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การพูดเพ่ือการน าเสนอ 
 
การพูด คือ การเปล่งเสียงออกมาเป็นถอ้ยค า  การพูดเป็นการส่ือความหมายโดยใชเ้สียงและภาษาท่าทาง   

เพื่อถ่ายทอดความรู้สึก ความรู้ ความคิด   ความตอ้งการ ฯลฯของผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร     
*** ความสามารถในการพูดแบ่งเป็น  ๓ ขั้น คือ พูดได้   พูดเป็น  และพูดด/ีพูดเก่ง  
*** การพูดเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ สามารถฝึกฝนและพฒันาใหดี้ข้ึนไดซ่ึ้งแต่ละคน 
       อาจใชเ้วลาฝึกฝนไม่เท่ากนั 
องค์ประกอบของการพูด         ( ผูพู้ด + สาร + เสียง/ส่ืออ่ืนๆ + ผูฟั้ง + ผลของการส่ือสาร ) 
 ๑. ผูพู้ด  คือผูท่ี้เร่ิมตน้ส่งสารผา่นส่ือ(เสียง) ควรเป็นผูท่ี้มีความรู้ มีวาทศิลป์ดี มีจุดมุ่งหมายในการพูด  
 ๒. ผูฟั้งคือผูท่ี้รับสารผา่นส่ือ (เสียง)ควรเป็นผูท่ี้มีทกัษะภาษาดีตั้งใจฟังสารและมีการปฏิกิริยาตอบสนอง 
 ๓. เน้ือหาสาระท่ีพูด 
 ๔. ส่ือ/เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสาร 
  - ส่ือธรรมชาติ 
  - ส่ือบุคคล 
  - ส่ือส่ิงพิมพ ์
  - ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
  - ส่ือระคน 
 ๕. จุดมุ่งหมายหรือผลท่ีเกิดจากการพูด 
ลกัษณะของการพูดต่อหน้าที่ชุมนุมชน 
 ๑. การพูดแบบกะทนัหนั 
 ๒. การพูดแบบท่องจ า 
 ๓. การพูดแบบอ่านจากตน้ฉบบั 
 ๔. การพูดแบบเตรียมตวัล่วงหนา้ 
ลกัษณะผู้พูดทีด่ี 
 ๑.    ผูพู้ดตอ้งเตรียมการพูดมาอยา่งดี 
 ๒.   ผูพู้ดตอ้งมีความสามารถในการส่ือสาร 

๓. ผูพู้ดตอ้งหมัน่ฝึกซอ้มใหช้ านาญ 
๔. ผูพู้ดควรมีความมัน่ใจและมีปฏิภาณไหวพริบดี 

บุคลกิภาพของผู้พูดทีด่ ี 
๑ การแต่งกาย  

-การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกบัโอกาส สถานท่ี และตวัผูพู้ด ฯ  
 ทรงผมไม่รุงรังจนกลายเป็นอุปสรรคการพูด 



 ๒ 

๒ การเดิน-การยนื-การนัง่  
-การเดิน ใหเ้ดินตวัตรงไม่เอียงไปเอียงมา  เดินให้เตม็เทา้ และกา้วเทา้ใหไ้ดจ้งัหวะพอดี 
-การนัง่ ใหน้ัง่ตวัตรง เอนหลงัไดเ้ล็กนอ้ย อยา่นัง่ไขวห่า้ง อยา่นัง่เทา้คางหรือกอดอกหรือเขยา่ขาฯ  
-การยนื  ยนืทิ้งน ้าหนกัไปท่ีเทา้ทั้งสองขา้งใหพ้อดียนืตวัตรง ไม่ยนืเอียงไปเอียงมา ฯ 

๓ การแสดงสีหนา้- การใชเ้สียง     
- การแสดงสีหนา้และน ้าเสียง ผูพู้ดไม่ควรท าหนา้บ้ึง หนา้น่ิวคิ้วขมวดแสดงความไม่พอใจ  

                              ควรแสดงสีหนา้ใหเ้หมาะสมกบัเน้ือเร่ือง 
- การใชน้ ้าเสียงตอ้งดี ไม่พูดเสียงหว้นกระดา้ง ไม่ดดัเสียง ฯ 

๔  การแสดงท่าทาง 
- การแสดงท่าทางประกอบการพูด ตอ้งพอเหมาะพอดี ไม่มากหรือนอ้ยจนเกินไป ไม่ควรใชมื้อสูง 

                              กวา่ศีรษะหรือต ่ากวา่ช่วงเอว ไม่ควรเอามือลว้งกระเป๋าหรือเกาหนา้ขาหากนึกไม่ออกฯ 
๕ การใชส้ายตา 

- การใชส้ายตา ใชส้ายตามองสบตาผูฟั้งใหท้ัว่ ไม่จอ้งเขมง็ไปท่ีจุดใดจุดหน่ึงหรือท่ีคนใดคนหน่ึง  
                              และไม่ใชส้ายตาแสดงความไม่พอใจจอ้งไปยงัผูฟั้ง 

