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เอกสารประกอบการอบรม 

หลกัส ูตร “การพฒันาบ ุคลิกภาพ และการพดู” 
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บคุลิกภาพที่ด ีนอกจากการแตง่กายท่ีดดู ีเหมาะสม และถกูกาลเทศะแลว้ ควรประกอบดว้ย

การวางท่าทีท่ีดสูงา่งาม วางตวัดี ลีลาการเคล่ือนไหวท่ีนิ่มนวล คล่องแคล่ว และมัน่ใจ ซ่ึงประโยชน์

ของการวางท่าทางที่ถกูตอ้ง นอกจากจะเสริมใหด้ดูแีลว้ ยงัมีขอ้ดดีงันี้ 

 สขุภาพทัว่ไปของร่างกายดเีพิ่มระดบั 

 การทรงตวัดี 

 ปราศจากการปวดเมื่อยทัว่ๆไป 

 เสียงจะดขีึน้เพราะกะบงัลมท างานสะดวก 

 ทรวดทรงดี 

 การเคล่ือนไหวจะนิม่นวลงามสงา่ 

 เสื้อผา้ที่สวมใส่ดกูะทดัรัดสะดดุตา 

 ลกัษณะท่าทางมีความมัน่ใจ 

นอกจากนีข้อ้เสียของการวางท่าทางท่ีไม่ถกูตอ้ง จะท าให ้

 สขุภาพไม่ดเีกิดอาการดงัตอ่ไปนี้ 
ก. การย่อยอาหารไม่ด ี

ข. ปวดหลงัและปวดเมื่อยท่ีอ่ืนๆทัว่ไป 

ค. การหมนุเวียนท่ีดี 

 เหนือ่ยงา่ย หรืออ่อนเพลีย 

 เกดิปัญหาท่ีรปูร่าง คือ 

ก. พงุยื่น 

ข. สะโพกผาย 

ค. ทอ้งป่อง 

 การเคล่ือนไหวท่ีง ุม่งา่มอาจท าใหเ้กดิอบุตัเิหตไุด ้

 ขาดการวางตวัท่ีดี 
การจะมีบคุลิกภาพท่ีสง่างามไม่ใช่คณุสมบัติท่ีจะมีติดตัวกนัมาทกุคน แต่ก็ใช่ว่าจะฝึกฝน

เพื่อใหเ้ป็นคณุสมบัติของตวัเราบา้งไม่ได  ้ การท่ีจะมีบคุลิกภาพสง่างามเป็นท่ีติดตาตอ้งใจส าหรับ

ใครๆในสังคมสามารถฝึกฝนได  ้ เพียงแต่ตอ้งอาศัยเวลาส าหรับการปรับเปล่ียนความคิดและ

พฤตกิรรมตา่งๆ ของตนเอง ซ่ึงก่อนจะถึงจดุนัน้ควรเร่ิมตน้จากการท าความเขา้ใจถึงท่ีมาท่ีไปของ

บคุลิกภาพที่เร่ิมตน้จากขา้งในตวัตนของแตล่ะบคุคล 

บคุลิกภาพประกอบกนัขึน้มาจากหลายๆส่ิงหลายๆอย่างซ่ึงรวมเป็นหมวดหมู่แลว้ก็จะมีอยู่ 5 หัวขอ้

ตอ่ไปนี ้

1. ร่างกาย

หมายถึงรปูลกัษณภ์ายนอกของคณุท่ีปรากฏต่อผูอ่ื้น รวมตัง้แต่รปูร่างหนา้ตา การแต่ง

กาย ทรงผม กระทัง่การดแูลรกัษาความสะอาด และน า้เสียงหรือถอ้ยวาจาท่ีออกมาจากปาก 

บคุลิกภาพและการวางท่าทาง 



Page | 3 

2. สติปัญญา

คือความสามารถในการรับร ู ้ การท าความเขา้ใจปรากฏการณ์ต่างๆดว้ยเหตแุละผล

ตลอดจนความสามารถในการแยกแยะขอ้เท็จจริงตา่งๆ 

3. อารมณ์

เป็นปฏิกิริยาของจิตใจท่ีตอบสนองต่อเร่ืองราวท่ีมากระทบตามธรรมชาติมนษุย์ เช่น

อารมณข์นั อารมณเ์ศรา้โศกเสียใจ อารมณห์ดหู่เบื่อหน่าย และอีกหลายอารมณ์ ซ่ึงบางครั้งก็

เกิดขึ้นเฉพาะในการรับร ูข้องแต่ละคนเอง หรือบางครั้งก็อาจปรากฏตวัออกมาใหเ้ป็นท่ีร ูเ้ห็นของ

บคุคลอ่ืนไดเ้หมือนกนั 

4. นิสยั

คือพื้นฐานพฤติกรรมต่างๆอันเกิดจาก ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม ซ่ึงเกิดขึน้จากการ

สะสม ขอ้มลูรวมทัง้การกระท าตามความเคยชินและขอ้มลูท่ีไดร้บัร ูม้าจากแหล่งตา่งๆประกอบกนั 

5. สงัคม

หมายถึงส่ิงแวดลอ้มในทกุดา้นของชีวิต ทั้งท่ีเป็นบคุคลและเป็นปรากฏการณ์ต่างๆ

นบัตัง้แตเ่กดิมาจนถึงปัจจบุนั 

การจะมีบคุลิกภาพที่สงา่งามนัน้จะตอ้งวิเคราะหปั์จจยัทัง้ 5 ขอ้ท่ีกล่าวมา ว่าพื้นฐานของตวั

เราเองมีลักษณะทางกายภาพ และอปุนิสัยจากส่ิงแวดลอ้มความเป็นอยู่แบบไหน บุคลิกภาพ

บางอย่างอาจเป็นส่ิงท่ีเราเปล่ียนแปลงไม่ได ้เช่น สีผิว โครงสรา้งร่างกาย แต่ในส่วนของอปุนิสัย

ตา่งๆ เช่น ความเป็นคนใจรอ้นวู่วาม สามารถเปล่ียนแปลงได ้ทั้งนี้ ส่ิงส าคัญของการเปล่ียนแปลง

บคุลิกภาพไปสู่ความสงา่งามนัน้ ขึน้อยู่กบั “ทศันคติ” เป็นส าคญั 

7 ท่วงท่าอนัตราย สญัญาณรา้ยของบคุลิกภาพ 

ก่อนอ่ืน เร่ิมเป็นต ารวจ”การท่า” ส ารวจท่วงท่าของตวัเองดวู่าขณะท่ีคณุก าลังยืนอยู่ ว่ามี

ลกัษณะเหล่านีห้รือไม่ 

1. เวลายืน ศีรษะและหนา้ทอ้งยื่น

2. ไหล่ห่อ กม้งอไปขา้งหนา้

3. ทรวงอกห่อ หนา้อกโคง้งอเขา้ไป หลงังอ

4. หนา้ทอ้งยื่น

5. กน้ยื่นไปขา้งหลงั

6. เขา่ทัง้สองไม่ตงึ งอ อยู่ไม่ถกูท่ีถกูทาง

7. ปลายเทา้ชี้ออกหรือชี้เขา้

จดัระเบียบท่วงท่า 

การวางแนวของร่างกายใหด้ดูี เร่ิมจากเทา้ชี้ตรงไปขา้งหนา้ ห่างกนัเพียง 2-3 นิ้ว ท้ิง

