการตระเตรียมเนื้อหา ดังนี้
1.1 ค้นคว้าหาความรู้ในปัญหา หรือเรื่องที่จะอภิปราย ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น จากการ
อ่านหนังสือ การสัมภาษณ์ การสอบถาม หรือด้วยการพิจารณา เป็นต้น
1.2 พิ จ ารณาข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ได้ จ ากการค้ น คว้ า ว่ า เป็ น ข้ อ มู ล ที่ มี เหตุ ผ ล เป็ น จริ ง
มีทัศนคติที่ดี และสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้
1.3 เมื่ อ มี ข้ อ มู ล ที่ มี เหตุ ผ ลพร้อ มแล้ ว ให้ เรีย งลำดั บ ความสำคั ญ ของหั ว ข้ อ ที่ จ ะ
อภิปราย ดังนี้
1.3.1 คำจำกัดความ และขอบเขตของปัญหา
1.3.2 ความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริง และเหตุผล
1.3.3 พิจารณารายละเอียดในการแก้ปัญหา
1.3.4 ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา และผลของการแกปัญหา
2. หน้าที่ในการอภิปราย ผู้อภิปรายอาจสามารถยึดหลักต่อไปนี้ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการ
อภิปรายได้ดังนี้
2.1 ผู้อภิปรายควรพูดต่อเมื่อผู้ดำเนินการอภิปรายได้พูดเชิญเท่านั้น และในการพูด
แสดงความคิดเห็ นของตนควรจะกำหนดเวลาให้ พอประมาณ นั่นคือไม่ใช้เวลาพูดน้อยเกินไปและ
ย่อมจะไม่ใช้เวลาพูดนานเกินไป เพราะจะเป็นการผูกขาดการพูดแต่ผู้เดียว
2.2 เมื่ อ มี โ อกาสได้ อ ภิ ป รายแล้ ว ก็ ค วรจะพู ด ให้ ต รงประเด็ น ในกรณี ไม่ เข้ า ใจ
เนื้อเรื่องที่จะพูด ควรจะขอให้ผู้ดำเนินการอภิปรายอธิบายให้ฟัง การเสนอข้อคิดเห็นและเหตุผลนั้น
ควรจะเสนอตามลำดับ และข้อคิดเห็นนั้นควรจะเป็นข้อคิดที่มีประโยชน์
2.3 ควรรั ก ษาเวลาที่ ผู้ ด ำเนิ น การอภิ ป รายกำหนดให้ พู ด อย่ า งเคร่ ง ครั ด ถ้ า ไม่
สามารถที่จะจบเรื่องที่พูดได้ภ ายในเวลาที่กำหนด และต้องการที่จะพูดต่อไป ควรขออนุญาตจาก
ผู้ดำเนินการอภิปรายเสียก่อน
2.4 ในกรณีที่ต้องการจะพูดเพิ่มเติมหรือแทรกข้อคิดเห็น (เมื่อยังไม่ถึงลำดับที่ตนจะ
พูด) ต้องขออนุญาตจากผู้ดำเนินการอภิปราย
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2.5 ควรจะเป็นผู้ฟังที่ดีเมื่อผู้ร่วมอภิปรายพูด เพราะเป็นการให้เกียรติและยกย่องใน
ความคิดเห็นของผู้อื่น
2.6 ควรสรุปข้อคิดเห็นที่ตนได้ดำเนินการอภิปราย
4. ผูฟ้ ังการอภิปราย
การอภิปรายในบางลักษณะสามารถให้ผู้ฟังเข้าร่วมอภิปรายได้ โดยเฉพาะการอภิปรายใน
ชุมชน ดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมฟังการอภิปราย ควรคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้
1. มีมารยาทในการฟัง เช่น ตั้งใจฟังเมื่อผู้อภิปรายพูด หรือปรบมือเพื่อให้เกียรติ
2. จดบันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
3. ซักถามข้อสงสัยโดยขออนุญาตผ่านทางประธาน
4. ควรนำสิ่งที่ดีจากการฟังไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
5. ขบวนการแก้ปัญหา
นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต (2543 : 319) ได้กล่าวถึงกระบวนการแก้ปัญหาในการอภิปราย ควร
คำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้
1. รูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้ส ามารถจำกัดขอบเขตของปัญหาที่จะอภิปราย ทั้งนี้เพราะการมี
ผู้ อ ภิ ป รายหลาย ๆ คน มั กก่ อให้ เกิด ความคิด ที่ ห ลากหลาย บางครั้งอาจเกิด ข้อ โต้แ ย้งหรือนอก
ประเด็นในการอภิปรายได้ ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีรูปแบบของการแก้ปัญหา เช่น จัดให้ผู้อภิปรายแต่ละคน
พูดหัวข้อที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน หรือหากเป็นหัวข้อเดียวกันให้พูดแสดงคนละทรรศนะ เป็นต้น
2. เหตุผ ล เป็ น เรื่ อ งสำคัญ ที่ สุ ด ของการอภิ ป ราย เพราะถ้าขาดเหตุ ผ ลจะไม่ เรียกว่าการ
อภิปราย ทั้งนี้การอภิปรายเป็นการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผลเป็นหลักสำคัญ
3. วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการอภิ ป ราย ผู้ อ ภิ ป รายจะต้ อ งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ แ น่ น อน หากขาด
วัตถุประสงค์จะทำให้การอภิปรายนั้น ๆ ขาดทิศทางและเลื่อนลอย
4. ข้อเสนอแนะและสรุป ผล การอภิปรายข้อเสนอแนะและการสรุปผลถือเป็นขบวนการ
สำคัญ ทั้งนี้เพราะจะได้นำผลการอภิปรายดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์

ประเภทของการอภิปราย
การแบ่งประเภทของการอภิปรายออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. การอภิปรายภายในกลุ่ม
2. การอภิปรายในที่ชุมชน
1. การอภิปรายภายในกลุ่ม
การอภิปรายภายในกลุ่ม คือ การอภิปรายที่เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนมีส่วนในการพูด
แสดงความคิดเห็ น โดยผลั ดกัน พู ดผลั ดกั น ฟั ง ส่ ว นใหญ่ จะเป็น การอภิ ปรายของกลุ่ มเล็ ก ๆ ซึ่งมี
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สมาชิกไม่เกิน 20 คน การอภิ ป รายแบบนี้ จะบรรยากาศแบบเป็น กันเอง เพราะผู้ อภิ ป รายมั กจะ
คุ้นเคยกันดี คำพูดที่ใช้เป็นคำพูดที่ใช้ในการสนทนาทั่วไปไม่มีพิธีรีตองมากนัก เนื่องจากไม่มีผู้ฟังกลุ่ม
อื่นนอกจากผู้อภิปรายในกลุ่มเท่านั้น
การอภิ ป รายในกลุ่ ม สามารถแบ่งการอภิ ปรายในรูป แบบต่าง ๆ ได้ห ลายรูป แบบ ได้ แก่
(วีระเกียรติ รุจิรกุล, 2556: 39-41)
1.1 การอภิ ป รายระดมพลั งสมอง (brain storming) คื อ การอภิ ป รายกลุ่ ม ย่ อ ย
เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิกภายในกลุ่มให้ได้มากที่สุด ภายในระยะเวลาสั้น ๆ สมาชิกภายใน
กลุ่มจะพยายามแสดงความคิดเห็นของตนอย่างกว้างขวางและเสรี เมื่อทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
แล้ วก็จ ะช่วยกัน คัดเลื อกความคิดเห็ นที่ส ามารถเป็นไปได้ หรือเป็นแนวทางที่ดีที่สุ ดของกลุ่ มเพื่ อ
ดำเนิ น การต่ อ ไป การอภิ ป รายแบบระดมพลั งสมองนี้ มั ก จะใช้ ในการอภิ ป รายเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หา
หรือเพื่อก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่าง ๆ
1.2 การอภิปรายแบบฟิลลิป 66 (the phillip 66) คือ การอภิปรายกลุ่มที่ใช้สำหรับ
การร่ วมพิจ ารณาปั ญ หาต่าง ๆ ที่มีข้อจำกัด ในเรื่อ งเวลาที่ใช้แก้ปั ญ หา และมีส มาชิกจำนวนมาก
ทำให้ไม่สามารถอภิปรายได้อย่างทั่วถึง
การอภิปรายแบบฟิลลิป 66 นี้ จะแบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละ 6 คน
สมาชิกของกลุ่มแต่ละคนจะมีเวลาแสดงความคิดเห็นประมาณ 1 นาที เมื่อได้ข้อสรุปของแต่ละกลุ่ม
แล้ว จะนำผลการอภิปรายนั้นมาเสนอให้สมาชิกทั้งหมดทราบอีกครั้งหนึ่ง
1.3 การอภิปรายแบบ buzz group หรือ buzz session เป็นการอภิปรายที่จัดให้
สมาชิกกลุ่มใหญ่จับคู่ประชุมปรึกษากัน แล้วส่งตัวแทนมาเสนอผลการประชุมให้สมาชิกทั้งกลุ่มทราบ
ต่อไป
การอภิปรายที่กล่าวมาแล้วนี้ มักจะใช้กันแพร่หลายในวงการราชการ วงการการศึกษา และ
ธุรกิจต่าง ๆ ตลอดจนจัดแทรกอยู่ในการอภิปรายกลุ่มใหญ่
ลักษณะที่ดีของการอภิปรายแบบกลุ่ม ประกอบด้วย (ลลิตา โชติรังสียากุล 2544: 198199)
1. หัวข้อที่จะอภิปรายกลุ่ม ให้สมาชิกในกลุ่มเป็นผู้เลือกหรือจัดทำขึ้นโดยมีคณะกรรมการ
เป็นผู้วางแผนการอภิปราย
2. ประธานและสมาชิกในกลุ่มจะต้องเตรียมเรื่องที่จะอภิปรายร่วมกัน
3. คำถาม-คำตอบส่วนใหญ่ควรมาจากสมาชิกในกลุ่มไม่ใช่มาจากประธานแต่เพียงผู้เดียว
4. ส่งเสริมความคิดในด้านต่าง ๆ และเน้นถึงความสำคัญของสมาชิกในกลุ่มแต่ละคน
5. บรรยากาศในการอภิปรายเป็นกันเอง ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนได้พัฒนาทัศนคติ
มีวุฒิภาวะสูงขึ้น มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความรับผิดชอบที่ดีขึ้น
6. สมาชิกในกลุ่มควรมีทักษะในการคิด พูด ฟัง อ่าน และเขียนในระดับใกล้เคียงกัน
7. การอภิปรายควรเป็นไปตามหัวข้อและวัตถุประสงค์ที่วางไว้
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ผู้มีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่ม ประกอบไปด้วยบุคคลต่อไปนี้
1. ที่ปรึกษาหรือวิทยากรเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องที่กำลังอภิปรายเป็นอย่างดี เพื่อจะได้เป็นผู้ให้
ความรู้เพิ่ มเติม ตอบปั ญ หาหรือแก้ข้อขัดข้องต่าง ๆ ของสมาชิก ในกรณี ที่เลื อกอภิ ปรายนั้น ยาก
สมาชิกในกลุ่ มอาจจะมีความรู้ไม่เพี ย งพอที่ จะอภิ ปรายจึงควรมีวิทยากรกลุ่ ม กลุ่ มละ 1 คนหรือ
มากกว่านั้นก็ได้
2. ประธานในการอภิปราย เป็นผู้นำหรือผู้ดำเนินการอภิปราย พยายามส่งเสริมหรือสนับสนุน
ให้ผู้ร่วมอภิปรายได้แสดงความคิดเห็นให้มากที่สุดและต้องเป็นผู้สรุปด้วย
3. รองประธาน เป็นผู้ทำหน้าที่แทนประธาน เมื่อประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
4. เลขานุการกลุ่ม เป็นผู้จดรายงานการประชุมของกลุ่มอภิปราย ซึ่งได้รับเลือกจากประธาน
หรือสมาชิกในกลุ่มเลือกให้ก็ได้ หน้าที่ของเลขานุการกลุ่มมีดังนี้
4.1 บันทึกข้อเท็จจริงของการอภิปรายโดยละเอียด แต่ไม่ใช่จดทุกคำ
4.2 ในบางเรื่องหากเกิดความลังเลในการบันทึก จำเป็นต้องขอให้ประธานชี้ขาดถึงข้อคิดเห็น
ที่ควรบันทึก
4.3 เตือนสมาชิกเมื่อเห็นว่าอภิปรายเริ่มออกนอกลู่นอกทาง เพื่อช่วยประธานตะล่อมการ
อภิปรายเข้าสู่ประเด็น
4.4 รายงานความคืบหน้าระหว่างการอภิปราย เมื่อประธานหรือสมาชิกต้องการทราบโดย
เสนอผลสรุป
4.5 เรียบเรียงจัดเตรียมสำเนาบันทึกการอภิปราย เสนอผลสรุปสุดท้ายเมื่อสิ้นสุดการ
อภิปราย
5. สมาชิกผู้ร่วมอภิปราย เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอภิปรายพิจารณาปัญหา
และตกลงเงื่อนไขในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ผู้ ร่ วมอภิ ป รายทุ กคนควรมีส่ ว นร่ว มและรับผิ ดชอบในการ
อภิปราย
2. การอภิปรายในที่ชุมชน
ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์ (2519: 362) กล่าวไว้ว่า การอภิปรายในที่ประชุมชน เป็นการอภิปราย
ที่มีผู้อภิปรายเป็นผู้พูดฝ่ายหนึ่งและมีผู้ฟังอีกฝ่ายหนึ่ง ผู้ฟังอาจจะมีส่วนได้พูดบ้าง เมื่อการอภิปราย
ยุติจะเปิดให้มีการซักถาม (forum period)
สุจริต เพียรชอบ (2535: 20) ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับช่วงการซักถามหรือการเปิดอภิปราย
ทั่วไปว่า การเปิดการอภิปรายทั่วไป คือ หลังจากการบรรยายหรืออภิปรายแล้วผู้ฟังก็จะมีส่วนร่วมใน
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การอภิปรายด้วยการซักถามปัญหา กล่าวเสริมหรือสนับสนุน กล่าวโต้แย้ง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตั้ง
ข้อสังเกต การบรรยายหรือการอภิปรายต่าง ๆ นั้นควรจะได้จัดให้ผู้ฟังได้มีโอกาสซักถามปัญหาและ
แสดงความคิดเห็นเต็มที่การอภิปรายในที่ชุมชนนี้ อาจแบ่งออกเป็นหลายประเภท ดังนี้
2.1 การอภิปรายเป็นคณะ (panel discussion) คือ การอภิปรายที่ประกอบไปด้วยผู้
อภิปรายตั้งแต่ 2-5 คน หรือจะมากกว่านั้นเล็กน้อยก็ได้ ผู้อภิปรายเหล่านั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมี
ความรู้มากเป็นพิเศษในเรื่องที่จะอภิปราย ผู้อภิปรายจะนั่งอยู่บนเวทีหันหน้าเข้าหาผู้ฟังมีผู้ดำเนินการ
อภิปรายเป็นผู้ดำเนินการ ผู้อภิปรายจะพูดแสดงความรู้ ความคิด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่าง
เป็นกันเองต่อหน้าผู้ฟัง สำหรับผู้ฟังนั้นนอกจากจะได้รับความรู้ และได้ฟังข้อคิดเห็ นในแนวแปลก ๆ
แล้วยังได้รับความสนุกอีกด้วย เพราะจะมีการอภิปรายโต้ตอบกันในระหว่างผู้อภิปรายในทำนองการ
สนทนาซักถาม ซึ่งอาจมีการแสดงความคิดสนับสนุนคล้อยตามบ้าง ขัดแย้งบ้าง ประนีประนอมบ้าง
นอกจากนี้ ในช่ ว งของการอภิ ป รายผู้ ฟั ง มี โ อกาสได้ แ สดงความคิ ด เห็ น และซั ก ถามได้ อี ก ด้ ว ย
การอภิปรายในรูปแบบนี้จึงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง
ข้อสังเกต การอภิปรายทั้งคณะ เหมาะสำหรับให้ความรู้ ความคิดแก่ผู้ฟังในวงกว้าง ไม่ได้ให้
ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่ลึกซึ้งได้มากเท่ากับการอภิปรายแบบปาฐกถาหมู่ แต่ก็ ดีในแง่ที่ให้ทั้ง
ความรู้และความสนุกสนานไปในขณะเดียวกัน บรรยากาศในการอภิปรายจะเป็นกันเองผู้อภิปรายมี
เสรีภาพในการพูดอย่างกว้างขวาง
2.2 การอภิปรายแบบปาฐกถาหมู่ (symposium) การอภิปรายแบบนี้เป็นการอภิปรายของ
คณะผู้บรรยาย ซึ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ตามปกติแล้วจะมีผู้ร่วมอภิปรายประมาณ 2-5 คน
มีผู้ ดำเนิ น การอภิป รายเป็ น ผู้ดำเนิ นการ มุ่งที่จะให้ ความรู้และแนวความคิดอย่างละเอียดแก่ผู้ฟั ง
ลักษณะการอภิปรายแบบปาฐกถาหมู่ คือ ผู้ร่วมอภิปรายแต่ละคนจะได้รับมอบหมายให้พูดในส่วนใด
ส่วนหนึ่งของเรื่องที่จะอภิปราย เป็นเรื่องปาฐกถาสั้น ๆ ซึ่งจะครอบคลุมเนื้อหาสาระที่สำคัญๆ ในส่วน
ที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น จะไม่ไปก้าวก่ายในส่วนของบุคคลอื่น เนื่องจากผู้ฟังมีความคาดหวังที่จะ
ได้รับความรู้อย่างละเอียดลึกซึ้ง ผู้อภิปรายจะต้องไปศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างดี หากมีตัวเลข สถิติ หรือ
ข้อมูลใดที่จะนำมาใช้ประกอบการอภิปราย เพื่อให้ผู้ฟังได้รับความรู้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งได้ ก็ควร
นำมาใช้ประกอบการอภิปราย และเนื่องจากมีเวลาในการอภิปรายไม่มากเท่าที่ควร ผู้อภิปรายอาจ
เตรียมเอกสารมาแจกผู้ฟัง เพราะฉะนั้นการอภิ ปรายแบบนี้จึงมีลักษณะจริงจังและเป็นทางการ เช่น
การประชุม อบรม และการสัมมนาต่าง ๆ ในด้านของผู้ฟังมีโอกาสได้ซักถามและแสดงความคิดเห็น
อย่างกว้างขวาง
ข้อสั งเกต การอภิ ป รายแบบปาฐกถาหมู่มี ลั กษณะจริงจังและเป็ นทางการมากกว่าการ
อภิปรายเป็นคณะ เพราะเป็นเหมือนการรวมองค์ปาฐกถาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ไว้ในคราว
เดีย วกัน ผู้ร่วมอภิป รายจะมีป ฏิกิริยาระหว่างกันและกันน้อยมากหรือไม่มีเลย และเนื่องจากการ
อภิปรายแบบนี้ เน้นในด้านเนื้อหาสาระมากจึงมักนิยมใช้ในการประชุม สัมมนา หรือเพื่อให้ความรู้
ทางด้านวิชาการ
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2.3 การอภิ ป รายแบบซั ก ถาม (colloquy) เป็ น วิ ธี ก ารอภิ ป รายที่ ป รั บ ปรุ ง มาจากการ
อภิปรายเป็นคณะ คือ ในการอภิปรายนั้นจะมีผู้อภิปรายเป็นสองกลุ่มด้วยกัน กลุ่มหนึ่งประกอบไป
ด้วยตัวแทนของผู้ฟังประมาณ 2-4 คน อีกกลุ่มหนึ่งประกอบด้วยวิทยากรประมาณ 2-4 คนเช่นกัน
วิทยากรมักจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะอภิปราย ทั้งสองฝ่ายนั่งหันหน้าเข้าหาผู้ฟัง มีผู้ดำเนินการ
อภิ ป รายนั่ งอยู่ ต รงกลางเป็ น ผู้ ก ล่ าวเปิ ด การอภิ ป ราย และเปิ ด โอกาสให้ ทั้ งสองฝ่ ายรวมทั้ งผู้ ฟั ง
ถามคำถาม และแสดงความคิดเห็น ผู้ร่วมอภิปรายที่เป็นตัวแทนของผู้ฟังนั้นจะเป็นผู้เสนอปัญหาหรือ
ถามคำถาม วิทยากรจะเป็ นผู้ตอบคำถาม ถ้าการตอบคำถามเป็นที่พอใจของผู้ฟังก็อาจจะมีการถาม
คำถามต่อไป แต่ถ้าผู้ฟังยังมีข้อสงสัยก็อาจถามวิทยากรได้จนเป็นที่พอใจ แล้วตัวแทนผู้ฟังจึงถาม
คำถามต่อไป
ข้อสังเกต การอภิปรายแบบนี้เหมาะสมสำหรับการประชุม อบรมและการสัมมนา หรือการ
พูดใด ๆ ที่ต้องการให้ผู้ฟังได้มีโอกาสซักถามอย่างเต็มที่ แต่เนื่องจากการอภิปรายแบบนี้เป็นไปอย่าง
เสรีและกว้างขวางจึงมักมีปัญหาเรื่องเวลา เพื่อทุกคนที่มีส่วนร่วมในการอภิปรายจะได้มีโอกาสพูด
ซักถามปัญหาและแสดงความคิดเห็น

การจัดเตรียมสถานที่อภิปราย
การจั ด เตรี ย มสถานที่ อภิ ป ราย สามารถจัด เตรียมได้ ห ลายรูป แบบตามประเภทของการ
อภิปราย ดังนี้
1. การอภิป รายเป็น คณะ เป็นการอภิปรายแบบพิธีการหรือกึ่งพิธีการก็ได้ ซึ่งมีผู้อภิปราย
3-7 คน อภิ ป รายตามเป้ า หมายหรื อ ประเด็ น ที่ ก ำหนดไว้ ทั้ งนี้ เพื่ อ เสนอความคิ ด เห็ น ของผู้ ร่ว ม
อภิปรายหลาย ๆ คนในประเด็นปัญหาเดียวกัน ซึ่งในช่วงท้ายสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้ร่วมอภิปรายได้ โดยมีรูปแบบการจัดสถานที่ดังรูปต่อไปนี้

ภาพที่ 5.1 แผนผังการจัดสถานที่การอภิปรายเป็นคณะ
ที่มา : วีระเกียรติ รุจิรกุล, 2556: 45
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2. การจัดสถานที่การอภิปรายแบบปาฐกถาหมู่ การอภิปรายลักษณะนี้ส่วนใหญ่ใช้ประเด็น
ในการอภิปรายที่เกี่ยวกับวิชาการ ผู้ร่วมอภิปรายจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีความรู้เฉพาะทางที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นหรือปัญหาเพียงด้านเดียว โดยสมาชิกในกลุ่มมีประมาณ 3-7 คน ซึ่งแต่ละคนจะ
แสดงความรู้ตามแขนงวิชาที่ตนถนัด การอภิปรายเช่นนี้อาจเรียกว่า เป็นการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู้ได้เช่นกัน โดยมีรูปแบบการจัดสถานที่ดังรูปต่อไปนี้

ภาพที่ 5.2 แผนผังการจัดสถานที่การอภิปรายแบบปาฐกถาหมู่
ที่มา : วีระเกียรติ รุจิรกุล, 2556: 45
3. การจัดสถานที่การอภิปรายซักถาม เป็นการอภิปรายแบบทั่วไปโดยมีผู้ฟังมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายมากกว่าการอภิปรายแบบอื่น ๆ ความสำคัญของการอภิปรายประเภทนี้ คือ การเน้นให้ผู้ฟัง
มีส่วนร่วมในการอภิปรายเชิงสนับสนุน หรือไม่เห็นด้วยก็ได้ ซึ่งมีจำนวนผู้อภิปรายประมาณ 2-3 คน
รวมทั้งผู้ดำเนินการอภิปราย โดยมีรูปแบบการจัดสถานที่ดังรูปต่อไปนี้

ภาพที่ 5.3 แผนผังการจัดสถานที่การอภิปรายซักถาม
ที่มา : วีระเกียรติ รุจิรกุล,2556 : 46
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ประโยชน์ของการอภิปราย
วีระเกีย รติ รุจิ รกุล (2556: 46) กล่ าวถึงประโยชน์ของการอภิป รายว่า การอภิป รายจะมี
ประโยชน์ทั้งผู้อภิปรายและผู้ฟัง ดังนี้
1. ผู้อภิปรายจะได้ประโยชน์จากการอภิปราย คือ
1.1 มีโอกาสค้นคว้าข้อเท็จจริง ทำให้มีความรู้ในเรื่องที่จะอภิปรายกว้างอย่างยิ่งขึ้น
1.2 ทำให้กล้าพูดแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
1.3 สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความรับผิดชอบร่วมกัน
1.4 ได้เรียนรู้ผู้อื่น และเข้าใจผู้อื่นดียิ่งขึ้น
1.5 ทำให้รู้จักเป็นผู้ยอมรับความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
1.6 ทำให้เป็นที่รู้จักรับผิดชอบต่อสังคม ได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไป
1.7 ทำให้รู้จักปัญหา เผชิญปัญหา และได้นำความรู้มาใช้แก้ไขปัญหากับตนเอง
1.8 ทำให้ได้ฝึกการมีความคิดแบบประชาธิปไตย
1.9 ทำให้ มีโอกาสได้น ำความรู้ ความคิดเห็ น และประสบการณ์ ที่ มีประโยชน์ ไป
ถ่ายทอดให้แก่สังคม
1.10 ทำให้ได้พัฒนาแนวคิดด้านต่าง ๆ และเพิ่มพูนสติปัญญาให้แก่ตนเอง
2. ผู้ฟัง (สังคมส่วนรวม) จะได้ประโยชน์จากการอภิปราย คือ
2.1 ทำให้ผู้ฟังมีใจกว้าง รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่ดีกว่าตน เพื่อหวังผล
ให้สังคมที่ตนอาศัยอยู่มีความเจริญขึ้น
2.2 ความคิดเห็นจากการอภิปรายสามารถนำไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมของ
ตนได้ เพราะความคิดเห็นในการแก้ปัญหาที่มาจากกลุ่มคนย่อมเป็นที่น่าเชื่อถือและปฏิบัติตามได้
2.3 การอภิปรายจะเป็นแหล่งความรู้อย่างดี ถ้าได้มีการบันทึกการอภิปรายไว้
นอกจากนี้ป ระโยชน์ ของการอภิป รายสามารถสรุปได้ 5 ด้าน ดังนี้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา, Online: 2558)
1. ด้านการศึกษา การอภิปรายมีบทบาทในด้านการศึกษาระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึ ก ษาจนถึงระดับ อุ ด มศึ ก ษา การส่ งเสริม ให้ นั กเรีย นนั ก ศึ ก ษาเรีย นด้ ว ยวิ ธีก ารอภิ ป ราย
เป็ น การฝึ กให้ ผู้ เรีย นรู้จั กคิดอย่ างมีเหตุผ ล มี ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังฝึ กให้ ผู้ เรียน
รู้วิธี การทำงานร่ว มกับ ผู้ อื่น รู้จั กร่ วมกัน วางแผน คิดแก้ปั ญ หาข้อสรุปในเรื่องต่าง ๆ และร่วมกัน
พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสม การอภิปรายจึงมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
อย่างยิ่ง
2. ด้านสังคม การอภิปรายมีบทบาทสำคัญมากในสังคม เพราะการตัดสินใจปัญหา
ส่วนรวมถึงความคิดคนส่วนใหญ่ การอภิปรายเป็นการตัดสินใจของกลุ่มบุคคลที่จะต้องเป็นไปตาม
เหตุผ ล มีรูป แบบและมีขอบเขต การอภิป รายจึงเป็นการฝึกนิสัยความเป็นประชาธิปไตยให้ สั งคม
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ทำให้ กล้ าคิดกล้ าแสดงออกในความคิดเห็ นของตนเอง และยอมรับความคิดเห็ น ของผู้ อื่นอย่างมี
เหตุผล สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทำให้เกิดความสามัคคีกันในสังคม
3. ด้านการเมือง การอภิปรายเป็นการเผยแพร่ความรู้ นโยบาย การดำเนินงานของ
รัฐบาลให้ประชาชนเข้าใจ เพื่อจะได้ทราบความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ซึ่งจะได้นำไป
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น
4. ด้านศาสนา การเผยแพร่ศาสนาในสมัยนี้นิยมใช้วิธีอภิปรายกันมาก เพราะสามารถ
ให้ความรู้แก่ผู้ฟังได้อย่างกว้างขวาง ผู้อภิปรายแต่ละคนความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปหลายแง่มุม
ย่อมทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้แจ้งดียิ่งขึ้น
5. ด้านธุรกิจ มีการอภิปรายเพื่อวางหลักการและตกลงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อ
ความเจริญก้าวหน้าของกิจการ

บทสรุป
การอภิปราย เป็นการพูดที่มีลักษณะคล้ายการสนทนา แต่การอธิปรายมีลักษณะแตกต่างใน
ลักษณะสำคัญ คือ การอภิปรายเป็นการพูดที่มีการกำหนดจุดมุ่งหมายไว้ล่วงหน้า เพื่อปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อหรือปัญหาและหาแนวร่วมในการแก้ปัญหาหรือการหาข้อสรุปร่วมกัน การ
อภิปรายมีจุดมุ่งหมายของการพูดหลายประการ เช่น เพื่อสืบเสาะหาข้อเท็จจริง โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างมีเหตุผล เพื่อนำองค์ความรู้ที่มีแก้ไขปัญหาของสังคมโดยใช้หลักคิดแบบประชาธิปไตย
เป็นต้น การอภิปรายจะช่วยให้ผู้อธิปรายและผู้ร่วมอภิปราย ได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นตลอดจน
การปรับตัวในสังคม เข้าใจผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น
องค์ประกอบหลักที่สำคัญของการอภิปรายมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ผู้ดำเนินการอภิปราย
ทำหน้าที่เป็นผู้นำในการอภิปราย ต้องเป็นผู้ที่มีวาทศิลป์ในการพูดโน้มน้าวที่จะทำให้ผู้ร่วมอภิปรายได้
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ต้องมีบุคลิกภาพเป็นผู้นำ มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี ต้องมี
ความรู้เรื่องที่จะอภิปรายอย่างดีเพื่อที่จะสรุปหรือเสริมความผู้ร่วมอภิปรายได้ อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ที่
รู้จักวางตัวเป็นกลางไม่เอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องมีหลักคิดและเหตุผลพอสมควร 2) ผู้ร่วม
อภิปราย ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญ ในการอภิปรายจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กั บ
ความร่วมมือของผู้ร่วมอภิปราย ดังนั้นผู้ร่วมอภิปรายจะต้องมีความสนใจและมีความรู้เกี่ยวกับปัญหา
ที่จะอภิปราย ต้องเป็นผู้ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมอภิปรายผู้อื่น มีวาทศิลป์ในการถ่ายทอด
ความรู้สึกและความคิด เคารพกติกาในการอภิปราย และต้องรับผิดชอบต่อคำพู ดในการพูดอภิปราย
ร่วมกับผู้อื่น 3) ผู้ฟังการอภิปราย โดยเฉพาะการอภิปรายในที่ชุมชน ผู้ฟังอภิปรายจะต้องมีมารยาทใน
การฟัง จดบันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่น่าสนใจ สามารถซักถามได้โดยการขออนุญาตผ่านทางประธานหรือผู้ดำ
เดิ น การอภิ ป ราย และควรนำสิ่ ง ต่ า ง ๆ จากการฟั ง นำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ให้ เกิ ด ประโยชน์ และ
4) ขบวนการแก้ไขปัญหา สิ่งที่ควรคำนึงถือ ได้แก่ รูปแบบในการแก้ไขปัญหา เช่น การจัดให้ผู้ร่วม
อภิปรายแต่ละคนพูดหัวข้อไม่ซ้ำกัน หรือหากเป็นหัวข้อเดียวกันสามารถแสดงความคิดเห็นคนละ
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ทรรศนะก็ได้ ในขบวนการแก้ไขปัญหา การใช้เหตุผล เป็น เรื่องที่สำคัญที่สุดของการอภิปราย เพราะ
การอภิปรายจำเป็นจะต้อใช้เหตุผลในการแสดงความคิดเห็น อีกทั้งเพื่อให้การอภิปรายยังอยู่ในกรอบ
ของจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการอภิปราย และสามารถให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
หรือหาข้อสรุปร่วมกันเพื่อนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดในประเด็นการอภิปราย
จากองค์ประกอบดังกล่าว นำไปสู่ประเภทของการอภิปราย ผู้จัดการอภิปรายจำเป็นต้อง
ทราบประเภทว่าการอภิปรายในเรื่องดังกล่าวเป็นการอภิปรายในรูปแบบใด ทั้งนี้การอภิปรายสามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) การอภิปรายแบบกลุ่ม ซึ่งเป็นการอภิปรายที่มีสมาชิ กในกลุ่มไม่เกิน 20
คน อาจไม่มีผู้ฟังการอภิปราย บรรยากาศเป็นรูปแบบกันเอง ในการอภิปรายแบบกลุ่ม มีรูปแบบการ
อภิ ป ราย 3 รู ป แบบ ได้ แ ก่ การอภิ ป รายระดมพลั งสมอง การอภิ ป รายแบบฟิ ล ลิ ป 66 และการ
อภิปรายแบบ buzz group 2) การอภิป รายในที่ชุมชน เป็นการอภิปรายที่มีผู้ฟังการอภิปรายเป็น
องค์ประกอบและมีส่วนร่วมในการอภิปรายด้วยการซักถาม กล่าวเสริมสนับสนุนหรือกล่าวโต้แย้งได้
การอภิปรายในรูปแบบดังกล่าว สามารถจัดการอภิปรายในรูปแบบเป็นคณะ มีผู้อภิปรายตั้งแต่ 2-5
คน หรือมากกว่าเล็กน้อย เหมาะสำหรับให้ความรู้ความคิดเห็นกับผู้ฟังในวงกว้าง บรรยากาศเป็นการ
เอง ต่อมาการอภิปรายแบบปาฐกถาหมู่ มีผู้อภิปรายตั้งแต่ 2-5 คน หรือมากกว่าเล็กน้อย มีลักษณะ
เป็นทางการมากกว่าการอภิปรายแบบคณะ เพราะเป็นการรวมองค์ปาฐกถาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน
ต่าง ๆ ไว้ในคราวเดียวกัน โดยเน้นเนื้อหาสาระ เช่น การประชุม การสัมมนา หรือการให้ความรู้ทาง
วิชาการ ต่อมาการอภิปรายแบบซักถาม เป็นรูปแบบการอภิปรายในรูปแบบหนึ่งของการอภิปรายในที่
ชุมชน ซึ่งปรับปรุงมาจากการอภิปรายแบบคณะ อาจแบ่งเป็นสองกลุ่มการอภิปราย เหมาะสำหรับ
การประชุม การสัมมนา หรือการอภิปรายที่ต้องการให้ผู้ฟังสามารถซักถามได้อย่างเต็มที่ มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น ทั้งในประเภทของการอภิปรายที่กล่าวมา มีความเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียม
สถานที่ในรูปแบบการอภิปรายต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ผู้อภิปรายจำเป็นต้องเลือกรูปแบบการอภิปรายที่
เหมาะสมกับหัวข้อหรือประเด็นการอภิปราย คำนึงถึงโอกาสในการอภิปราย ตลอดจนสถานที่ในการ
อภิปราย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อจุดมุ่งหมายของการ
อภิปราย
เพราะฉะนั้น การอภิปรายจึงเป็นการพูดของกลุ่มบุคคลซึ่งมีจุดมุ่งหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาใด
ปัญหาหนึ่ง หรือเพื่อแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา การอภิปรายที่ดี
และประสบความสำเร็ จ ได้ นั้ น ผู้ จั ด อภิ ป รายจะต้ อ งเข้ าใจวั ต ถุป ระสงค์ ห รือ หั ว ข้อ ในปั ญ หาของ
การอภิ ป รายอย่ า งถ่ อ งแท้ และควรรู้ ว่ า จะต้ อ งใช้ รู ป แบบใดในการดำเนิ น การจึ ง จะเหมาะสม
นอกจากนี้ ผู้ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องในการอภิ ป รายในทุกรูปแบบ ก็ควรศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ตนเองที่
จะต้องปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการในการอภิปรายบรรลุไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
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คำถามท้ายบทที่ 5
1.
2.
3.
4.
5.

