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๑๑๓ – ๑๐๘ 
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร



การพูด

                            
                             อ. สุภารัตน์  ศุภภัคว์รุจา



เนื้อหาส าคญั
ความหมายของการพูด

ลักษณะส าคัญของการพูด

องค์ประกอบของการพูด

จุดมุ่งหมายของการพูด

ประเภทของการพูด

ลักษณะของการพูดต่อหน้าที่ชุมนุมชน



เนื้อหาส าคญั
ลักษณะผู้พูดที่ดี

การเตรียมการพูด

มารยาทที่ดีของการพูดในที่ประชุมชน

การประเมนิผลการพูด 

ขั้นตอนการพดในที่ประชุมชน



ความหมายของการพูด

การพูด คือ 
- การเปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยค า  
- การพูดเป็นการสื่อความหมาย โดยใช้
เสียงและภาษาท่าทางเพื่อถ่ายทอด
ความรู้สึก ความรู้ ความคิด ฯลฯ
ของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร 



ลักษณะส าคัญของการพูด

ใช้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาประกอบกัน 

 เป็นกระบวนการส่ือสารที่สัมพันธ์กับการฟัง

เป็นการส่ือสารสองทางต้องมีทั้งผู้พูดและผู้ฟัง 



ลักษณะส าคัญของการพูด

ความสามารถในการพดูแบ่งเป็น  ๓ ขั้น 
    คือ พดูได ้  พูดเป็น  และพดูดี/พูดเก่ง

 การพูดเปน็ความสามารถเฉพาะบุคคลที่เกิดจาก 
    การเรียนรู้ สามารถฝึกฝนและพัฒนาใหด้ีขึ้นได้ 
    ซ่ึงแต่ละคนอาจใช้เวลาฝึกฝนไม่เท่ากัน



ส าคัญของการพูด

การพูดมีความส าคัญ
ต่อบคุคล  
ต่อสังคม
ต่อประเทศ 



องค์ประกอบของการพูด

ผู้พูด + สาร + เสียง/สื่ออื่นๆ + ผู้ฟงั + ผลการสื่อสาร 



องค์ประกอบของการพูด

๑.ผู้พูด  
๒.ผู้ฟัง
๓. เนื้อหาสาระที่พูด
๔. สื่อ- เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร
๕. จุดมุ่งหมายหรือผลที่เกิดจากการพูด



จุดมุ่งหมายของการพูด

๑. การพูดเพือ่ให้ความรู้       
   การเล่าเรื่องราวต่างๆ  การอธิบาย การสาธิต  
๒. การพูดเพื่อให้ความบันเทิง 
๓. การพูดเพือ่จรรโลงใจ เพือ่ให้ได้คติชีวิต 
๔. การพูดเพื่อชักจูงใจหรือโน้มน้าวใจ  



ประเภทของการพูด

การพูดแบบไม่เป็นทางการ

การพูดแบบเป็นทางการ 



ลักษณะของการพูดต่อหน้าที่ชุมนุมชน

๑. การพูดแบบกะทันหัน
๒. การพูดแบบท่องจ า
๓. การพูดแบบอ่านจากต้นฉบบั
๔. การพูดแบบเตรียมตัวล่วงหน้า



ลักษณะผู้พูดที่ดี

๑.   ผู้พูดต้องเตรียมการพูดมาอย่างดี
๒.   ผู้พูดต้องมีความสามารถในการสื่อสาร
๓.   ผู้พูดต้องหมั่นฝึกซ้อมให้ช านาญ
๔.   ผู้พูดควรมีความมั่นใจและมปีฏิภาณ
    ไหวพริบดี



การเตรียมการพูด
๑. การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพดู
๒. การเลือกเรื่องที่จะพูด 

- เลือกเรื่องที่ผู้พูดสนใจและมคีวามรู้ดี 
- เลือกเรื่องที่ผู้ฟังสนใจ เหมาะสมกับ

         วัยความรู้ของผู้ฟัง  
- เลือกเรื่องที่มีขอบเขตจ ากัดและเหมาะสมกับ

          เวลาและกาลเทศะ 



การเตรียมการพูด

๓. การวางโครงเรื่อง   
๔. การค้นคว้ารวบรวมข้อมูล
๕. การเรียบเรียงเนื้อหา
๖. การฝึกซ้อม



การฟังค าบรรยาย

๗. ปรับปรุงบุคลิกภาพในด้านตา่งๆ 
๗.๑ การแต่งกาย 
๗.๒ การเดนิ-การยืน-การนั่ง 
๗.๓ การแสดงสีหน้า- การใช้เสียง 
๗.๔  การแสดงทา่ทาง
๗.๕ การใช้สายตา
๗.๖ การใช้ไมโครโฟน
๗.๗ การใช้ภาษา-การออกเสียง