น า้หนกัตวัใหอ้ยู่ตรงศนูยก์ลาง เขา่หย่อนเล็กๆแต่ไม่งอ หนา้ทอ้งตอ้งแขม่วไว  ้ไหล่ตรง ยืดคอตรง 

คางขนานกบัพื้น ไม่เชิด ไม่ชิดอก 
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ท่ายนืท่ีงามสง่า 

เพียงแค่ยืนล าตวัตรง ยืดอกใหส้งูขึน้ ท่ีส าคัญหลังตอ้งตรง ยืดอกเล็กนอ้ย แลว้ ปล่อยยืด

ไหล่ไปดา้นหลงัอย่างผ่อนคลาย ไม่เกร็งแข็ง ปล่อยแขนไวข้า้งล าตวัตามสบาย แขม่วพงุ และเก็บกน้ 

อย่าปล่อยใหส่้วนใดส่วนหนึง่ยื่นออกมาขา้งหนา้หรือขา้งหลงั 

ท่านัง่ท่ีน่าชื่นชม 

กอ่นนัง่ใหใ้ชเ้วลาสกัเสี้ยววินาที ก าหนดหรือเล็งจดุท่ีจะนัง่ลงไป ก่อนจะหย่อนกน้ลงนัง่ใหใ้ช ้

น่องขา้งท่ีถนดัสัมผัสเกา้อ้ีก่อนนัง่จะไดไ้ม่ตอ้งหันไปมองเกา้อ้ีซ ้าแลว้ซ ้าอีก  ถา้ใชน้่องสัมผัสก่อนนัง่

แลว้ย่อเขา่เล็กนอ้ย เวลานัง่ลงไป ขาของคณุจะอยู่ในแบบท่ีสวยเพอรเ์ฟ็ค คือขาทั้งสองจะเอียงไป

ดา้นขา้งอย่างพองาม หรือตัง้ขา้งหนา้ตรงๆ ส่วนหลงัของคณุจะตอ้งตดิพนกัเกา้อ้ีพอด ี

ท่าเดินท่ีสวยเสริมมาด 

การเดนิใหน้า่มอง เร่ิมตน้อย่างมีสขุลกัษณะ กระดกูสนัหลงัยืดตรง หัวเขา่และเทา้ยืดตรง จะ

เดินใหม้าดดีจะตอ้งวางเทา้ใหข้นานกนั ปลายเทา้แยกเฉียงเล็กนอ้ย เร่ิมการกา้วโดยเปิดเทา้ขึน้ ให้

ถ่ายน า้หนกัไปท่ีสน้เทา้ แลว้กา้วตรงไปขา้งหนา้ เวลากา้วไปสน้เทา้ควรแตะพื้นเป็นส่วนแรกก่อน และ

กา้วอีกเทา้ตามมา จะท าใหเ้ดนิไดอ้ย่างนุ่มนวลเป็นจังหวะ ขณะเดินตอ้งมองตรงไปขา้งหนา้ในระดบั

สายตา ไม่เดนิส่ายสะโพก โยกไหล่ ยืดหลงัใหต้รงแลว้เก็บพงุเล็กนอ้ย 

การเป็นเจา้ของมาดเท่ มาดมัน่ท่ีทกุคนมุ่งมาดปรารถนาไม่ใช่เร่ืองยากเลย เพียงร ูจ้กัสงัเกต

ส ารวจตวัเอง แลว้หมัน่ฝึกฝนปรบัปรงุท่วงท่าใหเ้ขา้ทาง ไม่ว่าคณุจะอยู่ในอาภรณช์ดุใด คณุก็งาม

สงา่มีความมัน่ใจเป็นเคร่ืองประดบั เผลอๆ อาจไม่ตอ้งเสริมแตง่ใหอ้ะไรมาก คณุก็ดดูไีดด้ว้ยตวัของ

คณุเองจริงๆ 

ปรชัญาในการแต่งกายใหดี้ท่ีสดุ

- สะอาด 

- เรียบรอ้ย 

- ประณีต 

- รสนยิมดี 

- เหมาะสมกบั เพศ วัย กาลเทสะ และสถานะ 

การสรา้งความประทบัใจ 

-  บคุลิกภาพ 

-  พฤตกิรรม (การกระท า) 

-  การพดู 

-  เนือ้หา 

ลกัษณะเฉพาะตวัท่ีช่วยเสริมบคุลิกภาพ 

 คล่องแคล่ว ว่องไว

 มีอารมณข์นั

 มีความสามารถในการรอ้งเพลงและใชเ้สียงดงั
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 มีความสามารถในการแสดง

 มีความยตุธิรรม

 มีความสามารถในการแสดงออกท่ีเป็นธรรมชาติ

คณุเคยสงสัยหรือไม่ว่าท าไมบคุคลในท่ีท างานเดียวกัน บคุคลหนึ่งประสบความส าเร็จใน

อาชีพเป็นอย่างมาก ไดร้ับการเล่ือนต าแหน่งท่ีสงูขึ้น ในขณะท่ีอีกคนทั้งๆ ท่ีดแูลว้ ก็มีคณุสมบัติ

ครบถว้น แตก่ลบัไม่ไดร้บัความส าเร็จอย่างท่ีควรจะเป็น ซ่ึงแน่นอนว่าคณุสมบัติแห่งความส าเร็จใน

อาชีพ ประกอบไปดว้ย ความตัง้ใจ มุ่งมัน่ทุ่มเทท างานหนกั และอทิุศตนอย่างเต็มท่ีใหก้บัองคก์ร แต่

บางคนกลบัไม่ไดก้า้วสู่ต าแหน่งท่ีดีเลย หรือคณุอาจจะคิดว่าการท่ีบคุคลหนึ่งไดเ้ล่ือนต าแหน่ง เป็น

เร่ืองของความโชคด ีซ่ึงควรจะมาทบทวนกนัว่าจริงๆ แลว้เป็นเร่ืองของความโชคด ีหรือไม่ร ูจ้ักท าให้

ตวัเองโชคด ี

นกับริหารท่ีประสบความส าเร็จส่วนใหญ่จะเป็นผูส้รา้งความโชคดีใหก้บัตวัเอง หรือเป็นผู้

ก าหนดโชคชะตาของตวัเองแทบทั้งส้ิน ส่ิงท่ีบคุคลเหล่านี้มีเหมือนๆ กนัก็คือ บางอย่างท่ีพิเศษ 

(ความพิเศษ) หรืออาจจะเรียกไดว่้ามีความเป็นมืออาชีพเต็มตวั และถา้คณุคิดว่าคณุตอ้งไปใหถึ้ง

จดุสงูสดุของความส าเร็จเช่นเดียวกนักบับคุคลเหล่านัน้ คณุควรจะพัฒนาตวัเองใหม้ีความเป็นมือ

อาชีพเต็มตวัในดา้นต่าง ๆ ใหไ้ด ้ก่อนอ่ืนเราจะลองมาดกูนัว่า “ความเป็นมืออาชีพเต็มตวั” นัน้คือ

อย่างไร 

ก่อนท่ีบคุคลหนึ่งจะมองดเูป็นมืออาชีพ (แลดเูป็นผูจ้ัดการ แลดเูป็นเลขา แลดเูป็นอาจารยจ์ริงๆ ) 

