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ใบความรู้ 

การพูด ความส าคญัของการพูด 
หลักการพูดมีดังนี ้
 1. การพดูดว้ยภาษาและถอ้ยค าที่สุภาพ ใหเ้กียรติผูฟั้ง 
 2. พดูใหต้รงประเด็นและใชภ้าษาที่ง่ายต่อการเขา้ใจ 
ความส าคญัของการพูด 
 1. ใชใ้นการส่ือสารใหเ้ขา้ใจตรงกนั 
 2. เพือ่ความรู้ ใหผู้ฟั้งมีความรู้ไดอ้ยา่งหลากหลาย และไปใชป้ระโยชน์ได ้
 3. ไดรั้บความเพลิดเพลินและแลกเปล่ียนเน้ือหาสาระ 
 4. ใชป้ระโยชน์ในชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพของตน 
จุดมุ่งหมายของการพูด 
 1. เพือ่ส่ือสารใหผู้อ่ื้นเขา้ใจความตอ้งการของผูพ้ดู 
 2. เพือ่แสดงความรู้ความสามารถของตนเองใหผู้อ่ื้นไดรั้บทราบและน า ไปใชป้ระโยชน์ได ้
 3. เพือ่แสดงความคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงของตนเองแก่ผูอ่ื้น 
 
การเตรียมการพูด และลักษณะการพูดทีด่ ี
ผูเ้รียนจะไดศึ้กษารายละเอียดโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
 1. การเตรียมการพดู 
 2. ลกัษณะการพดูที่ดี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
การเตรียมการพูด 
ผูพ้ดูจะตอ้งเตรียมตวัใหพ้ร้อมดงัน้ี 
 1. เตรียมสภาพร่างกายใหพ้ร้อมที่จะพดู ซ่ึงผูพ้ดูควรจะทราบก าหนดการล่วงหนา้ และตอ้ง 
พร้อมที่จะพดูในวนันั้น 
 2. เตรียมเน้ือหาสาระที่จะพดูใหถู้กตอ้ง โดยเอาความรู้ประสบการณ์ของตน หากไม่เพยีงพอ 
ตอ้งคน้ควา้เพิม่เติม 
 3. เตรียมอุปกรณ์ เอกสารหรือส่ืออ่ืนๆ ที่จะใชป้ระกอบการพดูใหเ้สร็จทนั และอยูใ่นสภาพ 
พร้อมที่จะใชง้านได ้
 4. เตรียมการแต่งกายใหสุ้ภาพ และเหมาะสมกบัผูฟั้ง ทั้งน้ีเพือ่เป็นการใหเ้กียรติผูฟั้ง 
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ลักษณะการพูดทีด่ ี
การพดูที่ดีจะตอ้งดีในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 1. ดีดว้ยเน้ือหาสาระถูกตอ้งเหมาะสมกบัผูฟั้ง 
 2. ดีดว้ยลีลาการพดู 
  2.1 น ้ าเสียง ไม่ดงัเกินไปหรือเบาเกินไป การเนน้เสียงหรือการใชเ้สียงสูง ต ่า เป็นตน้ 
  2.2 พดูถูกตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา ใชค้  าควบกล ้า อกัษรควบ อกัษรน า ค าสมาส สนธิเป็นตน้ 
  2.3 การแบ่งวรรคตอน การใชอ้กัษรยอ่หรือการใชค้  าที่เนน้ใหถู้กตอ้ง 
 3. ดีดว้ยความพร้อม ซ่ึงรายละเอียดไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

