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ผลการเรียนรู้ 

 ๑. บอกความหมาย ความส าคัญและองค์ประกอบของการพูดได้ 
 ๒. วิเคราะห์ปัจจัยท่ีช่วยให้การพูดสัมฤทธิ์ผลได้ 
 ๓. จ าแนกประเภทของการพูดได้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของการพูด จ าแนกประเภทของ    
การพูด ตลอดจนวิเคราะห์ปัจจัยท่ีจะช่วยให้การพูดสัมฤทธิ์ผลได้ 
 

หลงัจากท่ีนักเรียนศึกษาเรื่องน้ีแล้ว 
 นักเรียนสามารถบอกความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของการพูด จ าแนกประเภทของการพูด        
และวิเคราะห์ปัจจัยท่ีจะช่วยให้การพูดสัมฤทธิ์ผลได้ 

 
ความรู้เก่ียวกบัการพดู 

ความหมายของการพดู 
การพูด (Speech) หมายถงึ การตดิต่อสื่อสารความหมายระหว่างมนุษย์ดว้ยการใชส้ญัลกัษณ์ คอื 

เสยีง  ภาษา  ท่าทาง  สหีน้า  แววตา เพื่อถ่ายทอดความรู้สกึนึกคดิและความเขา้ใจจากผูพู้ดไปยงัผูฟั้งให้
เป็นทีเ่ขา้ใจกนั 

 

ความส าคญัของการพดู 
การพูดมคีวามส าคญัต่อมนุษยเ์ป็นอย่างยิง่เพราะมนุษยจ์ะต้องตดิต่อสื่อสารซึ่งกนัและกนัอนัเป็น

เรื่องปกตธิรรมดาของมนุษย์ เพื่อท าความเขา้ใจกนั ถ่ายทอดความรู้สกึ ความต้องการของกนัและกนัดว้ย
วธิกีารต่าง ๆ ตัง้แต่  การใชค้ าพูด  น ้าเสยีง  กริยิาท่าทางและสหีน้าของผูพู้ด ช่วยให้เกดิความเขา้ใจได้
ดกีว่าการอ่านแต่เพยีงอย่างเดยีว  ถ้าผูพู้ดสามารถท าให้ผู้ฟังเกดิความศรทัธาเลื่อมใสได้ กเ็ท่ากบัผูพู้ด
สามารถถ่ายทอดความรู้สกึนึกคดิไปยงัผูฟั้งได้ตามที่ตัง้ความมุ่งหวงัไว ้จนท าให้ผูฟั้งเกดิความเหน็คล้อย
ตามในค าพูดและพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัติามในสิง่ที่เหน็วา่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อสงัคม 



 ในชวีติประจ าวนัของมนุษยไ์ม่ว่าจะเป็นวยัใด อาชพีอะไร  อยู่ ณ ที่ใด  จะต้องใชก้ารพูดมากทีสุ่ด       
เพราะเป็นเครื่องมอืในการตดิต่อสื่อสาร ท าความเขา้ใจไดล้ะเอยีดลกึซึ้ง กวา้งขวาง ชดัเจนและรวดเรว็และ
หากตอ้งการพูดใหไ้ดผ้ลดจีรงิ ๆ  กต็อ้งอาศยัหลกัวชิาการพูด  ซึ่งมหีลกัเกณฑท์ีส่ามารถเรยีนรูแ้ละฝึกฝน
ได ้จะชว่ยใหก้ารพูดมปีระสทิธภิาพมากขึน้      
 

