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ใบความรู้ ล าดบัท่ี ๑๒ 
 

 

 

ความส าคญัของการพูด 

 ในการติดต่อส่ือสารและท ากิจกรรมร่วมกนั จ าเป็นตอ้งพดูจาปราศรัย บอกกล่าวเร่ืองราว ความรู้สึกนึกคิดใหค้นอ่ืนรู้

และเขา้ใจ ถา้ทุกคนพดูดี สังคมกย็อ่มจะมีปกติภาพและสนัติสุข เพราะเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ท าใหมี้ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

ดงัท่ีสุนทรภู่กล่าวา่ “ถึงบางพดูพดูดีเป็นศรีศกัด์ิ มีคนรักรสถอ้ยอร่อยจิต”  แต่ถา้พดูไม่ดี เกิดความขดัแยง้จะเป็นปัญหาดงัค า

กล่าว “แมน้พดูชัว่ตวัตายท าลายมิตร จะชอบผดิในมนุษยเ์พราะพดูจา” 

จุดมุ่งหมายในการพูด 

 ในชีวติประจ าวนั แต่ละคนจะพดูโดยมีจุดมุ่งหมายต่าง ๆ ดงัน้ี 

๑. พดูเพ่ือแจง้ใหท้ราบ เป็นการพดูใหรู้้เร่ืองราวหรือรับรู้วา่มีส่ิงใดเกิดข้ึน ผูพ้ดูเคยพบเห็น มีประสบการณ์ ความรู้ 

แลว้น ามาบอกเล่าถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นรับทราบเร่ืองราว ไดแ้ก่ การพดูเล่าเร่ือง เล่าเหตุการณ์ เล่านิทานหรือเร่ืองราว

ต่าง ๆ บอกความรู้สึกนึกคิดหรือความคิดเห็นของตนเอง 

๒. พดูเพ่ือโนม้นา้วใจ เป็นการพดูแสดงเหตุผล ขอ้มูลหรือความคิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือใหเ้ปล่ียนแปลงความคิดเห็นหรือ

พฤติกรรมของผูฟั้งใหค้ลอ้ยตาม เช่ือถือหรือปฏิบติัตาม เช่น การโฆษณา การพดูชกัชวน  

๓. พดูเพ่ือจรรโลงใจหรือพดูใหข้อ้คิดคติสอนใจ ใหค้วามรู้สึกท่ีดีงาม เป็นการพดูใหค้ติ ขอ้คิดหรือท าใหเ้กิดความ

สบายใจ ความภูมิใจ เป็นตน้ เช่น การพดูเพ่ือแสดงไมตรีจิต การพดูเพ่ือแสดงความอาลยั การพดูใหโ้อวาท 

๔. พดูเพื่อคน้หาค าตอบ เป็นการพดูเพื่อแสวงหาความรู้ ความคิดเห็นและวธีิปฏิบติัเพ่ือน ามาใชแ้กปั้ญหาต่าง ๆ

ร่วมกนั ไดแ้ก่ การตั้งค าถามหรือประเดน็ปัญหาและระดมความคิดเห็น การประชุมสมัมนาเพ่ือแกไ้ขปัญหาและ

หาแนวทางแกไ้ข 

ประเภทของการพูด 

การพูดเล่าเร่ือง 

การพดูเล่าเร่ืองเป็นพฤติกรรมอยา่งหน่ึงของคนในสังคม เพราะสังคมของไทยทัว่ไปเม่ือไดรู้้ไดเ้ห็นส่ิงใด 

กม็กัจะบอกเล่าหรือถ่ายทอดส่ิงนั้นใหผู้อ่ื้นรับรู้ 

 

 

 

 

สาระการเรียนรู้ 

เร่ือง  การพดู 
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การเล่าประสบการณ์ 

 การเล่าประสบการณ์ คือ การเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัผูเ้ล่าเอง หรือเหตุการณ์ท่ีผูเ้ล่าไดมี้โอกาสหรือพบ

