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การพูดในทีช่ มุ ชน
1. พูดแบบเป็นทางการ (Formal speak)
2.พูดแบบไม่เป็นทางการ (Informal speak)
การพูดแบบเป็นทางการ (Formal speak)
การพูดแบบทางการนั้น เป็นการพูดที่มี
ความง่ายกว่าการพูดแบบไม่เป็นทางการ เพราะ
ผู ้ พ ู ด จะสามารถรู ้ ต ั ว ล่ ว งหน้ า มาก่ อ นแล้ ว ว่ า
จะพูดเรือ่ งอะไร จะพูดในโอกาสอะไร จะพูดให้ใคร
ฟัง ผูพ้ ดู จึงมีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้าได้มากเพราะ
ส่วนใหญ่แล้ว จะมีการเชิญล่วงหน้าเป็นเวลานาน
หรื อ ในบางครั ้ ง ผู ้ พ ู ด อาจจะไม่ ต ้ อ งเตรี ย มตั ว
เพราะว่าผูพ้ ดู จะมีเลขานุการเป็นผูค้ อยเตรียมการ
ให้ ผูพ้ ดู ก็เพียงแต่นำเอาเรือ่ งหลักการหรือเนือ้ หา
ต่าง ๆ ทีเ่ ลขานุการเตรียมไว้ไปอ่านให้ผฟู้ งั ได้ฟงั
และเกิดความเข้าใจและรูเ้ นือ้ หาต่างๆ เกีย่ วกับเรือ่ ง
ทีจ่ ะพูดได้
การพูดแบบไม่เป็นทางการ (Informal speak)
การพูดแบบไม่เป็นทางการนั้น เป็นสิ่งที่
ยากกว่าการพูดแบบเป็นทางการ ในแง่ทว่ี า่ การพูด
แบบไม่เป็นทางการนั้น ในบางครั้งเราไม่รู้ตัวล่วง
หน้ า มาก่ อ นเลยว่ า จะต้ อ งถู ก เชิ ญ ขึ ้ น ไปพู ด

และบางครั้งเราก็รู้ล่วงหน้าว่าจะต้องถูกเชิญขึ้น
ไปพูด แต่ไม่รวู้ า่ จะให้ขน้ึ ไปพูดในเรือ่ งอะไร ฉะนัน้
การพูดแบบไม่เป็นทางการจึงเป็นเรื่องที่ยากกว่า
และนอกจากนั ้ น เราจะต้ อ งสร้ า งบรรยากาศ
ในสถานทีพ่ ดู ให้ดดี ว้ ย คือ สร้างบรรยากาศให้ผฟู้ งั
เกิดความเข้าใจ มีความอยากฟังในเรือ่ งทีเ่ ราจะพูด
การพูดแบบไม่เป็นทางการจะค่อนข้างยาก
เพราะ
1. การพูดแบบไม่เป็นทางการนั้น จะต้อง
สร้ า งบรรยากาศในที ่ ป ระชุ ม ให้ ด ี ป ระกอบการ
พูดด้วย
2. เนือ้ หาสาระต้องครบบริบรู ณ์ ทำให้ผฟู้ งั
เกิดความตัง้ ใจฟัง เข้าใจได้งา่ ย
3. เพราะผูพ้ ดู ไม่รตู้ วั ล่วงหน้าว่าจะถูกเชิญ
ไปพูด
4. รูต้ วั ล่วงหน้าว่า ได้ถกู เชิญไปพูด แต่ไม่
รูว้ า่ จะพูดเรือ่ งอะไร ในตอนไหนของรายการ
สิง่ เหล่านี้ จึงเป็นสาเหตุของความยากง่ายของ
การพูดแบบไม่เป็นทางการ ในบางครัง้ เราต้องใช้
¤¤ ดทีช
คำพู
่ วนขัน จะช่วยสร้างบรรยากาศในทีป่ ระชุม
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ได้ดขี น้ึ ทำให้ผฟู้ งั ไม่เกิดความเครียดและสามารถ
ที่จะรับสิ่งที่เราให้ได้ดีกว่าที่เราจะพูดเพื่อเพียง
แต่ให้หลักการและเนื้อหาสาระความรู้เพียงด้าน
เดี ย ว ซึ ่ ง จะทำให้ ผ ู ้ ฟ ั ง เกิ ด ความเบื ่ อ หน่ า ย
ไม่มีความตั้งใจฟัง และไม่สามารถที่จะรับความรู้