องคป์ระกอบของการพดู ม ี๔ ประการ 
 ๑. ผูพ้ดู จะตอ้งแสดงบุคลกิภาพทีร่วมถงึการใชภ้าษา  น ้าเสยีง  ท่าทาง  การแสดงสหีน้า   การใช้
สายตา  การแต่งกาย ฯลฯ  อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้ควรมคีวามจรงิใจ  มคีวามรู้ความคดิอย่าง
กวา้งขวางทัง้ในหวัขอ้เรื่องทีจ่ะพูดและความรู้รอบตวั  การรูจ้กัสงัเกต   สามารถเขา้ใจปฏกิริยิาของผูฟั้งว่า
พอใจหรอืเบื่อหน่าย 
 ๒. ผูฟั้ง การพูดทีด่จีะสื่อความไดต้รงเป้าประสงคก์ต็่อเมื่อผูพู้ดรูจ้กัผูฟั้งก่อน ทัง้นี้เนื่องจากการพูด
เรื่องเดยีวกนัอาจจะเหมาะสมกบัผูฟั้งกลุ่มหนึ่ง แต่อาจไม่เหมาะกบัอกีกลุ่มหนึ่ง  เชน่ วยั  เพศ   ฐานะและ
ระดบัการศกึษา    
 ๓. โอกาส การพูดทีด่จีะตอ้งรูว้า่พูดในโอกาสอะไร  เพื่อจะไดเ้ตรยีมตวัไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบังาน          
เชน่ เป็นงานวนัปีใหม่  งานมงคลสมรส  งานการบรรยายทางวชิาการ  เพื่อจะไดว้เิคราะหว์า่ผูฟั้งมาชุมนุม
หาความบนัเทงิหรอืหาความรู ้   
 ๔. สาระ เป็นเนื้อความที่ผูพู้ดต้องการให้ผูฟั้งได้รบัทราบและเขา้ใจตามความมุ่งหมายของผู้พูด               
โดยจะถ่ายทอดออกมาในรูปของค าพูด การส่งสารใหไ้ดผ้ลจะตอ้งใชภ้าษาง่าย ๆ ชดัเจน   
 

ปัจจยัท่ีช่วยให้การพดูสมัฤทธิผล 
           การพูดให้ได้ผลดีหรือประสบผลส าเร็จขึ้นอยู่กบัหลายปัจจยัหลายประการ  เช่น  ภาษาที่ใช้
บุคลกิภาพ    การแสดงออก  อนัเป็นการสื่อสารความหมายระหวา่งผูพู้ดกบัผูฟั้ง  การพูดแต่ละครัง้จงึต้อง
พยายามปรบัปรุงสิง่ต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมอยู่เสมอ 
 

๑. การใช้ภาษาในการพดู 
การพดูจะสมัฤทธิผลได้จะต้องขึน้อยู่กบัส่ิงต่อไปน้ี  คอื 
 ๑.๑  ใช้ภาษาท่ีเหมาะแก่การพดู  เนื่องจากภาษาทีใ่ชใ้นการพูดโดยเฉพาะในทีช่มุชนเป็นภาษาที่
ต้องการ ให้ฟัง ฉะนัน้ภาษาแบบนี้จงึต้องเป็นภาษาพูดทีม่ลีกัษณะเป็น  “กนัเอง”  เป็นการสนทนาโดยตรง
ระหว่างผูพู้ดกบัผูฟั้ง ภาษาที่พูดจะต้องมคีวาม “ชดัเจนและเขา้ใจได้” ทนัท ี อย่าใชภ้าษายาก หรอืศพัท์
วชิาการมากเกนิไป 
 ๑.๒ ภาษาท่ีพดูต้องเหมาะกบัตวัผู้พดู  การเลอืกใชถ้้อยค าควรให้เหมาะกบับุคลกิภาพ ความ
สนใจ  ทศันคต ิและพื้นฐานของผูพู้ด มาใชศ้พัท์ที่ฟังยากซึ่งแม้ตวัผูพู้ดเองกย็งัไม่เขา้ใจ การพูดจงึควรมี
ความเป็นตวัของตวัเอง มีภาษาที่เหมาะสมกบัตวัผู้พูด  เช่น   ถ้าเป็นคนเรียบร้อย  ก็ไม่ควรใช้ภาษา        
ทีห่ยาบโลน เพราะจะขดับุคลกิภาพของผูน้ัน้ 



