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ทักษะท่ีมีความสําคัญเปนอยางย่ิงสําหรับ ผูบริหาร พนักงาน หรือแมกระท่ังผูประกอบการ 

คือ “การพูด” เนื่องจากทุกคนไมว าจะมีหนาที่อะไรก็ตาม ตองรู จักการสื่อสารเพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่ง เชน นักขาย ก็จําเปนตองพูดเพื่อโนมนาวใจใหลูกคารูสึกสนใจใน

สินคาของบริการท่ีตนเองตองการจะขาย CEO ก็ตองพูดเพิ่มโนมนามใจใหพนักงานทุกคนปฏิบัติงาน

ไปในทิศทางท่ีองคกรตองการ หรือผูประกอบการเอง ก็ตองพูดเพ่ือที่จะทําใหนักลงทุนยอมนําเงินมา

รวมลงทุนในบริษัทของตน เปนตน
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อยางไรก็ตามการพูดนั้น ถึงแมวาจะดูเผิน ๆ  วาเปนสิ่งที่ใครก็ทําได เพราะเราก็พูดกันมาตั้งแตเกิด และทุกวันเราก็

ยังคงพูดกันตลอดเวลา แตการพูด “ที่ดี” นั้น แทจริงแลว ไมใชสิ่งที่ทุกคนจะสามารถทําไดโดยอัตโนมัติ ทักษะอันน้ีตอง

ไดรับการฝกฝนอยางชํานาญ จึงจะสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ดังนั้นเราจึงไดเห็นคอรสเรียนสอนการพูดเกิดข้ึนมากข้ึนเร่ือย ๆ  รวมถึงหนังสือที่สอนเก่ียวกับการพูดจํานวนไมนอย 

และนอกจากน้ีก็ยังมีเวที “การพูด” ที่เกิดขึ้นมากมาย โดยเวทีเหลานี้ จะนําเอานักพูดระดับโลก หรือผูเชี่ยวชาญทางดานตาง ๆ  

มาเลาเรื่องราวของเขาใหฟง และเวทีการพูดเวทีหนึ่งที่ไดรับความนิยมไปทั่วโลกคือ เวทีที่เรียกวา TED Talk โดย TED น้ัน 

ยอมาจากคําวา Technology Entertainment และ Design ซึ่งเหมือนกับเปน Theme หลักของการพูดของเวทีนี้นั่นเอง

TED Conference เกิดข้ึนมานานพอสมควรแลวคือ ตั้งแตป 1984 จนมาถึงปจจุบัน TED Talk กลายเปนเวที

การพูดระดับโลก มีผูชม ผูฟงจํานวนมากที่ไดเขารวมฟงทั้งในรูปแบบของการพูดสดในแตละสถานที่ทั่วโลก รวมถึงการฟง

ผานสื่อออนไลนหลากหลายชองทาง

การท่ีเราจะสามารถฝกทักษะการพูดของเราใหดีขึ้นไดนั้น นอกจากการเขาคอรสเรียนฝกฝนแลว สิ่งสําคัญอยางหนึ่ง

ก็คือ การไดเห็นตัวอยางการพูดของนักพูดระดับโลก เพื่อจะไดนําไปปรับใชในการพูดของเราเอง แตอุปสรรคสําคัญอยางหนึ่ง

คือ ถึงแมวาเราจะพยายามฟงหรือดูการพูดของนักพูดระดับโลกเหลานั้น บางครั้ง เราก็ไมสามารถ “ถอดรหัส” ออกมาไดวา 

เขามีเทคนิคอะไรท่ีทําใหเขาพูดไดจับใจคนฟง หรือดึงดูดความสนใจคนฟงไดในระดับนี้

น่ีคือที่มาของหนังสือที่ชื่อวา Talk Like TED ที่แตงขึ้นโดย Carmine Gallo ซึ่งเปนนักเขียนระดับ Best Seller 

และเปนผูที่ศึกษาความสําเร็จของนักพูดระดับโลกมาเปนระยะเวลายาวนาน กอนที่จะเขียนหนังสือเลมนี้ เขาไดเคยเขียนหนังสือ

ที่ขายดีที่ชื่อ The Presentation Secrets of Steve Jobs ซึ่งเปนหนังสือที่ “ถอดรหัส” ความสําเร็จของการนําเสนอของ 

Steve Jobs ที่วากันวา สามารถดึงดูดความสนใจกับผูคนจํานวนมาก และเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จของบริษัท Apple

มาจนถึงปจจุบัน
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หนังสือ Talk Like TED นั้น มีความหนาท้ังหมด 288 หนา ประกอบดวย 9 บท โดยแบงออกเปน 3 สวนหลัก ๆ  

ดังตอไปนี้

สวนที่ 1 เปนเรื่องเกี่ยวกับอารมณความรูสึกของการพูด ซึ่งในสวนนี้จะประกอบดวย 3 บท ไดแก บทที่ 1 ซึ่งจะ

กลาวถึงการ “ปลดปลอย” พลังภายในของผูพูดออกมา โดยบทนี้จะชี้ใหเห็นวา หากเราไดพูดในส่ิงที่เราเช่ืออยางแรงกลานั้น 

การพูดนั้นจะมีพลังเปนอยางย่ิง และพลังเหลานี้แหละท่ีจะดึงดูดความสนใจของผูฟงไดอยางมหาศาล ตอมาในบทท่ี 2