ต่างๆ ที่เราให้ไปได้เพียงพอ บรรยากาศในที่
ประชุมอาจจะไม่ดีตามไปด้วย
สาเหตุทต่ี อ้ งฝึกพูด
1. เกิ ด ความบกพร่ อ งของผู ้ พ ู ด ข้ อ
บกพร่องทีพ่ บมากคือ
1.1 พูดยาวหรือพูดมากเกินไป การพูดยาว
หรือพูดมากเกินไปจะเป็นสาเหตุทำให้ผู้ฟังเกิด
ความเบือ่ หน่าย ไม่มคี วามอยากฟัง และจะทำให้
บรรยากาศในที่ประชุมเสียได้ เช่น พูดในงาน
แต่งงาน งานมงคลต่างๆ หรือได้รบั เชิญไปบรรยาย
หลักของการพูด ควรจะพูดในสิ่งที่ควรพูด ใช้คำ
พูดที่เหมาะสม ทำให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจ
ควรพูดในสิ่งที่มีเนื้อหาสาระที่ดี ไม่ใช่พูดยาว
เยิ่นเย้อวกไปวนมา โดยไม่มีเนื้อหาสาระอะไรที่
เป็นประโยชน์
1.2 พูดสัน้ เกินไป ถ้าเราพูดสัน้ เกินไปจะ
ทำให้ผู้ฟังฟังแล้วไม่รู้เรื่อง ไม่มีความเข้าใจ หาก
เนือ้ หาสาระทีส่ ำคัญขาดความสมบูรณ์ของเนือ้ ความ
ก็จะทำให้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยกับผู้ฟัง เช่น
โฆษกสถานีวทิ ยุประกาศว่า “ทีน่ ส่ี ถานีวทิ ยุ สสส.
เสียงสามยอด ยอดสามอย่าง ต่อไปนี้ สสส.จะเสนอ
ข่าวสัน้ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีเครียด จบข่าว” ถ้าเป็นข่าวในลักษณะนี้
คนฟังก็จะฟังไม่รู้เรื่องว่า นายกฯ เครียดเพราะ
อะไร การเสนอข่าวเช่นนีจ้ ะไม่เกิดประโยชน์ อะไร
เพราะว่าไม่มเี นือ้ หาสาระทีส่ มบูรณ์
1.3 พูดไม่เข้าหูคนหรือพูดปากเสีย การพูด
ในลักษณะเช่นนี้ มักจะพบเห็นและเป็นอุปสรรค

2

มีนาคม 2554
อย่างมากสำหรับการพูดในที่ชุมชน เพราะการ
พูดเช่นนีจ้ ะไม่มใี ครอยากฟัง เมือ่ ไม่มใี ครอยากฟัง
เวลาที่เราจะเป็นผู้สื่อประชาสัมพันธ์หรือแนะนำ
อะไรกับใครแล้ว ก็จะทำได้ยากมาก หรืออาจทำ
ไม่ได้เลย เช่น ถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร มีหน้าทีไ่ ปแนะนำหลักวิชาการต่าง ๆ ทาง
ด้านการเกษตรให้เกษตรกร เวลาพูดสิง่ ใด จะต้อง
พูดในสิ่งที่ให้กำลังใจเขา พูดในสิ่งที่เป็นมงคล
ผูฟ้ งั ฟังแล้วเกิดกำลังใจ อยากจะทำตามคำแนะนำ
ของเราในสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ เช่น พูดว่า “การปลูก
ข้าวโพดก็ดเี หมือนกันนะ แต่วา่ ในขณะนี้ การตลาด
ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรจะต้องรอไปก่อน ขณะนี้ทาง
รัฐบาลมีโครงการช่วยเหลืออยู่แล้ว ถ้ามีอะไรให้
ผมช่วยได้ในขณะนี้ เมื่อผมกลับไปแล้วจะเรียน
ให้ทางจังหวัดทราบต่อไป” ไม่ใช่พดู ให้เกษตรกร
เสียกำลังใจ เช่น พูดว่า “ปลูกข้าวโพดเหรอ ปลูก
ไปทำไมเจ๊งแน่ ๆ“ โดยไม่อธิบายหรือให้เหตุผล
แต่อย่างใด
1.4 พูดช้าหรือเร็วเกินไป การพูดช้าหรือ
