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แนวคิดทฤษฎีการพูดสื่อสารในสังคม
Theory of communicate with people in society
สหไทย ไชยพันธุ์ ศศ.ม. (Sahathai Chaiyapan, M.A.)1

บทคัดย่อ

ในชีวิตประจำาวันของมนุษย์ การพูดมีความสำาคัญเป็นอันมากไม่ว่าจะเป็นวัยใด เพศใด อาชีพอะไร
คบหาสมาคมกับผู้ใด ต้องใช้การพูดมากที่สุดเพราะเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารทำาความเข้าใจได้ละเอียด
ลึกซึ้ง กว้างขวาง ชัดเจนและรวดเร็ว ดังนั้นหากต้องการพูดให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้องอาศัยหลัก
วิชาการพูดและการฝึกฝน เพราะการพูดเป็นทั้ง “ศิลป์” และ “ศาสตร์”
“ศิลป์” ต้องอาศัยการฝึกฝน จนเกิดความชำานาญมีการฝึกพูดทุกขั้นตอน
“ศาสตร์” มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติและถ่ายทอด
การพูดที่ดีจะต้องรู้ทั้งด้านทฤษฎี คือ กฎเกณฑ์ที่วางไว้ และรู้ทั้งทางปฏิบัติ คือ การฝึกฝนตนเอง
อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อให้รู้จักพูดอย่างมีประสิทธิภาพ
คำาสำาคัญ : แนวคิดทฤษฎี การพูด การสือ่ สารในสังคม

Abstract
In our daily life, speaking is the most important issue for everyone including age, sex,
and career. Building any relationships with others, one have to speak most as if speaking is
an instrument that can be used to communicate and understand the informational details
quickly, so if one want to speak better, practicing is needed because speaking is both “ art ”
and “ science ”
“ art ” need to practice
“ science ” has standard in practicing and rebroadcast
Good speaking, one needs to learn theories and rules showing how to do that. Practicing yourself regularly is advisable which keep you learning an effective communication
Keywords : Theory, Speaking, Communication in society
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บทนำา

ในการดำาเนินชีวติ ประจำาวันมนุษย์ทกุ คนไม่สามารถดำารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้โดยลำาพัง ย่อมจะต้องมี
การติดต่อสือ่ สาร เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจซึง่ กันและกันในรูปแบบต่าง ๆ อยูต่ ลอดเวลา ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ทกุ คนทราบถึง
เรือ่ งราวต่างๆ อันได้แก่ ข่าวสาร ข้อมูล ความต้องการ ความรูส้ กึ ความคิด เหตุการณ์ เรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ ตลอดจน
ความคิดเห็นในเรือ่ งต่างๆ ให้บคุ คลหรือกลุม่ บุคคลรับรู้ ซึง่ จะทำาให้มนุษย์อยูร่ ว่ มกันในสังคมได้อย่างมีระเบียบ
แบบแผนและมีความสงบสุข เรียกว่า “การสือ่ สาร”
มนุษย์อาศัยการสือ่ สารเป็นเครือ่ งมือ เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ในการดำาเนินกิจกรรมใดๆ ของตนและเพือ่
อยูร่ ว่ มกับคนอืน่ ในสังคม การสือ่ สารเป็นพืน้ ฐานการติดต่อของมนุษย์ และเป็นเครือ่ งมือสำาคัญของกระบวนการ
ทางสังคม ยิง่ สังคมมีความสลับซับซ้อนมากเพียงใดและประกอบด้วยคนจำานวนมากเท่าใด การสือ่ สารก็ยง่ิ มี
ความสำาคัญมากขึน้ เท่านัน้ (ปรมะ สตะเวทิน, 2538) การมีความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับการสือ่ สารการพูดจะทำาให้
มนุษย์เกิดความเข้าใจในเรือ่ งของการสือ่ สารทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำาเนินชีวติ ประจำาวันได้ดยี ง่ิ ขึน้ โดยเฉพาะการพูด
สือ่ สารในสังคมในโอกาสต่างๆ ทีจ่ ะทำาให้เกิดการถ่ายทอด หรือแลกเปลีย่ นปรับเปลีย่ นพฤติกรรมระหว่างการ
สือ่ สารโดยผ่านสือ่ เพือ่ นำาสารไปใช้ให้เกิดความเข้าใจร่วมกันทัง้ ในด้านความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ทัศนคติ
และพฤติกรรม
การสือ่ สารไม่วา่ จะเป็นการติดต่อด้วยการเผชิญหน้าหรือผ่านสือ่ ต่างๆ ก็ตาม ทำาให้ฝา่ ยหนึง่ ส่งเรือ่ งราว
ได้ตรงตามความประสงค์ได้ตรงความหมายที่อยู่ในความคิดของตน แล้วให้อกี ฝ่ายหนึง่ ได้รบั รูค้ วามคิดความ
หมายนัน้ ตลอดจนเข้าใจได้ถกู ต้องพร้อมกับตอบสนองตามทีผ่ สู้ อ่ื สารต้องการ (สิรวิ รรณ นันทจันทูล, 2545)
การพูดสือ่ สารในสังคม ถ้าหากพูดให้ไพเราะแล้วก็จะทำาให้เกิดความประทับใจผูฟ้ งั อยูม่ ริ ลู้ มื การพูดจึง
เป็นเรือ่ งทีส่ าำ คัญมาก ทีผ่ พู้ ดู จะต้องมีศลิ ปะในการพูด ยิง่ โลกเจริญมากขึน้ เท่าใด สังคมสลับซับซ้อนมากยิง่ ขึน้
การพูดก็ยง่ิ สำาคัญ และมีความจำาเป็นต่อการสือ่ สารในชีวติ ประจำาวัน
ภาษาทีใ่ ช้ในการสือ่ สาร
ในการสือ่ สารแต่ละครัง้ ต้องใช้เครือ่ งมือทีก่ าำ หนดขึน้ อย่างมีระบบระเบียบ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
ในระหว่างคนกลุม่ เดียวกัน นอกจากนีย้ งั สามารถเรียนรู้ แก้ไข ดัดแปลง ตลอดจนถ่ายทอดสืบต่อกันได้ เครือ่ ง
มือดังกล่าวนัน้ เรียกว่า “ภาษา” และภาษาในทีน่ ท้ี ใ่ี ช้พดู สือ่ สารในสังคม คือ ภาษาทีใ่ ช้ถอ้ ยคำาหรือวจนภาษา
ภาษาทีใ่ ช้ถอ้ ยคำาหรือวจนภาษา (Verbal Language) ภาษาทีใ่ ช้ถอ้ ยคำา คือ ภาษาทีใ่ ช้คาำ พูดทีม่ ี
ประโยชน์อย่างมากต่อการสือ่ สาร ดังต่อไปนี้
1. ใช้อธิบายสิง่ ทีเ่ ป็นรูปธรรม เช่น วัตถุ สิง่ ของ เหตุการณ์ และปรากฎการณ์ตา่ ง ๆ เป็นต้น
2. ใช้อธิบายสิง่ ทีเ่ ป็นนามธรรม เช่น ความรัก ความโกรธ ความเศร้า ความกล้าหาญ และความละอาย
เป็นต้น
3. ใช้กล่าวถึงเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต
