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การพูดเพื่อการนำเสนอ
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เนื้อหาสำคัญ
ความหมายของการพูด
ลักษณะสำคัญของการพูด
องค์ประกอบของการพูด
ลักษณะของการพูดต่อหน้าที่ชุมนุมชน
ลักษณะผู้พูดท่ีดี
บุคลิกภาพของผู้พูดท่ีดี 



เนื้อหาสำคัญ
มารยาทที่ดีของการพูดในที่ประชุมชน

การประเมินผลการพูด 

ปัญหาการพูดที่พบเป็นประจำ

ขั้นตอนการพูดในที่ประชุมชน



ความหมายของการพูด

การพูด คือ 
- การเปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยคำ  
- การพูดเป็นการสื่อความหมาย โดยใช้
เสียงและภาษาท่าทางเพื่อถ่ายทอด
ความรู้สึก ความรู้ ความคิด ฯลฯ
ของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร 



ลักษณะสำคัญของการพูด
ความสามารถในการพูดแบ่งเป็น  ๓ ขั้น 
    คือ พดูได้   พดูเปน็  และพดูดี/พดูเก่ง

 การพูดเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลที่เกิดจาก 
    การเรียนรู้ สามารถฝึกฝนและพัฒนาให้ดีขึ้น
   ได้ ซึ่งแต่ละคนอาจใช้เวลาฝึกฝนไม่เท่ากัน



องค์ประกอบของการพูด
๑. ผู้พูด  
๒. ผู้ฟัง
๓. เนื้อหาสาระที่พูด
๔. สื่อ- เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร

- สื่อธรรมชาติ
- สื่อบุคคล
- สื่อสิ่งพิมพ์
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- สื่อระคน

๕. จุดมุ่งหมายหรือผลที่เกิดจากการพูด



องค์ประกอบของการพูด

ผู้พูด + สาร + เสียง/สื่ออื่นๆ + ผู้ฟัง + ผลการสือ่สาร 



ลักษณะของการพูดต่อหน้าที่ชุมนุมชน

๑. การพูดแบบกะทันหัน
๒. การพูดแบบท่องจำ
๓. การพูดแบบอ่านจากต้นฉบับ
๔. การพูดแบบเตรียมตัวล่วงหน้า



ลักษณะผู้พูดที่ดี

๑.   ผู้พูดต้องเตรียมการพูดมาอย่างดี
๒.   ผู้พูดต้องมีความสามารถในการสื่อสาร
๓.   ผู้พูดต้องหมั่นฝึกซ้อมใหช้ำนาญ
๔.   ผู้พูดควรมีความมั่นใจและมีปฏิภาณ
    ไหวพริบดี



บุคลิกภาพของผู้พูดที่ดี 
การแต่งกาย 
• การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับโอกาส สถานที่ และตัวผู้พูด ฯ 
• ทรงผมไม่รุงรังจนกลายเป็นอุปสรรคการพูด

การเดิน-การยืน-การนั่ง 
• การเดิน ให้เดินตัวตรงไม่เอียงไปเอียงมา  เดินให้เต็มเท้า และก้าวเท้าให้ได้
จังหวะพอดี

• การน่ัง ให้น่ังตัวตรง เอนหลังได้เล็กน้อย อย่าน่ังไขว่ห้าง อย่านั่งเท้าคางหรือ
กอดอกหรือเขย่าขฯ 

• การยืน  ยืนทิ้งน ้าหนักไปที่เท้าท้ังสองข้างให้พอดียืนตัวตรง ไม่ยืนเอียงไปเอียง
มา ฯ



บุคลิกภาพของผู้พูดที่ดี 
การแสดงสีหน้า- การใช้เสียง 
• การแสดงสีหน้าและน ้าเสียง ผู้พูดไม่ควรทำหน้าบ้ึง หน้านิ่วคิ้วขมวด
แสดงความไม่พอใจ 

• ควรแสดงสีหน้าให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
• การใช้น ้าเสียงต้องดี ไม่พูดเสียงห้วนกระด้าง ไม่ดัดเสียง ฯ

การแสดงท่าทาง
• การแสดงท่าทางประกอบการพูด ต้องพอเหมาะพอดี ไม่มากหรือน้อย
จนเกินไป ไม่ควรใช้มือสูงกว่าศีรษะหรือต ่ากว่าช่วงเอว ไม่ควรเอามือ
ล้วงกระเป๋าหรือเกาหน้าขาหากนึกไม่ออกฯ