การพูดอภิปราย เป็นการพูดในรูปแบบใด
การพูดอภิปรายมีกี่ประเภท อธิบาย
คุณลักษณะของผู้ดำเนินการอภิปราย ควรมีลักษณะอย่างไร
การจัดเตรียมสถานที่การอภิปรายมีกี่ประเภท อธิบาย
อธิบายประโยชน์ของการอภิปรายที่มีต่อผู้ฟังและผู้พูดอภิปราย

แบบฝึกปฏิบัติการพูดอภิปราย
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการพูดอภิปราย โดยมีวิธีการฝึกปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ฝึกการพูดและจำลองเหตุการณ์ในการพูดอภิปราย โดยเลือกตาม
ประเภทของการพูดอภิปราย ดังนี้
1.1 การพูดอภิปรายภายในกลุ่ม
1.2 การพูดอภิปรายในที่ชุมชน
2. อาจารย์ผู้สอนกำหนดระยะเวลาการพูดอภิปรายตามความเหมาะสม
3. เมื่อนักศึกษาเลือกประเภทของการพูดอภิปราย ให้นักศึกษาดำเนินการต่อไปนี้
3.1 กำหนดและแบ่งหน้าที่ตามองค์ประกอบขอการพูดอภิปราย
3.2 กำหนดหรือตั้งชื่อหัวข้อให้สอดคล้องกับประเภทของการพูดนำเสนอที่ได้เลือก
3.3 กำหนดจุดมุ่งหมายของเรื่องที่จะอภิปราย
3.4 วิเคราะห์ผู้ฟัง
3.5 ศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลนำมาสังเคราะห์และจัดเรียงลำดับเนื้อหาที่จะพูด
3.6 หากมีสื่อหรือเครื่องมือประกอบการพูดนำเสนอ จัดเตรียมให้พร้อม
3.7 ฝึกซ้อมการพูดอธิบายตามระยะเวลาที่กำหนด
4. นักศึกษาสร้างสถานการณ์จำลองในการดำเนินการอภิปรายตามหัวข้อได้จัดเตรียมมา
5. เมื่อจบการพูดอภิปราย ร่วมแสดงความคิดเห็น และสรุปสิ่งที่ได้นำเสนอ
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บทที่ 6
การพูดโน้มน้าวใจ
การพูดโน้มน้าวใจ เป็น การพูดจูงใจเพื่อให้ ผู้ฟังคล้อยตามหรือเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่ผู้พูด
มุ่งหวังให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในปัจจุบันการพูดโน้มน้าวใจพบได้บ่อยในสื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ เช่น
การสร้างแรงบั นดาลใจให้ กับ ตนเอง การเกลานิสัยของบุคคล โดยมีบุคคลที่เรียกตนเองว่า “โค้ช”
เป็ น ผู้ บ รรยายและหวั ง ให้ ผู้ ฟั ง สามารถเปลี่ ย นแปลงตามจุ ด มุ่ ง หมายของเรื่ อ ง ๆ นั้ น เป็ น ต้ น
เพราะฉะนั้ น การพูดโน้ มน้ าวใจจึงเป็นกระบวนการหนึ่งของการสื่ อสารที่ผู้พูดพยายามให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งด้านทัศนคติและด้านพฤติกรรมของผู้ฟัง ซึ่ง Hovland และ Janis ได้กล่าวถึงการพูด
ให้สัมฤทธิผลในการโน้มน้าวใจไว้ว่า “ความสัมฤทธิผลในการโน้มน้าวใจนั้น สามารถพิจารณาได้จาก
ผู้รับสาร ถ้าผู้รับสารมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ซึ่งเป็นตัวนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านความคิด การ
เปลี่ ยนแปลงการรับรู้ การเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึก และการเปลี่ยนการกระทำ” (Hovland
and Janis, 1959: 28) ในบทนี้ ได้ น ำเสนอเรื่ อ งการพู ด โน้ ม น้ า วใจ โดยมี เนื้ อ หาประกอบด้ ว ย
ความหมายของการพูดโน้มน้าวใจ จุดมุ่งหมายของการพูดโน้มน้าวใจ องค์ประกอบขั้นพื้นฐานของการ
พูดโน้มน้าวใจ การสร้างสารเพื่อการโน้มน้าวใจ ลักษณะการพูดโน้มน้าวใจ และเทคนิคการโน้มน้าว
ใจ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้พูดได้ศึกษาทฤษฎีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ฝึกทักษะการพูดโน้มน้าวใจต่อไป

ความหมายของการพูดโน้มน้าวใจ
การพูดโน้มน้าวใจเป็นพฤติกรรมการสื่อสารอย่างหนึ่ง ในการใช้ความพยายามเปลี่ยนความ
เชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม และการกระทำของบุคคลอื่น โดยใช้กลวิธีที่เหมาะสมให้มีผลกระทบต่อใจบุคคล
ทั้งโดยใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา จนเกิดการยอมรับและยอมเปลี่ยนตามที่ผู้โน้มน้าวใจประสงค์
เพอร์ลอฟฟ์ (Perloff. 2010: 3-4) กล่าวว่า การโน้มน้าวใจเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการ
ซึ่ งผู้ ส่ งสารพยายามชั ก จู งใจเพื่ อ ให้ เปลี่ ย นแปลงความเชื่ อ ทั ศ นคติ ห รื อ พฤติ ก รรมของผู้ รับ สาร
ผ่านการถ่ายทอดจากแหล่งสารไปยังผู้รับสารในบริบทต่าง ๆ ซึ่งผู้ถูกโน้มน้าวใจมีเสรีภาพที่จะเลือกว่า
จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้
ลาร์สัน (Larson. 1995: 8) กล่าวว่า คำว่า การโน้มน้าวใจ ตามแนวความคิดของอริสโตเติล
โดยให้ความหมายว่า การโน้มน้าวใจอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มีความน่าเชื่อถือของแหล่งผลิตสาร
(Ethos) รวมถึงการจู งใจทางอารมณ์ (Pathos) หรือการจูงใจด้ ว ย เหตุผ ล (Logos) ประกอบเข้ า
ด้วยกัน
อดุ ล ย์ จาตุ ร งคกุ ล (อ้ า งถึ ง ใน สุ ภ าพ กริ่ ง รั ม ย์ , 2555: 26) กล่ า วว่ า การโน้ ม น้ า วใจ
เป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งที่มนุษย์จะใช้ในการจูงใจบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การสื่อสารเพื่อจูง
ใจ (Persuasive Communication Situation) อั น เป็ น สถานการณ์ ที่ บุ ค คลที่ เป็ น แหล่ ง ข่ า วสาร
หวังที่จะให้ผู้รับสารก่อปฏิกิริยาตอบสนองต่อข่าวสาร มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหรือก่อให้เกิดอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้รับสารให้ดำเนินไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

ภิญโญ ช่างสาน (2539 : 114) กล่าวว่า การพูดจูงใจ เป็นการพูดในเชิงชักชวน เกลี้ยกล่อม
เร่งเร้า ปลุกใจ หรือโน้มน้าวใจผู้ฟังให้เชื่อถือศรัทธา มีความคิดเห็นคล้อยตาม เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
หรือปฏิบัติตามที่ผู้พูดต้องการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักคิดของ ลลิตา โชติรังสียากุล (2542: 179)
ที่ได้ให้ความหมายของการพูดจูงใจไว้ว่า การพูดจูงใจ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การพูดโน้มน้าวใจ
หมายถึง การพูดเชิงชักชวน เกลี้ยกล่อม ปลุกใจหรือ โน้มน้าวใจเพื่อให้ ผู้ฟังเชื่อถือศรัทธา มีความ
คิดเห็นคล้อยตาม และปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผู้พูด
ดังนั้น การพูดโน้มน้ าวใจ เป็นกระบวนการสื่อสารในลักษณะเพื่อจูงใจเพื่อให้ผู้รับสารเชื่อ
ศรัทธา คล้อยตาม เปลี่ยนทัศนคติความเชื่อที่ผู้รับสารมีอยู่ สู่การเปลี่ยนแปลงตามจุดมุ่งหมายของ
ผู้ส่งสาร การพูดโน้มน้าวใจ ในบางเหตุการณ์อาจเป็นดาบสองคม กล่าวคือ หากผู้ส่งสารมีเจตนาที่ไม่ดี
และต้องการให้ผู้รับสารเชื่อในสิ่งที่ผิด ก็อาจส่งผลกระทบต่อตัวผู้รับสารและคนรอบข้างได้ แต่หาก
ผู้ส่งสารมีเจตนาที่ดี ก็จะทำให้ผู้รับสารเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นผู้รับสารจะต้อง
พิจารณาสารที่ผู้ส่งสารได้ถ่ายทอดออกมาด้วย

จุดมุ่งหมายของการพูดโน้มน้าวใจ
จุดมุ่งหมายของการพูดโน้มน้าวใจ โดยหลักการเพื่อต้องการให้ผู้ฟังเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ด้านทัศนคติทางความคิดและด้านพฤติกรรม ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการพูดโน้มน้าวใจ โดยทั่วไป
สามารถแบ่งได้ 4 ประการ คือ (วินัย จันทร์พริ้ม, 2550: 109-110)
1. พูดเพื่อโน้ มน้ าวใจหรื อชัก นำให้ ผู้ฟั งเกิดความเชื่อถือศรัท ธาในเรื่องที่ พูด เช่น การพู ด
โน้มน้าวใจให้ผู้ฟังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาใดศาสนาหนึ่ง การโฆษณาให้เชื่อถือ ในคุณภาพ
ของสินค้า การพูดชักนำเพื่อให้ผู้ฟังทำประกันชีวิต เป็นต้น
2. พูดเพื่อสร้างความประทับใจหรือกระตุ้น เร้าใจผู้ฟังให้มองให้เห็น ความสำคัญ ของสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง เช่น การพูดให้ผู้ฟังประทับใจในการทำงานอย่างเสียสละของพระวัดพระบาทน้ำพุที่เสียสละ
เพื่อผู้ป่วยโรคเอดส์ หรือการพูดเพื่อกระตุ้นให้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ เป็นต้น
3. พูดเพื่อปลุกใจ เช่น ให้ผู้ฟังเกิดความสำนึกและใช้สินค้าไทย การพูดเชิญชวนให้ประชาชน
บริจาคโลหิต การพูดชักชวนให้มารดาเลี้ยงดูบุตรด้วยน้ำนมตนเอง การพูดปลุกใจให้คนช่วยกัน รักษา
วัฒนธรรมไทย การพูดจูงใจให้คนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
4. พูดให้ผู้ฟังเลิกเชื่อหรือเลิกประพฤติปฏิบัติในบางสิ่งบางอย่างที่ผู้ฟังเคยเชื่อหรือเคยปฏิบัติ
อยู่ก่อนแล้ว เช่น การพูดเชิญชวนให้คนเลิกซื้อสินค้าจากต่างประเทศ การพูดชักจูงให้คนเลิกสูบบุหรี่
การพูดโน้มน้าวให้ประชาชนเลิกเล่นการพนัน เป็นต้น
จุ ด มุ่ ง หมายของการพู ด ไม่ เพี ย งแต่ เพื่ อ ชั ก นำเพื่ อ ให้ ผู้ ฟั งเกิ ด ความศรั ท ธา สร้ า งความ
ประทั บ ใจ เพื่ อปลุ กใจ หรื อเพื่อต้ องการให้ ผู้ ฟั งเชื่อและเลิ กประพฤติป ฏิบั ติในบางสิ่ ง แต่การพู ด
โน้มน้าวใจควรเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์และสร้างประโยชน์ให้กับสังคม มีความปรารถนาดี ไม่หลอกลวง
ผู้รับสาร และเนื้อหาหรือสิ่งที่ผู้พูดต้องการสื่อสารจะต้องเป็นความจริง เชื่อถือได้ สามารถปฏิบัติได้
จริงและเป็นผลดีต่อสังคม
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องค์ประกอบขั้นพื้นฐานของการพูดโน้มน้าวใจ
การพูดโน้มน้าวใจจะประสบความสำเร็จได้ ควรคำนึงถึงองค์ประกอบขั้นพื้นฐานในการโน้ม
น้าวใจ ดังนี้ (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2554: 10-11)
1. มองจากภายนอกของผู้รับสาร มีอยู่ 4 ประการ คือ
1.1 ความแตกต่างภายในผู้ส่งสาร แต่ละคนมีปัจจัยต่าง ๆ กัน ซึ่งทำให้มีความน่า
โน้มน้าวใจไม่เหมือนกัน เช่น ความน่าเชื่อถือ อำนาจทางสังคม บทบาทในสังคม สัมพันธภาพกับ
ผู้รับสาร และลักษณะทางประชากรอื่น ๆ เช่น อายุ เพศ อาชีพ เป็นต้น
1.2 ความแตกต่างภายในสาร สารแต่ละชิ้นจะมีความได้โน้มน้าวใจแตกต่างกัน การพูด
หรือการเขียนมีความโน้มน้าวไม่เหมือนกัน ความแตกต่างในหัวข้อหรือเนื้อหาของสาร ลักษณะของ
การโน้มน้าวใจที่ใช้การจัดระเบียบเรียบเรียงสาร ข้อโต้แย้ง ภาษา ตลอดจนลักษณะท่วงทำนองลีลา
1.3 ความแตกต่างของสื่อ ความน่าโน้มน้าวใจของสารจะแตกต่างกันเมื่อเป็นการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล เปรียบเทียบกับการสื่อสารโดยผ่านสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น
1.4 ความแตกต่างภายในสภาพการณ์ ที่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือขาดบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง ความคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยของผู้รับสารต่อสภาพการหนึ่ง ๆ เช่น การโน้มน้าวใจให้บริจาคเงิน
โดยมีสื่อมวลชนคอยถ่ายภาพรายล้อมอยู่อาจจะเป็นตัวเราบวกในการโน้มน้าวใจก็เป็นได้
2. สำหรับ ตัวผู้รับ สาร การที่ผู้รับสารคนหนึ่งจะมีความละเอียดอ่อนต่อการถูกโน้มน้าวใจ
เพียงใดอาจพิจารณาได้จากลักษณะดังนี้
2.1 ลักษณะของประชากร ได้แก่ เพศ อายุ เชื้อชาติ การศึกษา อาชีพ
2.2 ทรรศนะและทัศนคติ
2.3 ความรู้ที่ผู้รับสารมีเกี่ยวกับสารนั้น ๆ
2.4 ลักษณะด้านอารมณ์
2.5 ความสำคัญที่ผู้รับสารให้แก่หัวข้อหนึ่ง ๆ
2.6 วิธีการที่ผู้รับสารรู้สภาพการณ์ในขณะนั้น
การวิเคราะห์องค์ประกอบพื้นฐานของการโน้มน้าวใจในแบบจำลองของ โรเจอร์ส (Rogers,
2007: 12-16) เริ่ ม จากผู้ ส่ งสารหรื อ แหล่ ง สารสร้ างและส่ งสารที่ จ ะสามารถกระตุ้ น ให้ ผู้ รั บ สาร
ตอบสนองตามเป้าหมายที่ผู้ส่งสารต้องการ ตามแบบจำลองกระบวนการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
ดังภาพที่ 6.1
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ภาพที่ 6.1 แบบจำลองกระบวนการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
ที่มา: Rogers, 2007: 14
ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2556: 13-15) ได้อธิบายองค์ประกอบขั้นพื้นฐานการโน้มน้าวใจตาม
แบบจำลองกระบวนการสื่ อ สารเพื่ อ การโน้ ม น้ า วใจ โดยต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบพื้ น ฐานหลั ก 4
องค์ประกอบ ดังนี้
1. ผู้ส่งสารหรือแหล่งสาร (sender or source) การโน้มน้าวใจเริ่มต้นเมื่อผู้ส่งสาร
1.1 กำหนดวัตถุประสงค์ในการโน้มน้าวใจ
1.2 ผู้ส่งสารวิเคราะห์ผู้รับสารและหัวข้อโน้มน้าว กล่าวคือ ผู้ส่งสารต้องทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับผู้รับสาร ทั้งความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมต่าง ๆ
1.3 ผู้ส่งสารต้องเลือกวัตถุดิบและกลยุทธ์ พิจารณาว่าจะใช้เหตุผล ข้อเท็จจริง จุดจูงใจ
ใดบ้าง ตลอดจนการใช้ข้อมูลสร้างความน่าเชื่อถือ
1.4 ต้องคำนึงถึงประเด็นด้านจริยธรรม เช่น กลยุทธ์ที่ใช้จำกัดการเลือกของผู้รับสาร
หรือไม่ มีความยุติธรรมต่อผู้รับสารหรือไม่
1.5 ผู้ส่งสารต้องวางแผน จัดเตรียมสารและเตรียมตัว เพราะสารบางอย่างต้องใช้เวลาใน
การเตรียมตัว เช่น การกล่ าวสุ นทรพจน์ ต้องค้นหาข้อมูล การเลื อกประเด็นในการนำเสนออย่าง
รอบคอบ การเตรียมสื่อ และการฝึกซ้อม เป็นต้น
1.6 การนำเสนอทางสื่อ โดยผู้ส่งสารต้องนำเสนอสารโดยใช้ช่องทางหนึ่งหรืออาจใช้
หลายช่องทางผสมผสานกัน เช่น โทรศัพท์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต การสนทนาแบบตัวต่ อตัว
เป็นต้น
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2. ผู้รับสาร (receiver)
การเลือกรับสารและการประเมินความน่าเชื่อถือ เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและ
เปลี่ยนแปลงได้ ในตอนแรกผู้รับสารอาจเห็นว่าผู้ส่งสารมีความน่าเชื่อถือ แต่หลังจากที่ได้เห็นสีหน้าที่
ตึงเครียดและวิตกกังวลของผู้ส่งสารในระหว่างการพูด ผู้รับสารอาจลดความน่าเชื่อถือต่อผู้ส่งสารลง
นอกเหนือจากผู้ส่งสารแล้ว ผู้รับสารยังมีโอกาสได้รับอิทธิพลจากผู้รับสารและผู้ส่งสารคนอื่นด้วย เช่น
หากมีนักขายประกันเสนอข้อเสนอการประกันสุขภาพ เพื่อนอาจให้ความคิดเห็นในทางที่สนับสนุน
หรือคัดค้านกับการซื้อประกันกับบริษัทประกันนี้ ในขณะเดียวกัน มีนักขายประกันเสนอทางเลือกที่
ดีกว่า อาจทำให้ ผู้รับสารเกิดความลังเลในการซื้อประกันบริษัทแรกก็เป็ นได้ ซึ่งในการเปิดรับสาร
ผู้รับสารต้องกลั่นกรองและทำความเข้าใจของสารที่โน้มน้าว โดยเปิดรับอย่างตั้งใจ พยายามทำความ
เข้าใจและจดจำเฉพาะเนื้อหาที่ตนสนใจ ทัศนคติและความเชื่อเดิมของผู้รับสารมีอิทธิพลต่อการสนใจ
ยอมรับหรือปฏิเสธการโน้มน้าว อย่างไรก็ตาม การตอบสนองของผู้รับสารสามารถเปลี่ยนแปลงได้ใน
เวลาต่อมา ผู้รับสารอาจปฏิเสธในตอนแรกแต่ในเวลาต่อมาอาจยอมรับก็ได้ หรือผู้รับสารอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติหลังจากที่ได้รับสาร แต่ในเวลาต่อมาการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจเลือนหายไป
3. สาร (message)
องค์ประกอบของสารที่มีผลกระทบต่อการโน้มน้าวใจ ได้แก่ เนื้อหา รูปแบบ หน้าที่ และ
โครงสร้าง เนื้อหาของสาร หมายถึง ภาษาที่ใช้ในการสร้างความหมาย การเลือกใช้คำที่มีอิทธิพลต่อ
การโน้มน้าวใจ รูปแบบของสาร หมายถึง สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอด เช่น ปฏิสัมพันธ์แบบเห็นหน้าเห็นตา
การโทรศัพท์ การพูดในที่สาธารณะ สื่อบางประเภทถ่ายทอดอวัจนภาษา ได้แก่ สีหน้า ท่าทาง และ
การเคลื่ อ นไหวทางร่ า งกาย ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การโน้ ม น้ า วใจทั้ ง สิ้ น สำหรั บ หน้ า ที่ ห ลั ก ของสาร คื อ
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรม รวมถึงหน้าที่อื่น ๆ เช่น การจัดระเบียบ
ทางความคิด หลักฐาน การจัดลำดับสาร รูปแบบของข้อโต้แย้งที่นำมาใช้ในการสร้างสาร เป็นต้น
4. ปฏิกิริยาตอบกลับ
หลักจากที่ผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ผู้ส่งสารต้องติดตามและสังเกตปฏิกิริยาตอบกลับจาก
ผู้รับสารเพื่อดูว่าสารที่ส่งไปนั้นมีประสิทธิผลในการโน้มน้าวใจหรือไม่ ถ้าเป็นการโน้มน้าวใจแบบเห็น
หน้าเห็นตา ผู้ส่งสารสามารถได้รับปฏิกิริยาตอบกลับโดยตรงของผู้รับสารทันทีจากสีหน้า น้ำสียง และ
ท่าทางของผู้รับสาร หากในสถานการณ์ที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารอยู่ต่างสถานที่และเวลา ปฏิกิริยาของ
ผู้รับสารอาจล่าช้า เช่น การเขียนจดหมายถึงระหว่างกัน ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการโน้มน้าวใจมีลักษณะ
เป็นวงจร และถูกประกอบร่วมกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร นั่นคือ ผู้ส่งสารและผู้รับสารต่างส่งผล
กระทบในผลลัพธ์ของการโน้มน้าวใจ

การสร้างสารเพื่อการโน้มน้าวใจ
สารเป็ นอีกปั จจัยที่มีการสำคัญต่อการพูดโน้มน้าวใจ ถึงแม้ผู้พูดจะมีบุคลิกภาพดี มีความ
น่าเชื่อถือ น้ำเสียงไพเราะเพียงใด แต่ถ้าสารที่นำเสนอมีการจัดเรียงไม่สอดคล้องกับหัวข้อที่ต้องการ
โน้ มน้าวใจหรือไม่สอดคล้ องกับ ความต้องการของผู้ฟัง ก็เป็นเรื่ องยากที่จะทำให้ผู้ฟังตล้อยตามได้
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ผู้พูดจึงควรเรียนรู้วิธีการสร้างสารในการโน้มน้าว ซึ่งมีห ลายสิ่งที่ต้องคำนึงถึง เช่น การเรียบเรียง
ข้อความ การจัดลำดับร้องขอ การใช้จุดจูงใจ ตลอดจนการสร้างอิทธิพลเพื่อให้เกิดการจูงใจคล้อยตาม
1. การจัดเรียบเรียงข้อความ
การจัดเรียบเรียงข้อความให้ ได้ผลในการพูดโน้มน้าวใจ มักใช้เป็นแบบแผนที่ผู้ ฟังคุ้นเคย
แต่ไม่ได้หมายความว่าแบบแผนที่แปลกใหม่จะโน้มน้าวใจไม่ได้ผล แต่มีแบบแผนที่เรียบง่ายที่ผู้ พูด
สามารถเรียนรู้ได้ ดังนี้ (Bettinghaus and Cody, 1994: 226)
1. การเรียบเรียงข้อความโดยตำแหน่งพื้นที่ (space pattern) เป็นการเรียบเรียงข้อความ
ตามพื้นที่หรือเขตภูมิศาสตร์ หรือพื้นที่ของสิ่งนั้น ซึ่งจะทำให้สารนั้นน่าสนใจ และง่ายต่อการติดตาม
ไม่สับสน เช่น “สวนขวัญเมือง (พรุบาโกย) ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล 1 ในเขตเทศบางเมืองยะลา ห่างจาก
ศาลหลักเมืองยะลาประมาณ 300 เมตร เป็นสวนสาธารณะของเทศบาลเมืองยะลา พื้นที่รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 207 ไร่ ปรับปรุงขึ้นจากพรุบาโกยโดยจัดให้มีสวนกีฬา สนามแข่งขันนกเขาชวาเสียง ซึ่งเป็น
สนามมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ” จากข้อความดังกล่าวจะช่ วยให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งช่วยให้
ผู้ฟังเกิดจิตนาการและคิดตามในขณะที่ผู้พูดกำลังสื่อสารออกไปได้
2. การเรียบเรียงข้อความตามลำดับเวลา (time order) เป็นการเรียบเรียงตามลำดับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จะนำไปสู่ปัญหาและการเสนอข้อยุติ เช่น พัฒนาการของ
โทรศัพท์มือถือ อาจจัดเรียงลำดับได้ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ยุค 1G (1st Generation) ยุคแรกในระบบอะนาล็อก (analog)
ยุค 2G (2nd Generation) การพัฒนาการส่งคลื่นทางคลื่นวิทยุแบบ digital
ยุค 2.5G (2.5 Generation) การนำเทคโนโลยี GPRS มาใช้
ยุค 2.75G การนำเทคโนโลยีเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูล EDGE มาใช้
ยุค 3G (third generation) การนำเทคโนโลยีระบบไร้สาย (wireless) มาใช้
ยุค 4G ประสิทธิภาพในการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ยุค 5G ประสิทธิภาพในการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงรองรับทุกระบบ

การจัดเรียบเรียงข้อความตามลำดับเวลา จะช่วยให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของเรื่องนั้น
ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเรียบเรียงข้อความมาก
3. การเรียบเรียงข้อความโดยชี้ถึงปัญหาและวิธีแก้ไข (problem-solution structure)
ผู้ส่งสารจะเริ่มด้วยการนำเสนอรายละเอียดเพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะของปัญหาก่อน จากนั้นจึง
เสนอขั้นตอนที่ควรปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา เช่น
1) บ่อยครั้งที่พบการพาดหัวข่าวสัตว์ทะเลต้องตายเพราะเศษขยะ
2) ปัญหาดังกล่าวเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ถุงพลาสติกของมนุษย์
3) เมื่อมีการบริโภคมากขึ้น จำนวนถุงพลาสติกก็มากขึ้นตามเช่นกัน และ
พฤติกรรมของมนุษย์ที่ไม่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะตามชายหาด
4) เราสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการใช้ถุงพลาสติกให้น้อยลงและหันมาใช้ถุงผ้าแทน
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การเรียบเรียงข้อความโดยชี้ถึงปัญหาและวิธีแก้ไข เป็นการเรียบเรียงที่ใช้กันมาก เพราะ
สารที่โน้มน้าวใจมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
4. การเรียบเรียงข้อความนิรนัย (deductive order) ผู้ส่งสารจะกล่าวถึงข้อความหรือ
หลั ก การที่ ผู้ รั บ สารยอมรั บ และเป็ น วิ ธี ก ารในการใช้ เหตุ ผ ลทางตรรกวิท ยา ซึ่ งผู้ ส่ งสารจะสรุ ป
สถานการณ์เฉพาะจากสถานการณ์ทั่วไป ผู้ส่งสารต้องโน้มน้าวใจในทุกขั้นตอน โดยต้องทำให้ผู้รับสาร
ยอมรั บ ข้ อ ความหรื อ หลั ก การทั่ ว ไปก่ อ น เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานสู่ ก ารยอมรั บ ในข้ อ สรุ ป หรือ ข้ อ เสนอ
เฉพาะเจาะจง เมื่อผู้รับสารเห็นด้วยกับข้อความทั่วไปแล้ว จะทำให้การโน้มน้าวใจให้ผู้รับสารยอมรับ
ข้อเสนอที่เฉพาะเจาะจงของผู้ ส่ งสารง่ายขึ้น เช่น วิตามินซี มีคุณ สมบั ติช่ว ยเพิ่ มภู มิต้ านทานและ
ป้องกันโรคหวัด และที่ส ำคัญ คือ สรรพคุณ เพิ่มความกระจ่างใสให้ใบหน้าและผิวพรรณ ซึ่งน้ำดื่ม
สมุน ไพรนี้ มีส่ วนผสมของวิตามิน ซี ดังนั้ น น้ ำดื่มสมุนไพรจะช่ว ยเพิ่ มภูมิ ต้านทานและเพิ่มความ
กระจ่างใสให้ใบหน้าและผิวพรรณ
5. การเรียบเรียงข้อความแบบอุปนัย (inductive order) ผู้ส่งสารนำเสนอตัวอย่างที่
เฉพาะเจาะจงหลาย ๆ ตัวอย่างจนผู้รับสารเข้าใจและเห็นเค้าโครงของข้อสรุป เช่น
สุชาติมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ดี เขาจึงได้งาน
ปวีณาสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้หลายโปรแกรม เธอจึงได้รับโปรเจคใหญ่
เมธีสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เขาจึงได้เงินเดือนสูง
จะเห็นได้ว่า คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันตลอดจนการเข้าสู่การ
ทำงานมากขึ้น เพราะฉะนั้นในการพัฒนานักศึกษาจึงควรเน้นการใช้เทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์เพื่อ
ความก้าวหน้าของนักศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต
ผู้ส่งสารอาจนำเสนอตัวอย่างเฉพาะเจาะจง แล้วทิ้งท้ายให้ผู้ รับสารสร้างข้อสรุปจากตัวอย่าง
ต่าง ๆ เอง เช่น ผู้ส่งสารอาจกล่าวถึงสถานการณ์ทั่วโลกที่เปิดจากภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน แต่ไม่ได้
บอกข้อสรุปอย่างชัดเจน แต่ทิ้งท้ายให้ผู้รับสารได้คิดต่อถึงผลกระทบระยะยาวหากโลกใบนี้ไม่ได้รับ
ปกป้อง เป็นต้น
การเรียบเรียงข้อความตามหลักจิตวิทยาของอลัน มอนโร (Alan Monroe) ในปี ค.ศ.1930
ได้เสนอแนะว่าการจัดองค์ประกอบของสารควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “ลำดับขั้น ตอนการโน้มน้าวใจ”
หรือ “ลำดับขั้นแห่งการจูงใจ” กล่าวคือ คนส่วนใหญ่ต้องการความสอดคล้องหรือความสมดุลทาง
ระบบความคิด แต่เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหรือมีความต้องการสิ่งใด ซึ่งทำให้ไม่เกิดความสอดคล้อง
กับความคิดที่จะเป็นแรงขับให้บุคคลต้องหาวิธีแก้ไขและสนองความต้องการนั้น โดยอาจปรับเปลี่ยน
ความคิด ค่านิ ย ม หรือพฤติกรรมเพื่อขจัดความไม่ส อดคล้ องที่เกิดขึ้น ลำดับขั้นตอนการโน้ มน้าว
ของมอนโร ประกอบด้วย 5 ขั้น ได้แก่
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ภาพที่ 6.2 บันได 5 ขั้นในการโน้มน้าวใจของ อลัน มอนโร (Alan Monroe)
1. ขั้นความสนใจ หรือขั้นความตั้งใจ ผู้ส่งสารจัดเรียบเรียงข้อความหรือสารเพื่อให้ผู้รับสาร
เกิดความสนใจ สร้างความสนใจเริ่มดึงความสนใจของผู้ฟังทันทีที่เปิดฉาก โดยใช้วิธีการกระตุ้นให้ผู้รับ
สารสนใจในสิ่งที่พูดตลอดจนการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ ส่งสาร เช่น การตั้งคำถามให้ผู้รับสารคิด
การใช้ข้อความหรือตัวเลขที่ทำให้ผู้รับสารตกใจ หรือการอ้างคำพูดของบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อ เป็นต้น
2. ขั้นความต้องการ เมื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้รับสารได้แล้ว ขั้นนี้เป็นการกระตุ้นให้
ผู้รับสารเกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่ผู้ส่งสารโน้มน้าวเป็นสิ่งที่เขาต้องการหรืออย่ากระทำ เป็นการสร้างความ
ต้องการทำให้ผู้รับสารเกิดความต้องการอยากฟังอีกต่อไปด้วยเสนอหรืออภิปรายปัญหาในรูปที่ผู้ รับ
สารต้องการ
3. ขั้นพอใจ หรือสนองความต้องการ เป็นขั้นที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ถูกโน้มน้าวนั้น
สามารถเติมเต็มสิ่งที่ต้องการได้ เป็นการตอบสนองความต้องการและความพอใจของผู้ฟังโดยชี้แนะ
แนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหา
4. ขั้นเห็นภาพ หรือพรรณนาให้เห็นความชัดเจน ขั้นนี้เป็นขั้นที่ให้รายละเอียดเพื่อให้ผู้รับ
สารเห็นภาพชัดเจน เป็นการบรรยายภาพให้ผู้รับสารเกิดความกระจ่างว่าสิ่งนั้นหรือกระบวนกานั้น
ทำให้ อะไรเกิดขึ้น ได้อย่างไร โดยเสนอความคิดเห็ นให้ ผู้ รับสารมองเห็ นถึงผลที่จะเกิดขึ้นเช่นหาก
เชื่อถือปฏิบัติตามก็จะเกิดประโยชน์และผลดี
5. ขั้นการกระทำ หรือการนำไปสู่การกระทำ เป็นขั้นที่ผู้ส่งสารเรียกร้องให้ผู้รับสารกระทำ
ตามที่เสนอหรือยอมรับในสิ่งที่ผู้ส่งสารร้องขอจากผู้รับสาร เป็นการกล่าวปิดหรือสรุปเนื้อหาทั้งหมด
ทำให้ผู้รับสารเชื่อและปฏิบัติตามที่ผู้ส่งสารได้โน้มน้าวใจ
การจัดเรียบเรียงข้อความให้ได้ผลในการพูดโน้มน้าวใจข้างต้น มีความสอดคล้องกับ อรวรรณ
ปิลันธน์โอวาท (2554: 211-216) ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเรียบเรียงข้อความให้ได้ผลในการ
พูดโน้มน้าวใจ ดังนี้
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1. การเรียบเรียงข้อความโดยแบ่งเป็นหัวข้อ เป็นวิธีที่นิยมอีกวิธีหนึ่ง คือ หยิบยกประเด็น
สำคัญขึ้นมาและเขียนรูป วลีห รือประโยคคำถาม วิธีนี้ทำให้ประเด็นหรือหั วข้อนั้นเด่นชัดและชวน
ติดตามยิ่งขึ้น
2. การเรียบเรียงข้อความโดยอาศัยลำดับเหตุผล เป็นวิธีที่ไม่เพียงจะกล่าวถึงแต่ปัญหา
แต่ลึกเข้าถึงสาเหตุของปัญหาด้วย เป็นสถานการณ์ที่ผู้ส่งสารใช้เพื่อจะบอกว่าอะไรเป็นสาเหตุ หรือผล
เกิดจากสาเหตุใด เช่น รัฐบาลมีนโยบายที่จะขึ้นเงินเดือนข้าราชการครู (เหตุ) พอมีข่าวนี้เท่านั้น ข้าว
ของก็ขึ้นราทันที (ผล) ฉะนั้นข้าพเจ้าเห็นว่า ควรจะหาวิ ธีช่วยเหลือข้าราชการด้วยวิธีอื่นมากกว่าขึ้น
เงินเดือนโดยตรง
การจัดเรียบเรียงข้อความให้ได้ผลในการพูดโน้มน้าวใจเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะหากสารไม่
ผ่านการจัดเรียงก็ไม่สามารถโน้มน้าวใจต่อผู้ฟังได้ แม้ว่าผู้พูดจะเข้าใจเนื้อหาของสารหรือข้อความนั้น
ก็ตาม ยิ่งกว่านั้นจะทำให้ผู้ฟังประเมินค่าความน่าเชื่อถือของผู้พูดต่ำอีกด้วย เพราะฉะนั้นผู้ฟังควร
จัดเตรียมและเรียบเรียงข้อความให้เหมาะสมเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการโน้มน้าวใจต่อผู้ฟัง
2. การจัดลำดับร้องขอ
การจัดลำดับร้องขอที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิผลของการพูดโน้มน้าวใจได้ ซึ่งมี
เทคนิคในการจัดลำดับร้องขอ 2 วิธี ได้แก่ (ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, 2556: 129-132)
2.1 เทคนิคการก้าวเท้าเข้าประตู
ผู้ส่งสารพยายามโน้มน้าวใจด้วยการขอร้องเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ผู้รับสารมีแนวโน้ม
ที่จะยอมรับได้ เมื่อผู้รับสารยอมรับการขอร้องแล้ว ผู้ส่งสารจึงเริ่มขอมากขึ้น การทำให้ผู้รับสารยอม
รับคำขอเล็ก ๆ ก่อน จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้รับสารยอมรับคำขอร้องที่มากขึ้น เปรียบเหมือนกับการให้
ผู้รับสารได้เข้ามาก่อนด้วยคำขอร้องที่ไม่อาจปฏิเสธได้ หลักการคือ ถ้าเราสามารถทำให้ผู้รับสารขยับ
เพียงเล็กน้อยไปในทิศทางที่เราต้องการ เขาก็มักจะเดินต่อไปในทิศทางนั้น เช่น การขอให้ผู้รับสารลง
ชื่อเพื่อรับของรางวัลและตามด้วยข้อเสนอที่มากขึ้น โดยขอให้ผู้รับสารซื้อสินค้า หรือการขอให้ผู้รับ
สารตอบคำถาม 10 ข้อเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามด้วยการขอให้ผู้รับ
สารช่วยตอบคำถาม 30 ข้อในเรื่องเดียวกัน หรือการขอร้องให้ ผู้ รับสารซื้อสินค้า 1 ชิ้นจากระบบ
ขายตรง หลังจากนั้นจึงขอให้ผู้รับสารสมัครสมาชิกขายตรง เป็นต้น
ประสิทธิผลในการโน้มน้าวใจของเทคนิคการก้าวเท้าเข้าประตู อธิบายได้โดยทฤษฎีการ
รับรู้ตนเอง การยอมรับคำขอร้องครั้งแรกทำให้บุคคลสร้างความประทับใจต่อตนเองและรับรู้ว่าตนเอง
ในทางบวกว่าเป็นคนให้ความร่วมมือหรือชอบให้ความช่วยเหลือคนอื่น และเมื่อบุคคลถูกขอร้องซ้ำอีก
ครั้งเขาจะมีแรงจูงใจที่จะทำไปในทิศทางที่สอดคล้องกับภาพของการรับรู้ตนเอง โดยยินยอมทำตาม
คำขอร้องที่มากขึ้นของผู้โน้มน้าวใจ
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2.2 เทคนิคปิดประตูใส่หน้า
สำหรับวิธีปิดประตูใส่หน้าจะตรงข้ามกับวิธีแรก โดยผู้ส่งสารเริ่มจากการขอร้องในเชิง
ปริมาณมากที่สุด จนเชื่อแน่ว่าจะถูกปฏิเสธ เมื่อได้รับการปฏิเสธผู้ส่งสารจะค่อยลดปริมาณการขอลง
ซึ่งเป็นเป้าหมายจริง ๆ ที่ต้องการ เปรียบเหมือนการปิดประตูใส่หน้าไปก่อน แล้วจึงเปิดทางเลือกที่
พอจะเป็นไปได้ทีหลัง วิธีนี้มีสมมุติฐานว่า ผู้รับสารที่ถูกอีกครั้งจากการของครั้งแรกมีแนวโน้มที่จะยอม
ตามในการขอร้องครั้งที่ สอง เทคนิคนี้นิยมใช้การเจรจาต่อรอง เช่น พนักงานขายบอกราคาเต็มของ
รถยนต์ให้ กั บ ลู ก ค้า แล้ ว จึ งเสนอลดราคาพิ เศษให้ กับ ลู ก ค้ า หรือ อีก ตั ว อย่างหนึ่ ง อาจารย์ข อให้
นั กศึกษาช่วยกิจ กรรมของคณะในวัน เสาร์ และวัน อาทิตย์ตลอดเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็น ข้อเสนอที่
นั กศึกษาไม่ย อมรับ ต่อมาจึ งขอให้ นั กศึกษาแต่ล ะกลุ่ม ผลั ดกัน มาช่วยงานในช่วงเย็ นของวันเรียน
วันละครึ่งชั่วโมง คำขอร้องที่สองซึ่งเป็นเป้าหมายของผู้ส่งสารต้องการ มักได้การตอบสนองดีกว่าการ
มีแค่คำขอร้องเดียวตั้งแต่แรก
ประสิทธิผลของเทคนิคปิดประตูใส่หน้าอธิบายได้ 3 แนวคิด แนวคิดแรกในการยอมให้
กันและกัน การปฏิเสธคำขอครั้งแรกทำให้ผู้รักษาเกิดความคิดสุดท้ายในใจและรู้สึกว่าผิดมารยาททาง
สังคม และไม่ต้องการปฏิเสธคำขอร้องที่น่าสนใจ นอกจากนี้ผู้รับสารเห็นว่าผู้ส่งสารยอมลดระดับคำ
ขอร้องให้น้อยลง จะมีแรงจูงใจที่จะตอบแทนความยินยอมของผู้ส่งสารด้วยการเห็น ด้วยกับคำขอร้อง
ที่สอง แนวคิดที่ สอง คือ การนำเสนอตนเอง เมื่อบุคคลปฏิเสธคำขอครั้งแรกจะเกิดความกังวลว่า
จะถูกคนอื่นในทางลบ จึงมักยอมทำตามคำขอร้องตามมา เพื่อให้ตนเองดูดีขึ้น และแนวคิดที่สาม คือ
ความรู้สึกผิด เป็นคำอธิบายที่ใช้กับคำขอร้องที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมการปฏิเสธคำขอร้องครั้ง
แรก ทำให้ผู้รับสารรู้สึกผิดและพยายามและความรู้สึกนั้นด้วยการเห็นด้วยได้ยินยอมตามคำขอร้อง
ครั้งทีส่ อง (Cialdini, 2009: 36-37)
การจัดลำดับการขอร้องทั้ง 2 เทคนิค คือ เทคนิคการก้าวเท้าเข้าประตู และเทคนิคการปิด
ประตูใส่ห น้า มีความเหมือนและมีความต่างกันในบางสถานการณ์ ที่ส ามารถนำมาใช้ได้ ทั้งนี้ส รุป
เทคนิคการใช้ในสถานการณ์ที่สามารถใช้ได้ผล ดังนี้
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ภาพที่ 6.3 สถานการณ์ที่ใช้ได้ผลกับเทคนิคการก้าวเท้าเข้าประตูและเทคนิคปิดประตูใส่หน้า
จากภาพจะเห็นได้ว่า เทคนิคการก้าวเท้าเข้าประตูและเทคนิคปิดประตูใส่หน้ามีความเหมือน
ในการนำมาใช้ในด้านของการร้องขอครั้งแรก ซึ่งไม่ควรร้องขอมากจนเกินไปอาจทำให้ผู้รับสารเกิด
ความไม่พอใจ อึดอัด จนเกิดพฤติกรรมทำเพื่อให้เพื่อเพราะสงสารหรือรู้สึกไม่พอใจ ในขณะที่ความ
แตกต่างของทั้ง 2 เทคนิคในเรื่องการทิ้งช่วงระยะเวลาการร้องขอครั้งที่สอง เทคนิคการก้าวเท้าเข้า
ประตู สามารถทิ้งช่วงระยะเวลาได้แต่ไม่ควรนานจนเกินไป แต่เทคนิคการปิดประตูใส่หน้าจะต้อง
ร้องขอทันทีและควรเป็นบุคคลเดียวกันในการร้องขอ แต่ทั้งสองเทคนิคใช้ได้ผลกับคำขอร้องที่เกี่ยวกับ
การช่วยเหลือสังคมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวของผู้สงสาร ทั้งนี้ผู้ส่งสารจะต้องเลือกวิธีให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายของการโน้มน้าวในหัวข้อนั้น ๆ
3. การใช้จุดจูงใจ
การพูดโน้มน้าวใจ จำเป็นต้องศึกษาวิธีการจูงใจโดยการใช้จุดจูงใจเพื่อโน้มน้าวใจผู้รับ
สาร ทั้งนี้ จอนห์สตัน (Johnston, 1994: 122-133) อ้างถึงใน (ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, 2556: 147152) ได้แบ่งประเภทจุดจูงใจออกเป็น 4 รูปแบบ คือ
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1.
2.
3.
4.