ยงัคงมีปัจจยัอ่ืนอีกนอกเหนอืจากการแตง่กายของบคุคลนัน้ท่ีท าใหเ้กดิความเชื่อถือ และดนูา่เลื่อมใส

ว่ามีความเป็นมืออาชีพในสายงานนัน้จริง ส่วนประกอบส าคัญอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ความเบิกบานแจ่มใส 

รปูร่างหนา้ตาท่ีปรากฏ การวางท่าทาง และกริยามารยาท ส่ิงเหล่านี้เป็นความเชื่อมัน่ ท่ีเกิดขึน้มา

จากการท่ีเจา้ของคณุสมบตัริ ูว่้า จะจดัการกบัสถานการณต์า่ง ๆ ไดอ้ย่างไร มนัเป็นรศัมีของความมี

ชีวิตชีวาและพลังงาน ท่ีจะดึงความสนใจของผูอ่ื้นดว้ยการพดูจาดว้ยความเชื่อมัน่และพลังอ านาจ 

และเคล่ือนไหวไปในท่ีตา่ง ๆ อย่างมัน่ใจ อาจสรปุได ้

ว่า การท่ีจะมีความเป็นมืออาชีพเต็มตวันัน้ จะตอ้งมี

คณุสมบัติต่าง ๆ ขา้งตน้ครบถว้น เพราะผลงานท่ี

คณุท านัน้เป็นเพียงส่วนส าคัญส่วนหนึ่งท่ีจะน าไปสู่

ความส าเร็จ ส่วนประกอบอ่ืน ๆ จะช่วยใหค้ณุ

สามารถแสดงภาพพจน์ท่ีเหมาะสมของตัวเองให้

ผูอ่ื้นเห็นได ้ภาพพจนท่ี์เหมาะสมนี้เป็นเคร่ืองตดัสิน

ตัวคุณท่ีปรากฏต่อสายตาของผู้ อ่ืน  อ ะไรคือ

ภาพพจนข์องคณุ ค าตอบง่าย ๆ ก็คือ ผลรวมของ

ส่วนต่าง ๆ ในตวัคณุท่ีแสดงออกใหโ้ลกเห็นลักษณะท่ีปรากฏออกมาภายนอก เส้ือผา้ของคณุ ผม 

การแต่งหนา้และสรีระรปูร่างทั้งหมด นอกจากนี้ยังรวมถึงลักษณะความเป็นนักธุรกิจท่ีคุณ

แสดงออกในแต่ละวันดว้ย คณุส่ือสารความคิดของคณุอย่างไร ท่าทีการแสดงออกของคณุในการ

ประชมุ คณุท าใหผู้อ่ื้นมองเห็นความประณีต พิถีพิถันในตัวคณุอย่างนั้น และยิ่งไปกว่านั้นคณุ

การแต่งกาย 
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สามารถจัดการกบัสถานการณค์ับขนั และทา้ทายท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งประสบเกี่ยวกบันโยบายต่าง ๆ 

ในส านกังานการเล้ียงสังสรรค์และการเดินทางเพื่อธรุกิจ รวมทั้งการสัมภาษณเ์พื่อใหไ้ดง้านใหม่ 

หรือเพื่อการเล่ือนต าแหน่งไดอ้ย่างไร ถา้คณุสามารถควบคมุและก าหนดเร่ืองต่างๆ  เหล่านี้ได ้

ทัง้หมดนบัไดว่้าคณุมีโอกาสสงูมากท่ีจะประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน  เพราะว่าคณุสามารถ

สรา้งภาพพจนท่ี์เหมือนกบัตวัของคณุเองได ้เพราะฉะนัน้ไม่ว่าภายในคณุจะมีความพรอ้มสักเพียงใด 

หรือฉลาดมากแค่ไหนก็ตาม ความส าเร็จในหนา้ท่ีการงานของคณุ ขึ้นอยู่กบัส่ิงท่ีคณุถ่ายทอด

ออกมาภายนอก ความจริงก็คือว่า ทกุ ๆ คน มักจะตดัสินคนอ่ืนภายในชัว่เวลาไม่กี่วินาที และในชัว่

เวลาพริบตาเดยีวนีเ้อง ท่ีบางครัง้เป็นการยากมาก หรือเกือบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีจะเปล่ียนแปลงผล

ของการตดัสินนัน้ เพราะฉะนัน้ ท าไมเราจึงจะไม่มาเร่ิมตน้ปรับปรงุกายภายนอกของเราใหม้องดดูี 

ดว้ยการแตง่ตวัด ีแตง่หนา้ใหเ้หมาะสม และเปล่ียนทรงผมใหร้บักบัใบหนา้ วางท่าทางใหส้งา่งามเพื่อ

สรา้งภาพพจนข์องมืออาชีพใหแ้กต่วัเราเอง  

แนวทางการแตง่กายท่ีคณุตอ้งการจะใหเ้ป็นไดแ้ตจ่ะแสดงใหเ้ห็นการเลือกใชเ้สื้อผา้เครื่อง

แตง่กายท่ีไม่เหมาะสม ในการพฒันารปูแบบการแตง่กายใหด้มูีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัของคณุเอง คณุ

ควรถามตวัเองกอ่นว่า 

 ฉันเป็นคนค่อนขา้งหัวโบราณ หรือหัวสมยัใหม่ 

 ฉันชองแตง่ตวัแบบนกักฬีา หรือชอบแตง่ตวัหวาน ๆ 

 ฉันเป็นคนท่ีชอบท าตวัเดน่ผิดจากคนอ่ืน  

คนท่ีมีบคุลิกเรียบ ๆ จะแลดดูีในเส้ือผา้ท่ีไม่สะดดุตาเกินไปนกั แต่ผูแ้ต่งควรเลือกเนน้ท่ีสีสันของ

เส้ือผา้ สีเขม้ก็ได ้ เพื่อช่วยเพิ่มความสดใสใหแ้ก่ตัวเองบา้ง ในบางครั้งความขดักันระหว่าง

บคุลิกลักษณะของผูแ้ต่ง กับลักษณะของการแต่งกายท่ีผูแ้ต่งตอ้งการใหเ้ป็นท าใหเ้ส้ือผา้ท่ีแต่ง

ออกมาแลดไูม่รบักบัผูแ้ตง่ ดงันัน้จะเป็นการดถีา้ผูแ้ตง่จะ หลีกเลี่ยงการเลือกใชเ้ส้ือผา้ท่ีมีลักษณะขดั

กบัรปูร่าง และบคุลิกของตน ผูแ้ตง่ควรเลือกเส้ือผา้ท่ีใส่แลว้ดเูหมาะเจาะกบับคุลิกของตวัเองเท่านัน้ 

อาจจะเป็นตวัคณุเองไม่ใช่เสื้อผา้ของคณุก็ได ้ท่ีเป็นตวัท าใหก้ารแต่งกายของคณุไม่เขา้กนั เมื่อไหร่ก็

ตามท่ีคณุเปล่ียนทรงผม คณุควรจะเปล่ียนรปูแบบการแต่งหนา้ของคณุดว้ยถา้เลือกท่ีจะเปล่ียน

รปูแบบการแตง่กาย คณุอาจจะเปล่ียนแปลงทรงผมและการแตง่หนา้บา้ง ทัง้นีเ้พื่อสรา้งบคุลิกภาพท่ี

ดใีหก้บัตวัคณุเอง ถา้คณุมีงบในการแตง่ตวัไม่มากนกั คณุไม่ควรจะเปล่ียนรปูแบบการแต่งกายบ่อย 

