ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง การวิเคราะห์ผ้ฟู ั ง
วิชา ท๓๐๒๐๒ การพูดต่อที่ประชุมชน ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๕

ชื่อ – นามสกุล ...................................................................ชัน้ ..........เลขที่........
ผลการเรียนรู้
๑. วิเคราะห์ผฟู้ ั งและสถานการณ์การพูดได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้นกั เรียนสามารถวิเคราะห์ผฟู้ ั งและสถานการณ์การพูด เพือ่ ให้การพูดสัมฤทธิ ์ผล
หลังจากที่นักเรียนศึกษาเรื่องนี้ แล้ว
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผฟู้ ังและสถานการณ์การพูด เพื่อนาไปเตรียมการพูดให้สมั ฤทธิ ์ผลได้

การวิเคราะห์ผู้ฟังและสถานการณ์การพูด
การพู ด จะได้ ผ ลดี ห รื อ ไม่ เ พี ย งไรนั้ น มิ ไ ด้ อ ยู่ กั บ ผู้ พู ด ฝ่ า ยเดี ย ว เพราะถึ ง แม้ ผู้ พู ด จะมี ค วามรู้
ความสามารถดี เ ด่ น เพี ย งใดก็ ต าม หากมี รู้ จั ก ผู้ ฟั ง ของตนว่ า ชอบอย่ า งไร สนใจอะไร หรื อ ไม่ รู้ เ กี่ ย วกั บ
สถานการณ์ในการพูดครั้งนั้น ผู้พูดจะไม่ประสบผลสาเร็จเลย ฉะนั้นผู้พูดที่ดีจึ ง ควรรู้จักวิเคราะห์ผู้ฟังและ
สถานการณ์การพูดเสียก่อน
การวิเคราะห์ผู้ฟัง
ผู้ฟัง เป็นส่วนสาคัญในการพูด ถ้าประสงค์ให้การพูดประสบผลดี ผู้พูดต้องเข้าใจผู้ที่จะไปพูดด้ ว ย
เสียก่อน ดังนั้น จึงควรรู้จักวิเคราะห์ผู้ฟังในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. อายุ
คนที่อายุต่างกัน ความรู้สึกนึกคิด ความสนใจ ย่อมจะแตกต่างกัน เช่น ถ้าเป็น “เด็ก” จะต้องพูดเรื่อง
สนุกสนานมีตลกขบขันประกอบ ไม่เป็นวิชาการจบเกินไป และช่วงเวลาที่พูดก็ไ ม่ควรนานนัก เพราะความ
สนใจของเด็กมีช่วงสั้น
ถ้าเป็นหนุ่ม “หนุ่มสาว” อาจนิยมไปในทางที่เป็นความสวยงามหรืออุดมการณ์สูงส่ง ก็ต้องพูดแบบ
เร้าอารมณ์ ชวนฝัน ตื่นเต้น และทันสมัย
ส่วนวัย “กลางคน” จะต้องพูดแบบมีเหตุมีผล มีน้าหนัก ชักจูงใจผู้ฟังให้เห็นคล้อยตาม เพราะวัยนี้มี
ความคิดอ่านกว้างขวาง หวังสร้างอนาคตให้เป็นปึกแผ่น ไม่ชอบฟังอะไรที่ไร้สาระ
พอถึงวัย “ชรา” ส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มไปในทางเอาจริงเอาจัง เต็มไปด้วยเหตุผลและอนุรักษนิ ยม
ประกอบกับเป็นผู้ มีประสบการณ์มาก ยึดคุณธรรมเป็นหลัก พูดให้คนวัยนี้ฟัง จึง ควรพูดเรื่องธรรมะธัมโม
เรื่องลูกหลาน เรื่องงานอดิเรก หรือเรื่องการรักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม เป็นต้น

แต่หากผู้พูดต้องพูดให้คนหลายกลุ่มฟัง เช่น มีทั้งเด็ก หนุ่มสาว กลางคน ผู้สูงอายุ ก็คงจะต้องพูดเรื่อง
ที่ทุกคนฟังได้ เช่น เรื่องผู้ลี้ภัย น้าตาลขาดตลาด การตัดไม้ทาลายป่า เป็นต้น
๒. เพศ
