พูดดี มีเสน่ห์
ผู้สอน นางสาวลออรัตน์ คลายคลี่
ใบความรู้
การพูด ความสาคัญของการพูด
หลักการพูดมีดังนี้
1. การพูดด้วยภาษาและถ้อยคาที่สุภาพ ให้เกียรติผฟู ้ ัง
2. พูดให้ตรงประเด็นและใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจ
ความสาคัญของการพูด
1. ใช้ในการสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน
2. เพือ่ ความรู ้ ให้ผฟู ้ ังมีความรู ้ได้อย่างหลากหลาย และไปใช้ประโยชน์ได้
3. ได้รับความเพลิดเพลินและแลกเปลี่ยนเนื้อหาสาระ
4. ใช้ประโยชน์ในชีวติ ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพของตน
จุดมุ่งหมายของการพูด
1. เพือ่ สื่อสารให้ผอู ้ ื่นเข้าใจความต้องการของผูพ้ ดู
2. เพือ่ แสดงความรู ้ความสามารถของตนเองให้ผอู ้ ื่นได้รับทราบและนา ไปใช้ประโยชน์ได้
3. เพือ่ แสดงความคิดเห็นในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งของตนเองแก่ผอู ้ ื่น
การเตรียมการพูด และลักษณะการพูดทีด่ ี
ผูเ้ รี ยนจะได้ศึกษารายละเอียดโดยแบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ
1. การเตรี ยมการพูด
2. ลักษณะการพูดที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
การเตรียมการพูด
ผูพ้ ดู จะต้องเตรี ยมตัวให้พร้อมดังนี้
1. เตรี ยมสภาพร่ างกายให้พร้อมที่จะพูด ซึ่งผูพ้ ดู ควรจะทราบกาหนดการล่วงหน้า และต้อง
พร้อมที่จะพูดในวันนั้น
2. เตรี ยมเนื้อหาสาระที่จะพูดให้ถูกต้อง โดยเอาความรู ้ประสบการณ์ของตน หากไม่เพียงพอ
ต้องค้นคว้าเพิม่ เติม
3. เตรี ยมอุปกรณ์ เอกสารหรื อสื่ออื่นๆ ที่จะใช้ประกอบการพูดให้เสร็จทัน และอยูใ่ นสภาพ
พร้อมที่จะใช้งานได้
4. เตรี ยมการแต่งกายให้สุภาพ และเหมาะสมกับผูฟ้ ัง ทั้งนี้เพือ่ เป็ นการให้เกียรติผฟู ้ ัง
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ลักษณะการพูดทีด่ ี
การพูดที่ดีจะต้องดีในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ดีดว้ ยเนื้อหาสาระถูกต้องเหมาะสมกับผูฟ้ ัง
2. ดีดว้ ยลีลาการพูด
2.1 น้ าเสียง ไม่ดงั เกินไปหรื อเบาเกินไป การเน้นเสียงหรื อการใช้เสียงสูง ต่า เป็ นต้น
2.2 พูดถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา ใช้คาควบกล้ า อักษรควบ อักษรนา คาสมาส สนธิเป็ นต้น
2.3 การแบ่งวรรคตอน การใช้อกั ษรย่อหรื อการใช้คาที่เน้นให้ถูกต้อง
3. ดีดว้ ยความพร้อม ซึ่งรายละเอียดได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
การพูดในโอกาสต่ างๆ
การพูดในโอกาสต่างๆ ในระดับประถมศึกษา จะเป็ นการศึกษาการพูดในโอกาสต่างๆดังนี้
1. การพูดอวยพร
2. การพูดขอบคุณ
3. การพูดแสดงความดีใจ และเสียใจ
4. การพูดต้อนรับ
5. การพูดรายงาน
การพูดอวยพร
การพูดอวยพรเป็ นการพูดแสดงความในใจ ที่จะให้พรผูฟ้ ัง ในโอกาสที่เป็ นมงคล เช่น อวยพรวัน
เกิด อวยพรปี ใหม่ หรื ออวยพรให้กบั คู่สมรส เป็ นต้น
การพูดอวยพร มีวธิ ีการดังนี้
1. ใช้คาพูดง่ายๆ สั้นได้ใจความ และน้ าเสียงสุภาพนุ่มนวล