ๆ คณุควรจะปรึกษาแฟชัน่และตดัสินใจเลือกการแต่งกายแบบใดแบบหนึ่งท่ีเหมาะสมกบัตวัคณุมาก

ท่ีสดุ จากนัน้คณุก็ลงมือแปลงโฉมตามแบบท่ีไดต้ดัสินใจเลือกแลว้ และถา้คณุมีงบเพิ่มขึน้ คณุอาจจะ

เปลี่ยนรปูแบบการแตง่กายใหม่ ๆ บา้งก็ได ้

จากท่ีกล่าวไวแ้ตต่น้แลว้ว่า หัวใจส าคญัของการมีรสนยิมดก็ีคือ ความเรียบง่าย ความเรียบ

งา่ยประกอบกบัไหวพริบ เคร่ืองแตง่กายท่ีดมูีรสนยิมจะตอ้งมีส่วนประกอบท่ีดไูม่มากเกินไป ไม่นอ้ย

เกนิไป เสื้อผา้ไม่ควรสัน้ หรือฟิตมากเกนิไป รสนยิมในการเลือกเส้ือผา้ท่ีดี ควรจะเลือกแบบท่ีดเูรียบ

งา่ยมากกว่าแบบท่ีดเูดน่สะดดุตา เพื่อท่ีว่า จดุเดน่จะไดอ้ยู่ท่ีคณุ ไม่ใช่อยู่ท่ีเสื้อผา้ของคณุ 

การแต่งกายงาม คือ 

 ไม่ขึน้อยู่กบัเงนิ (ไม่จ าเป็นตอ้งราคาแพง) 

 เร่ิมจากรสนยิมดี ประกอบกบัการรวบรวมผสมผสานและแรงบนัดาลใจ 

 การใหค้วามสนใจแมใ้นรายละเอียดปลีกย่อยท่ีเล็กท่ีสดุ 
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 การรูจ้กัเลือกสรรและตระหนกัว่า เสื้อผา้ที่คนอ่ืนใส่แลว้ดดู ีอาจจะไม่รบักบัคณุก็ได ้

 ไม่บา้แฟชัน่ 

 การแตง่กายในรปูแบบท่ีเป็นท่ียอมรบักนัโดยทัว่ไป แตม่ีการเสริม แตง่ใหง้ดงามดว้ย

ลกัษณะเฉพาะตวั 

 การแตง่กายใหด้ตูา่งจากคนอ่ืน หรือเหมือนกบัคนอ่ืน และร ูว่้าเมื่อใดควรจะแตง่ใหด้ตูา่ง

จากคนอ่ืน และเมื่อใดควรแตง่เหมือนคนอ่ืน 

การจะมีบคุลิกภาพท่ีสง่างามนั้นไม่ได้เ ป็นกันมาตั้งแต่เกิดค่ะ เราสามารถ

เปลี่ยนแปลงและพฒันาตวัเราเองใหด้ดีูข้ึนได ้ดงัค ากล่าวท่ีว่า “ไก่งามเพราะขน คนงาม

เพราะแต่ง” ดงันัน้จดุเริ่มตน้ของการมีบคุลิกภาพท่ีสง่างาม ตอ้งเริ่มท่ี “ทศันคติ” ของตวั

คณุเองก่อน กลา้ท่ีจะเปล่ียนแปลง และมีสติ หมัน่ฝึกฝนจนเคยชินเป็นนิสยั ครัง้น้ีถือเป็น

ความไดเ้ปรียบของคณุแลว้นะคะ ท่ีไดท้ราบเคล็ดลบัหน่ึงในการสรา้งความโชคดีใหก้ับ

ตวัเอง อยา่ปล่อยโอกาสใหค้วามโดดเด่น และความน่าประทบัใจท่ีคณุสามารถสรา้งข้ึนมา

ไดใ้หผ้่านเลยไปค่ะ
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  ศิลปะการพูด   

การพูด   หมายถึง การเปล่งเ สียงออกมาเป็นวาจาเพื่อ ถ่ ายทอดความรู ้

ประสบการณ ์ ความรูสึ้กนกึคิดและส่ือความหมายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ โดยใชภ้าษา (เสียงและกิริยาท่าทาง

ประกอบ) จดุส าคญัของการพดูจึงอยู่ท่ีการท าใหผู้อ่ื้นเขา้ในส่ิงท่ีพดู 

ประเภทของการพดู

แบ่งตามจดุม ุ่งหมายของการพดู แบ่งได ้2 ประเภท คือ 

1. จดุม ุง่หมายทัว่ไป

-   พูดเพ่ือบอกเล่าหรือให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ผูฟั้ง  ใชใ้นสถานศึกษา 

หนว่ยงานราชการ ธรุกจิ 

-   พูดเพ่ือกระตุน้หรือสรา้งความประทบัใจ  ใหผู้ฟั้งเกดิความรูสึ้กอย่าง

ใดอย่างหนึง่หรือเกดิความรูสึ้กอย่างใดอย่างหนึง่หรือเกดิความรูสึ้กร่วมกนั   ใหม้ีความขยนัขนัแข็ง

ในการท างาน ใหม้ีก าลงัใจในการท างาน ใหม้ีความรกัสามคัคีในหมู่คณะ ใชใ้นโอกาสท่ีไดร้ับต าแหน่ง

ใหม่ การปราศรยัหาเสียง การกล่าวขอบคณุ หรือการกล่าวแสดงความรูสึ้ก  

-   พูดเกล้ียกล่อมและจูงใจ  เป็นการพดูใหผู้ฟั้งเปล่ียนเจตคติ ความรูสึ้ก 

ความคิดเห็น ใหค้ลอ้ยตามความคิดเห็น ใหค้ลอ้ยตามความคิดเห็น  ของผูพ้ดู

-  พูดเพ่ือสรา้งความบนัเทิง ใหผู้ฟั้งมีความสนกุสนาน มีความรูสึ้กยินด ี

หรือเพื่อผ่อนคลายความเครียด การพดูแบบนี้มักไม่มีพิธีรีตองมากนัก เช่น การพดูในการเ ล้ียง

สงัสรรค ์การเล่าเร่ืองข าขนั 

2. จดุม ุ่งหมายเฉพาะ  โดยปกติการพดูท่ีดีผูพ้ดูจะตอ้งก าหนดวัตถปุระสงค์

ของ การพดูลงไปใหช้ัดเจนว่า การพดูครั้งนัน้ตอ้งการใหเ้กิดอะไรขึน้กบัผูฟั้งในแต่ละประเด็นท่ีพดู 

เช่น เกล้ียกล่อมใหค้นเลิกชมุนมุประทว้ง พดูจงูใจใหค้นซ้ือสินคา้ ชกัจงูใหเ้กดิการตอ่ตา้น เป็นตน้ 

ถึงบางพดูพดูดีเป็นศรีศกัด์ิ       มีคนรกัรสถอ้ยอร่อยจิต 

แมน้พดูชัว่ตวัตายท าลายมิตร    จะชอบผิดในมนษุยเ์พราะพดูจา 

สนุทรภู ่: นริาศภเูขาทอง 
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แบ่งโดยใชล้กัษณะวิธีการพดูเป็นเกณฑ ์สามารถแบ่งได ้4 ประเภท คือ 

