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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 
ภาษากับการสื่อสาร 

 
เนื้อหาประจ าบท 
 ความน า 
 ความหมายและความส าคัญของภาษา 
 ความหมายและความส าคัญของการสื่อสาร 
 องค์ประกอบของการสื่อสาร 
 ประเภทของการสื่อสาร 
 วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 
 อุปสรรค์ของการสื่อสารและแนวทางการแก้ไข 
 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการสื่อสาร 
 สภาพปัญหาการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. เพื่อให้สามารถบอกความหมายและความส าคัญของภาษาและการสื่อสารได้ 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของการสื่อสาร 
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของการสื่อสารได ้
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการสื่อสารได้ 
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปสรรคของการสื่อสารและแนวทางแก้ไข 
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการสื่อสาร 
5. สามารถท าความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหาการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 
 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 2. ให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
 3. ให้นักศึกษาอธิบายความหมายและความส าคัญของภาษาและการสื่อสาร 
 4. ให้นักศึกษาอภิปรายองค์ประกอบ ประเภท วัตถุประสงค์ ของการสื่อสาร 
 5. ให้นักศึกษาสรุปและยกตัวอย่างเกี่ยวกับอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาของการ
สื่อสาร 
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 6. ให้นักศึกษาสรุปและยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการสื่อสาร 
 7. ให้นักศึกษาสรุปและยกตัวอย่างเกี่ยวกับสภาพปัญหาการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ า ทั้ง
ที่ใช้สื่อสารด้วยตนเอง และที่ได้รับจากสื่อสารมวลชนต่างๆ เป็นต้น 
 8. ท ากิจกรรมท้ายบทเรียน 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. แผ่นใส (เคร่ืองฉายข้ามศีรษะ) 
 2. Microsoft Power Point  
 3. วีดิทัศน,์ VCD, DVD 
 4. เอกสารประกอบการสอน 
 5. การท าแบบฝึกในระบบ E-Learning 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 1. จากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา 
 2. จากการตอบค าถามของนักศึกษา ทั้งโดยปากเปล่าและการเขียนตอบในกระดาษ 
 3. จากการสังเกตพฤติกรรมและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา 
 4. จากการร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
 5. จากท ากิจกรรมและการตอบค าถามแบบฝึกหัด 
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บทที่ 1 
ภาษากับการสื่อสาร 

 
ความน า 
 
 มนุษย์เราคุ้นเคยกับการสื่อสารมานานจนถือเป็นเร่ืองธรรมดา การด ารงชีวิตของมนุษย์เรา
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีสิ่งหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของมนุษย์
คือ ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษาและการสื่อสารที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับความ
เจริญรุ่งเรืองของสังคมมนุษย์ ก่อให้เกิดวิวัฒนาการในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 
เช่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด การ
สร้างความสัมพันธ์ การขอร้อง และการขอความช่วยเหลือ รวมทั้งการน าเสนอข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคลอ่ืน สิ่งเหล่านี้ล้วนสืบเนื่องมาจากความสามารถของมนุษย์ในการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารแทบทั้งสิ้น 
 ภาษาที่ใช้เพื่อการสื่อสารมีลักษณะอย่างหนึ่งที่เรียกว่า “อัตลักษณ์” คือ ลักษณะเฉพาะ
ของตัวเอง ท าให้สังคมมนุษย์มีภาษาพูดและภาษาเขียนที่ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารแตกต่างกัน
ออกไป ภาษาและการสื่อสารจึงเกิดขึ้นและอยู่คู่กับสังคมมนุษย์ตลอดมา ภาษาได้ท าหน้าที่ส าคัญใน
ฐานะเป็นสื่อกลางที่ช่วยอธิบายเร่ืองราวต่างๆ ให้ผู้คนในสังคมได้รับทราบ ท าให้เกิดการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดสืบต่อกันมาอย่างไม่รู้จักจบ 
 ในชีวิตประจ าวัน มนุษย์เราเกี่ยวข้องกับการสื่อสารตลอดเวลา เพื่อถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยใช้ภาษาเป็นสื่อ เพื่อให้สังคมเข้าใจ
ความหมายตรงกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีระเบียบวินัย ภายใต้กรอบวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม ผู้ศึกษาจ าเป็นต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภาษาและการสื่อสารเพื่อสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียน การด ารงชีวิต และการพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ
ต่อไป 
 การศึกษาเรียนรู้เพื่อให้ทราบถึงความหมายและความส าคัญของภาษา ความหมายและ
ความส าคัญของการสื่อสาร จึงมีความจ าเป็นส าหรับนักศึกษาทุกคน เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาองค์ความรู้ให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น ช่วยให้การใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร ด้วยภาษาไทยมี
ความส าคัญต่อคนไทยทุกคน มีคุณค่าที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ช่วยส่งเสริม
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ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติให้เกิดความรัก
ความสามัคคีอย่างน่าภาคภูมิใจ 
 การใช้ภาษาและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการ
ติดต่อสื่อสาร และท าให้ผู้สื่อสารเกิดความเข้าใจและมีความพึงพอใจต่อกัน แต่ความเข้าใจจะเกิดขึ้น
ได้ก็ต่อเมื่อ ผู้สื่อสารมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของภาษาและการสื่อสารอย่างรอบด้าน 
 
ความหมายและความส าคัขอองภาษา 
  
 การที่เราต้องการศึกษาเร่ืองภาษา ให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้นั้น เราควร
ท าความเข้าใจในความหมายและความส าคัญของภาษาก่อน 
 
 1.  ความหมายอองภาษา  
 ค าว่า “ภาษา” มาจากค าในภาษาสันสกฤต ส่วนในภาษาบาลีใช้ค าว่า “ภาสา” ซึ่งแปลว่า 
พูด กล่าว หรือบอก นอกจากนี้ได้มีผู้กล่าวถึงความหมายหรือนิยามของภาษาในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
 อุทัย  สินธุสาร (2521 : 1285) ให้ความหมายของภาษาว่า ภาษาคือการแสดงความในใจ
ออกมาด้วยค าพูด หรือลายลักษณ์อักษร หรืออาการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อเป็นสื่อให้ผู้อ่ืนเข้าใจ
ความหมาย ภาษาจะต้องมีระเบียบ มีความหมาย และเข้าใจได้ 
 ก าชัย  ทองหล่อ (2525 : 1) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “ภาษาแปลตามรูปศัพท์ว่า ค าพูด 
หรือถ้อยค า แปลเอาความว่า เครื่องสื่อความหมายระหว่างมนุษย์ ให้ก าหนดรู้ความประสงค์ของกัน
และกันได้ โดยมีระเบียบค า หรือจังหวะเสียงเป็นเคร่ืองก าหนด 
 วิจินตน์  ภาณุพงศ์ (2528 : 6) ได้กล่าวว่า “ภาษาคือเสียงพูดที่มีระเบียบและมีความหมาย
ซึ่งมนุษย์ใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับสื่อสารความคิด ความรู้สึก ความต้องการ และใช้ในการประกอบ
กิจกรรมร่วมกัน” 
 คณาจารย์สหวิทยาลัยศรีอยุธยา (2534 : 6) ให้ความหมายของภาษาว่า ภาษาคือระบบการ
ใช้สัญลักษณ์เพื่อการสื่อความหมายที่คนในสังคมหนึ่งๆ ต้องเรียนรู้และใช้ในท านองเดียวกัน 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 822) ได้ให้ความหมายของค าว่า
ภาษาว่า เป็นค านาม หมายถึง ถ้อยค าที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  เช่น 
ภาษาไทย ภาษาจีน หรือเพื่อสื่อความเฉพาะวงการ เช่น ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษาธรรม ; 
เสียง ตัวหนังสือ หรือกิริยาอาการที่สื่อความได้ เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ภาษามือ ; คน
หรือชาติที่พูดภาษานั้นๆ เช่น มอญ ลาว ทะวาย นุ่งห่มและแต่งตัวตามภาษา 
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 คณาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (2548 : 7) ให้ความหมาย
ของภาษาว่า ภาษาคือเคร่ืองมือในการสื่อสารที่ใช้ถ่ายทอดความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ความต้องการ
ของมนุษย์โดยวิธีการต่างๆ อย่างมีระบบ  
 จันทร์เพ็ญ  ศิริพันธุ์ (2551 : 2) ได้ให้ความหมายของภาษาว่า ภาษาเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ใน
การสื่อความหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความรู้สึก และความต้องการซึ่งกันและกัน 
 จากค านิยามหรือค าจ ากัดความของภาษาข้างต้น สรุปได้ว่า ภาษา หมายถึง เคร่ืองมือหรือ
ระบบการใช้สัญลักษณ์ อาจเป็นเสียงหรือกิริยาอาการที่ใช้สื่อความหมายถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด
อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
 
 2.  ความส าคัขอองภาษา 
 ภาษาเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการสื่อสารของมนุษย์ มีความส าคัญ ดังนี้ 
 1. ภาษาเป็นวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นหรือสร้างขึ้นและมีการถ่ายทอด สืบค้น
และบันทึกต่อๆ กันมา มีการปรับปรุงและแก้ไขให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ 
 2. ภาษาเป็นสมบัติของสังคม เป็นตัวก าหนดความเป็นกลุ่ม เป็นหมู่ และเป็นพวก
เดียวกัน 
 3. ภาษาเป็นสื่อ หรือเป็นเคร่ืองมือใช้ส าหรับติดต่อสื่อสารกันเพื่อถ่ายทอดความคิด 
ความรู้ และความรู้สึกระหว่างกัน 
 4. ภาษาเป็นเคร่ืองมือพัฒนามนุษย์  ท าให้มีคุณภาพและด ารงตนอยู่ในสังคมได้ด้วย
ความผาสุก 
 5. ภาษาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่มีระเบียบกฎเกณฑ์และมีความงดงามด้านเสียงและ
ความหมายอยู่ในตัวภาษา 
 
ความหมายและความส าคัขอองการสื่อสาร 
 
 การสื่อสารเป็นกระบวนการขับเคลื่อนที่ส าคัญของสังคมมนุษย์ และเป็นกระบวนการที่
สัมพันธ์กับชีวิตในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะในการด าเนินชีวิตประจ าวันและการท างานของมนุษย์ 
ด้วยมนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารเพื่อท าความเข้าใจระหว่างกัน ซึ่งยังประโยชน์ต่างๆ ให้เกิดขึ้น
ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น ในที่นี้จะกล่าวถึงความหมายและความส าคัญของการสื่อสาร ดังนี ้
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 1.  ความหมายอองการสื่อสาร 
 การสื่อสารตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า Communication ซึ่งมาจากรากศัพท์ภาษาละตินว่า 
Communis หมายถึง ร่วมกัน (Common) ในการให้ความหมายของการสื่อสารนี้ ได้มีผู้ให้
ความหมายไว้ต่างๆ กันมากมาย เนื่องจากการสื่อสารมีความหมายที่กว้างขวาง ครอบคลุมกิจกรรม
ทุกอย่างของมนุษย์ การให้ความหมายเกี่ยวกับการสื่อสารจึงมีความหลากหลายตามภูมิความรู้ และ
ประสบการณ์ ในภาพ มุมมอง หรือมิติที่แตกต่างกันออกไปของนักวิชาการแต่ละคน (เทพฤทธิ์  
เยาว์ธานี, 2549 : 7) ดังนี ้
 อริสโตเติล (Aristotle) นักวาทวิทยาได้ให้ความหมายของการศึกษาวิชาวาทศิลป์ 
(Rhetoric) หรือการสื่อสารว่า คือการแสวงหาวิธีการชักจูงใจที่มีอยู่ทุกรูปแบบ  
 เอ็ดเวิร์ด สะเพียร์ (Edward Sapir) กล่าวว่า การสื่อสาร คือ การตีความหมายโดย
สัญชาตญาณต่อท่าทางที่แสดงเป็นสัญลักษณ์โดยไม่รู้ตัว ต่อความคิด และต่อพฤติ กรรมของ
วัฒนธรรมของบุคคล 
 วอร์เรน  ดับเบิลยู วีเวอร์ (Warren W.Weaver) ให้ค าอธิบายว่า ค าว่าการสื่อสาร ในที่นี้มี
ความหมายกว้าง ครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอย่างที่จิตใจของคนๆ หนึ่งอาจมีผลต่อจิตใจของคน
อีกคนหนึ่ง การสื่อสารจึงไม่หมายความแต่เพียงการเขียนและการพูดเท่านั้น หากแต่ยังรวมไปถึง
ดนตรี ภาพ การแสดงบัลเล่ต์ และพฤติกรรมทุกพฤติกรรมของมนุษย์อีกด้วย 
 เจอร์เกน รอยช์ และเกรกอรี เบทสัน (Jurgen Ruesch and Gregory Bateson) ให้ความเห็น
เกี่ยวกับการสื่อสารว่า การสื่อสารไม่ได้หมายความถึงการถ่ายทอดสารด้วยภาษาพูดและภาษาเขียน
ที่ชัดแจ้งและแสดงเจตนารมณ์เท่านั้น แต่การสื่อสารยังรวมไปถึงกระบวนการทั้งหลายที่คนมี
อิทธิพลต่อกัน 
 วิลเบอร์  ชแรมม์ (Wilbur Schramm) กล่าวถึงการสื่อสารว่า การสื่อสารคือ การมีความ
เข้าใจร่วมกันต่อเคร่ืองหมายที่แสดงข่าวสาร 
 ชาร์ลส์ อี ออสกูด (Charles E. Osgood) กล่าวว่า ในความหมายโดยทั่วไปแล้ว การสื่อสาร
เกิดขึ้นเมื่อฝ่ายหนึ่งคือ ผู้ส่งสาร มีอิทธิพลต่ออีกฝ่ายหนึ่งคือ ผู้รับสาร โดยใช้สัญญาณต่างๆ ซึ่งถูก
ส่งผ่านสื่อที่เชื่อมระหว่างสองฝ่าย 
 สวนิต  ยมาภัย (2536 : 18) กล่าวว่า การสื่อสาร หมายถึง การน าเร่ืองราวต่างๆ ที่ เป็น
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น หรือความรู้สึก โดยอาศัยเคร่ืองน าไปโดยวิธีใดวิธีหนึ่งให้ไปถึงจุดหมาย
ปลายทางที่ต้องการ จนท าให้เกิดการก าหนดรู้ความหมายแห่งเร่ืองราวนั้นร่วมกันได้ 
 คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2540 : 1) ได้ให้
ความหมายของการสื่อสารไว้ว่า การสื่อสารคือการติดต่อกับบุคคลหรือกลุ่มคน โดยมีจุดประสงค์
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เพื่อเสนอเร่ืองราวต่างๆ อันได้แก่ ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้สึกนึกคิด ความต้องการ ตลอดจนความ
คิดเห็นในเร่ืองราวต่างๆ ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล 
 วรมน  ลิ้มมณี และคณะ (2544 : 42) ให้ความหมายของการสื่อสารไว้ว่า การสื่อสารเป็น
กระบวนการถ่ายทอดสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร เพื่อสื่อความหมายต่างๆ ตามความต้องการ
โดยผ่านสื่อหรือช่องทาง การสื่อสารมีลักษณะเป็นทั้งเคร่ืองมือและวิธีการที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อบุคคล องค์กร และสังคม มีธรรมชาติเป็นสหวิทยาการที่จะต้องอาศัยความรู้ความ
เข้าใจสาขาวิชาต่างๆ เป็นพื้นฐานให้สามารถเข้าใจการสื่อสารได้กว้างขวาง ชัดเจน และลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 116) ให้ความหมายของการ
สื่อสารว่า การสื่อสารเป็นค านาม หมายถึงวิธีการน าถ้อยค า ข้อความ หรือหนังสือ เป็นต้น จาก
บุคคลหนึ่งหรือสถานที่หนึ่ง ไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรืออีกสถานที่หนึ่ง 
 ปรมะ  สตะเวทิน (2546 : 7) กล่าวว่า การสื่อสารคือ กระบวนการของการถ่ายทอดสาร 
(Message) จากบุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ส่งสาร (Source) ไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้รับ
สาร (Receiver) โดยผ่านสื่อ (Channel) 
 กอบกาญจน์  วงศ์วิสิทธิ์ (2551 : 4-5) ให้ความหมายของการสื่อสารว่า การสื่อสาร
หมายถึงการสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน โดยเป็นกระบวนการถ่ายทอดสารระหว่าง
มนุษย์และใช้ “ภาษา” เป็นเคร่ืองมือติดต่อระหว่างกันด้วยวิธีการต่างๆ อันส่งผลให้ฝ่ายผู้ส่งสารและ
ผู้รับสารเกิดความเข้าใจได้ตรงกัน รวมทั้งยังเป็นการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด การถ่ายทอด
เร่ืองราวต่างๆ หรือสิ่งอ่ืนใดที่มนุษย์ต้องการจะน าเสนอไปยังผู้อ่ืน ซึ่งแต่ละบุคคลอาจน าวิธีการ
หรือมีกระบวนการสื่อสารที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมหรือความจ าเป็นทั้งของตนเองและคู่
สื่อสาร 
 วิเศษ  ชาญประโคน (2551 : 2) กล่าวว่า การสื่อสาร หมายถึงการติดต่อกันของบุคคล เพื่อ
ถ่ายทอดเร่ืองราว ความรู้ ความคิด โดยอาศัยสื่อทั้งการพูด การเขียน ภาษาท่าทางและวัตถุให้เกิด
การรับรู้และเข้าใจตรงกัน 
 สุวิทย์  ขาวนอก และคณะ (2551 : 14) กล่าวว่า การสื่อสารคือ การที่มนุษย์ถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด  หรือประสบการณ์ของตนไปยังบุคคลอ่ืน และการรับความรู้ความคิดจากบุคคล
อ่ืน มาปรับพฤติกรรมของตนเอง โดยกระบวนการของการสื่อสาร ซึ่งการถ่ายทอดและการรับ
ความรู้ มีอยู่ 3 ลักษณะ คือ 
 1. การใช้รหัสสัญญาณโดยตรง เช่น การใช้สัญญาณเสียง ภาษาพูด สัญลักษณ์ ภาษา
เขียน ภาษาท่าทาง ตลอดจนรหัสสัญญาณอื่นๆ ที่กระท าโดยตรง ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร 
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 2. การใช้เคร่ืองมือในการถ่ายทอด เป็นการสื่อสารโดยผ่านเคร่ืองมือสื่อสาร เช่น การใช้
โสตทัศนูปกรณ ์วิทยุกระจายเสียง คอมพิวเตอร์ หรือเคร่ืองมือสื่อสารอ่ืนๆ 
 3. การถ่ายทอดโดยกระบวนการทางสังคม เช่น การปฏิบัติสืบทอดทางประเพณี ศาสนา 
วัฒนธรรม และระบบอื่นๆ ของสังคม 
 จากความหมายต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า มีผู้ให้ความหมายของค าว่า “การ
สื่อสาร” ไว้ต่างๆ กัน บางคนให้ความหมายของการสื่อสารครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมที่ไม่ใช่ภาษา
พูดและภาษาเขียนด้วย บางคนถือว่าพฤติกรรมทุกอย่างของมนุษย์ที่สามารถสื่อความหมายได้หรือ
ก่อให้เกิดความหมายได้เป็นการสื่อสารทั้งสิ้น แม้ว่าผู้แสดงพฤติกรรมนั้นจะไม่มีเจตนาในการ
สื่อสารก็ตาม ในขณะที่บางคนมีความเห็นว่าในการสื่อสารนั้นผู้ส่งสารจะต้องมีเจตนาที่จะท าการ
สื่อสาร สาเหตุของความแตกต่างในเร่ืองค านิยามหรือความหมายของการสื่อสารก็เนื่องมาจาก การ
สื่อสารของมนุษย์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ และได้รับความสนใจศึกษาจากบุคคลใน
สาขาวิชาต่างๆ กัน ผู้ รู้หรือนักวิชาการในแต่ละสาขาวิชาจึงมองการสื่อสารในแง่มุมที่ต่างกัน
ออกไป 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการของการติดต่อกันโดยมีผู้ส่ง 
(Source)ฝ่ายหนึ่ง ส่งสาร (Message) ผ่านสื่อหรือช่องทาง (Channel) ไปยังผู้รับ (Receiver)อีกฝ่าย
หนึ่ง 
 
