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ทุกคร้ังท่ี OK! ท�ำงำนอีเวนต์ เรำมักนึกถึงชื่อพี่หนิงให้มำ 
รับหน้ำที่ MC เป็นคนแรกๆ เพรำะบุคลิกที่ไม่ว่ำจะอยู่ในงำนไหน 

ก็ท�ำให้งำนดูดีเสมอ พี่หนิงเป็นพิธีกรที่คอยก�ำกับอำรมณ์ของแขก

ที่มำร่วมงำนได้เป็นอย่ำงดี ไม่ว่ำสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำจะมีเหตุ

ติดขัดอย่ำงไร แต่สุดท้ำยผู้หญิงคนนี้ก็ “เอำอยู่” ด้วยไหวพริบ ส�ำเนียง 

กำรพดูจำทีน่่ำฟัง อีกอย่ำงกค็อืพีห่นงิเป็นคนน่ำรักเสมอต้นเสมอปลำย

ทั้งบนเวทีและด้ำนล่ำงเวทีด้วยครับ

วีรวัฒน์ อัจจุตมานัส (ปั๊ม) 
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร OK!

กำรที่ผู ้หญิงคนหนึ่งจะบำลำนซ์ชีวิตให้ลงตัว ทั้งเร่ืองงำน 

ครอบครัว และสุขภำพไม่ใช่เร่ืองง่ำย!  แต่ “หนิง - ศรัยฉัตร กุญชร 

ณ อยุธยำ จีระแพทย์” สร้ำงเมนูชีวิตเหล่ำนั้นให้เป็นแพลตฟอร์มได้

อย่ำงน่ำชื่นชม

กฤตยชญ์ ไผ่เรือง (ม่อน)
บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Celeb Online

คำ�นิยม
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คำ�น�ส�นักพิมพ์

ถ้ำคุณเป็นพิธีกร นักพูด ครูอำจำรย์ ไลฟ์โค้ช ยูทูเบอร์ หรือนักขำยของ 

ออนไลน์ คณุย่อมรู้อยู่แล้วว่ำกำรพดูทีจ่บัคนฟังได้อยู่หมดั สร้ำงรำยได้และชือ่เสยีง 

ได้มำกแค่ไหน  และถ้ำคณุเป็นพนกังำนบริษัท คณุต้องรู้ดว่ีำคนทีพ่รีเซนต์ผลงำนเก่ง 

จะโน้มน้ำวใจเจ้ำนำยได้ ก้ำวหน้ำไวกว่ำคนทีท่�ำงำนเงยีบๆ แล้วขอให้ผู้อ่ืนออกหน้ำ 

เพรำะฉะนัน้ เลกิผัดวนัประกนัพรุ่ง เลกิหำข้ออ้ำงทีจ่ะไม่ ฝึกพดู เพรำะกำรพดูทีฉ่ลำด 

น่ำเชื่อถือ และแพรวพรำวด้วยเสน่ห์ ทรงอิทธิพลกว่ำที่คุณคิด โดยเฉพำะในโลก 

ทุกวันนี้ที่เรำน�ำเสนอตัวเองสู่สำธำรณะได้งำ่ยขึ้นผ่ำนช่องทำงโซเชียลมีเดีย  

หนงิ - ศรัยฉตัร พธิกีรอีเวนต์มอืหนึง่ของไทย ได้กล่ันกรองประสบกำรณ์กำร

เป็นพิธีกรนำนกว่ำ 20 ปีของเธอมำเป็นหนังสือที่ตอบทุกโจทย์ของกำรพูด ซ่ึงคน 

ทกุอำชพีควรอ่ำนเพือ่สร้ำงควำมก้ำวหน้ำในทกุๆ ด้ำนของชวีติ  ต่อให้คณุเคยเป็น 

คนที่กลัวกำรพูดขนำดไหน กำรพูดในที่สำธำรณะก็จะไม่ใช่เรื่องยำกอีกต่อไป  

ไม่มีใครรู้หรอกว่ำคุณจะไปได้ ไกลแค่ไหนถ้ำคุณไม่เริ่มพูด! 