การพูดแบบกะทนัหัน  เป็นการพดูท่ีผูพ้ดูไม่ทราบล่วงหนา้ว่าตนจะตอ้งพดู มกัเป็น

การพดูในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น ในงานเล้ียงรับรอง งานเล้ียงวันเกิด หรือการใหโ้อวาท  ในงาน

มงคลสมรส เป็นตน้ ผูพ้ดูจะตอ้งอาศัยทักษะ ประสบการณ ์ปฏิภาณไหวพริบ เพื่อแกปั้ญหาในการ

พดูใหส้อดคลอ้งกบับรรยากาศและวัตถปุระสงคข์องงาน  

การพูดจากหัวขอ้หรือโนต้ย่อ  วิธีนี้นิยมใชก้ันมาก เพราะสามารถท าใหพ้ดู ได ้

ครอบคลมุเนือ้หา ตรงประเด็น สามารถยืดหยุ่นการพดูใหเ้หมาะสมกบัเวลาและสภาพการณไ์ด ้เป็น

การสรา้งความเชื่อมัน่ใหเ้กดิขึน้กบัผูพ้ดู 

การพูดจากความจ า  วิธีนีผ้ ูพ้ดูตอ้งท่องจ าเนือ้หามาพดู ถา้หากผูพ้ดูมีความจ าด ี 

ก็จะไม่เกดิความผิดพลาดในการพดู แตอ่าจท าใหก้ารพดูไม่เป็นธรรมชาต ิ 

การพูดจากตน้ฉบับร่าง   เป็นการพดูโดยการอ่านจากตน้ร่างท่ีเขียนไว้แล้ว  

อย่างสมบรูณ ์นยิมใชใ้นโอกาสท่ีเป็นพิธีการ เช่น การพดูกล่าวรายงาน ค ากล่าวเปิดงานในพิธีตา่งๆ  

แบ่งตามโอกาสในการพดูเป็นเกณฑ ์สามารถแบ่งได ้ 2  ประเภท คือ 

การพูดอย่างเป็นทางการ  หมายถึง การพดูในงานหรือในโอกาสท่ีเป็นพิธีการ  

การใชถ้อ้ยค า ภาษา และรปูแบบการพดูจะมีลักษณะแตกต่างไปตามลักษณะงานพิธีการเหล่านั้น 

ภาษา ท่ีใชจ้ะเป็นทางการดว้ย 

การพูดอย่างไม่เป็นทางการ  หมายถึง การพดูในโอกาสธรรมดา หรือการพดูใน

ชีวิตประจ าวัน ไม่มีรปูแบบ การใชถ้อ้ยค าภาษาไม่เป็นทางการ 

ลกัษณะการพดูท่ีดี 

การพดูท่ีดีมีลกัษณะส าคญั 5 ประการ คือ 

1. มีถอ้ยค าดี  การพดูท่ีใชถ้อ้ยค าด ีช่วยใหผู้ฟั้งชื่นใจ ประกอบดว้ย

 มีความไพเราะ พดูจาสภุาพ อ่อนหวาน มีหางเสียง ไม่กระโชกโฮกฮาก และไม่ข ูต่ะคอก 

 เป็นความจริง ส่ิงท่ีพดูออกไปตอ้งไตร่ตรองแลว้ว่าเป็นความจริง จึงพดูออกไป 

 มีประโยชน ์ แมส่ิ้งท่ีพดูเป็นความจริง แต่ตอ้งพิจารณาว่าความจริงนั้น เมื่อพดู

ออกไปแลว้มีประโยชนด์ว้ย 

 ผูฟั้งพอใจ ไม่ควรพดูใหใ้ครตอ้งเสียหาย ควรพดูไปแลว้ใหเ้กดิมิตรไมตรีตอ่กนั 

2. มีความเหมาะสม ในการพดูจะตอ้งค านงึถึงความเหมาะสมกบัส่ิงตอ่ไปนี้

 เหมาะสมกบักาล ตอ้งรูว่้าเวลานีค้วรพดูหรือไม่ และควรพดูอะไร อย่างไร 

 เหมาะสมกบัเทศะ สถานท่ีใดควรพดูเร่ืองอะไร เช่น ไม่ควรพดูเร่ืองบนัเทิงในงานศพ 

 เหมาะสมกบับุคคล ตอ้งค านงึถึงเพศ วัย สถานะ ของผูฟั้ง 
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3. มีความมุ่งหมาย  การรูว่้าพดูท าไม เพื่ออะไร จะช่วยใหก้ารพดูไดเ้นือ้หาสาระไม่เสียเวลา

4. มีศิลปะ  เช่น การใชสี้หนา้ ท่าทาง น า้เสียงและสายตา รวมทัง้ใชจิ้ตวิทยาในการพดูดว้ย

5. เวน้วจีทจุริต  ไม่พดูเท็จ ไม่พดูค าหยาบ เพอ้เจอ้ และส่อเสียด

คณุสมบติัของนกัพดูท่ีดี 

 มีความมัน่ใจ เชื่อมัน่ในตนเอง ไม่ประหม่า 

 มีความจริงใจ 

 มีความทนัสมยั ทนัเหตกุารณ ์ตดิตามขา่วคราวความเคล่ือนไหวของสงัคมอยู่เสมอ 

 มีความรูจ้ริงในเร่ืองท่ีจะพดู ซ่ึงตอ้งอาศยัการศึกษา คน้ควา้ และประสบการณ์ 

 มองโลกในแงด่ ีเพราะท าใหค้ิดด ีปฏิบตัดิ ีและจะพดูดี 

 มีคณุธรรม เป็นส่ิงส าคญัมากท่ีผูพ้ดูตอ้งมีสตสิมัปชญัญะ ระลึกและร ูต้วัไดว่้าพดูอะไร 

วินยัและพ้ืนฐานท่ีส าคญัในการพดูท่ีดี 

 จงพดูในส่ิงท่ีเป็นความจริง มีสตัย ์เป็นประโยชน ์สิ่งท่ีชื่นชอบพอใจของผูอ่ื้นเท่านัน้ 

 ส่ิงท่ีจะพดู จะกล่าว แมว่้าจะเป็นความจริงแตห่ากท าใหผู้อ่ื้นเกิดความไม่พอใจ หรือ  ส่ิงท่ี

ท าใหผู้อ่ื้นเดอืดรอ้นเสียหายก็ไม่ควรพดู 

 ส่ิงใดท่ีจะกล่าว แมจ้ะเป็นความจริงแตไ่ม่กอ่ใหเ้กดิประโยชนอ์ันใดก็ไม่ควรกล่าว  

 อย่าพดูเร่ืองท่ีเป็นเท็จ กเุร่ือง หรือแตง่เร่ืองขึน้มาพดูใหเ้กดิความเสียหาย 

 อย่าพดูจาส่อเสียด กล่าวรา้ยผูอ่ื้น 

 การพดูในท่ีชมุชน จะตอ้งระมดัระวังการใชว้าจาไม่สภุาพ 

 จงคิดกอ่นพดู 

 ควบคมุตนเองไม่ใหเ้กดิโทสจริต ฝึกหัดใหใ้จเย็นและอดทน 

 ใชอ้ารมณข์นัเป็นจดุสรา้งความสนใจ 

 พดูเฉพาะส่ิงท่ีเป็นท่ีพึงใจแกผู่ฟั้ง 

 ผูพ้ดูจะตอ้งศึกษา มีความรู ้และมีวิธีเล่าเร่ืองอย่างคล่องแคล่ว 

 เป็นเร่ืองท่ีเหมาะสมกบัสถานการณแ์ละเวลาในขณะนัน้ 

 ขณะพดูตอ้งยกตวัอย่างหรืออทุาหรณ ์ประสบการณ ์ขอ้เท็จจริง เปรียบเทียบใหเ้กดิ

ภาพชดัเจน 

 ควรวางแผนการพดู เตรียมการพดู และฝึกซอ้มกอ่นพดู เพื่อปรบัปรงุแกไ้ขการพดูใหไ้ด ้

ดมีากท่ีสดุ 

 อย่าออกท่าทางประกอบการพดูมากเกนิไป 

 จะตอ้งหัดสงัเกต จดจ าถอ้ยค า ค าคม สภุาษติ จากการฟังและอ่านจากหนงัสือตา่งๆ 
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หลกัการพดูท่ีดี  