 2.  ความส าคัขอองการสื่อสาร 
 บุคคลและสังคมจะเกิดการพัฒนาได้ ส่วนหน่ึงก็เน่ืองมาจากมีกระบวนการสื่อสารที่ดี เรา
จะสังเกตเห็นว่าการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนเราตลอดเวลา ทั้งในขณะเมื่อ
เราท ากิจกรรมเพียงล าพัง หรือเมื่อปฏิสัมพันธ์กับบุคลอ่ืน ในสภาพสังคมปัจจุบันมีการใช้การ
สื่อสารหลากหลายลักษณะ โดยเฉพาะการใช้การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตผ่านบริการเครือข่ายสังคม
(Social Network) ต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook)  ยูทูบ (YouTube) ทวิตเตอร์ (Twitter) ฯลฯ ดังนั้น 
การสื่อสารจึงเป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดการรวมกลุ่มในสังคม ช่วยให้คนในสังคมสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้และน าไปสู่การพัฒนาในทุกๆ ด้าน 
 ในสภาพสังคมที่คนจะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมากขึ้นเช่นปัจจุบัน การสื่อสารก็ยิ่งมี
ความส าคัญต่อบุคคลและสังคมมากขึ้น หากคนในสังคมขาดความรู้ความเข้าใจในการสื่อสาร ไม่
สามารถถ่ายทอดความรู้ ความคิด หรือท าให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันได้แล้ว ก็ย่อมจะท าให้เกิด
ปัญหาต่างๆ มากมาย ปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคคลและสังคมทุกวันนี้ มีอยู่ไม่น้อยที่มีสาเหตุมาจาก
ความล้มเหลวของการสื่อสาร 
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 การสื่อสารน้ันถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ นอกเหนือจากปัจจัย
สี่ที่เป็นความจ าเป็นเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ อันได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เคร่ืองนุ่งห่ม และยา
รักษาโรค มนุษย์อาศัยการสื่อสารเป็นเคร่ืองมือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมใดๆ 
ของตน และเพื่ออยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคม การสื่อสารเป็นพื้นฐานของการติดต่อของมนุษย์ และ
เป็นเคร่ืองมือส าคัญของกระบวนการสังคม ยิ่งสังคมมีความสลับซับซ้อนมากเพียงใด และ
ประกอบด้วยคนจ านวนมากเท่าใด การสื่อสารก็ยิ่งมีความส าคัญมากขึ้นเท่านั้น การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสังคมที่น ามาซึ่งความสับสน ก่อให้เกิดความไม่เข้าใจและความไม่
แน่ใจแก่สมาชิกของสังคม ย่อมต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเคร่ืองมือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้น
การสื่อสารจึงมีความส าคัญส าหรับบุคคลและสังคม 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความส าคัญต่อความเป็นสังคม 
 2. ความส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน 
 3. ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ 
 4. ความส าคัญต่อการปกครอง 
 5. ความส าคัญต่อการเมืองระหว่างประเทศ 
 
 2.1  ความส าคัขต่อความเป็นสังคม 
 การที่มนุษย์สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นสังคม นับตั้งแต่การรวมตัวกันเป็นครอบครัว 
ชุมชน เผ่าพันธุ์ จนกระทั่งถึงการรวมตัวเป็นสังคมขนาดใหญ่ในระดับประเทศนั้นล้ วนอาศัยการ
สื่อสารเป็นพื้นฐาน กล่าวคือการมีสังคมมนุษย์ตั้งแต่สังคมดั้งเดิมดึกด าบรรพ์จนกระทั่งถึงสังคม
ทันสมัย เช่นปัจจุบัน เกิดจากการที่มนุษย์สามารถท าการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจกัน และท า
ความตกลงกัน เพื่อสร้างกฎระเบียบของสังคมให้เป็นที่ยอมรับระหว่างสมาชิก เพื่อจะได้อยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุขเป็นสังคม และการที่สังคมยังคงด ารงสภาพความเป็นสังคมอยู่ได้ก็เนื่องจากสมาชิก
ของสังคมใช้การสื่อสารเป็นเคร่ืองมือในอันที่จะรักษาสถาบันต่างๆ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสังคม
ให้เป็นที่ยอมรับและปฏิบัติกันต่อไป หรือแม้แต่เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป คนในสังคมก็ต้อง
อาศัยการสื่อสารเป็นเคร่ืองมือในการที่จะท าความเข้าใจระหว่างกัน สร้างกฎเกณฑ์ใหม่ 
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสภาพของสังคม ท าให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ความเป็นไป และความเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่ตลอดเวลา และใช้เป็นข้อมูลในการปรับตัวให้เข้า
กับสังคมหรือเหตุการณ์นั้นๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข 
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 2.2  ความส าคัขต่อชีวิตประจ าวัน 
 การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของเรา อาจกล่าวได้ว่าตลอดเวลาที่
เราตื่น (ซึ่งเป็นเวลาประมาณ 2 ใน 3 ของ 1 วัน) เราท าการสื่อสารอยู่ตลอดเวลา กิจกรรมต่างๆ ที่เรา
ท าประจ าวันนั้นมีการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ลองพิจารณาดูตัวอย่างพฤติกรรมการสื่อสาร
ของนายเทพฤทธิ์ ดังต่อไปนี้ 
 นายเทพฤทธิ์ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตื่นนอนเวลา 6.00 น. เปิดวิทยุฟัง 
(การสื่อสารมวลชน) จากนั้นก็เข้าห้องน้ า ในขณะที่อาบน้ า นายเทพฤทธิ์ ก็คิดถึงการบ้าน (การ
สื่อสารภายในบุคคล) ที่ท าเสร็จแล้วซึ่งจะต้องส่งอาจารย์ประจ าวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ขณะ
รับประทานอาหารเช้า นายเทพฤทธิ์ ก็พูดคุยกับพ่อแม่ (การสื่อสารระหว่างบุคคล) ระหว่างออก
เดินทางเพื่อไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายเทพฤทธิ์ ได้เห็นป้ายประกาศและ
ป้ายโฆษณาต่างๆ ที่ติดตั้งเรียงรายอยู่ตามเส้นทางที่ขับรถผ่าน(การสื่อสารด้วยตัวหนังสือและภาพ) 
เมื่อเดินทางถึงห้องเรียน นายเทพฤทธิ์  ก็ยิ้มให้เพื่อนๆ ด้วยสีหน้าที่สดใส (การสื่อสารด้วยกิริยา
ท่าทาง) จากนั้นก็อ่านหนังสือวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและฟังอาจารย์ประจ าวิชาสอนอย่าง
ตั้งใจ เมื่ออาจารย์สอนจบเนื้อหา ก็เปิดโอกาสให้นายเทพฤทธิ์ และนักศึกษาในห้องเรียนถาม (การ
สื่อสารด้วยค าพูดและการสื่อสารระหว่างบุคคล) เสร็จจากการเรียน ขณะออกจากห้องเรียน เพื่อนที่
เพิ่งเลิกเรียนอยู่ห้องข้างๆ ก็โบกมือและยิ้มให้ (การสื่อสารด้วยกิริยาท่าทาง) จากนั้นก็ได้โทรศัพท์
พูดคุยกับป้า (การสื่อสารด้วยค าพูด) ซึ่งท างานอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงราย เสร็จจากพูด
โทรศัพท์ก็ไปหาเพื่อนๆ ที่ชมรมทูบีนัมเบอร์วันเพื่อพบปะพูดคุยกัน (การสื่อสารด้วยค าพูด) ถึงเวลา
อาหารกลางวัน นายเทพฤทธิ์ก็ไปที่ ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งอยู่แถวๆ ถนนทางเข้าด้านหน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แล้วสั่งอาหารมารับประทาน (การสื่อสารด้วยค าพูด) พอดีมีเพื่อนอีก 
2-3 คนมานั่งรับประทานอาหารร่วมโต๊ะเดียวกันจึงคุยกันไปด้วย (การสื่อสารระหว่างบุคคล และ
การสื่อสารด้วยค าพูด) จากนั้นก็กลับไปเรียนในภาคบ่าย เลิกจากเรียนก็เดินทางกลับบ้านเพื่อช่วย
พ่อแม่ท าการงาน หลังจากทานอาหารมื้อเย็นเสร็จก็ เปิดดูรายการข่าวทางโทรทัศน์ (การ
สื่อสารมวลชน) 
 จากข้อความข้างต้นนี้เป็นเพียงตัวอย่างสมมติ ซึ่งสรุปจากพฤติกรรมนายเทพฤทธิ์ได้ว่า 
ในการด ารงชีวิตประจ าวันของคนนั้น มนุษย์ต้องท าการสื่อสารอยู่ตลอดเวลาไม่ในฐานะผู้ส่งสาร 
(พูด เขียน แสดงกิริยาท่าทาง) ก็ในฐานะผู้รับสาร (ฟัง อ่าน ดู) เราทุกคนก็อยู่ในสภาพเดียวกับนาย
เทพฤทธิ์ กล่าวคือ ต้องท าการสื่อสารตลอดเวลา ไม่ในฐานะผู้ส่งสาร ก็ในฐานะผู้รับสาร 
 การสื่อสารในชีวิตประจ าวันจึงมีความส าคัญต่อมนุษย์เรา ท าให้เราได้รับรู้วิทยาการและ
ความเจริญก้าวหน้าต่างๆ รวมทั้งรับทราบความคิดเห็นของบุคคลในกลุ่มต่างๆ ท าให้เกิดการริเร่ิม
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สร้างสรรค์ การพัฒนาตนเอง สังคม ตลอดจนประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป หากขาดความรู้
หรือทักษะในการสื่อสาร ก็อาจส่งผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวันบกพร่องลงไปได้ 
 
 2.3  ความส าคัขต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ 
 ในวงการอุตสาหกรรมและธุรกิจ การปฏิบัติทางด้านเทคโนโลยีในการผลิต ตลอดจนการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้ต้องอาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นสถาบันหนึ่งซึ่งจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชน ลูกจ้างของ
โรงงานอุตสาหกรรมเองก็ได้มีการรวมตัวกันเป็นองค์การในรูปของสหภาพแรงงาน เพื่อที่จะให้มี
พลังในอันที่จะต่อรองแสดงความต้องการของตน และชี้ข้อบกพร่องของฝ่ายบริหาร นอกจากนั้น
โรงงานอุตสาหกรรมยังมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกฝ่ายต่างๆ อีกหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของโรงงาน ผู้บริโภคสินค้า เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล 
ฯลฯ การด าเนินกิจการของโรงงานอุตสาหกรรมนั้นย่อมมีผลกระทบต่อบุคคลเหล่านี้ไม่โดยตรงก็
โดยอ้อม รวมทั้งต้องอาศัยความสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลเหล่านี้ด้วย บุคคลประเภท
ต่างๆ เหล่านี้เป็นบุคคลที่โรงงานอุตสาหกรรมจะต้องสร้างความสัมพันธ์ด้วย กิจการด้านการ
สื่อสารแขนงหนึ่งที่ เรียกว่า การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) จึงได้เกิดขึ้น โรงงาน
อุตสาหกรรมได้อาศัยการประชาสัมพันธ์เป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อลดปัญหาความ
ขัดแย้ง สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดขึ้น และตรวจสอบประชามติหรือความคิดเห็นของ
ประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่มีต่อโรงงาน 
 ในแง่ของการผลิต การผลิตสินค้าของวงการอุตสาหกรรมสมัยใหม่กระท าโดยเคร่ืองจักร
ทันสมัยที่สามารถผลิตสินค้าออกมาได้เป็นจ านวนมาก (Mass Production) และสินค้าประเภท
เดียวกันของบริษัทหนึ่งก็มีลักษณะและคุณภาพที่ใกล้เคียงกับสินค้าของบริษัทคู่แข่งขันอ่ืนซึ่งมีอยู่
หลายบริษัท บริษัททั้งหลายจึงต้องแข่งขันกัน เพื่อให้ผู้ซื้อได้ทราบว่ามีสินค้าของตนอยู่ในตลาด 
สินค้าของตนมีลักษณะและคุณสมบัติอย่างไร รวมทั้งต้องการชี้ให้ผู้ซื้อเกิดความรู้สึกว่า สินค้าของ
ตนแตกต่างจากสินค้าของคู่แข่งอย่างไรบ้าง เช่น มีคุณภาพดีกว่า เด่นกว่าสินค้าของคู่แข่ง มีอายุการ
ใช้งานที่ยาวนานกว่าคู่แข่ง เป็นต้น ผลที่ตามมาก็คือการใช้การโฆษณา (Advertising) เป็นเคร่ืองมือ
ในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและชักจูงใจให้ประชาชนซื้อสินค้า ดังจะเห็นได้ในปัจจุบันว่า
การโฆษณาสินค้าได้เป็นไปอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง ตั้งแต่สินค้าประเภทของกินของเด็กไป
จนกระทั่งถึงสินค้าประเภทบ้าน รถยนต์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่มีราคาแพง โดยอาศัยสื่อต่างๆ เช่น  
ป้ายโฆษณาตามอาคาร ป้ายโฆษณาข้างรถและท้ายรถโดยสารประจ าทาง การโฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และอินเทอร์เน็ต 
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 ในด้านตัวผู้บริหารงานของบริษัทอุตสาหกรรมเอง  ก็ต้องมีบทบาทในการสื่อสารท า
หน้าที่ในการบริหารคนโดยอาศัยการสื่อสารเป็นเคร่ืองมือ และควรมีการสื่อสารที่ดีเพื่อความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน 
 กิจกรรมทางการสื่อสารที่กล่าวมานี้ ล้วนก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน 
ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานทุกระดับชั้น อันจะก่อให้เกิดความสามัคคี ร่วม
แรงร่วมใจ ลดปัญหาความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อการผลิตในอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ 
 
 2.4  ความส าคัขต่อการปกครอง 
 ในการปกครอง ไม่ว่าจะเป็นการปกครองในระบอบใดหรือการปกครองในระดับใด
นับตั้งแต่การปกครองท้องถิ่นไปจนถึงการปกครองในระดับชาติ ย่อมมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ 2 ฝ่ายคือ 
ผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองหรือประชาชน ผู้ปกครองย่อมมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้ถูก
ปกครองหรือประชาชน เพื่อสร้างความเจริญให้แก่สังคม และสร้างความผาสุกแก่ประชาชน 
ผู้ปกครองจ าเป็นต้องมีกฎหมาย มีอ านาจในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อสร้างความเป็นระเบียบใน
สังคม และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การจะกระท าเช่นนั้นได้ก็ต้องอาศัยการสื่อสารเป็นกลไก หรือ
เคร่ืองมือที่ส าคัญ ในการด าเนินการปกครองรัฐบาลมีความจ าเป็นที่จะต้องเผยแพร่ข่าวสารให้
ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการปฏิบัติตามนโยบายและกฎเกณฑ์ที่
รัฐบาลได้ก าหนดไว้ นอกจากการเผยแพร่ข่าวสารแล้วรัฐบาลยังมีความจ าเป็นในการที่จะได้
รับทราบถึงความรู้สึกนึกคิด และความต้องการหรือประชามติของประชาชนด้วย เพื่อที่จะได้ใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับประชามติในกรณีของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย หรือเพื่อควบคุมประชามติไม่ให้เบี่ยงเบน หรือต่อต้านนโยบายของรัฐบาล
ในกรณีของการปกครองในระบอบเผด็จการ 
 จากความจ าเป็นดังกล่าว จึงท าให้รัฐบาลหรือผู้ปกครองต้องจัดตั้งหน่วยงานทางด้านการ
สื่อสารขึ้น เพื่อท าหน้าที่ในด้านการเผยแพร่ข่าวสาร และการส ารวจหรือควบคุมประชามติ 
หน่วยงานทางด้านการสื่อสารเหล่านี้ มีความรับผิดชอบในการจัดวิธีการสื่อสารและก าจัดการ
สื่อสารที่สูญเปล่า เพื่อปรับปรุงให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ อันจะเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินการ
ปกครองของฝ่ายรัฐบาลหรือผู้ปกครอง 
 
 2.5  ความส าคัขต่อการเมืองระหว่างประเทศ 
 ในการด าเนินงานด้านการเมืองระหว่างประเทศกย่อมมีความจ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสาร
เป็นปัจจัยที่ส าคัญเช่นเดียวกัน เราจะเห็นได้ว่าเนื่องจากเหตุผลทางด้านการสื่อสาร และเหตุผล
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ทางด้านการเมือง จึงท าให้สังคมโลกในปัจจุบันเป็นสังคมที่แคบ พัฒนาการของเทคโนโลยีทางการ
สื่อสารช่วยท าให้ประเทศต่างๆ สามารถติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดเห็นกันได้
โดยสะดวกและรวดเร็ว ในท านองเดียวกันปัจจัยทางด้านการเมือง อันได้แก่ ระบอบการปกครอง 
แนวความคิด และผลประโยชน์ของประเทศชาติก็ท าให้เกิดการรวมตัวของประเทศต่างๆ เข้า
ด้วยกันเป็นกลุ่มๆ การรวมกลุ่มตามอุดมการณ์ทางการเมือง ความมั่นคงและการทหาร ตลอดจนการ
เศรษฐกิจ เป็นต้น 
 เพื่อผลในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนโยบายการเมืองระหว่างประเทศ 
ประเทศต่างๆ จึงจ าเป็นต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการสื่อสาร เพื่อเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับ
ประเทศของตน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศอ่ืนๆ เพื่อชักจูงให้ได้รับการสนับสนุนจาก
ประเทศอ่ืน และเพื่อศึกษาถึงความรู้สึกนึกคิดของประชาชนในประเทศอ่ืนที่มีต่อประเทศตน 
หน่วยงานส าคัญที่รับผิดชอบด้านการสื่อสารส าหรับการเมืองระหว่างประเทศ ได้แก่ กระทรวงการ
ต่างประเทศ และสถานทูตประจ าการยังประเทศต่างๆ ซึ่งด าเนินการจัดการสื่อสารให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะทางจิตใจ สังคม และวัฒนธรรมของประชาชนชาติต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่าง
ไปจากตน โดยอาศัยการสื่อสารชนิดต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
 การสื่อสารมีความส าคัญส าหรับคนทุกคน ส าหรับองค์กรทุกองค์กร ส าหรับสังคมทุก
สังคม ยิ่งในยุคโลกาภิวัตน์ หรือยุคเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ด้วยแล้ว การสื่อสารยิ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็น
และมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะพัฒนาการทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เช่น อินเทอร์เน็ต 
(Internet) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Phone) การประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์ (Video Conference) 
ฯลฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว สะดวก และเข้าถึงกันได้ง่ายมากกว่าแต่ก่อน 
 จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการสื่อสารมีความส าคัญในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล 
สังคม ประเทศ รวมไปถึงระดับโลก 
  
องค์ประกอบอองการสื่อสาร 
 ในการสื่อสารแต่ละคร้ังนั้นมิใช่จะประกอบเพียง ผู้พูดและผู้ฟังเท่านั้น ยังต้องประกอบ
ส่วนอ่ืนอ่ืนที่เรียกว่า องค์ประกอบของการสื่อสาร เพื่อให้การสื่อสารแต่ละคร้ังประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้พูดต้ังไว้  จึงควรท าความเข้าใจเร่ืององค์ประกอบของการสื่อสาร  
 องค์ประกอบของการสื่อสาร คือ ส่วนที่น ามาประกอบกันเพื่อท าให้เกิดการสื่อสาร หาก

ขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งแล้ว จะท าให้การสื่อสารนั้นไม่สมบูรณ์  (กอบกาญจน์  วงศ์วิ

สิทธิ์. 2551: 15)  ซึ่งการสื่อสารมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 5  ประการ  ดังนี้ 
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  1. ผู้ส่งสาร (Sender) คือ  บุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้สร้างและถ่ายทอดสารต่างๆ

ไปยังผู้รับ ด้วยวิธีการพูด  การเขียน การใช้กิริยาท่าทาง หรือสัญลักษณ์อ่ืนๆที่สามารถแปล

ความหมายได้  ซึ่งผู้ส่งสารที่ดีควรมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการสื่อสาร  มีความรู้ความเข้าใจใน