ส�นักพิมพ์อินสปายร์
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คำ�น�นักเขียน

หลังจำกเก็บเกี่ยวประสบกำรณ์ของอำชีพพิธีกรมำถึง 20 ปีเต็ม รวมถึง 

เป็นวิทยำกรสอนเร่ืองกำรพูดมำ 7 ปี ก็ถึงเวลำที่หนิงจะได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับ 

“การพูด” อีกสกัคร้ังค่ะ  หนงิยังคงเห็นด้วยเป็นทีส่ดุว่ำเร่ืองกำรพดูคอืซอฟต์สกลิ

ที่ทุกคนควรต้องมี ยกตัวอย่ำงง่ำยๆ ยังมีคนจ้ำงหนิงเป็นพิธีกรอยู่เกือบทุกวัน 

แม้เข้ำวงกำรนี้มำนำนถึง 20 ปีแล้ว ก็คงเป็นบทพิสูจน์ ให้เห็นว่ำ ทักษะกำรพูด 

และประสบกำรณ์ยังเป็นคณุสมบตัสิ�ำคญัอันดบัแรกๆ ของงำนอีเวนต์  ในกำรเลือก

พิธีกรมำด�ำเนินรำยกำรให้รำบร่ืนและประสบผลส�ำเร็จค่ะ  ไม่เพียงแต่งำนอีเวนต์ 

เท่ำนัน้ เรำต้องยอมรับแล้วว่ำ ณ วนันี ้ทกัษะการสือ่สารคอืคณุสมบตัทิีบ่ริษัทหรือ 

องค์กรต่ำงๆ ล้วนเสำะหำจำกพนกังำนหรือผู้สมัครงำนเป็นอันดบัต้นๆ ด้วยเช่นกนั 

แค่สมัครงำนกต้็องผ่ำนด่ำนกำรพดูจำกกำรสมัภำษณ์แล้ว คงไม่มีใครอยำกร่วมงำน 

กับคนที่แม้ว่ำเก่งและประสบกำรณ์เพียบแต่ไร้ทักษะกำรพูด สื่อสำรอะไรเข้ำใจ

ยำกไปหมด พูดอะไรก็ไม่เข้ำหู ไร้อำรมณ์ ในกำรสื่อสำร หรือพูดแบบไร้มำรยำท 

ในทำงตรงกันข้ำม ถ้ำเรำมีทักษะกำรพูดที่ดีในกำรท�ำงำน นอกจำกเรำจะสร้ำง

ควำมสัมพันธ์ท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงำนและเจ้ำนำยแล้ว ยังมีผลให้กำรท�ำงำนรำบร่ืน 

เพรำะท�ำให้กล้ำพูด ถำมอย่ำงสร้ำงสรรค์ เพิ่มข้อเสนอแนะ เจรจำท�ำข้อตกลง 

สรุปภำพรวม และอธิบำยให้ผู้อ่ืนเข้ำใจได้  เมื่อคุณมีทักษะเหล่ำนี้ย่อมส่งผลให ้

อำชีพกำรงำนก้ำวหน้ำจนประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงแน่นอน
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ปัญหำของคนที่อยำกก้ำวหน้ำก็คืออยำกเป็นที่รักของคนรอบข้ำงแต่ 