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4. ในบางโอกาสใช้ถ้อยคำาให้เกิดความสนุกสนาน บางครั้งทำาให้เกิดความรู้สึกโศกเศร้า และบางคราว
ใช้ภาษาโน้มน้าวใจให้คล้อยตาม
แนวคิดเกี่ยวกับการพูด
การพูดเป็นการถ่ายทอดความรู้และความคิด ตลอดจนความรู้สึก และความต้องการของผู้พูดไปยัง
ผู้ฟัง ซึ่งมีคำาพูดและน้ำาเสียง อากัปกิริยาเป็นสื่อหรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าเป็นการถ่ายทอดความในใจให้
ผู้ฟังรู้นั้นเอง การพูดนับว่าเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในชีวิต
ในชีวติ ประจำาวันของมนุษย์ การพูดมีความสำาคัญเป็นอันมากไม่วา่ จะเป็นวัย เพศ อาชีพประกอบกิจการ
งานหรือคบหาสมาคมกับใคร จะต้องใช้การพูดมากทีส่ ดุ เพราะเป็นเครือ่ งมือในการติดต่อสือ่ สารทำาความเข้าใจ
ได้ละเอียด ลึกซึง้ กว้างขวาง ชัดเจนและรวดเร็ว ฉะนัน้ หากต้องการพูดให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพมากขึน้ ก็
ต้องอาศัยหลักวิชาการพูด และการฝึกฝน เพราะการพูดเป็นทัง้ “ศิลป์” และ “ศาสตร์”
“ศิลป์” ต้องอาศัยการฝึกฝน จนเกิดความชำานาญ มีการฝึกพูดทุกขั้นตอน
“ศาสตร์” มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติและถ่ายทอด
การพูดทีด่ จี ะต้องรูท้ ง้ั ทฤษฎี คือ กฎเกณฑ์ทว่ี างไว้และรูท้ ง้ั ปฏิบตั ิ คือ การฝึกฝนตนเองอย่างสม่าำ เสมอ
เพือ่ ให้รจู้ กั พูดอย่างมีประสิทธิภาพ
ความเป็นมาของการพูด
การพูดเป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสาร เป็นบันไดขั้นแรกของการเข้าสังคมและความสำาคัญในชีวิต การ
พูดมีกำาเนิดมาพร้อม ๆ กับการเกิดของมนุษย์ตั้งแต่ในยุคของอาณาจักรกรีซ และโรมันรุ่งเรือง ในสมัยโบราณ
ได้มกี ารตืน่ ตัวให้ความสนใจการพูดในทีช่ มุ ชนได้ศกึ ษาและใช้กนั มาตัง้ แต่กรุงเอเธนส์ ซึง่ นับว่าเป็นแหล่งความรู้
และจริยธรรมของชาวตะวันตก ตั้งแต่ก่อนคริสตกาล กรีซ เป็นชนชาติที่รู้จักระเบียบแบบแผนของการพูดได้
ทำาการสอนและศึกษาหลักการพูดมาก่อนประเทศใด มีสถานทีฝ่ กึ หัด อบรม อภิปราย ตอบปัญหา โต้วาที การ
ประชุม ฯลฯ ในสมัยนัน้ นักพูดทีม่ ชี อ่ื เสียงสามารถจูงใจคนให้สรู้ บและเป็นพวกได้ เช่น ซิเซโร คาร์โต จูเลียสซีซาร์
รัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของโรม ได้ใช้การพูดชักชวนคนให้ร่วมรบสร้างความสำาเร็จมาเป็นเวลานับพัน ๆ ปี จากวันนั้น
วิชานี้ก็แพร่หลายออกไป มีการศึกษาเล่าเรียนกันอย่างจริงจัง จนมีคำากล่าว “หญิงชายที่ดี ต้องมีฝีปากในการ
พูดที่ดี” ปัจจุบันจึงมีการสอนและศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งยุโรปและอเมริกาแพร่หลาย นับได้ว่าอาณาจักรกรีซ
และโรมันในสมัยโบราณเป็น “ผู้ให้กำาเนิดการพูด” ของโลก
ทฤษฎีการพูด
การพูดเป็นการสื่อสารที่มีวัตถุประสงค์ เพราะการพูดเป็นแกนกลางที่ทำาความเข้าใจระหว่างมนุษย์ต่อ
มนุษย์ ดังนั้น การเรียนรู้ถึงทฤษฎีในการพูด จึงเป็นสิ่งสำาคัญที่ผู้พูดต้องมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีต่าง ๆ
แล้วนำาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองต่อไป
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การศึกษารูปแบบและพัฒนากระบวนการสื่อสารของมนุษย์เพื่อให้ทราบพฤติกรรมที่แสดงออก โดย
การพูดของมนุษย์มีหลายรูปแบบ ตั้งแต่การสื่อสารระหว่างคนสองคน การสื่อสารหลายคน การสื่อสารในที่
สาธารณะ การสื่อสารในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแล้วนำามากำาหนดเป็นทฤษฎี เพื่อให้เข้าใจถึงสภาพ
การเคลื่อนไหวในการสื่อสารอย่างมีหลักเกณฑ์
ทฤษฎีที่สามารถอธิบายขั้นตอนและกระบวนการพูดจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางมี 2 ทฤษฎี คือ
1) ทฤษฎีของอริสโตเติล ( Aristotle Theory )
2) ทฤษฎีของซิเซโรและควินติเลียน ( Cicero & Quintelian Theory )
1. ทฤษฎีของอริสโตเติล (Aristotle Theory)
อริสโตเติล เป็นนักวาทศาสตร์ชาวกรีก ทีม่ ชี อ่ื เสียงและมีผลงานมากมายได้เขียนหนังสือวาทศาสตร์
(Rhetoric) ในปี 330 ก่อนคริสตกาลและได้รบั การยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นทฤษฎีขน้ั พืน้ ฐานของการสือ่ สาร
ด้วยการพูดและได้ให้ความหมายของ วาทศิลป์วา่ “เป็นการค้นหาวิธกี ารโน้มน้าวใจทีม่ อี ยูท่ กุ รูปแบบ” การพูดโน้ม
น้าวใจ เช่น การพูดในสภา การพูดในศาลและการพูดในทีช่ มุ ชน เป็นต้น ซึง่ ผูพ้ ดู ต้องมีความสามารถในการพูดที่
ประกอบด้วยส่วนสำาคัญ 3 ส่วน ซึง่ จะขาดอย่างใดอย่างหนึง่ ไม่ได้ คือ ผูพ้ ดู (Speaker) คำาพูด (Speech) และ
ผูฟ้ งั (Listener)

คือ

อริสโตเติลได้ชใ้ี ห้เห็นว่า การพูดโน้มน้าวใจจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดขึน้ อยูก่ บั ปัจจัย 3 ประการ

1) ทัศนคติและความเชื่อ (Ethos) คือ บุคลิกลักษณะของผู้พูด เป็นการสร้างบุคลิกลักษณะของผู้พูด
ที่ทำาให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อ ความประทับใจ และมีศรัทธา ดังนั้น ผู้พูดต้องมีความรู้ในเรื่องที่พูด การมีทัศนคติที่
ดีต่อผู้ฟัง การเป็นผู้ที่แสดงออกซึ่งสามารถเป็นผู้มีคุณธรรม
2) ตรรกวิทยา (Logos) คือ การชี้แจงเหตุผล หรือเนื้อหาสาระหรือวาทะของผู้พูด เป็นการแสดงให้
เห็นความจริงอันประกอบด้วยเหตุผลมาเสนอต่อผู้ฟัง ซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริง หลักฐานและเหตุผล ข้อเท็จ
จริงและหลักฐานต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกับทัศนคติ ความเชื่อและค่านิยมของผู้ฟัง
