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บทที่ ๑๐ 

ศิลปะการพูด 
                                                                                             เรียบเรียงโดย อ.วิจิตรา จามจรีุ 

 
หัวข้อ 
 ๑๐.๑ ความหมายและความส าคญัของการพดู 
 ๑๐.๒ องค์ประกอบของการพดู 

       ๑๐.๒.๑ ผู้พดูหรือผู้สง่สาร  
 ๑๐.๒.๒ สาร 
 ๑๐.๒.๓ ผู้ รับสารหรือผู้ ฟัง 
 ๑๐.๒.๔ เคร่ืองมือสือ่ความหมาย 
 ๑๐.๒.๕ ผลที่เกิดจากการพดู  
๑๐.๓ จดุประสงค์ของการพดู 
๑๐.๔ ประเภทตา่งๆ ของการพดู 
๑๐.๕ คณุสมบตัิที่ดีของนกัพดู 
๑๐.๖ หลกัการพดูตอ่ชมุนมุชน 
  

แนวคดิ 
๑. ความส าคัญและหลกัการพูดที่ดีนัน้ เป็นเคร่ืองชีใ้ห้เห็นถึงความหมาย ความส าคัญของการพูดที่ใช้สื่อสาร
ติดต่อกนัเป็นประจ าในชีวิตประจ าวนั องค์ประกอบส าคญัของการพดุ จุดประสงค์ของการพดู ประเภทต่างๆ ของ
การพดุ คณุสมบตัิของนกัพดูที่ดีที่พึงมี การเตรียมการพดุที่ดีเพื่อให้การพดูประสบผลส าเร็จ ซึง่หากผู้พดูได้น าข้อดี
ข้อบกพร่องตา่งๆ ไปแก้ไขปรับปรุงและพฒันาแล้ว จะท าให้การพดูประสบผลส าเร็จอยา่งแนน่อน 
๒. ความส าคญัและหลกัการพดูที่ดีนัน้ มีความส าคญัเป็นอนัดบัต้นๆ ของผู้ที่ต้องการความส าเร็จในเร่ืองของการ
พุด โดยผู้ที่ต้องการประสบความส าเร็จในการพูดนัน้จะต้องศึกษาท าความเข้าใจ และฝึกปฏิบตัิจนเกิดทกัษะที่
ถกูต้องในเวลาที่ต้องขึน้พูดบนเวทีต่อหน้าผู้ ฟังเป็นจ านวนมาก องค์ประกอบต่างๆ เหลา่นี ้เมื่อผู้พูดได้ศึกษาท า
ความเข้าใจและปฏิบตัิจนเกิดทกัษะในเร่ืองของการพดูแล้ว เมื่อถึงเวลาที่ต้องขึน้พดูต่อที่ชุมนมุชน เช่ือได้ว่าผู้นัน้
จะเป็นบคุคลมีความมัน่ใจ มีหลกัการพดูที่ดีและพดูได้อยา่งมีประสทิธิผล 
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วัตถุประสงค์การเรียนการสอนที่ ส าคัญที่สุด ๓ ข้อ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในชีวติของนักศึกษา  

๑. นกัศกึษาสามารถเข้าใจความหมาย และความส าคญัของการพดู 
๒. นกัศกึษาสามารถระบอุงค์ประกอบ จดุประสงค์และประเภทของการพดู 
๓. นกัศกึษาสามารถอธิบายคณุลกัษณะของการเป็นนกัพดูที่ดี 
๔. นกัศกึษาสามารถระบถุึงหลกัการพดูตอ่ชมุนมุชน 

 
กิจกรรมระหว่างการเรียน  

๑. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  
๒. ศกึษาเอกสารประกอบการสอน  
๓. ปฏิบตัิกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารประกอบการสอน  
๔. ฟังค าบรรยายจากอาจารย์ผู้สอน  
๕. ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน  

 
สื่อการสอน  

๑. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  ครัง้ที่ ๑๐ 
๒. แบบฝึกปฏิบตัิ  
๓. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลงัการเรียน  
๔. การฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ 

 
วิธีวดัประสิทธิภาพในการสอนตามวัตถุประสงค์ 

๑. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน  
๒. ประเมินผลจากกิจกรรม 
๓. ประเมินผลค าถามท้ายบท  
๔. ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค   

