
 

บทที่ ๓ 

 

การพูด 
 

ความหมาย  
 การพูด คือ การเปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยค า  การพูดเป็นการสื่อความหมายโดยใช้เสียงและภาษาท่าทาง   
เพ่ือถ่ายทอดความรู้สึก ความรู้ ความคิด   ความต้องการ ฯลฯของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร   
 ความสามารถในการพูดแบ่งเป็น  ๓ ขั้น คือ พูดได้   พูดเป็น  และพูดดี/พูดเก่ง  
 การพูดเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลที่เกิดจากการเรียนรู้ สามารถฝึกฝนและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ซึ่งแต่ละคน
อาจใช้เวลาฝึกฝนไม่เท่ากัน 
 การพูดบรรยาย คือ การพูดชี้แจงหรืออธิบายเรื่องให้ผู้อ่ืนฟังโดยมีวัตถุประสงค์โดยให้  ผู้ฟังรู้ และเข้าใจใน
เรื่องที่บรรยาย 
 การพูดอธิบาย คือ การพูดที่ท าให้บุคคลอ่ืนเข้าใจในความจริง ความสัมพันธ์หรือ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ อย่าง
แจ่มแจ้งชัดเจน ซึ่งนับเป็นการพัฒนาทักษะการส่งสารที่ต้องใช้ ความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร ท าให้ผู้รับ
สารเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นจึงต้อง รู้หลักและวิธีการ รวมทั้งลักษณะเฉพาะของการพูดแต่ละประเภท เพ่ือ
น าไปฝึกปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 

องค์ประกอบของการพูด   ( ผู้พูด + สาร + เสียง/สื่ออ่ืนๆ + ผู้ฟัง + ผลของการสื่อสาร ) 
 ๑. ผู้พูด  คือ  ผู้ที่เริ่มต้นส่งสารผ่านสื่อ(เสียง) ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ มีวาทศิลป์ดี มีจุดมุ่งหมายในการพูด  
 ๒. ผู้ฟัง   คือ  ผู้ที่รับสารผ่านสื่อ (เสียง)ควรเป็นผู้ที่มีทักษะภาษาดีตั้งใจฟังสารและมีการปฏิกิริยาตอบสนอง 
 ๓. เนื้อหาสาระที่พูด 
 ๔. สื่อ/เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร 
  - สื่อธรรมชาติ 
  - สื่อบุคคล 
  - สื่อสิ่งพิมพ์ 
  - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  - สื่อระคน 
 ๕. จุดมุ่งหมายหรือผลที่เกิดจากการพูด 

ลักษณะของการพูดต่อหน้าที่ชุมนุมชน 

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



ลักษณะผู้พูดท่ีดี 

 ๑.    ผู้พูดต้องเตรียมการพูดมาอย่างดี 
 ๒.   ผู้พูดต้องมีความสามารถในการสื่อสาร 

๓. ผู้พูดต้องหมั่นฝึกซ้อมให้ช านาญ 
๔. ผู้พูดควรมีความมั่นใจและมีปฏิภาณไหวพริบดี 

 
บุคลิกภาพของผู้พูดที่ดี  

๑ การแต่งกาย  
- การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับโอกาส สถานที่ และตัวผู้พูด ฯ  
- ทรงผมไม่รุงรังจนกลายเป็นอุปสรรคการพูด 

๒ การเดิน-การยืน-การนั่ง  
- การเดิน ให้เดินตัวตรงไม่เอียงไปเอียงมา  เดินให้เต็มเท้า และก้าวเท้าให้ได้จังหวะพอดี 
- การนั่ง ให้นั่งตัวตรง เอนหลังได้เล็กน้อย อย่านั่งไขว่ห้าง อย่านั่งเท้าคางหรือกอดอกหรือเขย่าขาฯ  
- การยืน  ยืนทิ้งน้ าหนักไปที่เท้าท้ังสองข้างให้พอดียืนตัวตรง ไม่ยืนเอียงไปเอียงมา ฯ 

๓ การแสดงสีหน้า- การใช้เสียง     
-  การแสดงสีหน้าและน้ าเสียง ผู้พูดไม่ควรท าหน้าบึ้ง หน้านิ่วคิ้วขมวดแสดงความไม่พอใจ  

ควรแสดงสีหน้าให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 
- การใช้น้ าเสียงต้องดี ไม่พูดเสียงห้วนกระด้าง ไม่ดัดเสียง ฯ 

๔  การแสดงท่าทาง 
- การแสดงท่าทางประกอบการพูด ต้องพอเหมาะพอดี ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ไม่ควรใช้มือสูง 

กว่าศีรษะหรือต่ ากว่าช่วงเอว ไม่ควรเอามือล้วงกระเป๋าหรือเกาหน้าขาหากนึกไม่ออกฯ 
๕ การใช้สายตา 

- การใช้สายตา ใช้สายตามองสบตาผู้ฟังให้ทั่ว ไม่จ้องเขม็งไปที่จุดใดจุดหนึ่งหรือท่ีคนใดคนหนึ่ง  
และไม่ใช้สายตาแสดงความไม่พอใจจ้องไปยังผู้ฟัง 

๖ การใช้ไมโครโฟน 
 - การใช้ไมโครโฟน ไม่ควรเป่าหรือเคาะไมโครโฟนก่อนพูด ไม่ควรตะเบ็งเสียงใส่ไมโครโฟน 
๗ การใช้ภาษา-การออกเสียง 

- การใช้ภาษาต้องเหมาะสมไพเราะสุภาพออกเสียงควบกล้ าและอักขระถูกต้องชัดเจน 
ไม่ตะกุกตะกัก ไม่ควรใช้ศัพท์วิชาการค าย่อหรือภาษาต่างประเทศมากเกินไป 