 ๑.๓ ภาษาท่ีใช้ต้องชดัเจน คอื  เป็นภาษาทีช่ดัเจนตรงกบัความหมายตรงกบัเรื่องทีต่อ้งการจะพดู           
ไม่ตคีวามหมายไดห้ลายอย่าง อย่าพยายามใชภ้าษาต่างประเทศปนไทยโดยไม่จ าเป็น เพราะจะท าใหค้นไม่
เขา้ใจ  เชน่ “ผมไม่ม ี experience  (ความช านาญ) ในเรื่องนี้”  หรอื  “ผม worry (กงัวล)”    
 ๑.๔ ภาษาท่ีมีชีวิตชีวา   ภาษาที่จะท าให้เกดิความสนใจและประทบัใจต้องมชีวีิตชวีาท าให้ผู้ฟัง
เกดิจนิตนาการ  ซึ่งจนิตนาการและความประทบัใจที่เกดิจากค าพูดนัน้จะเพิม่ขึน้ได้กด็ว้ยการแสดงสหีน้า 
และการใชน้ ้าเสยีง  ภาษาที่ชวีติชวีานัน้ควรประกอบด้วยภาษาที่ท าให้เกดิมโนภาพ  นิทานและตวัอย่าง  
ฯลฯ 
 ๑.๕ ภาษาท่ีใช้ต้องเรียบเรียงเป็นประโยคท่ีชดัเจนและหลากหลาย  ซึ่งมหีลกัดงันี้ คอื 
 - ผกูเป็นประโยคสัน้ ๆ ซึ่งชว่ยใหเ้ขา้ใจง่ายและรวดเรว็ 
 - ใชป้ระโยคยาว ๆ เป็นครัง้คราว เพื่อไม่ใหจ้ าเจ 
 - ผกูประโยคหลาย ๆ แบบ เพื่อใหน่้าสนใจยิง่ข ึน้ เชน่ “ท่านเคยเหน็มนุษยต์่างดาวบา้งไหม” 
 

๒. บุคลิกภาพ 
 บุคลกิภาพ  คอื  ลกัษณะเฉพาะตวัที่ปรากฏใหเ้หน็ได้ การพูดเป็นการแสดงบุคลกิภาพอย่างหนึ่ง
ของผูพู้ด  ดว้ยเหตุผลนี้จงึมกัจะพูดกนัวา่  “ส าเนียงบอกภาษากริยิาบอกสกุล” ฉะนัน้ถา้ผูใ้ดมกีารปรบัปรุง
การพูดใหด้ขี ึน้ย่อมชว่ยปรบัปรุงบุคลกิภาพโดยทัว่ไปของผูน้ัน้ได ้ 
  
๓. ศิลปะการแสดง   
 การแสดงการพูดเป็นตวัปรุงแต่งการพูดที่เตรียมเนื้อหาไว้อย่างดีแล้วให้ดีข ึ้นโดยการแสดงจะ
ประสบความส าเรจ็แค่ไหนเพยีงไรย่อมแล้วแต่สถานการณ์  ศลิปะการแสดงนี้สามารถฝึกใหด้ขี ึน้ไดค้นทีม่ี
พรสวรรค์ในทางนี้มาตัง้แต่เกิด อาจแสดงได้โดยไม่ต้องมีการฝึกฝนปรับปรุง  แต่การฝึกฝนอย่างมี
หลกัเกณฑย์่อมจะท าใหส้ามารถแสดงไดด้ขี ึน้ หลกัเกณฑข์องการใชศ้ลิปะการแสดงใหไ้ดผ้ลดีดงันี้ 
 ๓.๑ ต้องใช้ส่ือความหมายทางตาและทางห ู   การสื่อความหมายทีเ่หน็ได ้  คอื   ท่าทาง          
การเคลื่อนไหว  การใชม้อื  การตสีหีน้า   
 ๓.๒ ต้องปรบัให้เข้ากบัสถานการณ์การพดู   ซึ่งประกอบดว้ย  ผูฟั้ง  โอกาส  เรื่อง  ผูพู้ด
และตวัผูพู้ด  มหีลกัในการปรบัให้เขา้กบัสถานการณ์การพูด  โดยปรบัให้เขา้กบัผูฟั้ง  ต้องดูว่าผูฟั้งเป็น
กลุ่มบุคคลประเภทไหน ปรบัให้เขา้กบัโอกาส  เช่น  บรรยากาศในหอ้งเรยีนตอ้งปรบัใหต้่างกบับรรยากาศ
ในการหาเสยีงเลอืกตัง้  ปรบัให้เขา้กบัเรื่อง  การพูดเพื่อให้ความบนัเทงิ   ต้องแสดงออกในรูปผ่อนคลาย
เป็นกนัเอง   มที่าทางการเคลื่อนไหวมาก ๆ การพูดเพื่อชกัจูงใจ    
 ๓.๓  ต้องมีความจริงใจ   ผูฟั้งมกัจะเชือ่ค าพูดของผูท้ีต่นเชือ่ถอื  วธิพีูดทีแ่สดงความจริงใจ   
คอื   ตอ้งมคีวามสุจรติใจ  อย่าพูดในสิง่ทีต่นไม่เชือ่  ฉะนัน้เวลาพูดตอ้งกลา้ประสานหรอืสบสายตากบัผูฟั้ง  
อย่าท าท่าหลบตาอยู่เสมอ  หรอืท าท่าเหมอืนไม่จรงิใจ    ผูฟั้งจะขาดความเชือ่ถอื      
 ๓.๔  ประมาณตนไม่อวดวิเศษ    ผู้พูดใหม่ ๆ มกัจะประมาณตน แต่พอคุ้นกบัการพูด
อาจจะหลงตวัเองจนท าใหผู้ฟั้งหมัน่ไส ้หรอืไม่กโ็ออ้วดความฉลาดของตนจนผูฟั้งรูส้กึดอ้ยกวา่ 