 
 สาระส าคัญ 

  
 ๑๐.๑ ความหมายและความส าคัญของการพดู 
                     เราอาจให้ความหมายองการพดูได้หลายอยา่ง เช่น การพดูอาจหมายถึงการสือ่ความหมายของมนษุย์โดย
อาศยั เสยีง ภาษา กิริยาทา่ทางและอื่นๆ เพื่อถา่ยทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และความต้องการของตนเองให้ผู้ ฟัง
ทราบ และเข้าใจถงึความประสงค์ในเร่ืองที่ผู้พดูต้องการ  
 นอกจากการพดูจะมีความส าคญัที่จะใช้เพื่อการสือ่ความหมาย ความคิดและเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหา
ความรู้แล้ว คนเรายงัสามารถใช้การพดูเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมนษุยสมัพนัธ์ สร้างและพฒันาประชาธิปไตย การปกครอง  
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การประกอบอาชีพอีกด้วย  ความส าคญัของการพดูนัน้สง่ผลดีตอ่ผู้พดู ๒ ประการคือ ๑. ด้านสว่นตวั และ ๒. ด้านสงัคม
สว่นรวม 
 
 ๑๐.๒ องค์ประกอบของการพดู 

       ๑๐.๒.๑ ผู้พดูหรือผู้สง่สาร  
 ๑๐.๒.๒ สาร 
 ๑๐.๒.๓ ผู้ รับสารหรือผู้ ฟัง 
 ๑๐.๒.๔ เคร่ืองมือสือ่ความหมาย 
 ๑๐.๒.๕ ผลที่เกิดจากการพดู  
 
๑๐.๓ จุดประสงค์ของการพดู 
 โดยทัว่ไปได้แบง่วตัถปุระสงค์ของการพดู ดงัตอ่ไปนี ้
 ๑๐.๓.๑ การพดูเพื่อความรู้ 
 ๑๐.๓.๒ การพดูเพื่อบอกกลา่ว 
 ๑๐.๓.๓ การพดูเพื่อการโน้มน้าวใจ 
 
๑๐.๔ ประเภทต่างๆ ของการพูด 
 ๑๐.๔.๑ แบง่ตามวิธีการพดู  ซึง่มีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้
  - การพดูปากเปลา่โดยไมม่ีการเตรียมตวัไว้ลว่งหน้า  เช่น การกลา่วอวยพรในวาระตา่งๆ  
  - การพดูปากเปลา่โดยมีการเตรียมตวัลว่งหน้า  ผู้พดูทราบลว่งหน้าวา่จะพดูอะไร อยา่งไร ที่ไหน และกบั- 

ใคร โดยผู้พดูอาจมีการท าบนัทกึยอ่ เพื่อช่วยสร้างความมัน่ใจและความถกูต้องในการพดู 
  - การพดูโดยโดยวิธีทอ่งจ า   ผู้พดูเตรียมเร่ืองที่พดุมาเป็นอยา่งดี สามารถจ าเร่ืองที่พดุได้โดยไมต้่องใช้ 

บนัทกึยอ่ขณะพดู แตบ่างครัง้การทอ่งจ าอาจท าให้ขาดความเป็นธรรมชาติ 
  - การพดูโดยอา่นจากต้นฉบบั   เป็นการพดูตามบนัทกึยอ่ที่เตรียมมาโดยไมม่ีการดดัแปลงข้อความ เป็น 

การอา่นจากต้นฉบบั 
 ๑๐.๔.๒ แบง่ตามจดุมุง่หมายของการพดู 
  - การพดูเพื่อความบนัเทิงใจ  เพือ่ก่อให้เกิดความบนัเทงิ สนกุสนานแก่ผู้มาร่วมงาน 
  - การพดูเพื่อให้ความรู้หรือให้ข้อเท็จจริง  เพื่อให้ผู้ ฟังเกิดความเข้าใจในเนือ้หา 
 ๑๐.๔.๓ แบง่ตามโอกาสของการพดู 
  - การพดูแบบเป็นทางการ 
  - การพดูแบบไมเ่ป็นทางการ 
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๑๐.๕ คุณสมบตัทิี่ดขีองนักพูด 
 ผู้พดูที่ดีควรมคีณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้
 - มีความรู้ในเร่ืองที่พดูเป็นอยา่งดี 
 - มีความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 - ใช้ภาษาพดูได้เหมาะสมกบักาลเทศะ 
 - รู้จกัเรียงล าดบัความส าคญัของเนือ้หาและสรุปความ 