มารยาทท่ีดีของการพูดในที่ประชุมชน 

- การแต่งกายเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะ 
- ใช้ค าพูดสุภาพเรียบร้อยนุ่มนวล ไม่ใช้อารมณ์ในการพูด 

  - ไม่กล่าววาจาเสียดแทง/ไม่พูดอวดตนข่มผู้อ่ืน / ไม่พูดเรื่องส่วนตัว 

๒๒ 



  - ไม่ผูกขาดการสนทนาเพียงผู้เดียว 
  - ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
  - ไม่พูดแทรกขณะที่ผู้อื่นก าลังพูดอยู่ 
  - หากน าค าพูดของผู้อื่นมาอ้าง/กล่าวถึงผู้พูดต้องเอ่ยชื่อคนผู้นั้นด้วย 
  - ผู้พูดจะต้องไม่พูดสิ่งที่เป็นการท าลาย ความน่าเชื่อถือของตนเอง 
  - ผู้พูดต้องพูดตามหัวข้อที่ก าหนดและรักษาเวลาอย่างเคร่งครัด 

การประเมินผลการพูด (เพ่ือน าไปปรับปรุงการพูดให้ดียิ่งขึ้น)  มี ๒ ระยะ 

๑. ระหว่างที่ก าลังพูด  ผู้พูดใช้สายตาสังเกตพฤติกรรมของผู้ฟัง      
๒. เมื่อพูดจบแล้ว  ผู้พูดใช้สายตาสังเกตพฤติกรรม  ปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ฟังหรือใช้แบบสอบถาม 
 
 

ปัญหาการพูดที่พบเป็นประจ า 

-  การใช้น้ าเสียงและจังหวะการพูด  
 - การใช้ภาษา  / เรื่อง-เนื้อหาที่พูด / วิธีการพูด  

  - ท่าทางการพูด       
                                      ฯลฯ 
ขั้นตอนการพูดในที่ประชุมชน 
   เมื่อออกไปพูดในที่ประชุมชนควรปฏิบัติดังนี้ 

๑. ทักทายผู้ฟัง 
๒. แนะน าตนเอง  ผู้พูดต้องแนะน าตนเองให้ผู้ฟังรู้จักว่าตนเองเป็นใคร ท าอะไร ชื่ออะไร ท างานอยู่ที่ไหนฯ  
๓. กล่าวน าก่อนเข้าเรื่องที่ต้องการพูด   
๔. พูดเนื้อหาที่เตรียมมาให้ตามโครงเรื่องท่ีวางไว้ เนื้อเรื่องจะไม่วกวน  และพูดต่อเนื่องเป็นล าดับ  
       คนฟังจะไม่สับสน  
๕. ระหว่างที่พูดควรใช้สายตา น้ าเสียงและท่าทางประกอบการพูด  ที่เหมาะสม 
๖. เมื่อพูดจบแล้วควรกล่าวสรุปจบ กล่าวทิ้งท้ายและกล่าวสวัสดี/ขอบคุณผู้ฟังก่อนที่จะยุติการพูด   ไม่ควรจบ

การพูดด้วยค าพูดเหล่านี้ 

- เวลาหมดพอดี พอแค่นี้ 

- ที่เตรียมมาเนื้อหาหมดพอดี ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อดี พอแค่นี้ 

- ขอบคุณที่อดทนฟัง หวังว่าคงจะได้อะไรกลับไปบ้าง  

- ท้ายที่สุดคงต้องขออภัยหากพูดอะไรผิดพลาดไป หวังว่าผู้ฟังจะให้อภัย 

- ในท้ายที่สุดนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่อุตส่าห์ตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบ  ฯลฯ 

๒๓ 



เมื่อพูดจบแล้วผู้พูดจะต้องประเมินผลการพูดของตนเองด้วยว่าประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด โดยสังเกตจาก
ปฏิกิริยา สีหน้าของผู้เข้าฟัง  หรืออาจจะให้ผู้ฟังตอบแบบสอบถาม  เพ่ือที่ผู้พูดจะได้น าไปประเมินผลการพูดของ
ตนเอง และน าผลที่ได้ไปปรับปรุงวิธีการพูดของของตนให้ดียิ่งขึ้น 
 

วิธีการพูด 
นักพูดทุกคนสามารถเลือกใช้วิธีการพูดแบบใดก็ได้ ใน ๔ แบบ คือ อ่านจากข้อความที่ตรียม พูดจากความจ า 

พูดโดยไม่เตรียมตัว และพูดโดยมีการเตรียมการมาก่อน การพูดทั้ง  ๔  วิธีนี้ จะท าให้ผู้พูดมีอิสระในการที่จะเลือกให้
เหมาะสมกับผู้ฟัง โอกาส เรื่องและความสามารถของผู้พูด 
  ๑.  พูดโดยอ่านจากข้อความที่เตรียมไว้  เป็นวิธีการที่ใช้พูดเรื่องที่เป็นทางการป้องกันมิให้เสนอข้อมูล
ผิดพลาด 
               -  ข้อดี ใช้พูดเรื่องส าคัญ ๆ เรื่องท่ีเข้าใจยาก รักษาเวลาได้ตามก าหนด 
               -  ข้อเสีย ไม่อ่อนตัว ขาดความเป็นกันเอง 
               -  โอกาสที่จะใช้ การปราศรัย การพูดทางวิทยุ - โทรทัศน์ พิธีการต่าง ๆ  
 ๒.  พูดจากความจ า  เป็นวิธีการที่ผู้พูดมีการเตรียมการเขียนไว้ก่อนว่าจะพูดว่าอย่างไรแล้วท่องจ าเอาไว้เพ่ือ
น ามาพูดเมื่อถึงเวลา 
               -  ข้อดี เหมาะส าหรับผู้ที่ไม่สามารถคิดค าพูดขณะอยู่ต่อหน้าผู้ฟังได้ 
               -  ข้อเสีย ไม่อ่อนตัว เคร่งเครียด ไม่เป็นตัวของตัวเอง เสียเวลาเตรียมการมาก ถ้าลืมจะพูดไม่จบ 
               -  โอกาสที่จะใช้ เมื่อไม่สามารถเลือกใช้วิธีอ่ืนได้ 
 