ลกัษณะท่ีช่วยเสริมบคุลิกภาพ 

- อารมณข์นั 

- การใชเ้สียง 

- ความยตุธิรรม 

- การแสดงออกท่ีเป็นธรรมชาต ิ

- ร ูก้าลเทศะ / พดูด ี/ ร ูจ้ักชม 

ปัจจยัท่ีช่วยใหก้ารท าหนา้ท่ีสมัฤทธ์ิผล 

 - บคุลิกภาพ 

 -  การใชภ้าษา 

 -  เนือ้หาที่จะพดู 

 -  การวิเคราะหผ์ูฟั้ง 

 -  การเตรียมตวั 

 การแตง่กาย ควรแตง่กายใหส้ภุาพ สะอาด สมกบัวัย 

 การใชสี้หนา้ สีหนา้แสดงออกใหเ้ป็นธรรมชาตสิมัพนัธก์บัเร่ืองท่ีพดู 

 การใชส้ายตา สายตาจะบอกผูพ้ดูก าลงัพดูกบัใคร สายตาจึงตอ้งมองท่ีผูฟั้ง 

 การใชม้ือ การใชท่้าทางหรือมือประกอบการพดู จะท าใหผู้ฟั้งเขา้ใจเร่ืองท่ีพดูมากขึน้ แต่ตอ้ง
ใชใ้หเ้หมาะสมกบัจงัหวะและเนือ้หาที่จะพดู 

 การยืนพดู ควรยืนใหเ้ทา้ทัง้สองแยกห่างกนัพอสมควร ท าตวัใหส้บายๆ อย่าไปเกร็ง จนตวั
แขง็ท่ือ ไม่เหมาะสม 

 การนัง่พดู ตอ้งนัง่ตวัตรง เรียบรอ้ย ไม่โยกเกา้อ้ี 

 การใชเ้สียง เสียงช่วยใหถ้อ้ยค าที่จะพดูออกมามีชีวิตชีวา เสียงท่ีดตีอ้งเป็นเสียงท่ีออกมาจาก
ความรูสึ้กท่ีแทจ้ริง มีพลงั นกัพดูจึงตอ้งปรบัปรงุการใชเ้สียง ดงันี้ 

 พดูใหเ้สียงดงัฟังชดั

 ลีลาของเสียงใหม้ีเสียงสงู ต า่ หนกั เบา

 จงัหวะการพดูจะตอ้งพอด ีไม่เร็วหรือชา้เกนิไป

 เวน้จงัหวะการพดูใหไ้ดค้วามหมายท่ีถกูตอ้ง

 ออกเสียงค าควบใหถ้กูตอ้ง เช่น ค าควบกล า้ , ร-ล

 ไม่เปล่งเสียง เอ่อ.. อ่า.. แบบว่า.. เมื่อผูพ้ดูไม่สามารถพดูประโยคต่อไปไดท้ันที ควร

หยดุเวน้จงัหวะเฉยๆ

 การใชภ้าษาในการพดู ตอ้งถกูตอ้งตามหลกัภาษา ตอ้งค านงึถึงส่ิงตอ่ไปนี้ 

 ค าสรรพนาม ผูช้ายใชค้ าว่า ผม กระผม ส่วนผูห้ญิงใชค้ าว่า ฉัน ดฉิัน
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 เหมาะสมกบัประธานหรือกรรมของประโยคเช่นตาย อสญักรรม อนจิกรรมเป็นตน้

 ถกูตอ้งตามหลกัการอ่าน เช่น ประสบการณ ์อ่านว่า (ประ-สบ-กาน)

 การพดูเพี้ยนค า เช่น มหาวิทยาลยั ไม่พดูว่า มหา-ลยั

 ลกัษณะนาม เช่น เล่ือย 1 ป้ืน ขลุ่ย 2 เลา งาชา้ง 3 กิง่ เป็นตน้

 ค าภาษาตา่งประเทศ ถา้จ าเป็นตอ้งพดูค าภาษาต่างประเทศ ศัพทเ์ทคนิค ท่ีไม่มีการ

บญัญตัไิวใ้นภาษาไทย ควรอธิบายความหมายของค านัน้ดว้ย

 ค าย่อ ไม่ควรใชค้ าย่อในการพดู ยกเวน้ผูฟั้งอยู่ในวงการเดียวกนัหรือค าย่อนัน้ เป็น

ค าที่เขา้ใจความหมายกนัโดยทัว่ไป

 ค าศัพท์ทางวิชาการ ไม่ควรใชค้ าศัพท์ทางวิชาการหากผูฟั้งส่วนใหญ่ไม่สามารถ

เขา้ใจได ้แตใ่ชก้ารอธิบายหรือขยายความแทน

 ค าราชาศพัท ์การใชค้ าราชาศพัทต์อ้งใหถ้กูตอ้งตามฐานะของบคุคล

การเตรียมการพดู

รูว้นั เวลา และสถานท่ีท่ีจะไปพูด  ควรไปถึงสถานท่ีพดูกอ่นการพดูเล็กนอ้ย เพื่อ

จะไดพ้กัผ่อนใหห้ายเหนือ่ยจากการเดนิทาง และมีโอกาสพดูคยุกบัผูจ้ัด รวมทัง้ตรวจดคูวาม 

เรียบรอ้ยของเครื่องอ านวยความสะดวกในการพดู เวลาที่ใชใ้นการพดู ผูพ้ดูควรพยายามเลิกใหต้รง

เวลาที่ก าหนดหรือเลิกกอ่นเวลาเล็กนอ้ย 

รูร้ายละเอียดของผูฟั้ง  เพื่อจะไดเ้ตรียมเนื้อหาสาระของการพดูใหเ้หมาะสมกบัผูฟั้ง 

รูว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของผูจั้ดและโครงการเพื่อเตรียมการพดูใหส้อดคลอ้งกนั 

เลือกเร่ืองท่ีจะพูด  เลือกเร่ืองท่ีตนมีความรู ้เขา้ใจ และมีประสบการณใ์นเร่ืองนัน้ 

หรือเร่ืองท่ีมีความส าคญัเป็นประโยชนต์อ่ผูฟั้ง เป็นเร่ืองท่ีนา่สนใจ ทนัสมยั ทนัตอ่เหตกุารณ์ 

ก าหนดจุดประสงคข์องการพูด  ว่าเป็นการพดูเพื่อการสอน ใหข้อ้มลูขา่วสาร 

เพื่อจงูใจ หรือเพื่อบนัเทิง จะไดก้ าหนดวิธีการพดูใหส้อดคลอ้งกบัจดุมุ่งหมายของการพดู 

