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๒. ส ำนวน/ค ำประพนัธ์  
ทีเ่กีย่วข้องกบักำรพูด 

 

Group Activity 

 
๑.ควำมหมำย  
“วำทกำร” และ “กำรพูด” 
 



  ปำกเป็นเอก เลขเป็นโท โบรำณว่ำ 
 หนังสือเป็นตรี มีปัญญำ ไม่เสียหลำย 
 ถงึรู้มำก ไม่มีปำก ล ำบำกกำย 
 มีอุบำย พูดไม่เป็น เห็นป่วยกำร 
  ถงึเป็นครู รู้วชิำ ปัญญำมำก 
 ไม่รู้จกั ใช้ปำก ให้จดัจ้ำน 
 เหมือนเต่ำฝัง น่ังซ่ือ ฮือ้ร ำคำญ 
 วชิำชำญ มำกเปล่ำ ไม่เข้ำที 
    (พระรำชนิพนธ์ ร.๖) 

 
ค ำประพนัธ์  

ทีส่อดคล้องกบักำรพูด 
 



 
ค ำประพนัธ์  

ทีส่อดคล้องกบักำรพูด 
  ถงึบำงพูดพูดดเีป็นศรีศักดิ์  

มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต 
แม้นพูดช่ัวตวัตำยท ำลำยมิตร  
จะชอบผดิในมนุษย์เพรำะพูดจำฯ 

 อนัอ้อยตำลหวำนลิน้แล้วส้ินซำก 
แต่ลมปำกหวำนหูไม่รู้หำย 
แม้นเจ็บอืน่หมื่นแสนจะแคลนคลำย 
เจ็บจนตำยเพรำะเหน็บให้เจ็บใจ 



ปำกเป็นเอกเลขเป็นโท 

 
ส ำนวน 

ทีเ่กีย่วข้องกบักำรพูด 
 

ปำกคนยำวกว่ำปำกกำ 

ปำกปรำศรัยน ำ้ใจเชือดคอ 

ปลำหมอตำยเพรำะปำก  

กนิอยู่กบัปำก อยำกอยู่กบัท้อง 

มือถอืสำก ปำกถือศีล 



ควำมหมำย “วำทกำร"  
 ว ำ ท [ ว ำ ด  ว ำ ท ะ ]  น .  ค ำ พู ด  ถ้ อ ย ค ำ                  
ลทัธิ ควำมเห็น. (ป. ส.). 
 “วำทกำร” หมำยถึง กจิพูด หรือกจิเกีย่วกบัถ้อยค ำ, 
งำนพูด หรืองำนเกีย่วกบัถ้อยค ำในกำรส่ือสำร  

 กำรพูด หมำยถึง กำรใช้ถ้อยค ำ น ำ้เสียง รวมทั้งกริิยำ
อำกำรถ่ำยทอดควำมรู้ควำมคดิและควำมรู้สึกของผู้พูดให้ผู้ฟัง
ได้รับรู้และเกดิกำรตอบสนอง ในกำรติดต่อส่ือสำรด้วยกำรพูด    
 ผู้พูดจะต้องระลกึว่ำไม่เพยีงแต่พูดเท่ำน้ันจะต้อง
รู้จกัพูดให้ดด้ีวย 
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ควำมหมำย “กำรพูด” 

 ฉัตรวรุณ ตนันะรัตน์ (๒๕๔๖ : ๖)     
 กล่ำวว่ำ “ค ำว่ำ Speech น้ันแปลได้หลำย ๆ อย่ำง  เช่น   
วำทกำร วำทศิลป์ วำทศำสตร์ กำรพูด ฯลฯ”   
 Speech คอื พฤตกิรรมในกำรส่ือควำมหมำยของมนุษย์
ด้วยกำรพูด โดยกำรชัสัญลกัษณ์ต่ำง ๆ เช่น เสียง ภำษำ อำกปักริิยำ
ท่ำทำง เพือ่ถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมคดิเห็น และควำมรู้สึกจำกผู้พูด
ไปสู่ผู้ฟัง 
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ควำมหมำย “กำรพูด” 