เร็วเกินไปนี้ อาจจะทำให้ผฟู้ งั เกิดความเบือ่ เหน่าย
เพราะว่าฟังแล้วไม่รเู้ รือ่ ง ไม่เข้าใจ แต่ในบางโอกาส
พูดช้าก็จำเป็นจะต้องทำ เพราะว่าถ้าพูดเร็วเกินไป
จะทำให้ขาดบรรยากาศในการฟัง เช่น ถ้าเป็น
โฆษกรายการอั ด เพลง ลำนำเพลงรั ก หรื อ
ว่าเป็นพิธีกรในรายการเพื่อนรัตติกาล ซึ่งเป็น
รายการทีต่ อ้ งใช้บรรยากาศแบบเย็น ๆ เราต้องพูด
ช้า ฉะนั้นการพูดช้าหรือเร็ว ต้องพิจารณาโอกาส
ที่เหมาะสมด้วย
1.5 คำพูดทีแ่ สดงความไม่มน่ั ใจในตัวเอง
เช่น มีคำเอ้ออ้ามากเกินไปจะทำ ให้เกิดความ
เสียหายของคำพูด หรือทำให้ประโยค นัน้ เกิดความ
หมายทีผ่ ดิ ไป ถ้าเราไปแนะนำความรู้ ให้เกษตรกร
แล้วไปใช้คำพูดที่มีคำเอ้ออ้ามากเกินไป จะทำให้
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เกษตรกรเบื่อหน่าย แทนที่เขาจะได้รับ ความรู้
ความสนใจ เขาก็จะไม่สนใจในคำทีเ่ ราพูดออกไป
เพราะว่าเขาฟังแล้วไม่เกิดความมั่นใจในตัวผู้พูด
บุคคลที่ออกมาพูดแล้วมีคำเอ้ออ้ามาก แสดง
ว่าบุคคลผูน้ น้ั ไม่มคี วามมัน่ ใจในขณะทีพ่ ดู ในขณะที่
พูดแล้วคิดอะไรไม่ออก ก็หยุดนิ่งคิดเสียก่อนไม่
จำเป็น ต้องเปล่งเสียงเอ้ออ้าออกมา และในขณะ
นัง่ คิดก็ควรทำหน้าตาให้ยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อสร้าง
บรรยากาศในทีป่ ระชุมให้เกิดความแจ่มใส
1.6 อย่าใช้คำพูดชนิดทีม่ ภี าษาไทยคำหนึง่
สลับกับภาษาอังกฤษคำหนึง่ ถ้าในระดับชาวบ้าน
แล้ว มีความจำเป็นอย่างมาก คือ อย่าไปพูดใน
ลักษณะเช่นนีเ้ ป็นอันขาด ถ้าเป็นศัพท์ทางวิชาการ
จะต้องพยายามแปลคำศัพท์นน้ั เป็นภาษาชาวบ้าน
ธรรมดา ฉะนั้น เราต้องดูระดับการศึกษาของแต่
ละบุคคลด้วยว่า บุคคลระดับไหนควรจะใช้ภาษา
ระดับไหน ฉะนัน้ การใช้ภาษาแบบชาวบ้านธรรมดา
จะได้เปรียบกว่าการใช้ภาษาทีม่ ศี พั ท์สงู ๆ เกินไป
1.7 คำย่อ อย่าใช้คำพูดที่เป็นคำย่อมาก
เกินไปจนฟังแล้วไม่รเู้ รือ่ ง ถ้าจะใช้คำย่อแล้ว ควร
จะเป็นคำย่อทีท่ นั สมัยสากลรูก้ นั ทัว่ ไป
1.8 จังหวะของการเว้นวรรคในการพูด
ต้ อ งควรระมั ด ระวั ง ถ้ า เว้ น วรรคผิ ด จั ง หวะไป
จะทำให้ความหมายเปลีย่ นไปได้
หลักทัว่ ๆ ไปของการพูด
1. จะต้องขจัดข้อบกพร่องในการพูดในที่
ชุมชนเสียก่อน
2. จะต้องศึกษาว่าหลักของการพูดที่ดีมี
อะไรบ้าง
หลักของการพูดทีด่ ี
1. ต้องมีความเชือ่ มัน่ ผูพ้ ดู จะต้องมีความ
เชือ่ มัน่ ในตัวเอง ความเชือ่ มัน่ จะเกิดขึน้ ได้ เราจะ
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ต้องวิเคราะห์ผฟู้ งั อย่างถ่องแท้เสียก่อน ในการพูด
ต่อหน้าชุมชน ไม่ว่าใครก็ตามในครั้งแรก จะต้อง