เตรียมสื่อท่ีจะใชป้ระกอบการพูดนัน้ๆ  ถา้เป็นการบรรยายทางวิชาการ ผูพ้ดู

ควรเตรียมส่ือประกอบเพราะจะช่วยใหผู้ฟั้งเขา้ใจเนือ้หาสาระของเร่ืองท่ีพดูไดด้ขีึน้ 

เขยีนโครงร่างการพูด  ปกตแิลว้การเขยีนโครงร่างการพดูจะเขยีนเฉพาะหัวขอ้

ใหญ่และหัวขอ้ย่อยของแตล่ะเร่ือง ยกเวน้บางตอนท่ีเป็นตวัเลข สถิตติา่งๆ 

การล าดบัขัน้ตอนการพดู

 กล่าวปฏิสนัถารกบัผ ูฟั้ง  เมื่อเร่ิมตน้พดูจงพดูทกัทายดว้ยลีลาปกตธิรรมดา  แต่

กระฉับกระเฉง 

 อารมัภบท  มีหลักการว่า ถา้พดูเร่ืองใดเราจะไม่รีบพดูเขา้ตวัเร่ืองเลย แตค่วรจะเตรียมผูฟั้ง 

เรียกความสนใจของผูฟั้งเสียกอ่น เพื่อใหเ้ป็นการเร่ิมเร่ืองแลว้น าเขา้สู่เร่ือง เพราะถา้สามารถท าให้

ผูฟั้งสนใจในจดุนีไ้ดแ้ลว้ ก็จะสามารถดงึความสนใจของผูฟั้งในเร่ืองท่ีเราจะพดูตอ่ไปไดด้ ีเช่น    

 น าเหตกุารณร์อบๆ ตวัมากล่าว
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 ยกเหตกุารณต์วัอย่างใหเ้ห็นจริง

 ตัง้เป็นค าถาม

 อา้งถึงส่ิงท่ีคลา้ยกนัหรืออย่างอ่ืนประกอบ

 ค าน าในการพดู  ค าน าที่ดคีวรประกอบดว้ยความมุ่งหมาย ดงันี ้

 เพื่อเป็นการเตรียม และน าผูฟั้งเขา้สู่เร่ือง

 เพื่อเรียกรอ้งความสนใจ จงูใจผูอ่ื้น เพื่อใหส้นใจท่ีจะฟังเร่ือง

 ชี้ใหเ้ห็นประโยชนท่ี์จะไดร้ับจากการฟังเป็นการผกูมิตรกบัผูฟั้ง

 เขา้ใจเร่ืองท่ีจะฟังตอ่ไปอย่างสงัเขป

 เตรียมเรื่องท่ีจะพดู  โดยพิจารณาเร่ืองท่ีมีความรู ้มีประสบการณแ์ละนา่สนใจ 

 สรปุการพดู  เพือ่ทบทวนและเนน้ท่ีจดุส าคัญ หรือเพื่อเป็นการรวบรวมการพดูใหก้ระชบั 

ยิ่งขึน้ ใหเ้ร่ืองมีน า้หนกั และเรา้ใจใหผู้ฟั้งเชื่อหรือคลอ้ยตามท่ีเราตอ้งการ ซ่ึงอาจท าไดห้ลายวิธี 

 ย า้จดุส าคญัและเรียกรอ้งใหม้ีการปฏิบตัอิย่างใดอย่างหนึง่

 ทบทวนความทัว่ๆ ไป

 จ าแนกเฉพาะหัวขอ้ส าคญัท่ีตอ้งการเนน้

 ท้ิงทา้ยท่ีเป็นภาพเดน่ชัดใหน้ ากลบัไปคิดตอ่เป็นการบา้น

 ทบทวนทางออ้มโดยการยกขอ้ความขึน้อา้ง หรือยกตวัอย่าง ซ่ึงอาจใชวิ้ธีเดยีวหรือ

หลายวิธีรวมกนัก็ได ้ยกตวัอย่างใหเ้ห็นหรือภาษิตสนบัสนนุเพื่อใหม้องเห็นภาพ

 เชิญชวนใหป้ฏิบติัตามหรือใหเ้ห็นดว้ย  จะตอ้งเตรียมการพดูใหจ้บลงอย่างเรียบรอ้ย 

จดุอ่อนหรือปัญหาโดยทัว่ไปหลังจากการสรปุแลว้มกัจะใชค้ าว่า “วันนีผ้มก็มีเท่านี”้ “เร่ืองนีก็้มีแค่นี”้ 

หรือ  “ผมขอจบแค่นี”้ ซ่ึงเป็นการจบท่ีไม่นิม่นวลหลงัจากสรปุแลว้อย่างเพิ่งรีบจบ ควรหาสิ่งท่ีมา

เชิญชวนใหผู้ฟั้งปฏิบตัติามส่ิงท่ีเราไดพ้ดูมา 

 จบการพดู  ดว้ยค าว่า “ขอบคณุ” หรือ “สวัสดี” เมื่อการพดูใกลจ้ะจบควรพดูเตอืนใหผู้ฟั้ง

ทราบ เช่น ใชค้ าว่า “ในท่ีสดุ…”  “สดุทา้ยนี้…” เป็นการเตอืนใหใ้หผู้ฟั้งทราบว่าเราก าลงัจะจบเร่ือง

แลว้ เมื่อกล่าวค าว่า “ขอบคณุ” เป็นการจบและลงทา้ยอย่างราบร่ืน 

ขอ้ปฏิบติัระหว่างการพดู

 อย่าลืมกล่าวทกัผูฟั้ง 

 อย่าแกต้วั หรือถ่อมตนจนเกดิความรูสึ้กท่ีไม่ดตีอ่ผูฟั้ง แตค่วรพดูเขา้ตรงจดุมุ่งหมายท่ี

ตอ้งการพดู 

 ใหเ้กยีรตผิูฟั้งดว้ยการไม่โออ้วด หรือแสดง หรือวางท่าทีในลกัษณะท่ีผูพ้ดูอยู่เหนอืผูฟั้งมากจน

กลายเป็นการขาดความสมัพนัธท่ี์ดี 

 พยายามอย่าพดูหรืองดการพดูเร่ืองส่วนตวั อย่าวิจารณบ์คุคล สถานการณบ์างอย่างท่ี

กระทบกระเทือนผูฟั้ง หรือยกตวัอย่างบคุคลในทางไม่ด ีโดยบ่งชื่อเสียงเรียงนามอย่างชดัเจน 

 อย่าพดูหรือคยุเร่ืองใดหรือย า้เร่ืองนัน้นานจนเกนิไป แตพ่ยายามพดูใหส้มส่วนกนั 

 พยายามสอดแทรกหลักฐานท่ีแนน่อน ตวัเลข เหตกุารณ ์เหตผุล ตวัอย่าง ขอ้เท็จจริง ตลอดเวลา 
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 ขอบคณุ ขอโทษผูฟั้งบา้งตามโอกาสอันสมควรท่ีผูฟั้งแสดงความพอใจ เล่ือมใสหรือขณะพดู

พลัง้เผลอ กระท าในส่ิงท่ีไม่สมควรโดยมิตัง้ใจ เป็นการใหเ้กยีรตผิูฟั้ง และรักษามารยาทขณะพดู 