  ศิวำพร  วฒันรัตน์ (๒๕๕๒ : ๓๑)  
 กำรพูด (Speech) หมำยถงึ พฤติกรรมกำรส่ือสำรเพือ่ส่ือ
ควำมหมำยแบบหน่ึงที่เรียกว่ำ Oral Communication  
 หมำยถงึ กำรส่ือควำมหมำยโดยใช้ปำก เป็นกำรส่ือควำมคดิจำก
คนหน่ึงซ่ึงเรียกว่ำ ผู้พูด ไปยงัอกีคนหน่ึงหรือกลุ่มหน่ึงซ่ึงเรียกว่ำ ผู้ฟัง  
 ทั้งนีจ้ะต้องมีจุดมุ่งหมำย เช่น เพือ่ถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ควำมคดิเห็น ควำมรู้สึกหรือควำมต้องกำรให้แก่ผู้ฟัง  
 โดยมีเสียง ภำษำ สัญลกัษณ์ รวมทั้งอำกปักริิยำเป็นส่ือประกอบ
ควำมเข้ำใจ 
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ควำมหมำย “กำรพูด” 

 กำรพูดเป็นพฤตกิรรมกำรส่ือสำรทีใ่ช้กนัแพร่หลำย          
โดยผู้พูดสำมำรถใช้ทั้งวจันะภำษำและ อวจันะภำษำในกำรส่งสำร
ตดิต่อไปยงัผู้ฟังได้อย่ำงชัดเจนและรวดเร็ว 
 วจันะภำษำ (Verbal) ได้แก่ กำรส่ือสำรในระบบค ำและประโยค 
โดยผ่ำนกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขยีน โดยมีค ำและประโยคเป็น
ตวัส่ือควำมหมำย 
 อวจันะภำษำ (Unverbal) ได้แก่ กำรส่ือสำรโดยกำรใช้กริิยำ สีหน้ำ
ท่ำทำง กำรแต่งกำย กำรเคลือ่นไหวร่ำงกำย เช่น นัยน์ตำ น ำ้เสียง ทีใ่ห้
อำรมณ์ควำมรู้สึกเพือ่กำรส่ือควำมหมำย    
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“พูดด”ี 

 พูดด ีในสุภำสิตสูตร พระสุตตนัตปิฎก วำงกฎเกณฑ์ของกำร
พูดดไีว้ ๕ ประกำร คอื 

๑. กำเลน ภำสิตำ ค ำพูดทีถู่กกำลเทศะ (กำลวำท)ี 
๒. สัจจำ ภำสิตำ ค ำพูดทีเ่ป็นควำมจริง (สัจวำท)ี 
๓. สัณหำ ภำสิตำ ค ำพูดทีสุ่ภำพอ่อนหวำน (สัณหวำท)ี 
๔. อตัถสัณหิตำ ภำสิตำ ค ำพูดทีม่ีประโยชน์ (อตัถสัณหวำท)ี 
๕. เมตตำจิตเตน ภำสิตำ ค ำพูดทีป่ระกอบด้วยเมตตำ (เมตตวำท)ี 
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“กำรพูดด”ี 

 กำรพูดด ีหมำยถึง กำรใช้ถ้อยค ำ น ำ้เสียงรวมทั้งกริิยำอำกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และถูกต้องตำมจรรยำมำรยำทและประเพณนิียม
ของสังคม เพือ่ถ่ำยทอดควำมคดิควำมรู้ ควำมรู้สึกและควำมต้องกำร  
ทีเ่ป็นประโยชน์    ให้ผู้ฟังได้รับรู้และเกดิกำรตอบสนอง สัมฤทธ์ิผล
ตำมจุดมุ่งหมำยของผู้พูด 
 รวมทั้งผู้พูดควรมีควำมจริงใจ และมีควำมรับผดิชอบต่อกำร
พูดของตน 
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ควำมส ำคญั “กำรพูด"  

 เป็นมนุษย์ สุดนิยม เพยีงลมปำก 
จะได้ยำก โหยหิว เพรำะชิวหำ 
แม้นพูดด ีมีคน เขำเมตตำ 
จะพูดจำ จงพเิครำะห์ ให้เหมำะควำม 

  (สุนทรภู่) 