  ๓.  พูดโดยกระทันหัน  เป็นการที่ผู้พูดไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน หรืออาจมีเวลาเตรียมตัวเพียงเล็กน้อยก่อนถึง
เวลาพูด ผู้พูดจึงต้องใช้ทั้งความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่มาประกอบการพูด 
               -  ข้อดี แสดงความสามารถได้เต็มที ่แสดงถึงปฏิภาณไหวพริบของผู้พูด 
               -  ข้อเสีย หาผู้ปฏิบัติยาก ผู้ไม่ช านาญขาดประสบการณ ์จะพูดไม่ได้ 
               -  โอกาสที่จะใช้ การสัมภาษณ์ งานมงคลต่าง ๆ  
 ๔.  พูดโดยเตรียมการมาก่อน เป็นวิธีการที่ใช้พูดกันอยู่ทั่วไปส าหรับนักพูดที่ดี การพูดแบบนี้ต้องมีการ
เตรียมการและมีการฝึกฝนอย่างพอเพียง ในการเตรียมการนั้น จะต้องมีการวางแผน และก าหนดหัวข้อเรื่องอย่าง
ละเอียด ผู้พูดเพียงแต่ด าเนินการพูดไปตามเรื่องที่ก าหนดไว้ 
                -  ข้อดี อ่อนตัว ผู้พูดสามารถปรับค าพูดให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ ผู้ฟังและโอกาส เกิดความม่ันใจ 
                -  ข้อเสีย ต้องใช้เวลาเตรียมการพอควร 
                -  โอกาสที่จะใช้ ใช้ได้ทุกโอกาส 

การวางแผนและการเตรียมการพูด 
      วิธีพูดโดยการเตรียมการมาก่อน มิใช่กฎตายตัวที่ประกันว่าจะท าให้ผู้พูดประสบความส าเร็จใน              
การพูด  เพียงแต่ท าให้ผู้พูดเกิดความม่ันใจตนเองมากข้ึนในการท าให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องที่พูด  ขจัดปัญหาของผู้ฟังได้อย่าง

๒๔ 



แจ่มแจ้ง  การเตรียมการต้องท าด้วยความละเอียดรอบคอบทุกขั้นตอน   โดยมีความมุ่งหมายที่จะท าให้ ผู้ฟังเกิด
ปฏิกริยาตอบสนองในทันที ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ขั้นตอนส าหรับการเตรียมการพูดประกอบด้วย  ๔  ขั้นตอนคือ 
  ๑.  ก าหนดความมุ่งหมาย 

๒.  รวบรวมข้อมูล 
๓.  เลือกกระสวนการพูด 
๔.  เตรียมหัวข้อการพูด 

การก าหนดความมุ่งหมาย 

      เพ่ือให้ผู้ฟังเข้าใจ  เกิดความเชื่อ ลงมือกระท า หรืองดการกระท าบางอย่าง ผู้พูดจะต้องก าหนดความมุ่งหมาย
ที่ตนจะพูด  และการตอบสนองจากผู้ฟังเสียก่อน เพ่ือผู้พูดจะได้เลือกแบบของการพูดให้เหมาะกับความมุ่งหมายและ
การตอบสนองตามท่ีก าหนดไว้ การก าหนดความมุ่งหมายแบ่งออกเป็น ๓ ประการ คือ 

ความมุ่งหมายในการพูด      การตอบสนองจากผู้ฟัง 
    

แบบของการพูด 

     ให้ความเพลิดเพลิน 
     แถลงข่าวสาร 
     สร้างอิทธิพลเหนือผู้ฟัง 

     ความบันเทิง ความพอใจ 
     ความเข้าใจ เกิดความรู้ 
     คล้อยตาม การกระท า 

     บอกเล่า   
      บอกเล่า บรรยาย 
      ชักชวน 

 

การวิเคราะห์ผู้ฟังและโอกาส 
      ตัวประกอบส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดความมุ่งหมายในการพูด และเรื่องที่จะพูดก็ได้แก่ผู้ฟังและ
โอกาส  ดังนั้น ผู้พูดจะต้องวิเคราะห์ตัวประกอบทั้งสองให้รอบคอบ เพ่ือท่านจะได้รับการตอบสนองจากผู้ฟังตามที่
ท่านก าหนดไว้  ในการวิเคราะห์ผู้ฟัง ผู้พูดควรจะทราบเรื่องเก่ียวกับผู้ฟังอย่างน้อยตามหัวข้อต่อไปนี้ 

๑.  ฐานะส่วนตัวและในสังคม การทราบความเป็นอยู่ ฐานะ อาชีพ จะท าให้ผู้พูดก าหนดขอบเขต ของเรื่องที่
จะพูดได้เหมาะกับความรู้และประสบการณ์ของผู้ฟังได้ 

๒.  อายุ  เพศ  การศึกษา จ านวน  ขนาด  จะท าให้ผู้พูดเลือกเรื่องท่ีจะพูดได้เหมาะสมกับผู้ฟังยิ่งขึ้น 
 
๓.  ทัศนคติของผู้ฟังที่มีต่อผู้พูด และเรื่องที่จะพูดเป็นอย่างไร ?  เป็นฝ่ายเดียวกัน เป็นกลาง  หรือเป็นฝ่าย