หญิงกับชายมีความสนใจแตกต่างกัน หญิง สนใจเรื่องสังคมชั้นสูง ดาราภาพยนตร์โทรทัศน์ แฟชั่น
ศิลปะ ดนตรีและวรรณคดี ส่วนผู้ชายสนใจเรื่องการทามาหากิน การเมือง กีฬา การผจญภัย เครื่องยนต์
กลไก เทคโนโลยี เป็นต้น
ก่อนพูดจึงต้องรู้เสียก่อนว่า จะพูดให้เพศไหนฟัง ถ้ามีทั้ง ๒ เพศ ปะปนกัน ก็ควรเลือกเรื่องพูดให้
เหมาะแก่บรรยากาศ เช่น การเป็นสามีภรรยาที่ดี หนุ่มสาวในยุคปั จจุบัน เป็นต้น มีข้อน่าสังเกตว่า ผู้ชายมี
จิตใจหนักแน่น มีเหตุผล เวลาพูดจึงต้องมีคาพูดที่แสดงให้เห็นจริงเชื่อถือได้ เพราะชายจูงใจยากกว่าหญิง
ส่ ว นเวลาพู ด กั บ หญิงควรใช้ ค าพู ด สุ ภาพกว่ า ชาย เพราะหญิ ง เป็ นเพศที่ อยู่ ใ นระเบี ยบวิ นัย อ่ อ นไหวง่าย
และไม่นิยมคาพูดที่ค่อนข้างหยาบคาย
๓. ระดับการศึกษา
ระดั บ การศึ ก ษาไม่ ไ ด้ เ ป็ น เครื่ อ งวั ด ปั ญ ญาของคน แต่ ก็ พ อใช้ เ ป็ น แนวทางทั่ ว ๆ ไปได้ ว่ า คนมี
การศึกษาสูง จะต้องพูดด้วยเหตุผล จะพูดเป็นวิชาการมาก ๆ ก็ไ ด้ ส่วนคนที่มีการศึกษาน้อยต้องเน้นด้าน
อารมณ์และความเชื่อมากกว่าและไม่ควรใช้คาพูดที่เป็นศัพท์ยากจนเกินไป หรือเป็นวิชาการ เพราะจะทาให้ฟัง
ไม่รู้เรื่องหรือไม่น่าสนใจ
๔. อาชีพ
ผู้พูดที่ดีจะต้องรู้อาชีพของผู้ฟัง เพื่อจะได้สามารถเลือกหัวข้อ ใจความตัวอย่างและถ้อยคาให้เหมาะ
กับอาชีพ โดยต้องดูสิ่งที่ผู้ฟังคุ้นเคยและสนใจ คนเรามีอาชีพอย่างไร มักจะภูมิใจ เชี่ยวชาญ และให้ความสนใจ
เกี่ยวกับอาชีพของตนอยู่มาก
๕. ท่าทีของผู้ฟังต่อเรื่องที่จะพูด
ผู้ฟังจะเชื่อในเรื่องตนอยากเชื่ออยู่แล้วและมักจะสนใจเรื่องที่ตนสนใจอยู่แล้ว ผู้พูดจึงควรเตรียมการ
พู ด ให้ ถู ก จุ ด ที่ ผู้ ฟั ง สนใจจะท าให้ ก ารพูด ได้ ผ ลหรือ ได้ ป ระโยชน์ เช่ น ผู้ ฟั ง ก าลั ง สนใจเรื่ อ งการประหยัด
หากเราพูดเรื่องการออมทรัพย์และการใช้จ่ายอย่างประหยั ด ผู้ฟังจะมีแนวโน้มให้ติดตามฟัง จนจบรายการ
หรือไปพูดกับเด็กวัยรุ่นก็ต้องพูดเรื่องราวความรัก แฟชั่น การเข้ากับเพื่อน ฯลฯ หากไปพูดกับวัยรุ่นเรื่องการ
ทาป่าไม้ การทาฝนเทียม วัยรุ่นจะไม่สนใจที่จะฟังเท่าเรื่องแรก ๆ ที่กล่าวมา
๖. ท่าทีของผู้ฟังต่อผู้พูด
ถ้าผู้ฟังสนใจเชื่อถือกิตติศัพท์ของผู้พูดจะทาให้มีความเคารพหรือเลื่อมใสมากกว่าคนอื่น ถ้าผู้ฟังคิดว่า
ผู้พูดเป็นตัวตลกโปกฮา ผู้ฟังอาจจะชอบ แต่ก็คงได้แต่ชอบ ส่วนจะเชื่อถือเรื่องที่พูดคงน้อยเพราะคิดว่าเป็น
ตัวตลกเสียแล้ว นอกจากนี้มีข้อคิดว่าถ้าผู้ฟังไม่สนิทสนมกับผู้พูดมาก่อนอาจจะสร้างความเลื่อมใสได้ดีกว่า คือ
จะสนิทหลังการพูดแล้วจึงไม่สู้กระไรนัก แต่ไม่ควรคลุกคลีตีโมงกับผู้ฟังก่อนการพูด เพราะอาจจะแสดงอาการ
หรือลักษณะที่ทาให้หมดศรัทธาตั้งแต่ยังไม่ทันขึ้นเวที
การวิเคราะห์สถานการณ์การพูด