 อนัลมปำก หำกหวำน กห็วำนเดด็ 
บอระเพด็ กไ็ม่มำก เท่ำปำกขม 
ถึงมีคม กไ็ม่มำก เท่ำปำกคม 
รสหวำนขม คมไม่มำก เท่ำปำกคน 
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๑. ใช้ติดต่อส่ือสำรในชีวติประจ ำวนั 
๒. ช่วยในด้ำนกำรงำนและอำชีพ 
๓ ท ำให้เกดิควำมโน้มน้ำวได้ง่ำย 
๔. ท ำให้เกดิควำมเข้ำใจได้ง่ำย 
๕. เพือ่สร้ำงมนุษย์สัมพนัธ์ทีด่ ี
๖. เพือ่พฒันำบุคลกิภำพ 
๗. เพือ่เป็นผู้น ำทีด่ ี
๘. เพือ่เป็นรำกฐำนสังคมประชำธิปไตย  

ควำมส ำคญั “กำรพูด"  
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แนวคดิพืน้ฐำนเกีย่วกบักำรพูด 

๑.  ทุกคนพูดได้ แต่บำงคนเท่ำน้ันที ่“พูดเป็น” 
๒.  กำรพูดเป็นทั้งศำสตร์และศิลป์ 
 วำทศำสตร์  คือ มีทฤษฎี  มีระเบียบกฎเกณฑ์  สำมำรถ
 วำทศิลป์  คอื  ผู้พูดต้องมีศิลปะ  คอืมีควำมสำมำรถในกำร
ถ่ำยทอดเร่ืองรำวต่ำงๆ  ได้เป็นอย่ำงดี  มีลีลำกำรพูดที่มีชีวิตชีวำ 
น่ำสนใจ  เป็นต้น 
๓.  ทุกคนมีข้อบกพร่องทีต้่องแก้ไขในกำรพูด 
๔.  นักพูดทีด่ไีม่ต้องอำศัยพรสวรรค์เสมอไป 
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แนวคดิพืน้ฐำนเกีย่วกบักำรพูด 

๕. กำรฝึกพูดจะมีผลต่อกำรพัฒนำบุคลิกภำพทั้งภำยนอกและ
ภำยใน 
 ภำยนอก  คือ  บุคลกิภำยนอก  เช่น  กำรฝึกพูดที่สม ่ำเสมอ
จะสำมำรถปรำกฏตัวและกำรแสดงออกในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ  ได้
อย่ำงเหมำะสม 
 ภำยใน  หรือ บุคลกิภำยใน  เช่น  กำรฝึกพูดอย่ำงสม ่ำเสมอ
จะท ำให้ผู้พูดเกิดควำมมั่นใจในตนเอง มีควำมปรำรถนำ  มีควำม
กระตอืรือร้นทีจ่ะพูด  และมีควำมสุขเมื่อได้พูด 
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องค์ประกอบของกำรพูด 

(๑) 
ผูพ้ดูหรือผูส่้งสาร 

( Sender or 
Speaker)   

  
(๒)  

ผู้ฟัง หรือผู้รับสำร 
(Receiver or Listener)  

   (๔)  
เคร่ืองส่ือสำร 
หรือ ค ำพูด 
(Channel)  

(๓)  
เนือ้หำสำระหรือ 
เร่ืองทีจ่ะพูด 
(Message)  
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ผู้พูดหรือผู้ส่งสำร ( Sender or Speaker)  

 ผู้พูดท ำหน้ำทีส่่งสำรผ่ำนส่ือไปให้ผู้ฟัง  
 ดังน้ันผู้พูดจะต้องมีควำมสำมำรถใช้ทั้งศำสตร์และศิลปะของตนเอง 
ถ่ำยทอดควำมรู้สึกนึกคิดไปสู่ผู้ฟังให้ได้อย่ำงสมบูรณ์ครบถ้วน ควำมสำมำรถของ
ผู้พูดที่จะท ำให้ฟังได้เข้ำใจมำกน้อยแค่ไหนน้ัน ย่อมขึ้นอยู่กับว่ำ...  ผู้พูดมี
ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำ เสียง และกริิยำท่ำทำงเพยีงไร  
 ผู้พูดมีเจตคตต่ิอเร่ืองทีจ่ะพูด และต่อผู้ฟัง 
 ผู้พูดมีระดับควำมรู้ในเร่ืองที่พูดมำกน้อย และลึกซ้ึงเพียงใด  
ผู้พูดมีฐำนะทำงสังคม พื้นฐำนทำงจริยธรรม และวัฒนธรรมอยู่       
ในระดับใด ผู้พูดต้องแสดงบุคลกิภำพและแต่งกำยให้เหมำะสมเพือ่ให้
ผู้ฟังประทบัใจ  
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ผู้ฟัง หรือผู้รับสำร (Receiver or Listener) 