3) ความรู้สึก (Pathos) คือ การใช้อารมณ์ หมายถึง สภาพอารมณ์ของผู้พูด และผู้ฟังที่มีร่วมกัน ผู้
พูดเป็นฝ่ายสร้างขึ้นเพื่อโน้มน้าวใจ ให้ผู้ฟังเกิดความชอบ ความเกลียด ความเจ็บปวด หรือความสนุกสนาน
2. ทฤษฎีของซิเซโรและควินติเลียน (Cicero & Quintelian Theory)
ซิเซโรและควินติเลียน เป็นนักพูดชาวโรมัน นักพูดทั้งสองถึงแม้จะมีชีวิตอยู่ต่างสมัยกัน แต่ผลงาน
ทางวาทศาสตร์ที่มีอิทธิพลร่วมกัน ในการวางรูปแบบทฤษฎี วาทศาสตร์ ไม่เน้นทางทฤษฎี แต่เน้นหนักในทาง
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ปฏิบัติมากขึ้น โดยนำาเอาทฤษฎีของอริสโตเติลมาพัฒนา และเน้นพิจารณาพฤติกรรมการพูด ซึ่งเป็นวิธีการใน
การพูดโน้มน้าวใจอย่างหนึ่งที่ทำาให้ผู้อื่นเชื่อถือ และคล้อยตาม
หลัก 5 ประการของซิเซโรและควินติเลียน ทีท่ าำ ให้การพูดสัมฤทธิผ์ ล มีดงั นี้
1. การคิดค้น (Invention) คือ การคิดและการค้นหาของผูพ้ ดู จนพบว่า อะไรเป็นสิง่ ทีค่ วรนำาเสนอให้ผู้
ฟังทราบและได้รบั ประโยชน์มากทีส่ ดุ
2. การประมวลความคิด (Organization) หมายถึง การนำาความคิดมาจัดระเบียบและจัดลำาดับให้
เหมาะสม เพือ่ ให้ผฟู้ งั เข้าใจง่าย ไม่เกิดความสับสน โดยแบ่งเนือ้ หาออกเป็น 3 ส่วน คือ อารัมภบท เนือ้ หา และสรุป
3. การใช้ภาษาและลีลา (Style) หมายถึง การเลือกสรรภาษาและลีลาในการนำาเสนอสาระที่สร้างความ
เข้าใจแก่ผฟู้ งั ก่อให้เกิดความรูส้ กึ อยากติดตาม
4. การกำาหนดจดจำา (Memory) หมายถึง การจดจำาเนือ้ หาสาระทีจ่ ะพูดให้แม่นยำา ก่อนทีจ่ ะออกไปพูด
ต้องมีความพร้อมโดยการฝึกซ้อม เพือ่ สร้างประสบการณ์
5. การแสดงออกให้ปรากฏ (Delivery) หมายถึง การแสดงออกให้เหมาะสมทีส่ ดุ เพือ่ ปรากฏตัวต่อหน้าที่
ประชุม ไม่วา่ จะเป็นความเหมาะสมของเสียง เพือ่ สร้างประสบการณ์
จากทฤษฎีทั้ง 2 ทฤษฎี ทฤษฎีการพูดโน้มน้าวใจของอริสโตเติล นับได้ว่าเป็นทฤษฎีพื้นฐานที่นัก
ทฤษฎีการสื่อสารในยุคหลังได้ยึดถือเป็นแนวทาง ถึงแม้ว่าพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารจะมีความสำาคัญ
ต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันมากขึ้น แต่ลักษณะและองค์ประกอบของการสื่อสารที่นักทฤษฎีได้คิดค้น
ขึ้นมา ก็ยังคงมีลักษณะใกล้เคียง และมีรูปแบบปรากฏให้เห็นเหมือนทฤษฎีการสื่อสารดั้งเดิมของอริสโตเติล
คือ มีผู้พูด คำาพูด และผู้ฟัง เพียงแต่เปลี่ยนแปลงคำาที่ใช้เรียกองค์ประกอบมาเป็นผู้ส่งสาร สาร และผู้รับสาร
ซึ่งก็คือความหมายเดียวกันนั่นเอง (ศุภวรรณ มองเพชร, 2547)
ความหมายของการพูด
การพูดเป็นเครือ่ งมือสือ่ สารทีม่ อี านุภาพมากทีส่ ดุ เพราะเป็นทักษะการสือ่ สารทีส่ าำ คัญและจำาเป็นต่อการ
ดำาเนินชีวติ ของมนุษย์และในงานอาชีพของบุคคลโดยทัว่ ไป ทัง้ นี้ เนือ่ งจากการพูด สือ่ ความหมายได้รวดเร็วและ
เข้าใจง่าย มีอาชีพหลายอาชีพทีต่ อ้ งอาศัยการพูดเป็นสำาคัญ เช่น นักธุรกิจ นักการเมือง นักประชาสัมพันธ์ พิธกี ร ครู
อาจารย์ ทนายความ พนักงานขาย และผูน้ าำ ชุมชน ฉะนัน้ การพูดในโอกาสต่าง ๆ เพือ่ ให้ความรู้ ความบันเทิง โน้ม
น้าวใจ และจรรโลงใจ ช่วยให้ผพู้ ดู และผูฟ้ งั เกิดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีทศั นคติทด่ี ตี อ่ กัน จึงจำาเป็นทีท่ กุ
คนจะต้องศึกษาหาความรูแ้ ละหมัน่ ฝึกฝนเพือ่ ให้การพูดของตนสัมฤทธิผล และบรรลุวตั ถุประสงค์ของการพูดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
จากความหมายของการพูดดังกล่าว พอสรุปได้ว่า การพูด (Speech) หมายถึง การถ่ายทอดความคิด
ความรู้ ความรู้สึก และความต้องการของผู้พูดออกมา โดยอาศัยถ้อยคำา น้ำาเสียงและกิริยาท่าทางที่เหมาะสมกับ
สภาพวัฒนธรรม ให้ผู้อื่นรับรู้ เข้าใจ และเกิดการตอบสนอง
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ความสำาคัญของการพูด
การพูดมีความสำาคัญต่อมนุษย์ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การคบหา
สมาคมกับผู้อื่น การประกอบกิจการ การติดต่อทางธุรกิจ การสั่งสอนอบรมการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ล้วน
แต่ใช้คำาพูดเป็นพื้นฐานทั้งสิ้น (เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช และศิริวรรณ จันทน์กะพ้อ, ม.ป.ป.) การพูดมีความ
สำาคัญพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ (กองเทพ เคลือบพณิชกุล, 2542; พาทินี ไทยะจิตต์ วิเศษ ชาญประโดน และโสภณ
สาทรสัมฤทธิ์ผล, 2549; เอกฉัท จารุเมธีชน, 2539)
1. การพูดทำาให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย ส่วนประกอบของการพูด ได้แก่ น้ำาเสียงกิริยาท่าทาง ช่วยให้
เข้าใจเรื่องได้ดีกว่าการอ่านเพียงอย่างเดียว
2. การพูดก่อให้เกิดความสำาคัญในอาชีพต่าง ๆ เช่น พ่อค้า นักธุรกิจ นักการเมือง และ นักปกครอง
หากมีความสามารถทางการพูดสูง จะประสบความสำาเร็จในอาชีพนั้น ๆ
3. การพูดเป็นทักษะทางภาษาที่ใช้สะดวก เข้าใจได้ง่ายกว่าการเขียน ซึ่งเป็นทักษะใช้ ส่งสารด้วยกัน
4. การพูดเป็นเครื่องมือในการสมาคม ทำาให้เกิดความสำาเร็จในชีวิต เป็นเครื่องแสดงออกถึงความโง่
ความฉลาด อุปนิสัยใจคอของผู้พูด อารมณ์ ความเป็นมิตร และความเป็นศัตรูต่อกัน
5. การพูดเป็นเครื่องมือในการสื่อสารของมนุษย์ การสื่อสารด้วยการพูดเป็นการสื่อสารสองทาง
ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง ผู้ฟังสามารถโต้ตอบและซักถามผู้พูดได้ ดังนั้น การพูดจึงเป็นการสื่อสารที่ทำาให้เกิดความ
เข้าใจกันได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพกว่าการสื่อสารด้วยวิธีอื่น