เนื้อหาที่ประสงค์จะถ่ายทอดไปยังผู้รับ  ควรวิเคราะห์ความสามารถและความพร้อมของผู้รับสาร  

และรู้จักเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับเร่ือง โอกาส  และความสามารถของผู้รับสารด้วย 

  2.สาร (Message) คือ  เร่ืองราวหรือข้อความที่ผู้ส่งสารต้องการถ่ายทอดให้ผู้รับ

สารได้รับรู้  ซึ่งอยู่ในรูปภาษาหรือสัญลักษณ์ที่สามารถสื่อความหมายได้เข้าใจตรงกัน ซึ่งสารจะ

ประกอบด้วยส่วนส าคัญ ๓ ส่วน คือ 

   2.1รหัสของสาร  (Message Codes) ได้แก่ ภาษา สัญลักษณ์หรือสัญญาณ

ที่มนุษย์คิดขึ้น เพื่อแสดงออกแทนความคิดหรือข้อเท็จจริงต่างๆ รหัสของสารนั้นสามารถจ าแนกได้

เป็น ๒ ประเภทใหญ่ คือ รหัสของสารที่ใช้ค าพูด (verbal message codes) ได้แก่ ภาษาที่มนุษย์สร้าง

ขึ้นเพื่อสื่อความหมาย  และรหัสของสารที่ไม่ใช้ค าพูด (nonverbal message codes) ได้แก่ ระบบ

สัญลักษณ์ สัญญาณ หรือเคร่ืองหมายใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ถ้อยค า เช่น อากัปกิริยา ธง 

ไฟสัญญาณต่างๆ  เป็นต้น   

   2.2เนื้อหาของสาร (Message Content) หมายถึง มวลความรู้และ

ประสบการณ์ที่มนุษย์ต้องการจะถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ลักษณะเนื้อหา

ของสารมี ๒ ประเภท ได้แก่ สารประเภทข้อเท็จจริง คือ เนื้อหาที่กล่าวถึงความจริงต่างๆที่มีอยู่ใน

โลก สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้   และสารประเภทข้อคิดเห็น เป็นสารที่มีเนื้อหาแสดงถึง

ความรู้สึก  แนวคิด และความเชื่อของผู้ส่งสาร ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นจริงหรือไม่ อาจท า

ได้เพียงแค่ประเมินความสมเหตุสมผล หรือความเป็นไปได้ของสารเท่านั้น 

   2.3การจัดสาร (Message Treatment) คือ การเรียบเรียง ล าดับความ การ

เลือกระดับความยากง่าย และรูปแบบการใช้ภาษา เพื่อให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจในเนื้อหาของสาร

ได้ตรงตามความต้องการของผู้ส่งสาร   
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  3.สื่อหรือช่องทางส่งสาร (Channel or Medium) สื่อหรือช่องทางส่งสาร หมายถึง 

สิ่งที่ท าหน้าที่น าสารไปยังผู้รับสาร  สวนิต  ยมาภัย. (2546:11-12)   ได้จ าแนกประเภทของสื่อที่

มนุษย์ใช้ในการสื่อสารออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้    

   3.1  สื่อบุคคลหรือสื่อมนุษย์ ได้แก่ โฆษก ผู้เล่านิทาน ตัวแทนเจรจา บุรุษ
ไปรษณีย์ พ่อสื่อ แม่สื่อ ผู้สื่อข่าว ทูต เป็นต้น 
   3.2 สื่อธรรมชาติ ได้แก่ เสียง แสง การจ้องมองหน้า การตบมือเรียก กระแอม 
การไอ บรรยากาศรอบตัว 
   3.3 สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ภาพ แผ่นพับ 
ใบปลิว      ใบประกาศ – ใบแจ้งความ 
   3.4  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์  
แถบบันทึกเสียง ดาวเทียมสื่อสาร เป็นต้น 
   3.4 สื่อเฉพาะกิจ  คือ สื่อที่ท าหน้าที่ในวงจ ากัดเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 

เช่น ป้ายชื่อถนน ป้ายโฆษณาตามที่สาธารณะ  จารึก ผู้ประกาศ จดหมาย รวมไปถึงการจัดกิจกรรม

บางอย่าง เช่น นิทรรศการ การประชุม การแสดงนานาชนิดทั้งที่เป็นพื้นบ้าน และที่เป็นสากล  การ

จัดงานตามเทศกาล เช่น งานเทศน์มหาชาติ  การจัดงานวันคืนสู่เหย้า การแข่งขันกีฬา เป็นต้น 

  4. ผู้รับสาร  (Receiver)  คือ  บุคคลที่เป็นจุดหมายปลายทางในกระบวนการ

สื่อสาร  ผู้รับสารอาจเป็นคนเดียวหรือหมู่คณะก็ได้  มีบทบาทในการก าหนดรู้ความหมายตาม

เร่ืองราวที่ผู้ส่งสารส่งผ่านสื่อมาถึงตน และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อผู้ส่งสาร ซึ่งการสื่อสารจะ

ประสบผลส าเร็จได้นั้น ก็ต่อเมื่อผู้รับสารได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีเจตนาชัดเจน  มีทัศนคติที่ดีต่อผู้

ส่งสาร   พยายามท าความเข้าใจกับสารที่ได้รับ  มีความรู้ทางภาษาดี มีความสามารถในการคิดและ

รับรู้ความหมายที่ผู้ส่งสารต้องการถ่ายทอด  รวมทั้งสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบสนองผู้ส่งสารได้  

  5.ปฏิกิริยาย้อนกลับ (Feedback)  คือ การเปลี่ยนแปลงท่าทีและพฤติกรรมของผู้รับ

สารเมื่อได้รับสารนั้นว่าพอใจหรือไม่พอใจ เช่น การพยักหน้า การยิ้ม  สีหน้าเฉยเมย เป็นต้น  

ปฏิกิริยาย้อนกลับนี้บางทีก็เรียกว่า  ผลของการสื่อสาร ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ผล

ทางบวก (positive feedback) เช่น เมื่อผู้พูดท าหน้าที่ส่งสารเร่ืองราวไปยังผู้ฟัง  และผู้ฟังแสดงความ

สนใจในเร่ืองที่ฟัง ตั้งใจฟัง พยักหน้าเห็นด้วยเป็นคร้ังคราว ใบหน้ายิ้มแย้ม หัวเราะ ปรบมือ เป็นต้น  
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และผลทางลบ (negative feedback)  เช่น การที่ผู้ฟังแสดงกิริยาท่าทางเบื่อหน่าย หาวนอน  สีหน้า

เคร่งเครียด ไม่เข้าใจในสิ่งที่ฟัง เป็นต้น   

          ปฏิกิริยาย้อนกลับหรือผลของการสื่อสารนับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญใน

กระบวนการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล สื่อสารกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ หรือการ

สื่อสารมวลชน เพราะเป็นตัวบ่งชี้ถึงผลของการสื่อสารในแต่ละคร้ังว่าผู้รับสารมีความรู้สึกนึกคิด

อย่างไรต่อสารที่ได้รับนั้น และท าให้องค์ประกอบของการสื่อสารครบบริบูรณ์ คือ มีการสื่อสารทั้ง

จากผู้ส่งสารและผู้รับสารที่เรียกว่า Two – way communication หรือการสื่อสารสองทาง ซึ่งสามารถ

เขียนออกมาเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 

 

 

 

     ปฏิกิริยาย้อนกลับ 

แผนภูมิที่ 1  แสดงองค์ประกอบของการสื่อสาร 

ที่มา : ศุภรัศมิ์  ฐิติกุลเจริญ.2546: 54 

 องค์ประกอบของการสื่อสารนั้นเป็นเร่ืองส าคัญอย่างหนึ่งแก่นักศึกษา  ในฐานะผู้ท าน้าที่

ส่งสารและผู้รับสาร  น าความรู้เร่ืององค์ประกอบของการสื่อสารไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และใช้ใน

การประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

 

 

ผู้ส่งสาร สาร สื่อ/ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับสาร 
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ตัวอย่างแสดงการพิจารณาองค์ประกอบอองการสื่อสาร 

ตัวอย่างท่ี 1  ต ารวจจราจรเป่านกหวีดและโบกมือให้ประชาชนผู้ใช้ถนนที่สี่แยกหน้าราชภัฏ
เชียงราย 
   ผู้ส่งสาร  คือ ต ารวจจราจร 
   สาร  คือ ความหมายจากเสียงนกหวีด 
      และการโบกมือ 
   สื่อ/ช่องทาง คือ เสียงนกหวีดและการโบกมือ 
   ผู้รับสาร คือ ประชาชน (บริเวณ) แยกหน้าราชภัฏเชียงราย 
 

ตัวอย่างท่ี 2  นักศึกษาชมการสาธิตการท าอาหารนานาชาติ เนื่องในวันมนุษยศาสตร์  ของคณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

   ผู้ส่งสาร  คือ ผู้ด าเนินกิจกรรมสาธิตอาหารนานาชาติ คณะ

มนุษยศาสตร์ 

   สาร  คือ เน้ือหาการท าอาหารนานาชาต ิ  

   สื่อ/ช่องทาง คือ การสาธิต (ท าให้ดูเป็นตัวอย่าง)  

   ผู้รับสาร คือ นักศึกษาที่มาชมงานวันมนุษยศาสตร์ 

  5. บริบทของการสื่อสาร หมายถึง สิ่งที่อยู่แวดล้อม หรือก ากับอยู่โดยรอบ

พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ เป็นเคร่ืองช่วยให้มนุษย์ก าหนดรู้ความหมาย เกิดความเข้าใจใน

พฤติกรรมนั้น  

    สวนิต ยมาภัย.  (๒๕๔๖ : ๒๗) ได้อธิบายว่า การสื่อสารของมนุษย์นั้น มิใช่จะประกอบด้วยผู้ส่ง
สาร  สาร  สื่อ  และผู้รับสารเท่านั้น  แต่ยังต้องเกิดขึ้นภายใน “บริบท” อย่างใดอย่างหนึ่งด้วย   ซึ่ง
บริบทของการสื่อสาร มีดังนี้ 
  5.1 ความเป็นมา (History) หมายถึง เบื้องหลังความเป็นมาของบุคคลที่กระท าการ
สื่อสาร เช่น แรงจูงใจ ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ธุรกิจ ทัศนคติ ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจน
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธภาพระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ผ่านมาแล้วด้วย  
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  5.2 ภาวะแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม(Socio and  Cultural Setting)  สังคม  

หมายถึง   สภาพการด ารงชีวิตที่เกี่ยวข้องพึ่งพากันระหว่างบุคคลในด้านต่างๆ เช่น ความเกี่ยวข้อง

ผูกพันในครอบครัว  ชุมชน  สถาบัน  และประเทศชาติ  ส่วนวัฒนธรรม หมายถึง แบบแผนทั้งที่

เป็นรูปธรรมและนามธรรมของการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม เช่น แบบแผนการแต่งกาย การแสดงกิริยา

อาการ   อาหารการกิน   ที่อยู่อาศัย  ความเชื่อ  ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี  การเข้าใจบริบท

ทางสังคมและวัฒนธรรม จะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมการสื่อสารของผู้คนในสังคมนั้นๆ  และท าให้

การสื่อสารน้ันบรรลุผลตามความมุ่งหมาย  

 5.3 ภาวะแวดล้อมทางกายภาพ  (Physical Setting)  ประกอบด้วยธรรมชาติ 

สถานที่ วัตถุ บุคคล แสง เสียง กาลเวลา และสภาพทางอุตุนิยม เช่น ฤดูกาล อุณหภูมิ และความชื้น

ของอากาศ ลักษณะทางกายภาพนี้เป็นเงื่อนไขส าคัญต่อการสื่อสาร   หากภาวะแวดล้อมทาง

กายภาพไม่เอ้ืออ านวย การสื่อสารอาจกระท าไม่ได้  เช่น การประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ

ประชาชนให้ช่วยกันประหยัดน้ า ไฟฟ้า ย่อมกระท าเมื่อเข้าฤดูร้อน และเกิดปัญหาความแห้งแล้ง  

การติดป้ายโฆษณาสาธารณะมักเลือกติดตามริมถนน ทางแยก เหนืออาคารสถานที่ หรืออยู่ใน

ต าแหน่งที่แลเห็นได้ชัดเจน การโฆษณาขายเคร่ืองปรับอากาศมักกระท าในช่วงฤดูร้อน เป็นต้น  

ส่วนการสื่อสารที่ไม่ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากภาวะแวดล้อมทางกายภาพเป็นอุปสรรค  เช่น เกิด

เสียงรบกวนท าให้การสื่อสารไม่ชัดเจน ไม่ราบรื่น คลื่นรบกวนทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 

โทรศัพท์  อากาศที่ร้อนหรือหนาวจัดมีผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกของผู้สื่อสารในขณะนั้น เป็นต้น 

 
ประเภทอองการสื่อสาร 
 
 การสื่อสารของมนุษย์เรานั้นจ าแนกออกได้เป็นหลายประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะที่
แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามในสถานการณ์การสื่อสาร (Communication Situation) หนึ่งๆ นั้น 
อาจเรียกชื่อได้หลายๆ ชื่อ หรืออาจจัดเป็นประเภทของการสื่อสารได้หลายประเภท สุดแท้แต่ว่าเรา
จะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ในที่นี้จะแสดงการจ าแนกประเภทของการสื่อสารโดยใช้
เกณฑ์ในการจ าแนกที่ส าคัญ 5 เกณฑ์(เทพฤทธิ์  เยาว์ธานี, 2549 : 24) ดังนี้  
 1. เส้นทางการไหลของข่าวสาร 
 2. จ านวนของผู้ท าการสื่อสาร 
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 3. ภาษาหรือสัญลักษณ์ 
 4. การเห็นหน้ากัน 
 5. ความแตกต่างระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร 
 
 1. การจ าแนกประเภทอองการสื่อสารโดยใช้เส้นทางการไหลอองอ่าวสารเป็นเกณฑ์ 
 เกณฑ์แรกที่สามารถน ามาใช้ในการจ าแนกประเภทของการสื่อสารก็คือ การจ าแนกโดย
ใช้เส้นทางการไหลของข่าวสารเป็นเกณฑ์ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 1. การสื่อสารทางเดียว (One-Way Communication) คือ การสื่อสารที่ข่าวสารจะถูกส่ง
จากผู้ส่งไปยังผู้รับในทิศทางเดียว โดยไม่มีการตอบโต้กลับจากฝ่ายผู้รับ เช่น การสื่อสารผ่านสื่อ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ การออกค าสั่งหรือมอบหมายงาน  โดยฝ่ายผู้รับไม่มี
โอกาสแสดงความคิดเห็น ซึ่งผู้รับอาจไม่เข้าใจข่าวสาร หรือเข้าใจไม่ถูกต้องตามเจตนาของผู้ส่ง 
และทางฝ่ายผู้ส่งสารเมื่อไม่ทราบปฏิกิริยาของผู้รับสารจึงไม่อาจปรับการสื่อสารให้เหมาะสมได้ 
การสื่อสารแบบนี้ท าได้รวดเร็ว จึงเหมาะส าหรับการสื่อสารในเร่ืองที่เข้าใจง่าย 
 ในสถานการณ์ของการสื่อสารบางอย่าง มีความจ าเป็นต้องใช้การสื่อสารทางเดียว แม้ว่า
เร่ืองราวที่สื่อสารจะมีความซับซ้อนก็ตาม เช่น กรณีผู้รับและผู้ส่งไม่อาจพบปะ หรือติดต่อสื่อสาร
กันได้โดยตรง อาจใช้การสื่อสารแบบกลุ่มใหญ่และการสื่อสารมวลชนช่วยแพร่กระจายข้อมูล
ข่าวสารไปสู่ผู้รับได้อย่างรวดเร็ว 
 2. การสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) คือ การสื่อสารที่มีการส่งข่าวสาร
ตอบกลับไปมาระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ดังนั้น ผู้ท าการสื่อสารแต่ละฝ่ายจึงเป็นทั้งผู้ส่งและ
ผู้รับในขณะเดียวกัน ผู้ท าการสื่อสารมีโอกาสทราบปฏิกิริยาตอบสนองระหว่างกัน ท าให้ทราบผล
ของการสื่อสารว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และช่วยให้สามารถปรับพฤติกรรมในการสื่อสารให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ตัวอย่างการสื่อสารแบบสองทาง เช่น การพบปะพูดคุยกัน การพูด
โทรศัพท์ การออกค าสั่งหรือมอบหมายงาน  โดยฝ่ายรับมีโอกาสแสดงความคิดเห็น การสื่อสาร
แบบนี้จึงมีโอกาสประสบผลส าเร็จได้มากกว่า 
 