การจุดจูงใจด้วยแรงจูงใจ (motivational appeals)
การจุดจูงใจโดยใช้ความกลัว (fear appeals)
การจุดจูงใจด้วยอารมณ์ขัน (humor appeals)
การจุ ด จู งใจด้ ว ยเหตุ ผ ล อารมณ์ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ส่ งสาร (logos, pathos and
ethos)

1. การจูงใจด้วยแรงจูงใจ (motivational appeals)
วิธีการนี้เป็นวิธีการจุดจูงใจทุกชนิดของการจุดจูงใจ แต่มีแรงจูงใจบางอย่างที่มนุษย์เรียนรู้
จากประสบการณ์ชีวิต แรงจูงใจเหล่านี้ ได้แก่
1.1 การให้ผลดี-ผลเสีย ผู้รับสารสามารถถูกโน้มน้าวใจด้วยรางวัลพิเศษและการ
ลงโทษ เนื้ อ หาสารที่ บ่ งบอกถึ ง คุ ณ ประโยชน์ ที่ ผู้ รั บ สารจะได้ รั บ หากมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ
ความเชื่อและการปฏิบัติ หรือผู้รับสารอาจสุญเสียผลประโยชน์ไปหากยังมีทัศนคติและความเชื่อเดิม
เช่น ถ้าคุณไม่ซื้อประกันสุขภาพในวันนี้ คุณและครอบครัวอาจจะสูญเสียเงินในการรักษาโรคร้ายแรง
ได้อนาคต เป็นต้น
1.2 ความมีเหตุผล เนื้อหาของสารที่ชี้แจงเหตุผล หลักฐาน และข้อสนับสนุนว่าผู้รับ
สารควรยอมรับและปฏิบัติตามการร้องขอของผู้ส่งสาร เช่น สาเหตุหนึ่งของโรคมะเร็ง คือ การกิน
อาหารที่ไม่มีประโยชน์และขาดการออกกำลังกาย ซึ่งสถิติผู้ป่วยสูงขึ้นทุกปี เราจึงควรเลือกทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ หมั่นออกกำลังกาย จะช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ เป็นต้น
1.3 การสนองความต้องการ พฤติกรรมของมนุษย์เป็นไปเพื่อสนองความต้ องการ
ทั้งสิ้น นอกเหนือปัจจัย 4 พื้นฐานความต้องการของมนุษย์เพื่อความอยู่รอด ยังมีปัจจัยความต้องการ
อื่นที่มนุษย์มีความต้องการและสูงขึ้นเรื่อย ๆ ผู้สงสารสามารถใช้จุดจุงใจที่มีฐานรากจากความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ ได้แก่
- จุดจูงใจด้านอาหาร
- จุดจูงใจด้านความปลอดภัย
- จุดจูงใจด้านด้านความสะดวกสบาย
- จุดจูงใจด้านการอยู่เหนือผู้อื่น
- จุดจูงใจด้านด้านความรักที่พ่อแม่มีต่อลูก
- จุดจูงใจด้านการยอมรับจากสังคม
- จุดจูงใจด้านสุขภาพ
- จุดจูงใจด้านการดึงดูดเพศตรงข้าม
- จุดจูงใจด้านความสงสารและความรู้สึกผิด
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2. จุดจูงใจโดยใช้ความกลัว (fear appeals)
วิธีนี้เป็นการใช้เนื้อหาของสารเป็นจุดจูงใจให้เกิดความรู้สึกกลัว แสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบทางลบที่ จ ะเกิด ขึ้น หากผู้ รับ สารไม่ เปลี่ ย นพฤติก รรมหรือ ทั ศนคติ ตามคำแนะนำ เช่ น
คุ ณ ควรเลิ ก สู บ บุ ห รี่ เพราะการสู บ บุ ห รี่ จ ะทำให้ เกิ ด มะเร็ ง ในปอดทั้ ง คนสู บ และคนรอบข้ า ง
หรือโฆษณาเมาแล้ว ขับ ที่แสดงให้ เห็ นถึงอันตรายหากผู้ขับขี่ดื่มสุ ราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
จะเกิดผลกระทบอันตรายอาจถึงแก่ชีวิตทั้งคนขับและคนที่รัก เป็นต้น ดังนั้นการทำให้มนุษย์ตระหนัก
หรือทำให้เกิดความกลัวไม่ใช่เรื่องง่าย และความกลัวไม่ได้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเสมอไป
คนทั่วไปมักคิดว่าเรื่องร้าย ๆ อาจไม่เกิดขึ้นกับตัวเอง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เนื้อหาสารชนิดนี้ไม่
สามารถกระตุ้นให้ผู้รับสารรู้สึกกลัวไป แต่ทางกลับกันถ้าผู้รับสารรู้สึกว่าตัวเองเกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาร
ที่กำลังโน้มน้ าวอยู่นั้น ผู้สงสารอาจใช้ความกลัวระดับสูงมากในการโน้มน้าวใจ เช่น อันตรายจาก
โคเลสเตอรอล และผู้ฟังเป็นผู้สูงอายุ การใช้ความกลัวในการโน้มน้ าวจะได้ผลมากกว่าถ้าผู้ฟังเป็น วัย
เด็กหรือวัยรุ่น
อย่างไรก็ตาม ความกลั วของผู้ รับสารจะคงอยู่ไม่นาน โดยปกติความกลั วของผู้รับสารจะ
เพิ่มขึ้นใน 10 นาทีหลังจากเปิดรับสาร และจะค่อย ๆ เลือนหายไป ดังนั้นการใช้ความกลัวระดับสูง
และระดับ ปานกลางจะมีอิทธิพ ลต่อผู้ รับสารมากกว่า นอกจากนี้จะต้องให้ ผู้ รับสารเปิ ดรับสารซ้ำ
เพื่อเป็นการรักษาระดับความกลัวของผู้รับสาร
3. การจุดจูงใจด้วยอารมณ์ขัน (humor appeals)
วิธีการนี้ เป็นวิธีโน้มน้าวใจโดยการลดความเครียด ปัจจุบันจะเห็นได้จากโฆษณาจำนวน
มากและทอล์ ก โชว์ ต่ า ง ๆ ใช้ อ ารมณ์ ขั น เป็ น จุ ด จู งใจ การใช้ จุ ด จู งใจด้ ว ยอารมณ์ ขั น อาจไม่ ได้ มี
ประสิทธิผลในการเปลี่ยนทัศนคติผู้รับสารโดยตรง แต่มีผลในการทำให้เกิดความน่าสนใจและเป็นที่
จดจำได้
4. การจุดจูงใจด้วยเหตุผล อารมณ์ คุณสมบัติของผู้ส่งสาร (logos, pathos and
ethos)
อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญ์และนักวาทศาสตร์ชาวกรีกที่มีชื่อเสียงและผลงานมาก
มากมายด้านวาทศาสตร์ และได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่าเป็นทฤษฎีขึ้นพื้นฐานของการ
สื่ อ สารด้ ว ยการพู ด ได้ ก ล่ าวถึ งการโน้ ม น้ าวใจโดยใช้ จุ ด จู ง ใจด้ านเหตุ ผ ล เหตุ ผ ล อารมณ์ และ
คุณลักษณะที่น่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร ดังนี้
4.1 จุดจูงใจด้านเหตุผล ซึ่งเรียกว่า Syllogistic Reasoning หรือวิธีอนุมาน
(deductive reasoning) ซึ่งเป็ น การคิดหาเหตุผ ลโดยการนำเอาสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติมาอ้าง
องค์ป ระกอบหรือขั้น ตอนของการหาความรู้โดยวิธีนี้มี 3 ประการคือ 1) ข้อเท็จจริงหลั ก (major
premise) เป็ น ข้อตกลงที่ กำหนดขึ้น 2) ข้อเท็ จจริงรอง (minor premise) เป็น เหตุเฉพาะกรณี ที่
ต้องการทราบความจริง 3) ข้อสรุป (conclusion) เป็นการลงสรุปจากการพิจารณาความสัมพันธ์ของ
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ข้อเท็จจริงใหญ่และข้อเท็จจริงย่อยแบบของการหาเหตุผลของอริสโตเติล มี 4 รูปแบบ ดังนี้ (ภูสิทธ์
ภูคำชะ, 2560: 4-5)
4.1.1 การหาเหตุผลเฉพาะกลุ่ม (Categorical syllogism) เป็นวิธีการหา
เหตุผลที่สามารถสรุปในตัวเองได้ ตัวอย่าง
ข้อเท็จจริงหลัก: มนุษย์ทุกคนเกิดมาวันหนึ่งต้องตาย
ข้อเท็จจริงรอง: ปวีณาเกิดเป็นมนุษย์
ข้อสรุป (conclusion): ดังนั้น ปวีณาสักวันหนึ่งต้องตาย
4.1.2 การหาเหตุผลตามสมมติฐาน (Hypothetical syllogism) เป็น
วิธีการหาเหตุผลที่กำหนดสถานการณ์ขึ้น มักจะมีคำว่า “ถ้า ...แล้วอะไรจะเกิดขึ้น ... (อย่างนั้น อย่าง
นี้ การหาเหตุผลชนิดนี้ผลสรุปจะเป็นจริงหรือไม่ ขึ้นอยู่ กับสถานการณ์เพียงแต่เป็นเหตุผลที่ถูกต้อง
ตามหลักตรรกศาสตร์เท่านั้น ตัวอย่าง
ข้อเท็จจริงหลัก: ถ้าชุมชนถูกไฟไหม้ชาวบ้านย่อมได้รับความเดือดร้อน
ข้อเท็จจริงรอง: ชุมชนถูกไฟไหม้
ข้อสรุป: ชาวบ้านเป็นอันตรายและได้รับความเดือนร้อน
4.1.3 การหาเหตุผลที่มีทางเลือกให้ (Alternative syllogism) เป็นวิธีการ
หาเหตุผลที่กำหนดสถานการณ์ที่เป็นทางเลือก ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง หรืออยู่ในรูปที่เป็น “อาจจะ”
อย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่าง
ข้อเท็จจริงหลัก: มนัสอาจจะได้รางวัลเป็นนาฬิกาหรือแหวนเพชร
ข้อเท็จจริงรอง: มนัสไม่ได้แหวนเพชรเป็นรางวัล
ข้อสรุป: มนัสได้นาฬิกาเป็นรางวัล
4.1.4 การหาเหตุผลที่ต่างออกไป (Disjunctive syllogism) เป็นวิธีการหา
เหตุผ ลที่อาศัย การเชื่อมโยงกัน โดยที่ ข้อเท็จจริงรองเป็ นตัวบอกกรณี บ างส่ วนในข้ อเท็จจริงหลั ก
ตัวอย่าง
ข้อเท็จจริงหลัก: การที่ฝนตกหรือไม่ตก ไม่ใช่กรณีงดจัดกิจกรรม
เตรียมการแห่เทียนไปวัดที่สนามฟุตบอล
ข้อเท็จจริงรอง: เกิดฝนตกวันนี้พอดี
ข้อสรุป: วันนี้ไม่เป็นการดีแน่ที่จะจัดกิจกรรมเตรียมการแห่เทียนไปวัดที่
สนามฟุตบอล
4.2 จุดจูงใจด้านอารมณ์ ผู้ส่งสารอาจสร้างเนื้อหาสารที่สร้างความสะเทือนอารมณ์
ให้กับผู้รับสาร รวมไปถึงสร้างความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ความโกรธ ความคับข้องใจ ความกระตือรือร้น
โดยอาศัยค่านิยมต่าง ๆ ที่คนยึดถือร่วมกัน เช่ น ความยุติธรรม สันติภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เช่น การชักชวนให้คนบริจาคเงินให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ โดยกล่าวว่าพวกเราควรมีน้ำ ใจ
กับผู้ที่เดือดร้อนกว่าเรา นอกจากนี้ผู้โน้มน้าวใจสามารถสร้างเนื้อหาโดยใช้พยาน หรือเรื่องเล่า ที่จะทำ
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ให้ผู้รับสารมีประสบการณ์และกระตุ้นอารมณ์ของผู้รับสาร ซึ่งประสบการณ์ถือเป็นการโน้มน้าวที่มี
พลัง
4.3 จุดจูงใจด้านความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร อริสโตเติลกล่าวว่าผู้พูดต้องมีความดี
มีคุณธรรมดี และมีความปรารถนาดี เพื่อให้ผู้ส่งสารสามารถแสดงเหตุผลและการตัดสินใจที่ชาญฉลาด
ใช้ทักษะของตนเองไปในทางที่ไม่ขัดต่อจริยธรรม และให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของผู้รับสาร
นอกจากนี้อริสโตเติลอธิบายเพิ่มเติมไว้อีกว่า “ผู้ฟังและโอกาสเป็นตัวการสำคัญที่บังคับให้
ผู้พูดส่งสารออกมาในลักษณะหนึ่งที่ผู้พูดเองคิดว่าเหมาะสมที่สุด” เขาได้อธิบายเพิ่มเติมว่า “การพูดที่
ให้ผลสัมฤทธิ์สูงนั้นจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ ผู้พูดเข้าใจธรรมชาติของผู้ฟังตามที่เป็นจริงว่าในวั ยหนุ่มสาว
วัยกลางคน และวัยผู้ใหญ่ ผู้ฟังมีพื้นฐานทางอารมณ์ ความเชื่อ อุดมคติ และทัศนะต่อชีวิตเป็นอย่างไร
เมื่อเข้าใจแล้ว ผู้พูดจะสามารถสร้างสารที่ไม่ขัดแย้งกับพื้นฐานดังกล่าว และเร้าให้ผู้ฟังเกิดศรัทธาใน
ตัวผู้พูดได้ว่าเป็นผู้มีความน่าเชื่อถือไว้วางใจ เป็นผู้ ที่รู้จริงในสิ่งที่พูด และเป็นผู้มีความปรารถนาดี
จริงใจต่อผู้ฟัง เมื่อผู้พูด ทำได้เช่นนี้ก็ย่อมมีทางที่จะโน้มน้าวใจ ผู้ฟังให้คล้อยตามความประสงค์ของ
ผู้พูด ” และชี้ให้ เห็น ว่าสารที่จ ะทำให้พฤติกรรมการพูดมีผลสัมฤทธิ์สู ง จะต้องเป็นสารที่เหมาะสม
สอดคล้องกับโอกาสแห่งการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการพูดนั้นเสมอไป โอกาสเหล่านี้มีอยู่ 3 ลักษณะ
ด้วยกัน คือ (จุมพล รอดคำดี, 2539: 9)
1. โอกาสที่ผู้ฟังจะต้องตัดสินใจว่าอะไรเป็นเท็จ อะไรเป็นจริง ได้แก่ การพูดในศาล โดยมีผู้
พิพากษาตุลาการเป็นผู้ฟังที่สำคัญที่สุด ณ ที่นั้นเพราะจะต้องเป็นผู้วินิจฉัยว่าอะไรเป็นจริง อะไรเป็น
เท็จ เพื่อจะได้ตัดสินลงไปให้เด็ดขาด
2. โอกาสที่ผู้ฟังต้องชั่งใจว่าหลักการหรือข้อเสนอใดเป็นสิ่งที่เหมาะสมน่า จะรับไว้ใช้ต่อไป
ได้แก่ การพูดเพื่อแถลงนโยบายขอความไว้วางใจจากที่ประชุม เป็นต้น
3. โอกาสที่ผู้ฟังจะได้รับความจรรโลงใจให้ ธำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นอันฝังใจมาแต่เดิม ได้แก่
การพูดในพิธีการต่าง ๆ เป็นต้น
การสร้างจุดจูงใจในเนื้อหาสารเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการพูดโน้มน้าวใจ ผู้พูดจะต้อง
คำนึงถึงจุดจูงใจที่จะต้องใช้ อาจใช้ความกลัว หรือการสร้างแรงจูงใจ หรือการเร้าอารมณ์ในรูปแบบ
อื่น ๆ ตามสถานการณ์และหัวข้อในการน้าวโน้มใจ
4. อิทธิพลเพื่อให้เกิดการจูงใจคล้อยตาม
นอกจากจุ ดจู งใจในรู ป แบบต่าง ๆ ดังกล่ าว ประมวญ พิรัช พั นธุ์ (อ้างถึงใน อรวรรณ
ปิลันธน์โอวาท, 2554: 242-244) ได้รวบรวมหลักการสร้างอิทธิพลเพื่อการจู งใจคล้อยตาม สามารถ
สรุปได้ ดังนี้
1. กฎว่าด้วยสังคมยอมรับ สิ่งใดที่สังคมปฏิบัติหรือยอมรับ สิ่งนั้นก็จะจูงใจให้เราคล้อยตาม
เช่น เวลาเราประมูลของ เมื่อมีคู่แข่งในการประมูล เราก็จะรู้สึกว่าของชิ้นนั้นมีค่า เป็นที่ยอมรับของ
สังคม ฉะนั้น ผู้จัดการประมูลจำเป็นต้องจัดหน้าม้าไว้คอยประมูลแข่งด้วย
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2. กฎว่าด้วยของหายาก สิ่งใดที่หามาได้ยาก สิ่งนั้นจะโน้มน้าวให้ผู้รับสารคล้อยตามได้ เช่น
ของเก่าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาชินเดียว สิ่งนั้นจะโน้มน้าวใจผู้รับสารว่าสิ่งนั้นมีค่า
3. กฎว่าด้วยการเสนอสิ่งที่คาดว่าจะถูกปฏิเสธแล้วลดระดับข้อเสนอลงมา กฎข้อนี้
เช่นเดียวกับเทคนิค “การปิดประตูใส่หน้า”
4. กฎว่าด้วยพันธะผูกพันและการทำตนให้สอดคล้อง เช่น เราเป็นคนติดบุหรี่ และเราไป
ประกาศว่าเราจะเลิ กสู บ บุ ห รี่ ในที่ ส าธารณะ มี ผู้ ค นได้ยิ น มากมาย เรายึ ดมั่ น ในคำสั ญ ญาที่ ให้ ไว้
ก็พยายามปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับที่ลั่นวาจาไว้
5. กฎแห่งการเสนอภาพความขัดแย้ง เป็นการเสนอภาพที่ตรงข้ามกันเพื่อสร้างความรู้สึก
แตกต่างในการโน้มน้าวผู้รับสาร เช่น การหาเสียงเลือกตั้ง ถ้าเราพูดประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำพรรคทั้ง
2 พรรค พรรคแรกไปพบปะเยี่ ย มราษฎร อี ก พรรคนั่ งจิ บ กาแฟที่ โซฟา ย่ อ มทำให้ ผู้ รั บ สารเกิ ด
ความรู้สึกที่แตกต่างกัน
6. กฎแห่งการตอบแทน มนุษย์มีสัญชาตญาณของการรู้คุณ นี่เป็นที่มาของการซื้อเสียงซึ่งผู้
ได้รับเงินหรือสิ่งของจะถูกโน้มน้าวใจด้วยความรู้สึกสำนึกในบุญคุณให้ไปลงคะแนนให้
7. กฎว่าด้วยความเก่ง ความเป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญการทำให้ถ้อยคำการพูดดูน่าเชื่อถือ
เช่น แพทย์ วิศวกร ทนายความ เป็นต้น
8. กฎว่าด้วยการทำให้เกิดความชอบ เช่น นักร้องยอดนิยมตลอดกาล ธงไชย แมคอินไตย
ได้โฆษณาให้ กับ สิน ค้าหนึ่ ง ผู้รับ สารก็จะเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าเพราะชอบนักร้องคนนั้นและมี
ภาพลักษณ์ที่ดี
นอกจากนี้ ประมวญ พิรัชพันธุ์ ยังได้กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้คำพูดโน้มน้าวดูมีพลัง ได้แก่
1. อิทธิพลของคำสรรพนาม เช่น การใช้คำว่า “ท่าน” “เรา” “ฉัน” ในการพูด คำที่มีพลัง
มากที่ สุ ดในการพู ดโน้ มน้ าวคือคำว่า “เรา” เพราะทำให้ เกิดความรู้สึ กว่าเป็นพวกเดียวกัน คำว่า
“ท่าน” เป็นอันดับที่สอง เพราะแสดงความเราคิดถึงคนอื่น ส่วนคำว่า “ฉัน” เป็นคำที่ไร้พลังที่สุด
เพราะมุ่งแต่คิดถึงแต่ตัวเอง
2. อิทธิพลของคำ มี 2 แบบ ได้แก่
2.1 แบบ “ฉายสปอตไลท์ไปที่ดอกกุหลาบ ปล่อยให้หนามกุหลาบอยู่ในความมืด” ซึง่
หมายถึง จับจุดเน้นตัวใดตัวหนึ่งซึ่งเป็นจุดดี ไม่เน้นสิ่งที่ไม่ดีแต่ไม่ปกปิด เช่น การโฆษณาเครื่องดื่ม
ชูกำลัง มักมีคำพูดอย่างเร็ว ๆ เป็นต้น
2.2 แบบ “ระหว่างบางสิ่งกับบางสิ่ง” ไม่ใช่ “ระหว่างบางสิ่งกับไม่มีอะไรเลย เช่น เวลา
ลูกค้าถามเรื่องประกันชีวิต ผู้พูดจะพูดว่า “คุณสนใจประกันชีวิตแบบ 10 ปี หรือ 20 ปี” เขาจะไม่พูด
ว่า “คุณสนใจประกันชีวิตหรือไม่”
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3. อิทธิพลของน้ำเสียง ถ้อยคำถ่ายทอดความคิด แต่น้ำเสียงถ่ายทอดอารมณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่
สำคัญ เพราะเราใช้น้ำเสียงในการพูดและถ่ายทอดอารมณ์
4. คำพูดเกิดภาพ เกิดพูดที่เกิดภาพช่วยให้ช่วยให้แนวความคิดของผู้พูดพุ่งสู่เข้าจิตใจผู้ฟัง
ได้อย่ างรวดเร็ว เช่น ความรั กเหมื อนต้น ไม้ที่ ไม่ ส ามารถเพาะปลู กได้ มัน จะงอกงามเติ บโตเองใน
องค์ประกอบที่ลงตัว และพร้อมที่จะล้มตายลงไปทันทีที่สูญเสียองค์ประกอบนั้น เป็นต้น
5. คำพูดง่าย ๆ สามารถเข้าใจได้ทันที เป็นคำพูดที่เหมาะกับพื้นฐานของผู้ฟัง เช่น เพลง
ผู้ใหญ่ลี เป็นเพลงยอดนิยมในสมั ยหนึ่ง เพราะผู้ฟังเข้าใจมุกตลกที่สอดแทรกในเพลงนั้น แต่เพลงนี้มี
แนวเสียดสีซ้อนอยู่อีกทีหนึ่ง เป็นต้น

ลักษณะของการพูดโน้มน้าวใจ
ปัจจุบันการพูดโน้มน้าวใจสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน เช่น ทางสื่อออนไลน์ โฆษณา
ต่าง ๆ การเคลื่อนไหวทางสังคมหรือการรณรงค์ ทั้งนี้ ลักษณะของการพูดโน้มน้าวใจสามารถแบ่งได้
3 ลักษณะ ดังนี้ (ลลิตา โชติรังสียากุล, 2544: 222-228)
1. การพูดโฆษณาสินค้า
เป็นการพูดโน้มน้าวใจผู้ฟังให้สนใจสินค้านั้น ๆ ผู้พูดจะต้องรู้จุดเด่นของสินค้าแต่ละชนิด
แล้วนำจุดเด่นมาพูด ผู้พูดจะต้องใช้ศิลปะการพูด ใช้ภาษาที่กะทัดรัด กระชับรัดกุม ได้ความชัดเจน
มีความแปลกใหม่ อาจจะใช้คำ วลี ประโยค หรือ คำขวัญประกอบ ทำให้ผู้ฟังเกิดความสะดุดใจ จำได้
ง่ายและจำได้แม่นยำ แม้ว่าจะยังไม่เกิดความต้องการอยากซื้อหรือยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อก็ตาม ในขณะที่
พูดโฆษณาอยู่นั้น การใช้น้ำเสียงที่สอดใส่อารมณ์เร้าใจ เพื่อสร้างบรรยากาศให้ผู้ฟังเกิดความสบายใจ
สนใจติดตามฟัง เกิดความคล้อยตามไว้วางใจในสินค้า เกิดความเชื่อถือและใคร่ครวญถึงประโยชน์
หลังจากนั้นก็จะตัดสินใจซื้อสินค้า
วิธีการพูดโฆษณามีหลายวิธี ดังต่อไปนี้
1.1 ใช้วิธีลากเข้าเป็นพวก เป็นวิธีการทางจิตวิทยาที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่า ตนเองก็มี
หรือเป็นเหมือนกับผู้อื่น ทำให้มั่นใจในตนเองยิ่งขึ้น รู้สึกว่าตนก็ทันสมัยเช่นเดียวกับผู้อื่น เช่น
“ใครใครก็ใช้ยาสีฟันเทพไทย”
“กินแล้วภาคภูมิใจเบียร์คนไทยทำเอง”
“ยาสีฟันสมุนไพรของคนรุ่นใหม่”
1.2 ใช้วิธีขอร้องวิงวอนด้วยน้ำเสียงและท่าทาง เป็นวิธีการขอร้องให้ ปฏิบัติหรือ
กระทำตาม เช่น
“โปรดช่วยกันอนุรักษ์ช้างไทยให้คงอยู่ประเทศไทยสืบไป”
“โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดของบ้านเมือง”
“โปรดช่วยกันสนับสนุนสินค้าไทย”
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1.3 ใช้วิธีโฆษณาเกินความจริง เป็นวิธีที่ทำให้ผู้ฟังสะดุดใจ เช่น
“ฟิชโช ปลาไม่ชอบ แต่คนชอบ”
“เป็ดขจัดคราบ เป็ดมาช่วยเราประหยัดแล้ว”
“ชีวิตเส้นผมก็มีรากผมเป็นหัวใจ”
1.4 ใช้วิธีใช้ภาษาที่แปลก สะดุดประสาทสัมผัส เป็นวิธีที่ทำให้ผู้ฟังจดจำได้ง่าย เช่น
“ผมนุ่มกว่าที่เคย”
“อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า”
“คิดจะพักคิดถึงคิทแคท”
1.5 ใช้วิธีอ้างบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้ฟังเชื่อถือ เป็นวิธีที่จะทำให้ผู้ฟังปฏิบัติตาม
บุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ ที่อ้างถึงได้ เช่น
“หิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-11”
“ถุงเท้าคาร์สัน ถุงเท้าที่ทุก ๆ คนใส่กัน”
“โตชิบ้านำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต”
“ยาดมโป๊ยเซียน ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน”
1.6 ใช้วิธีใช้ภาษาเชิงคำสั่ง เป็นวิธีที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติตาม เช่น
“แผลสด แผลเปื่อย แผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ใช้เย็นเตร็กซ์ เจ้าของเดียวกับโทนาฟ”
“ปวดหัว ซาร่า เป็นไข้ เลือกซาร่า”
“คิดจะดื่มน้ำ ดื่มคริสเติล”
1.7 ใช้วิธีอ้างอำนาจหรือหลักประกัน เป็นวิธีที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจ เช่น
“ฝากเงินไว้กับธนาคารออมสิน รัฐบาลเป็นประกัน”
“เมืองไทยประกันภัย ยิ้มได้เมื่อภัยมา”
1.8 ใช้วิธีเชิญชวนให้ผู้ฟังคิดแล้วเลือกตัดสินใจเอง เช่น
“มามี่โป๊ะโกะ ยิ้มง่ายไม่ซึมเปื้อน”
“นมตราหมี หนึ่งนี้ที่คุณแม่เลือก”
1.9 ใช้คำสัมผัสคล้องจองกัน เป็นวิธีที่ทำให้สะดุดใจผู้ฟัง เช่น
“ทุกหยดซ่าโซดาสิงห์”
“ป๊อปทีน เห็นแล้วปิ๊ง ใส่แล้วป๊อป”
“บริการทุกระดับประทับใจ"
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1.10 ใช้วิธีบอกสรรพคุณสินค้า เป็นวิธีบอกหรือชี้ให้เห็นว่าสินค้านั้นจะสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างคุ้มค่ายิ่งกว่าสินค้าประเภทเดียวกัน เช่น
“ทอเต็มผืน หลับเต็มตื่น ด้วยชุดเครื่องนอนโตโต้”
“ดีคอลเจน เม็ดยา 3 ชั้น บรรเทาหวัด น้ำมูกไหล ปวดศีรษะและเป็นไข้”
“นมตรามะลิ ใหม่และสด ขาวข้นหวานมัน”
นอกจากนี้ การใช้ ภาษาโฆษณาที่มุ่งโน้มน้าวจิตใจให้ผู้รับสารเปลี่ยนความคิด และเกิดการ
กระทำตามลักษณะของภาษาจึงมีสีสัน เน้นอารมณ์ด้วยการใช้ภาษาต่างระดับในข้อความเดียวกัน
ส่วนมากเป็นภาษาทางการกับกึ่งทางการ ภาษาโฆษณามีลักษณะ (วิเศษ ชาญประโคน, 2550: 4850) ดังนี้
1. เรียกร้องความสนใจ คือ เลือกใช้ภาษาที่ง่าย สุภาพ กระตุ้นความรู้สึกของลูกค้า
2. ให้ความกระจ่างแก่ลูกค้า เป็นการใช้ภาษาที่ง่ายชัดเจนในการกล่าวถึงคุณภาพของสินค้า
หรือบริการ
3. ให้ความมั่นใจ เป็นการอ้างอิงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ
4. ยั่วยุให้เกิดการตัดสินใจ เป็นการใช้ถ้อยคำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยเร็ว
5. มีการใช้ประโยคที่สั้น กะทัดรัดไม่ยาวหรือสั้นจนเกินไป ไม่ใช้คำพูดหรือข้อความ ฟุ่มเฟือย
ไม่จำเป็นแต่อ่านแล้วสามารถที่จะจับใจความได้ทันที
6. มีความชัดเจน ไม่กำกวมในข้อความโฆษณา คือ ใช้คำพูดที่ผู้รับสารอ่านหรือได้ยินแล้ว
ปราศจากข้อสงสัย เพื่อที่จะสามารถตอบคำถามที่คาดว่าผู้รับสารต้อ งการที่จะทราบได้หลีกเลี่ยงการ
ใช้คำพูด สำนวนโวหาร หรือข้อความกำกวมทีท่ ำให้เกิดการตีความได้หลายทางหลายความหมาย
7. ใช้ภาษาที่อ่าน หรือฟังเข้าใจง่ายกับการบรรยายถึงสรรพคุณสินค้าอาจมีการใช้ สำนวน
ภาษาที่แตกต่างจากโครงสร้างในภาษาไทย กล่าวคือ ไม่ยึดติดกับหลักภาษาไทยมากจนเกินไปเพื่อให้
เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันใน อายุ อาชีพ และเพศ แต่ต้องคำนึงถึงว่า
จะทำให้เกิดผลให้ผู้อ่านเข้าใจผิดหรือเกิดผลในทางลบได้ อย่ามุ่งแต่จะใช้ความแปลกใหม่แต่เพียง
อย่างเดียว ภาษาที่ใช้กันทั่วไปเป็นสิ่งที่ดีถ้านำมาใช้อย่างเหมาะสม เนื่องจากเป็นสิ่งที่คุ้นเคยกันเป็น
อย่างดี แต่ต้องระวังไม่ให้ผู้รับสารรู้สึกว่าเป็นภาษาที่หยาบคาย
2. การพูดหาเสียง
การพูดหาเสียง เป็นการพูดโน้มน้าวหรือพูดจูงใจให้ผู้ฟังเห็นถึงความสามารถและความ
ตั้งใจจริงของผู้ ส มัครรับ เลื อกตั้ง เป็น การพูดในเชิงวิงวอนขอร้องให้ ผู้ ฟังไปใช้สิ ทธิ์ ใช้เสี ยงในการ
เลื อ กตั้ ง และให้ ผู้ ฟั ง พิ จ ารณาลงคะแนนเสี ย งให้ ต น เช่ น การเลื อ กตั้ ง ประธานนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น
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วิธีหาเสียง ควรดำเนินการดังต่อไปนี้
2.1 พูดให้ผู้ฟังเกิดความกระตือรือร้นสนใจในการเลือกหัวหน้า หรือผู้แทนโดย
พยายามชี้ให้เห็นว่า ทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิใช้เสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้ง
2.2 พูดให้ผู้ฟังเกิดความต้องการอยากมีหัวหน้า หรือผู้แทนที่ดี มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่ อ มาดำเนิ น กิ จ กรรมต่ าง ๆ ให้ ลุ ล่ ว งไป โดยพยายามชี้ ให้ เห็ น ถึ ง ปั ญ หาที่ ส ำคั ญ ๆ
ที่สมาชิกหรือประชาชนกำลังเผชิญอยู่ และต้องการหัวหน้าหรือผู้แทนเข้ามาช่วยดำเนินการ แก้ไข
ปัญหานั้น ๆ
2.3 พูดให้ผู้ฟังเกิดความพอใจในข้อเสนอ ข้อคิดหรือนโยบายของหัวหน้า หรือผู้แทน
คนนั้น ๆ โดยใช้สำนวนภาษาที่มีพลังสามารถโน้มน้าวใจผู้ฟังได้ มีท่าทางเป็นมิตร แสดงให้เห็นว่าถ้า
ตนได้รับเลือกตั้งจะยินดีรับใช้และให้บริการต่าง ๆ ตามที่เสนอไว้
2.4 พูดให้ผู้ฟังประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินกิจกรรมหรือนโยบายดังกล่าว นั้น
อย่างชัดเจน เมื่อได้รับเลือกเป็นหัวหน้าหรือผู้แทน
2.5 พูดขอร้อง วิงวอน ให้ผู้ฟังไปลงคะแนนเสียงและเลือกผู้พูดเป็นหัวหน้าหรือผู้
แทนของตน พร้อมทั้งตั้งความหวังว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากงานวิจัย กลวิธีการโน้มน้าวใจในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2554 ของ
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (สุภาพ กริ่งรัมย์ และศิริพร ปัญญาเมธีกุล ,
2555: 23-29) การปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ งหาเสียงพบกลวิธีการพูดที่ใช้ในการโน้มน้าวใจ 2 กลวิธี
หลัก ได้แก่ 1) กลวิธีทางศัพท์ และ 2) กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์และวาทกรรม อธิบายได้ดังนี้
1. กลวิธีทางศัพท์ ประกอบด้วยกลวิธีย่อย 2 กลวิธี คือ
1.1 การใช้คำศัพท์แสดงความสำคัญของผู้ฟัง
การใช้คำศัพท์แสดงความสำคัญของผู้ฟัง เป็นวิธีการเลือกใช้คคำศัพท์ทสี่ ื่อให้ผู้ฟัง
รับรู้ถึงความสำคัญของตนเองทที่มีต่อผู้ปราศรัย เนื่องจากในการเลือกตั้ งประชาชนมีความสำคัญใน
ฐานะที่เป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ ง ผู้ปราศรัยจึงต้องชักจูงใจผู้ฟังให้เกิดความเชื่ อถือ ยอมรับ
และไปลงคะแนนเสียงให้ผู้ปราศรัยและพรรค เช่น
“...ต้องเรียนว่า วันนี้ดิฉันและพรรคเพือ่ ไทยมีความพร้อมทางทีมงานและบุคลากร
อย่างเต็มทีแ่ ละพิสูจน์ว่าเราทำได้จริงค่ะ”
การเลือกใช้คำว่า “เรียน” เพื่อแสดงความสุภาพและความเคารพยกย่องผู้ฟังสื่อให้
ผู้ฟังรับรู้ว่าตนเองเป็นบุคคลสำคัญ
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1.2 การใช้คำศัพท์แสดงความรู้สึก
การใช้ ค ำศั พ ท์ แ สดงความรู้สึ ก เป็ น การเลื อ กใช้ ค ำศั พ ท์ เพื่ อ บอกเล่ าความรู้ สึ ก ของ
ผู้ป ราศรัยที่เกิดขึ้นในช่วงการลงพื้นที่พบปะประชาชนและการปราศรัยหาเสียงตามสถานที่ต่าง ๆ
และการบรรยายถึงความรู้สึกของผู้ปราศรัยที่ได้รับจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่ผ่านมา
รวมทั้งความรู้สึกที่เกิดจากการกล่าวหาของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งการใช้คำศัพท์แสดงความรู้สึกนี้โน้มน้าวให้
ผู้ฟังคล้อยตามโดยเกิดความยินดีที่จ ะกระทำที่ผู้ปราศรัยประสงค์เพื่อให้ผู้ปราศรัย มีความสุขหรือ
ผู้ฟังเกิดความเห็นใจ เข้าอกเข้าใจผู้ปราศรัยมากขึ้นที่ผู้ปราศรัยได้รับความทุกข์ และผู้ฟังอยากทำให้
ผู้ปราศรัยมีความสุข โดยพบการใช้ คำศัพท์แสดงความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาของผู้ปราศรัยที่บ่งบอก
ว่ า ถึ ง ความรู้ สึ ก ในขณะนั้ น ซึ่ ง เป็ น คำกริ ย าแสดงความรู้ สึ ก ยิ น ดี เช่ น “ประทั บ ใจ” “ดี ใ จ”
“ภาคภูมิใจ” เป็นต้น และคำกริยาแสดงความรู้สึกที่ไม่น่ายินดี เช่น “ทุกข์” “ปวดร้าว” และคำกริยา
แสดงอาการเพื่อบรรยายความรู้สึกที่ไม่น่ายินดี เช่น “ร้องไห้”
2. กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์และวาทกรรม ประกอบด้วยกลวิธีย่อย 7 กลวิธี คือ
2.1 การใช้วัจนกรรม เป็นการใช้ภาษาที่ผู้ปราศรัยใช้เพื่อแสดงเจตนาบางอย่างกับผู้ฟัง
ให้กระทำดังที่ผู้ปราศรัยต้องการ นั่นคือ ผู้ปราศรัยมีความประสงค์ให้ผู้พังลงคะแนนเสียงให้แก่ตนและ
พรรคของตน วัจนกรรมที่ผู้ปราศรัยใช้เพื่อโน้มน้าวชักจูงใจให้ผู้ฟังคล้อยตาม ได้แก่ วัจกรรมขอร้อง
วัจนกรรมขอบคุณ วัจนกรรมยืนยัน วัจนกรรมเสนอตัว ทำงาน วัจนกรรมสัญญา และวัจนกรรมเตือน
เช่น การใช้วัจนกรรมขอร้องของนางสาวยิ่ง ลักษณ์ ชินวัตร ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ ศาลา
กลางจังหวัดนนทบุรี
“ดิฉันมีความตั้งใจและความจริงใจในการที่จะทุ่มเททำงานรับใช้พี่น้องประชาชนค่ะ เรา
ครอบครัวชินวัตรมีความผูกพันกับพี่น้องเป็นเวลานาน ดังนั้นดิฉันไม่สามารถจะนิ่งอยู่เฉยได้ขอเข้ามา
ทำงานรับใช้พี่น้องค่ะ ไม่ทราบว่าพี่น้องให้โอกาสผู้หญิงคนนี้ไหมคะ”
จากตัวอย่าง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ใช้วัจนกรรมขอร้องให้ผู้ฟังให้โอกาสตนซึ่ง เป็นเพศ
หญิงเข้ามาทำงานทางการเมืองเพื่อรับใช้ประชาชนโดยใช้การถามว่า "ให้โอกาสผู้หญิงคนนี้ไหม"
2.2 การใช้อุปลักษณ์ เป็นวิธีการนำคำไปใช้ในเชิงเปรียบเทียบ โดยผู้ปราศรัย นำรูปภาษาที่
อ้างถึงสิ่ งหนึ่ งมาใช้ เปรี ย บเที ย บกับ อีกสิ่ งหนึ่ง ซึ่งเป็ น คำที่ มีความหมายไม่ตรงตาม ตัว อักษรเป็ น
ความหมายที่แฝงไว้โดยนัย ซึ่งในการนำคำมาเปรียบเทียบกันนี้สะท้อนให้เห็น ความคิดของผู้ปราศรัย
ซึ่งทั้งผู้ปราศรัยและผู้ฟังต่างจำเป็นต้องมีความรู้ร่วมกันทางภาษาและสังคมวัฒนธรรมจึงจะสามารถ
ตีความและเข้าใจความหมายที่ผู้ฟังต้องการสื่อได้ ตัวอย่างการใช้อุปลักษณ์ของนาย อภิสิทธิ์ เวชชา
ชีวะ ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ แยกราชประสงค์ หน้าลาน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพมหานคร
“ผมอยากจะบอกตรงนี้ ครับ โอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะถอนพิษ ทักษิณ ออกจาก
ประเทศไทย”
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จากตัวอย่าง คําว่า "ถอนพิษ" เพื่อเปรียบกับการกำจัดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ที่เกิดจากการกระทำที่ไม่ดี
2.3 การแสดงหลั กฐาน เป็ น กลวิธีที่ผู้ ปราศรัยใช้เพื่อ นำเสนอหลั กฐานหรือข้อมูล ต่าง ๆ
ประกอบการปราศรั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น ประเด็ น ของตน ทั้ งยั งช่ ว ยให้ ค วามรู้แ ก่ ผู้ ฟั ง และเพิ่ ม ความ
น่ าเชื่ อ ถื อ ให้ กั บ ผู้ ป ราศรั ย ซึ่ งเป็ น กลวิ ธีห นึ่ งในการโน้ ม น้ า วใจ โดยพบกลวิ ธีก ารแสดงหลั ก ฐาน
4 ประเภท คือ การยกตัวอย่าง การใช้สถิติ การอ้างอิง และการใช้คำพูดของคนอื่น
2.4 การเปรียบเทียบความแตกต่าง เป็นกลวิธีที่ ผู้ปราศรัยใช้เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างแนวคิดและนโยบายของตนเองหรือพรรคกับพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม หรือเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างเหตุการณ์หนึ่งกับอีกเหตุการณ์หนึ่ง การแสดงการเปรียบเทียบ ความแตกต่าง
ผู้ปราศรัยใช้การแสดงตัวเลข สถิติต่าง ๆ ซึ่งเป็ นตัวเลขที่แสดงจำนวนเงิน จำนวนคน จำนวนวันหรือ
จำนวนปี เพื่อชี้แจงให้เห็นความแตกต่างหรือความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งเกิดจากผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ปราศรัยและพรรค เพื่อสื่อให้ผู้ฟังเห็นว่าเป็นผลงานที่น่ายกย่อง
2.5 การใช้คำถามย้อนกลั บ เป็ นกลวิธีที่ผู้ปราศรัยใช้การตั้ง คำถามเพื่อกระตุ้นผู้ฟังให้เกิด
ความตระหนั ก และโน้ ม น้ า วให้ ผู้ ฟั งได้ คิ ด ไตร่ต รอง โดยผู้ ป ราศรัย อาจตั้ ง คำถามหลั งจากกล่ า ว
ประเด็นหรือก่อนกล่าวประเด็นต่อไป เพื่อชี้นำให้ผู้ฟังเห็นเจตนาที่แฝงอยู่ในคำถามนั้น ๆ
2.6 การนำเสนอความเท่าเทียมทางเพศ เป็นกลวิธีที่ผู้ปราศรัยใช้ลักษณะทางเพศ สภาพหญิง
เพื่อเรีย กร้องความเท่าเทียมกันในบทบาททางการเมืองของชายและหญิ ง ได้แก่ คำว่า “อ่อนแอ”
“ผู้หญิง” และ “พลังสตรี” ตัวอย่างการนำภาพความเป็นหญิงของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในวันที่
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
“หลายคนบอกว่า ในสถานการณ์อย่างนี้ ผู้หญิงมักจะเป็นเพศที่อ่อนแอ แล้วจะทำงานแก้ไข
การเมืองได้หรือเปล่าคะ แม้ร่างกายดิฉันจะอ่อนแอกว่านักการเมืองที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย แต่จิตใจของ
ดิฉันนั้นพร้อมที่จะรับการพิสูจน์ค่ะ"
จากตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงค่านิยมที่ว่าการเมืองเป็นพื้นที่ของผู้ชายและแม้ผู้หญิง ถูกมองว่า
เป็ นเพศที่อ่อนแอก็เป็นเพียงความอ่อนแอทางร่างกายเท่านั้น โดยยืนยันความเป็นผู้ห ญิงที่มีจิตใจ
เข้มแข็งพร้อมที่จะทำงานทางการเมือง
2.7 การใช้รูปประโยคเงื่อนไข เป็นกลวิธีที่ผู้ปราศรัยใช้รูปประโยคที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็น
เงื่อนไขและส่วนที่เป็นผลตามมา เพื่อสื่อให้ผู้ฟังเห็นผลดีผลเสียจากการปฏิบัติตามหรือไม่ ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ผู้ปราศรัยเสนอเป็นการชี้ให้ผู้ฟังเห็นภาพของเหตุและผลชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกลวิธีหนึ่งที่ใช้
ในการชักจูงใจผู้ฟัง
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3. การพูดโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังคล้อยตามแล้วเชิญชวนให้ปฏิบัติ
การพูดโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังเห็นคล้อยตามแล้วเชิญชวนให้ปฏิบัติ เป็นการพูดจูงใจให้ผู้ฟังเกิด
ความเชื่อถือศรัทธาในถ้อยคำของผู้พูด โดยใช้ภาษาที่เร้าใจใช้ระดับเสียงสูง ต่ำ หนักเบา สอดแทรก
ความรู้สึกและอารมณ์ลงไปด้วย เนื้อหาสาระที่พูดจะต้องใช้เหตุผล มีข้อมูล ข้อเท็จจริงอ้างอิง อาจจะ
มีตัวเลขสถิติต่าง ๆ ที่สร้างความเชื่อถือ สร้างมโนภาพขึ้นในใจผู้ฟัง เพื่อโน้มน้าวใจหรือจูงใจให้ผู้ฟัง
เห็นจริงคล้อยตามผู้พูด แล้วเรียกร้องเชิญชวน วิงวอนให้ ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามจุคมุ่งหมาย
ของผู้พูด โดยทั่วไปเป็ น การชักชวนให้ ร่วมมือกัน ทำประโยชน์ให้ แก่สั งคม ดังนั้นผู้ พูดจึงต้องเลือก
หัวข้อเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ตัวอย่างหัวข้อเรื่อง
“ต้องการพูดเก่ง ต้องเร่งฝึกฝน”
“เงินบาทลอยตัว อย่ามัวใช้ของนอก”
“ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคม”
“เราคนไทยจะช่วยชาติได้อย่างไรในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ”
“บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์”
“มาช่วยกันส่งเสริมสินค้าไทยกันเถอะ”
ดังนั้น ลักษณะของการโน้ มน้าวใจ มีอยู่ 3 ลักษณะหลัก ได้แก่ การพูดโฆษณา การพูดหา
เสียง และการพูดโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังคล้อยตามแล้วเชิญชวนให้ปฏิบัติ ลักษณะดังกล่าวต้องใช้ความ
พยายามเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม และการกระทำของบุคคล โดยใช้กลวิธีที่เหมาะสมให้มี
ผลกระทบใจบุ ค คล ทั้ ง ใช้ วั จ นภาษาและอวั จ นภาษา จนเกิ ด การยอมรั บ และยอมเปลี่ ย นตาม
จุดมุ่งหมายของโน้มน้าวใจหลักการสำคัญของการพูดโน้มน้าวใจ การทำให้มนุษย์ เห็นว่าถ้าเชื่อและ
เห็นคุณค่า หรือทำตามที่ผู้โน้มน้าวใจชี้แจงหรือชักนำแล้ว ก็จะได้รับผลที่ตอบสนองความต้องการ
ขั้น พื้ น ฐานของตนนั่ น เอง แต่ ตราบใดที่ ความเห็ น ชัด ยังไม่ เกิด ขึ้น ก็ยังถือว่าการโน้ม น้ าวใจยั งไม่
สั มฤทธิผ ล ดังนั้ น ผู้ โน้ มน้ าวใจควรได้ต ระหนักถึงประเด็น และลั กษณะของการโน้ มน้าวใจเพื่ อให้
ผู้รับสารเข้าใจ เห็นความสำคัญ และยอมรับการโน้มน้าวใจ