6. การพูดเป็นเครื่องมือในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ มนุษย์สามารถใช้การพูดก่อให้เกิดความสัมพันธ์
อันดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ ได้ เช่น การพูดอวยพรในงานวันเกิดย่อมก่อให้เกิดความซาบซึ้งแก่เจ้าของวันเกิด
การพูดต้อนรับในโอกาสเยี่ยมชม ย่อมก่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยี่ยม ซึ่งการพูดดังกล่าวนี้ เป็นการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทำาให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
องค์ประกอบของการพูด
การพูดเป็นการสือ่ ความหมาย ดังนัน้ การพูดจึงประกอบไปด้วย ผูส้ ง่ สาร เครือ่ งมือสือ่ สาร สาร ผูร้ บั สาร
ความมุง่ หมายหรือผลทีเ่ กิดจากการพูด องค์ประกอบทัง้ 5 ส่วนนีจ้ ะสัมพันธ์เชือ่ มโยงกัน ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึง่
การสือ่ ความหมายจะไม่เกิดขึน้ (พาทินี ไทยะจิตต์ วิเศษ ชาญประโดน และโสภณ สาทรสัมฤทธิผ์ ล, 2549)

1. ผูส้ ง่ สาร คือ ตัวผูพ้ ดู นับเป็นองค์ประกอบทีส่ าำ คัญทีจ่ ะช่วยให้การพูดประสบผลสำาเร็จ เพราะผูพ้ ดู คือ
ผูถ้ า่ ยทอดความรู้ ความคิด ประสบการณ์ เรือ่ งราวต่าง ๆ ไปยังผูฟ้ งั เราต้องให้ความสำาคัญกับผูพ้ ดู เป็นอันดับหนึง่
เพราะผูพ้ ดู เป็นผู้ “กำาหัวใจ” ของผูฟ้ งั ไว้ในมือ ถ้าผูพ้ ดู พูดด้วยอารมณ์สนุกสนาน ผูฟ้ งั ก็จะสนุกสนานเพลิดเพลิน
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ตามไปด้วย ถ้าผูพ้ ดู พูดด้วยอารมณ์อนั โศกเศร้า ผูฟ้ งั จะมีความหดหูเ่ ศร้าซึมตามไปด้วย และถ้าผูพ้ ดู พูดด้วยความ
เร่าร้อน เร่งระดม ผูฟ้ งั จะมีอารมณ์ขงึ ขังเร่าร้อนตามไปด้วย
2. เครือ่ งมือสือ่ สาร คือ สิง่ ทีช่ ว่ ยถ่ายทอดความคิด ความรูส้ กึ และความต้องการของผู้ ส่งสารหรือผูพ้ ดู
ไปสูผ่ ฟู้ งั ซึง่ ได้แก่ น้าำ เสียง สีหน้า ท่าทาง สายตา อากัปกิรยิ ารวมทัง้ โสตทัศนูปกรณ์ตา่ ง ๆ ซึง่ เครือ่ งมือสือ่ สารนีจ้ ะ
ช่วยสร้างความเข้าใจให้แก่ผฟู้ งั ได้ดยี ง่ิ ขึน้
3. สาร คือ เรือ่ งทีจ่ ะพูด เริม่ ตัง้ แต่การเลือกหัวข้อเรือ่ งทีจ่ ะพูดโดยพิจารณาจากความถนัดของผูพ้ ดู ความ
สนใจของผูฟ้ งั จากนัน้ ก็มาถึงขัน้ เตรียมเนือ้ เรือ่ ง โดยหาข้อมูลสนับสนุนแล้วจัดระเบียบเนือ้ เรือ่ ง โดยลำาดับความไม่
ให้เกิดความสับสน
4. ผูร้ บั สาร คือ ผูฟ้ งั ซึง่ อาจจะหมายถึงคนจำานวนมาก คนแต่ละกลุม่ อาจมีความแตกต่างกันไปตามพืน้
ฐานและสถานะทางสังคม การจะสือ่ ความหมายไปยังผูฟ้ งั ให้บรรลุผลสมดังความมุง่ หมายนัน้ ก่อนจะมีการเตรียม
เนือ้ เรือ่ ง ควรจะทำาความรูจ้ กั กับผูฟ้ งั และมีการวิเคราะห์ผฟู้ งั เสียก่อน ทัง้ นีอ้ าจกล่าวได้วา่ ผูฟ้ งั มีความสำาคัญมากกับ
การพูดในแต่ละครัง้
5. ความมุง่ หมายหรือผลทีเ่ กิดจากการพูด การพูดในแต่ละครัง้ ผูพ้ ดู ย่อมมีความมุง่ หมายหรือต้องการให้
เกิดผลอย่างใดอย่างหนึง่ เช่น ต้องการให้ผฟู้ งั เข้าใจ เห็นใจ ได้รบั รู้ ฯลฯ ซึง่ ผลทีเ่ กิดจากการพูดนีจ้ ะสมดังความมุง่
หมายหรือไม่อย่างไร อาจพิจารณาได้จากปฏิกริ ยิ าตอบสนองของผูฟ้ งั เช่น หัวเราะ ปรบมือ ขมวดคิว้ พยักหน้า ซึง่
ผูพ้ ดู สามารถสังเกตและตีความหมายจากปฏิกริ ยิ าตอบสนองนัน้ ได้โดยไม่ยาก
จุดมุง่ หมายของการพูด
การพูดทุกครัง้ ผูพ้ ดู ต้องการจุดมุง่ หมายให้แน่ชดั เพราะถ้าพูดโดยไม่มจี ดุ มุง่ หมายแล้ว การพูดย่อมไม่
ประสบผลสำาเร็จทัง้ ผูพ้ ดู และผูฟ้ งั จุดมุง่ หมายของการพูดทัว่ ๆ ไปมีดงั ต่อไปนี้ (วัชรี เกิดคำา, 2543)
1. พูดเพือ่ ให้ความรู้ หรือแจ้งให้ทราบ เป็นการพูดทีผ่ พู้ ดู มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ เสนอข้อเท็จจริงบอกกล่าว
แนะนำา แจ้งเรือ่ ง หรือนัดหมาย เพือ่ ให้ผฟู้ งั ได้ทราบเรือ่ งราว ข้อมูล ข่าวสาร และรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การพูด
อธิบาย อภิปราย เล่าเหตุการณ์ และรายงาน เป็นต้น
2. พูดเพือ่ โน้มน้าวใจ หรือพูดจูงใจ เป็นการพูดทีผ่ พู้ ดู ต้องการให้ผฟู้ งั เกิดความคิดคล้อยตาม เชือ่ ถือ
เลือ่ มใสศรัทธาหรือให้กระทำาอย่างใดอย่างหนึง่ ตามทีผ่ พู้ ดู ต้องการ เช่น พูดเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม พูดเชิญ
ชวนให้บริจาค พูดขายสินค้า และพูดหาเสียง เป็นต้น
3. พูดเพื่อจรรโลงใจ หรือปลูกฝังคุณธรรม เป็นการพูดเพื่อยกระดับความรู้สึกนึกคิดและจิตใจให้
สูงส่ง ประณีต ละเอียดอ่อน รวมทั้งการขัดเกลาจิตใจ ก่อให้เกิดวิจารณญาณหรือสติปัญญา ตัดสินว่าอะไรดี
อะไรชั่ว อะไรควรทำา อะไรไม่ควรทำา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ฟังได้นำาไปปฏิบัติทำาให้ชีวิตมีคุณค่า เจริญก้าวหน้า เกิดความ
สุขแก่ตน ครอบครัวและสังคม เช่น การกล่าวสดุดี ปาฐกถาธรรม พระบรมราโชวาท ภาษิต ข้อคิด และคำาคม
เป็นต้น
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4. การพูดเพื่อความบันเทิงใจ เป็นการพูดที่ทำาให้เกิดความรู้สึกตลกขบขัน ก่อให้เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน มีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส ผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น การเล่านิทาน การเล่าเรื่องขำาขัน และการเล่า
เรื่องสั้น เป็นต้น
5. พูดเพื่อค้นหาคำาตอบ เป็นการพูดที่ผู้พูดต้องการคำาตอบจากผู้ฟัง โดยผู้พูดมีจุดมุ่งหมายที่จะให้
ผู้ฟังช่วยคิดหาคำาตอบ ช่วยคิดหาวิธีการแก้ปัญหา เช่น ครูตั้งคำาถาม ถามนักเรียน การประชุมปรึกษาหารือ
เป็นต้น
หลักการพูด
