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การพูดโน้มน้าวใจ คอื......... 

การพดูเชิญชวน เกลีย้กลอ่ม ชกัจงูให้ผู้ ฟังเกิดความเช่ือถือ ศรัทธา มีความคิดเห็นคล้อยตาม 
และปฏิบตัิตาม เช่น การพดูโฆษณา การพดูหาเสียง การพดูเชิญชวนให้ปฏิบตัิตามในเร่ืองใด
เร่ืองหนึง่   การพดูชกัจงูให้เปลี่ยนแปลงทศันคติ การพดูปลกุเร้าให้เกิดปฏิกิริยาตา่ง ๆ เป็นต้น 
การพดูโน้มน้าวใจให้ผู้ ฟังเช่ือถือหรือกระท าตามท่ีผู้พดูเสนอนัน้ ควรจะต้องเป็นไปโดยความ
สมคัรใจหรือความยินยอมพร้อมใจของผู้ ฟัง มิใช่การบีบบงัคบัหรือการใช้อบุายอยา่งอื่น เช่น 
แจกเงินเป็นรางวลัหรือการข่มขู ่เพราะความเช่ือท่ีถกูบงัคบัให้เช่ือหรือท าตามนัน้   เป็นความเช่ือ
ท่ีอยูไ่ด้ไม่นาน ยอ่มสลายหายไปเม่ือขาดแรงจงูใจ การพดูโน้มน้าวใจท่ีดีและมีประสทิธิภาพ จงึ
ไม่ควรบงัคบั แตจ่ะต้องพดูให้ผู้ ฟังตระหนกัถึงความเป็นจริง แล้วเกิดความเช่ือถือท่ีจะกระท า
ตามด้วยความสมคัรใจ 



หัวข้อทีค่วรน ามาพูดโน้มน้าวใจ เช่น... 
๑. การพดูให้คนใช้ภาษาไทยอยา่งถกูต้อง 

๒. การพดูให้คนเลิกสบูบหุร่ี  เลกิด่ืมสรุา 

๓. การพดูให้คนปฏิบตัิตามกฎจราจร 

๔. การพดูเชิญชวนให้คนสวมหมวกกนัน็อค 

๕. การพดูให้คนรักษาความสะอาดของบ้านเมือง 

๖. การพดูให้คนช่วยกนัรักษาความสะอาดของแมน่ า้ล าคลอง 

๗. การพดูให้คนออกมาใช้สทิธ์ิเลือกตัง้ 

๘. การพดูให้คนอนรัุกษ์ธรรมชาติ     

                              ฯลฯ 

 



วธีิการพูดโน้มน้าวใจ  

การพดูโน้มน้าวใจก็เหมือนกบัการพดูในท่ีชมุชนประเภทอ่ืน ๆ นัน่คือ จะต้องมีการเตรียมตวัและ
มีการด าเนินการตา่ง ๆ ให้พร้อมดงันี ้
 ๑) ก าหนดจดุมุง่หมายในการพดูให้ชดัเจน วา่ในการพดูครัง้นีต้้องการให้ผู้ ฟังเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอะไร หรือต้องการเชิญชวนให้ผู้ ฟังกระท าการอยา่งใด เพื่อจะได้เตรียมเนือ้หาและ
วิธีการพดูให้สอดคล้องกบัความต้องการนัน้ 
 ๒) การจดัล าดบัเนือ้หาท่ีจะพดู เนือ้หาสาระท่ีจะพดูนี ้ควรจะจดัวางให้เป็นระบบและเรียงเป็น
ขัน้ตอน   ประกอบด้วย  บทน า   เนือ้เร่ือง   และ บทสรุป 



บทน า 

ควรพดูในลกัษณะของการเรียกร้องและดงึดดูความสนใจ  อาจยกเอาค าขวญั  เพลง  มาขึน้ต้น   เช่น 

     “ทา่นผู้ มีเกียรติคะ ดิฉนัวา่ ดินท่ีขาดป่า ฟ้าท่ีขาดฝน คนท่ีขาดใจ มีความหมายฉนัใดการท่ีมนษุย์ขาดป่าไม้
ก็มีความหมายฉนันัน้ ป่าไม้จงึเป็นหวัใจของมนษุย์ แตท่วา่วนันีม้นษุย์กาลงัท าลายหวัใจนัน้ น่ีเราจะฆา่ตนเอง
ใช่หรือไม.่.........” 