เทคนิคการโน้มน้าวใจ
เทคนิคหรือกลวิธีการพูดโน้มน้าวใจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญทั้งการทำงาน การพบปะผู้คน
ล้วนใช้หลักจิตวิทยาการเข้าถึงและการพูดทั้งสิ้น เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ศรัทธา การปฏิสัมพันธ์ที่
ดีตลอดจนการไว้ใจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ในหัวข้อเทคนิคการพูดโน้มน้าวใจ จึงได้รบรวมเทคนิคต่าง ๆ
เพื่อผู้พูดสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้และฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำนาญในทักษะด้านการพูด ดังนี้
1. เทคนิคการโน้มน้าวของเจมส์ อัลทูเชอร์ (James Altucher)
เจมส์ อัลทูเชอร์ (James Altucher) เป็นบุคคลทีข่ ึ้นชื่อว่าเป็น “เซลแมนมือทอง”
ชีวิตของเขาทำมาหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นขายสินค้า ทำงานด้านสื่อ จนประสบความสำเร็จและใน
ที่สุดก็ลงมือเขียนหนังสือต่าง ๆ ประกอบการทำธุรกิจ ทั้งนี้เขาได้ให้เทคนิคการโน้มน้าวใจคนภายใน
10 วินาที ซึ่งมีวิธีการดังนี้ (James Altucher, 2014: Online)
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1.1 ต้องมีจุดยืนตัวเองที่ชัดเจน ธรรมชาติของทุกคนต้องการแน่ใจว่าตัวเองกำลัง
เจรจาอยู่กับคนที่สามารถไว้ใจได้ ดูมีความจริงใจ และที่ สำคัญ ที่สุดคือมีคุณสมบัติที่จะทำให้เขาชื่น
ชอบเราได้ เพราะฉะนั้นขณะที่การเจรจากำลังดำเนินไป ผู้พูดต้องสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกาย
ในหัว เพื่อตอบสนองต่อคำตอบของคู่สนทนา ให้ภาษากายแสดงความเห็นด้วย แม้ ผู้พูดจะไม่ได้เอ่ย
พูดคำนั้นออกมาก็ตาม บุคลิกภาพจะต้องหลังตรง ยิ้มแย้ม ฝ่ามือเปิด และพร้อมจะเปิดการเจรจา
ตลอดเวลา ซึ่ งมี ผ ลการวิจั ย ชี้ว่าถ้าคุ ณ ตั ว งอ หรือ ยื่น หลั งไม่ต รง จะมี ส่ ว นทำให้ ส มองของคุ ณ ไม่
สามารถเชื่อมต่อกับระบบประสาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังไม่สามารถดึงศักยภาพของ
สมองมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ทำให้การพูดของคุณดูไม่ลื่นไหลนั่นเอง
1.2 ต้องผ่อนคลาย ขั้น ตอนนี้ เป็น วิธีการผ่อนคลายตัวเองด้วยวิธีการหายใจจาก
ความประหม่าและความกังวล โดย เจมส์ อัลทูเชอร์ ได้นำเทคนิคการหายใจง่าย ๆ ของตัวเขาเองมา
แนะนำ คือ ให้หายใจลึก ๆ ให้อากาศไหลเข้าสู่หน้าท้องแล้วหายใจออกสามครั้ง โดยขณะที่ผ่อนลม
หายใจออก ให้พยายามจินตนาการว่าหน้าท้องของเรากำลังผ่อนอากาศออกจนหน้าท้องสามารถไป
แตะหลังได้ โดยวิธีการคิดแบบนี้จะช่วยทำให้จิตใจผ่อนคลายขึ้น
1.3 ห้ ามพู ด คำว่ า อ๋ อ , อ่ า หะ, เหรอ วิธีก ารตอบโต้ กั บ คู่ ส นทนาถื อ เป็ น อี ก หนึ่ ง
เทคนิคที่จะมีผลต่อระบบการทำงานของภาพลักษณ์ตัวเราต่อสมองของอีกฝ่าย ซึ่งพบว่าการที่เราใช้
คำโต้ตอบ เช่น อ่าหะ อื้ม เหรอ เพื่อแสดงความเข้าใจในขณะที่อีกฝ่ายกำลังพูดนั้น จะมีผลทำให้สมอง
ของอีกฝ่ายตีความว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ไร้สาระและดูไม่ฉลาด จากการศึกษาพบว่า
วิธีการที่ถูกต้อง คือ ปล่ อยให้ คู่สนทนาพูดจนจบ แล้วทิ้งช่ว งเวลา 2 วินาที ก่อนที่จะตอบออกไป
นอกจากนี้การที่ผู้พูดทำการวิเคราะห์หาคำตอบไปด้วยขณะอีกที่ฝ่ายกำลังพูดนั้น จะทำให้สมองของ
เรารับข้อมูลได้ไม่ ทั้งนี้แนะนำให้ตั้งใจฟังจนจบก่อนแล้วค่อยทำการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ดี
ที่สุด
1.4 หลักแนวคิด 6U เป็ น แนวคิดที่จะช่วยเสริมสร้างเทคนิ คการพู ดของคุณ ให้ มี
ประสิ ท ธิภ าพมากขึ้น โดยให้ ยึ ด หลั กเหล่ านี้ ทุ กครั้งที่ คุณ จะพู ดอะไรออกไป คือ 1) ต้ องไม่ เร่งรัด
2) ต้องแตกต่าง 3) ต้องมีประโยชน์ 4) ต้องตรงประเด็น 5) ต้องเป็นมิตร 6) ต้องไม่มีข้อกังขา
1.5 ความปรารถนาของคู่สนทนา ทุกคนคงเคยได้ยินคำกล่าวว่า “อย่ารับของจาก
คนแปลกหน้า” เป็น ประโยคที่เราได้รับ การปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก ๆ แต่ในโลกของธุร กิจ นักลงทุนก็
เปรีย บเสมือนเด็ กคนที่ เราจะยื่ น ขนมให้ แล้ วเรานี่แ หละที่เป็น คนแปลกหน้ า เพราะฉะนั้ น จะทำ
อย่างไร ให้เด็กคนหนึ่งกล้าที่จะยื่นมือมารับของจากคนแปลกหน้า และนี่คือหลักความปรารถนาของ
ลูกค้า เมื่อเราตอบสนองหลักนี้แล้วจะทำให้คู่สนทนาของเรามีความพอใจมากขึ้น โดยหลักที่ว่ามีดังนี้
Recognition การทำให้เขารู้สึกยอมรับ
Rejuvenation การทำให้เขารู้สึกกลับเป็นหนุ่มสาว
Relaxation การทำให้เขารู้สึกผ่อนคลาย รู้สึกปลดปล่อย
Religion การทำให้เขาเลื่อมใส
Remuneration การทำให้เขาพอใจในค่าตอบแทน
Results การทำให้เขาเข้าใจในผลที่ตามมา
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1.6 ต้องกล้าที่จะคิดคำ ไม่ว่าใครก็ย่อมต้องมีจุดผิดพลาดกันทั้งนั้น หากผู้พูดกล้าที่
จะรู้จักเตือนคู่สนทนาคุณในจุดที่เขาผิดและแก้ให้ถูกต้องโดยการยึดหลักที่แนะนำ ก็จะสามารถสร้าง
ความประทับใจให้คู่สนทนา อีกทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพทางความรู้ของเราให้เขาเห็นอีกด้วย
2. เทคนิคการสะกดผู้ฟัง
ในการพูดโน้มน้าวใจ ผู้พูดจะต้องสังเกตพฤติกรรมของผู้ฟังว่ามีปฏิกิริยาตอบรับ
อย่างไร ทั้งนี้ผู้พูดจะต้องสามารถสะกดผู้ฟังให้อยู่ ไม่ให้ผู้ฟังหันเหไปทางอื่น โดยมีวิธีการดังนี้ (กิติมา
อมรทัต, 2563: 386-393)
2.1 แสดงความจริงใจออกมาให้เห็น ไม่มีอะไรที่จะจับใจผู้ฟังได้รวดเร็วเท่ากับความ
ตรงไปตรงมา และความรู้สึกจากคำอธิบายที่ซื่อตรง ฉะนั้นจงอย่าเพียงแต่พูดออกมาแต่จงแสดงภาพ
มั น ออกมาด้ ว ย ผู้ พู ด ต้ อ งทำให้ ผู้ ฟั งเกิ ด ความรู้ สึ ก ทำให้ ผู้ ฟั งเชื่ อ ในคำพู ด ทุ ก คำของผู้ พู ด ทั้ งนี้
เดนเนธ แมคฟาร์แลนด์ ผู้เป็นนักพูดประจำปี ได้กล่าวว่า คำพูดที่มีประสิทธิภาพ จะต้องเป็นการหลั่ง
รินเอาความมั่นใจ อุดมคติ ประสบการณ์ ความรู้ และความศรัทธาของผู้พูดออกมา
2.2 จงมี ค วามสนิ ท สนม สิ่ ง ที่ จ ะทำให้ ผู้ พู ด เอื้ อ มไปถึ ง ผู้ ฟั ง ได้ คื อ การสร้ า ง
ปฏิสัมพันธ์ความสนิทสนม คำพูดจะต้องดูไม่แข็งทื่ อจนน่าเบื่อ แต่จะต้องเป็นคำพูดที่มีเสน่ห์ดึงดูดใน
สายตาของคนอื่น
2.3 จงพูดให้ได้ผลแต่ไม่กระทบกระเทือนใคร การที่ผู้พูดมีเสน่ห์ มีความดึงดูดหรือ
ไร้เสน่ห์นั้ น อยู่ที่ว่าผู้พูดพูดกับ ผู้ฟังอย่างไร อย่าพูดให้ดูเครียดหรือพูดเกินจริงไปมาก แต่จงพูดไป
อย่างธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา
2.4 การส่งข้อความที่พูดออกไป การแสดงออกบางอย่างที่ทำให้ โดดเด่นขึ้น คือ
การออกเสียงสูง-ต่ำ หรือการพูดอย่างมีนัย เหล่านี้ล้วนแต่บอกถึงเรื่องราวได้ จงใช้น้ำเสียงและคำพูด
เป็นจุดสร้างความแตกต่างจากผู้อื่น และใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมกับลักษณะของผู้พูดอย่างถูกกาลเทศะ
2.5 จงรักษาลักษณะท่าทีที่มีชีวิตชีวา การที่จะสร้างลักษณะท่าทางที่มีชีวิตชีวาได้
นั้น อยู่ที่ตัวบุคคลว่าจะแสดงท่าทางต่อสถานการณ์ได้มากน้อยแค่ไหน
2.6 จงแสดงความมี ส ติแ ละความมี อ ำนาจ ในขณะที่ พู ด จงพู ด ด้ ว ยความมั่ น ใจ
แสดงออกมาด้วยความมั่นใจ ทั้งการเคลื่อนไหวของร่างกาย การใช้เสียง จะต้องฝึกฝน เพราะทั้งสอง
สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าผู้พูดมีอำนาจ หากทำการฝึกซ้อมบ่อย ๆ ซ้ำ ๆ มันจะกลายเป็นสิ่งที่
ใช้งานอยู่เสมอ ความสามารถและการประเมินประสิทธิภาพของผู้พูดนั้น เป็นสัดส่วนโดยตรงกับสิ่งที่
ผู้พูดได้ฝึกฝนเรียนรู้มา ลักษณะที่แสดงถึงความมีสติและความมีอำนาจขึ้นอยู่กับการแสดงพลังอำนาจ
ของผู้พูดออกมา
2.7 จงพูดอย่างแจ่มใส ชัดเจน และน่าฟัง การใช้ถ้อยคำต้องมีการออกเสียงและ
เลือกใช้ถ้อยคำที่ชัดเจน ต้องมีการเปิดปากพูดออกมา คววรหลีกเลี่ยงการแย้มปากพูดงึมงำ จงปล่อย
พลังคำพูดออกมาอย่าแจ่มแจ้งชัดเจน
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2.8 อย่ากลัวอารมณ์ จงแสดงมันออกมา ไม่ว่าผู้พูดจะพู ดเรื่องอะไร แม้แต่เป็นการ
พูดเรื่องที่น่าเบื่อที่ สุด ก็ต้องปลุกอารมณ์ ขึ้นมา จงกระตุ้นให้ มีเสียงหั วเราะ มีความเมตตา มีความ
ตื่นเต้น ช่วยทำให้เกิดความคิด มีความสุขสำราญ หรือมีน้ำตา
2.9 จงพูดให้ไหลลื่นไปตามธรรมชาติ ถ้าจะให้คำพูดมีเสน่ห์ คำพูดนั้นควรไหลลื่น
เป็นธรรมชาติ อาจฟังดูเพ้อฝัน กระแทกกระทั้น แม่นยำ หรือถูกขัดเกลาให้สวยงาน ควรมีการเว้น
วรรคตอน ใช้น้ำเสียงสูง -ต่ำ และโครงสร้างประโยคที่สร้างขึ้น มาต้องมีเหมาะสมกับจังหวะข้อความ
ของสาร หากเป็นการพูดที่ตื่นเต้น อาจเป็นประโยคสั่น ๆ ห้วน ๆ
3. เทคนิคการใช้หลักบอร์เด็น (Richard C. Borden)
หลักของบอร์เด็น เป็นหลักการของ Richard C. Borden มีหลักการดำเนินเรื่องการพูด
โน้มน้าวใจ 4 ขั้นตอน (ลลิตา โชติรังสียากุล, 2544: 220) ดังนี้
ขั้นที่ 1 จงจุดไฟให้ลุกขึ้น พูดโจมตีจุดสำคัญทันทีที่กล่าวประโยคแรกเท่ากับเป็น การจุดไฟให้
ลุกขึ้นท่ามกลางความไม่เป็นระเบียบของผู้ฟัง
ขั้นที่ 2 จงพูดให้เห็นคล้อยตาม นำเข้าสู่เนื้อหาของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟังและที่ ต้องการให้
ผู้ฟังร่วมมือ
ขั้นที่ 3 จงหาข้อสนับสนุน ยกตัวอย่างที่มีน้ำหนักและชัดเจนให้ผู้ฟังเห็นด้วยอย่าง ปราศจาก
ข้อเคลือบแคลงสงสัย
ขั้นที่ 4 จงเรียกร้องให้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้พูดเรียกร้องให้ผู้ฟังปฏิบัติอย่าง ใดอย่าง
หนึ่งตามที่ผู้พูดต้องการ

บทสรุป
การโน้มน้าวใจ เป็นทักษะที่สำคัญที่จะช่วยให้ความต้ องการได้รับการสนอง อีกทั้งเป็นทักษะ
ที่ส่งเสริมความสำเร็จในหลากหลายอาชีพ เช่น นักการตลาด ทนายความ แพทย์ นักประชาสัมพันธ์
ครู นักการเมือง ผู้บริหารทุกระดับ เป็นต้น เราอาจพิจารณาเรื่องการโน้มน้าวใจ ได้หลาย ๆ ประเด็น
เช่น การโน้มน้าวใจเป็นทั้งกิจกรรมและเป็นทั้งกระบวนการ เมื่อเราได้กระทำการเสร็จแล้ว โดยจะ
โน้มน้าวใจสำเร็จหรือไม่ก็ตาม การโน้มน้าวใจถือเป็นกระบวนการเมื่อเราพิจารณาถึงองค์ประกอบของ
ได้แก่ แหล่งสารหรือผู้ส่งสาร สาร ช่องทาง สื่อ ผู้รับสาร ปฏิกิริยาตอบกลับและสภาพการณ์ ของการ
สื่อสาร อีกทั้งทำให้คนเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ และบางครั้งอาจเปลี่ยนพฤติกรรมได้ซึ่งเป็นขั้นที่ยาก
และสลับซับซ้อน
กระบวนการสื่อสารเพื่อการโน้ มน้าวใจ ประกอบด้วยพื้นฐานหลัก 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1) ผู้ส่งสารหรือแหล่งสาร ผู้ส่งสารวิเคราะห์ผู้รับสารและหัวข้อโน้มน้าว กล่าวคือ ผู้ส่งสารต้องทำ
ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้รับสาร ทั้งความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมต่าง ๆ 2) ผู้รับสาร
ต้องกลั่นกรองและทำความเข้าใจของสารที่โน้มน้าว โดยเปิดรับอย่างตั้งใจ พยายามทำความเข้าใจ
และจดจำเฉพาะเนื้อหาที่ตนสนใจ ทัศนคติและความเชื่อเดิมของผู้รับสารมีอิทธิพลต่อการตัดสนใจ
164

ยอมรับหรือปฏิเสธการโน้มน้าว 3) สาร ได้แก่ เนื้อหา รูปแบบ หน้าที่ และโครงสร้าง เนื้อหาของสาร
หมายถึง ภาษาที่ใช้ในการสร้างความหมาย การเลือกใช้คำที่มีอิทธิพลต่อการโน้มน้าวใจ รูปแบบของ
สาร หมายถึง สื่อที่ใช้ในการถ่ ายทอด 4) ปฏิกิริยาตอบกลับ ผู้ส่งสารต้องติดตามและสังเกตปฏิกิริยา
ตอบกลั บ จากผู้ รั บ สาร เพื่ อดู ว่าสารที่ ส่ งไปนั้ น มีป ระสิ ท ธิผ ลในการโน้ ม น้ าวใจ ผู้ รับ สารสามารถ
แสดงออกได้ทันทีจากสีหน้า น้ำสียง และท่าทางของผู้รับสาร
การสร้างสารเพื่อการโน้มน้าวใจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มี การสำคัญต่อการพูดโน้มน้าวใจ ถึงแม้ผู้พูด
จะมีบุ คลิ กภาพดี มีความน่ าเชื่อถือ น้ ำเสี ยงไพเราะเพี ยงใด แต่ ถ้าสารที่นำเสนอมี การจัดเรียงไม่
สอดคล้องกับหัวข้อที่ต้องการโน้มน้าวใจหรือไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟัง ก็เป็นเรื่องยากที่
จะทำให้ ผู้ ฟังตล้ อยตามได้ ผู้ พู ดจึ งควรเรียนรู้วิธีการสร้างสารในการโน้มน้ าว ซึ่งมีห ลายสิ่ งที่ต้อ ง
คำนึงถึง เช่น การเรียบเรียงข้อความ การจัดลำดับร้องขอ การใช้จุดจูงใจ ตลอดจนการสร้างอิทธิพล
เพื่อให้เกิดการจูงใจคล้อยตาม
เทคนิคหรือกลวิธีการพูดโน้มน้าวใจ เป็นหลักจิตวิทยาในการเข้าถึงใจของผู้ฟังและทักษะการ
พูดทั้งสิ้น เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ศรัทธา การปฏิสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งเทคนิคหรือกลวิธีการพูดโน้มน้าวมี
หลากหลายเทคนิคเพื่อให้ผู้พูดได้ฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ ได้แก่ 1) เทคนิคการโน้มน้าวของเจมส์
อัลทูเชอร์ (James Altucher) 2) เทคนิคการสะกดผู้ฟัง และ 3) เทคนิคการใช้หลักบอร์เด็น (Richard
C. Borden)
อย่างไรก็ตาม การโน้มน้าวใจอาจจะไม่ประสบผลสำเร็จใด ๆ เลยก็เป็นได้ หากผู้ที่กำลังโน้ม
น้าวใจขาดทักษะการจูงใจ ประสบการณ์ ความรู้ ความชัดเจนไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้ฟังคล้อยตาม
และเปลี่ยนความเชื่อที่มีลงได้
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คำถามท้ายบทที่ 6
1. การพูดโน้มน้าว เป็นการพูดในรูปแบบใด
2. องค์ประกอบของการพูดโน้มน้าวให้ประสบความสำเร็จ ควรคำนึงถึงองค์ประกอบขั้นพื้นฐาน
อะไรบ้าง
3. เทคนิคการก้าวเท้าเข้าประตูกับเทคนิคปิดประตูใส่หน้า มีข้อแตกต่างกันอย่างไร
4. การใช้จุดจูงใจในการพูดโน้มน้าวมีกี่ประเภท อธิบาย
5. หากต้องพูดโน้มน้าวใจ มีเทคนิคการโน้มน้าวใจอย่างไรให้ผู้ฟังคล้อยตามและสามารถเปลี่ยน
ทัศนคติได้

แบบฝึกปฏิบัติการพูดโน้มน้าวใจ
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการพูดโน้มน้าวใจ โดยมีวิธีการฝึกปฏิบัติ ดังนี้
1. นักศึกษาสร้างสถานการณ์จำลองในการฝึกการพูดโน้มน้าวใจ นักศึกษาสามารถดำเนินการ
ต่อไปนี้
1.1 กำหนดประเด็นหรือหัวข้อในการโน้มน้าวใจ
1.2 กำหนดจุดมุ่งหมายของเรื่องที่จะพูดโน้มน้าวใจ
1.3 วิเคราะห์ผู้ฟัง
1.4 ศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลนำมาสังเคราะห์และจัดเรียงลำดับเนื้อหาที่จะพูด
1.5 เลือกใช้จุดจูงใจให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดมุ่งหมายของการโน้มน้าวใจ
1.6 หากมีสื่อหรือเครื่องมือประกอบการพูดนำเสนอ จัดเตรียมให้พร้อม
1.7 ฝึกซ้อมการพูดโน้มน้าวใจตามระยะเวลาที่กำหนด
2. อาจารย์ผู้สอนกำหนดระยะเวลาการพูดโน้มน้าวใจตามความเหมาะสม
3. นักศึกษาดำเนินการพูดโน้มน้าวใจตามหัวข้อได้จัดเตรียมมา
4. เมื่อจบการพูดโน้มน้าวใจ ร่วมแสดงความคิดเห็น และสรุปสิ่งที่ได้นำเสนอ
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บทที่ 7
การประชุม
การทำงานร่วมกันในหน่วยงาน จำเป็นต้องมีการประชุม เพื่อปรึกษาหารือหรือพิจารณาหา
แนวร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารหรือเรื่องราวต่อกันในองค์กร
การประชุมเป็นวิธีการทางประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้บุคคลได้แสดงความคิดเห็น ได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน เช่น การกำหนดนโยบาย วางแผนองค์กรหรือการทำงาน การจัดการองค์กรหรือการ
ตัดสินใจในวาระสำคัญเป็นต้น เนื่องจากการประชุมเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสาร ดังนั้นการ
ประชุมในแต่ละโอกาส ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรระมัดระวังและศึกษาถึงระเบียบวิธีการกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ก ารประชุ ม สำเร็ จ ลุ ล่ ว งเป้ า หมาย ในบทนี้ ได้ น ำเสนอเรื่อ งการประชุ ม โดยมี เนื้ อ หา
ประกอบด้วย ความหมายและความสำคัญของการประชุม จุดมุ่งหมายของการประชุม ประโยชน์ ของ
การประชุม รูปแบบการประชุม การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบของการประชุม การ
ดำเนินการประชุม และการจัดสถานที่ประชุม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้พูดสามารถนำความรู้และหลักทฤษฎีนำไป
ประยุกตใช้ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ความหมายและความสำคัญของการประชุม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556: 496) ให้ความหมายของคำว่า ประชุม ก. มา
รวมกันหรือเรียกให้มารวมกัน เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง , มาร่วมพบกันเพื่อปรึกษาหารือ เช่น
การประชุมกรรมการ
ฉั ต รวรุ ณ ตั น นะรั ต น์ (2519: 217) กล่ า วว่ า การประชุ ม คื อ การที่ บุ ค คลพบกั น เพื่ อ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
มังกร ชัยชนะคารา (2520: 1) กล่าวว่า การประชุม คือ การที่บุคคลกลุ่มหนึ่งนัดหมายกันมา
เพื่อสังสรรค์อย่างมีจุดมุ่งหมาย และมีระเบียบวิธี ณ สถานที่แห่งหนึ่ง ตามเวลาที่กำหนด
สำเนียง มณีกาญจน์ และสมบัติ จำปาเงิน (2530 : 119) กล่าวว่า การประชุม คือ การที่คน
กลุ่มหนึ่งมาพบกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจนกระทั่งสามารถยุติข้อวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องที่
ประชุมนั้นได้
ดังนั้น การประชุม คือ การที่บุคคลกลุ่มหนึ่งมาชุมนุมกันอย่างมีกฎเกณฑ์ เพื่อวัตถุประสงค์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ความสำคั ญ ของการประชุ ม ถื อ เป็ น วิ ถี ท างหนึ่ ง ในการปกครองระบบประชาธิ ป ไตย
เพราะการประชุ ม เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อ งได้ มี สิ ท ธิเสรีภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมีส่วนรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน นอกจากนี้การประชุมยังช่วยให้เกิด
ความสามัคคี และก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน ในการบริหารงานหากหน่วยงานใดรู้จักใช้ประโยชน์
จากการประชุม ย่อมจะได้รับผลประโยชน์ที่คุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ
ในการทำงานของบุ ค คลากร การระดมความคิ ด หรื อ แม้ แ ต่ ป ระโยชน์ ในแง่ข องพั ฒ นาบุ ค ลากร

สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างสรรค์ได้ไม่อยากนักถ้าหากผู้บริหารรู้และเข้าใจ และพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้
ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถภายใต้กฎเกณฑ์ตามรูปแบบของการประชุม

จุดมุ่งหมายของการประชุม
การประชุ มในแต่ ล ะโอกาสย่ อมมีจุ ด มุ่ งหมายที่ แตกต่ างกัน โดยหลั กทั่ ว ไปการประชุม มี
จุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, Online.2563)
1. เพื่อกำหนดนโยบายขององค์กร เป็ นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นให้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง
ทั้งของผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างาน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดนโยบาย
ขององค์กร
2. เพื่อให้เหตุผล เป็นการหาข้อตกลงใจร่วมกันของผู้มาประชุม ด้วยความรอบคอบและการ
ตั ด สิ น ใจโดยใช้ เหตุ ผ ล ข้ อ มู ล ที่ ใช้ ในการประชุ ม ลั ก ษณะนี้ จ ะมี เรื่ อ งที่ เกิ ด จากผู้ บ ริห ารระดั บ สู ง
และส่งผลกระทบไปยังผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง เช่น การพิจารณาให้ความดีความชอบ การมอบหมาย
งานให้ทำ เป็นต้น
3. เพื่ อ กำหนดแนวทางในการปฏิ บั ติ งาน เป็ น การพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนงานปฏิ บั ติ ง าน
การกำหนดระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เป็นการสร้างความเจริญก้าวหน้า และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในองค์กร
4. เพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ เป็นการพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาการ
ปฏิบัติงาน
5. เพื่อปรึกษาหารือ เป็นการพิจารณาแนวทางปฏิบัติที่จะทำให้แผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้สู่
ความก้ า วหน้ า และปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งแน่ น อน มี ก ารรายงานความก้ า วหน้ า ปั ญ หาอุ ป สรรค
และวางแผนเพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่ได้ปฏิบัติไปแล้วให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
6. เพื่อประเมิน ผลและให้ ข้อมูล ย้อนกลั บ เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนที่ได้
กำหนดไว้ มักจะเป็นไปในลักษณะของการให้ข้อมูล ชี้แจง การนำแผนไปใช้ของผู้ใต้ บังคับบัญชาต่อ
ผู้บังคับบัญชา
7. เพื่ อ เสริ ม สร้ างความสามั ค คี เป็ น การพิ จ ารณากิ จ กรรมที่ จ ะสร้ า งสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ กั น
ผ่อนคลายความเครียด และสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่บุคลากรในองค์กร
8. เพื่อดูปฏิกิริยาตอบโต้ การพิจารณาโต้ตอบของบุคลากร ในกรณีที่มีการตัดสินใจนำสิ่ง
ใหม่ ๆ มาใช้ เช่น โครงการ นโยบายใหม่ แนวทางแก้ไขปัญหา เป็นต้น ควรจัดประชุมในระยะเวลาไม่
นานนัก
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9. เพื่อสาธิตผลผลิตหรือระบบ เป็นแบบ Dhow and Tell ให้บุคลากรได้พิจารณาและสร้าง
ความรู้สึกว่าเป็นผลผลิตของทุกคนที่ควรภาคภูมิใจ
10. เพื่อระดมความคิดสร้างสรรค์ เป็นความคิดใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน ผู้มาประชุมจะได้รับ
การร้องขอให้ระบุปัญหาและวิธีการแก้ไข เพื่อเลือกสรรแนวทางใหม่ในการปฏิบัติงาน