 2. การจ าแนกประเภทอองการสื่อสารโดยใช้จ านวนอองผู้ท าการสื่อสารเป็นเกณฑ์ 
 การจ าแนกประเภทของการสื่อสารโดยใช้จ านวนของผู้ท าการสื่อสารเป็นเกณฑ์ เป็นการ
จ าแนกโดยค านึงถึงจ านวนของบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การสื่อสาร (Communication 
Situation) หนึ่งๆ ว่า มีผู้ท าการสื่อสาร (ทั้งในฐานะผู้ส่งสารและในฐานะผู้รับสาร) จ านวนมากน้อย
เท่าใด แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท คือ 
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 1. การสื่อสารภายในบุคคล (Intrapersonal Communication) 
 2. การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) 
 3. การสื่อสารกลุ่มใหญ่ (Large Group Communication) 
 4. การสื่อสารในองค์การ (Organizational Communication) 
 5. การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) 
   2.1 การสื่อสารภายในบุคคล (Intrapersonal Communication) เป็นการสื่อสารของ
บุคคลคนเดียว เกิดขึ้นภายในตัวของบุคคล  ท าหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยมีระบบ
ประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System) ควบคุมการสื่อสารและเป็นตัวท าให้การสื่อสาร
เกิดขึ้น ท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสารและผู้รับสาร ประสาทส่วนที่ท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสารเรียกว่า “Motor 
Skills” ซึ่งประกอบด้วยกลไกในการออกเสียง (Vocal Mechanisms) ท าให้เกิดเสียงพูด เสียงร้องไห้ 
เป็นต้น ระบบกล้ามเนื้อที่มือ (Muscle Systems in Hand) ท าให้เกิดตัวหนังสือ ภาพ เป็นต้น 
ตลอดจนระบบกล้ามเนื้อในส่วนอ่ืนๆ ของร่างกายซึ่งท าให้เกิดกิริยาท่าทาง ในขณะที่ประสาทส่วน
ที่ท าหน้าที่เป็นผู้รับสารเรียกว่า “Sensory Skills” ซึ่งประกอบด้วยกลไกในการได้ยิน (Hearing 
Mechanisms) และประสาทตาในการมองเห็น เป็นต้น 
   เราจะเห็นได้ว่าแม้ในตัวบุคคลคนเดียว การสื่อสารก็มีขึ้นได้โดยอาศัยหลักที่ว่า มี
ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งในกรณีของการสื่อสารภายในบุคคลนี้มี Motor Skills เป็นผู้ส่งสาร และ 
Sensory Skills เป็นผู้รับสาร  ตัวอย่างของการสื่อสารภายในบุคคล ได้แก่ การพูดกับตัวเอง การร้อง
เพลงฟังคนเดียว การเขียนจดหมายแล้วอ่านตรวจทานก่อนส่ง การคิดถึงงานที่จะท า เป็นต้น 
   2.2 การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) ประกอบด้วย
บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ท าการสื่อสารกันในลักษณะที่ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถแลกเปลี่ยน
สารกันได้โดยตรง (Direct) และเป็นการสื่อสารแบบตัวต่อตัว (Person-to-Person) ดังนั้นการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลจึงเกิดขึ้นได้ทั้งในกรณีที่คน 2 คนท าการสื่อสารกัน เช่น การพูดคุยกันระหว่าง 2 คน 
การเขียนจดหมายถึงกัน และการพูดโทรศัพท์กัน เป็นต้น 
   ในขณะเดียวกันการสื่อสารระหว่างบุคคลอาจประกอบไปด้วยคนจ านวนมากกว่า 
2 คนก็ได้ หากคนเหล่านั้นสามารถท าการสื่อสารกันได้ ในลักษณะที่ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร
สามารถแลกเปลี่ยนข่าวสารกันได้โดยตรง (Direct) และเป็นแบบตัวต่อตัว (Person-to-Person) 
อย่างไรก็ตามการสื่อสารซึ่งประกอบด้วยคนจ านวนมากกว่า 2 คนนั้นจะต้องสามารถคงลักษณะ
ของการแลกเปลี่ยนข่าวสารกันได้โดยตรง (Direct) ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร จึงจะถือว่าเป็นการ
สื่อสารระหว่างบุคคล 
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   2.3 การสื่อสารกลุ่มใหญ่ (Large Group Communication) เป็นการสื่อสารที่
ประกอบด้วยคนจ านวนมากซึ่งมารวมอยู่ในที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน แต่เนื่องจากจ านวนคนที่มา
ท าการสื่อสารกันนั้นมีจ านวนมากเกินไป จึงท าให้ไม่เข้าลักษณะของการสื่อสารระหว่ างบุคคล
เพราะในการสื่อสารกลุ่มใหญ่นี้ โอกาสที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารจะแลกเปลี่ยนข่าวสารกันได้โดยตรง
นั้นมีอยู่น้อย รวมทั้งลักษณะของการสื่อสารแบบตัวต่อตัวก็เป็นไปได้ยาก ตัวอย่างของการสื่อสาร
กลุ่มใหญ่ ได้แก่ การอภิปรายในหอประชุม การพูดหาเสียงเลือกตั้ง การสอนที่มีผู้เรียนจ านวนมาก
จนต้องจัดผู้เรียนอยู่ในหลายๆ ห้องเรียนโดยอาศัยสื่อการสอนเข้ามาช่วยในการสอน เช่น โทรทัศน์
วงจรปิด และการใช้เคร่ืองขยายเสียง เป็นต้น 
   2.4การสื่อสารในองค์การ (Organizational Communication) เป็นการสื่อสาร
ระหว่างผู้ที่ เป็นสมาชิกขององค์การหรือหน่วยงานที่ เป็นทางการ (Formal or Complex 
Organization) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายที่ชัดเจน มีการจัด
องค์การ มีการแบ่งงานกันท า เพื่อปฏิบัติภารกิจขององค์การหรือหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย 
เน่ืองจากในการจัดองค์การนั้น มีการแบ่งสายงานและล าดับขั้นของความรับผิดชอบและการบังคับ
บัญชา ดังนั้นลักษณะของการสื่อสารในองค์การจึงจ าเป็นต้องจัดให้สอดคล้องกับโครงสร้างของ
องค์การด้วย โดยปกติการสื่อสารในองค์การจะประกอบไปด้วย การสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชา
กับผู้ใต้บังคับบัญชา (Upward and Downward Communication) การสื่อสารระหว่างผู้ร่วมงานใน
ระดับเดียวกัน (Horizontal Communication) และการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่อยู่คนละสาย
งานกันและต่างระดับกัน (Diagonal Communication) ตัวอย่างของการสื่อสารในองค์การ ได้แก่ การ
สื่อสารในบริษัท การสื่อสารในโรงงานอุตสาหกรรม การสื่อสารในหน่วยงานราชการ โรงเรียน 
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เป็นต้น 
   2.5 การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) เป็นการสื่อสารที่ถ่ายทอดความรู้
ข่าวสารโดยสื่อมวลชน (Mass media) ไปยังผู้รับที่มีจ านวนมาก มีความแตกต่างกันและไม่เป็นที่
รู้จักของผู้ส่งสาร โดยผู้ส่งสารจะปฏิบัติงานในรูปขององค์การที่สลับซับซ้อน มีการแบ่งงานกันท า
อย่ างกว้างขวางและมีค่ าใช้จ่ ายในการด า เนินกิจการค่อนข้างสูง  เช่น  การสื่ อสารโดย
วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ นิตยสาร ภาพยนตร์ และการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต 
การสื่อสารประเภทนี้อาจท าให้ปฏิกิริยาการโต้ตอบเกิดขึ้นได้ยากและช้ากว่าการสื่อสารประเภทอ่ืน 
อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่าการสื่อสารมวลชน เป็นผลผลิตของความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี 
และวิวัฒนาการของการติดต่อสื่อสารของมนุษย์ ซึ่งเกิดมาจากการคิดค้นหาเคร่ืองมือในอันที่จะ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารไปยังมวลชนจ านวนมาก เพื่อให้ไปถึงประชาชนผู้รับสารในเวลาเดียวกัน
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หรือไล่เลี่ยกัน สารที่ส่งออกไปมีลักษณะเป็นสาธารณะ มีความรวดเร็วและไม่ยั่งยืน เป็นการสื่อสาร
ที่มีความเหมาะสมส าหรับสังคมที่มีการขยายตัว และมีความสลับซับซ้อนของกลุ่มคนภายในสังคม 
   สื่อมวลชนจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการน าสารจากต้นตอหรือแหล่งข่าวไปสู่
ทั้งประชาชนและรัฐบาลหรือจากรัฐบาลไปสู่ประชาชน และจากประชาชนไปสู่รัฐบาล ด้วยการ
น าเสนอข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ ที่สามารถไปแสวงหามาได้จากแหล่งข่าว วิธีการน าเสนอนั้น
อาจน าเสนอในรูปของการแสดงความคิดเห็นก็ได้ โดยเหตุนี้การส่งสารผ่านการสื่อสารมวลชนซึ่ง
ไม่อาจก าหนดตัวผู้รับสารได้แน่ชัดดังกล่าวนี้ จึงต้องมีการกลั่นกรองให้ดีก่อนการน าเสนอ มิฉะนั้น
อาจเกิดผลเสียหายหรือเกิดการแปลความหมายไปในทางที่ผิดเพี้ยนได้ ผู้ที่ท างานในองค์กรด้านการ
สื่อสารมวลชนจึงต้องมีความเป็นกลางในการน าเสนอ มีความรับผิดชอบสูง ค านึงถึงความถูกต้อง
เป็นหลักปฏิบัติ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด  
 
 3.  การจ าแนกประเภทอองการสื่อสารโดยใช้ภาษาหรือสัขลักษณ์เป็นเกณฑ์ 
 การจ าแนกประเภทของการสื่อสารตามเกณฑ์นี้ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
   3.1 การสื่อสารเชิงวัจนภาษา (Verbal Language Communication) หมายถึง การ
สื่อสารด้วยการใช้ภาษาพูด หรือภาษาเขียนในการสื่อสาร หัวใจส าคัญของการสื่อสารประเภทนี้อยู่
ที่การใช้ภาษาพูด หรือภาษาเขียนในการสื่อสารเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น การพูดคุยกันด้วยภาษาไทย 
การเขียนจดหมายถึงกันด้วยภาษาไทย การพูดคุยกันด้วยภาษาอังกฤษ การติดต่อกันด้วยจดหมาย
เป็นภาษาอังกฤษ ฯลฯ เป็นต้น 
   3.2 การสื่อสารเชิงอวัจนภาษา (Non-Verbal Language Communication) หมายถึง 
การสื่อสารโดยใช้รหัสหรือสัญลักษณ์อย่างอ่ืน ที่ไม่ใช่ภาษาพูดหรือภาษาเขียนในการสื่อสาร 
ยกตัวอย่างเช่น ภาษาท่าทาง การแสดงออกทางใบหน้า สายตา ตลอดจนถึงน้ าเสียง ระดับเสียง 
ความเร็วในการพูด รหัสหรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่อสารเชิงอวัจนภาษา มี 6 อย่าง คือ เวลา (Time) 
เนื้อที่หรือระยะ (Space) กิริยาอาการ (Action) สิ่งของ (Object) ลักษณะทางร่างกาย (Physical 
Characteristics) และปริภาษา (Paralanguage) 
 
 4.  การจ าแนกประเภทอองการสื่อสารโดยใช้การเห็นหน้ากันเป็นเกณฑ์ 
 การจ าแนกประเภทของการสื่อสารในลักษณะนี้ จะพิจารณาว่าผู้ส่งสารกับผู้รับสารเห็น
หน้ากันหรือไม่ในขณะที่ท าการสื่อสารกัน แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
   4.1 การสื่อสารแบบเฉพาะหน้า (Face-to-face Communication) หมายถึง การ
สื่อสารที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถเห็นหน้าซึ่งกันและกันได้ ในขณะที่ท าการสื่อสารกัน
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สามารถสังเกตเห็นกิริยาท่าทางของฝ่ายตรงข้ามได้โดยตรงทันที การสื่อสารลักษณะนี้ผู้รับสารจะมี
โอกาสหลีกเลี่ยงการรับข่าวสารในขณะนั้นได้ยาก   ตัวอย่างของการสื่อสารประเภทนี้ ได้แก่ การ
พูดคุยกันระหว่างคน 2 คน หรือคนหลายๆ คนต่อหน้ากัน การประชุมกลุ่มย่อย การเรียนการสอน
ในห้องเรียน เป็นต้น 
   4.2 การสื่อสารแบบมีสิ่งสกัดกั้น (Interposed Communication) การสื่อสาร
ลักษณะนี้ผู้ส่งสารไม่สามารถเห็นหน้ากันได้ เพราะอยู่ห่างไกลจากกันด้วยระยะทางและสถานที่ ทั้ง
สองฝ่ายไม่สามารถสังเกตเห็นกิริยาท่าทางของกันและกันได้ เพราะมีสิ่งสกัดกั้นระหว่างผู้ส่งสาร
กับผู้รับสารตัวอย่างของการสื่อสารประเภทนี้ ได้แก่ การเขียนจดหมายถึงกัน การพูดกันทาง
โทรศัพท์ การส่งเอสเอ็มเอส (SMS) หรือเอ็มเอ็มเอส (MMS) การส่งโทรพิมพ์ การสื่อสารทาง
หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือการสื่อสารกันทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-
mail)  เป็นต้น 
 
 5.  การจ าแนกประเภทอองการสื่อสารโดยใช้ความแตกต่างระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร
เปน็เกณฑ์ 
 การจ าแนกประเภทของการสื่อสารในลักษณะนี้ค านึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเชื้อชาติ 
วัฒนธรรม และประเภทของผู้ส่งสารกับผู้รับสารเป็นเกณฑ์ในการจ าแนกเป็น 3 ประเภท คือ 
   5.1 การสื่อสารระหว่างเชื้อชาติ (Interracial Communication) การสื่อสารประเภท
นี้เป็นการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารที่มีความแตกต่างกันในเร่ืองเชื้อชาติ ประเทศบาง
ประเทศมีพลเมืองประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ เช่น ในสหรัฐอเมริกามีทั้งคนผิวขาว ผิวด า คนเชื้อ
ชาติจีน เม็กซิกัน อิตาเลียน และยิว ในมาเลเซียมีทั้งคนจีน มาเลย์ และอินเดีย ซึ่งแต่ละเชื้อชาติ ก็มี
ความเป็นอยู่ มีความคิด และมีประเพณีของตนแตกต่างกันไป การสื่อสารระหว่างคนต่างเชื้อชาติกัน
นี้ย่อมมีปัญหามากกว่าการสื่อสารระหว่างคนเชื้อชาติเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากปัญหาทางสังคมและ
การเมืองในประเทศเหล่านี้ ซึ่งเกิดจากความแตกต่างกันในเร่ืองเชื้อชาติ ก่อให้ เกิดปัญหาเชื้อชาติ 
ปัญหาชนกลุ่มน้อย ปัญหาการแบ่งแยกดินแดน ปัญหาการแบ่งแยกสีผิว เป็นต้น อาจกลายเป็น
ปัญหาลุกลามใหญ่โตจนถึงขั้นเกิดสงครามกลางเมืองก็เป็นได้ เราจึงต้องใช้ความรอบคอบและ
ระมัดระวังในการสื่อสาร 
   5.2 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Cross-cultural or Intercultural 
Communication) การสื่อสารประเภทนี้เป็นการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารที่มีความ
แตกต่างกันทางวัฒนธรรม การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมนี้เกิดขึ้นได้ทั้งในระหว่างคนที่อยู่ใน
ประเทศเดียวกัน แต่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น คนภาคเหนือ คนภาคกลาง คนภาคใต้ และคน
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ภาคอีสานของประเทศไทย ย่อมมีวัฒนธรรมแตกต่างกันออกไป นอกจากนั้นการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมยังเกิดขึ้นได้ระหว่างคนที่เป็นประชาชนของประเทศต่างกันได้ด้วย เช่น การสื่อสาร
ระหว่างคนไทยกับคนอเมริกัน การสื่อสารระหว่างคนไทยกับคนซาอุดิอาระเบีย ฯลฯ ซึ่งทั้งสอง
ฝ่ายมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
   อย่างไรก็ตาม การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในปัจจุบัน จะมีขอบเขตในการ
อธิบายที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เนื่องจากโลกได้เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีทางการสื่อสารมีความ
เจริญก้าวหน้า มีการติดต่อสื่อสารของคนที่มีวัฒนธรรมต่างกันค่อนข้างมาก เช่น บริษัทข้ามชาติที่มี
คนต่างชาติเข้ามาบริหารงาน การน าเอาชิ้นงานโฆษณาของคนที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมจาก
ต่างประเทศเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย ก็เป็นการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน 
   5.3 การสื่อสารระหว่างประเทศ (International Communication) เป็นการสื่อสาร
ระดับชาติระหว่างคนที่เป็นประชาชนของประเทศต่างกัน ลักษณะของผู้ที่ท าการสื่อสารระหว่าง
ประเทศนี้ มีลักษณะเป็นทางการมากกว่าการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ผู้ที่ท าการสื่อสารท าหน้าที่
เป็นตัวแทนของประเทศของตน เช่น นักการทูต ตัวแทนของรัฐบาล ข้าราชการ การประชุมของ
คณะผู้แทนประเทศต่างๆ ในองค์การสหประชาชาติ เป็นต้น ผู้ท าการสื่อสารมีพันธะและความ
รับผิดชอบต่อชื่อเสียงและผลประโยชน์ของประเทศชาติ ในปัจจุบันการสื่อสารระหว่างประเทศมี
ขอบเขตครอบคลุมและกว้างไกลมาก เนื่องจากเครือข่ายการสื่อสารของโลกมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไป องค์กรต่างๆ ระดับประเทศได้ใช้สื่อที่มีขีดความสามารถและศักยภาพในการ
ติดต่อสื่อสารสูงและครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง ท าให้โลกมีลักษณะที่ เ รียกว่าโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) โลกที่กว้างใหญ่ไพศาลถูกย่นย่อเข้ามารวมกันด้วยเคร่ืองมือและเทคโนโลยีทางการ
สื่อสาร 
 
วัตถุประสงค์อองการสื่อสาร 
 การที่คนเราท าการสื่อสารกันนั้น ผู้ส่งสารกับผู้รับสารจะมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร ซึ่ง
จะเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การสื่อสารประสบความส าเร็จ โดยทั่วไปแล้วเราพอสรุปได้ว่า ผู้ส่งสาร
และผู้รับสารมีวัตถุประสงค์ที่แสดงความต้องการในการสื่อสาร ดังต่อไปนี้ 
 1. วัตถุประสงค์อองผู้ส่งสาร ในการท าการสื่อสารผู้ส่งสารมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1) เพื่อแจ้งให้ทราบ (Inform) ซึ่งหมายความว่า ในการท าการสื่อสารนั้นผู้ส่งสารมี
ความต้องการที่จะบอก แจ้ง หรือชี้แจงข่าวสารเร่ืองราว เหตุการณ์ ข้อมูล หรือสิ่งอ่ืนใดให้ผู้รับสาร
ได้รับทราบหรือเกิดความเข้าใจ 
  2) เพื่อสอนหรือให้การศึกษา (Teach or Educate) ซึ่งหมายความว่า ผู้ส่งสารมีความ
ต้องการที่จะสอนวิชาความรู้หรือเร่ืองราวที่มีลักษณะเป็นวิชาการ เพื่อให้ผู้รับสารได้รับความรู้
เพิ่มขึ้นจากเดิม 
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  3) เพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง (Please or Entertain) ซึ่งหมายความว่า
ในการสื่อสารน้ันผู้ส่งสารมีความต้องการที่จะท าให้ผู้รับสารเกิดความร่ืนเริงบันเทิงใจจากสารที่ตน
ส่งออกไป ไม่ว่าจะในรูปของการพูด การเขียน หรือการแสดงกิริยาท่าทาง 
  4) เพื่อเสนอหรือชักจูงใจ (Propose or Persuade) ซึ่งหมายความว่า ผู้ส่งสารได้
เสนอแนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อผู้รับสาร และมีความต้องการชักจูงใจให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตาม
หรือยอมรับปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน 
 2. วัตถุประสงค์อองผู้รับสาร ในการท าการสื่อสารผู้รับสารมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1) เพื่อทราบ (Understand) ซึ่งหมายความว่า ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการสื่อสาร
นั้น ผู้รับสารมีความต้องการที่จะทราบเร่ืองราวข่าวสาร เหตุการณ์ ข้อมูล หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีผู้แจ้ง
หรือรายงาน หรือชี้แจง หากข่าวสารที่ได้รับทราบนั้นเป็นของใหม่ก็ท าให้ผู้รับสารได้ข่าวสาร
เพิ่มเติม หากข่าวสารที่ได้รับทราบนั้นเป็นสิ่งที่ตนได้เคยทราบมาก่อน ก็เป็นการยืนยันความถูกต้อง
ของข่าวสารที่ตนมีอยู่ให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น ในทางตรงกันข้าม  หากข่าวสารที่ได้มาใหม่ขัดแย้ง
กับข่าวสารที่ตนมีอยู่เดิม ผู้รับสารก็จะได้พิจารณาว่าข่าวสารใดมีความน่าเชื่อถือหรือมีความถูกต้อง
มากกว่ากัน 
  2) เพื่อเรียนรู้ (Learn) ซึ่งหมายความว่า การแสวงหาความรู้ของผู้รับสารจากการ
สื่อสาร ลักษณะของสารในกรณีนี้ มักจะเป็นสารที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิชาความรู้และวิชาการ
เป็นการหาความรู้เพิ่มเติม และเป็นการท าความเข้าใจกับเนื้อหาสาระในการสอนของผู้ส่งสาร 
  3) เพื่อหาความพอใจ (Enjoy) ซึ่งหมายความว่า โดยปกติคนเรานั้นนอกจากต้องการ
จะทราบข่าวคราว เหตุการณ์ และศึกษาหาความรู้แล้ว เรายังต้องการความบันเทิง ต้องการการ
พักผ่อนหย่อนใจด้วย ดังนั้น ในบางโอกาสในบางสถานการณ์คนเราในฐานะผู้รับสารจึงมีความ
ต้องการที่จะแสวงหาสิ่งที่สามารถสร้างความขบขัน บันเทิง และความสบายใจให้แก่ตนเองด้วย 
  4) เพื่อกระท าหรือตัดสินใจ (Dispose or Decide) ซึ่งหมายความว่า ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของคนเรานั้น สิ่งหนึ่งที่เราต้องกระท าอยู่เสมอก็คือการตัดสินใจกระท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ในการตัดสินใจของเรานั้น มักจะได้รับการเสนอแนะหรือชักจูงใจให้กระท าอย่างนั้น
อย่างนี้จากบุคคลอ่ืนอยู่เสมอ ทางเลือกในการตัดสินใจของเราขึ้นอยู่ที่ว่าข้อเสนอแนะนั้นๆ มีความ
น่าเชื่อถือและเป็นไปได้เพียงใด รวมทั้งอาศัยจากข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ความเชื่อ และ
ประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาเป็นเคร่ืองมือในการตัดสินใจของเรา 
 จะเห็นได้ว่า ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารต่างมีวัตถุประสงค์ของตนเอง มีความต้องการของ
ตนเอง เมื่อใดก็ตามที่วัตถุประสงค์หรือความต้องการของทั้งสองฝ่ายสอดคล้องกัน การสื่อสารก็
ประสบผลส าเร็จ ทั้งสองฝ่ายต่างบรรลุวัตถุประสงค์  ในทางตรงกันข้าม หากวัตถุประสงค์หรือ
ความต้องการของทั้งสองฝ่ายไม่สอดคล้องกันหรือขัดแย้งกัน การสื่อสารก็ประสบความล้มเหลว 
 ดังนั้น จึงสรุปวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร และวัตถุประสงค์ของผู้รับสารในการสื่อสารได้ 
ดังนี ้
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ตารางท่ี  1  แสดงวัตถุประสงค์อองผู้ส่งสารและวัตถุประสงค์อองผู้รับสาร 
 