 ๓.๕  ต้องมัน่ใจและแน่ใจ  ไม่ควรท าท่าทางงก ๆ เงิ่น ๆ หรือประหม่าแสดงว่าผู้พูด        
ไม่มัน่ใจตนเอง  การเตรยีมพรอ้มและมปีระสบการณ์จะชว่ยใหม้คีวามมัน่ใจมากขึน้ 
 ๓.๖  ไม่ดึงดดูความสนใจให้กบัการแสดงมากกว่าสาระของเรื่อง    ผูพู้ดบางคน       วาง
ท่าทางและใชเ้สยีงใหช้วนฟังมเีสน่ห ์จนท าใหผู้ฟั้งสนใจมองแต่ท่าทางแทนทีจ่ะฟังเนื้อหาสาระทีพู่ดเหมอืน
ดูละครแล้วเกิดหลงใหลตวัแสดงมากกว่าดูเรื่องหรอืเนื้อหาของละคร การพูดที่ดจีงึต้องพูดให้ผูฟั้งสนใจ
เนื้อหาทีพู่ด  ความรูส้กึนึกคดิ  ความรู ้ และความตอ้งการของผูพู้ด 
 ๓.๗  มีความกระตือรือร้นมีชีวิตชีวา  หากผูพู้ดมอีาการตื่นตวั   เอาจรงิเอาจงัและเป็นไฟ
ที่ลุกโชนอยู่ตลอดเวลา    คนฟังส่วนใหญ่จะมีอารมณ์ร่วมไปด้วย  ถ้าผู้พูดมีอาการเรื่อย ๆ เฉื่อย ๆ        
หรอืท าอาการเหมอืนก าลงัจะหลบัในกเ็ชือ่ไดว้า่คนฟังมแีนวโน้มจะหลบัตามไปดว้ย 
 

๔. การวิเคราะหผ์ูฟั้ง 
 ผูพู้ดทีด่จีะตอ้งรูล้่วงหน้าวา่จะพูดกบัใคร  เพศใด  อายุเท่าไหร่   มคีวามสนใจเรื่องใด   มกีารศกึษา
ระดบัใด ฯลฯ  เพื่อจะได้เตรยีมวธิกีารพูดและเรื่องที่จะพูด  หรอืใชถ้้อยค าส านวน  กริยิาท่าทางให้เข้ากบั
บรรยากาศของกลุ่มผูฟั้ง  ยิง่ผูพู้ดทีไ่ม่เคยรูจ้กักบัผูฟั้งมากอ่น  การวเิคราะหอ์ย่างละเอยีดยิง่เป็นสิง่  จ าเป็น
ยิง่ข ึน้  เป็นเรื่องทีจ่ะตอ้งคน้ควา้หาความรูจ้ากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  ตัง้แต่ผูท้ีเ่ชญิมาพูดหรอืสอบถามเพิม่เตมิจาก
ผูท้ีเ่คยพูดมาแลว้  หรอืจากประธานของทีป่ระชมุหรอืจากตวัผูฟั้ง  หรอืจากแหล่งต่าง ๆ เท่าทีจ่ะเป็นได ้  
 