 ผู้ฟังอยู่ในฐำนะที่จะต้องรับสำรของผู้พูดโดยอำศัยเคร่ือง
ส่ือสำรเป็นเคร่ืองน ำพำ 
 เพื่อให้ผู้ฟังสำมำรถรับสำรได้ตรงกับเจตนำของผู้พูด ซ่ึง
ขึ้นอยู่กับส่ิงอื่น ๆ เช่น ทักษะ ควำมพร้อม ควำมสนใจ พื้นควำมรู้ 
วฒันธรรม และเจตคตขิองผู้ฟัง  
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เนือ้หำสำระ หรือ เร่ืองทีจ่ะพูด (Message)  

 เนื้อหำที่ผู้พูดส่งไปน้ันจะต้องมีคุณค่ำ และคุ้มค่ำแก่กำร
เสียเวลำของผู้ฟัง 
  มีจุดมุ่งหมำยที่ชัดเจน ดังน้ัน สำรที่ผู้พูดส่งไปน้ันจะต้อง
เตรียมมำแล้วอย่ำงดี เช่น กำร คัดเลือก จัดล ำดับขั้นตอน และกำร
ฝึกฝนตนเองของผู้พูด จะท ำให้กำรพูดมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
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เคร่ืองส่ือสำร หรือ ค ำพูด (Channel) 

 หมำยถึง กำรที่ผู้พูดต้องกำรให้ผู้ฟังรับทรำบ และเข้ำใจตำม
ควำมมุ่งหมำยของผู้พูด โดยกำรถ่ำยทอดออกมำเป็นค ำพูด และส่ิงที่
น ำสำรไปสู่ผู้ฟัง ได้แก่ เวลำ สถำนที่ อำกำศ และเคร่ืองรับรู้ต่ำง ๆ     
เช่น ตำ หู จมูก ลิน้ กำย นอกจำกนีย้งัรวมไปถงึส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ อืน่ ๆ 
เช่น วทิยุ โทรทศัน์ ภำพยนตร์ เป็นต้น 
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จุดมุ่งหมำยของกำรพูด 

 ๑. พูดเพือ่ให้ควำมรู้ หรือข่ำวสำรข้อเทจ็จริง  
 ๒. พูดเพือ่โน้มน้ำวจติใจ หรือชักจูงใจ  
 ๓. พูดเพือ่ให้เกิดควำมเพลิดเพลิน หรือเพื่อจรรโลงใจ 
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๑. พูดเพือ่ให้ควำมรู้หรือข่ำวสำรข้อเทจ็จริง 

 กำรพูดแบบนีเ้ป็นกำรพูดโดยอำศัยข้อมูลต่ำง ๆ ในเร่ือง
ทีผู้่ฟังต้องกำรจะทรำบ  
 กำรพูดต้องพูดให้ตรงประเด็นและหัวข้อที่ก ำหนดให้ 
บำงคร้ังผู้พูดต้องเตรียมอุปกรณ์ประกอบกำรบรรยำยไปด้วย 
เพื่อให้ผู้ฟังเข้ำใจแจ่มแจ้งในเร่ืองที่พูดมำกที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ 
 กำรพูด เช่นนีส่้วนมำกจะใช้วิธีกำรพูดด้วยกำรบรรยำย 
อธิบำย พรรณนำ เล่ำเร่ือง ช้ีแจง สำธิตและวธีิเสนอรำยงำน ฯ 
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หลกัทัว่ไปของกำรพูดเพือ่ให้ควำมรู้หรือข่ำวสำรข้อเทจ็จริง ดงันี ้

 ๑.๑) ล ำดับควำมดี ไม่วกไปวนมำ เรียบเรียงใจควำมเป็น
หมวดหมู่ เป็นขั้นตอน มีควำมกลมกลนืกนัในแต่ละตอน 
 ๑.๒) ขยำยควำมดี มีตัวอย่ำงประกอบ อ้ำงเหตุผลท ำให้ผู้ฟัง
เข้ำใจชัดเจนขึน้ 
 ๑.๓) จังหวะดี จังหวะของกำรพูดมีส่วนที่จะท ำให้ง่ำยหรือ
ยำกต่อกำรเข้ำใจ เช่น พูดให้ช้ำลงเมื่อถึงตอนยำก และพูดเร็วเมื่อถึง
ตอนง่ำย แทรกอำรมณ์ขันเมื่อถึงตอนที่เป็นเร่ืองหนักสมอง เพือ่ช่วย
เปลีย่นบรรยำกำศ ควำมเครียด เป็นต้น 
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๒. พูดเพือ่โน้มน้ำวจิตใจหรือชักจูงใจ  