วัตถุประสงค์อองผู้ส่งสาร วัตถุประสงค์อองผู้รับสาร 
1.เพื่อแจ้งให้ทราบ (Inform) 
2.เพื่อสอนหรือให้การศึกษา (Teach or Educate) 
3.เพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง 
(Please or Entertain) 
4.เพื่อเสนอหรือชักจูงใจ (Propose or Persuade) 

1.เพื่อทราบ (Understand) 
2.เพื่อเรียนรู้ (Learn) 
3.เพื่อหาความพอใจ (Enjoy) 
 
4.เพื่อกระท าหรือตัดสินใจ (Dispose or Decide) 

 
ที่มา : เทพฤทธิ์  เยาว์ธานี, 2549 : 22 
 
อุปสรรคอองการสื่อสารและแนวทางการแก้ไอ 
 การสื่อสารในแต่ละคร้ังไม่ได้ประสบผลส าเร็จทุกคร้ังไป  มีอุปสรรคหลายประการที่ท า
ให้การสื่อสารไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในบางสถานการณ์  เพื่อให้การสื่อสารแต่ละคร้ังประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์นั้น  จึงควรศึกษาอุปสรรคของการสื่อสารและแนวทางการแก้ไข ใช้
เป็นตัวอย่างการแก้ไขปัญหาการสื่อสารต่อไปใน  
 1. อุปสรรคอองการสื่อสาร 
  1.1 อุปสรรคที่เกิดจากผู้ส่งสาร 
  จุดเร่ิมต้นของการสื่อสารอยู่ที่ผู้ส่งสาร ถ้าผู้ส่งสารขาดความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอต่อ
การสื่อสารแล้ว การสื่อสารย่อมจะขาดประสิทธิผล ผู้ส่งสารที่ดีจึงต้องมีความพร้อมในการสื่อสาร
โดยเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรู้ในสารที่จะสื่อออกไป เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการส่ง
สาร มีทัศนคติที่ดีต่อทุกองค์ประกอบของการสื่อสาร ควบคุมความรู้สึกและความเชื่อมั่นของตนเอง
ในขณะสื่อสารได้ และพฤติกรรมการแสดงออกในการสื่อสารมีความสอดคล้องกับเน้ือหาสาระของ
สาร 
 1.2 อุปสรรคที่เกิดจากสาร 
  คุณภาพและปริมาณของสาร ลักษณะความเหมาะสมและความต่อเนื่องของเนื้อหา
สาร ความหมายของสารที่แตกต่างกัน การจัดล าดับและประเภทของสาร ความแน่นอนชัดเจนและ
ถูกต้องของสาร การเลือกสรรสาร การใช้ภาษาที่เหมาะสม สารที่ขัดต่อความคิดความเชื่อและ
ค่านิยม สารที่มีเนื้อหาสลับซับซ้อน ล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรคของการสื่อสารที่เกิดจากสารทั้งสิ้น 
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1.3  อุปสรรคที่เกิดจากช่องทางการสื่อสาร  
  การใช้ช่องทางการสื่อสารที่ไม่เหมาะสม อุปสรรคที่เกิดจากสภาพแวดล้อมหรือ
สถานการณ์ในขณะที่ท าการสื่อสารไม่ดี เช่น ผิดกาลเทศะ หรือเกิดสิ่งรบกวนทางด้านกลไกของ
ช่องทางการสื่อสาร (Mechanical Noise) เป็นต้น 
  1.4  อุปสรรคที่เกิดจากผู้รับสาร 
  จุดสิ้นสุดของการสื่อสารอยู่ที่ผู้รับสาร อุปสรรคที่เกิดจากผู้รับสารเนื่องมาจากการ
เลือกในการสื่อสาร (Selectivity in Communication) ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเปิดรับ (Selective 
Exposure) การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) การเลือกรับรู้และเลือกตีความ (Selective 
Perception and Interpretation) และการเลือกจดจ า (Selective Retention) การเลือกที่กล่าวมานี้ 
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับสารเป็นส าคัญ นอกจากนี้ พื้นฐานความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ความพร้อม ความสนใจ ความรับผิดชอบ และอารมณ์ของผู้รับสารยังมีผลต่อการสื่อสารด้วย 
 
 2.  แนวทางการแก้ไอ 
  2.1  การแก้ไอที่ผู้ส่งสาร 
  ผู้ส่งสารที่ดีควรจะมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  1.ทักษะในการสื่อสาร ซึ่งหมายถึง ความช านาญ หรือความสามารถในการสื่อสาร 
  2.ทัศนคติในการสื่อสาร ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดท่าทีของผู้ส่งสารในการสื่อสาร ผู้ส่งสาร
จะประสบความส าเร็จในการสื่อสารเพียงไร ขึ้นอยู่กับทัศนคติที่มีต่อตนเอง ทัศนคติที่มีต่อสาร และ
ทัศนคติที่มีต่อผู้รับสาร 
  3.ระดับความรู้ หากผู้ส่งสารมีความรู้ในเนื้อหาสาระของเร่ืองที่จะสื่อสารและความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารได้ดีเพียงใด ความแจ่มชัดและความเข้าใจที่ปรากฏกับผู้รับสารยิ่งมี
ประสิทธิผลดีเพียงนั้น 
  4.ความเข้าใจในสถานภาพของระบบสังคมและวัฒนธรรม การที่ผู้ส่งสารมีความ
เข้าใจในสถานภาพของระบบสังคมและวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี ย่อมจะท าให้เขามีอิทธิพลต่อการ
สื่อสารได้มาก เพราะผู้ส่งสารสามารถปรับใช้หรือดัดแปลงวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมต่อการ
ยอมรับของผู้รับสารได้ 
  2.2  การแก้ไอที่สาร 
  สารที่ดีควรจะมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  1.สารน้ันจะต้องมุ่งถึงผู้รับสารและได้รับความสนใจจากผู้รับสาร 
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  2.สารต้องมีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเหมือนกันของผู้ส่งสารและผู้รับสารเพื่อ
แลกเปลี่ยนความหมายให้กันและกันได้เป็นที่เข้าใจอย่างชัดเจน 
  3.สารต้องเร้าความต้องการของผู้รับและแนะน าวิธีการที่ผู้ รับสารจะได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ เช่น การโฆษณาสินค้า นอกจากจะเน้นเร้าความต้องการของผู้รับสาร โดย
ท าให้เกิดความอยากซื้อแล้ว ผู้ส่งสารจะต้องบอกถึงวิธีซื้อหรือสถานที่ซื้อด้วย 
  4.สารต้องแนะน าวิธีที่ผู้ รับสารที่จะตอบสนองความต้องการของตนตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ของกลุ่ม สอดคล้องกับครรลองวิถีชีวิตของกลุ่ม (Canalizing) 
  2.3  การแก้ไอที่สื่อหรือช่องทาง 
  ช่องทางการสื่อสารที่ดีควรจะมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  1.ความเหมาะสมของสื่อกับผู้ส่งสาร ซึ่งหมายถึง การเข้ากันได้กับความสามารถ 
ความช านาญในการใช้สื่อประเภทนั้นๆ ของผู้ส่งสาร เช่น ผู้ส่งสารเป็นผู้ที่มีความสามารถในด้าน
การเขียนหนังสือก็ควรเลือกวิธีการเขียนในการสื่อสาร หรือหากผู้ส่งสารมีความสามารถหรือมี
ความถนัดในการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ก็ควรใช้สื่อคอมพิวเตอร์ตามที่ตนถนัด 
  2.ความเหมาะสมของสื่อกับเนื้อหาของสาร ซึ่งได้แก่ ระดับความสามารถของสื่อแต่
ละประเภทที่จะเป็นตัวกลางซึ่งสามารถถ่ายทอดข่าวสาร เนื้อหา อารมณ์ และความรู้สึกนึกคิดต่างๆ 
ของผู้ส่งสารได้ดี และผู้รับสารก็สามารถรับรู้สารที่ถูกสื่อออกมานั้นได้ดีเช่นกัน 
  3.ความเหมาะสมของสื่อกับผู้รับสาร ซึ่งได้แก่ ความสามารถในการเข้าถึงสื่อประเภท
ต่างๆ ของผู้รับสาร เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ ผู้รับสารจะต้องมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ จึงจะ
สามารถรับข่าวสารจากสื่อประเภทนี้ได ้
  4.ความเหมาะสมของสื่อกับสภาพแวดล้อม ซึ่งหมายถึงการเข้ากันได้ของสื่อหรือ
สมรรถนะของสื่อที่จะสามารถส่งสัญญาณหรือข้อมูลได้ดีกับสภาพแวดล้อมของการสื่อสารที่
เป็นอยู่ในขณะนั้น 
  5.ความเหมาะสมของสื่อกับปัจจัยด้านเงินทุน ซึ่ง เป็นปัจจัยที่ค่อนข้างส าคัญ
โดยเฉพาะในปัจจุบันที่อุปกรณ์และเคร่ืองมือการสื่อสารที่ทันสมัยมักมีราคาแพง สื่อแต่ละประเภท
จะมีค่าใช้จ่ายหรือการลงทุนที่แตกต่างกัน 
  2.4  การแก้ไอที่ผู้รับสาร 
  ผู้รับสารที่ดีควรจะมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  1.ทักษะในการสื่อสาร ผู้รับสารจะต้องมีความสามารถหรือช านาญในทักษะการ
สื่อสาร 
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  2.ทัศนคติในการสื่อสาร ทัศนคติดังกล่าวประกอบด้วยทัศนคติต่อตนเอง ต่อสารและ
ต่อผู้ส่งสาร 
  3.ระดับความรู้ ความรู้เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และแปลความหมายของสารเป็น
อย่างมาก ขณะเดียวกันถ้าผู้รับสารมีความรู้ในด้านกระบวนการของการสื่อสารด้วย การสื่อสารก็ยิ่ง
จะมีประสิทธิผลมากขึ้นด้วย 
  4.ความเข้าใจในสถานภาพของระบบสังคมและวัฒนธรรม ผู้รับสารเป็นสมาชิกของ
สังคมคนหนึ่งเช่นเดียวกับผู้ส่งสาร ถ้าทั้งสองมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์โดยเฉพาะ
กรอบแห่งการอ้างอิงร่วมกัน (Common Frame of Reference) การสื่อสารจะมีประสิทธิผลมาก 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการสื่อสาร 
 มนุษย์ใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการสื่อสารถึงกันและกัน ภาษากับการสื่อสารจึงมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออก ในที่นี้จะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการ
สื่อสาร 3 ด้าน ได้แก่ ความสัมพันธ์ด้านความหมาย ความสัมพันธ์ด้านวัตถุประสงค์ และ
ความสัมพันธ์ด้านบทบาทและหน้าที่ 
 
 1.  ความสัมพันธ์ด้านความหมาย 
 ความหมาย ซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการใช้ภาษากับการสื่อสาร คือ ความพยายามที่จะเข้าถึง
เนื้อแท้ของภาษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและรับรู้ตรงกัน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
การสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวกับความหมาย พอสรุป  (ปั่น  อะทะเทพ และคณะ, 2551 : 55) ได้ดังนี้  
 1. ภาษา คือ เสียงหรือกิริยาอาการที่ท าความเข้าใจกันได้ ค ากล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่า
มนุษย์ใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการสื่อความถึงกันและกัน ด้วยค าพูด ถ้อยค า หรือกิริยาอาการที่มี
ความหมาย ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความหมายทั้งนี้
เพื่อความเข้าใจร่วมกัน กล่าวคือทั้งผู้พูดและผู้ฟังจะต้องมีความเข้าใจรับรู้ตรงกัน และสามารถพูด
ตอบโต้กันได้ ดังนั้น ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างภาษากับการสื่อสารก็คือ ข้อตกลงร่วมกันของ
เจ้าของภาษาว่าต้องการให้เสียงพูดหรือกิริยาอาการที่ผู้ใช้ภาษาสื่อออกมานั้นท าหน้าที่แทน
ความหมายเกี่ยวกับเร่ืองใดนั่นเอง 
 2. การสื่อสาร คือ การติดต่อกันระหว่างมนุษย์ด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งจะท าให้ฝ่ายหนึ่งรับรู้
ความหมายของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเกิดผลตอบสนอง ค ากล่าวนี้แสดงนัยของการสื่อสารไว้  3 ประการ 
คือ  
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  1) การติดต่อกันระหว่างมนุษย์ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม เรียกอย่างเป็นทางการว่า 
“สื่อ” หมายถึงท าการติดต่อให้ถึงกัน ชักน าให้รู้จักกัน 
  2) การรับรู้ความหมายร่วมกัน เป็นจุดประสงค์หลักของการติดต่อกันของมนุษย์ ซึ่ง
ต้องอาศัยหนังสือหรือข้อความที่มีความหมาย เรียกอย่างเป็นทางการว่า “สาร” ฉะนั้นการรับรู้
ความหมายร่วมกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร จึงขึ้นอยู่กับคุณลักษณะส าคัญของสารซึ่ง
ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วน ได้แก่ เนื้อหาและภาษา 
  3) การตอบสนองต่อกัน เป็นผลที่สืบเนื่องตามมาหลังจากที่ผู้รับสารได้ท าความเข้าใจ
และรับรู้ความหมายของสารที่ติดต่อมาถึงตนแล้ว และหากสามารถท าความเข้าใจและรับรู้
ความหมายได้อย่างถูกต้องตรงกันโดยครบถ้วนแล้ว ผู้รับสารก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนไป
ตามที่ผู้ส่งสารก าหนดจุดมุ่งหมายไว้ แต่การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารของผู้รับสารแต่ละคน
จะแตกต่างกันไปตามธรรมชาติของการรับรู้ และอาจไม่สัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์ของผู้ส่งสารก็
ได้ 
 ดังนั้น ความสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความหมายดังกล่าวนี้ จึงเป็นปัจจัยส าคัญ ที่
ผู้ใช้ภาษาและผู้ท าการสื่อสารต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะหากสามารถใช้สารหรือข้อความที่มี
ความหมาย สื่อไปยังอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับรู้สารได้อย่างถูกต้องชัดเจน ก็จะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่
ดีด้วยกันทั้งสองฝ่าย 
 
 2.  ความสัมพันธ์ด้านวัตถุประสงค์ 
 การใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารในแต่ละยุคสมัย ได้ส่งผลให้สังคมมนุษย์มีความ
เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะการสื่อสารมีขอบเขตกว้างขวาง มีหลายระดับซับซ้อน มีทั้งที่
ใช้ค าพูดและไม่ใช้ค าพูด และแทรกซึมอยู่เกือบทุกส่วนของแบบแผนการด ารงชีวิตของมนุษย์ ภาษา
กับการสื่อสารจึงมีความส าคัญต่อมนุษย์ทุกระดับ ท าให้เกิดความเข้าใจรับรู้ตรงกัน และท าให้มนุษย์
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ขั้นตอนการใช้ภาษาที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ทุกระดับ สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ด้าน
วัตถุประสงค์ซึ่งมักจะซ่อนอยู่ภายใน กล่าวคือ เพื่อบ่งบอกถึงความในใจ บอกเล่าความต้องการ 
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด และทัศนคติของผู้ใช้ภาษาหรือผู้ท าการสื่อสารซึ่งสามารถสรุป ดังนี้ 
 1) เพื่อให้ความรู้และข้อมูลข่าวสาร 
 2) เพื่อให้ความสุข ความบันเทิง และความสบายใจ 
 3) เพื่อให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
 4) เพื่อให้เกิดการติดต่อประสานงานและสร้างสรรค์งานร่วมกัน 
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 3. ความสัมพันธ์ด้านบทบาทและหน้าท่ี 
 บทบาทและหน้าที่ของผู้ใช้ภาษาหรือผู้ท าการสื่อสาร เป็นสิ่งส าคัญที่เกิดขึ้นควบคู่กันไป
ตลอดเวลา ในขณะที่การสื่อสารก าลังด าเนินไปอยู่อย่างต่อเนื่องนั้น บุคคลผู้ได้รับบทบาทตาม
องค์ประกอบของการสื่อสาร ก็จะปฏิบัติหน้าที่ของตนไปตามบทบาทที่ได้รับ ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการสื่อสารให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้ส่งสารและผู้รับสารจึงควรศึกษาความสัมพันธ์ใน
ด้านบทบาทและหน้าที่ ดังนี้ 
 1.บทบาทและหน้าที่ของผู้ส่งสาร 
  1)มีความรู้เกี่ยวกับสารหรือเนื้อหาที่ตนต้องการจะสื่อไปยังผู้รับสาร และรู้จักเลือกใช้
ภาษาที่ตนจะสื่อไปถึงผู้รับสารได้อย่างถูกต้อง 
  2)ก าหนดจุดมุ่งหมายของเนื้อหา และมีเจตนาที่แน่ชัดที่จะให้ผู้รับสารได้รับทราบ
เร่ืองราวของตน 
  3)ค านึงถึงความสามารถ และความพร้อมในการรับรู้สารของผู้รับสารที่ตนต้องการจะ
สื่อสารด้วย ซึ่งพิจารณาได้จากพื้นความรู้ ประสบการณ์ และทัศนคติของผู้รับสารเป็นหลัก 
  4)มีความจริงใจ ปรารถนาดี มีน้ าใจ และมีใจที่เปิดกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้รับสาร 
  5)รู้จักเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมต่อการน าเสนอสาร โดยค านึงถึงปัจจัยทางด้าน
เวลาและความคุ้มทุนเป็นเกณฑ์ 
 2. บทบาทและหน้าที่ของผู้รับสาร 
  1) มีความสามารถในการก าหนดรู้ความหมายของสาร หรือเร่ืองราวต่างๆที่ผู้ส่งสาร
ติดต่อมาถึงตนได้อย่างถูกต้อง 
  2)มีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษา และกระตือรือร้นที่จะแสดงปฏิกิริยาสนองตอบต่อ
สาร 
  3)มีความพร้อม สนใจ และใส่ใจที่จะรับรู้เร่ืองราวหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ อยู่เสมอ 
  4)มีทัศนคติที่ดี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รู้จักใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหา และ
กล้าตัดสินใจ 
  5)มีสมาธิในการรับสาร และมีวิจารณญาณที่ดีในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ตนไปตามเจตนาของผู้ส่งสารโดยพิจารณาว่าเร่ืองที่ตนได้รับทราบนั้นไม่ควรเป็นเร่ืองที่น าความ
ทุกข์หรือความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและผู้อื่น 
 ภาษากับการสื่อสารมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ภาษากับการสื่อสารจึงเข้าไปมีบทบาท
ส าคัญต่อวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษย์อย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ การใช้ภาษาอย่างถูกต้องจะช่วย
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ขยายโอกาสการเรียนรู้ เพราะภาษาที่ใช้คือหัวใจของการสื่อสาร ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว หากนักศึกษา
สามารถเรียนรู้และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาแล้ว  ย่อมจะส่งผลดีต่อการศึกษา
เรียนรู้และการน าไปใช้กับการประกอบอาชีพต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
สภาพปัขหาการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 
 ในสภาพปัจจุบัน การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน มีปัญหาต่างๆ เช่น การพูดไม่ชัด 
หรือพูดออกไปแล้วสื่อความหมายไม่ชัดเจน การฟังที่ไม่มีสมาธิ หรือฟังแล้วจับใจความไม่ได้ การ
เขียนผิด หรือเขียนแล้วท าให้ผู้อ่านอ่านไม่เข้าใจ รวมไปถึงการอ่านผิด หรืออ่านแล้วไม่เข้าใจเนื้อ
เร่ือง เป็นต้น ดังนั้น จึงขอกล่าวถึงสภาพปัญหาการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ทักษะ 4 ด้าน คือ ด้านการฟัง ด้านการพูด ด้านการอ่าน และด้านการเขียน (จันทร์เพ็ญ  ศิริพันธุ์, 
2551 : 3) ดังนี ้
 1.  สภาพปัขหาด้านการฟัง  
 สภาพปัญหาด้านการฟังโดยภาพรวมสรุปได้ดังนี้ 
 1.ผู้ฟัง ฟังไม่รู้เร่ือง เพราะไม่สามารถจับใจความส าคัญของเร่ืองได้ หรือจับใจความได้
เพียงบางส่วน 
 2.ผู้ฟังขาดความตั้งใจในการฟัง หรือขาดสมาธิต่อเร่ืองที่ฟัง 
 3.ผู้ฟังขาดความรู้เร่ืองภาษา จึงเข้าใจเร่ืองที่มีค าศัพท์ยาก หรือมีข้อความซับซ้อน 
 4.ผู้ฟังขาดการฝึกฝนด้านการฟัง เพราะคิดว่าเป็นทักษะพื้นฐาน ไม่ส าคัญมากเท่ากับ
ทักษะด้านอ่ืนที่จะต้องฝึกฝน 
 5.ผู้ฟังไม่สามารถวิเคราะห์เจตนาของผู้พูด จึงไม่สามารถตอบสนองความประสงค์ของผู้
พูดได้ 
 6.ผู้ฟังไม่สามารถแยกประเด็นส าคัญของเร่ือง เพราะไม่ทราบความประสงค์ของผู้พูด 
 7.ผู้ฟังไม่สามารถประเมินสารที่ฟังได้ว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อ สิ่งใดควรจะน าไป
ปฏิบัติ หรือควรหลีกเลี่ยง 
 