 - มีวตัถปุระสงค์ในการพดูที่ชดัเจน 
 - มีบคุลกิภาพทีด่ี นา่เช่ือถือ 
 - มีการใช้อวจันภาษา ลลีาทา่ทางประกอบการพดูที่เหมาะสม 
 - รู้จกัการวเิคราะห์ปัญหาก่อนพดู ขณะพดู และหลงัพดู 
 - มีอารมณ์ขนั รู้จกัสร้างบรรยากาศที่ดใีนการพดู 
 - มีมารยาทในการพดู ไมแ่สดงอาการโกรธตอ่หน้าผู้ ฟัง 
 - พดูความจริง 

 - ใช้น า้เสยีงให้เหมาะสมกบัเร่ืองที่พดู 
 
๑๐.๖ หลักการพดูต่อชุมชุมชน 
 หลกัการพดูตอ่ชุมนมุชนนัน้ ผู้พดูควรยดึหลกัการส าคญั คือ ๑. หลกัในด้านเก่ียวกบัผู้ ฟัง ๒. หลกัที่เก่ียวกบัตวั 

ผู้พดู และ ๓. หลกัที่เก่ียวกบัเนือ้หาที่จะพดู  หากยดึหลกัการ ๓ ประการดงักลา่ว การพดูก็จะสมัฤทธ์ิผล คือ ท าให้ผู้ ฟังพอใจ
ได้ความรู้จากการฟัง และมีความเห็นคล้อยตามผู้พูดได้ หรือสรุปได้วา่ทัง้ผู้พดูและผู้ ฟังตา่งบรรลคุวามมุง่หมายของตนใน
การพดูและการฟัง  
 อาจสรุปหลกัการพดูตอ่ชมุนมุชนได้ดงันี ้
 ๑๐.๖.๑ พืน้ฐานการเตรียมการพดู 
 ๑๐.๖.๒ การวางแผนจดัเตรียมการพดู 
 ๑๐.๖.๓ การตัง้จดุมุง่หมายในการพดู 
 ๑๐.๖.๔ ความสนใจ 
 ๑๐.๖.๕ ขัน้ตอนการพดูตอ่ชมุนมุชน 
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๒๕๔๔. 

  
ค าถามท้ายบทที่ ๑๐ (เขียนด้วยลายมือเทา่นัน้) 

๑. จงบอกความหมายของการพูดและแสดงแนวคิดเก่ียวกับความส าคญัของการพูดพร้อมทัง้ยกตวัอย่างจาก
ชีวิตประจ าวนัของตนเอง  (อธิบายอยา่งน้อย ๕ บรรทดั) 

๒. จงสรุปความรู้ความเข้าใจเร่ืององค์ประกอบ จดุประสงค์ และประเภทของการตดิตอ่สือ่สาร (อธิบายอยา่งน้อย 
๕ บรรทดั)  

 
 

๓. จากค าประพนัธ์ของทา่นสนุทรภูท่ี่ว่า  “จะพดุจาปราศรัยกบัใครนัน้   อยา่ตะคัน้ตะคอกให้เคืองห ู
                   ไมค่วรพดูก็อยา่พดูถึงมงึก ู     คนจะลูล่ว่งลามไมข่ามใจ 
                 แม้จะเรียนวิชาทางค้าขาย      อยา่ปากร้ายพดูจาอชัฌาสยั 

      จะซือ้ง่ายขายดีมีก าไร           ด้วยเขาไมเ่คืองจิตคิดระอา” 
 ในทศันะของนกัศกึษาเห็นวา่ค าประพนัธ์ดงักลา่วข้างต้น เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความส าคญัของสิง่ใด และ 
  ให้ข้อคิดอะไรบ้าง        

๔. จงอธิบายคณุสมบตัิของการเป็นนกัพูดที่ดี พร้อมยกตวัอย่างบคุคลส าคญัในสงัคมไทยที่มีลกัษณะของการ
เป็นนกัพดูที่ดีมา ๑ ทา่น  (อธิบายอยา่งน้อย ๕ บรรทดั)  

๕. ในทศันะของนกัศกึษาเห็นวา่ ตนเองมีทกัษะการพดูเป็นอยา่งไร และมีสิง่ใดที่ควรแก้ไขปรับปรุงบ้าง (อธิบาย
อยา่งน้อย ๕ บรรทดั พร้อมให้เหตผุลประกอบ)  

 
 

  
 

 
 