พูดไม่เก่ง แล้วต้องท�ำอย่ำงไรล่ะ  หลำยคนคงคิดอยู่ว่ำทุกวันนี้ออกไปพูดแต่ละที 

สดุจะตืน่เต้น ปำกกส่ั็น พดูอะไรไม่ออก กลวักก็ลวั อำยเหลอืเกนิ คนจะหัวเรำะไหม 

ชื่อเสียงที่สั่งสมมำคงพังแน่ๆ...หนิงมีข่ำวดีค่ะ การพูดให้เก่งนั้นสอนและฝึกฝน 

กนัได้ นีจ่งึเป็นเหตผุลทีห่นงิยังคงเขียนหนงัสอืทีส่อนกำรพดู เพรำะมันคอือีกหนทำง 

หนึ่งที่จะช่วยคุณได้ ขอแค่ใจคุณพร้อมจะเรียนรู้และพัฒนำตัวเอง  แต่จ�ำไว้ว่ำ 

ไม่มีใครเรียนพูดให้เก่งได้ภำยใน 1 ชั่วโมงหรือ 1 วันหรอกนะคะ เรำต้องใช้เวลำ 

ในกำรเรียนรู้และปฏบิตัจิริง เพรำะกำรพดูทีด่ไีม่ได้มเีพยีงวธิเีดยีว แต่มหีลำกหลำย 

แบบทีต้่องอำศยักำรเรียนรู้จำกหลำยๆ ศำสตร์ด้วยกนั  ซ่ึงหำกจะเปรียบเร่ืองกำรพดู 

เป็นอุปกรณ์เคร่ืองมือกล่องหนึ่ง...นักพูดจะต้องเรียนรู้และศึกษำกำรพูดผ่ำนทุกๆ 

เคร่ืองมือในกล่องนั้นๆ ซ่ึงขอบอกว่ำมันเยอะเหลือเกิน แต่หนิงนี่แหละค่ะจะช่วย 

หยิบเคร่ืองไม้เคร่ืองมือแต่ละชิ้นย่ืนให้ทุกคนพร้อมวิธีใช้ และนั่นก็คือที่มำของ 

100 เทคนิค พูดฟังง่ายจับใจคน เล่มนี้ค่ะ

อำจมีค�ำถำมว่ำแล้วทุกคนควรเรียนรู้กำรพูดหรือไม่ ลองคิดดูว่ำ ณ วันนี้ 

ที่โลกเรำเล็กเท่ำก�ำมือ ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ำกำรพูดคือพลังส�ำคัญที่เดินทำงจำก 

ซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกได้เพียงปลำยนิ้ว เรำโชคดีมำกแค่ไหนที่เกิดมำในยุคที่ 

เรียนรู้ เห็น และฟังกำรพูดของผู้คนผ่ำนโลกออนไลน์  ในขณะเดียวกันก็ถ่ำยทอด 

กำรพูดของเรำให้คนทั่วโลกฟังได้เช่นกัน หำกค�ำพูดดีและทรงพลังเปลี่ยนชีวิต 

เรำได้ ค�ำพูดที่เป็นประโยชน์และสร้ำงสรรค์ของเรำก็เปล่ียนชีวิตคนอ่ืนได้เช่นกัน 

แต่ถ้ำค�ำพดูเรำส่งผลแย่ๆ ต่อคนอ่ืนแล้ว สดุท้ำยค�ำพดูนัน้กจ็ะย้อนกลับมำสูต่วัเรำ 

ล่ะคะ ย่ิงบนโลกออนไลน์จะลบออกอย่ำงไรก็ไม่ได้ ทำงแก้ก็คือไม่ให้ปัญหำนั้น 

เกดิตัง้แต่แรก คิดก่อนพดู ยับย้ังตวัเองไม่ให้อำรมณ์อยู่เหนอืควำมเหมำะสม ไม่ ให้ 

สิ่งที่เรำเปล่งออกมำท�ำร้ำยตัวเรำเองได้ในอนำคต ซ่ึงทั้งหมดนี้คือศำสตร์แห่ง 

กำรพูด  ฉะนั้น หนิงขอตอบตรงนี้เลยว่ำทักษะกำรพูดเป็นของทุกคนจริงๆ ค่ะ 
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หนังสือเล่มนี้รวบรวมเทคนิคส�ำคัญๆ ของกำรพูด ทั้งในชีวิตประจ�ำวัน 

และกำรท�ำงำน ทีย่�ำ้อีกคร้ังว่ำเหมำะกบัทกุคนค่ะ  หนงิแตกเร่ืองกำรพดูออกมำเป็น 

100 เทคนิคที่เข้ำใจได้ง่ำย อ่ำนสนุก และน�ำไปใช้ได้ทันที ผ่ำนประสบกำรณ์จริง 

20 ปีเต็มของหนิงท่ีถ่ำยทอดทุกเร่ืองเด็ดๆ แบบไม่มีกั๊ก  เหลือแค่ตัวคุณที่จะอ่ำน 

แล้วลงมือท�ำ อย่ำปล่อยให้ไฟแห่งกำรพูดที่ลุกโชนของคุณหลังกำรอ่ำนหนังสือ 

เล่มนี้ต้องมอดลงพร้อมควำมคิดที่ว่ำ ”ฉันคงท�ำไม่ได้”  หนิงเองก็ไม่ได้เกิดมำแล้ว 

พูดเก่งเลย แต่กำรมีใจอยำกเรียนรู้และพัฒนำตัวเองนี่แหละค่ะที่พำหนิงมำ 

จนถึงวันนี้  เม่ือการพูดยังเปลี่ยนชีวิตหนิงได้ กำรพูดก็ต้องเปล่ียนชีวิตคุณได้ 

เช่นกัน...