เห็นจากชีวติประจ าวนั จากการอ่าน ฯลฯ เหตุการณ์เหล่านั้นอาจเป็นไดท้ั้งเหตุการณ์ท่ีน่าต่ืนเตน้ น่ายนิดี น่าขนั แต่ขอ้ส าคญั

คือจะตอ้งเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงและประทบัใจผูเ้ล่ามากพอท่ีถ่ายทอดใหผู้อ่ื้นฟังได ้

 วิธีการเล่าประสบการณ์ 

๑. เตรียมเน้ือเร่ือง แมว้า่การเล่าประสบการณ์จะเป็นการเล่าเร่ืองหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงกต็าม แต่การถ่ายทอด

ใหผู้อ่ื้นไดท้ราบกค็วรมีการล าดบัเหตุการณ์หรือมีขอ้ท่ีชวนฟังติดตาม ตลอดจนแง่คิดไวด้ว้ย มีวธีิการเตรียมเน้ือ

เร่ืองดงัน้ี 

๑.๑ เลือกเหตุการณ์ท่ีประทบัใจผูเ้ล่ามากท่ีสุดเพียงเหตุการณ์เดียว 

๑.๒ เรียงล าดบัเหตุการณ์ตามเวลาท่ีเกิดโดยเร่ิมจากเหตุการณ์แรกไปสู่ตอนประทบัใจและสรุปท้ิงทา้ยเพ่ือฝาก

ความประทบัใจไวแ้ก่ผูฟั้ง 

๑.๓ เตรียมการใชภ้าษาใหส้อดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีจะเล่า ใชภ้าษาพดูง่าย ๆ ไม่ใชศ้พัท ์

๑.๔ พิจารณาเร่ืองใหเ้หมาะสมกบัเวลา 

๑.๕ เม่ือเตรียมเร่ืองเรียบร้อยแลว้ ตอ้งมีการซกัซอ้มการเล่าหลาย ๆ เท่ียวเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ตวัเอง 

 ๒. วธีิเล่า  ท่ีจะท าใหเ้กิดความประทบัใจ มีดงัน้ี 

  ๒.๑ เดินข้ึนสู่เวทีอยา่งสง่าผา่เผยดว้ยความมัน่ใจ เม่ือถึงเวทีแลว้ใหส้ร้างความสัมพนัธภาพทางใบหนา้กบั

ผูฟั้งดว้ยรอยยิม้ (เลก็นอ้ย) 

  ๒.๒ กล่าวค าปฏิสันถารกบัผูฟั้ง   

  ๒.๓ เร่ิมเกร่ินเร่ือง เป็นการเรียกร้องความสนใจผูฟั้ง แลว้ด าเนินเร่ืองไปตามล าดบั 

  ๒.๔ เสียงและน ้ าเสียง เสียงตอ้งฟังไดช้ดัเจน น ้ าเสียงจะดงั – ค่อย – หนกั – เบาใหเ้ป็นไปตามเน้ือเร่ือง ใช้

น ้ าเสียงในการเล่าเร่ืองใหเ้หมือนการพดูคุยสนทนากนั อยา่เป็นแบบท่องจ าหรือแบบอ่านหนงัสือ จะท าใหผู้ฟั้งเกิดความเบ่ือ

หน่าย 

  ๒.๕ ขณะท่ีเล่า สายตาตอ้งจบัอยูท่ี่ผูฟั้งทึกคน ถา้ผูฟั้งมีนอ้ยใหส้บสายตากบัทุก ๆ คนอยา่งเป็นธรรมชาติ 

หา้มมองท่ีจุดใดจุดหน่ึง หรือมองเพดานหอ้ง พ้ืนหอ้งหรือมองออกไปนอกหอ้ง 

  ๒.๖ ใชท่้าทางประกอบการเล่า (มือ ใบหนา้ ศีรษะ) อยา่งเป็นธรรมชาติใหส่ื้อความหมายสอดคลอ้งกบัเร่ือง