ตรงกันข้าม  ผู้ฟังเคยรู้จักคุ้นเคยกับผู้พูดมาก่อนหรือไม่ ฯลฯ  สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงกดดันให้ผู้พูดต้องเลือกวิธีการ และ
เครื่องมือที่จะใช้ประกอบการพูดอย่างละเอียดรอบคอบ โอกาสที่ผู้พูดไปพูดก็เป็นตัวประกอบหนึ่งที่จะก าหนดเรื่อง
และวิธีทีที่จะพูด  เช่น จะไปพูดท่ีไหน ? มีคนฟังเท่าไร ? สถานที่ที่จะไปพูดเป็นอย่างไร ? มีผู้พูดอ่ืนร่วมด้วยหรือไม่  ? 
ใช้วิธียืนหรือนั่งพูด ? ฯลฯ ตัวประกอบเหล่านี้มีผลกระทบกระเทือนต่อผู้พูดและผู้ฟัง ฉะนั้นการทราบโอกาสที่ไปพูด 
จะท าให้ผู้พูดเตรียมการและปรับการพูดให้เข้ากับสถานการณ์ได้ง่ายขึ้น การวิเคราะห ์โอกาสที่จะพูดควรพิจารณาตาม
หัวข้อต่อไปนี้ 

   ๑.  ความเหมาะสมเกี่ยวกับ กาลสมัย ทัศนคต ิความเชื่อถือ ความนิยม บุคคล 
   ๒.  เวลาที่ก าหนดให้ มากหรือน้อย อยู่ในช่วงไหนของวัน 

๒๕ 



   ๓.  เรื่องท่ีจะพูด  ยึดถือหลัก  "คนฟังจะเชื่อเพราะในเรื่องที่ตนเชื่ออยู่แล้วหรืออยากจะเชื่อเท่านั้น" 

การรวบรวมข้อมูล  (DTECS) 
 การรวบรวมข้อมูล   เพ่ือน ามาใช้ประกอบเนื้อหาการพูดนั้นสามารถหาได้หลายทาง เช่น  จากความรู้ ความ
ช านาญของผู้พูดเอง ถามจากผู้มีความรู้ความช านาญในด้านนั้นๆ หรือจากการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง    ผู้พูดควร
จะใช้ข้อมูลจากความรู้ความช านาญของตนเองมาใช้ในการพูดก่อน    หากติดขัดในเรื่องใดจึงจะไปสอบถามผู้รู้  ผู้
ช านาญในสาขานั้น ๆ หรืออาจหาได้จากการศึกษาค้นคว้า การสังเกตของตนเองในเรื่องนั้น ๆ ก็ได้ เมื่อทราบข้อมูล
และเกิดแนวความคิดโดยไม่ต้องพะวงเรื่องขั้นตอน  ภาษา หรือความสละสลวยแล้ว ให้เขียนได้ทันท ี

เลือกกระสวนการพูด 

      เมื่อผู้พูดได้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะพูดเพียงพอแล้ว  ก็จะน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัดระเบียบ ขั้นตอน ให้
เหมาะสมที่จะเสนอต่อผู้ฟัง ซึ่งเรียกกันว่ากระสวนการพูด เพ่ือให้ง่ายต่อการติดตามและต่อความเข้าใจของผู้ฟัง ซึ่งมี
อยู่ ๕ กระสวนด้วยกัน คือ 
 กระสวนการพูด                                            เรื่องท่ีพูด 
๑.  ล าดับเวลา (Time Pattern)             - การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รายงาน 
๒.  ล าดับเรื่อง (Topical Pattern)          - ด้านวิชาการ, ทฤษฎี 
๓.  ล าดับสถานที ่(Space Pattern)          - บอกเล่า, บรรยายเรื่อง 
๔.  เหตุและผล (Cause - and - Effect Pattern)              - การชี้แจงหรืออธิบายสถานการณ์ที่เกิด ขึ้น เรื่องราวที่ 
                                                                                มีเบื้องหลัง 
๕.  แก้ปัญหา (Problem - Solution Pattern)  - เรื่องท่ีต้องใช้ต้องการตัดสินใจ 

เตรียมหัวข้อการพูด 
  เพ่ือให้การพูดเป็นไปตามความมุ่งหมาย ง่ายต่อการติดตามและความเข้าใจ ผู้พูดจะต้องน าข้อมูลต่างๆ ที่
รวบรวมไว้แล้ว  มาเสนอต่อผู้ฟังตามโครงเรื่องการพูดต่อไปนี้ คือ ค าน า เนื้อเรื่อง และสรุป โดยที่ 
ค าน า ประกอบด้วย 
               -  การก่อให้เกิดความสนใจ ด้วยเรื่องราวที่แปลกใหม่ ตลกขบขัน น่าสงสัย เป็นปัญหา ฯลฯ 
               -  การกระตุ้นให้อยากฟัง ผู้ฟังจะได้ประโยชน์อะไรจากการฟัง 
               -  การบอกหัวข้อเรื่องส าคัญ ผู้พูดจะพูดหัวข้อย่อยอะไรบ้าง 
 
 
 
 
ตัวเรื่อง   ประกอบด้วย 
                 -  หัวข้อส าคัญข้อที่ ๑  (มีเหตุผล ข้อเท็จจริง ตัวอย่าง สถิติ การเปรียบเทียบ การอุปมาอุปไมย ฯลฯ มา
กล่าวอ้างสนับสนุน) 
                 -  หัวข้อส าคัญข้อที่ ๒ (เหมือนหัวข้อส าคัญที ่๑) 