การที่จะพูดให้ได้ดีนั้น สิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องสาคัญ อย่างหนึ่ง ที่จะต้องคานึงถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกี่ยวกับสถานการณ์ในการพูด เพราะบางทีการพูดเหมาะสมกับสถานการณ์แต่สิ่งแวดล้อมกลับไม่อานวยให้ก็
ได้ สถานการณ์ที่ผู้พูดควรรู้ มีดังนี้

๑. โอกาสนั้นเป็นโอกาสอย่างไร มีความมุ่งหมายอย่างใด
เพื่อจะได้ไม่พูดผิดที่โอกาส อย่างน้อยผู้พูดควรจะทราบแน่ชัดว่าไปพูดในการพูดในงานอะไร เช่น
งานฉลองปริญญาบัตร งานสมรส งานวันเกิด งานประชุมทางวิชาการ เป็นต้น เพื่อจะได้สามารถเตรียมเนื้อหา
หรือตัวอย่างให้ถูกอารมณ์ผู้ฟังและเหมาะสมกับโอกาสนั้น ๆ
มี ร ายการอื่ น ๆ อี ก หรื อ ไม่ ต้ อ งทราบก่ อ นพู ด ว่า รายการก่อ นหลั ง ของเราเป็ น การพูด ของใคร
เรื่องอะไร จะได้ไม่พูดซ้ากับเขา หรือถ้ารายการอื่นที่ ไม่เกี่ยวกับกับการพูด เช่น ดนตรี การแข่งกีฬา ฯลฯ
ย่อมจะทาให้ผู้ฟังเสียสมาธิในการฟังได้ เช่น ถ้าต้องพูดระหว่างรายการแสดงมายากลกับดนตรี ย่อมยากที่จะ
เรียกความสนใจได้เต็มที่ ผู้พูดต้องใช้ความสามารถพิเศษ
๒. เวลาที่กาหนดให้
เวลามีความสาคัญต่อการเตรียมพูดให้เหมาะสม ถ้าเลือกเรื่องได้ ควรเลือกเรื่องที่สามารถพูดให้พอดี
เวลาที่กาหนดไว้ ไม่ควรเลือกเรื่องที่มีขอบเขตกว้างเกินไป
ถ้าเวลาที่กาหนดให้สั้นมากก็เลือกพูดแต่เนื้อความสาคัญ พูดช้า ๆ แต่ชัดเจนดีกว่าพูดเร็ว ๆ แล้ว
พยายามยัดเยียดเนื้อหาให้คนฟัง ในที่สุดคนฟังจะเข้าใจอะไรไม่ได้เลย การพูดในเวลานั้นจึงต้องพูดแบบย่อ
ความซึ่งต้องใช้เวลาเตรียมมากกว่าปกติ แล้วจะทาให้ได้ดีนั้นไม่ใช่ของง่าย
การวิเคราะห์ความมุ่งหมายในการพูด
ผู้พูดควรวิเคราะห์ความมุ่งหมายในการพูด เพื่อพิจารณาประกอบสถานการณ์ในการพูด ดังต่อไปนี้
๑. ความมุ่งหมายทั่วไป ต้องพูดให้คนสนใจ เข้าใจ ประทับใจ ได้แก่
๑.๑ ความเข้าใจ ต้องระลึกเสมอว่า คนเรามีระดับความเข้าใจต่างกันแม้แต่ในสิ่ ง
เดียวกัน ฉะนั้นอย่าใช้คาพูดที่สร้างความเข้าใจผิดได้ หรือใช้เนื้อหาที่ไม่ชัดเจน
๑.๒ ความประทับใจ ความประทับใจต่อความเข้าใจที่ชัดแจ้งจนเห็นภาพ ซึ่งอาจจะ
ได้คาคม ข้อความที่ลึกซึ่ง นิทานเร้าอารมณ์ อุปมาอุปไมย เป็นต้น
๑.๓ การจี้อารมณ์ของผู้ฟัง เป็นการพูดที่มีความมุ่งหมายให้ผู้ฟังเชื่อ รู้สึก และกระทา
ตามที่ต้องการด้วยการจี้อารมณ์ของผู้ฟัง ซึ่งมักจะเห็นได้ชัดตอน “สรุป”
๒. ความมุ่งหมายเฉพาะ ได้แก่
๒.๑ ให้ข่าวสาร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เชาวน์ปัญญา และความเข้าใจแก่ผู้ฟัง
๒.๒ เพื่อให้ความบันเทิง มักจะพูดหลังอาหารหรือจัดขึ้นเพื่อเป็นการพักผ่อน อาจใช้
วิธีเล่านิทาน อุทาหรณ์ เป็นการเรียนรู้ด้วยความบันเทิง
๒.๓ เพื่อชักจูงใจ มุ่งหวังจะให้คนฟัง เปลี่ยนใจ เห็นคล้อยตาม โดยการใช้การเร้ า
อารมณ์เป็นหลัก