ท่ีเล่า จะท าใหผู้ฟั้งสนใจและเขา้ใจเร่ืองท่ีฟังไดดี้ยิง่ข้ึน 

  ๒.๗ จบใหต้รงเวลา ดว้ยการสรุปฝากขอ้คิดหรือขอ้เสนอแนะแก่ผูฟั้งเสมอ พร้อมกล่าวขอบคุณและสวสัดี

ผูฟั้ง 
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การเล่าเร่ืองจากการอ่านหรือฟัง ดู 

 การอ่าน การฟังและดู เป็นการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ไดอ้ยา่งดี แต่ในชีวติประจ าวนัของเราในปัจจุบนัมี

เร่ืองใหอ่้าน ฟังและดูอยูม่ากมาย ยากท่ีจะอ่าน ฟังดูไดทุ้กเร่ือง ฉะนั้น การเล่าเร่ืองท่ีไดอ่้าน ฟังดูใหค้นอ่ืนฟัง  จึงเป็นส่ิงท่ีมี

ประโยชนต่์อชีวติคนไทยในปัจจุบนั 

 การเตรียมเนื้อเร่ือง 

๑. บอกความส าคญัหรือจุดมุ่งหมายในการเล่าเป็นน าเร่ือง 

๒. บอกท่ีมาของเร่ือง  เช่น ผูแ้ต่ง   ผูเ้ล่า  รายการท่ีไดฟั้งดูมา 

๓. เล่าเร่ืองยอ่พอสังเขป (เลือกเฉพาะจุดท่ีน่าสนใจ หรือน่าประทบัใจ) 

๔. จบเวลาท่ีก าหนด พร้อมสรุปท้ิงทา้ยเพ่ือฝากขอ้คิดแก่ผูฟั้ง 

การพูดแสดงความคิดเห็น 

หลกัการพูดแสดงความคดิเห็น 

๑. พดูแสดงความคิดเห็นเพ่ือสนบัสนุนหรือหกัลา้งกบัผูอ่ื้นผูพ้ดูตอ้งทราบราบละเอียดของฝ่ายตรงขา้ม 

 ในการพดูตอ้งมีการอา้งถึงค าพดูฝ่ายตรงขา้ม แลว้หาเหตุผลมาหกัลา้ง หรือมาสนบัสนุน เร่ืองท่ีพดู  
           ๒.   การแสดงความคิดเห็นแบบวจิารณ์ การพดูเหล่าน้ีผูพ้ดูตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะพดูอยา่งมาก ทราบถึง
กฎหมาย หลกัการ สภาพแวดลอ้ม และเหตุผล ผูพ้ดูจะตอ้งใชน้ ้าเสียงหนกัแน่น เป็นทางการ เช่น การวจิารณ์การท างาน
รัฐบาล การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการกระท าของบุคคลอ่ืนในข่าว  
          ๓.   การพดูแสดงความคิดเห็นเพื่ออธิบายใหเ้ขา้ใจ การพดูเหล่าน้ีผูพ้ดูตอ้งมีความรู้ลึกเก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ  มุ่งเนน้ให้
น าไปปรับปรุงแกไ้ข โดยมากใชใ้นการพดูระหวา่ง เจา้นายกบัลูกนอ้ง ระหวา่งครูกบัลูกศิษย ์ระหวา่ง        พอ่กบัลูก 
        ๔.   พดูแสดงความคิดเห็นเพ่ือความบนัเทิง นิยมใชก้ารพดูท่ีไม่ตอ้งเตรียมตวั เนน้ท่ีจงัหวะ มุ่งเนน้ใหเ้กิด ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน เพียงแต่แทรกความรู้ในเน้ือหาเท่านั้น บางคร้ังนิยมอา้งส านวน โวหาร สุภาษิต เช่น การโตว้าที การ
พดูในรายการโทรทศัน์  