 กำรพูดแบบนี้ ผู้พูดจะต้องใช้ศิลปะในกำรพูดหลำยๆ 
แบบเพื่อจูงใจให้ผู้ฟังเกิดควำมศรัทธำเลื่อมใสมีควำมคิดเห็น
คล้อยตำม หรือกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงตำมที่ผู้พูดตั้งควำมมุ่ง
หมำยไว้  
 เช่น กำรพูดชักชวนให้เลื่อมใสในลัทธิทำงศำสนำ       
กำรพูดให้ประชำชนเลือกตนเองเป็นผู้แทนของนักกำรเมือง 
กำรพูดโฆษณำขำยสินค้ำของผู้แทนบริษทั ฯ 
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หลกัทัว่ไปของกำรพูดเพือ่โน้มน้ำวจติใจหรือชักจูงใจ ดงันี ้

 ๒.๑) สร้ำงควำมสนใจ ผู้พูดต้องสร้ำงควำมสนใจให้เกิดแก่ผู้ฟังตั้งแต่
วินำทีแรกที่เร่ิมพูด เพรำะโดยปกติแล้วผู้ฟังจะมีควำมสนใจและตั้งใจในช่วง     
๑๕ – ๒๐ นำทีแรกเท่ำน้ัน 
 ๒.๒) สร้ำงควำมต้องกำร ผู้พูดต้องอ้ำงเหตุผลหรือควำมจ ำเป็น
บำงอย่ำงที่ผู้ฟังต้องท ำหรือปฏิบัติตำมที่ผู้พูดแนะน ำ 
 ๒.๓) สร้ำงควำมพอใจ ท ำให้ผู้ฟังเห็นจริงกบัค ำพูดของผู้พูด เช่น อยู่ใน
สถำนกำรณ์เดยีวกนั  
 ๒.๔) สร้ำงมโนภำพ ผู้พูดต้องยกตัวอย่ำง อุปมำอุปไมย หรือเหตุกำรณ์
มำประกอบขยำยควำม 
 ๒.๕) เรียกร้องกระตุ้นควำมสนใจให้ท ำตำมที่ผู้พูดต้องกำร ช่วงนีส้ ำคัญ
ที่สุดเป็นกำรสรุปกำรพูดแบบชักจูงใจ ผู้พูดต้องอำศัยหลักจิตวิทยำเข้ำช่วย 
กระตุ้นให้ผู้ฟังเช่ือ คดิ และท ำตำม 
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๓. พูดเพือ่ให้เกดิควำมเพลดิเพลนิหรือเพือ่จรรโลงใจ  

 กำรพูดแบบนี ้เป็นกำรพูดทีผู้่พูดจะต้องเน้นให้ผู้ฟังเกดิควำม
สนุกสนำนบันเทิงควบคู่ไปกบักำรได้รับควำมรู้สึกนึกคิดที่แปลกใหม่ 
เลก็ ๆ น้อย ๆ 
 เป็นกำรพูดในลกัษณะเสริมสร้ำงควำมนึกคิดของผู้ฟังให้เกดิ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพือ่ยกระดับจิตใจของผู้ฟังในทำงที่ดีมีควำมสุข
ในขณะที่ ฟั งกำรพูด  เ ช่น กำรกล่ำวค ำสดุดี  ก ล่ำวค ำอวยพร          
กล่ำวขอบคุณ หรือกล่ำวค ำปรำศรัยในงำนบันเทิงต่ำงๆ ที่จัดขึ้นใน
โอกำสต่ำงๆ 
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หลกัทัว่ไปของกำรพูดเพือ่ให้เกดิควำมเพลดิเพลนิหรือเพือ่จรรโลงใจ  ดงันี ้