เกิดความประหม่า ฉะนั้น ประการแรกต้องสร้าง
ความมัน่ ใจในตัวเอง วิธสี ร้างความเชือ่ มัน่ นอกจาก
จะทำการวิเคราะห์ผฟู้ งั แล้ว ผูพ้ ดู จะต้องเลือกเรือ่ ง
ทีเ่ รารูด้ ที ส่ี ดุ ในการพูด ฉะนัน้ เราต้องศึกษาเรือ่ ง
ทีเ่ ราจะพูดให้ถอ่ งแท้ เวลาไปคุยกับคนอืน่ หรือไป
พูดในที่ประชุม เราจะได้ไม่เกิดความประหม่า
เมือ่ ไม่เกิดความประหม่า ความคิดความอ่านก็จะ
แล่นและสามารถพูดให้เขาเข้าใจได้งา่ ย ตลอดจน
เขาสอบถามได้
2. ต้องเตรียมให้พร้อม ก่อนทีจ่ ะทำการพูด
จะต้องเตรียมตัวให้พร้อม ต้องศึกษาเรื่องนั้นให้ดี
แล้วจดหัวข้อที่สำคัญมาและสามารถบรรยายราย
ละเอียดได้ ให้ผฟู้ งั เกิดความเข้าใจแต่ไม่ได้หมาย
ความว่าทำการท่องจำมา เช่นนีจ้ ะทำให้การพูดใน
ทีช่ มุ ชนไม่ดเี ท่าทีค่ วร
3. จะต้องควบคุมอารมณ์ในขณะพูด ในการ
พูดแต่ละครัง้ ต้องเป็นคนรูจ้ กั ควบคุมอารมณ์ให้ได้
ถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้หรือไม่ดี จะทำให้การพูด
ไม่ดีไปด้วย ถ้าจะสื่อความหมายให้กับชาวบ้าน
หรือเกษตรกร จะต้องมีความพร้อมในด้านการ
ควบคุมอารมณ์เสียก่อน ถ้าเราควบคุมอารมณ์
ไม่ได้แล้ว จงอย่าไปเป็นผูส้ อ่ื ความรูค้ วามสัมพันธ์
จะดีกว่า เพราะว่าจะทำให้เกิดความล้มเหลวได้
4. จะต้องฝึกฝนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
การพูดอยูเ่ ป็นประจำ ในการทีจ่ ะพูดในทีช่ มุ ชนใน
แต่ละครั้ง จะต้องเตรียมคำพูดไว้ให้ดีก่อนที่จะไป
พูด อย่าไปคิดว่าเรื่องนี้เรารู้ดีแล้วไม่จำเป็นต้อง
เตรียมก็ได้ ถ้าเรามีความคิดเช่นนี้ จะทำให้การ
พูดประสบความล้มเหลวได้
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5.ต้องมีบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายนอกและ
ภายใน การพูดในทีช่ มุ ชนแต่ละครัง้ นัน้ บุคลิกภาพ
เป็ น ส่ ว นสำคั ญ อย่ า งมาก บุ ค ลิ ก ภาพนั ้ น
จะต้องให้ดที ง้ั ภายในและภายนอกด้วย
5.1 บุคลิกภาพภายนอกทีด่ ขี องผูพ
้ ดู
- รูปร่างหน้าตา สำหรับรูปร่างหน้าตาไม่
จำเป็นต้องรูปร่างหน้าตาดีเสมอไป ควรจะสะอาด
หมดจด ยิม้ แย้มแจ่มใส
- การแต่งกาย จะต้องเหมาะสม ถูกกาล
เทศะ เช่น ถ้าจะไปพูดกับชาวบ้าน ต้องแต่งกาย
อย่างหนึ่ง จะต้องพิจารณาถึงบุคคลที่เราจะเข้า
ถึงด้วย
- การปรากฎตัว ซึง่ ก็เป็นส่วนสำคัญเป็น
อย่างมากสำหรับการพูดนทีช่ มุ ชน ผูพ้ ดู จะประสบ
ความสำเร็จในการพูดหรือไม่ อากัปกิรยิ าของผูพ้ ดู
จะเป็นตัวกำหนดอากัปกิริยาของผู้ฟังด้วย เช่น
เวลาจะขึ้นลงจากเวที จะต้องทำตัวเข้มแข็งสง่า
งาม มีความกระตือรือร้น