 2.  สภาพปัขหาด้านการพูด 
 สภาพปัญหาด้านการพูดโดยภาพรวมสรุปได้ ดังนี้ 
 1.ผู้พูดออกเสียง ร  ล  และเสียงควบกล้ าไม่ชัดเจน ท าให้ผู้ฟังเกิดความสับสน หรือเข้าใจ
ความหมายผิด 
 2.ผู้พูดใช้ถ้อยค าผิด ระดับของภาษาไม่ถูกต้องตามกาลเทศะหรือบุคคล 
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 3.ผู้พูดขาดทักษะในการถ่ายทอดค าพูดให้ผู้ฟังรับรู้ความรู้สึกนึกคิด หรือความประสงค์
ของตน 
 4.ผู้พูด พูดโดยไม่มีเนื้อหาสาระ เพราะขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่จะพูด 
 5.ผู้พูดมีอคติต่อผู้ฟัง หรือไม่ให้เกียรติผู้ฟัง จึงขาดการเตรียมการพูด ท าให้ล าดับเนื้อหา
สับสน หรือข้อมูลขาดข้อเท็จจริง 
 6.ผู้พูดอธิบายหรือโต้แย้งไม่ตรงประเด็นตามที่ผู้ฟังต้องการค าตอบ 
 7.ผู้พูดขาดความเชื่อมั่นในตนเอง เนื่องจากคิดว่าตนเองมีข้อบกพร่องในด้านบุคลิกภาพ 
น้ าเสียง ฐานะ การศึกษา ฯลฯ 
 8.ผู้พูดใช้ภาษาถิ่น ภาษาเฉพาะกลุ่ม หรือ ค าที่ไม่สื่อความหมายโดยทั่วไป เช่น  ค าสแลง 
 9.ผู้พูดมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการพูด คิดว่าการพูดให้ผู้ฟังสนุกสนาน หัวเราะ เป็นการ
พูดที่ดี แม้จะไม่มีสาระก็ตาม 
 
 3.  สภาพปัขหาด้านการอ่าน 
 การอ่านมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ การอ่านในใจและการอ่านออกเสียง ส าหรับการอ่าน
ในใจ  ปัญหาที่เกิดขึ้นจะเกี่ยวข้องกับตัวผู้อ่าน เป็นเร่ืองของการสื่อสารภายในตัวบุคคล แต่ส าหรับ
การอ่านออกเสียงให้คนอ่ืนฟัง ปัญหาจะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันกับการพูด คือการออกเสียงไม่
ถูกต้องชัดเจนตามหลักภาษาไทย ซึ่งจะท าให้ผู้ฟังไม่เข้าใจหรือฟังความหมายผิดไปจากจุดประสงค์
ของผู้เขียน สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาด้านการอ่าน อาจมาจากสาเหตุ 3 ประการ คือ 
 1.ไม่ชอบอ่านหนังสือ อาจมาจากสภาพปัญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีสิ่งอ่ืนที่
สามารถสื่อสารและรับรู้กันได้เร็วกว่าการอ่าน เช่น การฟังวิทยุ หรือการดูโทรทัศน์ 
 2.ไม่รักการอ่าน กรณีนี้อาจเป็นความผิดพลาดของผู้ปกครองที่ละเลยมาตั้งแต่ต้น  จนท า
ให้เด็กนักเรียนนักศึกษาไม่มีนิสัยรักการอ่าน 
 3.ขาดวิจารณญาณในการอ่าน การไม่รู้จักเลือกอ่านหนังสือที่ดีและมีประโยชน์ อ่าน
หนังสือแล้วไม่รู้ว่าอะไรควรน ามาเป็นแบบอย่างเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 สภาพปัญหาด้านการอ่านโดยภาพรวมสรุปได้ ดังนี้ 
 1.ผู้อ่านออกเสียงค าที่อ่านไม่ถูกต้อง เพราะเคยชินหรือจ ามาผิดๆ 
 2.ผู้อ่านขาดความรู้ในการอ่าน ไม่เข้าใจศัพท์ยาก หรือไม่สามารถจับประเด็นส าคัญได้ 
 3.ผู้อ่านเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง ท าให้ความหมายผิดเพี้ยนไป 
 4.ผู้อ่านจับใจความส าคัญของเร่ืองไม่ได้ หรือบางคร้ังไม่สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออก
จากข้อคิดเห็นได ้
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 5.ผู้อ่านขาดทักษะในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการอ่านเพิ่มเติม 
 6.ผู้อ่านไม่สามารถประเมินค่าจากสารที่อ่านได้ว่าสิ่งใดควรเชื่อ สิ่งใดไม่ควรเชื่อ 
 7.ผู้อ่านขาดสมาธิหรือความตั้งใจในการอ่าน 
 
 4.  สภาพปัขหาด้านการเอียน  
 สภาพปัญหาด้านการเขียนส่วนมากมักจะเป็นเร่ืองของตัวสะกด การันต์ การเว้นวรรค
ตอน และการเลือกใช้ค า ซึ่งอาจใช้ค าที่ผิดไปจากความหมายเดิม สภาพปัญหาด้านการเขียนโดย
ภาพรวมสรุปได้ ดังนี ้
 1.ผู้เขียนสะกดค าผิด เป็นเพราะความเคยชิน ไม่ระมัดระวัง ไม่รู้ความหมายของค า หรือ
จ ามาผิด ๆ 
 2.ผู้เขียนเว้นวรรคตอนผิด ท าให้มีความหมายแตกต่างไปจากความหมายเดิม 
 3.ผู้เขียนใช้ค า ส านวน ภาษา และประโยคไม่ถูกต้อง เพราะไม่ศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
 4.ผู้เขียนไม่สามารถล าดับความในการเขียนได้ 
 5.ผู้เขียนไม่สามารถเขียนสรุปความได้ เน่ืองจากจับใจความส าคัญของเร่ืองไม่ได้ 
 6.ผู้เขียนขาดความสนใจที่จะฝึกทักษะการเขียนของตนเองให้ดีขึ้น 
 7.ผู้เขียนขาดทักษะในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล หรือสะสมความรู้จากแหล่งวิทยาการต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35 

แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 1. จงอธิบายความหมายของค าว่า ภาษา มาพอเข้าใจ และภาษามีความส าคัญอย่างไรบ้าง 
 2. การสื่อสารมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของนักศึกษาอย่างไรบ้าง และให้ยกตัวอย่าง
สถานการณ์การสื่อสารในชีวิตประจ าวันของนักศึกษา มาสัก 3 ตัวอย่าง 
 3. ผู้ส่งสารมีหน้าที่และบทบาทในการสื่อสารอย่างไรบ้าง จงอธิบาย 
 4. การจ าแนกประเภทของการสื่อสารโดยใช้เส้นทางการไหลของข่าวสารเป็นเกณฑ์         
แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
 5. การโฆษณาขายสินค้าหรือบริการของบริษัท ห้าง ร้าน และองค์กรธุรกิจต่างๆ เป็นการ
สื่อสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร จงบอกมาพร้อมอธิบายพอเข้าใจ 
 6. จงยกตัวอย่างสถานการณ์การสื่อสารของผู้ส่งสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพอใจ
หรือให้ความบันเทิง มาสัก 2 ตัวอย่าง 
 7. จงยกตัวอย่างสถานการณ์การสื่อสารของผู้ รับสารที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบ                        
มาสัก 2 ตัวอย่าง 
 8. จงกล่าวถึงอุปสรรคของการสื่อสารและแนวทางการแก้ไขมาเป็นข้อๆ พอได้ใจความ 
 9. ภาษากับการสื่อสารมีความสัมพันธ์กันในด้านใดบ้าง จงบอกมาพร้อมอธิบายพอเข้าใจ 
 10. จงกล่าวถึงสภาพปัญหาการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันเกี่ยวกับด้านการพูด ด้านการ
ฟัง ด้านการเขียน และด้านการอ่าน มาอย่างละ 3 ข้อ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการสื่อสารด้วยภาษาไทย 

 
เนื้อหาประจ าบท 
 ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย 
 ความหมายของการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 ความสําคัญของการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 ประเภทของการสื่อสารด้วยภาษาไทย 
 ลักษณะทั่วไปของคําและประโยคในภาษาไทย 
 ความรู้เกี่ยวกับถ้อยคําสํานวนไทย 
 ความรู้เกี่ยวกับภาพพจน์และลีลาภาษา 
 ความรู้เกี่ยวกับระดับภาษา 
  
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อบอกลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของการใช้
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้ 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคําและประโยคในภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับถ้อยคําสํานวนในภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพพจน์และสํานวนในภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระดับภาษาในภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
6. สามารถทําความเข้าใจเกี่ยวกับสารที่ปรากฏในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องและ

สามารถวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม 
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วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
 2. ให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
 3. ให้นักศึกษาอธิบายลักษณะเฉพาะของภาษาไทย 
 4. ให้นักศึกษาอภิปรายความหมาย ความสําคัญ และประเภทของภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 5. ให้นักศึกษาสรุปและยกตัวอย่างเกี่ยวกับ คํา ประโยค สํานวนไทย ภาพพจน์ ลีลาภาษา 
และระดับภาษาที่ปรากฏในเอกสารและสื่อสารมวลต่างๆ 
 6. ทํากิจกรรมท้ายบทเรียน 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. แผ่นใส (เคร่ืองฉายข้ามศีรษะ) 
 2. Microsoft Power Point  
 3. วีดิทัศน์, VCD, DVD 
 4. เอกสารประกอบการสอน 
 5. การทําแบบฝึกในระบบ E-Learning 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 1. จากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา 
 2. จากการตอบคําถามของนักศึกษา ทั้งโดยปากเปล่าและการเขียนตอบในกระดาษ 
 3. จากการสังเกตพฤติกรรมและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา 
 4. จากการร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
 5. จากทํากิจกรรมและการตอบคําถามแบบฝึกหัด 
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บทที่ 2 
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการสื่อสารด้วยภาษาไทย 

 
 ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น มีพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ใช้มาก ทําให้
สามารถเขียนคําอ่านเสียงต่างๆ ได้หลากหลายและไพเราะ มีคําพ้องรูปคําพ้องเสียง มีการสร้างคํา 
ที่หลากหลาย และมีคําลักษณะนามเฉพาะ เป็นต้น  นอกจากนี้ยังได้นําคําภาษาอ่ืนเข้ามาใช้เพื่อ
เพิ่มเติมคําศัพท์ให้พอใช้ในการสื่อสาร ดังนั้น การทําความเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของภาษาไทย
และพื้นฐานในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ย่อมจะทําให้เข้าใจธรรมชาติและลักษณะเฉพาะ 
ของภาษาไทย จนสามารถนําภาษาไทยไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างประสิทธิภาพ 
 
ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย 
 
 ภาษาไทยเป็นภาษาตระกูลคําโดด (Isolating Language) คือ เป็นภาษาที่นําเอาคําเดิมเป็น
คําๆ มาเรียงเข้าเป็นวลี ประโยค จนได้ใจความที่มีความหมายต่างๆ โดยรูปเดิมของคําจะ 
ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบของประโยคที่ใช้ ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย มีดังต่อไปนี้ 

1. ภาษาไทยมีตัวอักษรและอักขรวิธีเป็นของตนเอง ภาษาไทยมีตัวอักษรเป็นของตัวเองมา
ตั้งแต่อดีตกาล โดยมีหลักฐานปรากฏตั้งแต่คร้ังกรุงสุโขทัย แล้ววิวัฒนาการตามความเหมาะสมผ่าน
ยุคผ่านสมัยจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีอยู่ 4 ลักษณะ คือ 

 1.1 ตัวอักษรแทนเสียงแท้ คือ สระ มี 32 เสียง 21 รูป 
 1.2 ตัวอักษรแทนเสียงแปร คือ พยัญชนะ มี 21 เสียง 44 รูป 
 1.3 ตัวอักษรแทนเสียงดนตรี คือ วรรณยุกต์ มี 5 เสียง 4 รูป 
 1.4 ตัวเลขและเคร่ืองหมายต่างๆ คือ ตัวเลขจํานวนนับ 1 – 10 และเคร่ืองหมายต่างๆ           

เช่น ฯ, ฯลฯ, ๆ เป็นต้น 
2. ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีคําพยางค์เดียว ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีคําพยางค์เดียวและไม่มี

เสียงควบกล้ํา เช่น คําเรียกเครือญาติ พ่อ แม่ พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า ฯลฯ คําเรียกอวัยวะ แขน 
ขา ตีน มือ หู ตา ปาก ฯลฯ คําเรียกชื่อสัตว์ นก กา หมู เป็ด ไก่ ม้า หมา ฯลฯ คําเรียกชื่อสิ่งของ เสื้อ 
ผ้า มีด หม้อ ชาม นา ไร่ ฯลฯ 

3. ภาษาไทยแต่ละคํามีความหมายสมบูรณ์ในตัวเอง เมื่อนําไปเข้าประโยคแต่ละคําเป็น
อิสระไม่ขึ้นกับคําใด เป็นคําสําเร็จรูปในตัวเองเอาไปใช้ในประโยคได้ทันทีไม่เปลี่ยนรูปคํา เพื่อ
แสดงเพศ พจน์ กาล มาลา วาจก หากต้องการบอกสิ่งต่างๆ ก็ใช้คําขยาย เช่น 
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เขากินข้าวแล้ว  เขากําลังกินข้าว 
เขาถูกพ่อตี   พ่อตีเขา 

4. ภาษาไทยใช้ตัวสะกดตรงตามมาตรา และไม่มีการันต์ มาตราตัวสะกดมี 8 มาตรา คือ 
4.1 มาตรา แม่กก ใช้ ก เป็นตัวสะกด เช่น รัก มาก ยาก ชก ฯลฯ 
4.2 มาตรา แม่กง ใช้ ง เป็นตัวสะกด เช่น ลง ชง ทาง กาง จาง ฯลฯ 
4.3 มาตรา แม่กด ใช้ ด เป็นตัวสะกด เช่น อด คด ถาด ราด คิด มีด ฯลฯ 
4.4 มาตรา แม่กบ ใช้ บ เป็นตัวสะกด เช่น กบ พบ ตบ ตอบ ถาบฯลฯ 
4.5 มาตรา แม่กน ใช้ น เป็นตัวสะกด เช่น ชน ปน นอน นาน กิน  ฯลฯ 
4.6 มาตรา แม่กม ใช้ ม เป็นตัวสะกด เช่น นม ขม ชม ดม ยาม นาม ฯลฯ 
4.7 มาตรา แม่เกย ใช้ ย เป็นตัวสะกด เช่น อาย ยาย กาย เชย เลย ฯลฯ 
4.8 มาตรา แม่เกอว ใช้ ว เป็นตัวสะกด เช่น ยาว หนาว ขาว ข้าว เขียว เร็ว ฯลฯ 

5. ภาษาไทยมีรูปสระวางไว้หลายตําแหน่ง 
5.1 วางข้างหน้าพยัญชนะ เช่น ไป ใน แจ่ม เคย ฯลฯ 
5.2 วางข้างหลังพยัญชนะ เช่น จะ มา หา ทาง ฯลฯ 
5.3 วางข้างบนพยัญชนะ เช่น มี ดี กิน บิน ฯลฯ 
5.4 วางข้างล่างพยัญชนะ เช่น ดุ ดู ถู ปู ฯลฯ 
5.5 วางข้างหน้าและข้างหลัง เช่น เล่า เรา เขา เกา ฯลฯ 
5.6 วางข้างหน้าและข้างบน เช่น เดิน เป็น เสียง เต็ม ฯลฯ 

6. ภาษาไทยเป็นคําคําเดียวที่มีความหมายหลายอย่าง คําคําเดียวในภาษาไทยอาจมีหลาย
ความหมาย ใช้ได้หลายหน้าที่โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปคํา  ถ้าอยู่ต่างที่หรือเปลี่ยนที่ไป ก็จะมี
ความหมายเปลี่ยนไป ผู้อ่านหรือผู้ฟังจะทราบความหมายหรือหน้าที่ของคําโดยดูตําแหน่งของคําใน
ประโยคที่มีเน้ือความที่ล้อมรอบคํานั้น ๆ เช่น “ฉันรู้สึกขันเมื่อเห็นเขาขันตะปูเกลียวขณะที่กําลังใช้
ขันตักน้ํา และส่งเสียงไล่ไก่ที่กําลังขันอยู่”  คําว่าขันทั้ง 4 คํานี้มีความหมายแตกต่างกัน 

ขัน คําแรก  เป็นคําวิเศษขยายความรู้สึก 
ขัน  คําที่ 2  เป็นคํากริยา คือ ลักษณะการทําให้แน่น 
ขัน  คําที่ 3  เป็นคํานาม เป็นภาชนะตักน้ําชนิดหน่ึง  
ขัน  คําที่ 4  เป็นคํากริยา คือ ลักษณะการส่งเสียงของไก่ 
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7. ภาษาไทยเป็นภาษาเรียงคํา การเรียงคําในภาษาไทยเป็นเร่ืองสําคัญยิ่ง ถ้าคําเรียงเปลี่ยนที่
หรือสับที่กัน ความหมายจะเปลี่ยนไปด้วย เช่น 

ฉันต้องการไก่เนื้อไม่ใช่เน้ือไก่ 
ไก่เน้ือ  หมายถึง พันธุ์ไก่ชนิดหน่ึง 
เน้ือไก่ หมายถึง เนื้อของไก่ 

เขาเปิดไฟรถขอทางเพราะรีบขับไปให้ทันรถไฟ 
ไฟรถ  หมายถึง ดวงไฟหน้ารถของเขา 
รถไฟ  หมายถึง รถโดยสารชนิดหน่ึงที่มีลักษณะยาววิ่งตามราง 

โดยปกติประโยคในภาษาไทยจะเรียงลําดับ คือ ผู้กระทํา กริยา และผู้ถูกกระทํา  
(ประธาน กริยา กรรม) เช่น 

น้องกินขนม  พ่อแม่เลี้ยงลูก 
ถ้าจะมีบทขยาย บทขยายนั้นจะอยู่หลังกรรม หรืออยู่ท้ายประโยค เช่น 
 สุนัขสีดํากัดแมวสีเหลือง 
 สีดํา ขยาย สุนัข สีเหลือง ขยาย แมว 
 แต่ถ้าจะมีบทกริยา บทขยายนั้นจะอยู่หลังกรรม หรืออยู่ท้ายประโยค เช่น  
 เด็กอ้วนกินขนมมูมมาม 