ประเภทของการพดู 
 การพูดแบ่งออกไดห้ลายประเภท เช่น แบ่งตามวตัถุประสงค์ ได้แก่ การพูดเพื่อใหค้วามรู้ การพูด
เพื่อชกัจูงและการพูดเพื่อความเพลดิเพลนิ แบ่งตามลกัษณะของการพูดหรอืวธิกีารพูด ได้แก่ การพูดแบบ 
ไม่เตรยีมตวั การพูดแบบอ่าน การพูดแบบท่องจ าและการพูดแบบมบีนัทกึ   
๑. การพดูแบบไม่เตรียมตวั 
 การพูดแบบไม่เตรียมตวัเป็นการพูดที่ผู้พูดไม่ได้รู้ตวัล่วงหน้ามาก่อน หรือเรียกว่าการพูดแบบ
กะทนัหนั เช่น   การกล่าวอวยพรคู่บ่าวสาว  กล่าวอวยพรในงานวนัเกดิ   หรือเมื่อได้รบัเชญิให้แสดง
ความเห็นในการอภิปราย เป็นต้น การพูดแบบนี้ผู้พูดจะต้องมีไหวพริบ  มีประสบการณ์  มีความรู้       
ความช านาญ   จงึจะสามารถแสดงความคดิเหน็ออกมาอย่างคล่องแคล่ว   ชดัเจน   และเป็นที่น่าพอใจ    
ถา้อยากจะประสบผลส าเรจ็  ควรจะเป็นการพูดสัน้ ๆ   ทีม่เีนื้อหาเป็นระเบยีบต่อเนื่องชดัเจน  หนกัแน่นและ
สมเหตุสมผล 
๒. การพดูแบบอ่าน 

การพูดแบบอ่านเป็นการพูดโดยอ่านทุกตวัอกัษรจากเอกสารทีไ่ดเ้ตรยีมไวใ้ห้ เหมาะส าหรบัการพูด
ที่เป็นทางการ  หรอืการประชุมที่ต้องใชถ้้อยค าตวัเลขแน่นอน  เช่น  ข่าวรฐับาล  สุนทรพจน์  บทความ  
หรอืการส่งกระจายเสยีงทางวทิยุ  หรอืโทรทศัน์  ที่มเีวลาจ ากดัต้องรกัษาเวลาโดยเคร่งครดั หรอืบางกรณี  
ผูพู้ดรูว้า่จะมกีารน าเอาขอ้ความทีพู่ดนัน้ไปอา้งองิทีอ่ ื่น  จงึใชอ้่านเอกสารทีเ่ตรยีมไว ้เพื่อไม่ใหม้กีารกล่าว
อา้งอย่างผดิพลาด 