การพูดในโอกาสต่างๆ 
การพดูในโอกาสต่างๆ ในระดบัประถมศึกษา จะเป็นการศึกษาการพดูในโอกาสต่างๆดงัน้ี 
 1. การพดูอวยพร 
 2. การพดูขอบคุณ 
 3. การพดูแสดงความดีใจ และเสียใจ 
 4. การพดูตอ้นรับ 
 5. การพดูรายงาน 
การพูดอวยพร 
 การพดูอวยพรเป็นการพดูแสดงความในใจ ที่จะใหพ้รผูฟั้ง ในโอกาสที่เป็นมงคล เช่น อวยพรวนั
เกิด อวยพรปีใหม่ หรืออวยพรใหก้บัคู่สมรส เป็นตน้ 
การพดูอวยพร มีวธีิการดงัน้ี 
 1. ใชค้  าพดูง่ายๆ สั้นไดใ้จความ และน ้ าเสียงสุภาพนุ่มนวล 
 2. ใชค้  าและขอ้ความทีมี่ความหมายที่ดี และเหมาะสมกบัโอกาสและผูฟั้ง 
 3. อา้งส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิอวยพรใหผู้ฟั้งในโอกาสนั้นๆ 
 4. พดูใหผู้ฟั้งประทบัใจ 
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การพูดขอบคุณ 
 การพดูขอบคุณเป็นการพดูที่จะตอบแทนผูท้ี่ท  าประโยชน์ให้ เป็นการแสดงความกตญัญู การพดู
ขอบคุณ มีวธีิการดงัน้ี 
 1. บอกสาเหตุที่ตอ้งขอบคุณผูน้ั้น ท่านไดช่้วยเหลือหรือท าประโยชน์อะไรใหก้บัผูพ้ดู 
 2. พดูดว้ยน ้ าเสียงที่สุภาพนุ่มนวล น่าฟังและน่าประทบัใจ 
 3. หากเป็นผูแ้ทนของกลุ่มคน ผูพ้ดูตอ้งเร่ิมตน้ดว้ย “ในนามของกลุ่ม ผม/ดิฉนั ขอบคุณ ที ่
“...................” โดยตอ้งบอกวา่ขอบคุณใคร และขอบคุณเร่ืองอะไร 
 4. การพดูขอบคุณควรลงทา้ยดว้ย หากมีโอกาสตอบแทนผูท้ี่ขอบคุณบา้งในโอกาสหนา้ 
การพูดแสดงความดีใจ และเสียใจ 
 การพดูแสดงความดีใจและเสย ีใจ เป็นการพดูเพือ่แสดงออกทางอารมณ์แสดงความรู้สึกต่อผูใ้ดผู ้
หน่ึงในเร่ืองต่างๆ การพดูแสดงความดีใจและเสียใจ มีดงัน้ี 
 1. พดูดว้ยการแสดงออกอยา่งจริงใจ หา้มแกลง้ท าโดยเด็ดขาด 
 2. แสดงออกทางสีหนา้ แววตา และน ้ าเสียง ใหส้อดคลอ้งกบัการพดูแสดงความดีใจ หรือ การพดู
แสดงความเสียใจ 
 3. หากเป็นการพดูแสดงความดีใจ จะต่อดว้ยการอวยพรใหดี้ยิง่ขึ้น หากเป็นการพดูแสดงความ
เสียใจ จะตอ้งปลอบใจและท าใหลื้มเหตุการณ์นั้นโดยเร็ว 
การพูดต้อนรับ 
 การพดูตอ้นรับเป็นการพดูยนิดีต่อสมาชิกใหม่ หรือยนิดีตอ้นรับผูม้าเยีย่มเยอืน ใหผู้ฟั้งสบายใจและ
รู้สึกอบอุ่นที่ไดม้าสถานที่น้ี การพดูตอ้นรับ มีวธีิการดงัน้ี 
 1. การพดูในนามของ กลุ่ม หน่วยงาน องคก์รใด จะตอ้งกล่าวขึ้นตน้ดว้ยวา่ “ในนามของ 
.............ขอตอ้นรับ...........” 
 2. การพดูดว้ยค าที่สุภาพนุ่มนวลและน่าประทบัใจ 
 3. อาจมีการแนะน าบุคคล สถานที ่ใหผู้ม้าไดท้ราบหรือรู้จกั 
 4. อาจพดูลงทา้ยดว้ย ยนิดีตอ้นรับในโอกาสหนา้อีก 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       
                                                                      พดูดี มีเสนห์่ 

ผู้สอน นางสาวลออรัตน์  คลายคล่ี 

การพูดรายงาน 
 การพดูรายงาน เป็นการน าเสนอเร่ืองราว ขอ้มูล สถานการณ์ หรือความกา้วหนา้ในการท างาน 
ความกา้วหนา้ของการศึกษาคน้ควา้ การพดูรายงาน มีวธีิการดงัน้ี 
 1. เน้ือหาสาระที่จะพดูตอ้งถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และอา้งอิงได ้
 2. การน าเสนอเน้ือหาสาระตอ้งเหมาะสมกบัผูฟั้งและสถานการณ์ที่พดู 
 3. ใชภ้าษาเป็นทางการ เพราะเป็นงานวชิาการ 
 4. อุปกรณ์ เคร่ืองมือ หรือเอกสารประกอบตอ้งเตรียมใหพ้ร้อม 
 5. ควรเปิดโอกาสใหผู้ฟั้งไดซ้กัถามขอ้สงสยั หรือใหอ้ธิบายเพิม่เติมเพือ่ความเขา้ใจ 

มารยาทในการพูด 
มารยาทในการพดูมีลกัษณะดงัน้ี 
 1. ใชค้  าพดูที่สุภาพ และเหมาะสม กบัเวลา สถานที่ และโอกาส 
 2. หากจะพดูคดัคา้นตอ้งคดัคา้นดว้ยเหตุผล หา้มใชค้  าพดูดว้ยอารมณ์โมโหหรือโกรธ 
 3. ไม่พดูใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน และท าลายผูอ่ื้น 
 4. การพดูชมผูอ่ื้นจะตอ้งมีบา้งเพือ่เป็นการใหก้ าลงัใจ 

 