 ๓.๑) พูดให้ตรงกับกลุ่ ม เป้ำหมำย ได้ เ นื้อหำเ ร่ืองรำว
เหมำะสมกบังำน 
 ๓.๒) ไม่ควรพูดนำนเกนิไป ถ้ำเป็นกำรพูดคนเดียว อำจจะใช้
เวลำประมำณ ๓๕ – ๔๕ นำทีกพ็อ หรือถ้ำพูดหลำยคน ควรใช้เวลำ
คนละประมำณ ๑๐ นำท ีถ้ำนำนกว่ำนีผู้้ฟังจะเกดิควำมเบื่อหน่ำย 
 ๓.๓) เร่ืองที่พูดสนุกสนำนให้ควำมบันเทิงและเบำสมอง 
ตลกขบขันได้แต่ไม่หยำบโลน 
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ลกัษณะของผู้พูดทีด่ ี
 ๑. พูดได้ตรงตำมจุดประสงค์ทีต้่องกำร 
 ๒. มีควำมรู้ในเร่ืองทีพู่ด 
 ๓. วเิครำะห์ผู้ฟัง 
 ๔. รู้จกัสร้ำงบรรยำกำศในกำรพูด 
 ๕. ผู้พูดต้องมีควำมจริงใจ 
 ๖. มีวำทศิลป์ในกำรพูด 
 ๗. มีบุคลกิภำพด ี
 ๘. รู้จกัใช้กริยำท่ำทำง 
 ๙. มีไหวพริบในกำรตอบค ำถำม และรักษำเวลำในกำรพูด 
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ท ำไม? “ผู้พูด” ต้องบุคลกิด ี
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กำรพูดทีไ่ม่ประสบควำมส ำเร็จ 

 ๑. คุยฟุ้ง 
 ๒. มุ่งธุรกจิ 
 ๓. ผดิเวลำ 
 ๔. ไม่รอบคอบ 
 ๕. ตอบไม่ตรง 

 ๖. หลงตวัเอง 
 ๗. เก่งทุกเร่ือง 
 ๘. เปร่ืองปรำดลอกเลยีน 
 ๙. เซียนยกเมฆ 
 ๑๐. เอกทำงภำษำ 



31 

ประเภทของกำรพูด 

 อ ำไพ สุจริตกลุ และธิดำ โมสิกรัตน์ (๒๕๔๖ : ๔๑๙-๔๗๓)   
จ ำแนกเป็น ๔ ประเภท 

๓. จ ำแนกตำมวตัถุประสงค์ 

๑. จ ำแนกตำมรูปแบบกำรพูด 

๒. จ ำแนกตำมโอกำส 

๔. จ ำแนกตำมลกัษณะกำรพูด 
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๑. จ ำแนกตำมรูปแบบกำรพูด 

แบ่งเป็น ๓ ประเภท 

๒. กำรพูดในกลุ่ม 

๑. กำรพูดระหว่ำงบุคคล 

๓. กำรพูดในทีชุ่มชน 
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๒. จ ำแนกตำมโอกำส 

แบ่งเป็น ๒ ประเภท 

๒. กำรพูดไม่เป็นทำงกำร 

๑. กำรพูดเป็นทำงกำร 
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๓. จ ำแนกตำมวตัถุประสงค์ 

แบ่งเป็น ๓ ประเภท 

๒. เพือ่จรรโลงใจ 

๑. เพือ่บอก-เล่ำ ช้ีแจง 

๓. เพือ่จูงใจ และปลุกใจ 
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๔. จ ำแนกตำมลกัษณะกำรพูด 