ถึงเวลำพลิกหน้ำแล้วอ่ำนกัน หนิงย่ืนเคร่ืองมือให้ถึงที่ขนำดนี้ อย่ำรอช้ำ 

มำเป็นคนที่พูดเก่งไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ

ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์
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นักพูดที่ดีต้องเป็นนักอ่าน

เทคนิคนี้ส�ำคัญมำกๆ นะคะ เพรำะช่วยชีวิตนักพูดได้เสมอ  หนิงมักถำม 

ลูกศิษย์ว่ำทุกวันนี้ตื่นเช้ำมำก่อนไปเรียนหรือท�ำงำนได้อ่ำนข่ำวสำรบ้ำนเมืองบ้ำง 

หรือไม่ เพรำะอย่ำงน้อยที่สุดก็ท�ำให้รู้ว่ำสถำนกำรณ์ ในโลกหรือประเทศของเรำ 

ขณะนี้มีเหตุกำรณ์อะไรที่น�ำมำเกี่ยวโยงกับงำนที่เรำต้องพูดหรือต้องท�ำหน้ำที ่

พิธีกรในวันนั้นๆ ได้หรือไม่  ถ้ำเรำเติมข้อมูลข่ำวสำรที่ได้อ่ำนมำเสริมในสคริปต์

จะท�ำให้กำรพดูของเรำน่ำสนใจและเป็นประโยชน์มำกข้ึน อีกทัง้ยังช่วยเสริมให้เรำ 

ดูฉลำด รอบรู้ และมีเสน่ห์มำกขึ้น

1
เทคำน ิคำท ี่
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นักพูดที่ดีต้องเป็นนักอ่าน
ก่อนเร่ิมงำนพิธีกรอีเวนต์ หนิงมักขอเพรสคิต (press kit) หรือเอกสำร 

ประชำสัมพันธ์ที่แจกสื่อมวลชนมำศึกษำ แล้วผลักเนื้อหำเข้ำสู่สมองก่อนเสมอ 

เพรำะเอกสำรเหล่ำนี้มีรำยละเอียดของงำนมำกกว่ำในสคริปต์เสียอีก  เนื่องจำก 

เรำไม่มีทำงรู้เลยว่ำจะเกดิเหตกุำรณ์ทีต้่องแก้ไขสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำบนเวท ีเช่น 

ต้องพูดฆ่ำเวลำหรือไม่ กำรที่เรำมีข้อมูลในหัวจะท�ำให้เรำมีเนื้อหำหรือข้อควำม 

ทีจ่ะพดูได้ตลอด โดยไม่จ�ำเป็นต้องกลัวเดดแอร์ (dead air) หรือควำมเงยีบทีเ่กดิข้ึน 

ยกตวัอย่ำงตอนท่ีหนงิเป็นพธิกีรให้กำรท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยเพือ่ประชำสมัพนัธ์ 