- ท่าทางสายตาและน้ำเสียง
สายตา สายตาจะต้องมองให้ทั่วถึง
ต้องสบสายตาไปให้ทว่ั ทุกคน อย่าไปจ้องมองอยู่
จุดใดจุดหนึ่งเพียงจุดเดียว ต้องแสดงความเป็น
มิตร สายตาจะมีอทิ ธิพลมากในขณะทำการพูด
ท่าทาง ในการพูดนัน้ ผูพ้ ดู จะต้องใช้
ท่าทางหรือบุคลิกภาพทีด่ มี าใช้ประกอบในการพูด
โอกาสที่จระสบความสำเร็จจะมีมาก ยกเว้นเขา
ใช้ทา่ ทางทีม่ ลี กั ษณะไม่ดี
น้ำเสียง จะต้องพูดจาเสียงดัง หนัก
แน่น ฉะฉาน ไม่พดู เร็วหรือช้าเกินไป จนผูฟ้ งั ฟัง
ไม่ทนั และไม่รเู้ รือ่ ง
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5.2 บุคลิกภาพภายในทีด่ ขี องผูพ
้ ดู
- จะต้องมีความกระตือรือร้น การพูดในที่
ชุมชนนั้น ผู้พูดจะต้องมีความกระตือรือร้น จึงจะ
ทำให้ผู้ฟังมีความกระตือรือร้นตามไปด้วย แต่
ถ้าผูพ้ ดู มีความกระตือรือร้นขึน้ แต่ผฟู้ งั ขาดความ
กระตือรือร้น ผู้พูดจะต้องหาวิธีการแก้ไขให้ดีขึ้น
ให้ได้
- จะต้องมีความคิดริเริ่ม มีความรอบรู้
ผูพ้ ดู จะต้องเป็นผูม้ กี ารศึกษาหาความรู้ ค้นคว้าหา
ความรู้ในสิ่งที่แปลกใหม่ เพื่อจะได้มีข้อมูลมา
ประกอบการพูดได้มาก
- จะต้องเป็นคนมีความสังเกตจดจำ เวลา
ไปฟังใครพูดอะไร ทีไ่ หน หรือไปอ่าน อ่านอะไร
ดี ๆ ก็จำเอาไว้ เพือ่ นำมาประกอบการเล่าเรือ่ งได้ดี
- จะต้องมีอารมณ์ขนั อยูใ่ นใจ ในการพูดนัน้
ผู้พูดจะต้องมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส มีอารมณ์ขัน
ถ้าไปพบกับชาวบ้านแล้ว ไปพูดกันแบบหน้าตา
เครียด ๆ โดยใช้หลักวิชาการล้วน ๆ โอกาสที่ผู้
ฟังจะรับเข้ามาก็มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ถ้าไปพูด
แบบมีอารมณ์ขันอยู่บ้าง ทิ้งหลักวิชาการไปบ้าง
ผู้ฟังจะชอบมากกว่า ฉะนั้น อารมณ์ขันที่ใช้สอด
แทรกในการพูด จะเป็นสิง่ สำคัญมาก
ประโยชน์ของอารมณ์ขนั
1. ใช้ดงึ ดูดความสนใจจากผูพ้ ดู ไปยังผูฟ้ งั
ประโยชน์ของอารมณ์ขนั จะเรียกร้องความสนใจให้
ผู้ฟังเป็นอย่างมาก ในการพูดแต่ละครั้ง จะทำให้
ผูฟ้ งั มีความตัง้ ใจในการฟังได้ดี
2. อารมณ์ขันจะสามารถหักร้างคู่ต่อสู้ได้
เช่ น การโต้ ว าที ยิ ่ ง ต้ อ งใช้ อ ารมณ์ ข ั น หั ก
ร้างคู่ต่อสู้ได้ดีมาก หรือในบางครั้งเวลาเราไปติด
ต่อกับชาวบ้าน ปรากฎว่าพูดจากันไม่ยอมรู้เรื่อง
ชาวบ้านไม่รับฟัง แต่พอเราใช้อารมณ์ขันเข้ามา
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ช่วยนิดหน่อย มาเป็นจุดของการสือ่ ทำ ความเข้าใจ
ก็จะทำให้การสือ่ ความสัมพันธ์ ได้ดแี ละง่ายขึน้
3. เป็นการสร้างบรรยากาศ ถ้าผู้พูดมี
โอกาสไปบรรยายทีใ่ ดทีห่ นึง่ หรือในระดับชาวบ้าน