มูมมาม ขยาย กิน และอยู่หลังขนม ซึ่งเป็นกรรม 
 8. ภาษาไทยเป็นภาษาดนตรี การเปลี่ยนแปลงในภาษาไทยที่สําคัญที่สุด และทําให้
ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีลักษณะน่าสนใจก็คือ การเปลี่ยนระดับเสียงของคํา หรือเรีย กกันว่า 
วรรณยุกต์ ซึ่งทําให้ภาษาไทยมีลักษณะน่าสนใจ และมีลักษณะพิเศษ คือ 
 8.1 มีคําใช้มากขึ้น ความสูงต่ําของเสียงวรรณยุกต์เป็นตัวกําหนดความหมายจึงทําให้มี
คําใช้มากขึ้น เช่น ขา ข่า ข้า, ปา ป่า ป้า ป๊า ป๋า ฯลฯ 
 8.2 มีความไพเราะ วรรณยุกต์มีสียงสูงต่ําเหมือนเสียงดนตรี ที่ เอ้ือในการแต่งคํา
ประพันธ์เป็นอย่างดี เช่น 
 นทีตีฟองนองระลอก   คลื่นกระฉอกกระฉ่อนชลข้นขุ่น 
 พระสุเมรุเอนเอียงอ่อนละมุน   อานนท์หนุนดินดาลสะท้านสะเทือน 
      (รามเกียรติ์ตอนหนุมานถวายแหวน) 
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 ต้อยตีวิดชิดโฉบร้อง   ก้องเกรียว 
 ตว๋ิดตวิ๋ดต๋ีดเตียวเตียว  เจ่ียวจ้อย 
 ตามทักปักหน้าเจียว   เจ้าตีวีด กระจิ๋ดเอย 
 เด็กรักทักถามกะต้อย   กระเตาะเต้นเผ่นหนี 
 8.3 เลียนเสียงธรรมชาติได้ ภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์ จึงทําให้ภาษาไทยสามารถเลียน
เสียงธรรมชาติได้เกือบทุกเสียง เช่น 
 ระฆังดังหง่างหง่าง   ฆ้องใหญ่กว้างครางหึ่งหึ่ง 
 กลองหนังดังตึงตึง   ตีกระดึงดังกริ่งกริ่ง 
 8.4 มีคําคล้องจอง คําคล้องในภาษาไทยมีใช้มากมาย ซึ่งทําให้เข้าใจความหมายได้
ลึกซึ้ง และเกิดความไพเราะในภาษา แม้สํานวนหรือคําพังเพยในภาษาไทยก็มีคําคล้องจองเป็น
ทํานอง สั่งสอน หรือเปรียบเทียบอยู่เสมอ เช่น ว่านอนสอนง่าย กับข้าวกับปลา ข้าวแดงแกงร้อน 
เข้าตามตรอกออกตามประตู รักดีหามจั่ว รักชั่วหาเสา ฯลฯ 
 9. ภาษาไทยมีคําเทียบเคียงใช้ ภาษาไทยเป็นภาษาคําโดด และมีคําใช้มากมายจึงทําให้
ภาษาไทยมีคําที่มีความหมายต่าง ๆ ตามความรู้สึก ความต้องการ เมื่อนํามารวมกันจะเกิด
ความหมายใกล้เคียง เพื่อนํามาใช้เทียบเคียงกับคําที่ต้องการหลีกเลี่ยงในการใช้ เช่น คําว่า “ตาย” เรา
ไม่ต้องการใช้ เพราะเกรงจะสะเทือนใจ หรือดูหนักเกินไปเราก็สามารถหลีกเลี่ยงใช้คําเทียบเคียงได้
เป็น “เสีย, สิ้นใจ, สิ้นลม, หมดบุญ, หมดกรรม ฯลฯ” 
 10. ภาษาไทยมีคําอุปมาอุปไมย คําอุปมาอุปไมย หรือคําเปรียบเทียบในภาษาไทยเมื่อใช้
แล้วทําให้การสื่อความหมายกันได้กระจ่างชัดขึ้น เช่น ใจดําเหมือนอีกา เบาเหมือนสําลี หนัก
เหมือนหิน ขาวราวกับไข่ปอก ฯลฯ 
 11. ภาษาไทยเป็นภาษาที่ลักษณะนาม ภาษาไทยมีลักษณะที่แปลกกว่าภาษาอ่ืนในเร่ืองใช้
ลักษณะนามตามหลังจํานวนนับ และตามหลังนามเพื่อบอกลักษณะของคํานามข้างหน้า เช่น 
  ขลุ่ยเลานี้เสียงเพราะมาก 
  วัดน้ีมีพระภิกษุ 9 รูป 
  ช่างไม้คนนั้นมีเลื่อย 2 ปื้น 
  เขาใช้แหปากนี้หาปลา 
 12. ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีนัย ภาษาไทยมีคําที่มีความหมายแฝงหรือมีนัยไว้อย่างมากมาย 
เนื่องจากบริบทด้านวัฒนธรรมของสังคมไทยมักไม่พูดหรือบอกอะไรตรงๆ หรือบางคร้ังก็เป็น      
การเลี่ยงคําที่ไม่น่าพูด เช่น 
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เธอเสียแล้ว 
  เขาพบไก่หลงที่ร้านอาหาร 
  เขาถูกตัดเจ้าโลก 
  เธอกลับบ้านคราวนี้ดูสมบูรณ์ขึ้น 
 13. ภาษาไทยเป็นภาษามีระดับ ชาติไทยเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมในเร่ืองการคารวะผู้มีอาวุโส 
ซึ่งแสดงออกทั้งกิริยา มารยาท และในการใช้ภาษา บุคคลในสังคมแตกต่างกันด้วยวัยด้วยวุฒิ ลําดับ
ญาติ ลําดับชั้นปกครอง ภาษาไทยจึงมีลักษณะการใช้คําให้เหมาะกับกาล เทศะ และบุคคล ซึ่งบาง
ท่านกล่าวว่า เป็นภาษาฐานันดร หรือมีศักดินาทางภาษา เช่น  
 การใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 แทนตัวผู้พูด เช่น กู เรา ฉัน ข้าพเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า  
 การใช้สรรพนามบุรุษที่ 2 แทนตัวผู้ฟัง เช่น มึง แก ตัว ตัวเอง คุณ ท่าน ใต้เท้า 
 การใช้คํากริยาในความหมายเดียวกันก็มีคําใช้หลายคํา เช่น คําว่า กิน รับ ทาน รับประทาน 
ฉัน เสวย ฯลฯ 
 
 ภาษาไทยที่ใช้โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
  ภาษาไทยแบบแผน เช่น ขอเชิญท่านผู้มีเกียติมารับประทานอาหาร 
  ภาษาไทยกึ่งแบบแผน เช่น เชิญมารับประทานอาหารด้วยกัน 
  ภาษาปาก เช่น มากินข้าวกันเถอะ 

 

ภาษาปาก 

 

ภาษากึ่งแบบแผน 

 

ภาษาแบบแผน 

 กิน ทาน รับประทาน 

ยัวะ   เดือด โมโห โกรธ 

กบาล หัว ศีรษะ 

ซังเต  ตะราง คุก เรือนจํา 

รถเคร่ือง  มอเตอร์ไซค์ รถมอเตอร์ไซค์ รถจักรยานยนต์ 

ส้วม  ห้องส้วม ห้องน้ํา ห้องสุขา 
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 14. ภาษาไทยมีคําพ้องและเสียงพ้องรูป 
 คําพ้องเสียง หมายถึง คําที่มีเสียงเหมือนกัน แต่ความหมายและการเขียนต่างกัน เช่น 
  กาน หมายถึง ตัดให้เตียน 
  กาฬ หมายถึง ดํา 
  กาล หมายถึง เวลา 
  การ หมายถึง กิจ งาน ธุระ 
  การณ์ หมายถึง เหตุ 
  กานต์ หมายถึง เป็นที่รัก 
  การท์ หมายถึง บทกลอน 

กาญจน์ หมายถึง ทอง 
คําพ้องรูป หมายถึง คําที่มีรูปเหมือนกัน แต่ออกเสียงต่างกัน และมีความหมายต่างกัน เช่น 

เพลา อ่านว่า เพ-ลา หมายถึง เวลา 
เพลา อ่านว่า เพลา หมายถึง ตัก หรือเบาๆ,  
เขมา อ่านว่า ขะ-เหมา หมายถึง ชื่อโกฏชนิดหนึ่งใช้ทํายา 
เขมา อ่านว่า เข-มา หมายถึง เกษม , สบายใจ 
แขม อ่านว่า แขม หมายถึง หญ้าขนาดสูงบางชนิดหน่ึงคล้ายอ้อแต่มีลําเล็กกว่า 
แขม อ่านว่า ขะ-แม หมายถึง คนเขมร 

15. ภาษาไทยมีการสร้างคํา ธรรมชาติของภาษาทั่วโลกจะมีการสร้าง คําใหม่อยู่เส มอ 
ภาษาไทยมีการสร้างคําขึ้นใช้หลายวิธี เช่น 

15.1 การแปรเสียง เช่น ชุม-ชอุ่ม, ริก-ระริก 
15.2 การเปลี่ยนเสียง เช่น สีมา-เสมา, วิหาร-พิหาร 
15.3 การประสมคํา เช่น ลูก-น้ํา = ลูกน้ํา, รถ-ไฟ  = รถไฟ 
15.4 การเปลี่ยนตําแหน่ง เช่น ใจร้อน-ร้อนใจ, เดินทาง–ทางเดิน 
15.5 การเปลี่ยนความ เช่น นิยาย ความหมายเดิมหมายถึง เร่ืองที่เล่าต่อๆ กันมา 

ความหมายใหม่ หมายถึง การพูดเท็จ, พูดเร่ืองไม่จริง 
15.6 การนําคําภาษาอื่นมาใช้ เช่น ก๋วยเตี๋ยว, เสวย 
15.7 การคิดต้ังคําขึ้นใหม่ (บัญญัติศัพท์) เช่น โทรทัศน์ (Television) วิสัยทัศน์ (Vision)  
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16. ภาษาเขียนมีวรรคตอนภาษาพูดมีจังหวะวรรคตอนเป็นเร่ืองสําคัญในภาษาไทยถ้าเขียน
เว้นวรรคตอนผิดจะทําให้ความเปลี่ยนไป ในการพูดก็ต้องเว้นจังหวะให้ถูกที่ ถ้าหยุดผิดจังหวะ 
ความก็เปลี่ยนไปเช่นกัน เช่น 

ยานีก้ินแล้วแข็ง  แรงไม่มี โรคภัยเบียดเบียน (ยานีก้ินแล้วแข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน) 
17. ภาษาพูด มีคําเสริมแสดงความสุภาพ และไม่สุภาพ 

17.1 แสดงแสดงความสุภาพ เช่น เถิด นะคะ ค่ะ ครับ ฯลฯ 
17.2 แสดงความไม่สุภาพ เช่น โว๊ย ว่ะ ฯลฯ 

 
ความหมายของการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หมายถึง การสื่อสารทําความเข้าใจกัน โดยใช้ภาษาไทย
เป็นสื่อหรือเคร่ืองมือ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย เช่น ฟังผู้อ่ืนพูดหรือ
อ่าน พูดให้ผู้อ่ืนฟัง อ่านสิ่งที่ผู้อ่ืนเขียน และเขียนให้ผู้อ่ืนอ่าน เป็นต้น โดยปกติการใช้ภาษาไทย
มักจะใช้ร่วมกันเป็นคู่ ๆ คือการฟังมักจะใช้ร่วมกับการพูด การอ่านมักจะใช้ร่วมกันการเขียน แต่ก็มี
บ่อยครั้งที่เราใช้ภาษาร่วมกันทั้งหมดทั้ง 4 ด้าน การใช้ภาษาไทยจึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตาม
แผนภูมิแสดงการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ดังนี้ 
 

ผู้ส่ง 
(พูด-เขียน) 

 สาร 
(ความคิด-ความรู้) 

 สื่อ 
(ภาษา) 

 ผู้รับ 
(ฟัง-อ่าน) 

 
 

การตอบสนองหรือผลท่ีเกิดขึ้น (ปฏิกิริยา) 
 
 
ความส าคัญของการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
 
 การใช้ภาษาไทยมีความสําคัญต่อคนไทยมา เพราะเป็นเร่ืองที่คนไทยจะมีสัมพันธภาพ 

ซึ่งกันและกัน การใช้ภาษาไทยอาจทําให้มนุษย์ โกรธ เกลียด รัก ชอบ และ ประสบความสําสําเร็จ
หรือความล้มเหลวทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับการใช้ภาษาของแต่ละคนนอกจากนี้ภาษาไทยยังเป็นเคร่ืองแสดง
ให้เห็นวัฒนธรรม และแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยด้วย  ดังนั้น  
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จึงควรให้ความสําคัญแก่ การใช้ภาษาไทยในปัจจุบันมักมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยเฉพาะด้านการ
สื่อสาร ทั้งนี้เพราะคนไทยมองข้ามความสําคัญของภาษาไทยประการหนึ่ง และอิทธิพลของ
สื่อมวลชนอีกประการหนึ่ง การมองไม่เห็นความสําคัญของภาษาไทย เนื่องจากคิดว่าภาษาไทยเป็น
ภาษาของตนเองใช้สื่อสารกันเป็นประจํา ไม่จําเป็นต้องศึกษาหรือให้ความสนใจก็ได้ ส่วนอิทธิพล
ของสื่อมวลชนนั้นต่างก็พยายามใช้ภาษาที่แตกต่างกันออกไป เช่น หนังสือพิมพ์จะใช้ภาษาที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะอย่าง คือ ใช้ข้อความพาดหัวข่าวให้ตื่นเต้นจะเกินความจริง และเกิดความสับสน
แก่ผู้อ่าน ส่วนวิทยุและโทรทัศน์ก็มักจะใช้ภาษาโฆษณา ซึ่งปรากฏเสมอว่าขาดความระมัดระวัง 
และขาดความรับผิดชอบต่อการใช้ภาษา อันอาจทําให้ผู้รับฟังรับสิ่งผิดๆ มาใช้ 
 ภาษาไทยจึงมีความสําคัญและประชาชนชาวไทยจําเป็นต้องใช้ให้ถูกต้อง เพื่อดํารงอยู่ใน
สังคมอย่างราบรื่นต่อไป 

 
ประเภทของการสื่อสารด้วยภาษาไทย 
 

ทักษะการใช้ภาษาไทยแบ่งตามลักษณะของการสื่อสารได้ 2 ประเภท คือ ทักษะในการ
รับเข้า และทักษะในการแสดงออก 

1. ทักษะในการรับเข้า ได้แก่ ทักษะการฟัง และทักษะการอ่าน 

2. ทักษะในการแสดงออก ได้แก่ ทักษะการพูด และทักษะการเขียน 

ทักษะทั้ง 2 ประเภทนี้ ต้องอาศัยการคิดเป็นสําคัญ เพื่อให้พัฒนาไปตามเป้าหมาย คือ เมื่อฟังหรือ
อ่านแล้วต้องคิดก่อนจึงพูดหรือเขียน 

 ทักษะการใช้ภาษาของมนุษย์จะเร่ิมใช้ทักษะการฟังเป็นทักษะแรก เมื่อเกิดมามนุษย์จะฟัง
เสียงต่างๆ รอบๆ ตัว และรับรู้เข้าใจเร่ืองเหล่านั้น พออวัยวะในการพูดพร้อมนุษย์จะเร่ิมทักษะการ
พูด และจะใช้ทักษะการฟังร่วมกับทักษะการพูดอยู่หลายปีจนพร้อมที่จะฝึกฝนการอ่านและการ
เขียน 
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ลักษณะท่ัวไปของค าและประโยคในภาษาไทย 
 
 คําและประโยคในภาษาไทย มีความสําคัญเป็นอย่ างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในการ
สื่อสารกล่าวคือ คําหลายคําประกอบกันเป็นประโยค ประโยคทําให้มนุษย์สามารถสื่อสารกันได้
สําเร็จผล การเข้าใจลักษณะทั่วไปของคําและประโยคในภาษาไทยจึงมีความจําเป็น มีสาระสังเขป
ดังต่อไปนี้ 
 
 1. ลักษณะท่ัวไปของค าในภาษาไทย 
 คําในภาษาไทยมีใช้อย่างค่อนข้างฟุ่มเฟือย เพราะมีคําภาษาไทยเดิมมากมาย นอกจากนี้ยัง
ยืมภาษาจากต่างประเทศมาใช้บ้าง สร้างคําขึ้นใหม่ด้วยวิธีการต่างๆ บ้าง และมีคําหลาย คําที่มี
ความหมายเพียงความหมายเดียว หรือมีความหมายที่ใกล้เคียงกันมาก จึงจําเป็นต้องเลือกใช้ให้
เหมาะสมและถูกต้อง ดังนั้น ผู้ใช้ภาษาไทยจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับความหมายของคํา ระดับของคํา 
หลักการใช้คํา ข้อควรระมัดระวังในการใช้คํา และข้อแนะนําในการใช้คํา 
 