เมืองรอง แม้ในสคริปต์จะไม่ได้ระบุว่ำต้องพูดชื่อเมืองรอง แต่หนิงก็ค้นข้อมูล 

ทำงอินเทอร์เน็ตและจดเพิ่มเติมในสคริปต์เผ่ือเอำมำพูดได้ หรือบำงทีผู้บริหำร 

อำจต้องกำรยกตัวอย่ำงชื่อจังหวัดแล้วนึกไม่ออก เรำกช่็วยเสรมิได้  

กำรอ่ำนหนังสือท�ำให้เรำรอบรู้แล้วยังท�ำให้มีสมำธิดีด้วย หนิงและลูก 

พกหนังสือไปทุกที่และอ่ำนทุกคร้ังที่มีเวลำ  เมื่อต้องรออะไรนำนๆ เรำต่ำงหยิบ 

หนังสือของตัวเองมำอ่ำน รวมถึงใช้เวลำก่อนนอนอ่ำนหนังสืออย่ำงน้อย 20 นำที 

เสมอ  ใครไม่เชือ่ไม่รู้ แต่หนงิม่ันใจว่ำกำรอ่ำนหนงัสอืมำก  ๆช่วยให้กำรพดูของหนงิ 

ดีขึ้นจริงๆ

นักพูดเก่งๆ ระดับโลก ไม่ว่ำจะเป็นบิลล์ คลินตัน  โทนี รอบบินส์  บำรัก 

โอบำมำ  โอปรำห์ วนิฟรีย์ ต่ำงยอมรับว่ำท่ีพวกเขำประสบควำมส�ำเร็จในกำรพดูได้ 

เพรำะพวกเขำล้วนเป็นนักอ่ำน 

มงีำนวจิยัระบุว่ำ “คนทีอ่่ำนหนงัสอืเยอะจะประสบควำมส�ำเร็จมำกกว่ำคนที ่

อ่ำนน้อยหรือไม่อ่ำนเลย” เร่ืองนี้คงไม่มีใครเถียง เพรำะกำรอ่ำนหนังสือสร้ำง

ประโยชน์มำกมำย ดังนี้

1.  คนอ่ำนหนังสือมองว่ำทุกเวลำมีค่ำและใช้เวลำให้เกิดประโยชน์เสมอ 

แม้แต่กำรรอคอย 10 นำที ก็เป็นช่วงเวลำที่เขำอ่ำนหนังสือได้

2.  กำรอ่ำนต้องอำศยัสมำธแิละควำมตัง้ใจ ซ่ึงล้วนส่งผลต่อหน้ำทีก่ำรงำน 

และแน่นอน ต่อทักษะกำรพูด
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3.  นกัอ่ำนคอืนกัเล่ำ  ดงันัน้ อย่ำแปลกใจทีน่กัอ่ำนจะใช้เทคนคิ storytelling 

(หน้ำ 179) ได้เก่ง เพรำะเม่ืออ่ำนมำกรู้มำก ก็ถำ่ยทอดออกมำได้มำก 

เช่นเดียวกับหนังสือดีๆ 

4.  คนอ่ำนหนังสือมักมีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล รู้วิธีกำรแก้ปัญหำ มีไหวพริบ 

เวลำเกิดปัญหำบนเวทีก็จะแก้ไขสถำนกำรณ์ได้อย่ำงยอดเยี่ยม

5.  นักอ่ำนรู้ดีว่ำสมองของเรำช่ำงยิ่งใหญ่ เก็บกักควำมรู้และเรื่องรำวไว้ได ้

มำกมำย เมือ่อ่ำนเยอะย่อมท�ำให้หน่วยควำมจ�ำสมองท�ำงำนได้ดเีย่ียม 

ด้วยเหตุนี้ นักพูดที่เป็นนักอ่ำนจึงมีควำมจ�ำเป็นเลิศ

6.  นกัอ่ำนเป็นคนรอบรู้ เพรำะเวลำอ่ำนหนงัสอืเขำไม่ได้อ่ำนแค่ให้จบๆ ไป 

แต่เลือกดงึสิง่ดีๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์จำกหนงัสอืเล่มนัน้ออกมำใช้ นกัอ่ำน 

จึงพร้อมเสมอเมื่อถึงเวลำต้องพูด

รู้แบบนี้แล้วก็เร่ิมฝึกฝนกำรอ่ำนตั้งแต่วันนี้นะคะ นอกจำกท�ำให้กลำยเป็น

คนรอบรู้แล้ว ยังเป็นกำรฝึกสมองเพื่อพัฒนำทักษะกำรพูดอีกด้วย
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ถ้ำอยำกพูดเก่ง เรำต้องท�ำควำมเข้ำใจหลักกำรสื่อสำรของมนุษย์กันก่อน

นะคะ  มนุษย์เรำเรียนรู้วิธีสื่อสำรกันตั้งแต่วินำทีแรกที่เกิด เรำได้ยินเสียงพ่อแม ่

เสียงคนรอบตัว เรำได้สบตำกัน ส่งย้ิมให้กัน แล้วเม่ือถึงเวลำหนึ่งเรำก็พูดตำม 

และสื่อสำรระหว่ำงกันได้ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่ตรงกัน เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์

และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น

ด้วยเหตุนี้ กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรจึงเป็นเร่ืองส�ำคัญที่จะสร้ำงควำม

ก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำนได้ เรำจ�ำเป็นต้องเรียนรู้ประเภทของกำรสื่อสำรระหว่ำง

มนุษย์และน�ำไปใช้ ให้ถูกต้อง

	 มนุษย์สื่อสารกันได้	4	ประเภท
1.  การพูด คือกำรสื่อสำรผ่ำนภำษำ เป็นกำรสื่อสำรที่เรำใช้บ่อยที่สุด 

ทั้งกำรสนทนำประจ�ำวัน น�ำเสนองำน ประชุม โทรศัพท์ โดยถือเป็น 

กำรสื่อสำรที่เที่ยงตรงที่สุด เพรำะถ่ำยทอดเป็นค�ำพูด

การพูด การมองเห็น

การสื่อสารที่
ไม่ใช้การพูด การเขียน

หลักการสื่อสารของมนุษย์2
เทคำน ิคำท ี่
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2.  การส่ือสารที่ไม่ใช้การพูด ได้แก่ กำรใช้สีหน้ำ ท่ำทำง และภำษำกำย 

ทั้งแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ เป็นกำรสื่อสำรที่ช่วยให้เรำเข้ำใจควำมคิด

และควำมรู้สึกของคู่สนทนำมำกขึ้น

3.  การเขียน ไม่ว่ำจะเขียนด้วยลำยมือหรือกำรพิมพ์ก็ถือเป็นกำรส่งต่อ 

ข้อควำมให้เกิดควำมเข้ำใจ มีควำมส�ำคัญ เพรำะมีหลักฐำนเป็น 

ลำยลักษณ์อักษร เช่น จดหมำย อีเมล หนังสือ เอกสำรต่ำงๆ 

4.  การมองเห็น คือกำรสื่อสำรผ่ำนรูปถ่ำย รูปวำด งำนศิลป์ ตำรำง หรือ

กรำฟข้อมลูต่ำงๆ มกัใช้ประกอบกำรประชมุ กำรเสนองำน ซ่ึงมหีน้ำที ่

เป็นหน่วยเสริมกำรสื่อสำรประเภทกำรเขียนและกำรพูด บำงคนเม่ือ

เห็นภำพแล้วเข้ำใจได้มำกขึ้น

	 การพัฒนาทักษะการสื่อสารแต่ละประเภท
	 เพื่อความก้าวหน้า

 การพูด 

ต้องรู้จักกำรใช้เสียงท่ีมีพลัง พูดเข้ำประเด็นอย่ำงมีวำทศิลป์ ไม่อ้อมค้อม

คลมุเครือ ไม่ใช้ค�ำฟุม่เฟือย และต้องฟังอย่ำงตัง้ใจ เพือ่จะได้สือ่สำรกลบัอย่ำงเป็น

ประโยชน์

 การสื่อสารที่ไม่ใช้การพูด 

เรียนรู้ว่ำร่ำงกำยของเรำตอบสนองต่อควำมรู้สกึต่ำงๆ อย่ำงไร แล้วควบคมุ 

ไปในทำงที่เป็นประโยชน์หรือทำงบวกให้ได้  กำรใช้ท่ำทำง สีหน้ำ และร่ำงกำย 

จะช่วยเสริมให้กำรพูดมีประสิทธิภำพมำกย่ิงข้ึน  ท่ำทำงแบบไหนที่เรำเห็นว่ำ 

เป็นประโยชน์ เช่น กำรพยักหน้ำเมือ่เห็นด้วย กต้็องฝึกฝนหัดท�ำให้คุน้เคย  ท่ำทำง 

แบบไหนส่งผลในทำงลบก็ต้องพยำยำมหลีกเลี่ยง
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 การเขียน