 ฉะนัน้  ในการพูดแบบนี้จะดีได้จงึควรฝึกซ้อมมาเสียก่อน จะได้คุ้นกบัข้อความหรือรู้เรื่องนัน้ดี    
ควรอ่านได้คล่องแคล่วและควรมกีารเน้น  หยุด  ลดเสยีงต ่า  ฯลฯ  พยายามอ่านเหมอืนกบัว่าก าลงัพูดอยู่
และต้องไม่ยกกระดาษสูงจนเกนิไป  จนท าให้ผู้ฟังเหน็ว่าก าลงัอ่านอย่างเด่นชดั เมื่อหมดหน้ากค็วรจะ
สามารถอ่านหน้าอื่น ๆ ได ้ โดยไม่มกีารหยุดชะงกัหรอืสบัสนถา้ขอ้ความนัน้ตดิต่อกนั 
๓. การพดูแบบท่องจ า 
            การพูดแบบท่องจ าเป็นการพูดจากการท่องจ าซึ่งผู้พูดจะต้องจ าเนื้อความให้ได้มากที่สุด        
เวลาพูดจะต้องพูดอย่างคล่องแคล่ว  มชีวีติชวีา  และต้องมกีารแสดงออกทางสหีน้า  อารมณ์และท่าทาง   
ให้เขา้กบับรรยากาศ อย่าตื่นเต้น  หรอืมวัพะวงกบัเนื้อหาที่เตรยีมท่องมา  หรอืพยายามจะจ าขอ้ความให้ได้
หมด  จนพูดแบบไม่มชีวีติจติใจ  เหมอืนนกแก้วนกขุนทองหรอืเหมอืนรูปปั้นที่มกีารเคลื่อนไหวเฉพาะที่ปาก 
หรอืในบางครัง้  หากเกดิจ าเนื้อความบางตอนไม่ได ้ ผูพู้ดอาจจะเกดิความประหม่าจนท าใหพู้ดส่วนทีเ่หลอื
ไม่ได ้ จะเกดิการพูดขาดตอน ไม่ไดใ้จความหรอืสบัสนทัง้แก่ตวัผูพู้ดและผูฟั้ง  นอกจากนี้ การพูดแบบนี้จะ
ไม่มคีวามยดืหยุ่นเพราะเป็นการพูดตามเนื้อหาที่เตรยีม ท่องมา ซึ่งบางครัง้อาจจะไม่เหมาะต่อผูฟั้งหรอื
เวลาที่ก าหนดให ้ท าให้การพูดขาดอรรถรส ไม่ชวนตดิตามหรอืน่าเบื่อหน่าย  ฉะนัน้ การพูดแบบนี้จงึตอ้ง
จ าเนื้อเรื่องใหไ้ดแ้ละขอ้ความต้องมคีวามต่อเนื่อง  มที่าทาง มนี ้าเสยีงทีฟั่งแลว้เป็นธรรมชาต ิ  
 

๔. การพดูแบบมีบนัทึก 
 การพูดแบบมบีนัทึกเป็นการพูดโดยมกีารเตรยีมตวัมาก่อนแล้วจดหวัขอ้เรื่องที่จะพูดตามล าดบั    
ลงบนกระดาษ ส่วนมากนิยมจดลงบนกระดาษแขง็แผน่เลก็ ๆ  เพื่อเตอืนความจ าไมใ่หเ้กดิการหลงหรอืขา้ม
หวัขอ้ไป โดยเวลาพูด    กเ็พยีงแต่เหลอืบตาดูเป็นครัง้คราว แลว้ขยายความจากหวัขอ้ทีจ่ดไวใ้หเ้หมาะสม
กบัเวลาและปฏกิริยิาตอบสนอง   ของผูฟั้ง เพราะผูพู้ดมโีอกาสสร้างความสมัพันธ์กบัผูฟั้งไดง้่าย  ไม่ตอ้ง
ก้มอ่านตลอดเวลา เพยีงแต่เหน็หวัขอ้นิดเดยีว กส็ามารถพูดขยายความมากน้อยตามความต้องการได ้ทัง้
ยงัมกีารสบตากบัผูฟั้ง ท าใหเ้กดิความรูส้กึวา่ ผูฟั้งมสี่วนร่วมในการพูด 
          การพูดแบบมบีนัทึกนี้สามารถสร้างความประทบัใจ  เร้าใจให้กบัผูฟั้งได้เป็นอย่างด ี ขอ้ควรระวงั
ส าหรบั   การพูดแบบนี้กค็อื  อย่ากม้หน้ากม้ตาอ่านจากบนัทกึย่อหรอืยกกระดาษทีเ่ตรยีมมาเพ่งพจิารณา
นานเกนิไป  จนท าใหผู้ฟั้งร าคาญหรอืเบื่อหน่ายต่อภาพทีเ่หน็หรอืเบื่อทีจ่ะฟังต่อไป 
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