ประโยชน์ของการประชุม
สุพัฒก์ ชุมช่วย (2537: 5-8) ได้สรุปประโยชน์ของการประชุม ดังนี้
1. พัฒนาคน การประชุมที่ดีเป็นการให้โอกาสแก่บุคคลได้ฝึกฝนการสื่อความหมาย เรียนรู้
ความคิดของผู้อื่น ฝึกการแก้ปัญหา ฝึกการนำเสนอข้อมูลให้แก่กัน เป็นต้น
2. ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ความริเริ่ม ความคิดแปลก ๆ ใหม่ ๆ จะเกิดขึ้นในที่ประชุม
ที่ดำเนินการอย่างถูกวิธีในการแก้ปัญหา หรือแสวงหาลู่ทางใหม่ มักจะเกิดขึ้นในที่ประชุมที่มีการ
ประชุมเชิงสร้างสรรค์โดยเฉพาะ
3. สร้างทีมงาน การประชุมที่ดีในบรรยากาศที่ดี จะทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์สูง เกิดความ
เหนียวแน่นและเป็นเอกภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในทีมงานได้เป็นอย่างดี
4. ปรับความคิด การประชุมที่ดีจะเป็นเครื่องมือในการปรับความคิดของคนส่วนใหญ่ใน
ประเด็นต่าง ๆ ให้เป็นประเด็นที่อยู่ในระนาบเดียวกันได้เป็นอย่างดี
5. แก้ปัญหาร่วมกัน ในที่ประชุมซึ่งเป็นองค์ประกอบโดยคนที่มีพื้นฐานที่แตกต่างกัน
ย่อมช่วยให้การระบุแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขององค์กรมีความกระจ่างชัดเจนขึ้น การสร้างทางเลือกการ
ประเมินทางเลือก และการตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหา ย่อมจะทำให้ได้ดีกว่าการคิดของ
คนกลุ่มเดียว
6. สร้างแรงจูงใจ ในองค์กรขนาดใหญ่ การสร้างกระแส สร้างแรงจูงใจ จะทำได้ง่ายในที่
ประชุม
7. สร้างความเจริญก้าวหน้าหรือกำไรให้องค์กร การประชุมที่มีประสิทธิภาพช่วยให้เกิด
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากร ผลประโยชน์ขององค์กรใน
ที่สุด องค์กรใดที่ไม่มีการประชุมหรือมีการประชุมน้อย หรือประชุมไม่มีประสิทธิภาพ ยากที่จะพบ
ความเจริญก้าวหน้าขององค์กร
8. สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของอย่างเป็นรูปธรรม การประชุมที่ดีจะช่วยให้ผู้มาประชุมทุก
คนรู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมในการสร้างทางเลือก และได้ช่วยกันทำให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามข้อยุติในที่ประชุมจะมีสูง และเมื่อประสบความสำเร็จก็จะเกิดความ
ภาคภูมิใจ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของผลงานนั้นและเพื่อนร่วมงานทุกคนก็คือพวกเดียวกัน
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รูปแบบของการประชุม
การประชุมเป็น สิ่งสำคัญของการทำงานทุกระดับ เป็นแหล่งสำคัญที่ผู้บริหารและบุคลากร
ภายในองค์ กรได้ แสดงถึงความสามารถของการเป็ น ผู้ น ำในการดู แล กำกั บ ควบคุม งานในความ
รับผิดชอบ การประชุมเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของหน่วยงานหรือ
องค์กร รูป แบบของการประชุมมี ลักษณะเฉพาะหลากหลายรูปแบบ และมีประโยชน์เฉพาะงานที่
แตกต่างกัน ดังนี้ (ส่วนพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ สถาบันดำรงราชานุภาพ, 2553: 9-12)
1. การประชุมระดมความคิดเห็น (brain-storming) เป็นการที่สมาชิกของที่ประชุมช่วยกัน
แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเวลาที่จำกัด ให้ได้ปริมาณความคิดที่ต้องการ โดยที่
ยังไม่คำนึงถึงคุณภาพและคุณค่าของความคิดเห็นนั้น ๆ ใช้ในกรณีรวบรวมความคิดเห็น จากสมาชิก
ทุกคนในเวลาที่จำกัด เพื่อนำไปเลือกสรรต่อไป
2. การประชุมปรึกษาหารือ (conference) เป็นการประชุมกลุ่ มใหญ่ หรือกลุ่มเล็กก็ได้ที่มี
ความสนใจร่ว มกัน ประชุมและตกลงร่วมกัน ใช้ในกรณี กลุ่ มซึ่งมีความสนใจอภิปรายในขอบข่าย
ทางด้านเทคนิคเฉพาะตน การวางแผนพัฒนา
3.การประชุมระดับหั วหน้างาน (convention) เป็นการประชุม ผู้ บริหารระดับต่าง ๆ ของ
องค์ ก ร ใช้ ในกรณี ก ำหนดนโยบาย วั ต ถุ ป ระสงค์ แผนกลยุ ท ธ์ ให้ ก ารศึ ก ษา (วิ ท ยากรรั บ เชิ ญ
การอภิปรายแบบมีส่วนร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการและอื่น ๆ) การคัดเลือกเจ้าหน้าที่หรือคัดเลือก
ตัวแทนและการฝึกอบรม เป็นต้น
4. การประชุมคณะกรรมการ (committee meeting) เป็นการประชุมกลุ่มย่อยที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็ นตัวแทนขององค์กร เช่น คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือ
ได้รับมอบหมายให้พิจารณาดำเนิ นการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ อาจจะแบ่งกลุ่มย่อยอีกก็ได้
การประชุมรูปแบบนี้ใช้ในกรณีเป็นตัวแทนขององค์กรประชุมระหว่างปี การจัดงานพิเศษบางอย่าง
ศึกษาปัญหาและให้ข้อเสนอแนะฝ่ายบริหาร เป็นต้น
5. การอภิปราย (discussion) คือ การที่สมาชิกตั้งแต่สองคนหรือมากกว่าพูดคุยกันอย่างไม่
เป็นทางการ พิจารณาหัวข้อที่น่าสนใจร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ค้นหาทางเลือก
วางแผนปฏิบั ติ มีป ฏิสั มพันธ์ระหว่างสมาชิกแต่ละคน หรือระหว่างกลุ่ม ใช้กรณี วินิจฉัยสำรวจหา
แนวทางแก้ปัญหา การสร้างแผนปฏิบัติการ สร้างทักษะภาวะผู้นำ และอาจใช้ในหลายรูปแบบของ
การฝึกอบรม
6. การอภิปรายแบบมีส่วนร่วม (forum) เป็นการอภิปรายที่ทุกคนมีโอกาสที่จะแสดงความ
คิดเห็นได้ ใช้ในกรณีที่อาจมีการอภิปรายหลังที่วิทยากรพูดแล้ว หรืออภิปรายกลุ่มหรือฉายภาพยนตร์
เป็นการวัดมติมหาชนหรือปัญหาข้อขัดแย้ง เป็นต้น
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7. การประชุ ม สั ม มนา (seminar) การประชุ ม สั ม มนาจะดำเนิ น การอย่ า งเป็ น ทางการ
มีกำหนดการแบบแผนที่ แน่นอน มีคณะผู้รับผิดชอบดำเนินการ มีหัวข้อที่ชัดเจน มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้า
ร่วมสัมมนา บรรยายหรืออภิปรายเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
แก่ ผู้ เข้ าร่ ว มประชุ ม หรื อ เพื่ อ กระตุ้ น เร้ าความคิ ด ซึ่ งเป็ น การศึ ก ษาระดั บ ลึ ก ภายใต้ ก ารนำของ
ผู้เชี่ยวชาญ
8. การประชุมทีมงานภายในหน่วยงาน (meeting หรือ staff-meet) เช่น การประชุมพบปะ
เพื่อปรึกษาหารือกันในหน่วยงานภายใน เพื่อมอบหมายงาน เป็นการประชุมเพื่อประโยชน์ทางการ
บริหารงานเฉพาะแต่ละหน่วยงานเกิดขึ้นในทุกหน่วยงานเป็นปกติ มักเป็นการเรียกประชุมโดยหัวหน้า
งานหรือผู้ได้รับมอบหมาย
9. การประชุ ม แบบกลุ่ มย่ อย (syndicate) การประชุม แบบนี้ เป็ น การประชุม กลุ่ ม ย่อ ยที่
ค่อนข้างชัดเจนมาก หรือจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมีจำนวนมาก จะแบ่งเข้าผู้ร่วมประชุมเป็นกลุ่มเล็ก ๆ
แต่ ล ะกลุ่ ม จะต้ อ งดำเนิ น การกระบวนการกลุ่ ม เอง มี ป ระธาน เลขานุ ก าร ดำเนิ น การอภิ ป ราย
และศึ ก ษาปั ญ หาเฉพาะเรื่ อ งเพื่ อ หาข้ อ ยุ ติ จ ากกลุ่ ม เมื่ อ ได้ แ ล้ ว นำผลมาเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่
เปิดโอกาสให้ที่ประชุมใหญ่ซักถามจนตกลงกันได้ ถ้าตกลงกันได้ก็เป็นที่พอใจยอมรับได้งานนั้นก็ยุติ
แต่ถ้าประชุมใหญ่ยังไม่ยอมรับ กลุ่มย่อยนั้นต้องนำไปพิจารณา ศึกษา และนำข้อสรุปมาเสนอใหม่
10. การประชุ ม แบบซิ ม โพเซี ย ม (symposium) เหมาะกั บ การประชุ ม ทางวิ ช าการ
จะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาจเป็นวิทยากรประมาณ 2 - 6 คน การอภิปรายแบบนี้จะมีลักษณะ
ของความเป็นทางการค่อนข้างมาก ฉะนั้น การอภิปรายจึงต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้ามาเป็นอย่างดี
จะต้องเตรี ยมความรู้ในส่ วนของตนเองที่รับผิ ดชอบตอนใดตอนหนึ่ งที่ตนได้รับมอบหมายซึ่งการ
บรรยายในการอภิ ป รายแบบนี้ วิท ยากรจะไม่ ก้ าวก่ายหรือ ซ้ำซ้ อนกั บ หั ว ข้อ ของวิท ยากรท่ านอื่ น
โดยวิทยากรแต่ละท่านต้องเสนอแนวคิดที่ตรงประเด็นเป้าหมายให้มากที่สุด จะเวลาประมาณคนละ
10-15 นาที
11. การประชุมทางไกล (tele conference) เป็นการประชุมโดยใช้เครือข่ายดาวเทียมหรือ
โทรศัพท์ทางไกล เหมาะกับการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายหน่วยงานและอยู่ในสถานที่ห่าง
กัน หรือมีหน่วยงานประจำอยู่จังหวัดต่าง ๆ
นอกจากนี้ ดาริณี หุตะจิตต์ (Online) กล่าวถึงรูปแบบของการประชุมไว้ 5 รูปแบบ คือ
1. การประชุมเพื่อแจ้งข่าวสาร เป็นการประชุมเพื่อทำความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ขององค์กร นโยบายเป้าหมายและกลยุทธ์ รวมถึงวิธีปฏิบัติและระเบียบต่าง ๆ ดังนั้นจึงต้องมีการจัด
กลุ่มผู้เข้าประชุมให้สอดคล้องเหมาะสมกับเรื่องที่แจ้งให้ทราบ
2. การประชุมเพื่อเร่งเร้าจูงใจ การประชุมเพื่อเร่งเร้าจูงใจและประกาศผลความสำเร็จของ
งานเป็นสิ่งสำคัญในยามที่องค์กรต้องการรวบรวมพลัง ความมุ่งมั่นทุ่มเทของพนักงาน การประชุม
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ใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมหลายร้อยคน ควรตั้งชื่อการประชุมให้น่าสนใจ ถ้ามีงบประมาณเพียงพอที่จะ
จัดต่างจังหวัดก็จะยิ่งได้บรรยากาศ และควรมีวิทยากรที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปร่วมบรรยายด้วย
3. การประชุมเพื่อร่วมกันคิดสร้างสรรค์ การประชุมประเภทนี้เป็นการประชุมที่องค์กรต่าง
ปฏิ บั ติ กั น อยู่ อ ย่ างสม่ ำเสมอ และประยุ ก ต์ ใช้ ได้ กั บ ทุ ก ๆ ระดั บ ของการทำงาน การร่ ว มกั น คิ ด
สร้างสรรค์โดยการประชุมอาจมีวัตถุประสงค์ได้หลากหลาย เช่น เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และหาแนวทาง
แก้ปัญหา เพื่อระดมความคิดในการพัฒนางาน หรือเพื่อระดมความคิดเห็นในการค้นหาวิธีการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
4. การประชุ ม เพื่ อ ร่ ว มกั น ตั ด สิ น ใจ การประชุ ม ในลั ก ษณะนี้ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น เรื่ อ งที่ มี
ความสำคัญต่อองค์กรไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ การแก้ปัญหา กำหนดกลยุทธ์หรือเป้าหมาย ซึ่งองค์
ประชุมจะต้องประกอบด้วยผู้นำประชุมที่เป็นผู้บริหารระดับสูง หรือผู้นำองค์กรและสมาชิกผู้เข้าร่วม
ประชุมต้องเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีอำนาจการตัดสินใจสั่งการในระดับหน่วยงานผู้ปฏิบัติการ
5. การประชุมเพื่อสอนงานและฝึกอบรม เป็นการประชุมสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ทำงาน หรือติดตั้งระบบงานใหม่ เช่น การนำระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปใช้ จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมให้
เข้าใจขั้นตอนและวิธีการใช้เครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างถ่องแท้ จึงจะช่วยให้การส่งมอบระบบเป็นไป
ด้วยความราบรื่น ซึ่งการประชุมประเภทนี้จะเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในอัตราที่สูง ผู้บริหารจะต้อง
เข้าใจในความจำเป็นอย่างแท้จริง
ประสงค์ รายณสุข (2530: 179) กล่าวถึงรูปแบบของการประชุมว่ามีอยู่ 3 ประเภท ดังนี้
1. การประชุมเฉพาะกลุ่ม เป็นการประชุมที่ไม่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุม
แต่จะประชุมเฉพาะผู้มีหน้าที่หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น ส่วนใหญ่การประชุมในลักษณะนี้มักเป็นการ
ประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ซึ่งได้แก่การประชุมปฏิบัติการ การประชุมชี้แจง การประชุมกลุ่มศึกษา
เฉพาะเรื่อง หรืออาจเป็นการประชุมเพื่อหาข้อยุติ เช่น การประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุม
ปรึกษาหารือระหว่างบุคคล เป็นต้น
2. การประชุม สาธารณะ เป็ น การประชุ มที่ เปิ ดโอกาสให้ บุ คคลภายนอกที่ ส นใจเข้าร่ว ม
ประชุมด้วย ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ฟังซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ตามสมควร และในบางโอกาส
อาจมีการถ่ายทอดทางวิทยุ กระจายเสีย งหรือโทรทัศน์ เพื่อให้ ส าธารณชนได้มีโอกาสติดตามการ
ประชุมนั้น ๆ ได้ สำหรับรูปแบบของการประชุมสาธารณะที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่ การประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ การอภิปรายแบบปาฐกถาหมู่ การอภิปรายแบบคณะ หรือการอภิปรายแบบทั่วไป
เป็นต้น
3. การประชุมแบบรัฐสภา เป็นการประชุมที่มีลักษณะพิเศษทั้งในแง่รูปแบบ วิธีการ และ
กฎเกณฑ์ ก ารประชุ ม ที่ แ ตกต่ างไปจากการประชุ ม แบบอื่ น ๆ โดยนำเอาวิ ธีก ารแบบแผน หรื อ
ข้อบังคับของการประชุมรัฐสภาในบางประการมาใช้เป็นหลักดำเนินการประชุม รวมถึงการนำเอา
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ศัพท์รัฐสภาที่สำคัญ ๆ บางคำมาใช้ด้วย เช่น ญัตติ มติ เสียงข้างมาก เป็นต้น การประชุมประเภทนี้มี
วัตถุประสงค์ที่จะให้มีการประชุมเพื่อลงมติในเรื่องต่าง ๆ เป็นการแน่นอน
การประชุมมีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบก็มีวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกัน การจะจัด
ประชุมในรูปแบบใดก็ย่อมขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการประชุมนั้น ๆ สำหรับรูปแบบการประชุมที่
นิยมในรูปแบบอื่น ๆ ที่ใช้กันมีดังนี้ (สมิต สัชฌุกร, 2525 : 67-68)
1. การประชุมปรึกษาหารือ เป็นการประชุมหารือระหว่างผู้มีประสบการณ์ หรือผู้มีความรู้
ในสาขาวิชา เพื่อหาแนวทางปฏิบัติ การหาคำอธิบายหรือข้อยุติในเรื่องที่ยังหาคำตอบไม่ได้ ตลอดจน
ประชุมเพื่อหารือในปัญหา การประชุมในรูปแบบนี้ ผู้เข้าร่ วมประชุมจะต้องมีความสนใจในเรื่องที่จะ
ประชุม จึงจะทำให้การประชุมนั้น ๆ บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.1 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
1.2 เพื่อแถลงผลงานที่ได้ปฏิบัติ
1.3 เพื่อร่วมพิจารณาหารือในปัญหา และหาแนวทางในการแก้ไข
2. การประชุม ทางวิช าการ เป็ น การประชุ มทางวิช าการของสถาบั น มหาวิทยาลั ย หรือ
สถานศึกษา ผู้เข้าประชุมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้ เชี่ยวชาญ และมีความสามารถในการสอนหรือใน
อาชี พ นั้ น ๆ โดยมี ผ ลงานการวิ จั ย หรื อ เรื่ อ งที่ ศึ ก ษาค้ น คว้ า ใหม่ ๆ มาเสนอประกอบ โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
2.1 เพื่อนำเสนอความรู้ ผลงานวิจัย หรือเทคโนโลยีใหม่ๆต่อที่ประชุม
2.2 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกลุ่มนักวิชาการด้วยกัน
3. การประชุมใหญ่ หรือการประชุมระดับหัวหน้า เป็นการประชุมผู้แทนซึ่งได้รับเลือกหรือ
ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จากกลุ่ ม ใหญ่ จากหน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ต่ า ง ๆ ซึ่ ง อยู่ ร่ ว มองค์ ก รเดี ย วกั น และมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อพบปะพิจารณาและแก้ไขปัญหาขององค์กร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
3.1 เพื่อศึกษาสำรวจปัญหา
3.2 เพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ปัญหา
3.3 เพื่อตกลงใจเกี่ยวกับการดำเนินการ
3.4 เพื่อทราบนโยบายหรือวัตถุประสงค์ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
3.5 เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มต่าง ๆ
3.6 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือภายในองค์กร
3.7 เพื่อสะสางกิจกรรม ความคิด และนโยบายขององค์กร โดยพิจารณาข้อดีมาปฏิบัติ
4. การประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติก าร เป็ น การประชุ ม ที่ มุ่ งให้ ผู้ เข้ าประชุม ได้ มี โอกาสปฏิ บั ติ จ ริ ง
มากกว่ าฟั งการบรรยาย ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ส ามารถนำประสบการณ์ ดั งกล่ าวไปใช้ ในการปฏิ บั ติ งานที่
ดำเนินการอยู่ เช่น การสัมมนาเชิงปฏิบัติการบัญชี หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
4.1 เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มขึ้น
4.2 เพื่อให้สามารถร่วมกันแก้ปัญหาที่แต่ละคนประสบอยู่ แล้วนำผลการประชุมไปใช้
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5. การประชุมแบบซินดิเคต เป็น การประชุมแบบหนึ่งที่ใช้เพื่อการพัฒ นาบุคคลและแก้ไข
ปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงของหน่วยงานหรือสถาบันแห่งนั้น ซึ่งวัตถุประสงค์ ดังนี้
5.1 เพื่อพิจารณาปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา
5.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
การประชุมแบบซินดิเคต มีวิธีการพอสรุปได้ดังนี้ (วิจิตร อาวะกุล, 2524 : 86-87)
1. วิทยากรบรรยายนำเล็กน้อย
2. แบ่งกลุ่มเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหาในเรื่องที่กลุ่มได้รับมอบหมาย
3. การพิจารณาปัญหาส่วนใหญ่พิจารณาตามหัวข้อต่อไปนี้
3.1 สภาพและขอบเขตของปัญหา
3.2 สาเหตุหรือมูลเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
3.3 แนวทางแก้ไขปัญหา
3.4 ข้อเสนอแนะของกลุ่ม
4. มีวิทยาการคอยให้ความรู้และข้อมูลแก่สมาชิกแต่ละกลุ่ม
5. กลุ่ ม ย่ อ ยเสนอผลการประชุ ม ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เพื่ อ พิ จ ารณาและรวบรวมแนว
ทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะของที่ประชุมทั้งหมด
รู ป แบบของการประชุ ม ส่ ว นใหญ่ จ ะมุ่ ง เน้ น เพื่ อ แก้ ปั ญ หาและแลกเปลี่ ย นความรู้
ประสบการณ์ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จะแตกต่างออกไปบ้างก็ที่จุดเน้นที่ต้องการให้ปฏิบัติ
ต้อ งการเสนอความรู้ ห รื อผลงานประดิ ษ ฐ์ ใหม่ ๆ หรือเน้ น การพิ จ ารณาปั ญ หาแต่ ล ะปั ญ หาอย่ าง
ละเอี ยดรอบคอบ ซึ่งถ้าผู้ จัด ประชุม และผู้ เข้าประชุมได้ เข้าใจวัตถุป ระสงค์และรูป แบบของการ
ประชุมในแต่ละลักษณะแล้ว จะช่วยให้การประชุมนั้น ๆ ประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น
พสุ เดชะริ น ทร์ กล่ าวว่า Bill Jensen ผู้ เขียนหนั งสื อชื่อ Simplicity ได้แบ่ งลั กษณะการ
ประชุมออกเป็นสี่ประเภท และแต่ละประเภทก็ต้องการผู้เข้าร่วมและแนวทางในการชี้นำการประชุมที่
แตกต่างกัน ดังนี้ (อ้างถึง ส่วนพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ สถาบันดำรงราชานุภาพ, 2553: 16-17)
ประเภทแรก เป็นการระดมความคิดเห็น (Brain-Storming) เพื่อแนวทางหรือความคิดเห็น
ใหม่ๆ
ประเภทที่สอง เป็นการทำให้ทีมงาน (Meeting หรือ Staff-meeting) หรือผู้ที่มีส่วนร่วมทุก
คนได้มีความเข้าใจในแนวคิด และวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องและตรงกัน
ประเภทที่สาม เป็นการประชุมเพื่อทำการตัดสินใจ อีกทั้งการวางแผนในสิ่งที่จะทำต่อไปใน
อนาคต
ประเภทสุดท้าย เป็นการแบ่งปันข้อมูล (Information Sharing) ซึ่งประเภทหลังสุดนี้เป็นการ
ประชุมที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากการแจ้งข่าวสาร หรือการเล่าเรื่องราวต่าง ๆ สู่กันนั้น ในปัจจุบัน
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ได้มีสื่อและเครื่องมืออื่น ๆ เข้ามาช่วย ดังนั้นจึงไม่ควรที่จะเสียเวลาของคนส่วนใหญ่ไปกับการประชุม
เพียงเพื่อแจ้งเรื่องราว
ในความเป็ น จริงการประชุมแต่ละครั้ง คงไม่ส ามารถที่จะแยกออกเป็นสี่ ลั กษณะได้อย่าง
เด็ดขาด เนื่องจากในการประชุมแทบทุกครั้ง จะมีลักษณะที่ปนกันอยู่ของการประชุมในรูปแบบต่าง ๆ
โจทย์ที่สำคัญของผู้นำการประชุมประการหนึ่งก็คือ ทำอย่างไรถึงจะได้คนที่มีความเหมาะสมที่จะเข้า
ร่วมประชุมในแต่ละครั้ง เนื่องจากการประชุมทั้งสามประเภทต้องการผู้เข้าร่วมที่มีลักษณะที่แตกต่าง
กัน ดังนั้น ถ้ามีผู้เข้าร่วมที่ผิดประเภทกับลักษณะของการประชุม การประชุมนั้นก็จะเสียเวลาเปล่า

การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
การประชุมถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงาน เพื่อร่วมกันคิดอย่างมีวัตถุประสงค์ มี
ระเบี ย บวิธี มี การกำหนดเวลา และติ ดตามผล ซึ่ งการประชุม งานก็ มีห ลายรูป แบบ ไม่ว่าจะเป็ น
ประชุมวางแผน ประชุมเพื่อแจ้งข่าวสาร ประชุมเพื่อขอความคิดเห็น ประชุมเพื่อหาทางแก้ไขเมื่อมี
ปัญหา เป็นต้น ซึ่งการทำงานให้ราบรื่นและประสบความสำเร็จได้ดีนั้น ย่อมเริ่มมาจากการประชุมที่ดี
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีเทคนิค ดังนี้ (manpowerthailand, Online, 2559)
1. เตรียมตัวให้ดีก่อนเข้าประชุม ทุกคนควรทราบถึงวัตถุประสงค์ของการประชุม และทราบ
ประเด็นหัวข้อต่าง ๆ ควรกำหนดวาระการประชุมให้ชัดเจน แนะนำว่าให้จัดประเด็นสำคัญไว้ลำดับ
ต้น ๆ เพราะอาจต้องใช้เวลานานในการปรึกษากัน รวมถึงเตรียมข้อมูลในส่วนของตนเองที่จำเป็นต้อง
ใช้ในการประชุม เพื่อช่วยให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นและประหยัดเวลา
2. วางบทบาทผู้ร่วมประชุมอย่างเหมาะสม ซึ่งหมายถึงตำแหน่งและหน้าที่แต่ละส่วนในที่
ประชุม เพื่อช่วยให้กระประชุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• ประธาน เป็นผู้ระบุประเด็น กระตุ้นให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น รวมถึงเป็นผู้ตัดสินใจ
หรือสรุปการประชุมนั้น ๆ
• เลขานุการ เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ เช่น เอกสาร จัดเตรียมสถานที่ จดบันทึกการ
ประชุม
• ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ร่วมปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็นและพร้อมจะนำมติของที่ประชุม
ไปปฏิบัติงานต่อไป
3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของการประชุมอย่างเคร่งครัด เริ่มจากการมาตรงต่อเวลา พูดคุย
ตรงประเด็น ไม่ชวนคุยยืดเยื้อ แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ควรใช้
อุปกรณ์สื่อสารเฉพาะที่จำเป็น ให้เกียรติผู้พูดอย่างมีมารยาท

177

4. จดบั น ทึกการประชุม ควรจะมีห นึ่งคนที่จดบันทึก การประชุมโดยละเอียด อาจจะเป็น
เลขานุการ หรือใครที่สามารถจดได้อย่างเข้าใจและมีระเบียบ ผู้ร่วมประชุมท่านอื่นจะไม่ต้องพะวงสิ่ง
ต่าง ๆ และมีสมาธิกับการประชุมอยู่เสมอ
5. มีสรุปทุกครั้งก่อนปิดการประชุม ผู้ร่วมประชุมทุกท่านจะต้องได้รับมติที่สรุปในวาระต่าง ๆ
ในที่ประชุมทุกครั้ง เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันไม่เกิดความเข้าใจผิดในภายหลัง
6. ดำเนินการทำงานตามที่วางแผนในที่ประชุม จากการประชุมทุกครั้ง อาจมีการแบ่งงาน
หรือได้รับการมอบหมายความรับผิดชอบมาให้ เราก็ปฏิบัติตามและรวบรวมข้อมูลหรือสิ่งที่ได้ทำไป
แล้วเก็บไปเพื่อนำไปนำเสนอในการประชุมครั้งต่อ ๆ ไป
7. มีการติดตามผล การวางแผนในที่ประชุมจะไม่ประสบความสำเร็จได้เลยหากไม่มีการ
ติดตามผล หลังจากมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบไปแล้ว จะต้องมีคนติดตามว่างานนั้น ๆ ดำเนิน
ไปถึงไหน และอยู่ในกรอบเวลาที่ตั้งไว้หรือไม่
การประชุมจะราบรื่ น ไปด้ว ยดีถ้าทุก คนมีการเตรียมตัว รักษากฎระเบีย บอย่างเคร่งครัด
และการเตรียมตัวที่ดี บวกกับคนทำงานที่มีประสิทธิภาพ ย่อมจะนำไปสู่งานที่จะประสบความสำเร็จ
อย่างมืออาชีพ
นิรัตน์ จรจิตร (2550: 265-267) ได้อธิบายลักษณะของการประชุมที่ดี ที่จะเป็นการประชุมที่
ได้ประสิทธิผลจริงและมีประสิทธิภาพสูง สรุปได้เป็น 9 ประการ ดังนี้
1. มีการเตรียมการประชุมที่ดี คือ ได้จัดเตรียมทุกองค์ประกอบของการประชุม ไว้พร้อมก่อน
ดำเนินการประชุม ได้แก่ เอกสารการประชุม จัดส่งให้ผู้มาประชุมได้ศึกษา ล่วงหน้าพอควร เตรียม
วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ทันท่วงที เป็นต้น
2. มี จุ ด ประสงค์ ของการประชุ ม ที่ ผู้ ม าประชุ มเข้าใจชัด เจนตรงกั น คื อ ในระเบี ยบวาระ
"เรื่ องเสนอเพื่ อพิ จารณา" ซึ่งเป็ น จุ ดประสงค์ห ลักของการประชุม ต้ องให้ ชัดเจนว่าเพื่ ออะไร เช่น
เพื่ออนุมัติ เพื่อให้ความเห็นชอบ เพื่อพิจารณา เป็นต้น
3. มีระเบียบวาระการประชุมที่สามารถจะทำให้บรรลุจุดประสงค์ได้ กล่าวคือ ต้องกำหนด
ระเบียบวาระให้ชัดเจน เรียงตามลำดับก่อนหลังอย่างมีเหตุผล และเชื่อมโยงสอดรับสัมพันธ์กันไป
อย่างกลมกลืน และต้องแจ้งระเบียบวาระการประชุมนี้ ให้ผู้มาประชุมทุกคนได้ทราบล่วงหน้า
4. ยึ ด ระเบี ย บวาระในการดำเนิ น การประชุม คื อ ต้ องให้ ได้ ข้อ ยุติ หรือมติ ของที่ ป ระชุ ม
ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการประชุม ในแต่ละระเบียบวาระไปเป็นตามลำดับ ไม่ให้ออกนอก
เรื่อง ถ้ามีความจำเป็นต้องพิจารณาเรื่องอื่นแทรก แม้แต่เรื่องเล็กน้อยก็ต้องขอมติในที่ประชุมก่อน
มิฉะนั้น จะเป็นการสร้างบรรทัดฐานในที่ประชุมไปในทางที่หย่อนยาน จะเกิดความสับสนได้ง่ายและ
เสียเวลามาก
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5. ผู้มาประชุมจะต้องแสดงบทบาทสำคัญที่ชัดเจน บทบาทของผู้มาประชุม ถ้า ไม่เป็นผู้ให้ก็
ต้องเป็น ผู้รับข้อมูล และความคิดเห็ น ในแบบ "การฟังเชิงรุก" (Active Leistering) คือ "ฟัง เข้าใจ
และแสดงออกถึงความเข้าใจ" ไม่ใช่จะเป็นแบบ "เฉื่อยชา" (Passive Listening) คือ ไม่สนใจฟัง และ
ไม่แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม เป็นสาเหตุทำให้เกิดอุปสรรคในการประชุมค่อนข้างมาก
6. การนำเสนอจะต้ อ งใช้ สื่ อ ที่ ชั ด เจน คมชั ด และมี สี สั น กล่ า วคื อ นอกจากเอกสาร
ประกอบการประชุมแล้ว การนำเสนอข้อมูลในที่ประชุมควรใช้สื่อที่ชัดเจน เช่น แผ่นใส วีดิทัศน์ สไลด์
ซึ่งจะต้องมีขนาดโตพอที่ทุกคนจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน และหากมีสีสันก็จะช่วยดึงดูดความสนใจได้
มากขึ้น ทำให้เกิดความกระจ่างในสิ่งที่นำเสนอได้ดีกว่าการพูดโดยไม่มีสื่อประกอบ ทำให้การตัดสินใจ
ดีขึ้น
7. ควบคุมเวลาในการประชุมได้เหมาะสม คือ การใช้เวลาในการประชุมแต่ละเรื่องไม่ควร
เกาะติดอยู่กับคาบเวลาจนเกินไป ควรยืดหยุ่นให้เหมาะสม นักบริหารที่ประสบผลสำเร็จมักจะถือว่า
“เวลาเปรียบเสมือนของเหลว” ย่อมปรับตัวให้เหมาะสมได้ตามเงื่อนไขของสภาพแวดล้อม แต่ต้อง
สอดคล้องกับจุดประสงค์และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท
8. มีการสรุปมติที่ประชุมให้ชัดเจน คือ ประธานการประชุมจะต้องสรุปมติที่ประชุมในแต่ละ
ระเบียบวาระการประชุมให้ชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกัน ส่วนเรื่องใดที่ยังหาข้อยุติไม่ได้
ก็สรุปได้ว่ายังไม่ยุติ และจะให้ปฏิบัติอย่างไรต่อไป
ในตอนท้ายของการประชุม ประธานการประชุมควรย้ำถึงภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่ได้รับ
มอบหมาย ให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติหลังการประชุม และสิ่งที่ควรตกลงกันก่อนปิดการประชุม ก็ คือ
“กำหนดการประชุม” ครั้งต่อไป
9. มีการติดตามผลการประชุม คือ การประชุมเพื่อหวังผลสำเร็จตามมติของที่ประชุม ต้องมี
การติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย ซึ่งหากเกิดปัญหา อุปสรรค ก็จะได้
ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขได้ทันที
ทั้งนี้ เพื่อผลในทางปฏิบัติหลังการประชุมให้มีความสะดวกรวดเร็ว จึงควรพิมพ์รายงานการ
ประชุมให้กะทัดรัด เป็นแบบ “แผนปฏิบัติหลังการประชุม ” (Meeting Action Plan) จะช่วยให้ผล
การประชุมบังเกิดเป็นผลงานอย่างเป็นรูปธรรมได้จริง โดยยึดหลัก “การประชุมจะไร้ค่า ถ้าไม่พาไป
ปฏิบัติ”

องค์ประกอบของการประชุม
การประชุมในแต่ละครั้งจะมีองค์ประกอบของการประชุม ต่อไปนี้ (นิรัตน์ จรจิตร, 2550:
101-102)
1. ประธานที่ประชุม คือ ผู้นำในที่ประชุม ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในการดำเนินการประชุม
ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
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2. องค์ประชุม คือ สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม โดยปกติจะต้องมีจ ำนวน 2 ใน 3 ของสมาชิก
ทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
3. เลขานุการ คือ ผู้ทำหน้าที่ตั้งแต่ออกหนังสือเชิญสมาชิกประชุม จัดที่ประชุม จดบันทึก
การประชุม จนกระทั่งนำบันทึกผลการประชุมให้สมาชิกพิจารณารับรองในคราวต่อไป
4. ญั ตติ คือ ข้อเสนอของสมาชิก เพื่อให้ ที่ประชุมพิจารณาและลงมติการ เสนอญั ตตินั้ น
ทำเป็นลายลักษณ์อักษร ยื่นต่อเลขานุการ แล้วนำเสนอบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
5. ระเบียบวาระการประชุม คือ เรื่องที่นำเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาหรือปรึกษาหารือ
เลขานุการจะแจ้งให้สมาชิกพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
6. มติ คือ ข้อตกลงของที่ประชุม ที่มีต่อญัตติที่นำเสนอ มติของที่ประชุมถือเป็นข้อยุติ
7. บันทึกการประชุม คือ ข้อความที่เลขานุการจดบันทึกจากการประชุม ซึ่งมีทั้งญัตติที่เสนอ
สาระที่สำคัญ และมติของที่ประชุม
จากองค์ประกอบของการประชุมทั้ง 8 ประการ ผู้ทมี่ ีบทบาทสำคัญ ได้แก่ ประธาน ผู้เข้าร่วม
ประชุม และเลขานุการ ซึ่งจะได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่อย่างละเอียดต่อไปนี้ (นิรัตน์ จรจิตร, 2550:
102-106)
1. ประธานที่ประชุม
1.1 คุณลักษณะที่ดีของประธานในที่ประชุม
1.1.1 มีลักษณะเป็นผู้นำ สามารถสร้างศรัทธา ความเชื่อถือให้เกิดกับ ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้
1.1.2 มีความรู้ความสามารถด้านการประชุมรู้ระเบียบกฎเกณฑ์ของการประชุม
และมีความรู้ในเรื่องที่จะประชุมเป็นอย่างดี
1.1.3 มีบุคลิกภาพดี เช่น มีอากัปกิริยา การแต่งกาย และการแสดงออกทางอารมณ์
1.1.4 มีความสุภาพอ่อนโยน สุขุม เยือกเย็น และให้เกียรติแก่สมาชิก
1.1.5 มีความยุติธรรม ไม่ลำเอียง
1.1.6 ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยใจเป็นธรรม
1.1.7 มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
1.1.8 มีความสามารถในการพูดโน้มน้าวพูดคลี่คลายปัญหาหรือความขัดแย้ง
ตลอดจนมีมารยาทในการพูด เช่น ไม่ผูกขาดการพูด พูดไพเราะนิ่มนวล
1.1.9 มีความอดทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี หรือต่อพฤติกรรมที่ไม่ดีของสมาชิก
1.1.10 มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศที่ประชุม ให้เป็นกันเอง และไม่
เคร่งเครียดเกินไป
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1.2 บทบาทหน้าที่ของประธานในที่ประชุม
1.2.1 ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เปิดประชุมเมื่อถึงเวลาและเมื่อครบองค์
ประชุม
1.2.2 ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
1.2.3 ควบคุมการประชุมให้ดำเนินไปสู่เป้าหมาย
1.2.4 กระตุ้นให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมพูดแสดงความคิดเห็น
1.2.5 ดูแลให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามระเบียบของการประชุม
1.2.6 เป็นผู้นําการประชุม นําการอภิปราย และสรุปมติการประชุม
1.2.7 กล่าวปิดการประชุม เมื่อได้ประชุมครบวาระตามระเบียบวาระ การประชุม
หรือพอเหมาะกับเวลาแล้ว
1.3 การใช้ภาษาในฐานะที่เป็นประธานที่ประชุม
1.3.1 ควรใช้ภาษาที่ไพเราะสุภาพและให้เกียรติแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
1.3.2 ใช้ภาษาที่สื่อความหมายได้ชัดเจน ตรงประเด็น และง่ายต่อการเข้าใจ
1.3.3 หลีกเลี่ยงการใช้คําพูดที่ส่อเสียด ตําหนิ หรือเชิงดูถูกผู้เข้าร่วมประชุม
1.3.4 อย่ าใช้คํ าพู ดที่ แสดงถึ งอารมณ์ ของตน หรือใช้คําพูด ที่ยั่ว เย้าให้ ผู้ เข้าร่ว ม
ประชุมเกิดอารมณ์ขุ่นมัว ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งได้
1.3.5 การตั้งคําถามเพื่อให้ ส มาชิกตอบหรือแสดงความคิดเห็ นนั้น ควรถามที ล ะ
ประเด็นปัญหา อย่าถามหลายคําถามในขณะเดียวกัน
1.3.6 ลักษณะของคําถาม พึงระมัดระวังอย่าให้เป็นคําถามเชิงดูถูก ดูแคลนเชิงชี้นํา
คําตอบ หรือเป็นคําถามที่ทำให้ผู้ตอบรู้สึกอึดอัด
1.3.7 การป้อนคําถามแก่สมาชิก ควรกระจายให้ทั่วถึงและถามผู้ที่ พอจะตอบปัญหา
นั้นได้ก่อน
1.3.8 หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ควรพูดโน้มน้าวใจให้เขากล้า
แสดงความคิดเห็น หรือใช้วิธีป้อนคําถามตรงไปยังผู้เข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล โดยเฉพาะผู้ที่ยัง
ไม่ได้แสดงความคิดเห็น
1.3.9 ไม่ผูกขาดการพูดเพียงอย่างเดียว ประธานต้องระลึกอยู่เสมอว่าบทบาทหน้าที่
ของตนเป็นผู้นําการประชุม ไม่ใช่เป็นผู้อภิปราย
1.3.10 สามารถใช้ภาษาและศิลปะการพูดไกล่เกลี่ยได้ ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งกัน
ทางความคิดและเหตุผลระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมด้วยกัน
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2. ผู้เข้าร่วมประชุม
2.1 คุณลักษณะที่ดีของผู้เข้าร่วมประชุม
2.1.1 ตรงต่อเวลา
2.1.2 ก่อนพูดทุกครั้งต้องยกมือขออนุญาตประธานก่อนเสมอ
2.1.3 มีมารยาทในการพูด พูดจาด้วยถ้อยคําที่สุภาพ
2.1.4 ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและยอมรับมติที่ประชุม
2.1.5 แสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายด้วยถ้อยคําที่กะทัดรัด ได้ใจ ความที่ชัดเจน
และตรงประเด็น
2.1.6 ไม่เข้าออกจากที่ประชุมบ่อยครั้ง นอกจากมีกิจธุระจําเป็นจริง ๆ
2.1.7 ไม่แสดงพฤติกรรมใด ๆ ที่ส่อให้เห็นถึงการไม่ให้เกียรติประธาน และที่ประชุม
เช่น นั่งคุย นั่งหลับ หรือนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ เป็นต้น
2.1.8 พูดให้เสียงดังชัดเจน หากมีไมโครโฟนควรพูดที่ไมโครโฟน
2.1.9 ในการพูดต้องพูดกับประธาน อย่าพูดเป็นเชิงโต้ตอบกับผู้อื่น
2.1.10 ไม่ผูกขาดการพูดคนเดียว
2.2 บทบาทและหน้าที่ของผู้ร่วมประชุม
2.2.1 เข้าใจจุดหมายของการประชุมที่ตนจะต้ องไปร่วมศึกษา ระเบียบวาระการ
ประชุม เตรียมความรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และติดตามเรื่องราวหรือผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
2.2.2 เข้าประชุมตรงตามเวลา หากมีความจำเป็นต้องเข้าประชุมช้าต้องแสดงความ
เคารพประธานและที่ประชุม กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ควรแจ้งล่วงหน้าพร้อมด้วยเหตุผล
2.2.3 ตั้งใจฟังเรื่องที่ประชุม ช่วยคิดแก้ปัญหา ร่วมแสดงความคิดเห็น
2.2.4 ไม่พูดนอกประเด็น หรือหันเหความสนใจของสมาชิกไปในทาง
3. เลขานุการ
3.1 คุณลักษณะที่ดีของเลขานุการ
3.1.1 มีความกระตือรือร้นและกระฉับกระเฉงในการทำงาน
3.1.2 มีความสุภาพอ่อนน้อม มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
3.1.3 มีความอดทน อดกลั้นทางอารมณ์ได้ดี
3.1.4 มีความสามารถในการฟัง สรุปความ และการใช้ภาษา
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3.2 บทบาทหน้าที่ของเลขานุการ
3.2.1 ออกหนังสือเชิญประชุม คือ หนังสือที่เลขานุการจัดทำขึ้นเพื่อเชิญสมาชิกให้
เข้าประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมไว้ในหนังสือด้วยโดยปกติแล้ว
เลขานุ การจะต้องส่ งหนั งสื อเชิญ ประชุม ไปถึงสมาชิกล่ วงหน้ าก่อ นถึงวัน ประชุมอย่างน้ อย 7 วัน
รูปแบบของหนังสือเชิญประชุม มีรูปแบบดังนี้

ที่..................................
.....วันที่ /...เดือน...../ พ.ศ. ..........
เรื่อง ขอเชิญประชุม
เรียน ...........................................
สิ่งที่แนบมาด้วย ระเบียบวาระการประชุม
ด้วย คณะกรรมการ...................................ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมครั้งที่
1/2558 ขึ้นในวันที่......................................เวลา.....................น. ณ ห้องประชุม.............
รายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้น ด้วยจักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(.................................)
เลขานุการ
…………………….
โทร……………..............
ภาพที่ 7.1 ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม
ที่มา: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ, 2550: 295
3.2.2 จัดและดูแลสถานที่ประชุม
3.2.3 จัดระเบียบวาระการประชุม คือ เรื่องที่นำเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาหรือ
ปรึกษาหารือกัน เลขานุการจะเป็นผู้สำรวจหัวข้อเรื่องจากสมาชิก แล้วนำเสนอประธานเพื่อพิจารณา
เมื่อประธานพิจารณาแล้วเลขานุการจะแจ้งเรื่องทั้งหมดที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
เพื่ อสมาชิกจะได้เตรีย มเรื่อง เตรียมแนวทาง หรือเตรียมหาข้อมูล มาอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ
ต่อไป ทั้งนี้รูปแบบของระเบียบวาระการประชุม มีรูปแบบดังนี้
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ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการ................................................
ครั้งที่.... / ......
วันที่...................................เวลา..................
ณ.............................................................................
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบที่ประชุม
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่........
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่..........
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.......................................
4.2.......................................
เรื่องอื่น ๆ

ภาพที่ 7.2 ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม
ที่มา: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ, 2550: 296
3.2.4 จดบันทึกการประชุม
3.2.5 เตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการประชุม
3.2.6 นําบันทึกการประชุมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับรองในคราวต่อไป
3.3 การจดบันทึกการประชุม วิธีการจดบันทึกการประชุมนั้นทำได้ 3 วิธี คือ
3.3.1 จดละเอียดทุกคําพูดของประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน พร้อมกับจดมติ
ในที่ประชุมด้วย
3.3.2 จดอย่างย่อ หรือจดเฉพาะประเด็นสำคัญของประธาน และผู้เข้า ร่วมประชุม
พร้อมด้วยมติในที่ประชุม
3.3.3 จดเฉพาะเหตุผลกับมติของที่ประชุม ข้อตกลง และคําสั่งเพื่อ นําไปปฏิบัติได้
ถูกต้องตามมติที่ประชุม
3.4 ข้อเสนอแนะในการจดบันทึกการประชุมทั่วไป
3.4.1 จดเฉพาะสาระสำคัญ
3.4.2 จุดประเด็นปัญหาที่โต้แย้งหรือที่พิจารณา
3.4.3 จดมติที่ประชุม
3.4.4 จดเนื้อหาสาระอย่างตรงไปตรงมา ถูกต้องกับที่ประชุมกล่าว
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3.4.5 การใช้ภาษาต้องชัดเจน ไม่คลุมเครือ
3.5 หัวข้อการจดบันทึกการประชุม ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ต่อไปนี้
3.5.1 ชื่อการประชุม ให้เขียนว่าเป็นการประชุมอะไรของหน่วยงานใด
3.5.2 ครั้งที่ เขียนครั้งที่ของการประชุมในปีพุทธศักราชนั้น
3.5.3 วัน เดือน ปี ที่ประชุม
3.5.4 รายชื่ อ ผู้ เข้าร่ว มประชุ ม เขีย นรายชื่ อผู้ เข้ าประชุม ทั้ งหมด แต่ ในกรณี ที่ มี
จำนวนมาก อาจจะระบุกลุ่มของผู้เข้าร่วมประชุมก็ได้
3.5.5 รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม ระบุชื่อพร้อมด้วยเหตุผล
3.5.6 เวลาที่เริ่มประชุม
3.5.7 วาระการประชุม จดบันทึกตั้งแต่วาระแรกถึงวาระอื่น ๆ
3.5.8 เวลาที่เลิกประชุม
3.5.9 ผู้จดบันทึกการประชุม
3.6 รายงานการประชุม ข้อความที่เลขานุการจดบันทึกในขณะที่การประชุม ซึ่งจะมีทั้ง
ญัตติที่เสนอ สาระสำคัญ และมติของที่ประชุม รายงานการประชุมนี้เลขานุการจัดทำไว้เป็นหลักฐาน
เพื่ อ จะได้ ยึ ด เป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ แ ละกั น ลื ม รายงานการประชุ ม เลขานุ ก ารจะนำเสนอประธานเพื่ อ
พิ จ ารณา หลั ง จากประธานพิ จ ารณาแล้ ว เลขานุ ก ารจะส่ ง รายงานการประชุ ม ให้ ส มาชิ ก หรื อ
ผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมทุกคนได้ทราบ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมในครั้งต่อไป ทั้งนี้
รูปแบบของรายงานการประชุม มีรูปแบบดังนี้
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รายงานการประชุม
คณะกรรมการ................................................
ครั้งที่.... / ......
วันที่...................................เวลา..................
ณ.............................................................................
คณะกรรมการที่มาประชุม
1........................................
ประธานกรรมการ
2........................................
กรรมการ
3........................................
กรรมการ
4........................................
กรรมการ
5........................................
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการที่ไม่มาประชุม
1........................................
ติดราชการ
เริ่มประชุมเวลา...............................
ประธานกล่าวเปิดประชุมแล้วที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
ต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบที่ประชุม
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า.............................
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่........
ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งที่....จึงได้มีมติที่
ประชุมรับรอง
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่..........
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
แล้วแต่เรื่องพิจาณาเรียงไปตามที่กำหนดไว้ในวาระการประชุม
แล้วลงมติไว้ให้ครบในแต่ละเรื่อง
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ
ปิดประชุมเวลา
.............................
(............................................)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จดบันทึกการประชุม
(............................................)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ภาพที่ 7.3 ตัวอย่างรายงานการประชุม
ที่มา: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ, 2550: 299
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จากคุณลักษณะที่ดีและบทบาทหน้าที่ของทั้งประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม และ เลขานุการ หาก
ผู้มีห น้าที่ดังกล่าว ได้พัฒ นาตนเองและทำหน้าที่ให้ สมบูรณ์แล้ ว ย่อมนําผลไปสู่เป้าหมายของการ
ประชุมได้ง่ายขึ้น

การดำเนินการประชุม
กระบวนการที่ทำให้การประชุมบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ตั้งไว้ถือเป็นศาสตร์อย่างหนึ่ง
ซึ่งหากดำเนินตามกระบวนการนี้ย่อมทำให้การบริหารการประชุมเป็นไปอย่างมีระบบและประสบ
ความสำเร็จในระดับหนึ่ง ซึ่งแบ่งการประชุมออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ก่อนการประชุม ระหว่างการ
ประชุม และหลังการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ส่วนพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ สถาบันดำรง
ราชานุภาพ, 2553: 18-20)