การพูดโดยทั่วไปมีหลักสำาคัญที่ต้องดำาเนินการดังนี้
1) ก่อนการพูด
2) ระหว่างการพูด
3) หลังการพูด
1. ก่อนการพูด
ในขั้นตอนนี้ผู้พูดต้องวิเคราะห์และเตรียมตัวในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ (โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล, 2546;
พาทินี ไทยะจิตต์, วิเศษ ชาญประโดน และโสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล, 2549)
1) กำาหนดจุดประสงค์การพูด ต้องทราบก่อนว่าการพูดแต่ละครั้งมีจุดประสงค์ใด เช่น พูดเพื่อให้
ความรู้ พูดโน้มน้าวใจ ให้ผู้ฟังคล้อยตาม พูดเพื่อสร้างความบันเทิงแก่ผู้ฟัง หรือพูดเพื่อจรรโลงใจ ถ้าหากเรามี
จุดประสงค์ที่แน่ชัดในการพูด จะช่วยให้เตรียมเนื้อเรื่องและวิธีการพูดได้อย่างเหมาะสม
2) วิเคราะห์ผู้ฟัง ผู้ฟังแต่ละกลุ่มแต่ละครั้งย่อมมีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น
2.1) วัย ผูฟ้ งั ทีต่ า่ งวัยกันย่อมสนใจเรือ่ งต่างกัน เช่น วัยรุน่ มักสนใจเรือ่ งสนุกสนานเพลิดเพลิน
วัยชรา หรือผู้สูงอายุมักสนใจเรื่องราวในอดีตหรือหลักธรรมะต่าง ๆ ในขณะที่วัยเด็กมักสนใจเรื่องเกี่ยวกับ
นิทาน การ์ตูน เป็นต้น
2.2) เพศ โดยปกติเพศชายและเพศหญิงมักมีจุดสนใจที่แตกต่างกัน เพศชายมักสนใจ
เรื่องผจญภัย กีฬา ปัญหาการเมือง และเทคโนโลยี ฯลฯ ในขณะที่เพศหญิงมักสนใจเรื่องความสวยงาม ศิลปะ
งานเย็บปักถักร้อย เป็นต้น
2.3) อาชีพ ระดับการศึกษา ศาสนา ความเชื่อ ความสนใจ สิ่งเหล่านี้มักทำาให้เกิดการรวม
กลุ่มตามลักษณะความสนใจของอาชีพ การศึกษา หรือศาสนา
2.4) จำานวนผูฟ้ งั ผูฟ้ งั กลุม่ ใหญ่หรือกลุม่ ย่อยมักมีผลต่อการทำาให้การพูดประสบความสำาเร็จ
หรือความล้มเหลวได้
การรู้จักวิเคราะห์ผู้ฟังตามหัวข้อต่าง ๆ ข้างต้น จะช่วยให้เราเตรียมตัวได้เหมาะสมทั้งเนื้อหาสาระการ
ใช้ภาษา ตลอดจนวิธีพูดได้ดี
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3) สถานที่และเวลาที่ใช้ในการพูด หากผู้พูดได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และระยะเวลาที่ใช้ในการ
พูดจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะจะได้เตรียมตัวแต่เนิ่น ๆ อาทิเช่น การแต่งกาย การเตรียมเนื้อเรื่อง ตลอด
จนการใช้วัสดุอุปกรณ์ หากจำาเป็นต้องใช้โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยหรือไม่คุ้นเคย ก็จะได้เตรียมทดสอบการใช้
ก่อนการพูดจริง
4) หัวข้อเรื่องที่จะพูดนั้นอาจเป็นได้ทั้งเรื่องที่ผู้พูดกำาหนดเองหรือได้รับเชิญให้พูด ผู้พูดที่ดีต้องคำานึง
ถึงความเหมาะสมหลายประการ เช่น เรือ่ งนัน้ ตนเองถนัดหรือสนใจหรือไม่มปี ระโยชน์ตอ่ ผูฟ้ งั ส่วนรวมหรือไม่ หาก
ได้รบั เชิญให้พดู ในเรือ่ งทีต่ นไม่ถนัดหรือไม่มปี ระสบการณ์ ก็ควรปฏิเสธเพราะไม่เกิดประโยชน์ทง้ั ผูพ้ ดู และผูฟ้ งั
5) วิธีการพูด นอกเหนือจากการวิเคราะห์ผู้ฟัง หาหัวข้อเรื่องที่จะพูด เตรียมการเกี่ยวกับสถานที่และ
เวลาแล้ว การวางแผนการพูดก็มีส่วนสำาคัญเช่นกัน สิ่งที่ต้องคำานึงถึงมีดังต่อไปนี้
5.1) การกล่าวปฏิสันถาร คือ การกล่าวทักทายผู้ฟังซึ่งอาจเป็นแบบพิธีการหรือไม่เป็นพิธีการ
ก็ได้
5.1.1) การกล่าวปฏิสันถารอย่างเป็นพิธีการ เช่น การกล่าวเนื่องในโอกาสสำาคัญ
ต่าง ๆ การกล่าวให้โอวาท การแสดงสุนทรพจน์ และการแสดงปาฐกถา เป็นต้น
5.1.2) การกล่าวปฏิสันถารอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การกล่าวในการประชุมสมาชิก
ชุมนุม การปราศรัยหาเสียง ผู้อำานวยการพูดกับนักศึกษาทั้งวิทยาลัย ฯลฯ อาจใช้คำาแสดงความรู้สึก เช่น “ที่รัก
ที่นับถือ ที่เคารพ” ต่อท้ายหรือใช้คำาว่า “สวัสดี” กล่าวนำาด้วย
อนึ่ง หากมีพระภิกษุร่วมอยู่ในกลุ่มผู้ฟังด้วย ต้องกล่าวปฏิสันถารถึงพระภิกษุก่อน เช่น ใช้
ว่า “นมัสการพระคุณเจ้าและเรียนท่านผู้ปกครองทุกท่าน”
5.2) คำานำา ผู้พูดที่ดีควรเตรียมการใช้คำานำาเพื่อนำาเข้าสู่เรื่องที่ต้องการพูดให้เหมาะสมดังนี้
5.2.1) อย่าเกริ่นนำายาวเกินไปหรืออ้อมค้อมจนกินเวลาของเนื้อหาที่จะพูดจริง
5.2.2) อย่าใช้ถอ้ ยคำากล่าวนำาเป็นการถ่อมตัว หรือขออภัยว่าตนเองไม่ถนัดเรือ่ งนัน้
หรือไม่มั่นใจว่าจะพูดให้ตรงจุดประสงค์ผู้ฟังหรือไม่ เพราะคำานำาเหล่านั้นจะทำาให้ผู้ฟังขาดความศรัทธา ในตัวผู้
พูดหรืออาจไม่สนใจฟังต่อไป
5.2.3) การใช้คำานำาในการพูดไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว เพราะขึ้นอยู่กับองค์
ประกอบหลายประการ เช่น หัวข้อเรื่อง สถานที่ เวลา กลุ่มผู้ฟัง ฯลฯ ดังนั้น ผู้พูดที่ดีจึงสามารถใช้กลวิธีต่าง ๆ
ได้หลากหลาย เช่น นำาด้วยการยกวาทะของบุคคลสำาคัญ บทกวี สำานวน สุภาษิต ตั้งคำาถาม นำาด้วยการเล่าข่าว
เหตุการณ์ปัจจุบัน ฯลฯ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาถึงความสามารถส่วนบุคคลของผู้พูดด้วย
5.3) เนื้อเรื่อง ได้มาจากหัวข้อหรือประเด็นในโครงเรื่องที่ได้กำาหนดไว้ก่อนหน้านี้ในขั้นตอน
ของการเตรียมเนื้อเรื่อง ผู้พูดจะต้องนำาหัวข้อหรือประเด็นนั้น ๆ มาขยายความโดยเพิ่มเติมรายละเอียดให้เป็น
เนื้อหาที่สมบูรณ์ชัดเจน ซึ่งการขยายความนั้นทำาได้หลายวิธี เช่น ยกตัวอย่างให้คำาจำากัดความ เปรียบเทียบ
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แสดงถึงข้อแตกต่าง ยกสุภาษิต คำาพังเพยมาประกอบ ฯลฯ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะพูด นอกจาก
นี้ยังต้องรู้จักดำาเนินเรื่องให้ต่อเนื่องโดยเลือกวิธีที่เหมาะสม เช่น ดำาเนินเรื่องตามลำาดับเวลา ดำาเนินเรื่องตาม
เหตุและผล ดำาเนินเรื่องตามลำาดับกระบวนการ ขั้นตอน ฯลฯ