 ใชค้ าแทนตวัว่า “ผม” หรือ “ดฉิัน” จะท าใหเ้กิดความใกลช้ิด และเป็นกนัเองกบัผูฟั้งมากกว่า

การใชค้ าว่า “ขา้พเจา้” 

 ระมดัระวังและควบคมุพฤติกรรม อารมณ ์ส ารวมกาย วาจา ใจ ตลอดจนท่าทางและท่าที ท่ี

แสดงออกตอ่ชมุชนอย่างมีสต ิ

การใชไ้มโครโฟน 

หากยงัไม่คุน้เคยกบัการใชไ้มโครโฟน แตจ่ าเป็นตอ้งใชใ้หล้องใชด้กูอ่นท่ีผูฟั้ง    จะเขา้

หอ้งประชมุ ในการลองใชน้ัน้ ควรปรบัระดบัความดงั – ค่อย ใหเ้รียบรอ้ย ตลอดจนปรบัความสงู

ต า่ หากจ าเป็นตอ้งใชโ้ดยไม่มีโอกาสเตรียมตวัหรือทดลองใชก้อ่นควรท าใจใหส้บาย   ไม่ตอ้งกงัวล

กบัไมโครโฟนมากนกั เพราะส่วนใหญ่จะมีเจา้หนา้ที่ปรบัระดบัความดงั – ค่อย และ เปิดสวิตชไ์ว้

เรียบรอ้ยแลว้ 

การใชไ้มโครโฟนท่ีมีขาตัง้ เมื่อเดนิไปถึงต าแหนง่ท่ีตัง้ไมโครโฟนสงัเกตอย่างรวดเร็ว

เกีย่วกบัระดบัสงูต า่ของไมโครโฟนว่าอยู่ในต าแหนง่ท่ีเหมาะสมแลว้หรือยงั ถา้สงูไปจนบงัใบหนา้หรือ

ต า่จนตอ้งคอ้มตวัลงไปหา ใหจ้บัท่ีขอ้ตอ่หมนุขยบัใหส้งูหรือต า่ แลว้หมนุเกลียวกลบัใหแ้นน่

เหมือนเดมิ หากตอ้งนัง่พดูใชไ้มโครโฟนตัง้ ปัญหาความสงู – ต า่ มกัไม่มี เพียงแตข่ยบัตวันัง่ให้

เหมาะเจาะเท่านัน้ 

      ถา้ไม่จ าเป็นไมค่วรจบัหรือเล่นสายไมโครโฟน เพราะผูฟั้งจะหันความสนใจไปดส่ิูงท่ี

เคล่ือนไหวไม่เคาะ ไมเ่ป่าไมโครโฟน และไม่ตอ้งทดลองเสียง “ฮลัโหล ๆ” หรือทดลองเสียงดว้ยวิธีอ่ืน

ใดใหร้ะยะห่างระหว่างปากกบัไมโครโฟน ห่างกนัประมาณ 2 - 3 นิว้ แตท่ัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความไวใน

การรบัเสียงของไมโครโฟนดว้ย 

ถา้ขณะพดูจะเดนิไปอธิบาย ซ่ึงอยู่ห่างจากไมโครโฟน ควรถอดไมโครโฟนถือไปดว้ย 

หากการพดูตอ้งใชม้อืถือไมโครโฟน ขอ้ศอกขา้งที่ถือไมโครโฟนใหแ้นบล าตวั 

เมื่อพดู ไม่ควรใชม้อืท่ีถือไมโครโฟนแสดงท่าทางประกอบ เพราะจะท าใหเ้สียงท่ีพดูไม่

ชดัเจนและเสียงขาดตอน ระวังอย่าใหเ้สียงอ่ืนๆ ท่ีเกดิจากผูพ้ดูเขา้ไมโครโฟน เช่น เสียงไอ หาก

ออกไปโดยไม่ร ูต้วัตอ้งรีบขออภยัผูฟั้ง  

อย่าจอ้งไมโครโฟน ใหม้องท่ีผูฟั้ง 

หากเกดิเสียงหวีดของไมโครโฟนอันเกดิจาก “การ

ยอ้นกลบัของสญัญาณ” คือสภาพไมโครโฟนเก็บเสียงท่ีมาจากล าโพงแลว้

ป้อนเสียงนัน้เขา้สู่เคร่ืองขยายเสียงพรอ้มกนัเสียงพดู จึงท าใหเ้กดิเสียง

หวีด การแกไ้ขควรใชฝ่้ามือคอ่ยๆ วางบนไมโครโฟน หากยงัมีเสียงหวีดอีกตอ้งปรบัเคร่ืองขยาย

เสียง อย่างพดูไปทัง้ๆ ท่ีมีเสียงหวีด 
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บางครัง้จ าเป็นตอ้งถือไมโครโฟน อย่าถือทัง้ขาตัง้ ใหถ้อดตวัไมโครโฟนออกจากขา

ตัง้เสียกอ่น เวลาถืออยา่งก าไมโครโฟนแนน่หรือถือดว้ย 2 - 3 นิว้ ใหก้ าหลวมๆ  

ถือใหห่้างจากปากพอสมควร ถา้ควบคมุการหายใจไดอ้าจถือในระยะใกลไ้ด ้    อย่า

ถือต า่หรือยกแบบตัง้ฉาก 

หากเป็นการพดูจากการอ่านจากตน้ฉบบั การถือตน้ฉบบัไม่ควรถือออ้มไมโครโฟน 

ควรถืออยู่ระหว่างผูพ้ดูกบัไมโครโฟน และอย่ายกกระดาษร่างขึน้สงูจนบงัหนา้ หรืออยู่ชิดไมโครโฟน

จนเกนิไป ขณะท่ีพลิกกระดาษเสียงจะดงัเขา้ไมโครโฟน 

กรณีท่ีใชไ้มโครโฟนแบบตัง้โตะ๊ เวลาพดูเสร็จและตอ้งการเลื่อนไปใหผู้ร่้วมอภปิราย

คนตอ่ไป อย่าลากไมโครโฟน ใหย้กไปวาง เพราะการลากไมโครโฟนจะท าใหเ้กดิเสียงดงัมาก 
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แบบฝึกออกเสียง 

พระบรมราชโองการแต่งตัง้นายกรฐัมนตรี 

 ( พระปรมาภิไธย) ภมิูพลอดลุยเดช ปร. 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลา้ฯ

ใหป้ระกาศว่า ตามท่ีประธานสภาผูแ้ทนราษฎรไดน้ าความกราบบงัคมทลู พระกรณุาว่า สภา

ผูแ้ทนราษฎรไดล้งมตเิมื่อวันท่ี.......เดอืน.....พทุธศกัราช…………  เห็นชอบดว้ยในการแตง่ตัง้

นายกรฐัมนตรี ดว้ยคะแนนเสียงมากกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนสมาชิกทัง้หมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภา

ผูแ้ทนราษฎร  

อาศยัอ านาจตามความใน มาตรา 171 ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย จึง

ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แตง่ตัง้ นายกรฐัมนตรีบริหารราชการแผ่นดนิ  ตัง้แตบ่ดันี ้เป็นตน้ไป   

ประกาศ  ณ  วันท่ี  .......เดอืน.....พทุธศักราช…………  

เป็นปีท่ี …….   ในรชักาลปัจจบุนั 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

.................................... 

ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 

โปรดฟังอีกครัง้ 