ควรถกูต้อง เรียบง่ำย ไม่เย่ินเย้อ  งำนเขียนบำงประเภทไม่ควรใช้อำรมณ์และ 

ควำมรู้สกึ เพรำะจะท�ำให้สือ่สำรผิดพลำดได้  เร่ืองตลกของคุณอำจไม่ตลกส�ำหรับ

คนอื่น เพรำะกำรสื่อสำรด้วยตัวอักษร คนอ่ำนไม่เห็นสีหน้ำท่ำทำงของคนเขียน

ประโยชน์ของกำรเขียนคือตรวจทำนก่อนได้ ขณะที่กำรพูด พูดแล้วพูดเลย 

แต่ไม่ว่ำจะพูดหรือเขียนก็ต้องคิดให้รอบคอบเสียก่อน

 การมองเห็น

พยำยำมเลือกภำพหรือสื่อที่ไม่ซับซ้อน เข้ำใจง่ำย และให้ข้อมูลถูกต้อง 

อำจขอควำมคิดเห็นของผู้ร่วมงำนให้ช่วยวิจำรณ์

สรุปได้ว่ำ ถ้ำเรำรู้หลักกำรสื่อสำรของมนุษย์และเข้ำใจว่ำแต่ละประเภท 

ต้องสื่อสำรอย่ำงไร ก็จะท�ำให้เรำสร้ำงและรักษำควำมสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้ประสบ 

ผลส�ำเร็จ

งานวิจัยของมูลนิธิคาร์เนกี ศูนย์วิจัยสแตนฟอร์ด และมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
พบว่าร้อยละ 85 ของความส�เรจ็ในหน้าทีก่ารงานเป็นผลจากทกัษะ
การปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ในขณะที่อีกร้อยละ 15 มาจากความรู้
และทักษะทางทฤษฎี

เพรำะฉะนั้น เรำคงปฏิเสธไม่ได้ว่ำคนที่ประสบควำมส�ำเร็จส่วนใหญ่คือ 

ผู้ที่มีควำมสำมำรถด้ำนกำรส่ือสำรเป็นเลิศ นี่เป็นเหตุผลว่ำท�ำไมเรำควรเรียนรู้

กำรพูดให้เก่งขึ้นค่ะ
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กำรมีมำรยำททำงสงัคมจะท�ำให้เรำเป็นทีย่อมรับ เป็นผลดแีละเป็นประโยชน์ 

ต่อตัวเอง โดยเฉพำะมำรยำทในกำรพูดย่อมท�ำให้เรำดูน่ำเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ 

เป็นทีช่ืน่ชอบ และมเีสน่ห์มำกย่ิงข้ึน  ฉะนัน้ ไม่ว่ำพดูกบัเพือ่น พดูกบัผู้ใหญ่ พดูใน 

ที่ประชุม น�ำเสนองำน บรรยำย สอน ล้วนต้องรักษำมำรยำททั้งสิ้น 

และนี่คือมำรยำทที่หนิงรักษำอยู่เสมอค่ะ

1.  กำรเป็นนักพูดย่อมพบเจอผู้คนหลำกหลำย  ฉะนั้น ควรรู้จักกล่ำว

ทักทำยอย่ำงสุภำพ ยิ้มแย้มแจ่มใส และเมื่อแยกย้ำยก็ต้องกล่ำวลำ

2.  เมื่อมีคนแนะน�ำเรำในที่ประชุมหรือในกำรบรรยำย ควรกล่ำวขอบคุณ 

ผู้แนะน�ำ เช่น “ขอบคณุคุณณฐัพงศ์ทีก่รุณำแนะน�ำประวตัแิละเชญิดฉินั

ขึ้นพูดนะคะ”

มารยาทการพูดที่ดี3
เทคำน ิคำท ี่
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3.  หลังจำกพดูบำงประเภทจบ เช่น น�ำเสนองำน บรรยำย เป็นพธิกีร อย่ำลืม 