๒๖ 



                 -  หัวข้อส าคัญข้อที่ ๓ (เหมือนหัวข้อส าคัญที ่๑) 
สรุป ประกอบด้วย ๓ ส่วนคือ  
                -  สรุปเรื่อง  กล่าวเฉพาะหัวข้อส าคัญหรือมีสรุปเนื้อเรื่องในแต่ละหัวข้อส าคัญก็ได้ 
                -  กระตุ้นซ้ า กล่าวถึงประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้จากการฟังเพ่ิมเติม 
      -  ปิดเรื่อง ด้วยค าพูดที่ท้าทาย ชวนคิด ลึกซึ้งกินใจ ฯลฯ 
ซ้อมพูด   อาจถือได้ว่าจ าเป็นที่สุดส าหรับผู้ที่ต้องการความส าเร็จในการพูด โดยน าโครงเรื่องที่เรียบเรียงไว้แล้ววางไว้
ข้างหน้า  พูดเสียงดัง ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องเหมือนข้อความที่เรียบเรียงไว้ทุกตัวอักษร  ให้พูดแต่ข้อความส าคัญ   การ
ซ้อมพูดทุกครั้งควรซ้อมทั้งลักษณะท่าทาง น้ าเสียง การใช้อุปกรณ์ประกอบการพูด ฯลฯ เพ่ือให้เข้ากับเรื่องที่พูด การ
ซ้อมพูดควรมีผู้ช่วยเหลือ ติชม วิจารณ์ อย่างละเอียด หรือการซ้อมพูดคนเดียวจะไม่เกิดผลดีเท่าที่ควร ในการซ้อมพูด
นั้นประกอบด้วย 
 ๑.  ค้นคว้าศึกษาให้แจ่มแจ้ง 
      ๒.  พูดเสียงดัง, เน้น, เว้นวรรค, ค าตอบ, ค ากล้ า 
      ๓.  ใช้อุปกรณ์ประกอบการพูดขณะซ้อม 
      ๔.  อย่าสนใจตัวเองว่าพูดไม่ดี ยืนไม่สง่า ฯลฯ 
      ๕.  ฝึกสายตา 
      ๖.  ออกท่าทางประกอบค าพูด 
      ๗.  ฝึกยืน, เคลื่อนที ่
 
ข้อเปรียบเทียบลักษณะการพูด 
 

ล าดับ การพูดแบบบอกเล่า การพูดแบบชักชวน 
ความมุ่งหมาย 
 
 
 
 

เพ่ือถ่ายทอดเรื่องทั่วไปผู้พูดต้องการให้ผู้ฟัง
รู้หรือเข้าใจ โดยที่ผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่  ก็ได้ 
 
 
 

เพ่ือถ่ายทอดเรื่องเฉพาะที่ผู้พูดต้องการ
สร้างอิทธิพลเหนือผู้ฟัง ให้ผู้ฟังเปลี่ยน
ความรู้สึก ทัศนคติหรือเพ่ือให้เกิด
ปฏิกริยาต่าง ๆ ตามที่ผู้พูดต้องการ โดย
มีเจตนาโน้มน้าวให้ ผู้ฟังเชื่อ 

โครงสร้าง 
การพูด 

 

๑.  ค าน า (Introduction) 
๒.  เนื้อเรื่อง (Body) 
๓.  สรุป (Conclusion) 

๑.  ค าน า (Introduction) 
๒.  เนื้อเรื่อง (Body) 
๓.  สรุป (Conclusion) 

 
 
 
 
 

๑.  ค าน า (Introduction) 
๑.๑  การก่อให้เกิดความสนใจ (Attention) 
เพ่ือเรียกร้องความสนใจและสร้างความ
อยากฟังในทันท ีโดยเริ่มต้นด้วย 
๑.๑.๑  สุภาษิต, ค าคม, ค าพังเพย, ค าพูด, 

๑.  ค าน า (Introduction) 
๑.๑การก่อให้เกิดความสนใจ
(Attention)  เหมือนกับการพูดแบบ
บอกเล่า 
 



 
 
 

ค าถาม 
๑.๑.๒  นิทาน, เรื่องท่ีแปลก, ลักลับ ตื่นเต้น 
๑.๑.๓  ประวัติบุคคลส าคัญ หรือมีชื่อเสียง
ในอดีต 
๑.๑.๔  ห้วงเวลา, สถานที ่
๑.๑.๕  เรื่องจริง, (นสพ, วิทยุ, โทรทัศน์, 
ระเบียบ, ค าสั่ง…) 
๑.๑.๖  อ่าน,น ามาให้เห็น, ได้ยิน (เช่น 
ภาพ, เสียง)  

 
 
 
 
 

 จงเริ่มต้นพูดด้วยเรื่องที่จะท าให้ผู้ฟัง
คาดคะเนว่าผู้พูดจะพูดเรื่องอะไร  ไม่ควร
เริ่มต้นพูดด้วยการรายงานตัว หรือบอกชื่อ
เรื่องทันที 

 
 

 
 
 
 

๑.๒  การกระตุ้นให้อยากฟัง (motivation) 
เพ่ือควบคุมความสนใจและความอยากฟัง 
ของผู้ฟังให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยการ
อธิบายให้ผู้ฟังทราบว่า 
๑.๒.๑  ท าไมจึงพูดเรื่องนี้ 
 

๑.๒การกระตุ้นให้อยากฟัง
(motivation) เพ่ือควบคุมความสนใจ
และความอยากฟัง ของผู้ฟังให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง โน้มน้าวผู้ฟังให้มีความคิด
คล้อยตามผู้พูดโดย 
๑.๒.๑ อธิบายให้ผู้ฟังทราบว่าเรื่องที่จะ
พูดมีข้อดี คืออย่างไร หรือ ข้อเสียคือ
อย่างไร 

 
 

๑.๒.๒  ผู้ฟังจะได้รับประโยชน์อะไร 
 

๑.๒.๒ ถ้าผู้ฟังเลือกในข้อดีจะได้
ประโยชน์อะไร หรือเลือกในข้อเสีย จะ
เกิดผลอย่างไร 

 
 
 

๑.๓  บอกหัวข้อเรื่องส าคัญ (overview)  
เพ่ือก าหนดขอบเขตของเรื่องที่จะพูด 
 

๑.๓บอกหัวข้อเรื่องส าคัญ (overview) )  
เหมือนกับการพูดแบบบอกเล่า 

 ๑.๔  ความยาวของค าน า ๕ - ๑๐ % ของ
เรื่อง 

๑.๔  ความยาวของค าน า ๕ - ๑๐ % 
ของเรื่อง 

 
 