ภาพที่ 7.4 ขั้นตอนหลักของการดำเนินการประชุม
ขั้นตอน : ก่อนการประชุม
1. การวางแผนการประชุม
1.1 พิจารณาความจำเป็นในการประชุม โดยพิจารณาว่าจำเป็นจะต้องเรียกประชุม
หรือไม่ เนื่องจากการประชุมทำให้เสียเวลาในการทำงาน และใช้ทรัพยากรเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการ
เรียกประชุมแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงต้นทุนที่มองไม่เห็นด้วย ควรเรียกประชุมเท่าที่จำเป็นเพื่อลดการ
ฟุ่มเฟือย
1.2 กำหนดเป้ าหมายที่ ได้ จากการประชุม โดยกำหนดเป้ าหมายของการประชุ มให้
เฉพาะเจาะจง ชั ด เจน และเป็ น รู ป ธรรม เช่ น ประชุ ม เพื่ อ แจ้ ง ให้ ท ราบ เพื่ อ ขอความคิ ด เห็ น
เพื่อรับทราบ เพื่อแก้ปั ญหา หรือเพื่อขอการตัดสินใจจากที่ประชุม ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนที่เข้าประชุม
รับทราบว่าการประชุมครั้งนี้บรรลุเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้การประชุม
เกิดประสิทธิผล
1.3 กำหนดตัวผู้เข้าประชุม พิจารณาถึงผู้เข้าร่วมประชุมว่ามีส่วนช่วยในการประชุม
ดำเนินการไปได้ด้วยดีอย่างไร โดยควรเชิญเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อการประชุม เป็นผู้ที่
สามารถให้ข้อมูล หรือมีผลต่อการประชุม อาจเป็นคนที่จะต้องนำผลการประชุมไปปฏิบัติ หรือเป็น
บุคคลรับผิดชอบในงานหรือประเด็นที่ต้องพูดในที่ประชุม หากเป็นการประชุมเพื่อทบทวนข้อมูลอาจ
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มีจำนวนคนมากกว่า 20 คนก็ได้ แต่ถ้าเป็นการประชุมเพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและกระตุ้น
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมทุกคน จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 6 – 9 คนก็จะเหมาะสม
สำหรั บ การประชุ ม ปกติ ทั่ ว ไป คนส่ ว นใหญ่ มั ก คิ ด ว่ าผู้ เข้ าร่ว มประชุ ม มากจะเป็ น การดี
แต่แท้จริงแล้วกลับจะทำให้เกิดบรรยากาศการถกเถียงกันอย่างมาก เพราะมีความเห็นแตกต่างกัน
และอาจไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประชุม ทำให้ไม่มีผลสรุป ดังนั้นจึงควรพิจารณาเชิญผู้เข้าร่วม
ประชุมที่เกี่ยวข้องและสำคัญต่อเรื่องที่ประชุมเท่านั้น
1.4 ร่างระเบียบและส่งวาระการประชุม จัดทำระเบียบวาระการประชุม ควรเป็นหัวข้อ
สั้น ๆ ไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดมากนักและแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า
1.5 ปรึกษาผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการประชุมล่วงหน้า ควรหาเวลาล่วงหน้าในการขอ
พบและพูดคุยกับผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการประชุมเพื่อให้ตัดสินใจได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เวลานาน หรื อ
เกิดข้อคัดค้านในระหว่างการประชุม ผู้ที่รู้เรื่องดีในเรื่องที่ประชุมและสามารถให้ความช่วยเหลือได้
1.6 การจัดเตรียมสถานที่และเอกสาร การจัดห้องประชุมควรคำนึงถึงจำนวนคนเพื่อจัด
ห้องประชุมให้เหมาะสมกับจำนวนคนและลักษณะของการประชุมแต่ละประเภท อีกทั้งควรจัดเตรียม
อุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมไว้ล่วงหน้า เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง LCD Laser Pointer เป็นต้น
สำหรั บ การจั ด เตรี ย มข้ อมูล และเอกสารก่อนการประชุม การเตรียมข้ อมูล ล่ ว งหน้ า
สำหรับให้ที่ประชุมพิจารณา ถึงแม้จะได้จัดส่งเอกสารสำหรับอ่านก่อนเข้าประชุมไปล่วงหน้าแล้ว แต่ก็
ควรถ่ายสำเนาเอกสารนั้น ๆ เผื่อไว้ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านไม่ได้นำเอกสารติดตัวมาในการ
ประชุม และเพื่อให้ภาพลักษณ์ของผู้จัดดูเป็นมืออาชีพ โดยเตรียมพร้อมทุกอย่างไม่ให้ติดขัด
ขั้นตอน : ระหว่างการประชุม
บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการประชุม แบ่งออกเป็น 3 บทบาท คือ
1. ประธานในที่ประชุม เป็นบทบาทที่สำคัญในที่ประชุมต้องทำหน้าที่แจ้งวัตถุประสงค์
การประชุ ม อุ ป สรรค และขอบเขตอำนาจที่ มี อ ยู่ รวมทั้ งต้ อ งติ ด ตามผลการประชุ ม นอกจากนี้
ประธานอาจมีบทบาทเสริมในกรณีที่การประชุมเกิดข้อติดขัด หรือสถานการณ์ที่ประธานควรช่วย
กำกับให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำอย่างไรผู้ที่นำการประชุมถึงจะทำให้การประชุม
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุด
2. ผู้ดำเนินการประชุม คือ คนที่ต้องรับผิดชอบนำเสนอหรือนำประชุมในแต่ละวาระ
โดยเป็ นผู้ ดูแลให้ดำเนิ นไปตามขั้นตอนในบางครั้งประธานอาจทำหน้าที่ผู้ดำเนินการในวาระที่ตน
รับผิดชอบแต่เนื่องจากประธานในที่ประชุมไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับงานทั้งหมด ดังนั้น จึงเป็น
หน้ า ที่ ข องผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบซึ่ ง เป็ น ผู้ รู้ เรื่ อ งดี ที่ สุ ด ในงานนั้ น ๆ มานำเสนอในวาระ
ผู้ดำเนินการประชุมจำเป็นต้องมีขีดความสามารถในเรื่องการสื่อสารและการมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น
และมีความละเอีย ดในการเข้าใจพฤติกรรมของผู้อื่น รวมทั้งมีทักษะการดำเนินการประชุมซึ่งการ
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คัดเลื อกผู้ที่ จะดำเนิ น การประชุ มได้อย่างดีและมีประสิ ทธิภ าพนั้น จำเป็ นต้องอาศัยบุคลิ กส่ วนตัว
ทักษะ ประสบการณ์ และมีชั่วโมงบินสูงในการเข้าร่วมประชุม
3. ผู้ จ ดรายงานการประชุม จะทำหน้าที่ จดประเด็น ความคิดเห็ น และมติที่ ส ำคัญ ๆ
ของที่ประชุม
ขั้นตอน : หลังการประชุม
หลั ง การประชุ ม บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม ร่ า งรายงานการประชุ ม เสนอต่ อ ประธาน
เพื่อตรวจสอบและส่งรายงานให้แก่สมาชิกในที่ประชุมพร้อมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
การดำเนิ น การประชุ ม นอกจากการแบ่ ง ขั้ น ตอนการประชุ ม ออกเป็ น 3 ขั้ น ตอนหลั ก
อัมพร แก้วสุวรรณ (2522: 122) ได้อธิบายถึงลำดับขั้นตอนที่มีความสอดคล้อง ดังนี้
1. การดำเนินการประชุม มีลำดับขั้นตอนดังนี้
1.1 สมาชิกควรเข้าสู่ที่ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันก่อนเวลาเล็กน้อย
1.2 ประธานเข้าสู่ที่ประชุม สมาชิกควรแสดงการต้อนรับหรือแสดงการเคารพ
1.3 ประธานกล่าวเปิดประชุม โดยเริ่มด้วยการทักทายสมาชิก แจ้งความจำเป็นและ
วัตถุประสงค์ของการประชุมให้สมาชิกทราบ
1.4 ประธานดำเนิ นการไปตามระเบียบวาระการประชุม โดยปกติมักจะเริ่มด้วยการ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ตามด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ ต่อจากนั้นก็จะเป็นเรื่อง
เพื่อพิจารณาไปตามระเบียบวาระที่กำหนด
1.5 การพิจารณาบางวาระอาจเพียงให้สมาชิกอภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็นแต่บาง
วาระจำเป็นต้องตัดสินใจและมีการลงมติ ซึ่งอาจใช่วิธีให้สมาชิกออกเสียงโดยวิธีลับหรือเปิดเผยตาม
ความเหมาะสม
1.6 เลขานุการจดบันทึกผลการประชุมในแต่ละวาระ เพื่อจัดทำรายงานการประชุม
1.7 หากไม่มีวาระอื่น ๆ เพิ่มเติม ประธานสั่งปิดประชุมตามกำหนดเวลา
2. วิธีดำเนินการประชุม
ในการประชุม ในประธานที่ประชุมอาจเลือกใช้วิธีดำเนินการประชุมวิธีใดวิธีหนึ่งตาม
ความเหมาะสมแก่ญัตติ เวลา สถานที่ และสมาชิกผู้เข้าประชุม ทั้งนีไ้ ด้กล่าวถึงวิธีดำเนินการประชุมไว้
ดังนี้
2.1 ประธานกำหนดคำตอบของปัญหาไว้ล่วงหน้า แต่ได้ตั้งคำถามและนำอภิปรายเข้าสู่
ประเด็นในที่ประชุม
2.2 ประธานเตรียมปั ญหาไว้ล่วงหน้า แต่ไม่เสนอถ้อยแถลงใด ๆ ในตอนต้นของการ
ประชุมแต่จะตั้งคำถามในปัญหานั้น ๆ ให้ที่ประชุมได้ขบคิด
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2.3 ประธานไม่ได้กำหนดคำตอบของปัญหาไว้ล่วงหน้า และไม่ได้เตรียมคำถามไว้ให้ที่
ประชุมขบคิด แต่ได้ยกเอาปัญหานั้นขึ้นมาให้สมาชิกอภิปราย แล้วรวบรวมความคิดเห็นของที่ประชุม
ตามเสียงข้างมาก มติของที่ประชุมให้นำไปถือปฏิบัติ
การประชุมที่มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถือเป็นทักษะที่สำคัญของผู้นำในยุคปัจจุบัน
ซึ่งเวลาในการทำงานของทุกคนเป็นสิ่งมีค่า การประชุมจึงถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งในการ
บริหารองค์กร หรือการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้นทักษะในการนำประชุมให้มีทั้งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้นำและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

การใช้ถ้อยคำในการประชุม
คำพู ดของประธานหรื อ สมาชิ ก ในที่ ป ระชุ ม เป็ น ปั จ จัย สำคั ญ ที่ จะสร้างสรรค์ ห รือ ทำลาย
บรรยากาศของการประชุม วิจิ ตร อาวะกุล (2524:101-102) ได้ให้ข้อเสนอแนะที่จะช่วยเสริมสร้าง
ศิลปะการใช้ถ้อยคำในการประชุมไว้ดังนี้
1. อย่าพูดหรือถามในทำนองหาเรื่องหรือชวนทะเลาะ ส่อเสียด หรือดูถูกภูมิปัญญาผู้อื่น
2. พยายามตั้งคำถามให้ เป็น เรื่องเดียวกัน อย่าถามหลาย ๆ เรื่องรวมกัน เพราะจะทำให้
สับสนและเข้าใจไขว้เขว
3. อย่าใช้คำพูดหรือคำถามที่แฝงด้วยอารมณ์อันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบในทางปฏิปักษ์
เช่น “ขืนทำอย่างคุณเสนอมีหวังว่า” “คุณพูดนะมันง่ายแต่จะทำได้หรือเปล่า” ฯลฯ
4. ระมัดระวังคำถามหรือเรื่องที่อาจจะกระทบกระทั่งถึงสมาชิกคนอื่น ๆ ในทางที่ไม่ดี
5. อย่ า ใช้ ค ำพู ด หรื อ คำถามที่ เป็ น นามธรรม หรื อ ใช้ ศั พ ท์ ท างเทคนิ ค ศั พ ท์ ย ากหรื อ
ภาษาต่างประเทศมากจนเกินไป
6. อย่าใช้คำพูดหรือคำถามที่ทำให้รู้สึกอึดอัดหรือวิตกกังวล หากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยง หรือ
ใช้คำพูดในลักษณะอื่น
7. ควรใช้คำถามที่ตรงไปตรงมา สั้น ชัดเจน และเข้าใจง่าย
8. การใช้คำถามควรคำนึงถึงพื้นฐาน ระดับความรู้ และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ทั้งนี้เพื่อจะได้ใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
9. การถามควรเริ่มจากผู้ที่คาดว่าจะตอบคำถามได้ก่อน เพื่อให้คนอื่นเกิดแนวคิดที่จะตอบ
และแสดงความคิดเห็นต่อไป
10. กรณีที่สมาชิกไม่เข้าใจเข้าถามควรอธิบายให้เข้าใจ หรือถ้าสมาชิกตอบคำถามติดขัดควร
ช่วยตอบหรือช่วยอธิบาย เพื่อให้สามารถสานความคิดต่อไปได้
11. กรณีที่สมาชิกตอบคำถามหรือใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม อย่ามีอารมณ์โกรธหรือแสดงความ
ไม่พอใจ ควรสันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่มีเจตนา
12. ประธานควรศึกษาและรอบรู้ในการแก้ปัญหาในประเด็นต่าง ๆ ไม่ควรใช้วิธีโยนปัญหาให้
ที่ประชุมแก้ทุกเรื่อง เพราะจะทำให้ขาดศรัทธา กรณีไม่สมามารถตอบคำถามควรยอมรับและให้คำ
รับรองว่าจะตอบให้ทราบในโอกาสต่อไป
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ในการประชุม แต่ ล ะโอกาสมั กจะมีปั ญ หาเกิด ขึ้น เสมอ ทั้ งนี้ อาจสื บ เนื่ อ งมาจากตั ว ผู้ เข้ า
ประชุมเอง หรืออาจเกิดจากสถานการณ์ แวดล้ อม ซึ่งปัญ หาที่มักจะเกิดจาการประชุมว่าเกิดจาก
สาเหตุดังต่อไปนี้ (สุจิตรา จรจิตร, 2527: 142-144)
1. ผู้เข้าประชุมผูกขาดการพูดคนเดียว
แนวทางแก้ไข :
1.1 หาช่องทางขัดจังหวะและรีบสรุปในเชิงความคิดเห็นว่าความคิดเห็นของเขาดี
แล้วเชิญคนอื่นแสดงความคิดเห็นต่อไป
1.2 พยายามอย่าเปิดโอกาสให้พูดแสดงความคิดเห็นอีกถ้าไม่จำเป็น
2. ที่ประชุมไม่มีใครร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
แนวทางแก้ไข :
2.1 ป้อนคำถามไปยังผู้เข้าร่วมประชุมที่ประธานคิดว่าเขามีความรู้และสามารถตอบ
2.2 ยั่วยุให้ตอบโดยให้ตอบประโยคสั้น ๆ ก่อน เช่น ใช่/ไม่ใช่ จากนั้นจึงค่อยป้อน
คำถามที่ต้องตอบแบบอธิบาย
3. ผู้เข้าประชุมพุดนอกประเด็น
แนวทางแก้ไข :
3.1 ประธานตะล่อมเข้าสู่ประเด็นโดยวิธีสรุปความ
3.2 กล่าวให้ผู้พูดรู้สึกตัวว่าเรื่องที่เขาจะพูดนั้นแม้จะน่าสนใจ แต่กำลังนอกประเด็น
3.3 สรุปเรื่องที่อภิปรายและขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ
3.4 หากผู้เข้าร่วมประชุมยังคงพูดนอกประเด็นอีก ประธานอาจย้ำให้ฟังถึงวิธีการ
ประชุม และขอร้องให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
4. ที่ประชุมเอะอะไม่มีระเบียบ
แนวทางแก้ไข :
4.1 ประธานหยุดพูดชั่วคราว และกวาดสายตาไปทั่ว ๆ
4.2 ประธานปรามผู้ ที่ ท ำให้ ที่ ป ระชุ มขาดความสงบด้ ว ยสายตา หรือ ใช้ วิ ธีป้ อ น
คำถามไปยังผู้ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบนั้น
4.3 ยกเรื่องใหม่มาพิจารณาก่อน ซึ่งจะทำให้คลี่คลายความตึงเครียดได้
4.4 ใช้อำนาจขอร้อง หากไม่ได้ผลอาจสั่งเลิกประชุมก็ได้ แต่การแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้
อาจจะไม่เป็นผลดีต่อประธานมากนัก
5. ที่ประชุมขัดแย้งกัน
แนวทางแก้ไข :
5.1 ประธานขัดจังหวะโดยใช้อารมณ์ขันเข้าช่วย
5.2 เปลี่ยนความสนใจโดยยกเรื่องใหม่มาพิจารณา
5.3 รวบรัดตัดความและขอให้ที่ประชุมลงมติ
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6. ผู้เข้าประชุมชอบค้านความเห็นของผู้อื่นอยู่เสมอ
แนวทางแก้ไข :
6.1 ประธานวิเคราะห์ถึงสาเหตุของพฤติกรรมดังกล่าว
6.2 ประธานให้ผู้เข้าประชุมอภิปรายกันในเรื่องนั้น ๆ เป็นการไม่เปิดโอกาสให้ได้มี
การโต้แย้งอีก
6.3 ทบทวนความคิดเห็นของเขาแล้วขอมติ
6.4 ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นบ่อยนัก แต่ต้องระวังอย่าให้มองว่าเป็นการ
กีดกัน
7. ผู้เข้าประชุมปฏิเสธมติที่ประธานสรุป
แนวทางแก้ไข :
7.1 หว่านล้อมโดยยกเหตุผลมาชี้แจง รวมทั้งแสดงข้อเท็จจริงให้เป็นที่ประจักษ์
7.2 ขอมติจากที่ประชุมและสรุปผลอีกครั้ง
8. ในที่ประชุมมีผู้บังคับบัญชาขั้นสูงมาร่วมประชุมด้วย
แนวทางแก้ไข :
8.1 ประธานไม่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อผู้บังคับบัญชา
8.2 ให้นั่งร่วมในที่ประชุม
8.3 ดำเนินการประชุมตามปกติ
8.4 ขอร้องผู้ บั งคับ บั ญ ชาไม่มีการบันทึกการประชุม เพื่อสมาชิกจะได้กล้ าแสดง
ความคิดเห็น
การใช้คำพูดหรือถ้อยคำในการประชุม นับว่ามีส่วนสำคัญในการสเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การประชุม การใช้ถ้อยคำที่ดีและเหมาะสมจะช่วยให้บรรยากาศในการประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น
และมีลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยมากกว่าการตั้งตนเป็นปฏิปักษ์ หากมีเหตุการณ์ ดังกล่าว ประธาน
จะต้องประเมิน สถานการณ์ และใช้ไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์ อย่างมีเหตุผ ลและทันท่ว งที
ก่อนที่ปัญหาในการประชุมจะปานปลาย

การจัดสถานที่ประชุม
การจัด สถานที่ป ระชุม เป็ น ปั จจั ย สำคัญ ที่ส่ งผลต่อความสำเร็จ หรือความล้ มเหลวของการ
ประชุม สถานที่ประชุมซึ่งสามารถจูงใจและกระตุ้นให้ผู้เข้าประชุมรู้สึกตื่นตัว ควรเป็นสถานที่สะอาด
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีแสงสว่างเพียงพอ เก้าอี้นั่งสบาย ฯลฯ แต่ถ้าหากสถานที่ประชุมมี
ลักษณะตรงกันข้ามกับลัก ษณะที่กล่าวมาแล้ว จะส่งผลให้ความตื่นตัวที่จะร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและความกระตือรือร้นของผู้เข้าประชุมลดน้อยลง ดังนั้นการจัดที่ประชุมจึงเป็นเรื่อง
สำคัญเรื่องหนึ่งที่ผู้จัดประชุมไม่ควรมองข้าม
การจัดที่ประชุม อาจจัดได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภท วิธีการ และจำนวนสมาชิกที่
เข้าร่วมประชุม รูปแบบที่นิยมใช้มีดังนี้ (นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, 2543 : 305-308)
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1. การจัดที่ประชุมเฉพาะกลุ่ม เป็นการจัดที่ประชุมในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีจำนวนไม่มาก
นั ก ส่ ว นใหญ่ เป็ น การประชุ ม ภายในหน่ ว ยงาน เช่ น การประชุ ม คณะกรรมการ หรื อ ประชุ ม
ปรึกษาหารือภายในหน่วยงาน เป็นต้น ในการที่ประชุมขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิก ซึ่งอาจพิจารณาได้
2 กรณี คือ
1.1 กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเล็ก กรณีนี้ประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เห็นหน้า
สมาชิกทุกคนบนโต๊ะประชุม

ภาพที่ 7.5 การจัดรูปแบบการประชุมกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเล็ก
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1.2 กรณีที่มีผู้เข้าประชุมกลุ่มใหญ่ และประสงค์จะให้เห็นหน้าทั่วกัน

ภาพที่ 7.6 การจัดรูปแบบการประชุมกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มใหญ่
2. การจัดที่ประชุมสาธารณะ เป็นการจัดที่ประชุมซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่สนใจ
ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนใหญ่จะจัดที่นั่งในรูปแบบการอภิปราย ส่วนจะจัดรูปแบบใดขึ้นอยู่กับชนิด
ของการอภิปรายและจำนวนเป็นสำคัญ รูปแบบที่นิยมจัดมีดังนี้
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ภาพที่ 7.7 การจัดรูปแบบการประชุมสาธารณะ
การจัดที่ประชุมถือเป็นปัจจัยสำคัญของการประชุม ทั้งนี้เพราะการมีสถานที่ประชุมที่ดี จะ
ทำให้เกิดบรรยากาศที่เป็นกันเอง สะดวกสบาย กระตุ้นผู้เข้าร่วมประชุมอยากเข้าร่วมประชุม และมี
พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
195

บทสรุป
การประชุม เป็นการปรึกษาหารือ พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะคติความคิดเห็น ประสบการณ์
หรือวาระต่าง ๆ ของหน่วยงานหรือองค์ กร เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเสนอแนะแนวทางที่ดีเพื่อพัฒ นา
องค์กรให้บรรลุจัดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้ ผู้ที่เกี่ยวข้อกับที่ประชุมทุกฝ่ายจะต้องรู้หน้าที่ของการตนเอง
อย่างดี รวมทั้งการใช้ถ้อยคำในการประชุม รูปแบบการจัดที่ประชุม เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดี
ในการประชุมแต่ละครั้ง ผู้ ที่ท ำหน้าที่ เลขานุการ เป็นตำแหน่งที่ มีส่ว นสำคัญ ที่สุ ดในการ
วางแผนดำเนินการประชุม เพราะจะต้องเตรียมการทุกอย่างไว้ให้พร้อมก่อนเริ่มการประชุม โดยยึด
หลักข้อบังคับของการประชุมเป็นหลัก และสิ่งที่ต้องเตรียมและให้ความสำคัญคือ ระเบียบวาระการ
ประชุม เอกสารประกอบการประชุม และการเชิญบุคคลเพื่อเข้าร่วมประชุม
นอกจากนี้ วิธีสื่อสารและการใช้ถ้อยคำในที่ประชุม สำหรับประธานก่อนอื่นต้องดูว่าเป็นการ
ประชุมแบบใด ถ้าเป็นแบบอย่างเป็นกันเองมาก ประธานอาจแสดงความเป็นกันเองในการพูดจากัน
แต่ถ้าเป็นการประชุมแบบที่ค่อนข้างจะเป็นพิธีการ ประธานของที่ประชุมอาจสื่อสารอย่างค่อนข้าง
เป็ น ทางการ สำหรั บ ในการขอมติ จ ากที่ ป ระชุม หลั งจากที่ ได้ พิ จ ารณากิ จการที่ ได้ ป ระชุ ม ไปแล้ ว
ประธานต้องกล่าวถ้อยคำอย่างชัดเจน นอกจากนี้ การขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ต้องกล่าวให้
ชัดเจน อย่าให้ กำกวม อัน จะเกิดปั ญหาในภายหลัง ในส่ วนของการใช้ภ าษาของผู้เข้า ร่วมประชุม
ถ้าเป็นการประชุมอย่างเป็นกันเองหรือแบบพิธีการ ภาษาที่ผู้เข้าประชุมใช้ก็ควรเป็นท่วงทำนองการ
สนทนากันตามปกติ แต่ก็ต้องระมัดระวังการใช้คำพูดให้สื่อความหมายได้ชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความ
กำกวมหรือความเข้าใจผิดแก่ผู้เข้าประชุมคนอื่น ๆ และการแสดงความคิดก็ไม่ควรพูดโพล่ง ๆ ออกไป
และผู้เข้าประชุมควรใช้คำว่า “ขออนุญาต” เสมอในการประชุม เพราะแสดงถึงความสุภาพและให้
เป็นการให้เกียรติประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน
ในการประชุมทุกครั้ง ถ้าดำเนินไปอย่างไม่ถูกขั้นตอน หรือขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง เช่น
ขาดการวางแผนและการเตรียมการประชุมที่ดี หรือตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนก่อนการประชุมไปจนถึง
ระหว่างการประชุม และเมื่อสิ้นสุดการประชุมไปแล้ว ย่อมจะก่อให้เกิดความสูญเสียทรัพยากรไป
อย่างที่ไม่ควรจะเป็น ทั้งในด้านเวลาของคนทำงานทุกคน และค่าใช้จ่ายที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ ประสิ ทธิผลอันเนื่องมาจากการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ซึ่งจะเป็นพลังอัน
มหาศาลที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย คือ ความสำเร็จก็จะไม่บังเกิดขึ้น
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คำถามท้ายบทที่ 7
1.
2.
3.
4.
5.

การประชุม มีความสำคัญอย่างไรต่อองค์กร
เทคนิคการประชุมให้มีประสิทธิภาพ มีวิธีการอย่างไร
ในการประชุมแต่ละครั้ง ประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง
วาระการประชุม และรายงานการประชุม มีความสำคัญต่อการประชุมอย่างไร
การใช้ถ้อยคำในที่ประชุม ควรใช้ถ้อยคำในลักษณะใดบ้าง

แบบฝึกปฏิบัติการประชุม
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการพูดและการจัดการประชุม โดยมีวิธีการฝึกปฏิบัติ ดังนี้
1. นักศึกษาสร้างสถานการณ์จำลองในการฝึกการพูดและการจัดประชุม นักศึกษาสามารถ
ดำเนินการต่อไปนี้
1.1 แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบภายในกลุ่ม ตามองค์ประกอบของการประชุม
1.2 กำหนดประเด็นหรือหัวข้อในการประชุม
1.3 กำหนดวาระการประชุมตามองค์ประกอบของระเบียบวาระการประชุม
1.4 ฝึกการทำหนังสือเชิญการประชุม
1.5 ศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลนำมาสังเคราะห์และจัดเรียงลำดับเนื้อหาที่จะพูด
1.6 ฝึกการจัดเตรียมสถานที่การประชุมให้เหมาะสมกับรูปแบบของการประชุม
1.7 หากมีสื่อหรือเครื่องมือประกอบการพูดนำเสนอ จัดเตรียมให้พร้อม
1.8 ฝึกซ้อมการประชุมตามระยะเวลาที่กำหนด
2. อาจารย์ผู้สอนกำหนดระยะเวลาการประชุมตามความเหมาะสม
3. นักศึกษาดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
4. เมื่อจบการพูดโน้มน้าวใจ ร่วมแสดงความคิดเห็น และสรุปสิ่งที่ได้นำเสนอ
5. นักศึกษาฝึกการเขียนรายงานการประชุมหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น
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บทที่ 8
การพูดนำเสนอโดยใช้สื่อ

ภาพที่ 8.1 การพูดนำเสนอโดยใช้สื่อ
การพูดนำเสนอเป็นทักษะที่สำคัญมากกับการทำงานในทุกวงการอาชีพ เช่น วงการการศึกษา
ผู้ที่ประกอบอาชีพครู อาจารย์ จะต้องมีทักษะการพูดนำเสนอที่สามารถให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาของ
การเรียนการสอน หรือวงการการออกแบบ ที่จะต้องนำเสนอชิ้นงานต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
ต่อผลงานทำให้เป็นผลที่ต่อบริษัท ในการนำเสนอที่ดีนั้น นอกจากจะมีทักษะการพูดที่ดีมีเนื้อหาที่
น่าสนใจ การเตรียมสื่อเพื่อประกอบการนำเสนอให้น่าสนใจ ดึงดูดใจ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการ
นำเสนอ เพราะสื่อที่ดีจะทำให้ผู้ฟังง่ายต่อการจดจำเนื้อหาสาระของการนำเสนอในครั้งนั้นด้วย ซึ่งคน
ส่วนใหญ่มักมองข้ามและละเลยต่อการให้ความสำคัญในการเตรียมและการจัดทำสื่อหรือเอกสาร
ประกอบในการนำเสนอ อย่างไรก็ตามสิ่งที่จำเป็นต่อการนำเสนอ คือ วิธีการพูด การใช้ท่าทาง และ
สื่อ เพื่อกระตุ้นอารมณ์และสร้างความประทับให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกร่วม ในบทนี้ได้นำเสนอเรื่องการ
พูดนำเสนอโดยใช้สื่อ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความหมายของการพูดนำเสนอ จุดมุ่งหมายของการ
นำเสนอ องค์ประกอบของการนำเสนอ คุณสมบัติของผู้นำเสนอที่ดี การเตรียมความพร้อมก่อน
นำเสนอ การนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ และการทำสื่อเพื่อการนำเสนอ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้พูดสามารถนำ
ความรู้และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการพูดนำเสนอและการเตรียมความพร้อมด้านสื่อให้มี ความ
เหมาะสม และสามารถพูดนำเสนอโดยใช้สื่อประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความหมายของการพูดนำเสนอ
การพูดนำเสนอเป็นทักษะการพูดในรูปแบบหนึ่งเพื่อสร้างความเข้าใจ เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความ
เข้าใจเรื่องที่นำเสนอ ซึ่งมีความหมายดังนี้
ศิริรัตน์ ศิริวรรณ (2557: 14) กล่าวว่า การนำเสนอ คือ รูปแบบหนึ่งของการสื่อสารอันทรง
พลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ โน้มน้าวใจ จูงใจ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ฟัง จนทำให้
ผู้ฟังเกิดความมั่นใจ ไว้วางใจ ยอมรับ และตัดสินใจดำเนินการบางสิ่งบางอย่างอันเป็นผลจากการ
นำเสนอ
ทินภาส พาหะนิชย์ (2561: 18) กล่าวว่า การพูดนำเสนอ เป็นความสามารถโดยใช้วิธีการพูด
และการใช้มือไม้ท่าทาง ในการนำเสนอต่อผู้คนจำนวนมาก เพื่อกระตุ้นอารมณ์และสร้างความ
ประทับใจให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกร่วม
ประวีณ ณ นคร (2553: 1) กล่าวว่า การนำเสนอเรื่องด้วยวาจา คือ การพูดเพื่อเสนอข้ อมูล
หรือความรู้ หรือความเห็น หรือความต้องการ ต่อผู้ฟัง
ดังนั้น การพูดนำเสนอ เป็นการสื่อสารในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นกระบวนการถ่ายทอดเนื้อหาที่
ผสมผสานระหว่างศิลปะการพูด กับการแสดข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านสื่อและอุปกรณ์ได้อย่าง
เหมาะสม

จุดมุ่งหมายของการนำเสนอ
การพูดนำเสนอ มีจุดมุ่งหมายดังนี้ (เบญจ์ ไทยอาภรณ์, 2561: 19-21)
1. เพื่อให้รับรู้รับทราบ เมื่อนำเสนอจบผู้ฟังรับรู้รับทราบเนื้อหาของผู้นำเสนอ เช่น การ
รายงานการปฏิบัติงาน รายงานผลการประชุมกับลูกค้า นำเสนอผลงานในอดีตที่เกิดขึ้น เป็นต้น
ดังนั้นการเตรียมเนื้อหาเพื่อวางโครงสร้างสำหรับการนำเสนอจึงมักวนเวียนอยู่กับคำถาม ใคร (who)
ทำอะไร (what) เมื่อไหร่ (when) อย่างไร (how) เท่าไหร่ (how much) ที่ไหน (where) ทำไม
(why)
2. เพื่อโน้มน้าวให้คล้อยตาม บางครั้งผู้พูดอยากให้ผู้ฟังคล้อยตาม ดังนั้นจุดมุ่งหมายใน
ลักษณะนี้ปลายทาง คือ เมื่อการนำเสนอจบลง ผู้ฟังควรเปลี่ยนความคิดบางอย่าง เช่น ไอเดียที่ ผู้พูด
ได้นำเสนอไป น่าลอง น่าสนใจ น่าติดตาม การเตรียมเนื้อหาและวางโครงสร้างแบบนี้ สามารถใช้ใน
ลักษณะดังนี้
2.1 ประสบการณ์ของตัวเอง เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นดีเยี่ยมแค่ไหน
2.2 ประสบการณ์ของผู้อื่น เช่น คำชื่นชมจากลูกค้าที่มีสินค้าบริการต่าง ๆ เป็นต้น
2.3 ยกเอาผลการทดลอง ทดสอบ งานวิจัย ที่ได้ผลจริงมายืนยันกับสิ่งที่เสนอเพื่อ
ช่วยโน้มน้าวชักจูงให้คล้อยตามได้
2.4 คำคมของผู้มีอิทธิพล ที่สอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการนำเสนอ
2.5 ใช้สถิติตัวเลขข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือใส่เป็นข้อมูลสนับสนุนในเนื้อหา
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3. เพื่อเรียกร้องให้ลงมือทำ จุดมุ่งหมายข้อนี้ปลายทาง คือ หลังจากการนำเสนอจบ ผู้ฟังต้อง
ลงมือทำอะไรบางอย่าง เช่น เวลาพนักงานขายนำเสนอสินค้าจบก็ต้องปิดการขายให้ได้ หรือผู้บริหาร
ลงนามอนุมัติงบการตลาดเมื่อพนักงานการตลาดนำเสนอโครงการเพิ่มยอดขายจบลง เป็นต้น ดังนั้น
การเตรียมเนื้อหาในการวางโครงสร้างแบบนี้สามารถใช้ในลักษณะ ได้แก่
3.1 มีการวางโครงสร้างของเนื้อหาแบบ ก่อน - หลัง และการสรุป การวางโครงสร้าง
ในลักษณะนี้ ได้แก่ โฆษณาต่าง ๆ ที่แสดงผลก่อน - หลัง จากการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ก็ตาม
แล้วส่งท้ายด้วยการขายสินค้าหรือบริการในช่วงสุดท้าย หรือแม้แต่การบูรณะและการปรับปรุงบ้าน
(renovate) จากบ้าน หรือตึกที่ดูโทรม ๆ เก่า ๆ บูรณะใหม่จนจำแทบไม่ได้ กลับกลายเป็นบ้านพัก
อาศัยสไตล์ใหม่ที่แทบไม่เหลือภาพติดตาแบบเดิมอีกต่อไป เป็นต้น การวางโครงสร้างของเนื้ อหาใน
รูปแบบดังกล่าว สามารถนำรูปแบบก่อนและหลังมานำเสนอเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่าง ยิ่งผู้ฟังเห็น
ความแตกต่างมากเท่าไหร่ จะยิ่งทำให้ผู้ฟังมีอารมณ์ร่วม น่าติดตาม สนใจมากยิ่งขึ้น
3.2 การวางโครงสร้ า งแบบเอาปั ญ หานำ ตามด้ ว ยคำตอบของการแก้ ป ั ญ หา
และสุดท้ายคือคำชี้ชวนให้ซื้อ ซึ่ งโครงสร้างในลักษณะนี้ได้รับความนิยมจากบรรดา Startup เช่น
แอพพลิเคชั่นที่ใช้เรียกแท็กซี่ ปัญหา คือ ผู้โดยสารเรียกข้างทางแล้วไม่ค่อยรับ ในขณะที่เมื่อผู้โดยสาร
ใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าว สามารถระบุจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางที่อยากไป แท็กซี่คันไหนเต็มใจ
ไปส่งหรือตอบรับ สุดท้ายก็มีการเรียกร้องให้ลงมือโดยการระบุว่าสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เป็นต้น
จุดมุ่งหมายของการนำเสนอทั้ง 3 ประเด็นจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายของการนำเสนอก็คือ
การยอมรับในแนวคิดของผู้นำเสนอ อาจทำให้ผู้ฟังดำเนินการบางอย่างอันเป็นผลจากการนำเสนอ
ดังนั้นสิ่งผู้นำเสนอจะต้องทำให้ในการนำเสนอ (ศิริรัตน์ ศิริวรรณ, 2557: 15) คือ
1. สร้างความเข้าใจและการยอมรับ ผู้นำเสนอจะสร้างความเข้าใจเรื่องอะไรขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของผู้ฟังและประเด็นในการนำเสนอ เช่น ในกรณีการนำเสนองานขาย ผู้น ำเสนอจะสร้าง
ความเข้าใจแก่ผู้ฟังเกี่ยวกับ คุณประโยชน์ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ นโยบายและ
แผนการส่งเสริมการขายใหม่ส ำหรับตัวแทนจำหน่าย หรือในกรณีการนำเสนอให้แก่ผู้ฟังที่เป็นลูกค้า
ภายในองค์กร ผู้น ำเสนออาจสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ คุณค่าของ
โปรแกรมการพัฒนา บุคลากร หรือความจำเป็นในการลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ เป็นต้น นอกจากสร้าง
ความเข้าใจแล้ว ผู้นำเสนอยังต้องทำให้ผู้ฟังยอมรับว่าสิ่งที่นำเสนอนั้นมีประโยชน์ สร้างความแตกต่าง
และการเปลี่ยนแปลง เชิงบวกให้แก่ชีวิตของผู้ฟังหรือองค์กรของผู้ฟัง และทำให้ผู้ฟังตระหนักถึง
ความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องตัดสินใจดำเนินการ หรือไม่ดำเนินการบางสิ่งบางอย่าง
โดยผู้นำเสนออาจชี้ให้ผู้ฟังเห็นถึง ผลลัพธ์ ของการเพิกเฉยละเลย หรือตั้งคำถามกระตุ้นให้ผู้ฟังคิดถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือไม่กระทำบางอย่าง
2. ทำให้เกิดการตัดสินใจดำเนินการะการตัดสินใจของผู้ฟังคือเป้าหมายสูงสุดในการ
นำเสนอ เพราะฉะนั้นการนำเสนอทุกครั้งควรจบลงด้วยการตัดสินใจของผู้ฟังที่จะดำเนิน การบางสิ่ง
บางอย่าง เมื่อผู้น ำเสนอเห็นว่าผู้ฟังมีความเข้าใจและยอมรับว่าสิ่งที่นำเสนอนั้นเป็นประโยชน์
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ผู้นำเสนอไม่ควรปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไป แต่ควรกระตุ้นผู้ฟังให้ดำเนินการบางสิ่ง หรือสร้างข้อผูกมัด
ให้เกิดขึ้น ข้อผูกมัดก็คือสิ่งที่ผู้ฟังและผู้นำเสนอจะทำในขั้นตอนต่อไปอันเป็นผลจากการนำเสนอครั้งนี้
เช่น ผู้นำเสนออาจขอข้อผูกมัดจากผู้ฟังโดยขอ ให้ผู้ฟังเซ็นอนุมัติให้นำแผนการตลาดใหม่ไปปฏิบัติ
ขอให้ ผ ู ้ ฟ ั ง ส่ ง ข้ อ มู ล บางอย่ า งให้ เ พื ่ อ จั ด ทำใบเสนอราคา ขอให้ ผ ู ้ ฟ ั ง นำข้ อ มู ล ไปแจ้ ง ต่ อ แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น

องค์ประกอบของการนำเสนอ
องค์ประกอบในการนำเสนองาน แบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ (nitdapornseanrin, 2555)
ดังนี้
1. ผู้นำเสนอ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการนำเสนอ ทั้งนีผ้ ู้นำเสนอที่ดีจะต้องวิเคราะห์
ผู้รับข้อมูลศึกษางานหรือข้อมูลนั้น ตลอดจนสร้างหรือใช้สื่อและโปรโตคอลที่มีคุณภาพ เพื่อให้การ
นำเสนองานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
2. ผู้รับข้อมูล เป็นผู้รับข้อมูลจากผู้นำเสนอ ถ้ามีการนำเสนอที่ดีผู้รับข้อมูลจะมีพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ผู้นำเสนอต้องการ
3. งาน เป็นสิ่งที่ผู้นำเสนอต้องการถ่ายทอดให้แก่ผู้รับข้อมูลผ่านสื่อและโปรโตคอลต่าง ๆ
4. สื่อ เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำข้อมูลต่าง ๆ ไปยังผู้รับข้อมูลสื่อพื้นฐานในการนำเสนอ
เช่น การนำเสนอสินค้าของพนักงานด้วยการพูดคุยกับผู้ ซื้อสินค้า ปัจจุบันสื่อที่ใช้ในการนำเสนอมี
พัฒนาการมากขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่ว ย เช่น การนำเสนอสินค้าผ่านทางข้อความใน
โทรศัพท์เคลื่อนที่
5. โปรโตคอล เป็นวิธีการที่ผู้นำเสนอใช้ถ่ายทอดงานให้แก่ผู้รับข้อมูล โปรโตคอลมีทั้งแบบ
เฉพาะเจาะจง คือ ผู้รับข้อมูลจะรับข้อมูลจากการนำเสนองานนั้นโดยตรง เช่น การเข้าร่วมสัมมนา
การอบรม การใช้เว็บไซต์ส่งเสริมการศึกษาและโปรโตคอลแบบไม่เฉพาะเจาะจง คือ โปรโตคอลที่
ผู้นำเสนอแฝงข้อมูลที่ต้องการนำเสนอไว้ในสื่ออื่น ๆ และผู้รับข้อมูลไม่ตั้งใจที่จะรับข้อมูลนั้น แต่ถูก
ผู้นำเสนอโน้มน้าวให้เกิดตามวัตถุประสงค์ของการนำเสนองานนั้น เช่น การโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ
ในองค์ประกอบกอบหลักของการนำเสนอ สามารถเจาะจงในองค์ประกอบในแต่ละประเด็น
ได้ 3 องค์ประกอบหลัก (เบญจ์ ไทยอาภรณ์, 2561: 17-18) ดังนี้
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ภาพที่ 8.2 องค์ประกอบหลักของการนำเสนอ
1. เนื้อหา การนำเสนอนั้นมีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องอะไร ใจความสำคัญของเนื้อหาคืออะไร สิ่งที่
ต้องการได้จากผู้ฟังคืออะไร เพื่อให้ข้อมูลเฉย ๆ หรือเพื่อโน้มน้าวจิตใจ หรือต้องการให้ผู้ฟังซื้อแนวคิด
ของเรา การแม่นเรื่องเนื้อหาจะช่วยให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อถือกับผู้นำเสนอได้เป็นอย่างดี
2. ส่วนของสื่อต่าง ๆ ที่ประกอบการนำเสนอเช่นสไลด์ วิดีโอ ภาพ เสียง หรือรูปแบบอื่น ๆ
สื่อที่ดีจึงควรดูหน้าสนใจ ไม่เลอะเทอะ หรือมากมายจนเกินเหตุ เพราะจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกเบื่อขณะ
นำเสนอ ความพอดีเป็นสิ่งสำคัญในขณะที่เราออกแบบการนำเสนอ
3. การส่งมอบ คือการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านสื่อที่ผู้นำเสนอเลือกใช้ไปให้ผู้ฟัง รวมไปถึง
น้ำเสียง ท่าทาง ภาษากาย การเข้าสู่ประเด็นที่ต้องการสื่อ ต้องได้รับการออกแบบ และลำดับขั้นตอน
มาอย่างดี การเน้นสิ่งที่ต้องการสื่อ และที่สำคัญที่สุดที่มักถูกละเลย คือ การฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความ
พร้อมให้สมบูรณ์แบบที่สุด
สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้งานทั้ง 3 องค์ประกอบนั้นจะต้องเตรียมความพร้อมให้ดี แต่หาก
ผู้นำเสนอมีจุดอ่อนเรื่องใดเรื่องหนึ่ งก็ให้รีบปรับปรุงแก้ไข เช่น หากเนื้อหาไม่ความชัดเจน หรือมี
ข้อเท็จจริงไม่เพียงพอ เรียงร้อยเรื่องราวไม่สมบูรณ์ เราอาจจะต้องไปทำการศึกษาหรือลงมือทำ
บางอย่างเพิ่มเติม แต่หากเนื้อหาดีการส่งมอบดี แต่สื่อดูไม่น่า ดู ก็คงลดทอนองค์รวมของการนำเสนอ
ไปไม่น ้อย หากทุกอย่ างดีห มดยกเว้น การส่ง มอบ เช่น เอ่อ....อ่า ไม่คล่อง กังวลหรือประหม่ า
ผู้นำเสนอต้องรีบแก้ไขด้วยการฝึกซ้อมหรือหาวิธีการเลี่ยง เช่น อาจต้องใช้คลิปแทนการพูดหรืออาจมี
กิจกรรมอื่น ๆ ประกอบเพื่อให้ดูไม่น่าเบื่อจนเกินไป
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คุณสมบัติของผู้นำเสนอที่ดี
ในการพูดนำเสนอ คุณสมบัติอันเป็นลักษณะประจำตัวของผู้นำเสนอถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญ
ของความสำเร็จในการนำเสนอเพราะคุณสมบัติของผู้นำเสนอจะมีอิทธิพลต่อการโน้นน้าวชักจูงให้เกิด
ความสนใจ ความไว้วางใจ เชื่อถือ และการยอมรับได้มากเท่ากับหรือมากกว่าเนื้อหาที่นำเสนอโดยมี
คุณสมบัติ ดังภาพต่อไปนี้ (pinmanus, 2558 : Online)