จะกลาวถึงการพูดแบบ “เลาเร่ือง” มนุษยสวนใหญชอบฟงเร่ืองเลา มากกวาจะฟงเพียงแคเนื้อหาอยางเดียว ดังน้ันผูพูดจําเปน

ที่จะตองเปนนักเลาเรื่องที่ดี และในบทที่ 3 ในสวนนี้คือ เรื่องของการพูดที่ทําใหเหมือนกับเราสนทนากับเพื่อน ซึ่งมันจะ

มีความเปนธรรมชาติ และเพ่ิมความนาฟงใหเกิดขึ้น

สวนที่ 2 ของหนังสือเลมนี้ จะเนนในเรื่องของ “ความใหม” ในการพูด ซึ่งจะประกอบดวย 3 บทไดแก บทที่ 4

คือ วิธีการพูดท่ีสอดแทรกส่ิงใหม ๆ  ที่เปนประโยชนกับผูฟง ผูพูดควรจะตองศึกษาหรือรวบรวมเอาส่ิงที่คิดวาผูฟงไมนาจะเคย

ไดยิน และนํามานําเสนอใหกับผู ฟง แคนี้ก็จะสามารถดึงดูดความสนใจจากผูฟงไดอยางมหาศาล ตอมาในบทท่ี 5 ก็มี

การนําเสนอวาการพูดนั้น ควรจะมีบางชวงที่จะทําให “ผูฟงอาปากคาง” ซึ่งหมายถึงชวงเวลาที่ผูพูดไดนําเอาสิ่งที่ไมนาเชื่อ 

หรือจะเปนการแสดงรูปภาพหรือวีดีโอประกอบการพูด ที่ทําใหผูฟงฟงแลวตกตะลึง ซึ่งเปนเทคนิคที่ทรงพลังมากในการดึงดูด

ความสนใจ สําหรับบทสุดทายในสวนที่ 2 นี้คือ บทที่ 6 ซึ่งแนะนําการพูดที่สรางอารมณขัน เนื่องจากผูฟงสวนใหญแลว

อาจจะไมอยากท่ีจะฟงส่ิงที่เปนวิชาการหรือเนื้อหาสาระหนักจนเกินไป ดังนั้นการพูดที่มีการสอดแทรกอารมณขันลงไป ก็จะ

มีสวนชวยเพิ่มความนาสนใจของการพูดนั้นไดอีกทางหน่ึง

สําหรับสวนสุดทายคือ สวนที่ 3 จะเปนเรื่องราวเกี่ยวกับ เทคนิคการทําใหผู ฟงสามารถจดจําส่ิงที่ผู พูดไดพูดได

โดยบทแรกในสวนนี้คือ บทที่ 7 จะกลาวถึง “เวลาที่ใชในการพูด” ซึ่งสําหรับ TED Talk นั้น ไดมีการกําหนดเวลาไวชัดเจน

คือ 18 นาที ซึ่งหนังสือเลมนี้ก็ไดแนะนําวา ผูพูดควรจะพูดใหอยูในเวลาดังกลาว เพราะการพูดที่นานจนเกินไป จะทําให

เกิดความเบ่ือหนาย และในที่สุดผูฟงก็จะไมสามารถจดจําสิ่งที่ผู พูดไดนําเสนอไปได บทตอมาบทที่ 8 ก็จะเปนเน้ือหาท่ี

แนะนําวา ผูพูดควรจะสรางภาพใหเกิดขึ้นในหัวขอผูฟง หากอยากใหผูฟงสามารถจดจําส่ิงที่ผูพูดไดนําเสนอได โดยอาจจะ

ใชสื่อตาง ๆ  ประกอบ และบทสุดทายของสวนนี้คือ บทที่ 9 ก็ไดแนะนําวา ผูพูดควรจะพูดในส่ิงที่ตนเองรู และไมจําเปนตอง

พยายามเปนเหมือนคนอื่น ถาเราพูดในสิ่งที่เปนตัวเรา การพูดนั้นก็จะประสบความสําเร็จในที่สุด

จะเห็นไดวาหนังสือเลมนี้ ไดรวบรวมเอาเทคนิคการพูดที่มีประโยชนเปนอยางยิ่ง โดยผูเขียนไดทําการวิเคราะหและ

สังเคราะหจากการสังเกตและการฟงนักพูดระดับโลกในเวที TED Talk จํานวนมากและไดทําการยอยและสรุปออกมาเปน

เทคนิค 9 ประการ ดังที่ไดนําเสนอไปแลวขางตน จุดเดนอีกประการของหนังสือเลมนี้คือ ผูเขียนไดยกตัวอยางใหเห็น

อยางเปนรูปธรรม โดยตัวอยางนั้นก็มาจาก TED Talk ที่ประสบความสําเร็จ โดยมีผูชม VDO Clip จํานวนหลายลานคน

ทั่วโลก ซึ่งเปนเครื่องพิสูจนความนาสนใจของการพูดดังกลาว

หนังสือเลมนี้จึงเหมาะอยางย่ิงสําหรับผู ที่ตองทํางานเกี่ยวกับการพูด ไมวาจะนักพูด ผู บริหาร ผู ประกอบการ

ตลอดจนทุก ๆ  คนท่ีเห็นความสําคัญของการพูด เพราะการพูดที่ดีนั้น จะมีสวนชวยทําใหเราประสบความสําเร็จไดอยางท่ี

เราอาจจะคิดไมถึงก็เปนได
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