 
 
 

๒. เนื้อเรื่อง (Body) 
๒.๑  พูดตามล าดับหัวข้อเรื่องย่อยที่บอกไว้
ในค าน า ข้อ ๑.๓ 
๒.๒  ใช้หลัก คือ มีเหตุผลและชัดเจนผู้ฟัง
ไม่สงสัย เข้าใจตรงกัน 

๒. เนื้อเรื่อง (Body)  
๒.๑ 
๒.๒    เหมือนกับการพูดแบบบอกเล่า 
๒.๓         
 



 
 

๒.๓  มีการเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อ เพ่ือให้
ผู้ฟังรู้ว่าเรื่องที่พูดนั้นมีรายละเอียดอะไรบ้าง 
จบแล้วหรือยังมีต่อ ก าลังขึ้นหัวข้อใหม่ เพ่ือ
สะดวกในการติดตามฟัง โดยค านึงถึงความ
นุ่มนวลของค าเชื่อมโยงด้วย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
๒.๔  เรื่องที่พูด ควรเป็นเรื่องความรู้ทั่ว ๆ 
ไป ความช านาญเฉพาะอย่าง หรือเป็นเรื่อง
เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้ผู้ฟัง 
 
 
 
 
 

 
๒.๔  เรื่องที่พูด ควรชี้ให้เห็นความ
แตกต่างของเรื่องราวอย่างชัดเจน ใน
เรื่องของ ข้อดี-ข้อเสีย  ความยาก-ง่าย  
เช่น ต้องการโน้มน้าวให้ผู้ฟัง 
งดสูบบุหรี่ ก็จะต้องกล่าวถึงโทษของ
บุหรี่ในแง่มุมต่างๆ ให้มาก     ต้องการ
ชักชวนให้ไปเที่ยวก็จะต้องกล่าวถึงมี
สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามหลายแห่ง การ
เดินทางสะดวก สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย 

 
 
 
 
 
 
 

๒.๕  มีหลักฐานสนับสนุนความคิดหรือ
ค าพูด เพ่ือให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย เกิดภาพพจน์ 
เพ่ิมน้ าหนัก ความเชื่อถือ เพ่ิมความเข้าใจ 
เช่น ตัวอย่างเปรียบเทียบอุปมา อุปไมย ใช้
สถิติ อ้างค าพูดของผู้ทรงคุณวุฒิ ต ารา 
เอกสาร ฯลฯ ไม่มากหรือน้อยเกินไป 
 
 
 

๒.๕  ต้องมีหลักฐานสนับสนุนความคิด
หรือค าพูด เพ่ือให้ผู้ฟังยอมรับ คล้อย
ตามและเห็นด้วยกับผู้พูด หลักฐาน
จะต้องแสดงถึงข้อเท็จจริง   ข้อบกพร่อง 
ข้อผิดพลาด ข้อกล่าวหา สิ่งที่ถูกต้อง 
ทางออกท่ีดี ฯลฯ  หาหลักฐานสนับสนุน
เฉพาะเรื่องที่ผู้พูดมีจุดมุ่งหมาย หรือ
วัตถุประสงค์เมื่อจ าเป็นต้องพูดเรื่องที่
ตรงข้ามกับจุดหมาย ก็ต้องพยายามหา
หลักฐานมาลบล้างให้ได้ 

 
 

๒.๖  ความยาวของเรื่อง ๘๐ - ๙๐ % ของ
เรื่อง 
ดังนั้น จึงต้องแบ่งเวลาให้กับหัวเรื่องส าคัญ
แต่ละ 
หัวข้อให้เหมาะสม 

๒.๖  ความยาวของเรื่อง ๘๐ - ๙๐ % 
ของเรื่องทั้งหมด  
 

 
 
 

๓.  สรุป (Conclusion) 
๓.๑  สรุปเรื่อง (Summary)  กล่าวถึง  
หัวข้อเรื่องส าคัญที่บอกไว้ในค าน า (พร้อม

๓.  สรุป (Conclusion) 
๓.๑  สรุปเรื่อง (Summary)  เหมือนกับ
การพูดแบบบอกเล่า แต่ผู้พูดจะต้องเน้น



 
 

รายละเอียดแต่ละหัวข้อโดยย่ออีกครั้งก็ได้) 
เพ่ือทบทวนผู้ฟัง 

ที่ พูดมาแล้วอย่างเร่ ง เร้ าด้วยค าพูด  
ท่าทาง น้ าเสียง ขอร้อง วิงวอน เพ่ือให้
เปลี่ยนใจคล้อยตาม บีบคั้น  
หรือเร่งรัดให้มีการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ  
อย่างใด อย่างหนึ่ง   แสดงความชื่นชม
หรือประทับใจ เพ่ือให้มีการร่วมมือแก้ไข 
แสดงความอัดอ้ันตันใจ เมื่อผิดหวัง
หรือไม่ได้รับการสนับสนุน 

 
 
 

 
 
 
๓.๒  กระตุ้นซ้ า (Remotivation) 
กล่าวถึงประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้รับซ้ าอีกครั้ง 
 

 
 
 
๓.๒  กระตุ้นซ้ า (Remotivation)  ท้า
ทาย หรือกระตุ้นอารมณ์  เพ่ือโน้มน้าว
ผู้ฟังให้คล้อยตาม  เช่น ให้โกรธแค้น 
ชิงชัง กระเหี้ยนกระหือ เมตตาปราณี   
อยากท า ไม่อยากท า 

 
 
 
 
 
 