ภาพที่ 8.3 แสดงคุณสมบัติของผู้นำเสนอที่ดี
ทั้งนี้ การนำเสนอเป็นหนึ่งในทักษะที่ผู้พูดจะต้องฝึกฝนให้เกิดขึ้นแก่ตน เพราะเป็นทางนำมา
ซึ่งความสำเร็จในการนำผลงาน แผนงาน โครงการ และความคิดต่าง ๆ เสนอเพื่อให้มีการรับรอง
หรืออนุมัติ นับว่าเป็นสิงสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานและการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ผู้นำเสนอจะต้องมี
ทักษะการนำเสนอที่ดี ประกอบไปด้วย
1. ทักษะในการคิด (conceptual skill) ผู้นำเสนอจะต้องเรียนรู้ และสร้างความชำนาญ
ชัดเจนในการคิดแม้ว่าจะมีเนื้อหาสาระจากข้อมูลที่มีอยู่ ผู้นำเสนอก็จะต้องคิดพิจารณาเลือกใช้ข้อมูล
และลำดับความคิด เพื่อจะนำเสนอให้เหมาะแก่ผู้รับการนำเสนอ ระยะเวลา และโอกาส
2. ทักษะในการฟัง (listening skill) ผู้นำเสนอจะต้องสดับรับฟัง และสั่งสมปัญญาเป็นการ
รอบรู้จากการได้ฟัง ผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะนำเสนอเพื่อนำมากลั่นกรอง เรียบเรียงเป็นเนื้อหา
ในการนำเสนอ
3. ทักษะในการพูด (speaking skill) ผู้นำเสนอจะต้องฝึกฝนการพูด เพื่อบอกเล่าเรื่ อ ง
โน้มน้าวจูงใจให้ผู้รับฟังการนำเสนอเห็นด้วย อันจะเป็นทางทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ
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4. ทักษะการอ่าน (reading skill) ผู้นำเสนอจะต้องเป็นนักอ่านที่มีความชำนาญชัดเจนใน
การสั่งสมข้อมูล สามารถประมวลความรู้นำมาใช้ในการนำเสนอได้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้รับ
การนำเสนอ
5. ทักษะในการเขียน (writing skill) ผู้นำเสนอจะต้องเสริมสร้างทักษะการเขียนเพราะการ
เขียนเป็นการแสดงความคิด ความเชื่อ ความรู้ ความรู้สึก อารมณ์ และทัศนคติ ของผู้เขียนให้ผู้อ่านได้
ทราบโดยใช้ตัวอักษร การนำเสนอด้วยการเขียนจึงต้องมีความประณีต พิถีพิถันในการเลือกใช้คำด้วย
การรู้ความหมายที่แท้จริงของถ้อยคำ และใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องเหมาะสม
6. ทักษะในการถ่ายทอด (delivery skill) ผู้นำเสนอจะต้องฝึกฝนการถ่ายทอดเนื้อหาสาระ
ให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
และสถานการณ์ในการนำเสนอ

การเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอ
ทุกครั้งที่ผู้นำเสนอจะต้องนำเสนอข้อมูล จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอ ซึ่งเป็น
สิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะในการนำเสนออาจทำให้ผู้นำเสนอเกิดอาการประหม่า เกิดความกลัวได้
ถึงแม้ผู้นำเสนอจะมีประสบการณ์ในการขึ้นเวทีหรือมีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอก็ตาม การยืนอยู่
ตรงหน้าผู้ฟังและพูดให้เกิดความน่าสนใจ รวมทั้งนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างชัดเจน
ต้องอาศัยความชำนาญและความกล้าหาญของผู้นำเสนออย่างมาก ทั้งนี้ความสามารถในการรับมือกับ
การนำเสนอเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะการนำเสนอเป็นสิ่งที่เป็ นประโยชน์
ต่อหลายถาณการณ์ เช่น การนำเสนอการของบประมาณ การนำเสนอทางธุรกิจ การนำเสนองานในที่
ประชุม รวมไปถึงการนำเสนอความเป็นตัวตนของตัวเองในการสมัครงาน เป็นต้น เพราะฉะนั้นการ
เตรียมความพร้อมก่อนการนำเสนอจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำเสนอจะต้องมีการเตรียมความ
พร้ อ มทั ้ ง ในเรื ่ อ งของการกำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการนำเสนอเนื ้ อ หาสาระ การร่ า งบทพู ด
การพิจารณาสื่อและเครื่องมือในการนำเสนอ ตลอดจนการซักซ้อมก่อนการนำเสนอเพื่อทำให้การ
นำเสนอสามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายและประสบความสำเร็จในการนำเสนอ ในการเตรียมความก่อน
นำเสนอมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

การกำหนดจุดมุ่งหมายของการนำเสนอ
การร่างบทพูด
การพิจารณาถึงสื่อและเครื่องมือในการนำเสนอ
การซักซ้อมก่อนนำเสนอ
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1. การกำหนดจุดมุ่งหมายของการนำเสนอ
การกำหนดจุดมุ่งหมายเป็นขั้นตอนแรกที่ผู้นำเสนอควรคำนึงถึง และเป็นขั้นตอนที่
สำคัญที่สุดของการนำเสนอ การกำหนดจุดมุ่งหมายของการนำเสนอเป็นการระบุหรือตั้งเป้าในผลลัพธ์
ที่ผู้นำเสนอต้องการจากการนำเสนอ หรือต้องการให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์อะไรจากการนำเสนอ ซึ่ง
เกณฑ์การกำหนดจุดมุ่งหมายของการนำเสนอ ประกอบด้วย (ศิริรัตน์ ศิริวรรณ, 2557: 29)

ภาพที่ 8.4 เกณฑ์การกำหนดจุดมุ่งหมายของการนำเสนอ
1.1 นำไปสู่ข้อผูกมัด (commitment) การนำเสนอทุกครั้งต้องจบลงด้วยการเกิด
ข้อผูกมัดบางอย่างระหว่างผู้น ำเสนอกับผู้ฟัง ข้อผูกมัด คือ สิ่งที่ผู้ฟังและผู้นำเสนอจะทำในขั้นตอน
ต่อไปอันเป็นผลจากการนำเสนอครั้งนี้ เช่น ในช่วงปิดการนำเสนอ ผู้นำเสนอได้ขอให้ผู้ฟังส่งรายชื่อ
ของพนักงาน ทีจ่ ะเข้าร่วมโครงการให้แก่ผู้นำเสนอภายในสัปดาห์นี้ ขณะที่ผู้นำเสนอจะส่งรายละเอียด
กำหนดการของโครงการให้ภายในช่วงเย็นวันนี้ ผู้น ำเสนอควรกำหนดข้อผูกมัดที่จะขอจากผู้ฟังไว้
ล่วงหน้าในช่วงการวางแผนการนำเสนอและมีข้อผูกมัดสำรอง กรณีที่สถานการณ์ในการนำเสนอไม่
ดำเนินไปตามความคาดหวังที่ผู้นำเสนอได้กำหนดไว้
1.2 วัดผลได้ (measurable) การนำเสนอทุกครั้งควรสามารถวัดผลความสำเร็จได้
การกำหนดวัตถุประสงค์การนำเสนอจึงต้องระบุให้ชัดเจนถึงผลลัพธ์ที่ผู้น ำเสนอต้องการจากการ
นำเสนอ เช่น เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารของบริษัทโบอิ่งเข้าใจในคุณประโยชน์ของการสร้างวัฒนธรรม
การโค้ชงาน และอนุมัติให้มีการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชงานขึ้นภายในองค์กร ผู้นำเสนอสามารถวัดผล
ความสำเร็จในการนำเสนอครั้งนี้ได้จากการ ตัดสินใจอนุมัติหรือไม่อนุมัติของผู้บริหาร
1.3 เป็นจริงได้ (realistic) การกำหนดวัตถุประสงค์การนำเสนอควรอยู่บนพื้นฐาน
ความเป็นจริง โอกาส และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ผู้น ำเสนอควรนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
ตนเอง เช่น จุดแข็ง จุดอ่อน ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ห รือบริการองค์กรข้อเสนอ รวมถึงผลการ
วิเคราะห์ผู้ฟัง มาใช้เป็นแนวทางการกำหนดวัตถุประสงค์การนำเสนอ
การกำหนดจุดมุ่งหมายของการนำเสนอที่ชัดเจนคือจุดเริ่มต้นของการนำเสนอที่ดี ทั้งนี้ในการ
จกหนดจุดมุ่งหมาย ผู้นำเสนอจึงไม่ควรระบุเพียงว่าผู้นำเสนอจะทำไปเพื่ออะไร แต่ต้องระบุผลลัพธ์ที่
ผู้นำเสนอต้องการจากการนำเสนอย่างชัดเจน ในการเขียนจุดมุ่งหมายการนำเสนอที่สมบูรณ์ถูกต้อง
ผู้นำเสนอต้องระบุองค์ประกอบ 3 ส่วน ดังภาพต่อไปนี้
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ภาพที่ 8.5 องค์ประกอบ 3 ส่วนของการเขียนจุดมุ่งหมายในการนำเสนอ
จากภาพที่ 8.4 สามารถอธิบายองค์ประกอบ 3 ส่วนของการเขียนจุดมุ่งหมายในการนำเสนอ
สรุปได้ดังนี้ (ศิริรัตน์ ศิริวรรณ, 2557: 30-31)
องค์ประกอบที่ 1 ผู้นำเสนอต้องการจะทำอะไร เป็นการกำหนดจุดมุ่งหมายของผู้นำเสนอ
ผู้นำเสนอไม่ควรระบุแค่พูดไป หรือไปนำเสนอ หรือไม่แจ้งเท่านั้น แต่ควรระบุคำกริยาที่บ่งบอก
ลักษณะของการกระทำอย่างชัดเจน เช่น เพื่อกระตุ้น เพื่อโน้มน้าว เพื่อสร้างความเข้าใจ เพื่อให้
ความรู้ เป็นต้น การนำเสนอส่วนใหญ่เป็นการนำเสนอเพื่อแจ้งข่าวสาร แต่แท้จริงแล้วมีลักษณะของ
การโน้มน้าว จูงใจผู้ฟังให้เชื่อและยอมรับข้อมูลที่ซ่อนเร้นอยู่เสมอ การระบุคำกริยาที่แสดงพฤติกรรม
ที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้นำเสนอตระหนักว่าตนต้องสื่อสาร วางโครงสร้างเนื้อหา และวางแผนการนำเสนอ
อย่างไรจึงจะเข้าถึงจิตใจของผู้ฟัง เช่น หากผู้นำเสนอกำหนดจุดมุ่งหมายว่า “เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
ตื่นตัวกับผลกระทบของการไม่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการเข้ากิจกรรม” เมื่อผู้นำเสนอระบุ
อย่างชัดเจนว่านำเสนอ “เพื่อกระตุ้น” พฤติกรรมการพูด วิธีการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ การโต้ตอบ
กับผู้ฟัง การเลือกใช้สื่อ รวมถึ งการนำเสนอผ่านสายตา ภาษากาย น้ำเสียง ภาษาที่ใช้จะเป็นไปใน
ลักษณะของการ “กระตุ้น” ไม่ใช่แค่แจ้งข่าวสารทั่วไป
องค์ประกอบที่ 2 ผู้ฟังคือใคร ต้องระบุให้ชัดเจน เช่น กลุ่มพนักงานขาย ผู้บริหาร นักเรียน
นักศึกษา ทั้งนี้ผู้นำเสนอจำเป็นต้องวิเคราะห์ผู้ฟังในระดับพื้นฐาน เพื่อทำความเข้าใจบทบาทของผู้ฟัง
แต่ละคน ความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยมของผู้ฟัง ความชอบรูปแบบการเรียนรู้ เพราะผู้ฟังมีความชอบ
ในการเรีย นรู้ที่แตกต่างกั น ตลอดจนความสามารถในการเรียนรู้และการรับรู้ ทัศนคติของผู้ ฟัง
ผู้นำเสนอจะต้องวิเคราะห์ผู้ฟังให้ขาด จะช่วยให้ผู้นำเสนอประสบความสำเร็จในการเสนอ
องค์ประกอบที่ 3 ผลลัพธ์ ผู้นำเสนอกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ หรือสิ่งที่ผู้ฟังต้องทำอันเป็นผล
จากการนำเสนอ เช่น ให้ความร่วมมือในการออกแบบการประเมินผล การอนุมัติโครงการ เป็นต้น
ทั้งนี้ผู้นำเสนอต้องไม่ลืมว่าจุดมุ่งหมายที่เขียนขึ้นต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 3 ประการ
ข้างต้น คือ นำไปสู่ข้อผูกมัด วัดผลได้ และเป็นจริงได้
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2. การร่างบทพูด
การเตรียมรายละเอียดและแผนการนำเสนอเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยแต่ละผู้นำเสนอย่อมมีวิธีการ
นำเสนอที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ซึ่งประเด็นหลักต่อไปนี้ คือ สิ่งที่ผู้นำเสนอต้องคำนึงอยู่
เสมอให้ขณะที่กำลังเตรียมนำเสนอ

ภาพที่ 8.6 การร่างบทพูด
จากภาพที่ 8.6 ผู้นำเสนอสามารถร่างบทพูด โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์,
2554: 18-20)
2.1 การเตรีย มบทพู ด ผู้น ำเสนอสามารถแบ่ง ออกเป็น ส่ว นต่ าง ๆ เท่าที่นำเสนอ เช่น
ผู้นำเสนอมีเวลาในการนำเสนอ 15 นาที สามารถแบ่งเวลาดังกล่าวออกเป็นช่วงย่อย ๆ เพื่อจัดสรรบท
พูดแต่ละส่วน เช่น ผู้นำเสนออาจใช้เวลา 2 นาที สำหรับพูดข้อมูลทั่วไป 6 นาที สำหรับการพูด
ประเด็นหลัก 2 นาที สำหรับการพูดสรุป และ 5 นาที สำหรับการตอบคำถาม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
ทั้งหมดนี้ล้วนขึ้นอยู่กับหัวข้อการนำเสนอและกลุ่มผู้ฟัง ดังนั้นอย่ายึดติดการนำเสนอในรูปแบบเดิม ๆ
เพราะ ผู้นำเสนอจะต้องยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนการนำเสนอถ้าจำเป็น
ในการเตรียมบทพูด สามารถจำแนกได้ 4 ประเด็น ได้แก่
2.1.1 คำกล่าวทักทาย คือ การทักทายผู้ที่ฟังการพูดของเรา โดยปกติ ผู้นำเสนอจะ
ทักทายโดยเรียงลำดับจากผู้อาวุโสมากมายังบุคคลทั่วไป เช่น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านรองผู้ว่า
ราชการจังหวัด ท่านนายอำเภอ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน สิ่งพึงระวัง คือ ควรรู้ว่า ใครบ้างที่มาร่วม
ฟั ง และเทคนิ ค คื อ หากจดจำชื ่ อ ไม่ ไ ด้ สามารถเอ่ ย ตำแหน่ ง หน้ า ที ่ ก ารงานของบุ ค ค ลนั ้ น ได้
(สุดปฐพี เวียงสี, 2557)
2.1.2 การเปิดเรื่องในการนำเสนอที่ดีจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้นำเสนอได้
เพราะถ้าผู้นำเสนอเริ่มต้นดีส่วนที่เหลือก็จะง่าย ด้วยเหตุนี้เองผู้นำเสนอจะต้องวางแผนในการใช้
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ประโยคเปิดการนำเสนออย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด โดยประโยคดังกล่าวควรเป็น
ประโยคที่สั้น มีความเฉียบคมและตรงประเด็น ถ้าผู้นำเสนอกำลังผู้ให้บุคคลภายนอกองค์กรฟัง เช่น
การนำเสนอในในงานแสดงสินค้า โดยมีลูกค้าคือกลุ่มเป้าหมาย ให้ผู้นำเสนอแนะนำตัวเองโดยย่อ
และไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงรายละเอียดมากจนเกินไป โดยให้แนะนำชื่อ ตำแหน่ง และหัวข้อโดยรวมที่
ผู้นำเสนอจะนำเสนอเท่านั้น จากนั้นแจ้งให้ผู้ฟังทราบถึงการนำเสนอว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ เพื่อให้ผู้ฟัง
เตรียมตัวและตั้งใจฟังการนำเสนอ จากนั้นกำหนดขอบเขตของเนื้อหาที่จะนำเสนอ เพื่อให้ผู้ฟัง
สามารถพิจารณาได้ว่าพวกเขาจะต้องรับข้อมูลที่ผู้นำเสนอพูดมากแค่ไหน และผู้นำเสนอชี้แจงให้ผู้ฟัง
ทราบว่า ผู้ฟังสามารถตั้งคำถามหรือพูดคุยกับคุณอย่างไร เช่น หากผู้ฟังมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม
ในช่วงท้ายของการนำเสนอ หรือให้ยกมือถามได้เลยในระหว่างที่ผู้นำเสนอกำลังนำเสนอ เป็นต้น
(ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์, 2554: 30)
การเปิดเรื่องในการนำเสนอ ดร.ลินน์ แฮรัลด์ ฮ็อก (อ้างถึงในสวัสดิ์ บันเทิงสุข,
2553: 103) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น เคยกล่าวให้ความเห็นเกี่ยวกับการพูดไว้ว่า
“ตรึงผู้ฟังไว้ตั้งแต่เปิดฉาก นั่นคือ การใช้คำพูดบางอย่างยึดความสนใจของผู้ฟังไว้ทันที” ทั้ งนี้ในการ
เปิดเรื่องนำเสนอเป็นวิธีการเปิดฉากของการพูดไว้ดังนี้ (สวัสดิ์ บันเทิงสุข, 2553: 104-113)
2.1.2.1 เปิดฉากการพูดด้วยการเร้าความอยากรู้อยากเห็น ความอยากรู้
อยากเห็นเป็นความต้องการอย่างหนึ่งของมนุษย์ หากผู้นำเสนอสามารถเอาความเชื่อนี้มาใช้ในการพูด
ผู้นำเสนอสามารถเร้าความสนใจของผู้ฟังได้ ตัวอย่าง
“ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ชั่วเวลาที่ผมเริ่มลุกขึ้นจากเก้าอี้และมายืนอยู่ต่อ
หน้าท่านทั้งหลายในขณะนี้นั้น ได้มีความสุญเสียเกิดขึ้นแล้วนับมูลค่าถึง 10 ล้านบาท........”
“ ท่านทราบหรือไม่ว่า การมีทาสยังคงกระทำกันในปัจจุบันนี้ โดยชาติต่าง
ๆ ในโลกถึงเจ็ดสิบชาติด้วยกัน.....”
ตัวอย่างที่ได้ยกมาสามารถสร้างความสนใจให้กับผู้ฟัง เร้าความอยากรู้
อยากเห็น เช่น ความสู ญเสียอะไรกันช่างรวดเร็วถึงขนาดชั่วเวลา 10 วินาที สามารถสูญเสียได้เป็น
ล้าน ๆ บาท หรือ ยังมีชาติต่าง ๆ มากมายถึงขนาดนี้เชียวหรือที่ใช้ระบบทาสอยู่
2.1.2.2 เปิดฉากด้วยการพูดแบบพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ คือ การเอาผลมา
บอกแล้วอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ตื่นเต้นภายหลัง ตัวอย่าง
“ ท่านผู้ฟังที่เคารพ มันไม่น่าจะเป็นไปได้ ที่เกิดไฟไหม้ขึ้นที่ออสเตรเลียจน
ไม่สามารถควบคุมไฟป่าได้......”
“ โลมาปากขวดเกยตื้นหาดระยองสุดยื้อสิ้นใจตายคาดคลื่นซัดหลงทิศ....”
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ในการเปิดฉากด้วยการพูดแบบพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ ข้อสำคัญ คือ ต้อง
ตื่นเต้น แต่ต้องเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระและเข้าเนื้อหาโดยรวดเร็วให้ได้
2.1.2.3 เปิดฉากพูดด้วยเรื่องหรือตัวอย่างแปลก ๆ ข้อสำคัญของการเปิด
ฉากในลักษณะนี้จะต้องเป็นเรื่องจริง และไม่จำเป็นต้องค้นคว้ามากมาย แต่อาจนำประสบการณ์ของ
ผู้นำเสนอเองมาพูดได้
2.1.2.4 เปิดฉากขึ้นต้นด้วยการตั้งคำถามคำถามที่ผู้นำเสนอจะนำไปใช้เป็น
การเปิดฉากไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเสมอไป เพราะผู้นำเสนอไม่ใช่ผู้ทำหน้าที่ทดสอบผู้ฟัง แต่ตั้งคำถาม
ขึ้นเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความสนใจเรื่องที่กำลังเสนอ แม้แต่ประโยค “ท่านเชื่อหรือไม่...” จะมีอะไรที่ดีไป
กว่า...” หรือ “ถ้าท่านถูกถามว่าท่านเองประพฤติตัวดีแล้วหรือยัง ท่านจะตอบว่าอย่างไร...” เป็นต้น
2.1.2.5 การเปิดฉากขึ้นต้นด้วยคติพจน์หรือกล่าวขอบคุณบุคคลสำคัญ
ตัวอย่าง
“ท่านสมาชิกที่เคารพ 2,000กว่าปีมาแล้ว พระพุทธองค์ตรัสไว้ให้นักพูดได้
ระลึกอยู่เสมอ พุทธจน์นี้อาจเป็นตำราการพูดได้ด้วยอย่างไม่ต้องสงสัย หทยสสสทิสี วาจา เนลํหทยํ
คมา ซึ่งขอแปลความว่า คำพูดที่ออกจากใจ ย่อมถูกรับฟังด้วยใจ”
“ข้าพเจ้าขอเพียงเรือใบลำน้อยกับลิ้นอีก 2 นิ้วเท่านั้นที่จะกระทำการ
ครั้งนี้” จูล่งกล่าวอาสากับนายของเขา”
“ครูคืออาวุธลับของชาติ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เคยกล่าวไว้ใน
หลายที่”
ถ้าผู้นำเสนอเห็นว่าการพูดเปิดฉากแบบนี้ไม่ยาก ก็จงอย่าละเลย จงสรรหา
ถ้อยคำนั้น ๆ มาให้ได้ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้นำเสนอที่มีต่อผู้ฟังได้เป็นอย่างดี
2.1.2.6 การเปิดฉากเริ่มต้นด้วยสิ่งที่อยู่ในความสนใจอย่างใหญ่หลวงของ
ผู้ฟัง ตัวอย่าง
“ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป” ประโยคนี้เหมาะสำหรับพูดในยาม
วิกฤตการณ์ทางการเมือง หรือเมื่อรัฐประหาร ผู้นำเสนอสามารถโยงมันเข้าสู่สิ่งที่ผู้นำเสนอพูดต่อไปได้
“ ในก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่ง ๆ ที่ท่านรับประทานเข้าไปนั้น จะมีสารที่เป็นพิษ
ต่อร่างกายของท่านถึง 7 อย่างด้วยกัน ประการแรก...”
ในการเปิดฉากเริ่มต้นที่อยู่ในความสนใจของผู้ฟัง ผู้นำเสนอจะต้องสังเกต
และจดจำ สามารถนำมาประยุกต์และนำมาใช้อย่างถูกกาลเทศะ
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2.1.2.7 การเปิดฉากเริ่มต้นด้วยการทำให้ตื่นตะลึง ตัวอย่าง
“ชาวอเมริกันเป็นอาชญากรที่ร้ายกาจที่สุดในโลก เฉพาะที่คลีฟแลนด์และ
โอไฮโอ มีฆาตกรรมมากกว่ากรุงลอนดอนถึง 5 เท่า”
“ท่านทราบหรือไม่ว่าเมืองไทยมีผู้ป่วยโรคเอดส์เป็นอันดับที่ 59 ของโลก
และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย”
ก่อนที่ผู้นำเสนอจะใช้วิธีการเปิดฉากด้วยวิธีนี้ ผู้นำเสนอต้องเชื่อเสียก่อนว่า
มนุษย์เราชอบความตื่นเต้น ชอบความตกตะลึง ถึงผู้ฟังบางคนอาจไม่ชอบโดยตรง แต่มันก็สะกดเขา
ให้สนใจมันได้ และเมื่อผู้นำเสนอสามารถทำให้ผู้ฟังมีอารมณ์ร่วม ก็เท่ากับว่าผู้นำเสนอได้สะกดผู้ฟังไว้
นั่นเอง
2.1.2.8 การเปิดฉากเริ่มต้นด้วยเรื่องที่บังเอิญเกิดขึ้น ความบังเอิญคือสิ่งที่
เราไม่คาดว่ามันจะเกิดขึ้น ผู้นำเสนอไม่ได้คาดมาก่อนว่าจะมีสิ่งนั้นเกิดขึ้น มันจึง “สด” และเรียกร้อง
ความสนใจได้ดีอยู่เสมอ เรื่องบังเอิญอาจเป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังคล้ายนิทาน ฟังง่าย เข้าใจง่าย และตาม
หลักฐานทางจิตวิทยาทำให้เชื่อว่า ไม่ได้เฉพาะเด็กเท่านั้นที่ชอบฟังนิทาน ผู้ใหญ่ก็ชอบฟังนิทานด้วย
เช่นกัน ตัวอย่าง
“ ขณะที่รถไฟแล่นผ่ านเมือ งหนึ่ ง ระหว่างกรุงเทพฯ ขอนแก่น ทำให้
ข้าพเจ้าระลึกถึงการแต่งงานของคู่บ่าวสาวคู่หนึ่ง เรื่องมีอยู่ว่า...”
“ ก่อนที่ผมจะเดินทางมาที่นี่ ผมได้พบเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้า งถนน
เรื่องราวของเขาช่างสอดคล้องกับพวกเราที่นี่อย่างคาดไม่ถึง ผมเริ่มต้นถามเขาว่า...”
2.1.2.9 ระวังการเริ่มต้นด้วยการตลกขบขัน ถ้าผู้นำเสนอสามารถทำให้
ผู้ฟังมีเสียงหัวเราะได้ในทันทีที่ผู้นำเสนอเริ่มเปิดฉากการพูดก็ไม่ควรรีรอ เพราะมันจะเรียกร้องความ
สนใจจากผู้ฟังได้อย่างกว้างขวาง นั่นหมายถึงผู้ฟังเริ่มสนุกและเป็นกันเองกับผู้นำเสนอแต่ถ้าผู้นำเสนอ
คาดว่าผู้ฟังจะต้องมีอารมณ์ขัน แต่กลับไม่ได้ยินเสียงหัวเราะหรือแม้แต่รอยยิ้มจากผู้ฟัง เมื่อเกิด
เหตุการณ์เช่นนี้ สิ่งที่ผู้นำเสนอจะต้องกระทำคือ ใจเย็น แล้วแก้ไขสถานการณ์ทันที วิธีนี้อย่ าเปิดฉาก
เป็นการพูดแบบพิธีรีตองมากเกินไป เพราะจะทำให้ผู้ฟังไม่สามารถเข้าถึงและเป็นกันเองกับผู้นำเสนอ
ได้ และจะมีแต่ความแห้งแล้ง จืดชืด จนเสียบรรยากาศไปด้วยเช่นกัน
2.1.3 เนื้อเรื่อง เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการนำเสนอ ถ้าไม่มีเนื้อเรื่องการนำเสนองานก็
เกิดขึ้นไม่ได้ การเตรียมเนื้อ เรื่อง คือการกำหนดว่าเนื้อ เรื่องที่นำเสนอมีประเด็นใดบ้าง ควรมีการ
จัดลำดับเนื้อเรื่องอย่างไร เนื้อเรื่องเป็นสิ่งสำคัญในการนำเสนอ ผู้นำเสนอจะต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจเนื้อเรื่องที่ตนนำเสนอเป็นอย่างดี เรียกว่า รู้ลึก รู้จริงในสิ่งที่พูด เมื่อผู้นำเสนอรู้และเข้าใจในสิ่งที่
เรานำเสนอ จะทำให้สามารถถ่ายทอดข้อมูลให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ขั้นตอนในการสร้างเนื้อเรื่อง
ประกอบด้วย (สวัสดิ์ บันเทิงสุข, 2553: 114-118)
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2.1.3.1 ขั้นรวบรวมเนื้อหาสาระ ผู้นำเสนอวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการ
พูดนำเสนอในครั้งนั้น แล้วพยายามรวบรวมเนื้อหาสาระที่จะพูดให้เป็นกลุ่มก้อนให้มันติดแน่นอยู่ใน
ความคิดของผู้นำเสนอ อย่าให้มันกระจัดกระจาย เนื้อหาสาระไม่จำเป็นต้องอยู่ในหนังสือหรือตำรา
เสมอไป บางครั้งข้อเท็จจริงที่ผู้นำเสนอต้อ งการอาจอยู่ในตัวบุคคล ผู้นำเสนอจะต้องสอบถามข้อมูล
และรวบรวมข้อมูลจากตัวบุคคลให้ได้มากที่สุด ให้ได้สาระเนื้อหาที่ครบถ้วน
2.1.3.2 ขั้นปะติดปะต่อเรื่องราว หลังจากที่ผู้นำเสนอได้เนื้อหาสาระใน
การพูดนำเสนอแล้ว ผู้นำเสนอจะต้องแยกเนื้อหาสาระนั้นเอามาพิจารณาปะติดปะต่อให้เป็นเรื่องราว
เพื่อไม่ให้ผู้นำเสนอเกิดความสับสน เพราะถ้าผู้นำเสนอเกิดความสับสนขึ้นมาเมื่อไหร่ ผู้ฟังก็อาจสับสน
และพากล่าวกันว่า “พูดไม่รู้เรื่อง” ซึ่งเป็นถ้อยคำที่แสลงใจผู้นำเสนอ ทั้งนี้การปะติดปะต่อเชื่อมโยง
เพื่อให้ประสานเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันนั้น ต้องอาศัยความคิดกลั่นกรองจะประมาทไม่ได้
2.1.3.3 ขัน้ แยกแยะความคิดและเนื้อหาสาระเป็นหัวข้อใหญ่ การกำหนด
เนื้อหาสาระออกเป็นข้อ ๆ ตามขั้นตอนนี้ เป็นการทำให้เนื้อหาสาระทำเป็นหัวข้อใหญ่สำหรับควบคุม
การเดินเรื่องของผู้นำเสนอนั่นเอง
2.1.3.4 ขั้นแยกแยะหัวข้อใหญ่เป็นหัวข้อย่อย ในขั้นตอนนี้บางหัวข้อใหญ่
อาจมีหลายหัวข้อย่อย ถ้ามีหัวข้อย่อยมากเกินไปก็จะดูไม่มีความสำคัญ การแยกเป็นหัวข้อย่อยนี้ต้อง
กำหนดด้วยตัวเลขกำกับไว้จึงจะดี
2.1.3.5 ขั้นพิจารณาเน้นหรือย้ำสิ่งที่สำคัญ ผู้นำเสนอต้องพิจารณาเนื้อหา
สาระต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนต้น ๆ สิ่งไหนเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ส่วนใดที่ต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษ
ส่วนไหนที่ต้องเพิ่มเติมเนื้อหาสาระเพื่อความสมบูรณ์ หรือส่วนไหนที่ต้องตัดออก เพราะจะทำให้
เนื้อหาไม่กระชับ
2.1.3.6 ขั้นเตรียมถ้อยคำ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญ ถึงแม้ผู้นำเสนอ
จะมีเนื้อหาสาระดีเพียงใด แต่หากผู้นำเสนอไม่สามารถเลือกสรรถ้อยคำที่เหมาะสม อาจทำให้การนั้น
นำเสนอนั้นไม่ประสบความสำเร็จได้ อย่างไรก็ตามการพูดนำเสนอจะให้น่าฟังมากเพียงใด ขึ้นอยู่กับ
การเตรีย มถ้อยคำของผู้น ำเสนอกับ ความคิดและเนื้อหาสาระนั้น ๆ ทั้งนี้ถ้อยคำจะต้องมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาและถูกต้องตามกาลเทศะ
นอกจากถ้อยคำแล้ว อัปสร เสถียรทิพย์ และลักษมี คงลาภ (2558:Online)
อธิบายว่าน้ำเสียงเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในการนำเสนองาน ไม่ว่าจะเป็นระดับเสียง ความดัง
ของเสียง และการออกเสียงโดยธรรมชาติแล้วเวลาพูดเสียงของคนเราจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับเสียง
เหมือนเส้นกราฟที่มีขึ้นสูงและลงต่ำ ผู้นำเสนอควรฝึกการใช้เสียงให้มีการใช้ระดับเสียงสูงต่ำอย่างเป็น
ธรรมชาติเพื่อให้น่าสนใจ และเสียงไม่ราบเรียบเกินไป
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ความดังของเสียง ระดับความดังเสียงของผู้นำเสนอ ควรให้เหมาะสมกับ
สภาพของสถานที่ ถ้าเป็นการนำเสนอในห้องประชุมขนาดเล็ก ควรใช้ความดังของเสียงระดับปกติ
แต่ถ้าเป็นการนำเสนอในห้องประชุมขนาดใหญ่ ควรใช้เสียงที่ดังขึ้น เพื่อให้ผู้ฟังในห้องทุกคนได้ยิน
เสียงของผู้นำเสนอชัดเจน ทั้งนี้เสียงที่ดังจะฟังดูมีอำนาจและกระตุ้นความสนใจได้ดี
ในส่ ว นของการออกเสี ย ง ก็ เ ป็ น สิ ่ ง ที ่ ส ำคั ญ มากในการนำเสนองาน
ถ้าผู้นำเสนอพูดออกเสียงไม่ชัด ผู้ฟังก็จะไม่สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ถูกต้อง นอกจากนั้นความเร็ว
ในการพูดก็มีความสัมพันธ์กับการออกเสียง ถ้าพูดเร็วเกินไปคำที่พูดต่าง ๆ ที่พูดออกมา จะฟังไม่
รู้เรื่อง ควรมีการหยุดเว้นช่วงในการนำเสนอ โดยเฉพาะหัวข้อสำคัญอาจจะเป็นการหยุดเพื่ อจะเริ่ม
หัวข้อใหม่ หรือหยุดเว้นช่วงเพื่อเปลี่ยนอารมณ์จากอารมณ์หนึ่งเป็นอีกอารมณ์หนึ่ง
2.1.3.7 ขั้นตรวจสอบและจัดระเบียบเนื้อเรื่องเป็นขั้นตอนของการ
ตรวจสอบและปรับแต่งเนื้อหาให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุดในการนำเสนอในช่วงกลางของการนำเสนอ
เนื้อหา เป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการนำเสนอรายละเอียด แต่ผู้ นำเสนอควรระมัดระวังไม่ให้ผู้ฟังเกิด
ความเบื่อหน่าย จากกราฟที่ 1 แสดงผลการวิจัยทางจิตวิทยาในเรื่องระดับความสนใจของผู้ฟั ง กับ
ระยะเวลาในการนำเสนองาน โดยศึกษาการนำเสนองานที่ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 40 นาที พบว่าช่วงเวลา
10 นาทีแรก ความสนใจของผู้ฟังจะอยู่ในระดับที่สูง หลังจากนั้นระดับความสนใจจะลดลงมาเรื่อย ๆ
จนกระทั่งประมาณ 30 นาที ระดับความสนใจจะอยู่ในระดับต่ำสุด และจะเริ่มสูงขึ้น อีกครั้งเมื่อใกล้
เวลา 5 นาทีสุดท้ายดังภาพ (อัปสร เสถียรทิพย์และลักษมี คงลาภ, 2558:Online)