การพูดรายงาน 
 ค าวา่ “รายงาน”  หมายถึง เร่ืองราวท่ีไปศึกษาคน้ควา้และน ามาเสนอต่อท่ีประชุม ครูอาจารย ์หรือผูบ้งัคบับญัชา เป็น
ตน้ 
 ฉะนั้น การพดูรายงาน จึงหมายถึง การพดูถึงเร่ืองราวท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ต่อท่ีประชุม นัน่เอง 
 ประเภทของการพดูรายงาน 
 การพดูรายงานเป็นการรายงานดว้ยปากเปล่า แบ่งออกไดเ้ป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ ดงัน้ี 

๑. การพดูรายงานเด่ียว 
๒. การพดูรายงานกลุ่ม 
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การพูดรายงานเดี่ยว หมายถึง การท่ีนกัเรียนไดรั้บมอบหมายใหไ้ปศึกษาคน้ควา้หาความรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็น 
รายบุคคล  แลว้ออกมาพดูรายงานผลจากการไปศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองต่อท่ีประชุม 
 ขั้นตอนและวธีิการในการพดูรายงานเด่ียว 

๑. ก่อนออกมาพดูรายงาน 
๑.๑ นกัเรียนตอ้งเตรียมตวัดว้ยการไปคน้ควา้หาความรู้ แลว้ท าเป็นบนัทึกยอ่ใส่กระดาษแผน่เลก็ ๆ  

ขนาดเท่า ฝ่ามือเพ่ือน ามาถือและใชดู้เม่ือติดขดัหรือสงสยัในขอ้มูลท่ีรายงาน 
๑.๒ ทดลองฝึกพดูรายงานหลายคร้ังจนเกิดความมัน่ใจ และใหท้ดลองจบัเวลาดูดว้ยวา่พดูไดพ้อดีกบั    

เวลาก าหนดใหห้รือไม่ 
๑.๓ ถา้มีอุปกรณ์ประกอบการรายงาน ใหจ้ดัเตรียมอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อยและทดลองใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ  

นั้นดว้ยจะไดไ้ม่เกิดการขลุกขลกัข้ึนเม่ือน ามาใชป้ระกอบขณะพดูรายงาน 
๒. เม่ือถึงเวลาพดูรายงาน 

๒.๑ เดินออกไปหนา้ชั้นเรียนดว้ยความสง่าผา่เผย และดว้ยความมัน่ใจ  
๒.๒ กล่าวค าปฏิสันถารต่อท่ีประชุม ส่วนใหญ่ ใชค้  าวา่ “เรียนคุณครูท่ีเคารพ และสวสัดีเพื่อน ๆ ท่ีรัก 

ทุกคน” 
๒.๓ บอกช่ือ นามสกลุ และเร่ืองท่ีจะพดูรายงาน 
๒.๔ พดูรายงานไปตามล าดบั ตั้งแต่ตน้จนจบ ขณะท่ีพดูรายงาน ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
 ๒.๔.๑ สายตามองดูผูฟั้งทุกคนอยา่งเป็นธรรมชาติ 
       ๒.๔.๒ มีการเคล่ือนไหวเพ่ือประกอบการพดู เพ่ือใหก้ารพดูรายงานดูน่าสนใจ 
 ๒.๔.๓ ใชน้ ้ าเสียงอยา่งเป็นธรรมชาติสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองท่ีพดูรายงาน 
๒.๕ สรุปรายงานทั้งหมดเป็นการท้ิงทา้ย แลว้กล่าวขอบคุณผูฟั้งทุกคนและกล่าวค าวา่ “สวสัดี” 

 (ค่ะ, ครับ) 
การพดูรายงานกลุ่ม คือ การท่ีครูมอบหมายงานใหน้กัเรียนไปศึกษาคน้ควา้กนัเป็นกลุ่มหรือเป็นคณะ  

แลว้น าผลการศึกษาคน้ควา้มารายงานต่อท่ีประชุม 
 ขั้นตอนและวธีิการพดูรายงานกลุ่ม 

๑. ก่อนออกมาพดูรายงาน ใหเ้ตรียมดงัน้ี 
๑.๑ เตรียมแบ่งหนา้ท่ีและเน้ือหากนั วา่ใครจะท าหนา้ท่ีอะไร และพดูเน้ือหาส่วนไหนของรายงานท่ีไปศึกษา 
      คน้ควา้มา 
 ๑.๑.๑ หวัหนา้กลุ่ม ท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการรายงาน 
 ๑.๑.๒ สมาชิกภายในกลุ่มทุกคน พดูในเน้ือหาท่ีก าหนด 
 ๑.๑.๓ เลขานุการกลุ่ม ท าหนา้ท่ีจดบนัทึก ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมจากครูและผูฟั้ง 
 