 

  “ เพ่ือนๆที่รักคะ   ออกก าลงักายวนัละนิด  จิตแจ่มใส  เป็นค าขวญัที่ได้ยินกนับอ่ยๆ  แตจ่ะมีสกัก่ีคนคะท่ีท า
ตาม  ทัง้ๆที่การออกก าลงักายเป็นเร่ืองดีกบัสขุภาพ..........” 



เนือ้เร่ือง 

เป็นสว่นส าคญัท่ีสดุ นกัเรียนควรเลือกเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตความเป็นอยูห่รือเป็นประโยชน์
ของผู้ ฟัง   ไมค่วรน าเร่ืองไกลตวัมาพดูโน้มน้าวใจ เพราะอยูห่่างจากความสนใจ  ยิ่งถ้าเป็นเร่ืองท่ี
ก าลงัเป็นปัญหาร่วมกนัของคนในสงัคม จะยิ่งกระตุ้นผู้ ฟังได้มาก 
 การพดูโน้มน้าวใจนัน้ควรเร่ิมจากการสร้างความสนใจ ท าให้เห็นวา่เป็นความจ าเป็นแล้วให้
ข้อแนะน าท่ีมองเห็นได้ชดัเจน สามารถปฏิบตัิตามได้ แล้วจบลงด้วยการขอร้องวิงวอนหรือเชิญ
ชวนให้กระท าตาม 



บทสรุป 

เป็นการพดูปิดท้ายท่ีเน้นย า้ให้ผู้ ฟังเปลี่ยนความเช่ือ เปลี่ยนทศันคติ โดยต้องไมห่ลงประเดน็ท่ีเรา
ก าหนดไว้   อาจจะจบด้วยค าประพนัธ์หรือค าพดูค าคมท่ีกินใจตราตรึงในใจของผู้ ฟัง เช่น  
     “ป่าไม้คือชีวิต โปรดอย่าคิดท าลาย มาเถอะคะ่ มาช่วยกนัคนละไม้คนละมือ ยตุิการท าลาย
ธรรมชาติ หนัหน้ามาช่วยรักษาผืนดนิ น า้ และป่าไม้ เพื่อเป็นสมบตัิสว่นกลางท่ีทกุชีวิตจะได้
พึง่พิงตอ่ไป วนันี ้ดฉินัได้เร่ิมลงมือปลกูป่าแล้ว ท่านละ่คะ เร่ิมต้นหรือยงั” 



วธีิการพูดโน้มน้าวใจ  

นกัเรียนควรแสดงความกระตือรือร้นในการพดู พดูอย่างคลอ่งแคลว่ ไม่ติดขดั  เน้น
เสียงให้หนกัแน่น จริงจงั และใช้การพดูในท านองเชิญชวนหรือวิงวอนให้ปฏิบตัิตาม
มากกวา่การบงัคบั และการใช้สีหน้า สายตา ทา่ทางที่จริงจงัและมีเหตผุลที่จะ
สามารถจงูใจผู้ ฟังให้เช่ือถือคล้อยตามได้ดี 