2. ใช้คาและข้อความทีม่ ีความหมายที่ดี และเหมาะสมกับโอกาสและผูฟ้ ัง
3. อ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้ผฟู ้ ังในโอกาสนั้นๆ
4. พูดให้ผฟู ้ ังประทับใจ
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การพูดขอบคุณ
การพูดขอบคุณเป็ นการพูดที่จะตอบแทนผูท้ ี่ทาประโยชน์ให้ เป็ นการแสดงความกตัญญู การพูด
ขอบคุณ มีวธิ ีการดังนี้
1. บอกสาเหตุที่ตอ้ งขอบคุณผูน้ ้ นั ท่านได้ช่วยเหลือหรื อทาประโยชน์อะไรให้กบั ผูพ้ ดู
2. พูดด้วยน้ าเสียงที่สุภาพนุ่มนวล น่าฟังและน่าประทับใจ
3. หากเป็ นผูแ้ ทนของกลุ่มคน ผูพ้ ดู ต้องเริ่ มต้นด้วย “ในนามของกลุ่ม ผม/ดิฉนั ขอบคุณ ที่
“...................” โดยต้องบอกว่าขอบคุณใคร และขอบคุณเรื่ องอะไร
4. การพูดขอบคุณควรลงท้ายด้วย หากมีโอกาสตอบแทนผูท้ ี่ขอบคุณบ้างในโอกาสหน้า
การพูดแสดงความดีใจ และเสี ยใจ
การพูดแสดงความดีใจและเสยี ใจ เป็ นการพูดเพือ่ แสดงออกทางอารมณ์แสดงความรู ้สึกต่อผูใ้ ดผู ้
หนึ่งในเรื่ องต่างๆ การพูดแสดงความดีใจและเสี ยใจ มีดงั นี้
1. พูดด้วยการแสดงออกอย่างจริ งใจ ห้ามแกล้งทาโดยเด็ดขาด
2. แสดงออกทางสีหน้า แววตา และน้ าเสียง ให้สอดคล้องกับการพูดแสดงความดีใจ หรื อ การพูด
แสดงความเสียใจ
3. หากเป็ นการพูดแสดงความดีใจ จะต่อด้วยการอวยพรให้ดียงิ่ ขึ้น หากเป็ นการพูดแสดงความ
เสียใจ จะต้องปลอบใจและทาให้ลืมเหตุการณ์น้ นั โดยเร็ ว
การพูดต้ อนรับ
การพูดต้อนรับเป็ นการพูดยินดีต่อสมาชิกใหม่ หรื อยินดีตอ้ นรับผูม้ าเยีย่ มเยือน ให้ผฟู ้ ังสบายใจและ
รู ้สึกอบอุ่นที่ได้มาสถานที่น้ ี การพูดต้อนรับ มีวธิ ีการดังนี้
1. การพูดในนามของ กลุ่ม หน่วยงาน องค์กรใด จะต้องกล่าวขึ้นต้นด้วยว่า “ในนามของ
.............ขอต้อนรับ...........”
2. การพูดด้วยคาที่สุภาพนุ่มนวลและน่าประทับใจ
3. อาจมีการแนะนาบุคคล สถานที่ ให้ผมู ้ าได้ทราบหรื อรู ้จกั
4. อาจพูดลงท้ายด้วย ยินดีตอ้ นรับในโอกาสหน้าอีก
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การพูดรายงาน
การพูดรายงาน เป็ นการนาเสนอเรื่ องราว ข้อมูล สถานการณ์ หรื อความก้าวหน้าในการทางาน
ความก้าวหน้าของการศึกษาค้นคว้า การพูดรายงาน มีวธิ ีการดังนี้
1. เนื้อหาสาระที่จะพูดต้องถูกต้อง เชื่อถือได้ และอ้างอิงได้
2. การนาเสนอเนื้อหาสาระต้องเหมาะสมกับผูฟ้ ังและสถานการณ์ที่พดู
3. ใช้ภาษาเป็ นทางการ เพราะเป็ นงานวิชาการ
4. อุปกรณ์ เครื่ องมือ หรื อเอกสารประกอบต้องเตรี ยมให้พร้อม
5. ควรเปิ ดโอกาสให้ผฟู ้ ังได้ซกั ถามข้อสงสัย หรื อให้อธิบายเพิม่ เติมเพือ่ ความเข้าใจ
มารยาทในการพูด
มารยาทในการพูดมีลกั ษณะดังนี้
1. ใช้คาพูดที่สุภาพ และเหมาะสม กับเวลา สถานที่ และโอกาส
2. หากจะพูดคัดค้านต้องคัดค้านด้วยเหตุผล ห้ามใช้คาพูดด้วยอารมณ์โมโหหรื อโกรธ
3. ไม่พดู ให้ผอู ้ ื่นเดือดร้อน และทาลายผูอ้ ื่น
4. การพูดชมผูอ้ ื่นจะต้องมีบา้ งเพือ่ เป็ นการให้กาลังใจ