ขอบคณุทกุท่ำนทีส่ละเวลำอันมีค่ำมำฟัง แต่กำรคยุกบัเพือ่นฝูงอำจไม่

จ�ำเป็นต้องขอบคุณ

4.  บำงคร้ังเรำต้องเดนิผ่ำนผู้ใหญ่หรือเชญิใครข้ึนเวท ีกอ็ย่ำลืมค้อมตวัหรือ 

โค้งอย่ำงสุภำพ

5.  กำรแต่งกำยให้เหมำะสมกับกำลเทศะบ่งบอกมำรยำทของนักพูดที่ด ี

ถ้ำต้องประชุมหรือบรรยำยก็ควรแต่งกำยสุภำพ ให้เกียรติคนจัดงำน 

ให้เกียรติคนฟัง ไม่แต่งตัวโป๊หรือล�ำลองจนเกินไป ไม่ใส่รองเท้ำแตะ 

หรือกำงเกงยีน (ยกเว้นบำงงำนทีอ่ยำกให้แต่งกำยสบำยๆ และระบวุ่ำ

ใส่ยีนได้) ผู้หญิงควรใส่รองเท้ำส้นสูง เพรำะช่วยท�ำให้บุคลิกดีขึ้น 

6.  ตรวจสอบวำ่มอีะไรติดฟนัหรอืมกีลิน่ปำกหรอืไม่ เพรำะเรำคงไม่อยำก 

ไปกวนสมำธคินฟัง  ก่อนท�ำงำนทกุคร้ังหนงิจะส่องกระจกและแปรงฟัน 

หลังกินอำหำรทุกมื้อเพื่อควำมสบำยใจ

7.  ไม่พดูตรงจนเกนิไป  เร่ืองบำงเร่ืองถ้ำไม่จ�ำเป็นกไ็ม่ต้องพดู เพือ่ถนอม

น�้ำใจคนฟัง
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8.  ควรมีควำมกระตือรือร้นอยำกพูด ไม่ใช่แสดงอำกำรเบื่อหน่ำยเหมือน

ถกูบงัคับ  อย่ำลืมว่ำคนฟังสละเวลำมำฟังเรำ ย่อมต้องอยำกเห็นควำม

ตั้งใจของคนพูด

9.  ควรสบตำคนฟังเสมอ ไม่ใช่เล่นโทรศัพท์มือถือ สนใจแต่กระดำษหรือ 

อย่ำงอ่ืนตอนพดู จนท�ำให้คนฟังรู้สกึไม่มคีวำมส�ำคญั  ถ้ำมีเหตตุ้องใช้ 

โทรศพัท์มอืถอืหรือผละจำกบทสนทนำจริงๆ กอ็ำจพดูว่ำ “ขอโทษด้วย 

นะคะ/ครับ ขออนุญำตรับโทรศัพท์สักครู่”

10. พูดจำไพเรำะ สุภำพ อ่อนน้อม มีหำงเสียง และไม่พูดค�ำหยำบโดย 

เด็ดขำด

11. ไม่เล่นมุกตลกทะลึ่งตึงตังหรือจิกกัดใคร เพรำะจะท�ำให้คนฟังอึดอัด

12. อย่ำเหลือบดูนำฬิกำตลอดเวลำรำวกับว่ำอยำกให้หมดเวลำเสียที 

อำจดูเป็นระยะได้

13. ใช้ค�ำพดูกบัผู้อ่ืนอย่ำงให้เกยีรต ิไม่พดูให้ ใครเสยีหำย ไม่เหยียดหยำมใคร 

ใช้ภำษำทีเ่หมำะสม ถกูกำลเทศะ ไม่ประชดประชนั หรือใช้น�ำ้เสยีงห้วน 

ดุดัน

14. ไม่พดูโอ้อวดตวัเองหรือแสดงตนเหนอืใคร เพรำะท�ำให้คนพดูขำดควำม 

น่ำรักและไม่ได้รับควำมเชื่อถือ

15. แนะน�ำบุคคลให้รู้จกักนั ไม่ใช่เรำคุยกบัเพือ่นอยู่ พอเพือ่นอีกคนเดนิมำ 

เรำก็คุยกับเพื่อนใหม่และปล่อยให้เพื่อนคนแรกยืนเก้อ  ตำมมำรยำท 

ต้องแนะน�ำทุกคนให้รู้จักกัน

16. ตรงต่อเวลำ ไม่ไปถึงเร็วเกินไปหรือช้ำโดยเด็ดขำด
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การพูดที่มีวาทศิลป์
สิ่งที่ตรึงผู้ฟังได้คือ
กิริยาท่าทาง ไม่ใช่ค�ที่พูด

-- เอลเบิร์ต ฮับบาร์ด
    นักเขียน ศิลปิน และนักปรัชญาชาวอเมริกัน
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