๓.๓  ปิดเรื่อง (Closure) 
๓.๓.๑  โดยใช้สุภาษิต ค าคม ค าพูดหรือ
ประโยชน์    ค าถามที่จะมีเนื้อความ
เกี่ยวกับเนื้อเรื่องโดยตรง หรือเป็นค าพูดที่มี
ความหมายในเชิงท้าทาย ให้ผู้ฟังเก็บไปคิด
เป็นการบ้าน หรือท าให้ผู้ฟังเกิดความ
ประทับใจ ยากท่ีจะลืมเรื่องที่ได้ฟัง 
ไม่ควรพูดว่า "ขอจบ, ขอยุติ, สวัสดี 
ขอบคุณ 

๓.๓  ปิดเรื่อง (Closure) 
๓.๓.๑  เหมือนกับการพูดแบบบอกเล่า 
๓.๓.๒ หากเป็นการชักชวนให้ผู้ฟักระท า 
ตามผู้พูดซ่ึงจะเป็นผู้น าในตอนจบนี้    
ผู้พูดจะออกน าการปฏิบัติในทันที 
 

การถ่ายทอด   
๑. ความเชื่อมั่น ต้องมีความเชื่อมั่นทั้งจิตใจ  อารมณ์ 

ความคิดและร่างกาย ตลอดจนน้ าเสียงที่พูด
ออกไป  ทั้งหมดนี้เกิดจากมีการเตรียมตัวที่
ดีมีหลักฐานสนับสนุนค าพูด มีเครื่องช่วย มี
การทดลองพูด และแก้ไข      ข้อบกพร่อง
โดยมีผู้ช่วยวิจารณ์ 

เหมือนกับการพูดแบบบอกเล่า 

๒.การเคลื่อนไหว    
(ยืน, เดิน, สีหน้า, 

การเคลื่อนไหวประกอบค าพูดจะท าให้การ
พูดมีชีวิตชีวาจริงจัง เป็นธรรมชาติ ก่อ

ส่วนใหญ่เหมือนการพูดแบบบอกเล่า   
แต่ท่าทางที่ใช้นั้นแข็งขัน เน้น และมีการ



ท่าทาง) ความสัมพันธ์ทางจิตใจและอารมณ์ ระหว่าง
ผู้พูดกับผู้ฟัง  
เกิดบรรยากาศเป็นกันเอง ดังนั้น ค าพูด 
ความคิด การชี้น า จะได้รับการตอบสนอง
จากผู้ฟังอย่างกระตือรือร้น 

แสดงกิริยาโกรธ เกลียด รัก ชอบ ให้เห็น
จริงจังกว่าการพูดบอกเล่า 
 

๓. การใช้สายตา 
 
 
 
 
 

กวาดสายตาไปยังผู้ฟังช้าๆ จากซ้ายไปขวา 
ไปซ้าย ไม่จับอยู่ที่ใดท่ีหนึ่งนานๆ ไม่เงยหน้า
มองเพดานหรือก้มหน้าดูพ้ืนห้อง การกวาด
สายตาให้หยุดเป็นจังหวะ  ไม่กวาดไปมา
เร็วๆ เพราะจะกลายเป็นการกรอกตาการที่
ผู้พูดจับตาผู้ฟัง แสดงว่าสนใจผู้ฟัง ซึ่งจะท า
ให้ผู้ฟังสนใจผู้พูดด้วย 

เหมือนการพูดแบบบอกเล่า 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
๔.  นิสัยที่ติด 
 
 
 
 
 

 

 

 

การล้วง แคะ แกะ เกาในที่ต่างๆ การ
ล้วงกระเป๋า กอดอก เล่นไม้ชี้ เขย่าตัว เดิน
กลับไปกลับมาเลื่อนไมโครโฟน พลิกบันทึก
หรือมองดูบันทึกตลอดเวลาทั้ง ๆ ที่ไม่ใช้พูด 
การยืนเกาะแท่นพูดตลอดเวลา การติดอ่าง 
ฯลฯ ผู้พูดต้องพยายามละทิ้งนิสัยเหล่านี้ 

 
 
 
 
เหมือนการพูดแบบบอกเล่า 
 
 
 
 
 

๓.๕  ระดับเสียง
และความเร็ว 
 
 
 
 
 

ประมาณ ๑๒๐ - ๑๘๐  ค าต่อนาที   ความ
ช้าเร็วขึ้นกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่พูด 
เช่น  เรื่องท่ี ยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้ความคิด 
เสียงก็ต้องเน้นและช้ากว่าปกติ ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าเป็นเรื่องเกิดขึ้น และ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วระดับเสียงก็ต้องเร่งเร้า
รวดเร็วเพ่ือให้ทันเหตุการณ์ 

คล้ายการพูดแบบบอกเล่า แต่บางครั้ง
จะช้ากว่าเพ่ือเน้นและบางครั้งเร็วกว่า
เพ่ือเร่งเร้าการขึ้นลงของน้ าเสียงจะมี
ตลอดเวลา บางครั้งอาจมีการตะโกนโดย
มีเจตนากระตุ้น ปลุกใจให้ความรู้สึกของ
ผู้ฟังครุกรุ่นอยู่เสมอ จะได้ตั้งใจติดตามผู้
พูดตลอดเวลา 

๓.๖ การออก
เสียง 
 
 
 

เป็นธรรมชาติ ชัดถ้อยชัดค า ถูกต้องตาม
หลักภาษา เช่น ตัว ร. กับ ล. ค าควบกล้ า 
ฯลฯ มีการหยุดชั่วขณะ เพ่ือเรียกร้องความ
สนใจ มีความดังพอที่จะได้ยินทั่วกัน เน้น
เสียงสูงและผ่อนเสียงต่ า เพ่ือให้ผู้ฟังไม่เบื่อ