ภาพที่ 8.7 กราฟแสดงระดับความสนใจในการฟัง
ที่มา : อัปสร เสถียรทิพย์และลักษมี คงลาภ, Online: 2558.
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จากผลการศึกษามีประเด็นที่น่าสนใจ 4 ประเด็น คือ ประเด็นแรกการนำเสนองาน
ในระยะเวลาสั้น ๆ จะเป็นช่วงที่ผู้ฟังมีความสนใจอยู่ในระดับที่สูง ประเด็นที่สอง การนำเสนอประเด็น
สำคัญเพื่อให้ผู้ฟังเกิดการจดจำควรนำเสนอในช่วงเริ่มต้น และช่วงสุดท้าย ประเด็นที่สาม หลังจาก
10 นาทีแรก ระดับความสนใจของผู้ฟังจะลดลง ควรจะใช้สื่อหรือเทคนิคต่าง ๆ ช่วยในการดึงความ
สนใจผู้ฟังกลับมา และประเด็นสุดท้ายระดับความสนใจของผู้ฟังจะไม่เพิ่มขึ้นในช่วงท้ายของการ
นำเสนอ หากผู้ฟังไม่ทราบว่ากำลังจะถึงช่วงท้ายของการนำเสนอ
2.1.4 การปิดเรื่อง (Closing) การปิดมีความสำคัญเท่ากับการเปิด ซึ่งถือเป็นโอกาส
สุดท้ายที่ผู้นำเสนอจะสามารถสร้างความจดจำและความประทับใจให้เกิดขึ้นกับผู้ฟัง ผู้นำเสนอ
จำเป็นต้องวางแผนการพูด ควรกล่าวย้ำและทบทวนถึงวัตถุประสงค์ในการนำเสนอและสรุปประเด็นที่
สำคัญ รวมทั้งแนวคิดหลักๆ ซึ่งเชื่อมโยงเนื้อหาทุกส่วนเข้าด้วยกันในการปิดเรื่อง หรือปิดฉากการพูด
นำเสนอ สามารถทำได้ 7 วิธี ดังนี้ (สวัสดิ์ บันเทิงสุข, 2553: 132-138)
2.1.4.1 ปิดฉากโดยการรวบรวมจุดสำคัญผู้นำเสนออาจคิดว่า เนื้อหา
สาระบางส่วนอาจไม่สำคัญสำหรับผู้ฟัง ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง ให้คิดเสมอว่า ผู้ฟังย่อมเห็นการ
สรุปโดยรวบรวมจุดสำคัญเสนอผู้ฟังนั้นเป็นของใหม่สำหรับผู้ฟังอย่าคิดว่าเป็นการ “ซ้ำ” แต่เป็นการ
“ย้ำ” อย่างน้อยที่สุดผู้นำเสนอควรย้ำให้ได้ว่าผู้นำเสนอต้องการหรือมีเจตจำนงแน่วแน่ในเรื่องที่
นำเสนออย่างไรบ้าง
2.1.4.2 ปิดฉากโดยการกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ หากผู้นำเสนอสามารถ
ทำให้ผู้ฟังเกิดการปฏิบัติในสิ่งที่ผู้นำเสนอมีความต้องการให้ผู้ฟังได้ปฏิบัติได้ นั่นแสดงถึงความสำเร็จ
ของการพูดนำเสนอ แต่หากผู้ฟังไม่เกิดการปฏิบัติตาม ผู้นำเสนอจะต้องเร่งระดมความคิดและกระตุ้น
ความคิดของผู้ฟังให้เกิดการคล้อยตามและปฏิบัติตาม
2.1.4.3 ปิดฉากโดยการยกย่องผู้ฟัง การยกย่องผู้ฟังอย่างสุจริตใจนับเป็น
การปิดฉากที่เรียบง่ายและประทับใจจนอาจอยู่ในความทรงจำของผู้ฟังได้อีกวิธีหนึ่ง เพราะคล้าย ๆ
กับว่าผู้ฟังได้ทิ้งบางอย่างไว้ให้กับผู้ฟัง และผู้นำเสนอก็ได้รับบางอย่างจากผู้ฟัง จึงเป็นเรื่องยากที่ผู้ฟัง
จะไม่รู้สึกว่าเขายังระลึกถึงคำพูดของผู้นำเสนออยู่
2.1.4.4 ปิดฉากโดยการทำให้ผู้ฟังหัวเราะสิ่งที่จะทำให้ผู้ฟังมีชีวิตชีวา คือ
การได้ยิ้มและหัวเราะ นำเสนอต้องกำหนดจุดของเนื้อหาปิ ดฉาก ว่าจะสร้างเสียงหัวเราะได้ในเนื้อหา
ตอนใดบ้างแต่ต้องแฝงไปด้วยสาระที่ไม่หลุดประเด็นเนื้อหาสาระในตอนนั้น
2.1.4.5 ปิดฉากโดยการนำคติพจน์ หรือคำพังเพยมากล่าวอ้างมีทั้ง
ความหมายที่ลึกซึ้ง เป็นการสรุปรวบยอดและมีความไพเราะ ดังนั้นผู้นำเสนอสามาถปิดฉากการพูด
นำเสนอด้วยคำพั งเพยหรือคติพจน์ ก็ย่อมหมายความว่าผู้นำเสนอสามารถนำเสนอจบได้อย่างมี
ความหมายและไพเราะ
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2.1.4.6 ปิดฉากโดยอ้างคำสอนทางศาสนา เป็นถ้อยคำที่มีอิทธิพล ดังนั้น
ถ้าผู้นำเสนอปิดฉากการพูดนำเสนอโดยอ้างคำสอนทางศาสนาเข้ามาประกอบ กล่าวได้ว่าคำพูดของ
ผู้นำเสนอมีอิทธิพลและศักดิ์สิทธิ์ สามารถทำให้ผู้ฟังคล้อยตามได้
2.2 การจดประเด็น ผู้นำเสนอจดประเด็นทั้งหมดที่ต้องการจะพูด และเรียงลำดับการพูด
อย่างสมเหตุสมผล ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ผู้นำเสนอสามารถวางกรอบหรือสร้างระบบในการนำเสนอของผู้
นำเสนอ รวมทั้งยังช่วยเน้นถึงจุดสำคัญที่ผู้นำเสนอต้องนำเสนอได้
2.3 เตรียมนำเสนอ ผู้นำเสนอควรเตรียมข้อมูลในการนำเสนออย่างสั้นกระชับและเรียบง่าย
ที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ผู้นำเสนอสามารถจัดการและจดจำข้อมูลได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ผู้ฟังมักจะ
มองว่าการนำเสนอที่ใช้ระยะเวลาที่สั้นมักมีประสิทธิผลมากกว่า เนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่ชอบการ
นำเสนอที่ใช้ระยะเวลามากจนเกินไป และจะไม่จำข้อมูลอะไรที่ไม่จำเป็น
2.4 หลีกเลี่ยงการอัดข้อเท็จจริงและตัวเลขให้กับผู้ฟังมากจนเกินไป เพราะตัวเลขที่เหมาะสม
ไม่กี่ตัวก็สามารถช่วยแสดงให้เห็นภาพของสิ่งที่คุณต้องการจะกล่าวถึงได้อย่างชัดเจน และการกล่าวถึง
ตัวเลขมากเกินไปจะทำใหผู้ฟังมึนงงกับตัวเลขได้ ซึ่ง จะทำให้การฟังในครั้งนั้นเป็นเรื่องที่ยาก ในทาง
กลับกัน หากผู้นำเสนอใช้กราฟ แผนภูมิ หรือรูปภาพตารางแทนการใช้ตัวเลข เพื่อแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่
ผู้นำเสนอพูดได้ชัดเจนขึ้น โดยเน้นถึงประเด้นหลักที่สำคัญก็เพียงพอ และคิดหาวิธีการที่จะทำให้ผู้ฟัง
เข้าใจข้อมูลเหล่านี้อย่างสร้างสรรค์
2.5 อย่าใช้ศัพท์เทคนิคและศัพท์เฉพาะมากจนเกินไป ในการนำเสนอการใช้ศัพท์เทคนิคมัน
อาจดูน่าสนใจหากผู้ฟังเป็นคนกลุ่มเดียวกันและเข้าใจผู้นำเสนอ แต่หากผู้ฟัง มีความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่
นำเสนอน้อย หากผู้นำเสนอใช้ศัพท์เทคนิคมากจนเกินไป อาจทำให้ผู้ฟังไม่เข้าใจและเกิดความเบื่อ
หน่ายต่อเรื่องที่นำเสนออยู่ ดังนั้นหากผู้นำเสนอจำเป็นต้องใช้ศัพท์เฉพาะหรือคำย่อ ผู้นำเสนอจะต้อง
อธิบายตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นก่อว่าคำย่อหรือศัพท์เฉพาะเหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไร เพื่อให้ทุกคนได้
ทราบและสามารถติดตามการนำเสนอได้อย่างราบรื่น
3. การพิจารณาถึงสื่อและเครื่องมือในการนำเสนอ
การนำเสนองานบางครั้งอาจไม่สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
อาจเป็นเพราะความยากของเนื้อหาที่นำเสนอหรือความสามารถในการอธิบายของผู้นำเสนอไม่ดีพอ
ดังนั้น การแก้ไขปัญหาดั งกล่ าวด้ว ยการใช้ส ื่ อประกอบในการนำเสนอ เช่น ภาพถ่าย แผนภูมิ
แผนภาพ คลิปภาพ คลิปเสียง เป็นต้น จากเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวไกลในปัจจุบัน ทำให้สื่อที่ใช้ในการ
นำเสนอมีลูกเล่น มีความน่าสนใจมากขึ้น ประกอบกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบสื่อ
สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกสบายมากกว่าแต่ก่อน ผู้นำเสนอบางคนจึงให้ความสำคัญในการ
เตรียมสื่อ มากกว่าการเตรียมเนื้อหา ประกอบกับความเชื่อว่าหากนำเสนอด้วยสื่อที่ดูดี เทคนิค
หลากหลาย จะทำให้การนำเสนอสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้ ความเชื่อดังกล่าวมีความ
ถูกต้องแต่ไม่ถูกทั้งหมด เพราะหากผู้นำเสนอนำเสนอด้วยสื่อที่สวยงาม โดยไม่มีความรู้ ความเข้าใจใน
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เรื่องที่นำเสนอ ก็จะไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้ ดังนั้นการใช้สื่อในการนำเสนอพึ งระลึก
เสมอว่าให้สื่อเป็นตัวรอง ที่ช่วยเสริมความเข้าใจในเนื้อหา ผู้นำเสนอจะต้องเป็นตัวเอกในการนำเสนอ
ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกสื่อหรือเครื่องมือในการนำเสนอ ผู้นำเสนอจะต้องไม่อัดข้อมูล
บนแผ่นสไลด์แผ่นเดียว หรือบนหน้ากระดาษหน้าเดียวจนมากเกินไป เนื่องจากผู้ฟัง จะหมดความ
สนใจในสิ่งที่ผู้นำเสนอกำลังพูดและพยายามอ่านทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้า นอกจากนี้ผู้นำเสอจะต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าผู้ฟังสามารถมองเห็นข้อมูลบนสไลด์ได้อย่างชัดเจนด้วยการใช้ตัวอักษรที่
ใหญ่ หนา และอ่านง่าย นอกจากนี้ผู้นำเสนอสามารถเลือกใช้ภาพประในการนำเสนอ จะช่วยให้การ
นำเสนอมีประสิทธิผลมากกว่าการพูดเพียงอย่างเดียว (ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์, 2554: 21) ทั้งนี้
เทคนิคการทำสื่อเพื่อการนำเสนอจะกล่าวในหัวข้อถัดไป
4. การซักซ้อมก่อนการนำเสนอ
เมื ่ อ ได้ ส ร้ า งสื ่ อ นำเสนอพร้ อ มกั บ เนื ้ อ หาสาระที่ เ ตรี ย มไว้ แ ล้ ว สิ ่ ง ที ่ ต ้ อ งทำต่ อ ไป คื อ
การซักซ้อมการบรรยาย ผู้นำเสนอสามารถตรวจสอบท่าทางของตัวเองได้ในกระจกบานใหญ่ ๆ สังเกต
น้ ำ เสี ย งและท่ า ทาง เพื ่ อ ป้ อ งกั น การประหม่ า ขณะอยู ่ ท ่ า มกลางสายตาประชาชนจำนวนมาก
จุดประสงค์ของการซ้อมก่อนการนำเสนอจริงมีดังนี้ (กฤติยา พลหาญ, 2562: Online )
4.1 ซ้อมเพื่อให้เข้าใจข้อมูลอย่างถ่องแท้ ในขณะที่ผู้นำเสนอทดลองบรรยายแต่ละ
หัวข้อสไลด์ จะทราบโดยทันทีว่าหัวข้อใดควรเน้นพิเศษ หัวข้อใดควรข้ามไป ข้อดีอีกประการหนึ่งของ
การซ้อมการบรรยาย คือ ผู้บรรยายจะรู้ด้วยตนเองว่าอธิบายจุดใดได้ไม่ดี ซึ่งอาจเกิดจากตัวผู้บรรยาย
เองไม่เข้าใจหัวข้อนี้ หรือข้อมูลที่ได้มายังไม่กระจ่างเพียงพอ
4.2 ซ้อมเพื่อลำดับการนำเสนอที่ถูกต้องขณะทดลองบรรยาย หากพบว่าหัวข้อใดที่
มีลำดับไม่ถูกต้อง ก็สามารถกลับไปแก้ไขได้ทันที
4.3 ซ้อมเพื่อให้เกิดความมั่นใจ การทดลองซ้อมจริง ๆ หน้ากระจก วิธีการเน้นเสียง
กิริยาท่าทาง หากเราซ้อมไปเรื่อย ๆ จะเกิดความชำนาญและความมั่นใจ ช่วยให้ภาพโดยรวมของการ
นำเสนอจริงเป็นไปอย่างราบรื่น
4.4 ซ้อมเพื่อหากำหนดเวลาที่แน่นอน การจับเวลาการซ้อมบรรยาย จะได้ทราบว่า
ควรเน้นหัวข้อใดบ้าง หรือควรใช้เวลากับเรื่องใดเป็นพิเศษ ถ้าพบว่าใช้ช่วงเวลาใดไม่เหมาะสมเราจะ
ได้หาทางป้องกันและแก้ไขได้ทันที
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การนำเสนอแบบออนไลน์

ภาพที่ 8.8 การนำเสนอในรูปแบบออนไลน์
การนำเสนอออนไลน์ เป็นการนำเสนอในรูปแบบเสมือนจริงและมีความแตกต่างกับ การ
นำเสนอต่อหน้าผู้ฟังโดยตรง นั่นคือลักษณะของการถ่ายทอดข้อมูล หรือสิ่งที่ผู้นำเสนอยากนำเสนอ
ให้กับผู้ฟังอย่างกระชับแต่ได้ใจความเพื่อให้สิ่งที่นำเสนอนั้นส่งถึงผู้ฟังอย่างแท้จริง แต่เนื่องจากการ
นำเสนอออนไลน์ผู้ นำเสนอไม่ได้อยู่ต่อหน้าผู้ฟังในขณะที่นำเสนอ ดังนั้นผู้นำเสนอจำเป็นต้องสร้าง
ภาพลักษณ์และสาระสำคัญของเนื้อหาที่นำเสนอให้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ที่เข้ามาฟังการ
นำเสนอได้ นอกจากนี้ผู้นำเสนอจำเป็นต้องพิจารณาลักษณะของการนำเสนอและการสร้างอารมณ์
ร่วมให้สามารถดึง ผู้ฟังและทำความเข้าใจกับสิ่งที่ผู้นำเสนอกำลังนำเสนอ ทั้งนี้หลักการนำเสนอ
ออนไลน์ ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์ (2554:64-77) ได้อธิบายขั้นตอนการนำเสนอออนไลน์ไว้อย่าง
น่าสนใจ สามารถสรุปได้ในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
1. พิจารณาถึงความยาวและรูปแบบของเนื้อหาที่จะนำเสนอ
สิ่งแรกและเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดในการนำเสนอแบบออนไลน์ คือ การพิจารณาว่าใคร
คือผู้ที่เข้ามาฟังการนำเสนอ ผู้นำเสนอต้องการพูดอะไรกับผู้ฟัง และผู้นำเสนอจะแบ่งเนื้อหาดังกล่าว
อย่างไรเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์และครบถ้วน ทั้งนี้ผู้นำเสนอจะต้องกำหนดโครงสร้า ง
ให้กับเนื้อหา เนื่องจากคนโดยทั่วไปมักจะไม่ค่อยอ่านเนื้อหาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เรียงตามลำดับ
มากนัก แต่พวกเราจะใช้วิธีการอ่านผ่าน ๆ และเลือกอ่านเฉพาะคำหรือประโยคที่พวกเขาสนเป็น
พิเศษเท่านั้น เพื่อให้ผู้ฟังสามารถเข้าถึงในสิ่งที่ผู้นำเสนอต้องการนำเสนอได้อย่างรวดเร็ว มีข้อควร
พิจารณาดังนี้
1.1 เขียนประโยคให้สั้น และสามารถดึงดูดใจผู้ที่เข้ามาฟังการนำเสนอ
1.2 ตรวจดูให้แน่ใจว่าเนื้อหาในแต่ละบรรทัดมีความยาวไม่เกิน 12-13 คำ
1.3 สร้างจุดเด่นให้กับคำหรือข้อความที่สำคัญ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ที่เข้ามา
ฟังการนำเสนอ
1.4 ให้นำเสนอหนึ่งแนวคิดต่อหนึ่งย่อหน้า และเขียนเนื้อหาในแต่ละย่อหน้าให้สั้น
กะทัดรัด โดยไม่เกิน 3-4 บรรทัดต่อหนึ่งย่อหน้า
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1.5 แบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อย่อย ลำดับตัวเลข หรือแยกเป็นประเด็นที่ชัดเจนอย่าง
เหมาะสม
1.6 ตรวจสอบความถูกต้องของคำ ตัวเลข ให้ถูกต้อง เพราะหากผู้นำเสนอสะกด
คำผิดหรือใช้หลักไวยากรณ์ไม่ถูกต้องจนเห็นได้ชัดเจนก็อาจสูญเสียความเชื่อมั่นไปได้ง่ายเช่นกัน
การพิจารณาเนื้อหาในการนำเสนอออนไลน์ ผู้นำเสนอควรพิจารณาถึงปริมาณของเนื้อในการ
นำเสนอที่เหมาะสมอย่างคร่าว ๆ ได้ด้วยการเขียนเนื้อหาที่จะนำเสนอให้เหมือนกับการนำเสนอต่อ
หน้าผู้ฟังโดยตรง และให้ผู้นำเสนอตัดเนื้อหาดังกล่าวที่ไม่จำเป็นออก ก็จะได้เนื้อหาที่สำคัญเพื่อใช้ใน
การนำเสนออย่างแท้จริง
2. การกำหนดรูปลักษณ์และอารมณ์ในการนำเสนอให้เหมาะสม
รูปลักษณ์และอารมณ์ในการนำเสนอต้องมีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์อื่น ๆ เช่น
ภาพลักษณ์ขององค์กร ตำแหน่งหน้าที่การงาน เป็ นต้น เพื่อให้ผู้ฟังได้รับข้อมูลสำคัญเดียวกันกับการ
นำเสนอด้วยวิธีการอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนำเสนอออนไลน์ผู้นำเสนอไม่ได้อยู่หน้าจอหรือต่อ
หน้าผู้ฟัง ผู้นำเสนอต้องคำนึงถึงในระหว่างการออกแบบรูปลักษณ์ของงานนำเสนอแบบออนไลน์
เมื่อการอ่านบนหน้าจอยากกว่าการอ่านเนื้อหาบนกระดาษ ผู้นำเสนอต้องคำนึงถึงในเรื่องดังนี้
2.1 หลีกเลี่ยงการใช้ตัวอักษรเล็กและเขียนติดกันจนอ่านยาก พยายามเว้นช่องไฟให้
มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
2.2 ใช้พื้นหลังสีอ่อนกับตัวหนังสือสีเข้ม
2.3 เลือกใช้สีอย่างระมัดระวัง ถึงแม้จะเป็นส่วนหนึ่งของสีและสัญลักษณ์ก็ตาม แต่
โทนสีสว่างอย่างสีแดงและสีเหลืองก็อาจทำให้ผู้ฟังเกิดอาการตาลายกับหน้าจอได้ และอ่านข้อความได้
ยาก ซึ่งการลดโทนสีให้อ่อนลงหรือเลือกใช้สีโดทนเข้มจะทำให้อ่านง่ายและสบายตามากขึ้น
2.4 เลือกใช้ตัวอักษรที่เรียบง่าย อ่านได้ชัดเจน
2.5 ใช้รูปภาพช่วยอธิบาย และเน้นประเด็นที่สำคัญให้ชัดเจนด้วยการใช้ตารางหรือ
ภาพประกอบ
2.6 พยายามรักษาความยาวแต่ละหน้าให้อยู่ในจอเดียว เนื่องจากคนทั่วไปมักจะไม่
ชอบเลื่อนลงมาอ่านข้อความทางด้านล่างมากจนเกินไปนัก
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3. การเตรียมคำถามที่คนมักจะถามบ่อยเอาไว้ล่วงหน้า
ผู้นำเสนอต้องเตรียมคำถามที่คาดว่าผู้ฟังการนำเสนอจะถามภายหลังจากการนำเสนอ
เสร็จสิ้น โดยให้ผู้นำเสนอแยกการตอบคำถามดังกล่าวไว้ในเนื้อหาอีกส่วนของการนำเสนอ ในการทำ
เช่นนี้จะแสดงให้ผู้ฟังเห็นว่าผู้นำเสนอพร้อมจะให้ความช่วยเหลือ และทำให้พวกเขากล้าติดต่อกับ
ผู้นำเสนอมากขึ้น รวมทั้งช่วยให้การนำเสนอในครั้งนั้นประหยัดเวลาและงบประมาณเช่นกัน
4. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ฟังในการนำเสนอ
การนำเสนอออนไลน์ สิ่งที่เป็นปัญหาประการหนึ่งคือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้นำเสนอ
และผู้ฟัง อย่างไรก็ตามในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำเสนอและผู้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากนัก โดยมี
วิธีการดังนี้
4.1 การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังการนำเสนอ หากผู้นำเสนอสามารถตอบโต้กับผู้ฟังได้
ถือเป็นจุดแข็งที่ยอดเยี่ยมที่สุดอย่างหนึ่งของเทคโนโลยีออนไลน์ ดังนั้น ผู้นำเสนอควรสร้างการ
นำเสนอให้มีการตอบโต้กับผู้ฟังให้มากที่สุดโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เข้ามาช่วย เช่น แบบสอบถาม
ออนไลน์ การตอบคำถามหาออนไลน์ เป็นต้น เครื่องมือเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังอย่างยิ่ง
สามารถดึงดูดความสนใจแก่ผู้ฟังได้ และยังมีแนวโน้มที่ผู้ฟังจะกลับมาดูการนำเสนอในโอกาสต่อ ๆ ไป
4.2 การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ถ้าการนำเสนออยู่บนเว็บไซต์ ผู้นำเสนอสามารถอับเดต
การนำเสนอไม่ให้ล่าช้าด้วยการเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่อย่างสม่ำเสมอ เช่น ข่าวประจำสัปดาห์ที่ผู้ฟังกำลัง
ให้ความสนใจ หรือเคล็ดลับการใช้ชีวิตในสถานการณ์ New normal ในปัจจุบัน เป็นต้น เนื้อหาใหม่
เหล่านี้จะเป็นเนื้อหาที่น่าติดตาม ซึ่งผู้นำเสนอสามารถเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
4.3 การแจกของฟรี คนทั่วไปจะจดจำและกลับมายังการนำเสนอมากขึ้น ถ้าพวกเขา
ได้รับอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์ หรือได้รับของฟรีจากการเข้ามาฟังครั้งล่าสุ ด โดยผู้นำเสนอ
จะต้องพิจารณาว่าวสามารถสอดแทรกสิ่งที่ช่วยเพิ่มมูล ค่าให้กับการนำเสนอหรือไม่ นอกจากนี้
ผู้นำเสนออาจใช้สิ่งจูงใจเพื่อให้คนเข้ามาฟังในสิ่งที่คุณนำเสนอเป็นพิเศษ อย่างการได้รับสิทธิ์เข้าร่วม
ชิงรางวัลสำหรับผู้แสดงความคิดเห็นต่อการนำเสนอก็ได้เช่นกัน
ในการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์มีความจำเป็นอย่างมากที่ข้อมูลเนื้อหาจะต้องเป็นข้อมูลที่
ทันสมัยหรือเป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ เพราะผู้ที่เข้ามารับฟังการนำเสนอจะเลิกชมการนำเสนอของผู้
นำเสนอทัน ถ้าผู้ฟังพบอะไรบางอย่างที่ล้าสมัยในการนำเสนอ ดังนั้นถ้าผู้นำเสนอต้องการ ให้การ
นำเสนอสามารถใช้งานได้ในระยะเวลาหนึ่ง ผู้นำเสนออาจตัดข้อมูลที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเวลา
ออกไปซึ่งสามารถช่วยได้ในระดับหนึ่ง
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การทำสื่อเพื่อการนำเสนอ

ภาพที่ 8.9 การทำสื่อเพื่อการนำเสนอ
การทำสื่อเพื่อการนำเสนอ ผู้นำเสนอที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ มักจะรู้สึกว่าต้องทำสไลด์ใน
การนำเสนอจำนวนหลายหน้า หรือใส่ข้อมูลทั้งหมดที่จะนำเสนอลงในสไลด์ และต้องทำให้มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนมากที่สุด ซึ่งหลักการของการนำเสนอ คือ ภาพ หรือเอกสารประกอบการนำเสนอเป็น
เพียงอุปกรณ์เสริมที่ช่วยเน้นถึงสิ่งที่ ผู้นำเสนอกำลังกล่าวถึงเท่านั้น ถ้าผู้ฟังต้องการรายละเอียด
เพิ่มเติมผู้นำเสนอจะต้องเตรียมเอกสารแจกฟรีให้กับผู้ฟังได้นำกลับไปอ่านหลังจบการนำเสนอ แต่การ
นำเสนอจะมีประสิทธิผลก็จะต้องมีสื่อที่สามารถดังดูดใจผู้ฟังด้วยเช่นกัน ซึ่งเทคนิคการทำสื่อเพื่อใช้ใน
การนำเสนอจะช่วยให้สื่อการนำเสนอมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
1. ทิศทางของหน้าตาสไลด์ในปัจจุบัน
การใช้ความสำคัญของสื่อเพื่อใช้ในการนำเสนอในทุกองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็น
เนื้อหา วิธีการถ่ายทอด หรือแม้แต่กระทั่งสื่อที่ใช้ ผู้ฟังมักจะสังเกตรูปแบบหรือลักษณะของสไลด์ที่
ผู้นำเสนอกำลังใช้ในการนำเสนอ ซึ่งในปัจจุบันหน้าตาของสไลด์มีความโดดเด่นและน่าดึงดูดใจเป็น
อย่างมาก ทั้งนี้ เบญจ์ ไทยอาภรณ์ (2561: 55-65) ได้รวบรวม 6 ทิศทางของหน้าตาสไลด์ในปัจจุบัน
ดังนี้
1.1 สไลด์แนว Flat design ลักษณะเป็นรูปแบบเรียบ ๆ แบน ๆ ไม่มีแสงและเงา
รูปแบบการออกแบบของ Flat Design เริ่มจากการลดทอนเอาสิ่งต่าง ๆ ออกไป ลดองค์ประกอบที่ดู
เป็น 3 มิติ (3Ds) เช่น การเอาเงาออกไป หรือการเปลี่ยนสี ให้เป็นพื้นสีเดียว ลดกราฟิกที่เป็นพื้นผิว
ต่าง ๆ ให้น้อยลง และเลือกใช้รูปทรงที่มีความเรียบ และสามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่หวือหวา เลือกใช้
ตัวหนังสือที่อ่านง่าย รวมไปถึงการเลือกใช้สีด้านแทนสีสดและเงา
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ภาพที่ 8.10 สไลด์แนว Flat design
1.2 สไลด์แนวภาพใหญ่เต็มสไลด์ ลักษณะสไลด์เช่นนี้สามารถเห็นได้ทั่วไปในสื่อ
ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก ก็นิยมใช้รูปขยายเต็ม พร้อมข้อความที่เป็นหัวข้อพอประมาณให้ผู้รับ
สารรู้ว่ากำลังสื่อถึงพูดถึงเกี่ยวกับอะไร ลักษณะไลด์แบบนี้จะไม่ค่อยมีตัวหนังสือมากนัก เพราะ
ผู้นำเสนอก็ต้องการให้ผู้ฟังให้ความความสนใจผู้นำเสนอมากกว่าที่ไสลด์ ดังนั้นสไลด์จึงมีหน้าที่เป็น
ฉากประกอบให้ผู้นำเสนอดูมีความน่าสนใจมากขึ้น

ภาพที่ 8.11 สไลด์แนวภาพใหญ่เต็มสไลด์
1.3 สไลด์แนวมีรูปทรงและไอคอนประกอบ มีลักษณะใช้รูปทรงเลขาคณิตเข้ามา
ช่วยในการออกแบบประกอบด้วยไอคอนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของหัวข้อในประเด็นต่าง ๆ สไลด์ใน
รูปแบบนี้มีความคล้ายคลึงกับสไลด์แนว Flat design ซึ่งแสดงความเรียบง่ายแต่ดูดีในการนำเสนอ
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ภาพที่ 8.12 สไลด์แนวมีรูปทรงและไอคอนประกอบ
1.4 สไลด์ที่มีรูปภาพเป็นพื้นหลังแต่มีสี ปกติทั่วไปเรามักเห็นไสลด์ ไม่เป็นภาพสีก็
ขาว-ดำ แต่ปัจจุบันการออกแบบสไลด์สิ่งที่พบค่อนข้างมาก คือ ภาพนั้นถูกย้อมสีให้เป็นสีเดี่ยว ๆ หรือ
ใช้สีพื้นหลังในลักษณะของการไล่สีเพิ่มมากขึ้น

ภาพที่ 8.13 สไลด์ที่มีรูปภาพเป็นพื้นหลังแต่มีสี
1.5 สไลด์มีตัวหนังสือเป็นลูกเล่น เช่น การเอียงตัวหนังสือให้ดูทแยงนิด ๆ หรือเล่น
ตัวหนังสือกับภาพพื้นหลัง ก็จะทำให้สไลด์ดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 8.14 สไลด์มีตัวหนังสือเป็นลูกเล่น
1.6 การแสดงข้ อมูล ด้ว ยอิ นโฟกราฟิ กส์ การแสดงผลแบบนี ้ช ่ว ยสไลด์ มี ค วาม
น่าดึงดูดใจ และแนวโน้มสไลด์แสดงข้อมูลด้วยอินโฟกราฟิกส์เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ
เพราะผู้นำเสนอสามารถสรุปย่อสาระสำคัญด้วยรูปกราฟิก จะช่วยให้สไลด์ลดความน่าเบื่อลงได้

ภาพที่ 8.15 การแสดงข้อมูลด้วยอินโฟกราฟิกส์
2. หลักการออกแบบสื่อการนำเสนอ
ในการสร้างสรรค์สื่อล้วนมีหลักการในการออกคล้ายคลึงกัน สรุปได้ดังนี้
2.1 ตัวอักษร มีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ในการออกแบบสื่อในการนำเสนอ
เพราะหากมีรูปแบบอักษรที่อ่านยาก หรือมีขนาดอักษรที่เล็กเกินไป ก็จะเป็นอุปสรรคต่อผู้ฟังในการ
รับ ข้อมูล เนื้อหาได้ สิ่งที่ผ ู้น ำเสนอจะต้องคำนึงในเรื่องของตัวอักษร มีดังนี้ (เนาวนิต สงคราม,
Online.)
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2.1.1 ชนิดของตัวอักษร หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ฟอนต์ (font) ปัจจุบันมีให้
เลือกมากมายในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้นำเสนอจะต้องจัดทำสื่อให้เหมาะสม คือ
2.1.1.1 ใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย

ภาพที่ 8.16 ลักษณะของตัวอักษรที่อ่านง่ายและยาก

ภาพที่ 8.17 ตัวอย่างการใช้ตัวอักษรประกอบเนื้อหา
2.1.2 ไม่ควรใช้ตัวอักษรที่หลากหลายชนิดจนเกินไปในการนำเสนอ เพราะ
จะทำให้ผู้ฟังเมื่ออ่านสื่อที่ใช้ในการนำเสนอจะทำให้เกิดอาการตาลาย และไม่สนใจในการนำเสนอได้
2.1.3 ขนาดและช่องไฟตัวอักษร ขนาดของตัวอักษรต้องระวังไม่ให้เล็ก
จนเกินไป โดยเฉพาะงานนำเสนอที่ต้องการให้ผู้ฟังอ่านได้จากระยะไกลได้ ผู้นำเสนอจะต้องทดลอง
ฉายงานนำเสนอขึ้นจอภาพแล้วยืนหลังห้องเพื่อตรวจสอบดูให้แน่ชัดว่าสามารถอ่านได้ชัดเจน อีกทั้ง
ช่องไฟของตัวออักษรจะต้องจัดวางให้สวยงาม จะทำให้อ่านง่าย และสบายตา
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2.2 สีและพื้นหลังในสื่อนำเสนอ ในการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอให้มีความน่าดึงดูดใจ
ผู้นำเสนอต้องพึ่งหลักการใช้สีเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ ซึ่งมีเทคนิคการเลือกใช้สีพื้นหลัง ดังนี้
(PresentationX, Online.)
2.2.1 เลือกใช้สีตามทฤษฎีสี

ภาพที่ 8.18 การเลือกใช้สีตามทฤษฎีสี
ในแบบแรก คือ การใช้สีที่มีเฉดสีที่แตกต่างกัน เช่น แม่สี (แดง เหลือง น้ำ
เงิน) เป็นต้น วิธีการนี้จะทำให้ผู้นำเสนอและผู้ฟังรู้ว่าสีทั้ง 3 มีความสดที่เท่ากัน ต่อมาในแบบที่สอง
คือ การเลือกใช้ส ีคู่ตรงข้ามกัน เช่น สีน้ำเงิน สีน้ำเงินอ่อน กับ สีเหลือง สีเหลืองอ่อน เป็นต้น
และแบบที่สาม คือ การเลือกใช้สีที่เรียงเป็นโทนสีเดียวกัน เช่น การเลือกใช้สีเขียวและสีเขียวอ่อน
เป็นต้น
2.2.2 สร้างความแตกต่างของสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ภาพที่ 8.19 ตัวอย่างความแตกต่างของสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง
การเลือกสีของตัวอักษรเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเลือกให้กับสีของพื้นหลัง
ถ้าสีของตัวหนังสืออ่อน ควรเลือกพื้นหลังเป็นสีเข้ ม และถ้าสีพื้นหลังเป็นสี อ่อนควรเลือกสีตัวอักษร
เป็นสีเข้ม เพื่อสร้างความแตกต่างของสีให้ผู้ฟังสามารถอ่านข้อความบนสื่อได้ง่ายขึ้น
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2.2.3 ใช้ทฤษฎี 60-30-10

ภาพที่ 8.20 การเลือกใช้สีตามทฤษฎี 60-30-10
ถ้าผู้นำเสนอใช้สีในสื่อการนำเสนอหรือสไลด์แค่ 3 สี จะทำให้ผู้นำเสนอ
เลือกสีสมดุลตามทฤษฎี 60-30-10 โดยการแบ่งการออกแบบสไลด์เป็นหน่วยเปอร์เซ็นต์ 60% แรก
คือ การใช้สีพื้นของสไลด์ 30% สำหรับต่อมาสีที่สองที่จะใช้ในสไลด์ และ 10 % สุดท้าย คือ การนำสี
ไปใช้ในการเน้นส่ วนที่สำคัญของสไลด์ วิธีนี้จะช่วยให้เกิดความสมดุลของสีที่เข้ากันและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
2.3 การใช้ภาพประกอบ การใช้ภาพประกอบสื่อการนำเสนอหรือสไลด์ ต้องเป็น
ภาพที่สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนกับเนื้อหาที่นำเสนอ โดยมีเทคนิคการเลือกใช้ภาพประกอบ
ดังนี้ (เบญจ์ ไทยอาภรณ์, 2561: 102-109)
2.3.1 เลือกภาพที่มีความละเอียดสูง ในการเลือกภาพเพื่อนำมาประกอบ
สไลด์ ภาพนั้นต้องมีความละเอียดสูงหรือเพียงพอที่จะทำให้ภาพประกอบนั้นมีความชัดเจน คงความ
สวยงามไว้ และเมื่อต้องการลดหรือเพิ่มขนาดไฟล์สไลด์สามารถบีบอัดให้มีขนาดเล็กลงได้ แต่หากผู้
นำเสนอเลือกใช้ภาพที่มีขนาดเล็กเมื่อถึงเวลาต้องการขยาย จะทำให้ภาพแตกไม่สวยงาม

ภาพที่ 8.21 ตัวอย่างภาพประกอบที่มีความละเอียดสูงและต่ำ
ที่มา : ถ่ายเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
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2.3.2 เลือกภาพที่มีพื้นที่ว่าง หากต้องการใส่ตัวหนังสือหรือรายละเอียด
เพิ่มเติม ควรเลือกภาพที่มีพื้นที่ว่างพอประมาณเพื่อให้สามารถใส่ข้อความลงไปได้ตามสมควร

ภาพที่ 8.22 ตัวอย่างภาพที่มีพื้นที่ว่าง
ที่มา : ถ่ายเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562
2.3.3 ระมัดระวังรูปภาพที่มีลายน้ำ เนื่องจากภาพที่มีลายน้ำส่วนใหญ่เป็น
ภาพให้คลังภาพประเภท Stock Photo ที่มีไว้สำหรับขายสิทธิ์ให้นำไปใช้งาน หากนำภาพไปใช้ใน
สไลด์อาจทำให้ขาดความน่าเชื่อถือได้ ส่งผลกับการนำเสนอซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่แนะนำให้ทำ

ภาพที่ 8.23 ตัวอย่างภาพที่มีลายน้ำ
ที่มา : ถ่ายเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
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2.3.4 ขยายหรือย่อภาพให้ถูกสัดส่วน ในการขยายหรือย่อภาพดึงภาพใน
ทุกทิศทาง ทำให้บางครั้งรูปออกมาไม่พอดีกับสไลด์ ผลที่ตามมาคือภาพมีความผิดเพี้ยนผิดสัดส่วนทำ
ให้ดูภาพไม่น่าดูและส่งผลให้ผู้นำเสนอขาดความมั่นใจในการนำเสนอสไลด์นั้น ผู้นำเสนอต้องระวังอยู่
ให้การย่อหรือขยายภาพผิดสัดส่วนเด็ดขาด

ภาพที่ 8.24 ตัวอย่างการขยายหรือย่อภาพให้ถูกและไม่ถูกสัดส่วน
ที่มา : ถ่ายเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
2.4 เลือกใช้แผนภาพ หรือกราฟิกประกอบให้เหมาะสม ปฏิเสธไม่ได้ว่าในงาน
นำเสนอหลาย ๆ งาน มักจะมีการนำเสนอเนื้อหาในเชิงตัวเลข สถิติ หรือตารางข้อมูล ดังนั้นในการ
นำเสนอเนื้อหาเหล่านี้ ควรเลือกประเภทของแผนภาพให้เหมาะกับเนื้อหาของเรา เช่น กราฟแท่งจะ
เหมาะกับข้อมูลที่มีชื่อและมีการแสดงลำดับของข้อมูล โดยเราอาจวางได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
หรือเพิ่มมิติให้เกิดความสวยงามก็ได้ เพราะฉะนั้นการเลือกใช้แผนภาพที่ดีก็ส่งผลทำให้คนดูสามารถ
เข้าใจเนื้อหาของเราได้ง่ายขึ้นเช่นกัน (9experttraining, Online)

ภาพที่ 8.25 ตัวอย่างกราฟแท่งและกราฟวงกลม
ที่มา : https://bit.ly/2ZAVQn2
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บทสรุป
การนำเสนอ เป็นการสื่อสารเพื่อเสนอข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็นหรือ ความต้องการไปสู่
ผู้รับสาร โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ อันจะทำให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการนำเสนอ
ซี่งหลักการนำเสนอโดยใช้สื่อ เป็นการนำเสนองานหรือผลงานนั้นสื่อนำเสนอเปรียบเสมือนสะพาน
เชื่อมเนื้อหาของผู้บรรยายไปยังผู้ฟังและผู้ชม ดังนั้นสื่อจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมาก สื่อที่ดีจะช่วยให้
การถ่ายทอดเนื้อหาสาระทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามสิ่งที่จำเป็นต่อการนำเสนอ คือ
วิธีการพูด การใช้ท่าทาง และสื่อ เพื่อกระตุ้นอารมณ์และสร้างความประทับให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกร่วม
องค์ประกอบของการนำเสนอ ประกอบด้วย 1) ผู้นำเสนอ จะต้องวิเคราะห์ผู้รับข้อมูลศึกษา
งานหรือข้อมูลนั้น ตลอดจนสร้างหรือใช้สื่อและโปรโตคอลที่มีคุณภาพ เพื่อให้การนำเสนองานนั้น
บรรลุว ัตถุป ระสงค์ ที ่ กำหนดไว้ 2) ผู้รับข้อ มู ล ถ้ามีการนำเสนอที่ ดี ผ ู ้รั บ ข้ อ มูล จะมี พ ฤติ ก รรม
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ผู้นำเสนอต้องการ 3) งานหรือเนื้อหา เป็นสิ่งที่ผู้นำเสนอต้องการถ่ายทอด
ให้แก่ผู้รับข้อมูลผ่านสื่อและโปรโตคอลต่าง ๆ การนำเสนอนั้นมีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องอะไร ใจความ
สำคัญของเนื้อหาคืออะไร สิ่งที่ต้องการได้จากผู้ฟังคืออะไร เพื่อให้ข้อมูลเฉยๆ เพื่อโน้มน้าวจิตใจ หรือ
ต้องการให้ผู้ฟังซื้อแนวคิดของเรา การแม่นเรื่องเนื้อหาจะช่วยให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อถือกับผู้นำเสนอได้
เป็นอย่างดี 4) สื่อ เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำข้อมูลต่าง ๆ ไปยังผู้รับข้อมูลสื่อพื้นฐานในการนำเสนอ
5) โปรโตคอล เป็ น วิ ธ ี ก ารที ่ ผ ู ้ น ำเสนอใช้ ถ ่ า ยทอดงานให้ แ ก่ ผ ู ้ ร ั บ ข้ อ มู ล โปรโตคอลมี ท ั ้ ง แบบ
เฉพาะเจาะจง คือ ผู้รับข้อมูลจะรับข้อมูลจากการนำเสนองานนั้นโดยตรง และโปรโตคอลแบบไม่
เฉพาะเจาะจง เนื้อหา การนำเสนอนั้นมีเนื้อหาว่าด้วยเรื่องอะไร ใจความสำคัญของเนื้อหาคืออะไร
สิ่งที่ต้องการได้จากผู้ฟังคืออะไร เพื่อให้ข้อมูลเฉย ๆ เพื่อโน้มน้าวจิตใจ หรือต้องการให้ผู้ฟังซื้อแนวคิด
ของเรา การแม่นเรื่องเนื้อหาจะช่วยให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อถือกับผู้นำเสนอได้เป็นอย่างดี
การเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นำเสนอจะต้องเตรียมความ
พร้ อ มทั ้ ง ในเรื ่ อ งของการกำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการนำเสนอเนื ้ อ หาสาระ การร่ า งบทพู ด
การพิจารณาสื่อและเครื่องมือในการนำเสนอ ตลอดจนการซักซ้อมก่อนการนำเสนอ เพื่อทำให้การ
นำเสนอสามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายและประสบความสำเร็จในการนำเสนอ ในการเตรียมความก่อน
นำเสนอมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ การกำหนดจุดมุ่งหมายของการนำเสนอ การร่างบทพูด การพิจารณาถึง
สื่อและเครื่องมือในการนำเสนอ และการซักซ้อมก่อนนำเสนอ ทั้ง 4 ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้นำเสนอมี
ความพร้อมและเกิดความมั่นใจในการนำเสนอมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การนำเสนอประสบความสำเร็จ
และเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้
การทำสื่อเพื่อการนำเสนอ เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพูดนำเสนอ เพราะ
จะช่วยให้การนำเสนอมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยมีหลักการออกแบบสื่อที่ต้องคำนึงถึง ได้แก่
1) ตัวอักษรในการใช้ประกอบสื่อ ต้องมีขนาดที่กำลังดี ไม่เล็กหรือใหญ่คนเกินไป 2) สีและพื้นหลังใน
สื่อที่นำเสนอ จะต้องเป็นสีที่มีความแตกต่างกันระหวังสีพื้นและสีตัวอักษร 3) การใช้ภาพประกอบ
ควรเลือกภาพที่มีความละเอียดสูง มีพื้นที่ว่างพอในการใส่ตัวอักษรหรือรายละเอียดต่า ง ๆ ต้องระวัง
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การใช้ภาพที่มีลายน้ำ เพราะภาพที่มีลายน้ำส่วนใหญ่เป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์หรือการซื้อขายของภาพ การ
นำภาพลายน้ำไปใช้ในการนำเสนออาจทำให้ผู้นำเสนอหมดความเชื่อมั่นในตัวผู้ฟังได้ การขยายหรือ
ย่อภาพ ควรขยายหรือย่อให้ถูกต้องตามสัดส่วนของภาพ และควรเลือกใช้ภาพ หรือกราฟิกประกอบ
อย่างเหมาะสม จะช่วยให้สื่อที่นำเสนอน่าสนใจและทำให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อมั่นต่อเรื่องที่นำเสนอได้
อย่างไรก็ตาม ในการพูดนำเสนอโดยใช้สื่อ หากผู้นำเสนอมีจุดอ่อนเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ให้รีบ
ปรับปรุงแก้ไข เช่น หากเนื้อหาไม่ความชัดเจน หรือมีข้อเท็จจริงไม่เพียงพอ เรียงร้อยเรื่องราวไม่
สมบูรณ์ เราอาจจะต้องไปทำการศึกษาหรือลงมือทำบางอย่างเพิ่มเติม แต่หากเนื้อหาดีการส่งมอบดี
แต่สื่อดูไม่น่าดู ก็คงลดทอน องค์รวมของการนำเสนอไปไม่น้อย หากทุกอย่างดีหมดยกเว้นการส่งมอบ
เช่น มี เอ่อ มีอ่า ไม่คล่อง กังวลหรือประหม่า ผู้นำเสนอต้องรีบแก้ไขด้วยการฝึกซ้อมหรือหาวิธีการ
เลี่ยง เช่น อาจต้องใช้คลิปแทนการพูดหรืออาจมีกิจกรรมอื่น ๆ ประกอบเพื่อให้ดูไม่น่าเบื่อจนเกินไป
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คำถามท้ายบทที่ 8
1.
2.
3.
4.
5.

การพูดนำเสนอ เป็นการพูดในรูปแบบใด
คุณสมบัติของผู้นำเสนอที่ดี ควรมีลักษณะใด
การนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ มีขั้นตอนอย่างไรเพื่อให้การนำเสนอน่าสนใจ
“สื่อในการนำเสนอ” มีผลการรับรู้ต่อผู้ฟังอย่างไร
การพิจารณาสื่อในการนำเสนอ ต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง

แบบฝึกปฏิบัติการพูดนำเสนอโดยใช้สอื่
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการพูดนำเสนอโดยใช้สื่อ โดยมีวิธีการฝึกปฏิบัติ ดังนี้
1. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการพูดนำเสนอโดยใช้สื่อ นักศึกษาสามารถดำเนินการต่อไปนี้
1.1 กำหนดประเด็นหรือหัวข้อในการพูดนำเสนอ
1.2 กำหนดจุดมุ่งหมายของเรื่องที่จะพูดนำเสนอ
1.3 วิเคราะห์ผู้ฟัง
1.4 ศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลนำมาสังเคราะห์และจัดเรียงลำดับเนื้อหาที่จะพูด
1.5 จัดทำสื่อประกอบการพูดนำเสนอให้เหมาะสม ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนฝึกการทำสื่อโดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป
1.6 ฝึกซ้อมการพูดนำเสนอโดยใช้สื่อตามระยะเวลาที่กำหนด
2. อาจารย์ผู้สอนกำหนดระยะเวลาการพูดนำเสนอโดยใช้สื่อตามความเหมาะสม
3. นักศึกษาดำเนินการพูดนำเสนอโดยใช้สื่อตามหัวข้อที่ได้จัดเตรียมมา
4. เมื่อจบการนำเสนอ ร่วมแสดงความคิดเห็น และสรุปสิ่งที่ได้นำเสนอ
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