แบ่งเป็น ๔ ประเภท 

๒. กำรพูดโดยเตรียมล่วงหน้ำ 

๑. กำรพูดโดยฉับพลนั 

๓. กำรพูดโดยท่องจ ำ 

๔. กำรพูดโดยอ่ำนจำกต้นฉบับ 
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กำรพูดให้สัมฤทธ์ิผล 
 พูดให้สัมฤทธ์ิผล หมำยถงึพูดให้ส ำเร็จผลตำมจุดมุ่งหมำย
ทีต่ั้งไว้  
 แต่อำจพูดได้ว่ำ ไม่มีใครทีส่ำมำรถพูดให้สัมฤทธ์ิผลได้เสมอ
ไปในทุกโอกำส แม้ว่ำผู้พูดจะมีประสบกำรณ์มำกเพยีงใดกต็ำม 
(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนกระทรวงศึกษำธิกำร, 
๒๕๕๐ : ๑๖๔) 
 ดงัน้ัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร (๒๕๕๐ : ๑๖๔-๑๖๖) กล่ำวถึงข้อควรระลกึและ
ควรปฏิบัตใินกำรพูดให้สัมฤทธ์ิผล ดงันี ้
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กำรพูดให้สัมฤทธ์ิผล 
      ข้อควรระลกึและควรปฏิบัตใินกำรพูดให้สัมฤทธ์ิผล ดงันี ้
(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนกระทรวงศึกษำธิกำร, 
๒๕๕๐ : ๑๖๔-๑๖๖) 
 ๑. ผู้ฟังในวัยต่ำงกัน มีพืน้ควำมรู้และประสบกำรณ์ต่ำงกัน ย่อม
สนใจและพร้อมที่จะฟังเร่ืองรำวต่ำงกนั 
 ๒. ผู้ฟังมักพอใจและพร้อมที่จะฟังผู้พูดที่ให้เกียรติตน                  
ให้ควำมส ำคญัแก่ตน และให้ควำมเป็นกนัเอง 
 ๓. ผู้ฟังจะรับรู้ควำมหมำยได้สมบูรณ์กต่็อเม่ือผู้พูดใช้ภำษำที่แจ่ม
แจ้ง ชัดเจน ล ำดับควำมให้เข้ำใจง่ำย 
 ๔. ผู้ฟังจะให้ควำมเช่ือถือศรัทธำผู้พูด เม่ือเห็นว่ำผู้พูดเป็นผู้รู้จริง 
ไว้ใจได้ และมีเจตนำดี 
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    กำรปรับปรุงตวัผู้พูด 

๑. กำรใช้ภำษำ 
๒. น ำ้เสียง 
๓. กำรใช้สำยตำ 
๔. กำรเดนิ 
๕. กำรยนืและกำรทรงตวั 

 ๖. กำรแสดงออกทำงใบหน้ำ 
 ๗. กำรแสดงท่ำทำง 
 ๘. กำรแต่งกำย 
 ๙. กำรใช้ไมโครโฟน 
          ๑๐. กำรสร้ำงควำมมั่นใจในตัวเอง 
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หัวใจนักพูด 

๑. เตรียมตวัให้พร้อม 
๒. ซักซ้อมให้ด ี
๓. ท่ำทีสง่ำ 
๔. หน้ำตำให้สุขุม 
๕. ทกัทีป่ระชุมไม่วกวน 
9. เร่ิมต้นให้โน้มน้ำว 

 ๗. เร่ืองรำวให้กระชับ 
 ๘. ตำจบัทีผู้่ฟัง 
 ๙. เสียงดงัให้พอด ี
          ๑๐. อย่ำให้มีเอ้ออ้ำ 
          ๑๑. ดูเวลำให้พอครบ 
          ๑๒. สรุปจบให้ประทบัใจ 
          ๑๓. ยิม้แย้มแจ่มใสตลอดเวลำทีพู่ด 
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ฝึกปฏิบัตกิำรพูด 

๑. จบัสลำก เพือ่กลบัไปเตรียมเนือ้หำ ตำมหัวข้อ ดงันี ้                       
(ก ำหนดเวลำ ๕ - ๖ นำท)ี 
   ๑. ศิลปกรรมงำมเด่นเป็นของชำติ  

 ๒. ดนตรี-นำฎกรรมงำมเด่นเป็นของไทย 
 ๓. จริยธรรมน ำจิตใจแบบไทยแท้ 
 ๔.  ประเพณแีละพธีิส ำคญัของไทย 
 ๕. ภำษำสัมพนัธ์ในอำเซียน 
 ๖. ภำษำและวฒันธรรม  
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ฝึกปฏิบัตกิำรพูด 

๒. ผู้พูด ทกัทำยทีป่ระชุม แนะน ำช่ือ-สกลุ  
 พูดในเร่ืองทีเ่ตรียมไว้ไม่ต ำ่กว่ำ ๕ นำท ี 
และไม่เกนิ ๗ นำท ี
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ฝึกปฏิบัตกิำรพูด 

๓. เร่ิมจับเวลำเมือ่ทกัทำยทีป่ระชุม 
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นักศึกษำปฎบัิตกิำรพูด 



Company 

LOGO 

www.themegallery.com 

SSRU.ac.th 

Live like you will die tomorrow, 
learn like you will live forever.  

ใช้ชีวติเหมอืนมนัจะส้ินสุดลงวนัพรุ่งนี,้  
เรียนรู้ให้เหมอืนชีวติจะไม่มวีนัจบลง. 