บุคลิกภาพของผู้พูดที่ดี 
การใช้สายตา
• การใช้สายตา ใช้สายตามองสบตาผู้ฟังให้ท่ัว ไม่จ้องเขม็งไปที่จุดใดจุดหนึ่งหรือท่ี
คนใดคนหน่ึง และไม่ใช้สายตาแสดงความไม่พอใจจ้องไปยังผู้ฟัง

การใช้ไมโครโฟน
• การใช้ไมโครโฟน ไม่ควรเป่าหรือเคาะไมโครโฟนก่อนพูด ไม่ควรตะเบ็งเสียงใส่
ไมโครโฟน

การใช้ภาษา-การออกเสียง
• การใช้ภาษาต้องเหมาะสมไพเราะสุภาพออกเสียงควบกล ้าและอักขระถูกต้องชัดเจน
ไม่ตะกุกตะกัก ไม่ควรใช้ศัพท์วิชาการคำย่อหรือภาษาต่างประเทศมากเกิน



มารยาทที่ดีของการพูดในที่ประชุมชน
- การแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ
- ใช้คำพูดสภุาพเรียบร้อยนุ่มนวล 
  ไม่ใช้อารมณ์
- ไม่กล่าววาจาเสียดแทง
- ไม่พูดอวดตนข่มผู้อืน่ (ไม่พูดเรื่องส่วนตัว)
- ไม่ผูกขาดการสนทนาเพียงผู้เดียว
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
- ไม่พูดแทรกขณะที่ผู้อ่ืนกำลังพูดอยู่



มารยาทที่ดีของการพูดในที่ประชุมชน
-หากนำคำพูดของผู้อื่นมาอ้าง/กล่าวถึง
  ผู้พูดต้องเอ่ยชื่อคนผู้นั้นด้วย
- ผู้พูดจะต้องไม่พูดสิ่งที่เป็นการทำลาย 
  ความน่าเชื่อถือของตนเอง
- ผู้พูดต้องพูดตามหัวข้อที่กำหนดและ
  รักษาเวลาอย่างเคร่งครัด



การประเมินผลการพูด 
เพื่อนำไปปรับปรุงการพูดให้ดียิ่งขึ้น 
มี ๒ ระยะ
๑.  ระหว่างที่กำลังพูด
    ผู้พูดใช้สายตาสังเกตพฤติกรรมของผู้ฟัง     
๒. เมื่อพูดจบแล้ว  
    ผู้พูดใช้สายตาสงัเกตพฤติกรรมปฏิกิริยาตอบสนอง
    ของผู้ฟังหรือใช้แบบสอบถาม



ปัญหาการพูดที่พบเป็นประจำ
 การใช้น ้าเสียงและจังหวะการพูด
 การใช้ภาษา
 เรื่อง-เนื้อหาที่พูด
 วิธีการพูด 
 ท่าทางการพูด
ฯลฯ



ขั้นตอนการพูดในที่ประชุมชน
๑.ทักทายผู้ฟัง
๒.แนะนำตนเอง  (กรณีไม่มีผู้ดำเนินรายการ)
๓.กล่าวนำก่อนเข้าเรื่องที่ต้องการพูด  
๔.พูดเนื้อหาที่เตรียมมาให้ตามโครงเรื่องท่ีวางไว้ เนื้อเรื่องจะไม่
วกวน  และพูดต่อเนือ่งเป็นลำดับ คนฟังจะไม่สับสน 

๕.ระหว่างที่พูดควรใช้สายตา น ้าเสยีงและท่าทางประกอบ
  การพูดที่เหมาะสม
๖.เมื่อพูดจบแล้วควรกล่าวสรุปจบ กล่าวทิ้งท้ายและกล่าว
สวัสด/ีขอบคุณผู้ฟังก่อนที่จะยุตกิารพูด   



ไม่ควรจบการพูดด้วยคำพูดเหล่านี้

เวลาหมดพอดี พอแค่นี้
ที่เตรียมมาเนื้อหาหมดพอดี ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อดี พอแค่นี้
ขอบคุณที่อดทนฟัง หวังว่าคงจะได้อะไรกลับไปบ้าง 
ท้ายที่สุดคงต้องขออภัยหากพูดอะไรผิดพลาดไป 
   หวังว่าผู้ฟังจะให้อภัย
ในท้ายที่สุดนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์ตั้งใจฟังตั้งแต่
  ตน้จนจบ



เมื่อพูดจบแล้วผู้พูดจะต้องประเมินผลการพูด
ของตนเอง เพื่อนำไปปรับปรุงวิธีการพูดของ
ของตนให้ดียิ่งขึ้น



คำถามท้ายบท
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