กลุ ่ ม ใหญ่ ถ้ า ใช้ อ ารมณ์ ข ั น แล้ ว จะช่ ว ยสร้ า ง
บรรยากาศที่ดีได้มาก เช่น ถ้าเราพูดใน 2 - 3
ประโยคแรก แล้วผูฟ้ งั เกิดอารมณ์ขนั เมือ่ พูดต่อไป
ผู้ฟังก็จะมีอารมณ์ขันและเกิดความสนใจ อย่าง
น้อยจะสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรกันได้เป็นอย่าง
ดีทส่ี ดุ ระหว่างผูฟ้ งั กับผูพ้ ดู โดยเฉพาะในเมืองไทย
ถ้าผู้ฟังอารมณ์ขันไว้ในใจแล้ว โอกาสที่จะเข้ากับ
เราหรือยอมรับสื่อความสัมพันธ์จากเรานั้นมีมาก
เพราะคนไทยมีนสิ ยั รักความสนุก
เมื่อมีข้อมูลเพียงพอแล้ว มีบุคลิกดีทั้ง
ภายนอกและภายใน แตยังไม่ทราบว่าจะเดิน
เรื่องอย่างไร จะจบเรื่องอย่างไร จะเริ่มที่จุดไหน
จึงจะสร้างความสนใจ สร้างความประทับใจให้กบั
ผูฟ้ งั ได้ จึงต้องมีโครงเรือ่ งทีด่ ี
โครงเรือ่ งทีด่ ใี นการพูด
1. ต้องขึ้นต้นให้ตื่นเต้นเร้าใจ วิธีการ
ทีจ่ ะขึน้ ต้นให้ผฟู้ งั ตืน่ เต้นและเร้าใจได้ จะต้องขึน้
ต้นด้วยข้อความที่มีความประทับใจ เช่น คำสอน
ทางศาสนา สุภาษิต กลอน โคลง สิง่ เหล่านีส้ ว่ น
ใหญ่จะเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ถ้าขึ้นต้นด้วยคำ
กลอนของความรัก จะต้องจำให้แม่น ยกตัวอย่าง
เช่ น “ความรั ก คื อ น้ ำ ผึ ้ ง คื อ น้ ำ ตา คื อ ยาพิ ษ
คือหยดน้ำอมฤตทีช่ น่ื ชุม่ คือเกสรดอกไม้ คือไฟรุม
คือความกลุม้ ความฝัน นัน่ แหละรัก” คำกลอนนีจ้ ะ
บรรยายให้เขารู้ว่า ความรักเป็นน้ำผึ้งอย่างไร
เป็นยาพิษอย่างไร ความฝันเป็นอย่างไร ฯลฯ เมือ่
ฟังดูแล้วจะเกิดความรูส้ กึ ซาบซืง้ เร้าใจ
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2. ตอนจบ จะต้องเป็นคำที่ชวนให้ผู้ฟัง
นำไปคิด โดยทิ้งคำถามให้ผู้ฟังนำไปคิด จะต้อง
เรียกร้องให้ผู้ฟังเกิดความคล้อยตาม หรือปฏิบัติ
ตาม คือจะต้องมีหลักของการพูดจูงใจ
หลักการพูดจูงใจ จะใช้หลักของ AIDA
ประกอบด้วย
ATTENTION พูดแล้วให้ผฟ
ู้ งั เกิดความ
ตัง้ ใจ
INTERESTING พูดแล้วให้ผฟู้ งั เกิดความ
สนใจในการฟัง
DESIRE พู ด แล้ ว ให้ ผ ู ้ ฟ ั ง เกิ ด ความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าในการทีจ่ ะฟัง
ACTION พูดแล้วให้ผู้ฟังเกิดความ
คล้อยตามในการฟัง
นอกจากนัน้ แล้ว ในตอนจบเราอาจสรุปด้วย
อารมณ์ขัน อาจสรุปด้วยเนื้อหาที่น่าประทับใจ
การสรุปด้วยอารมณ์ขันไม่ใช่การสรุปด้วยความ
ตลกขบขัน แต่เป็นการสรุปที่ผู้ฟังคาดไม่ถึงว่าจะ
เป็นเช่นนัน้ ได้ เป็นการสรุปทีพ่ ลิกความคาดหมาย
ของผูฟ้ ัง โดยที่ผู้ฟังคิดไม่ถึงว่าเรื่องมันจะเป็น
เช่นนัน้ ได้
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