การออกเสียงจะดังและชัดถ้อยค ากว่า
การพูดแบบบอกเล่า การเน้นเสียง เสียง
สั่นเครือ มิได้มีเจตนาไม่ให้ผู้ฟังเบื่อ
หน่ายอย่างเดียว แต่ต้องการกระตุ้น เร่ง
เร้า ยั่วยุอารมณ์ของ  ผู้ฟังให้เร่าร้อน คุ



 หน่ายที่จะต้องฟังเสียงที่เท่ากันตลอดเวลา กรุ่น เห็นดีเห็นชอบที่จะท าตามผู้พูด
ชักชวนไป 

๓.๗  การเลือกใช้
ค าพูด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้ถ้อยค าที่เข้าใจง่าย เป็นเรื่องจริงและมี
ประโยชน์แก่ผู้ฟัง มีการเปรียบเทียบหรือ
ยกตัวอย่างประกอบเมื่อเห็นว่าค าพูดบางค า
เข้าใจยาก ดังนั้นจึงไม่ใช้ค าพูดประเภท
วิชาการ ศัพท์เทคนิค ภาษาหรู ๆ  
ค าพูดก ากวม สามารถแทรกค าพูดตลก
ขบขันเพื่อไม่ให้ผู้ฟังเบื่อได้   เม่ือพูดถึง
จ านวนเลข ให้พูดเป็นเลขจ านวนเต็ม 

 
 

คล้ายการพูดแบบบอกเล่า  แต่ต้อง
เปลี่ยนแปลงตามระดับของผู้ฟัง เช่น 
ผู้ฟังระดับชาวบ้าน ก็ใช้ภาษาชาวบ้าน   
ค าพูดที่จะใช้ต้องมีความหมายลึกซึ้งมาก 
แต่เข้าใจง่ายที่สุด   การใช้ค าพูดที่เข้าใจ
ยาก จะท าให้ผู้ฟังเบื่อหน่าย การกระตุ้น   
เร่งเร้าของผู้พูดจะไม่ได้ผล ควรใช้ค าพูด
ที่ท าให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกร่วมกับผู้พูด 
เช่น ทุกท่าน   คงเห็นด้วย……, ท่านลอง
พิจารณา………. 
ท่านว่าอย่างไรครับ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 

การใช้ไม้ชี้  ถ้า Visual Aids  อยู่ซ้ายมือผู้
พูดให้ใช้มือซ้ายถือ ถ้า Visual Aids  อยู่
ขวามือ ให้ใช้มือขวาถือ เมื่อใช้แล้วให้วาง 
อย่าถือไว้ตลอดเวลาแกว่งไปมาหรือเล่นไม้ชี้ 
 

ชี้ให้ผู้ฟังเห็นข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด 
ข้อเท็จจริง 
-  อธิบายถึงสาเหตุตามที่ชี้แนะ 
-  อธิบายสิ่งที่ถูกต้อง 
-  เสนอทางออก (ว่า ดีกว่า ง่ายกว่า 
ยุติธรรมกว่า สมบูรณ์กว่า…) 

 
 
ส่วนประกอบอื่นๆ 
 
 
 
 
 

 
 
การแต่งกาย  เสื้อควรติดกระดุมทุกเม็ด 
กระเป๋าเสื้อไม่ใส่ของมากจนตุง   ไม่ควรให้
ป ากกา โ ผล่ อ อกมานอกกระ เป๋ า เ สื้ อ 
เครื่องหมายขัด เงาและติดถูกต้องตาม
ระเบียบ เสื้อผ้าเรียบร้อย ผมหวีเป็น
ระเบียบ ทางที่ดีก่อนขึ้นพูดควรส ารวจ
ตัวเองหน้ากระจกเงา ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า
อีกครั้งหนึ่ง จะเพ่ิมความม่ันใจได้มาก 

 
 
เหมือนการพูดแบบบอกเล่า 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Visual Aids  มีขนาดใหญ่พอเหมาะกับ
สถานที ่อ่านได้ชัด เขียนถูกต้อง แสดงหัวข้อ
เรื่องส าคัญ  
และเป็นหลักฐานประกอบค าพูด 
ข้อควรระวัง 

Visual Aids  จะมีหรือไม่ก็ได้ แต่ควรมี
เพร าะ เป็ น เ ครื่ อ งมื อที่ ดี ใ นการ ใช้
ประกอบการพูด โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การพูดชักชวน เพราะเป็นหลักฐานให้
น่าเชื่อถือได้มาก 



 
 

-  ใช้ Visual Aidsให้ตรงจังหวะเรื่องที่ก าลัง
พูด 
-  ให้เห็นเฉพาะสิ่งที่ต้องการให้เห็น 
-  เมื่อไมใ่ช้ให้ปิด อย่า เปิดทิ้งไว้ 

 
 

 
 
 
 
 
 

การใช้บันทึก  จดเฉพาะหัวข้อเรื่องส าคัญ 
ข้อความที่ต้องการเน้น ค าพูดที่ต้องการใช้
เพ่ือเชื่อมโยงวงเล็บ อิริยาบถ หรือท่าทาง
ต่าง ๆ ประกอบการพูดด้วยหมึกแดง เช่น 
ปิด หยิบ ไม้ชี้ วางไม้ชี้ ฯลฯ จะท าให้การ
พูดและอิริยาบถต่าง ๆ เป็นธรรมชาติที่ด ี
 

เหมือนการพูดแบบบอกเล่า 
 
 
 
 
 

 
 
 

การซ้อมพูด  ควรฝึกซ้อมทั้งการใช้สายตา 
ท่าทางประกอบการพูด การยืน การ
เคลื่อนที ่เสียง จนกระท่ังทุกอย่างเป็นไปเอง
โดยธรรมชาติ 

การซ้อมพูด เหมือนบอกเล่า แต่ท่าทาง
จะต้อง จริงจัง เข้มแข็งกว่า 
 

 
 
 
 

........................................................................... 
 
 
 
 
 

 


