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คํานํา 

 
 เอกสารประกอบการสอนวิชา ทย. 306 ศิลปะการพูด (TH 306 The Art of Speaking) 
เลมนี้ ผูเรียบเรียงไดจัดทําขึ้น เพื่อใชประกอบการสอนรายวิชา ทย. 306 ศิลปะการพูด (TH 306 The 
Art of Speaking) ซ่ึงเปนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะตามหลักสูตรภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร 
 
 เนื้อหาในเอกสารเลมนี้ ประกอบดวยความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพูด องคประกอบ
ของการพูด ประเภทของการพูด การจัดเตรียมเน้ือเรื่อง การวิเคราะหผูฟงและสถานการณในการพูด 
การประเมินผลการพูด การพูดในโอกาสตางๆ อาทิ การพูดใหความรู การสัมภาษณ การโตวาที 
การอภิปราย เปนตน 
 

ผูเรียบเรียงขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณา ตั้งฑีฆะรักษ ที่ไดกรุณาให     
คําแนะนําอันเปนประโยชนในการปรับปรุงเนื้อหาและการเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอน และ  
ขอขอบพระคุณเจาของขอเขียนทุกทานที่ผูเรียบเรียงไดคัดลอก ตัดตอนขอเขียนมาใชในเอกสาร
ประกอบการสอนนี้ 
 
 ผูเรียบเรียงหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารประกอบการสอนเลมนี้คงจะชวยใหนักศึกษา
สามารถพัฒนาประสิทธิภาพทางการพูด และบุคลิกภาพใหดีขึ้นไดบางตามสมควร 
 
 
        วีระเกียรต ิ รุจิรกุล 
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