๖ การใชไ้มโครโฟน 
 - การใชไ้มโครโฟน ไม่ควรเป่าหรือเคาะไมโครโฟนก่อนพูด ไม่ควรตะเบง็เสียงใส่ไมโครโฟน 
๗ การใชภ้าษา-การออกเสียง 

- การใชภ้าษาตอ้งเหมาะสมไพเราะสุภาพออกเสียงควบกล ้าและอกัขระถูกตอ้งชดัเจน 
                            ไม่ตะกุกตะกกั ไม่ควรใชศ้พัทว์ชิาการค ายอ่หรือภาษาต่างประเทศมากเกินไป 
มารยาททีด่ีของการพูดในทีป่ระชุมชน 

- การแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกบักาลเทศะ 
- ใชค้  าพูดสุภาพเรียบร้อยนุ่มนวล ไม่ใชอ้ารมณ์ในการพูด 

  - ไม่กล่าววาจาเสียดแทง/ไม่พูดอวดตนข่มผูอ่ื้น / ไม่พูดเร่ืองส่วนตวั 
  - ไม่ผกูขาดการสนทนาเพียงผูเ้ดียว 
  - ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
  - ไม่พูดแทรกขณะท่ีผูอ่ื้นก าลงัพูดอยู ่
  - หากน าค าพูดของผูอ่ื้นมาอา้ง/กล่าวถึงผูพู้ดตอ้งเอ่ยช่ือคนผูน้ั้นดว้ย 
  - ผูพู้ดจะตอ้งไม่พูดส่ิงท่ีเป็นการท าลาย ความน่าเช่ือถือของตนเอง 
  - ผูพู้ดตอ้งพูดตามหวัขอ้ท่ีก าหนดและรักษาเวลาอยา่งเคร่งครัด 
การประเมินผลการพูด (เพื่อน าไปปรับปรุงการพูดใหดี้ยิง่ข้ึน)  มี ๒ ระยะ 

๑. ระหวา่งท่ีก าลงัพูด  ผูพู้ดใชส้ายตาสังเกตพฤติกรรมของผูฟั้ง      
๒. เม่ือพูดจบแลว้  ผูพู้ดใชส้ายตาสังเกตพฤติกรรม  ปฏิกิริยาตอบสนองของผูฟั้งหรือใชแ้บบสอบถาม 

ปัญหาการพูดทีพ่บเป็นประจ า 
-  การใชน้ ้าเสียงและจงัหวะการพูด  



 ๓ 

 - การใชภ้าษา  / เร่ือง-เน้ือหาท่ีพูด / วธีิการพูด  
  - ท่าทางการพูด      ฯลฯ 
ข้ันตอนการพดในทีป่ระชุมชน 
 เม่ือออกไปพูดในท่ีประชุมชนควรปฏิบติัดงัน้ี 

๑. ทกัทายผูฟั้ง 
๒. แนะน าตนเอง  ผูพู้ดตอ้งแนะน าตนเองใหผู้ฟั้งรู้จกัวา่ตนเองเป็นใคร ท าอะไร ช่ืออะไร ท างานอยูท่ี่ไหนฯ  
๓. กล่าวน าก่อนเขา้เร่ืองท่ีตอ้งการพูด   
๔. พูดเน้ือหาท่ีเตรียมมาให้ตามโครงเร่ืองท่ีวางไว ้เน้ือเร่ืองจะไม่วกวน  และพูดต่อเน่ืองเป็นล าดบั  
       คนฟังจะไม่สับสน  
๕. ระหวา่งท่ีพูดควรใชส้ายตา น ้ าเสียงและท่าทางประกอบการพูด  ท่ีเหมาะสม 
๖. เม่ือพูดจบแลว้ควรกล่าวสรุปจบ กล่าวทิ้งทา้ยและกล่าวสวสัดี/ขอบคุณผูฟั้งก่อนท่ีจะยติุการพูด   ไม่ควรจบ

การพูดดว้ยค าพูดเหล่าน้ี 
- เวลาหมดพอดี พอแค่น้ี 
- ท่ีเตรียมมาเน้ือหาหมดพอดี ไม่รู้วา่จะพูดอะไรต่อดี พอแค่น้ี 
- ขอบคุณท่ีอดทนฟัง หวงัวา่คงจะไดอ้ะไรกลบัไปบา้ง  
- ทา้ยท่ีสุดคงตอ้งขออภยัหากพูดอะไรผดิพลาดไป หวงัวา่ผูฟั้งจะใหอ้ภยั 
- ในทา้ยท่ีสุดน้ีตอ้งขอขอบคุณทุกท่านท่ีอุตส่าห์ตั้งใจฟังตั้งแต่ตน้จนจบ  ฯลฯ 

เม่ือพูดจบแลว้ผูพู้ดจะตอ้งประเมินผลการพูดของตนเองดว้ยวา่ประสบผลส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด โดยสังเกตจาก
ปฏิกิริยา สีหนา้ของผูเ้ขา้ฟัง  หรืออาจจะใหผู้ฟั้งตอบแบบสอบถาม  เพื่อท่ีผูพู้ดจะไดน้ าไปประเมินผลการพูดของ
ตนเอง และน าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงวธีิการพูดของของตนใหดี้ยิง่ข้ึน 
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