5.4) สรุป คือ การฝากข้อความทิ้งท้ายไว้ให้ผู้ฟังนำาไปคิด อาจจะสรุปด้วยการชี้ให้เห็นถึง
ความสำาคัญของเรื่องที่พูด หรือชี้ให้เห็นประโยชน์และโทษของเรื่องนั้น ๆ หรืออาจจะสรุปด้วยการเชิญชวน
ขอร้อง หรือฝากข้อคิด ฯลฯ ซึ่งการสรุปที่ดีนั้นจะต้องสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟัง ให้ผู้ฟังจดจำาเรื่องที่พูด
นั้นไปตลอด การจะสรุปด้วยวิธีใดก็ตามขอให้คำานึงถึงจุดมุ่งหมายของเรื่องที่พูด และสรุปให้สอดคล้องกับจุด
มุ่งหมายนั้น
5.5) คำาลงท้าย หลังจากที่ได้กล่าวสรุปไปแล้ว ควรกล่าวคำาลงท้ายตามมาเพื่อเป็นการ
บอกให้ผู้ฟังทราบว่าได้พูดจบแล้ว อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงมารยาทในการพูด คำาลงท้ายมักนิยมใช้คำาว่า
“ขอบคุณ” หรือ “สวัสดี” โดยจะเลือกคำาใดคำาหนึ่งก็ได้ มีข้อยกเว้นว่าถ้าเป็นการพูดเพื่อกล่าวอวยพรผู้ฟัง เช่น
คำาปราศรัย คำาอวยพรเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ไม่ต้องกล่าวลงท้ายว่าขอบคุณหรือสวัสดี
6) การฝึกซ้อม ผู้พูดอาจมีวิธีการฝึกซ้อมการพูดล่วงหน้าได้หลายวิธี เช่น พูดหน้ากระจกพูดให้เพื่อน
ฟัง บันทึกเสียงในแถบบันทึกเสียง หรือบันทึกภาพด้วยวีดิทัศน์ เป็นต้น การฝึกซ้อมการพูดด้วยวิธีการต่าง ๆ
ควรฝึกซ้อมตั้งแต่บุคลิกภาพทั่วไป การใช้น้ำาเสียง การใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการจับเวลาด้วยเพื่อได้
เตรียมการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมก่อนการพูดจริง
2. ระหว่างการพูด
แม้ว่าผู้พูดจะได้เตรียมตัวเป็นอย่างดีในการพูดแล้วก็ตาม แต่ระหว่างการพูดอาจมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
ชวนให้ตื่นเต้นหรือประหม่าได้ ดังนั้น จึงควรคำานึงถึงหลักการทั่วไปดังต่อไปนี้
1) ปรากฏกายด้วยความมั่นใจ ควบคุมไม่ให้แสดงท่าทางเคอะเขินหรือตื่นเต้นจนเห็น ได้ชัด
2) กล่าวปฏิสันถารโดยสังเกตจากผู้ฟังว่ามีกลุ่มใดบ้าง แล้วจึงกล่าวทักทายให้เหมาะสม
3) ระมัดระวังกิริยาอาการที่ไม่เหมาะสม เช่น เสยผม แคะจมูก จับชายเสื้อตลอดเวลาล้วงกระเป๋า
เป็นต้น กิริยาเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความรำาคาญและเสียบุคลิกภาพหรือสร้างความขบขันได้
4) รู้จักการประสานสายตากับผู้ฟัง ด้วยการกวาดตามองผู้ฟังให้ทั่วถึง อย่ามองเฉพาะกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
5) ใช้น้ำาเสียงที่เร้าความสนใจ และพูดด้วยเสียงที่ดัง ฟังชัดเจน หากต้องใช้ไมโครโฟนก็อย่าตะโกน
หรือทดสอบไมโครโฟนด้วยการเคาะหรือใช้คำาว่า “ฮัลโหล ๆ เทสต์” ควรพูดตามปกติและสังเกตว่าได้เปิด
ไมโครโฟนแล้ว หากผู้ฟังไม่ได้ยินทั่วถึง ควรสอบถามก่อนแล้วจึงแก้ไขปัญหาต่อไป เช่น การตรวจสอบสวิตซ์
ปลั๊กไฟ ปุ่มปรับระดับเสียง เป็นต้น
6) อย่าพูดเร็วหรือช้าจนเกินไป เพราะผู้ฟังอาจรำาคาญได้
7) พูดด้วยภาษาไทยที่ชัดเจน ทั้งการแบ่งวรรคตอน การใช้คำาควบกล้ำา การออกเสียง ร ล
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8) ใช้สำานวนภาษาและถ้อยคำาให้เหมาะสมกับกาลเทศะและฐานะของผู้ฟัง
3. หลังการพูด
เมื่อพูดจบแล้วมิได้หมายความว่า ภาระหน้าที่ของผู้พูดหมดสิ้นไปด้วย เพราะผู้พูดที่ดีต้องรู้จักพัฒนา
ตนเองตลอดเวลา ดังนั้น จึงควรประเมินการพูดของตนเอง ซึ่งอาจประเมินด้วยตนเอง หรือให้ผู้อื่นประเมิน
ก็ได้ สิ่งที่ควรประเมิน เช่น การแต่งกาย การทรงตัว การใช้เสียง การใช้เวลา เนื้อหาสาระ การใช้สำานวนภาษา
การออกเสีย ร ล และคำาควบกล้ำา เป็นต้น เมื่อได้ประเมินแล้ว ก็หาวิธีแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องนั้น ๆ ให้ดีขึ้น
(โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล, 2546)
หลักปฏิบัติในการพูด
ก่อนจะมีการพูดบนเวทีอาจจะมีการฝึกซ้อมในการพูดมาก่อน อย่างไรก็ตามเมื่อจะต้องพูดบนเวทีผู้
พูดควรจะต้องรู้ว่าจะต้องปฏิบัติตนในขณะพูดอย่างไร ซึ่งหลักปฏิบัติในการพูดมีดังนี้ (พาทินี ไทยะจิตต์, วิเศษ
ชาญประโดน และโสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล, 2549)
1. ยืนบนเวทีอย่างสง่างาม แสดงสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองกับผู้ฟัง
2. ขณะพูดต้องมองผู้ฟังและประสานสายตากับผู้ฟังอย่างทั่วถึง
3. ควรมีการแสดงท่าทางประกอบการพูดในบางโอกาสโดยเฉพาะเรื่องที่ต้องการเน้น
4. พยายามพูดให้น้ำาเสียงเป็นธรรมชาติและมีชีวิตชีวา
5. ไม่ควรออกตัวหรือขอโทษใด ๆ ที่แสดงถึงข้อบกพร่องในการพูดของตน เพราะจะทำาให้มีผลทาง
ด้านจิตวิทยา ทำาให้ผู้ฟังหมดความศรัทธาในตัวผู้พูด
6. ในขณะที่พูด ถ้าผู้ฟังปรบมือหรือหัวเราะ ผู้พูดควรหยุดพูดรอให้เสียงปรบมือหรือเสียงหัวเราะซา
ลงแล้วจึงพูดต่อไป
7. ถ้าลืมหรือนึกเรื่องที่จะพูดไม่ออก อย่าหยุดพูดให้ข้ามไปพูดเนื้อหาตอนอื่นก่อน เมื่อนึกได้แล้วจึง
วกกลับมาพูดเนื้อหาตอนที่ข้ามไป
8. หลีกเลี่ยงการแต่งกายที่คับหรือตึงจนเกินไป เพราะจะเป็นอุปสรรคต่อการพูดและการแสดงท่าทาง
ประกอบ
9. ถ้ารู้สึกเสียงสั่นและยังประหม่าอยู่ให้พูดช้า ๆ แสดงสีหน้ายิ้มแย้มและแสดงท่าทางประกอบ
10. พยายามทำาตนให้สบายและเป็นธรรมชาติ อย่าตั้งใจพูดจนเกินไปจะทำาให้รู้สึกเครียดและพูดไม่ดี
เท่าที่ควร
คุณสมบัติของผู้พูดที่ดี
ผู้พูดที่ดี ต้องมีคุณสมบัติสำาคัญหลายประการดังนี้ (วัชรี เกิดคำา, 2543)
1. เป็นผู้มีภูมิรู้จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
1.1 เป็นผู้รอบรู้ คือ มีความรู้ทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนความรู้ทั่วไป
อย่างกว้างขวาง และทันต่อเหตุการณ์