มารยาทที่ดีของการพูดในที่ประชุมชน

- การแต่งกายเรียบรอ้ยเหมาะสมกับกาลเทศะ
- ใช้ค าพูดสุภาพเรียบร้อยนุ่มนวล 
  ไม่ใช้อารมณ์
- ไม่กล่าววาจาเสียดแทง
- ไม่พูดอวดตนข่มผู้อืน่ (ไม่พูดเรื่องส่วนตวั)
- ไม่ผูกขาดการสนทนาเพียงผู้เดียว
- ยอมรับฟงัความคิดเห็นของผูอ้ื่น
- ไม่พูดแทรกขณะที่ผู้อื่นก าลงัพดูอยู่



มารยาทที่ดีของการพูดในที่ประชุมชน

-หากน าค าพูดของผู้อื่นมาอ้าง/กล่าวถึง
  ผู้พูดตอ้งเอ่ยชื่อคนผู้นั้นด้วย
- ผู้พูดจะต้องไม่พูดสิ่งที่เป็นการท าลาย 
  ความน่าเช่ือถอืของตนเอง
- ผู้พูดต้องพูดตามหัวขอ้ที่ก าหนดและ
  รักษาเวลาอย่างเคร่งครัด



การประเมินผลการพูด 
เพื่อน าไปปรับปรุงการพูดให้ดยีิ่งขึ้น 
มี ๒ ระยะ
๑.  ระหว่างที่ก าลังพูด
    ผู้พูดใช้สายตาสังเกตพฤติกรรมของผู้ฟัง     
๒. เมื่อพูดจบแล้ว  
    ผู้พูดใช้สายตาสังเกตพฤติกรรมปฏิกิริยาตอบสนอง
    ของผู้ฟังหรือใช้แบบสอบถาม



ปัญหาการพูดที่พบเป็นประจ า

 การใช้น้ าเสียงและจังหวะการพูด
 การใช้ภาษา
 เรื่อง-เนื้อหาที่พดู
 วิธีการพดู 
 ท่าทางการพูด



หลักการพูดเน่ืองในโอกาสต่างๆ

๑. การกลา่วทักทายผู้ฟัง  
- สวัสดี / เรียน / กราบเรียน 
- เรียกต าแหน่งแทนการใช้ “กราบเรียน”  

๒. การกล่าวแนะน าตนเอง
๓. การกลา่วอวยพร 

- ขอให้...  
- ขออ านวยพรให้...
- ขออ านาจสิ่งศักดิส์ิทธิด์ลบนัดาลให้..... 



ขั้นตอนการพูดในท่ีประชุมชน
๑.ทักทายผู้ฟัง
๒.แนะน าตนเอง  (กรณีไม่มีผู้ด าเนนิรายการ)
๓.กล่าวน ากอ่นเขา้เรื่องที่ต้องการพดู  
๔.พูดเนื้อหาที่เตรียมมาให้ตามโครงเรื่องที่วางไว้ เนื้อเรื่องจะไม่
วกวน  และพูดต่อเนื่องเปน็ล าดบั คนฟังจะไม่สับสน 

๕.ระหว่างที่พูดควรใช้สายตา น้ าเสียงและท่าทางประกอบ
  การพูดที่เหมาะสม
๖.เมื่อพูดจบแล้วควรกลา่วสรปุจบ กล่าวทิ้งท้ายและกลา่ว
สวัสด/ีขอบคุณผู้ฟังก่อนที่จะยุติการพูด   



ไม่ควรจบการพูดด้วยค าพูดเหล่านี้

เวลาหมดพอดี พอแค่น้ี
ท่ีเตรียมมาเน้ือหาหมดพอดี ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อดี พอแค่น้ี
ขอบคุณท่ีอดทนฟัง หวังว่าคงจะได้อะไรกลับไปบ้าง 
ท้ายท่ีสุดคงต้องขออภัยหากพูดอะไรผิดพลาดไป 
   หวังว่าผู้ฟังจะให้อภัย
ในท้ายท่ีสุดน้ีต้องขอขอบคุณทุกท่านท่ีอุตส่าห์ต้ังใจฟังต้ังแต่
  ต้นจนจบ



เมื่อพูดจบแลว้ผู้พูดจะต้องประเมินผลการพูด
         ของตนเอง 
เพื่อน าไปปรับปรุงวิธีการพูดของของตน
         ให้ดียิ่งขึ้น



ตัวอย่าง ๑
ตัวอย่าง ๒
ตัวอย่าง ๓

��Ի 6\108-5-1-semi-fm.mp4.flv
��Ի 6\108-5-1-semi-fm.mp4.flv
��Ի 6\108-5-2-kan-eng.mp4.mp4
��Ի 6\108-5-2-kan-eng.mp4.mp4
��Ի 6\108-5-3-fm.mp4.flv
��Ի 6\108-5-3-fm.mp4.flv
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