 
 



-๔๕- 
๑.๒ การเตรียมตวัรายงานของแต่ละคน 
 ๑.๒.๑ ทุกคนตอ้งไปเตรียมพดูรายงานในส่วนท่ีตนเองไดรั้บมอบหมาย โดยการบนัทึกยอ่เพ่ือกนัลืม 
 ๑.๒.๒ ทดลองซกัซอ้มการพดูรายงานกนัเป็นกลุ่ม 

๑.๒.๓ ถา้มีอุปกรณ์ประกอบการพดูรายงาน ใหเ้ตรียมใหพ้ร้อมและทดลองใชดู้ก่อน 
๑.๓ การเตรียมตวัรายงานของกลุ่ม 
 ๑.๓.๑ เตรียมเขียนช่ือรายงานใส่กระดาษแผน่ใหญ่ เพ่ือน ามาติดบนกระดานด าไดท้นัทีเม่ือถึงเวลา 

รายงาน 
 ๑.๓.๒ เตรียมเขียนป้ายช่ือ นามสกลุ ของผูร้ายงานทุกคน พบัเป็นสามเหล่ียมดา้นเท่าเพ่ือน ามา 

วางประจ าท่ีนัง่ของผูร้ายงาน 
 ๑.๓.๓ เตรียมเอกสารประกอบการพดูรายงานใหเ้รียบร้อย เพือ่น ามามอบใหคุ้ณครูผูส้อน ๑ ชุด 

 และแจก เพื่อน ๆ ทุกคน เม่ือถึงเวลาพดูรายงาน 
๒. เม่ือถึงเวลาพดูรายงาน ใหด้ าเนินการดงัน้ี 

๒.๑ ติดช่ือเร่ืองรายงานบนกระดานด า 
๒.๒ จดัท่ีนัง่ส าหรับพดูรายงานหนา้ชั้นเรียน โดยใหห้วัหนา้กลุ่มนัง่กลาง สมาชิกในกลุ่มนัง่สองขา้ง  

 ควรใหท่ี้นัง่ชิด ๆ กนั เพ่ือปรึกษาหารือกนัไดส้ะดวก และใหน้ัง่ตามป้ายช่ือท่ีติดไวป้ระจ าท่ีนัง่ 
๒.๓ หวัหนา้กลุ่มกล่าวปฏิสนัถาร พร้อมเกร่ินน าถึงหวัขอ้ท่ีจะรายงาน 
๒.๔ หวัหนา้กลุ่มกล่าวแนะน าผูร้ายงานทุกคน โดยบอกช่ือ นามสกลุ 
๒.๕ หวัหนา้กลุ่ม ก าหนดขั้นตอนและวธีิการพดูรายงานวา่ จะพดูกนัอยา่งไร ใหเ้วลาพดูคนละเท่าไร 
๒.๖ หวัหนา้กลุ่มเชิญผูร้ายงานแต่ละคนพดู และกล่าวสรุปของแต่ละคนสั้น ๆ จนครบทุกคน 
๒.๗ หวัหนา้เปิดโอกาสใหผู้ฟั้งซกัถาม และเชิญผูร้ายงานตอบค าถาม 
๒.๘ หวัหนา้กลุ่มกล่าวสรุปการพดูรายงานของกลุ่มทั้งหมด จากนั้นกก็ล่าวขอบคุณผูฟั้งทุกคน แลว้ 

กล่าวจบ การพดูรายงาน พร้อมกล่าวค าวา่  “สวสัดี” (ครับ ค่ะ) เป็นอนัสุดส้ินการรายงานกลุ่ม 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