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1.2 เป็นผู้มีความจำาดี จำาเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำา สามารถแสดงภูมิรู้ได้อย่าง
ฉับพลันทันที ไม่อึกอัก หรือแสดงอาการลังเลใจ
1.3 เป็นผู้กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าปรากฏตัว กล้าพูดในสิ่งที่ควรพูดและพูดอย่างมี
เหตุผล ด้วยความรู้สึกที่มั่นใจ
1.4 เป็นผู้ออกเสียงถ้อยคำาได้อย่างถูกต้องชัดเจน ทั้งการออกเสียงตามอักขรวิธีและตาม
ความนิยมออกเสียงตัว “ร” ตัว “ล” และอักษรควบกล้ำา ตลอดจนแบ่งวรรคตอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2. เป็นผู้มีภูมิฐาน ผู้มีบุคลิกลักษณะภูมิฐาน มีลักษณะดังต่อไปนี้
2.1 เป็นผู้มีบุคลิกลักษณะสุขภาพดี คือ มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ท่าทาง สง่าผ่าเผย มี
ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
2.2 เป็นผู้มีกิริยา ท่าทางและการแสดงออกประกอบการพูดอย่างเหมาะสม ทั้งท่านั่ง ท่ายืน
การเดินต้องอยู่ในอาการสำารวม และคล่องแคล่ว
2.3 เป็นผู้แต่งกายดี คือ แต่งกายสะอาด สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ
3. เป็นผู้มีภูมิธรรม ผู้พูดที่มีภูมิธรรม มีลักษณะดังต่อไปนี้
3.1 เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และรักษาเวลาอย่างเคร่งครัด
3.2 เป็นผู้มีน้ำาใจดี ใจคอกว้างขวาง รู้จักชมผู้ฟัง ยกย่องผู้ฟัง ยอมรับฟังความคิดเห็นและ
คำาวิจารณ์ของผู้อื่นได้
3.3 เป็นผู้มีใจเป็นธรรม เข้าใจผู้ฟังในด้านดี ให้ความสนใจและมองผู้ฟังอย่างทั่วถึง
3.4 เคารพผู้ฟัง รู้จักให้เกียรติผู้ฟัง และรู้จักสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง
ลักษณะการพูดที่ดี
การพูดทีด่ ี หมายถึง การพูดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถสือ่ ความหมายกันได้ตรงกันระหว่างผูพ้ ดู กับผูฟ้ งั
และสมตามความมุง่ หมายของผูพ้ ดู ดังนัน้ ผูพ้ ดู ทีด่ จี ะต้องปฏิบตั ติ นก่อนพูดดังต่อไปนี้ (กองเทพ เคลือบพณิชกุล,
2542)
1. การเตรียมและการเตรียมตัวก่อนพูด โดยแบ่งเป็น
1.1 การเตรียมเรื่อง ผู้พูดควรได้ทราบล่วงหน้าว่า ตนจะไปพูดแบบใด เช่น การเข้าร่วม
อภิปราย การสัมภาษณ์ การโต้วาที การแสดงปาฐกถา ซึง่ แต่ละอย่างจะต้องมีการเตรียมเรือ่ งต่างกัน การเตรียม
เรื่อง เช่น การเตรียมหัวข้อเรื่องที่จะพูดทั้งหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย การเลือกเรื่องที่น่าสนใจ และคิดว่าเป็น
เรือ่ งน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผฟู้ งั และต้องพิจารณาว่าเป็นเรือ่ งทีต่ นมีความรูแ้ ละสามารถค้นคว้าได้ แล้วจึงเตรียมร่าง
โครงเรือ่ งทีจ่ ะพูดไว้ให้พร้อม
1.2 การเตรียมตัว เช่น การสร้างความมั่นใจและเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง โดยการเตรียม
ความรูท้ จ่ี ะนำามาพูด และอุปกรณ์ ตัวอย่างประกอบการพูดไว้ให้พร้อม ศึกษาเทคนิคและศิลปะในการพูด ฝึกพูด
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2. การวิเคราะห์ผู้ฟังหรือศึกษาผู้ฟังและโอกาสที่พูด การวิเคราะห์ผู้ฟังเป็นการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ฟังที่มาฟังเรื่องที่เราพูดนั้นมีภูมิหลังอย่างไร มีความสนใจอะไรเป็นพิเศษ ทั้งนี้เพื่อให้การเตรียมการพูด
ของผู้พูดประสบความสำาเร็จยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ผู้ฟังนี้ได้กล่าวถึงประเด็นในการวิเคราะห์ไว้ดังนี้
2.1 วัยของผู้ฟัง ตามปกติมนุษย์เรานั้นมีความสนใจแตกต่างกันไป โดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัย
ต่างกันย่อมจะสนใจในเรื่องต่าง ๆ แตกต่างกันไป เช่น วัยเด็กจะสนใจสิ่งที่สนุกสนาน ตื่นเต้น และเนื่องจากเป็น
วัยที่กำาลังซุกซน ความสนใจจึงอยู่ในช่วงสั้น สำาหรับผู้พูดที่จะพูดให้ผู้ฟังที่อยู่ในวัยเด็กฟัง ควรจะเลือกเรื่องที่
น่าตื่นเต้น สนุกสนาน และเป็นเรื่องที่ไม่ยากนัก ส่วนวัยรุ่นนั้น เป็นวัยที่กำาลังเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบ
ค้นคว้าทดลอง วัยรุ่นจึงมักจะสนใจสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ เรื่องการผจญภัย การต่อสู้ และสิ่งสวยงาม
สำาหรับวัยกลางคน (วัยผู้ใหญ่) นั้น สิ่งที่สนใจก็จะแตกต่างจากวัยรุ่นหรือวัยเด็กกล่าวคือ
เป็นวัยที่อยากมีอาชีพที่มั่นคง มีชื่อเสียง อยากประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงาน และเป็นวัยที่มีประสบการณ์
มามากพอสมควร ส่วนวัยผู้สูงอายุชอบฟังเรื่องคุณธรรม เรื่องจิตใจ และสวัสดิการต่าง ๆ ของครอบครัว ผู้ที่จะ
พูดให้ผู้ฟังในวัยผู้ใหญ่นี้จะต้องเตรียมเนื้อหาสาระ และตัวอย่างไว้ให้มาก เพื่อจะได้ขจัดปัญหาข้อสงสัยต่าง ๆ
ของผู้ฟังได้
2.2 เพศของผู้ฟัง นับว่าเป็นสิ่งสำาคัญอีกประการหนึ่ง เพราะความสนใจของผู้ฟังนั้นขึ้นอยู่
กับเพศด้วย เพศชายมักจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับการเมือง การกีฬา การต่อสู้ เครื่องยนต์กลไก การประกอบอาชีพ
และสวัสดิภาพครอบครัว ส่วนเพศหญิงมักจะสนใจในการแต่งกาย ความสวยงาม การบ้านการเรือน หรือการ
สมาคม และชอบที่จะฟังคำาพูดที่อ่อนหวานไพเราะ สุภาพ รื่นหู
2.3 ฐานะและอาชีพของผู้ฟัง สำาหรับผู้ฟังที่มีฐานะยากจน เป็นประเภทหาเช้ากินค่ำาความเป็น
อยู่แร้นแค้น ผู้พูดควรพูดในแง่ให้คำาปรึกษา และแสดงความเห็นใจให้มาก ส่วนผู้ฟังที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี
ทำางานมีเกียรติ ผู้พูดก็พูดเน้นในเรื่องการลงทุนและเทคโนโลยีใหม่ ๆ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่จะเพิ่มความสะดวก
สบายแก่ผู้ฟัง
2.4 ระดับการศึกษาหรือพื้นความรู้ของผู้ฟัง กลุ่มผู้ฟังที่มีการศึกษาน้อย มีความรู้พื้นฐานอยู่
ในเกณฑ์ต่ำา ผู้พูดควรพูดด้วยถ้อยคำาภาษาที่เข้าใจง่ายกว่าผู้ฟังที่มีการศึกษาสูง
2.5 ความเชื่อถือและศาสนา นับว่าเป็นสิ่งสำาคัญที่ผู้พูดทุกคนควรจะได้รู้ว่าผู้ฟังทั้งหลายที่
กำาลังมาฟังตนพูดนั้นนับถือศาสนาอะไร และควรระลึกไว้เสมอว่า ความเชื่อถือในลัทธิและศาสนานั้นเป็นสิ่งที่
ทุกคนได้รับการสั่งสอนมานานหลายชั่วอายุคน ดังนั้น ผู้พูดจึงควรหลีกเลี่ยงที่จะพูดเรื่องที่เป็นข้อโต้แย้งกับ
ความเชื่อทางศาสนาทุกศาสนา และระมัดระวังไม่กล่าวโจมตีหรือพูดจาลบหลู่ศาสนาใดศาสนาหนึ่ง
2.6 ความสนใจของผู้ฟัง โดยทั่วไปธรรมชาติของมนุษย์จะมีความสนใจสิ่งที่ใกล้ตัวมากกว่า
สิ่งที่ไกลตัว ดังนั้น สิ่งที่ผู้ฟังสนใจจึงควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ฟังโดยตรง ตลอดจนสิ่ง
ต่างๆ ที่กำาลังอยู่ในความสนใจของผู้ฟังทั่วไป อาจจะเป็นเรื่องที่กำาลังกล่าวขวัญถึงกันอยู่ในสังคมขณะนั้น
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2.7 สถานที่ ผู้พูดควรจะได้ศึกษาให้รู้แน่ชัดว่า สถานที่ที่จะพูดนั้นอยู่ที่ไหนลักษณะเป็น
อย่างไร สถานที่เป็นอย่างไร การเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวไปได้สะดวกรวดเร็วเพียงใด
2.8 เวลา การกำาหนดเวลาพูด ถ้าเป็นช่วงเช้าอากาศดี สมองยังแจ่มใสเหมาะที่จะพูดเรื่องที่
ต้องใช้สมองขบคิด เช่น สถิติ ตัวเลข ส่วนช่วงบ่ายอากาศจะร้อนอบอ้าวควรพูดเรื่องทั่ว ๆ ไป และพูดสั้น ๆ
โดยรวบรัดให้ได้แต่ใจความ
2.9 โอกาส การพูดในโอกาสต่างกัน การเตรียมเนื้อหาและรูปแบบก็จะแตกต่างกัน เช่น การ
กล่าวคำาอวยพรเนื่องในงานมงคลสมรส จะแตกต่างกับกล่าวคำาอวยพรในงานวันเกิด การปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ก็จะแตกต่างกับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย การกล่าวให้โอวาทข้าราชการบรรจุใหม่ก็จะแตกต่างกับ
การกล่าวให้โอวาทข้าราชการทั้งหมด เป็นต้น
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้พูด
คนเราไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็ตาม นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถแล้ว ยังจำาเป็นต้องนำา
ความรู้ ความสามารถไปใช้ให้ถูกต้องตามทำานองคลองธรรม เพื่อมุ่งสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่สังคมและชาติ
บ้านเมือง จึงจะได้ชื่อว่าเป็น “คนดี” ความรู้และสรรพวิทยาการต่าง ๆ เปรียบเสมือนดาบสองคม หากนำาไปใช้
ในทางที่ดีและมีคุณธรรมควบคู่ด้วยอย่างที่เรียกว่า “ความรู้คู่คุณธรรม” ก็ย่อมบังเกิดผลดีแก่ตนเองและสังคม
แต่ถ้านำาความรู้ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือขาดคุณธรรม ความรู้นั้นย่อมจะทำาลายตนเองและเป็นภัยต่อสังคม
คุณธรรมและจริยธรรมที่สำาคัญที่ผู้พูดควรยึดถือปฏิบัติ มีดังนี้ (วัชรี เกิดคำา, 2543)
1. ความซื่อตรง ผู้พูดต้องมีความซื่อตรงต่อการใช้คำาพูด ต้องเป็นคำาพูดที่แสดงความสุจริตใจ เที่ยง
ธรรม น่าเชื่อถือ ไม่พูดเอาแต่ประโยชน์ส่วนตน ไม่พูดหลอกลวง ไม่พูดโป้ปดมดเท็จ ไม่พูดตลบตะแลงหรือ
พูดจูงใจจนเกินขอบเขตของความเป็นจริง อาจทำาให้เห็นว่าเป็นการหลอกลวง ดังนั้น ผู้พูดควรยึดมั่นการพูด
บนรากฐานของความเป็นจริง
2. ความรับผิดชอบ ผู้พูดต้องรับผิดชอบต่อถ้อยคำา หรือเรื่องที่ได้เสนอต่อผู้ฟัง เมื่อพูดไปอย่างไรก็
พร้อมที่จะเผชิญและรับผิดชอบต่อสิ่งที่จะเกิดตามมาในทุกกรณี ผู้พูดต้องพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบ โดย
“คิดก่อนพูด” ไม่ใช่ “พูดก่อนคิด” สำาหรับผู้พูดที่ปราศจากความรับผิดชอบ จะเห็นได้จากการพยายามหลบหลีก
หรือปัดความรับผิดชอบที่พึงจะเกิดขึ้นรวมทั้งการปฏิเสธไม่ยอมรับว่าเป็นคำาพูดของตน
3. ความจริงใจและความปรารถนาดี ผู้พูดต้องแสดงความจริงใจ ความปรารถนาดี และแสดงความ
เป็นมิตรไมตรีต่อผู้ฟัง ผู้พูดมีความรู้สึกอย่างไรก็แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ไม่แสดงอาการแสแสร้ง ไม่ควร
พูดอาฆาต มุ่งร้าย หรือโกรธแค้นผู้ฟัง แต่ถ้าต้องการจะยกย่องสรรเสริญ ชมเชย ก็ควรแสดงด้วยความจริงใจ
มิใช่พูดประชดประชัน
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สรุป

คำาพูด หรือ การพูดของมนุษย์นับว่ามีความสำาคัญมากในกระบวนการติดต่อสื่อสารเพราะสะดวก
รวดเร็ว และสื่อความหมายได้เข้าใจมากที่สุด เป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และความรู้สึก
ด้วยถ้อยคำา น้ำาเสียง และอากัปกิริยาท่าทาง การเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการพูด จะทำาให้เกิดความคิด ความ
เข้าใจในกระบวนการสื่อสารและสามารถเลือกนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
เมื่อผู้พูดมีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีการพูดแล้ว ถ้าต้องการความสำาเร็จในอาชีพ ผู้พูดต้องเข้าใจ
องค์ประกอบของการพูด เข้าใจจุดมุ่งหมายที่จะพูด รู้หลักและวิธีการพูดที่ถูกต้อง ผู้พูดที่ดีต้องมีคุณสมบัติใน
การพูด รู้ลักษณะของการพูดตลอดจนต้องมีจรรยามารยาท และคุณธรรมในการพูด ให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อถือ
มีทักษะในการพูด มีความสุภาพเรียบร้อย มีความจริงใจ มีความรับผิดชอบและพูดในทางดีงามที่เกิดประโยชน์
แก่ผู้ฟังโดยส่วนรวม
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