ตัวอย่างที่ ๑ การเขยีนบทพูดโน้มน้าวใจ เร่ือง กนิจืด ยดืชีวติ 
สวสัดีคะ่ เพ่ือนทกุคน  อาหารเป็นปัจจยัสี่ของคนเรา  ถ้าเราไมกิ่นอาหาร  เราจะไมมี่แรง  ไมมี่พลงัพอที่จะท า
กิจกรรมตา่งๆในแตล่ะวนัได้  ดงันัน้ เราจงึต้องกินอาหาร  แตอ่าหารที่เรากิน ก็ต้องรู้จกัเลือก เพราะ เรากิน
อาหารเช่นไร  เราจะเป็นเช่นนัน้  เช่น ถ้าชอบกินอาหารไขมนัสงู  ประเภทข้าวขาหม ู ข้าวหมกูรอบ  แคบหมู
หรือขนม  เคร่ืองด่ืม หวานๆ  มนัๆ อยูต่ลอด อีกไมน่าน ก็จะอ้วนและอาจเป็นโรคไขมนัสงู  โรคเบาหวาน  
โรคหวัใจ  เป็นต้น  จากรายงานของนกัวิชาการสาธารณสขุเช่ียวชาญ ด้านโภชนาการ กระทรวงสาธารณสขุ
พบวา่ ตัง้แต ่ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๓ คนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสงู หวัใจ หลอดเลือดสมอง 
และมะเร็ง เพิ่มขึน้กวา่ 1.6 เทา่  ซึง่สาเหตหุนึง่มาจากการกิน นัน่เอง โดยเฉพาะกินอาหารรสจดั เช่น กินเค็ม
เกินไป  กินหวานมากไป  ซึง่สง่ผลเสียตอ่สขุภาพอยา่งมาก ท าให้ไตต้องท างานหนกัสง่ผลให้ไตวายได้ ดงันัน้
เพ่ือรักษาสขุภาพของเรา การกินรสจืดจะดีมากกวา่  ควรชิมก่อนปรุง  ลดการกินอาหารแปรรูปตา่งๆ   ลดการ
กินอาหารกึง่ส าเร็จรูป หรือไมค่วรใสเ่คร่ืองปรุงจนหมดซอง เป็นต้น  สขุภาพจะดี อายจุะยืนยาว ถ้าเรากิน
อาหารรสจืด  อาจจะอร่อยน้อยลงเลก็น้อย  แตดี่กบัสขุภาพมากขึน้  นบัวา่สมควรท า  หนัมากินอาหารรสจืด
เพ่ือยืดชีวิตกนัเถอะคะ่  สขุภาพดีไมมี่ขาย  อยากได้ต้องสร้างเองด้วยการกินอาหารรสจืดนะคะ  สวสัดีคะ่ 



ตัวอย่างที ่๒ การเขยีนบทพูดโน้มน้าวใจ เร่ือง 
“ แต่งกายเหมาะสม  คนชมทั้งโรงเรียน” 

เรียน คณุครูที่เคารพและสวสัดีเพ่ือนๆทกุคน  การแตง่กายเป็นเร่ืองที่ควรให้ความใสใ่จเป็นพิเศษเพราะบง่บอกบคุลิก
นิสยัใจคอของคนแต่งได้  คนที่แตง่กายเรียบร้อย มกัเป็นคนสภุาพเรียบร้อย  คนที่แตง่กายลอ่แหลมก็มกัมีนิสยัชอบโชว์ 
อยากเป็นที่สนใจ  เป็นต้น หลายๆโรงเรียนจะมีรูปการแตง่กายที่เรียบร้อยถกูต้องติดแสดงเอาไว้ให้นกัเรียนทกุคนได้
เหน็เพื่อให้เป็นตวัอย่าง  ซึง่โรงเรียนของเราก็เชน่กนั ทกุคนตา่งรู้วา่ แตง่กายถกูต้องตามระเบียบเป็นอยา่งไร แตก็่มี
นกัเรียนหลายๆคนที่กลบัฝ่าฝืน ไม่ยอมแตง่ ดิฉนัอยากบอกเพื่อนๆวา่ การแต่งกายที่ถกูตามระเบียบโรงเรียนเป็นการให้
เกียรติทัง้ตนเองและโรงเรียน  เป็นการเคารพสถาบนั  เป็นการเคารพคณุครู เป็นการแสดงออกวา่ เราคือคนที่ได้รับ
การศกึษา ยอมรับกฎระเบียบของสงัคมได้  เป็นคนที่สงัคมยอมรับ ตรงกนัข้ามหากเราแตง่กายผิดระเบียบ ไมว่่าจะเดิน
ไปทางไหนก็เป็นการประกาศวา่ เราคือคนที่ไมย่อมรับกฎของสงัคม  เป็นคนวา่ยาก  เป็นคนที่ดถูกูตนเองและโรงเรียน
จงึไม่สามารถแตง่กายตามที่โรงเรียนก าหนดได้ นบัวา่เป็นการประจานตนเองไปด้วย การที่เราแต่งกายตามระเบียบ
โรงเรียนเป็นการฝึกตนเองอยา่งหนึ่ง เมื่อเราเรียนจบแล้ว เราจะแตง่กายอย่างไรก็เป็น อิสระของเรา เพียงแตต่อนนี ้
เทา่นัน้ ซึง่ไม่ใช่เร่ืองยากอะไร  ลองส ารวจตวัท่านดสูิคะ ทา่นสามารถปฏิบตัิตามระเบียบของโรงเรียนได้หรือไม ่ เร่ิม
วนันีย้งัไมส่าย  แต่งกายให้ถกูต้อง เพื่อให้เกียรติแก่ตนเอง คณุครูและโรงเรียนของเรา แตง่กายให้เหมาะสม  คนชมทัง้
โรงเรียน  และเป็นการฝึกตวัเราเองด้วยค่ะ  สวสัดีคะ่ 



ตัวอย่างที่ ๓ การเขยีนบทพูดโน้มน้าวใจ เร่ือง 
“มาใชก้ระดาษสองหนา้กนัเถิด” 

เรียนคณุครูท่ีเคารพ และสวสัดีเพ่ือนๆที่น่ารักครับ  กระดาษเป็นวสัดท่ีุเราใช้กนัอยูท่กุวนั เป็นวสัดท่ีุสิน้เปลือง
เพราะกระดาษท ามาจากต้นไม้ ถ้าเราใช้กระดาษอยา่งไมป่ระหยดั ก็เทา่กบัต้องตดัต้นไม้มาท ากระดาษมาก
ขึน้ ทกุวนันีห้ากเพ่ือนๆสงัเกตจะพบวา่ เรามกันิยมเขียนกระดาษเพียงด้านเดียว เช่น เวลาท ารายงาน  จดนัน่ 
จดน่ีซึง่ท าให้สิน้เปลืองกระดาษมากขึน้ ถ้าเราหนัมาใช้กระดาษให้ครบทัง้ ๒ ด้านจะท าให้ใช้กระดาษได้คุ้มคา่  
ต้นไม้ก็ไมต้่องถกูตดัมาก  เราก็ไมต้่องเสียเงินซือ้บอ่ย  ประหยดัเงินได้อีกด้วย  เวลาเราเข้าเลม่รายงาน เลม่ก็
ไมห่นา  ท าให้เย็บเข้าเลม่ได้ง่าย  ไมเ่ปลืองท่ีเก็บเพราะเลม่บาง  เห็นไหมครับวา่ การใช้กระดาษให้ครบ ๒ 
หน้า มีประโยชน์มาก  หนัมาช่วยกนัใช้กระดาษ ๒ หน้ากนัเถอะครับ เพื่อโลกท่ีน่าอยูข่องเรา และประหยดัเงิน
ในกระเป๋าของเราครับ  สวสัดีครับ 



สรุปง่ายๆอกีคร้ัง 

ขัน้ตอนการพดู(หรือเขียน)โน้มน้าวใจ 
   ๑. น าเข้าสูเ่ร่ืองให้น่าสนใจ 
   ๒. ชีใ้ห้เห็นวา่เป็นเร่ืองส าคญั  จ าเป็น หรือบอกผลดี  ผลเสีย 
   ๓. ให้ข้อแนะน าที่มองเห็นได้ชดัเจน สามารถปฏิบตัิตามได้  
   ๔. จบลงด้วยการขอร้อง  วิงวอนหรือเชิญชวนให้กระท าตาม 
 
 
 



จบแล้วจ้า 
 

สวัสด ี