 1.1 ความหมายของค า 
 ความหมายของคํา ตามปกติ จะมีความหมายอย่างไรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับตําแหน่งหรือ
หน้าที่ของคําในข้อความเรียบเรียงขึ้น ขึ้นอยู่กับความเข้าใจ หรือขึ้นอยู่กับการแปลความหมายของ
ผู้ใช้ เช่น ข้อความที่ว่า “รําไม่ดีโทษปี่โทษกลอง” กับ “รําไม่ดีหมูไม่กิน” คําว่า “รํา” มีความหมาย
แตกต่างกัน “นายดําขายหมูตาย” ความหมายอาจหมายถึง หมูตายหรือนายดําตายก็ได้ ในเร่ือง
ความหมายของคําจึงต้องคํานึงในสิ่งต่อไปนี้ 
 1. ความหมายโดยตรง ได้แก่ คําที่มีความหมายตรงกับพจนานุกรม เช่น คําว่า แก้ม 
หมายถึง เนื้อหน้าทั้งสองข้างใต้ตาลงมา “ตัด” หมายถึง บั่น, รอน, ทอน, ทําให้ขาด เป็นต้น 
 2. ความหมายโดยนัยได้แก่ คําที่มีความหมายที่ชักนําความคิดเกี่ยวโยงไปถึงสิ่งอ่ืนซึ่ง
เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความเคยชิน กาลเทศะ บุคคล และความสุภาพของภาษา เช่น “ลิง” หมายถึง 
ซุกซน “หมู” หมายถึง ง่าย สะดวก เป็นต้น 
 3. คําๆ เดียว มีความหมายหลายอย่าง เราจะสามารถกําหนดความหมายได้แน่ชัดก็เมื่อ
นําคํานั้นไปเรียงเข้าประโยค ถ้อยคําแวดล้อมจะเป็นเคร่ืองกําหนดความหมายของคํา  
 4. คําบางคํามีความหมายใกล้เคียงกัน บางคร้ังใช้แทนกันได้ บางคร้ังใช้แทนกันไม่ได้ 
เช่นคําว่า ขัดข้อง กับ ติดขัด 
 เขามาเรียนหนังสือสายเพราะการจราจรติดขัด   - ใช้ได้ 
 เขามาเรียนหนังสือสายเพราะการจราจรขัดข้อง  -ใช้ไม่ได้ 
 เธอไปเที่ยวไม่ได้เพราะติดขัดเร่ืองเงิน   -ใช้ไม่ได้ 
 เธอไปเที่ยวไม่ได้เพราะขัดข้องเร่ืองเงิน  -ใช้ได้ 
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 1.2 ระดับของค า 
 ระดับของคํา คําในภาษาไทยมีระดับไม่เท่ากัน เราจะแบ่งคําไปใช้ในวาระต่างกันตาม
ความเหมาะสม เช่น คําว่า กิน ข้า แก หัว เป็นคําในระดับหนึ่ง คําว่า รับประทาน ผม คุณ ศรีษะ เป็น
อีกระดับหนึ่ง เปน็ต้น 
 ถ้าแบ่งคําตามที่นําไปใช้ แบ่งได้ 3 ระดับ 
 1. คําระดับปาก ได้แก่ คําที่นําไปใช้กันอย่างไม่เป็นทางการ ไม่เป็นแบบแผนส่วนใหญ่
จะใช้ในการพูดหรือเขียนอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การสนทนาหรือเขียนอย่างไม่เป็นทางการ เช่น 
การสนทนาหรือเขียนจดหมายถึงบุคคลที่คุ้นเคยสนิทสนมกัน บทสนทนาในนวนิยาย ซึ่งต้องการ
ความสมจริง เป็นต้น คําระดับนี้ได้แก่ 
 1.1 คําภาษาถิ่น ได้แก่ ภาษาที่ใช้พูดในท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น ถิ่นเหนือ ถิ่นอีสาน ถิ่นใต้ 
 1.2 คําภาษาตลาดได้แก่ ภาษาที่ใช้พูดกันทั่วไป เช่น กินน้ํา ในหลวง สมเด็จ โรงพัก ผัว 
เมีย เป็นต้น 
 1.3 คําแสลง เป็นคําที่นิยมใช้กันเป็นคร้ังคราวแล้วเลิกใช้กันไป มีน้อยคําที่จะอยู่คงทน 
เช่น มันส์ เน้ียบ เอ๊าะเอ๊าะ เจ๋งเป้ง ซ่าส์ ปิ๊ง เป็นต้น 
 1.4 คําต่ํา ได้แก่ พวกหยาบคาย พวกสบถสาบาน เช่น ซังแต (คุก) เช้งกะเด้ะ(สวยมาก) 
ฟาด(รับประทาน) เท่งทึง(ตาย) เป็นต้น 
 2. คําระดับภาษากึ่งแบบแผน คือ คําที่มีลักษณะก้ํากึ่งกันระหว่างภาษาปากและภาษา
แบบแผน เหมาะสําหรับงานเขียนที่เป็นประกาศ แจ้งความส่วนบุคคล หรือห้างร้านภาษาที่ใช้ใน
หนังสือพิมพ์ต่าง ๆ จดหมายธุรกิจ ภาษาในนวนิยาย เร่ืองสั้นสารคดี บทละครภาษาในวารสาร 
นิตยสารทั่วๆ ไป เช่น คําว่า กิน เหล้า คุณหมอ นั่งรถทัวร์ ลูก เมีย เป็นต้น 
 3. คําระดับภาษาแบบแผน คือ คําที่ใช้เป็นทางการเคร่งครัดถูกแบบแผน ประณีตยึดถือ
เปน็แบบอย่างได้ มักใช้เป็นภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูด เหมาะสําหรับงานเขียนเรียงความ วิชาการ 
ตํารา แบบเรียน เอกสารทางราชการ รายงาน หนังสือราชการ ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ กฎหมาย 
หรือใช้พูดที่เป็นทางการ เช่น การแสดงปาฐกถา การกล่าวคําปราศรัย การพูดรายงาน เป็นต้น 
 การแบ่งคําออกเป็น 3 ระดับกว้าง ๆ เพื่อให้เห็นความแตกต่างในการนําคําไปใช้และ
เพื่อเป็นแนวทางในเร่ืองการใช้คํา จึงจําแนกให้เห็นความแตกต่างร ะหว่างคําแต่ละจําพวก 
ดังต่อไปนี้ 
 คําราชาศัพท์ เป็นคําที่ใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
พระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งคําที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคล เช่น พระภิกษุ ข้าราชการ และ
สุภาพชน 
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 คําสุภาพ เป็นคําที่ใช้ในหมู่สุภาพ หรือในราชการ ไม่หยาบคา ย ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ถือกันว่าเป็นคําที่นุ่มนวล ฟังแล้วเสนาะหู อ่านแล้วสนิทใจ เช่น รับประทาน อาหาร ศีรษะ 
สถานีตํารวจ นายแพทย์  สุรา ผักทอดยอด เป็นต้น 
 คําปากหรือคําตลาด เป็นคําที่พูดกันในหมู่คนธรรมดาสามัญทั่ว ๆ ไป โดยไม่คํานึงถึง
ความถูกต้องเหมาะสม เช่น กิน หัว โรงพัก หมอ เหล้า ผักบุ้ง เป็นต้น 
 คําแสลง เป็นคําที่ใช้กันในหมู่คนกลุ่มใดหลุ่มหนึ่ง และนิยมใช้กันเป็นคร้ังคราว ใช้อยู่
ขณะหนึ่งแล้วก็เลิกใช้กันไป มีถ้อยคําที่จะอยู่คงทน เป็นคําที่ไม่สุภาพนัก ไม่ควรนํามาใช้พูดหรือ
เขียนอย่างเป็นทางการโดยเด็ดขาด เช่น ซ่าส์ จุ๊ย มันส์ เจ๋ง สะบึมส์ ชื่อบื้อ เบี้ยว เป็นต้น 
 คําหยาบหรือคําต่ํา เป็นคําที่ไม่มีวัฒนธรรมไม่ควรนํามาใช้อย่างเด็ดขาด เพราะจะถูก
ตําหนิว่าเป็นคนไม่มีการศึกษา ได้แก่ คําด่า คําสบถสาบานต่าง ๆ 
 คําเฉพาะวิชาหรือศัพท์บัญญัติ เป็นคําที่คิดขึ้นใช้ในวิชาการแขนงใดแขนงหนึ่ง
โดยเฉพาะไม่เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไป เว้นแต่ภายหลังจะแพร่ไปในวงการอ่ืน เช่น ระเบียนสังกัด เจต
คติ ผลสัมฤทธิ์ งบดุล เป็นต้น 
 คําเฉพาะอาชีพ เป็นคําที่ใช้กันในหมู่คนอาชีพใดอาชีพหนึ่ง และเข้าใจกันเฉพาะในหมู่
ของตน เช่น แพทย์ (ขึ้นวอร์ด ผู้ป่วย โอ.พี.ดี) ช่าง (อ๊อก ตู้แมงดา) ทนายความ (ภาคเสธ พูดฉิว
เฉียด) 
 คําหนังสือพิมพ์ เป็นคําที่ใช้ในวงหนังสือพิมพ์ มักเป็นคําแปลก ๆ ที่สะดุดตาและเร้า
ความสนใจ ซึ่งผู้อ่านจะเข้าใจด้วยความเคยชิน เช่น ไข้โป้ง จ.ย.ย. สังหารโหด บินด่วน เทกระจาด 
สานกระสุน เป็นต้น 
 คําโฆษณา เป็นคําที่ใช้ในการโฆษณาสินค้าต่าง ๆ ซึ่งผู้คิดขึ้น ไม่ได้คํานึงถึงระเบียบ
แบบแผนทางภาษา นอกจากจะให้ผู้ฟังผู้อ่านสะดุดหูสะดุดตา ตื่นเต้นเร้าใจ เพื่อให้ติดตามสินค้า
ของคนต่อไป เช่น เล็กดีรสโต ความสุขที่คุณดื่มได้ กลิ่นสะอาด เท่แต่กินไม่ได้ เป็นต้น 
 คําภาษาถิ่น เป็นคําที่ใช้กันในเฉพาะถิ่น เข้าใจกันเฉพาะคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ไม่เป็นที่
เข้าใจกันโดยทั่วไป เช่น คําภาษาถิ่นเหนือ คําภาษาถิ่นอีสาน คําภาษาถิ่นใต้ เป็นต้น 
 คําโบราณ เป็นคําที่ใช้ในสมัยก่อน ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว หรือไม่ได้ใช้กันโดยทั่วไป เช่น 
ลางที (บางที) แล (และ) บาญชี (บัญชี) 
 คําภาษาต่างประเทศในภาษาไทยมีคําภาษาต่างประเทศเข้ามาปะปนอยู่มาก การเขียน
เรียงความและงานทางวิชาการต้องละเว้นการเขียนคําภาษาต่างประเทศ ถ้าคําภาษาต่างประเทศคําใด
ที่บัญญัติศัพท์ไว้แล้วก็ควรใช้ศัพท์บัญญัติ เช่น ฮอลิเดย์(วันหยุด) วีคเอ็นด์ (สุดสัปดาห์) ยูนิฟอร์ม 
(เคร่ืองแบบ) เป็นต้น 
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 1.3 หลักการใช้ค า 
 หลักในการใช้คํา การใช้คําควรยึดหลักกว้าง ๆ ดังนี้ 
  1.  การสะกดค าและการออกเสียงค าให้ถูกต้อง  

              การสะกดคําให้ถูกต้องเป็นเร่ืองสําคัญ  ถ้าสะกดคําผิดอาจจะทําให้ความหมายของคํา

นั้นเปลี่ยนไป  ตัวอักษรที่ประสมกันเป็นคําแต่ละคําจะแทนความหมายแต่ละอย่ าง  คําที่สะกด

แตกต่างกันย่อมมีความหมายต่างกัน  ผู้ใช้ภาษาจึงต้องระมัดระวังการสะกดคําพ้องเสียงซึ่งออกเสียง

เหมือนกันแต่สะกดต่างกัน เช่น  จัน (ชื่อไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง)  จันทร์ (ดวงเดือน , พระจันทร์)  

จันทน์ (ชื่อพรรณไม้)  สัน (สิ่งที่มีลักษณะนูนสูงขึ้นมาเป็นแนวยาว)  สันต์  (เงียบสงบ)  สรร (เลือก 

, คัด)  สรรค์ (สร้างให้มีให้เป็นขึ้น)   สัณห์ (เกลี้ยงเกลา , อ่อน , นุ่ม)  พัน (เรียกจํานวนนับสิบร้อย)  

พรรณ (สีของผิว)  พันธ์ (ผูก , มัด , ตรึง)  พันธุ์ (พวกพ้อง , พี่น้อง , วงศ์วาน)  เป็นต้น  รวมทั้งคํา

ควบกล้ําและคําที่สะกดด้วย ร  ล    ถ้าออกเสียงไม่ชัด  อาจทําให้เขียนสะกดผิดได้  เช่น  กวด  กรวด  

รัก  ลัก  คู  ครู  คน  บุคคล  จอน  จรเป็นต้น 

              การสะกดคําผิดของผู้ใช้ภาษาอาจเกิดจากการไม่รู้  แล้วนําคําที่มีเสียงเหมือนกัน

หรือคล้ายกันมาเป็นแบบในการสะกดคํานั้น  จึงสะกดคําผิด  ดังตัวอย่าง 

  ค าถูก  ค าผิด   ค าถูก  ค าผิด 

  ศีรษะ  ศรีษะ   อะไหล่  อะหลั่ย 

  โน้ต  โน๊ต   นะคะ  น๊ะค๊ะ 

  บันได  บรรได   ปรากฏ  ปรากฎ 

  บังสุกุล  บังสกุล   เบญจเพส เบญจเพศ 

  การออกเสียงคําให้ถูกต้องมีความสําคัญต่อการฟัง  การพูด  และการอ่าน  ถ้าผู้ใช้
ภาษาออกเสียงไม่ถูกต้องจะเป็นอุปสรรคในการสื่อสาร  ผู้รับสารอาจเข้าใจผิดไปจากเจตนาของ 
ผู้ส่งสาร  ดังนั้นผู้ใช้ภาษาจึงต้องระมัดระวังการออกเสียงคําพ้องรูป  ซึ่งสะกดเหมือนกันแต่ออก
เสียงต่างกัน      ดังตัวอย่าง 
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   โคลงเรือหนักเหลือจนเรือโคลง เหมาโสร่งแบกเหมาที่ท่าข้าม 
  แสนหวงแหนจอกแหนชะแง้ตาม  พยายามอ่านคําพ้องให้คล้องกัน 
 
 2. ใช้ค าให้ถูกต้องและตรงตามความหมาย 
 2.1 คําที่มีความหมายหลายอย่าง เวลาใช้ต้องคํานึงถึงคําแวดล้อมด้วย เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน ไม่กํากวม เช่น 
 “เขาไม่เห็นขันเลย” ขันในที่นี้อาจหมายถึงภาชนะ หรือความรู้สึกก็ได้ หากจะให้เกิด
ความชัดเจน ควรใช้คําแวดล้อมเสียใหม่เป็น “เขาไม่เห็นขันใบนั้นเลย” เขาไม่รู้สึกขันเลย เป็นต้น 
 2.2 คําที่มีความหมายใกล้เคียงกัน เวลานํามาใช้ต้องเลือกคําที่มีความหมายตรงที่สุด 
มาใช้ เช่น 
  “เขาสอดส่ายสายตามองหาเพื่อน”   ใช้ได้ 
  “เขาสอดส่องสายตามองหาเพื่อน”  ใช้ไม่ได้  
     

  น้ําตกและภูเขาให้ภาพพจน์ที่งดงามสดชื่นยิ่งนัก   ใช้ไม่ได้ 
            น้ําตกและภูเขาให้ภาพที่งดงามสดชื่นยิ่งนัก   ใช้ได้ 
             

นักศึกษาพาโน้ตบุ๊คมาใช้ที่มหาวิทยาลัย  ใช้ไม่ได้ 
       นักศึกษาน าโน้ตบุ๊คมาใช้ที่มหาวิทยาลัย  ใช้ได้ 
          

อาจารย์น านักศึกษาไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ไม่ได้ 
อาจารย์พานักศึกษาไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  ใช้ได้ เป็นต้น 
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 2.3 คําที่มีความหมายโดยนัย ก่อนนํามาใช้จะต้องศึกษาความหมายให้เข้าใจเสียก่อน
นํามาใช้ให้ถูกต้อง เช่น คําว่า “ซักฟอก” 
  “ครูถูกนักเรียนซักฟอกเกือบชั่วโมง”   ใช้ไม่ได้ 
  “นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลถูกฝ่ายค้านซักฟอกในสภา” ใช้ได้  
  หมู     หมายถึง   อ้วน  กินจุ  กินไม่เลือก  
  ปลิง    หมายถึง   เกาะไม่ปล่อย  หวังผลประโยชน์จากคนอ่ืนโดยตัวเองไม่ต้องทําอะไร  
  ลิง      หมายถึง  ซน  อยู่ไม่สุข  เหมือนลิง  
  ควาย หมายถึง  โง่     
  ลูกเทวดา    หมายถึง   ลูกที่ถูกพ่อแม่ตามใจจนเสียคน 

 2.4  ใช้คําลักษณนามให้ถูกต้อง  ลักษณนาม  หมายถึงคํานามที่บอกลักษณะของคํานาม 

นั้น ๆ เพื่อบอกรูปร่างสัณฐาน  ปริมาณ  เวลา  วิธีทํา  ฯลฯ  ลักษณนามในภาษาไทยมีจํานวนมาก  
เช่น เลื่อย 2 ปื้น ปิ่นโต 1 เถา ช้าง 3 เชือก งาช้าง 2 กิ่ง 

ตัวอย่างประโยค ผู้แต่งมีความสามารถในการถา่ยทอดความรู้สึกนึกคิดของตัวละครแต่ละคนได้อย่างดี
ใช้ได้    ผู้แต่งมีความสามารถในการถา่ยทอดความรู้สึกนึกคิดของตัวละครแต่ละตัวได้อย่างดี 

สี่ต ารวจไทยชายแดนถูกกับระเบิดอาการสาหัส 
ใช้ได ้  ตํารวจไทยชายแดนสี่คนถูกกับระเบิดอาการสาหัส  

2.5 ใช้คําบุพบทให้ถูกต้องตรงตามความหมาย คําบุพบท  หมายถึง คํานําหน้านาม   
สรรพนามหรือกริยาที่ทําหน้าที่เหมือนนาม  เพื่อบอกหน้าที่และความสัมพันธ์ของคําที่อยู่หลังคํา
บุพบทกับข้อความข้างหน้า  คําบุพบทช่วยให้ข้อความสมบูรณ์  ชัดเจน  และไม่กํากวม  ดังนี้ 
          2.5.1   แสดงความเป็นเจ้าของ  เช่น  ของ  แห่ง  ตัวอย่าง 
  กระเป๋าสตางค์ของฉันหายไป      ปากกาของเธอเขียนดีจริง ๆ   
  วันพรุ่งนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติ      ฉันจะไปหอสมุดแห่งชาติ 

2.5.2     แสดงสถานท่ี  เช่น  ใน  นอก  บน  ใต้  ที่  ใกล้  ฯลฯ ตัวอย่าง 
โทรศัพท์มือถืออยู่ในกล่อง      คุณแม่ปลูกต้นมะลินอกบ้าน  

  กระรอกอยู่บนต้นไม้       ประชาชนอยู่ใต้กฎหมาย   
  อาจารย์ไปท่ีเซ็นทรัล       หอพักอยู่ใกลม้หาวิทยาลัย 
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   2.5.3   แสดงความเป็นผู้รับ  เช่น  กับ  แก่  แด่  ต่อ  เป็นคําที่มีวิธีการใช้
แตกต่างกัน  ดังนี้ 
กับ  ใช้เมื่อทั้งสองฝ่ายทํากิริยาร่วมกันหรือแสดงความเกี่ยวข้องกัน  เช่น  ฉันฝากเงินมากับเพื่อน 
แก่  ใช้กับผู้ที่มีฐานะหรือวัยเท่ากัน หรือต่ํากว่า  เช่น  อธิการบดีมอบรางวัลแก่นักศึกษา 
แด ่ ใช้กับผู้ที่เคารพนับถือ  พระราชวงศ์  พระมหากษัตริย์  เช่น  ฉันถวายปัจจัยแดส่ามเณร 
ต่อ ใช้เมื่อผู้ให้ผู้รับต้องติดต่อกันหรือเกี่ยวข้องกัน เช่น  เขาเสนอเร่ืองต่ออธิการบดี  สู้กันตัวต่อตัว 
 

 3. ใช้ค าให้เหมาะสม 
 3.1 ใช้คําให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ผู้ใช้ต้องรู้ว่า เมื่อใดควรจะใช้คําระดับใดถ้าหากจะ
คุยกับเพื่อนสนิทก็ควรใช้คําระดับภาษาปาก แต่ถ้าพูดรายงานทางวิชาการก็ควรใช้คําระดับภาษ า
แบบแผน เช่น  
  ข้อสอบวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารโคตรยาก 
         ข้อสอบวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารยากมาก  / เหลือเกิน ใช้ได้ 
   โทรศัพท์มือถือเคร่ืองนี้โคตรแพง 
        โทรศัพท์มือถือเคร่ืองนี้แพงมาก     ใช้ได้ 
                           ท่าทางเธอซี้ปึ้กกับเขาเหลือเกิน 
        ท่าทางเธอสนิทสนมกับเขาเหลือเกิน   ใช้ได้ 
         เร่ืองจิ๊บจ๊อยอย่างนี้ฉันไม่สนหรอก 
      เร่ืองเล็กน้อยอย่างนีฉ้ันไม่สนใจหรอก   ใช้ได้ 
 3.2 ใช้คําให้เหมาะสมกับบุคคล เช่น  “นอน”  ใช้กับบุคคลธรรมดาสามัญ  “จําวัด”   
ใช้กับพระสงฆ์สามเณร “บรรทม”  ใช้กับเจ้านายระดับต่าง ๆ  ผู้ใช้ภาษาจึงควรพิจารณาว่าคําใด 
ควรใช้อย่างไร  พูดกับพระสงฆ์ ว่า จําวัด ฉัน นิมนต์ แต่คําเหล่านี้ไม่ควรนํามาใช้กับคนทั่วไป 
 การใช้คําให้เหมาะกับบุคคลนั้นจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม เช่น พูดกับผู้ที่อาวุโส  
ก็ใช้คําชนิดหนึ่ง ถ้ากับผู้อ่อนผู้อาวุโสหรือฐานะต่ํากว่า ก็เลือกใช้คําอีกอย่างหนึ่งเช่น 
  “ฉันใช้อาจารย์เขียนหนังสือให้”  ใช้ไม่ได้ 
  “ฉันใช้น้องชายเขียนหนังสือให้”  ใช้ได้ 
 3.3 ใช้คําให้เหมาะกับข้อความ คําบางคําจะเหมาะกับข้อความหนึ่ง เช่น 
  “เขาเสียใจอย่างแรง”  ใช้ไม่ได้  
  “เขาท้องเสียอย่างแรง”  ใช้ได้ 
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 4. ใช้ค าให้ชัดเจน 
 4.1 ใช้คําที่คนทั่วไปรู้จักและเข้าใจความหมาย ดีกว่าที่จะใช้คําซึ่งไม่เป็นที่รู้จักกัน
แพร่หลาย เช่น “การฝึกฝนมาก ทําให้เกิดทักษะ” ไม่ควรใช้ ควรเปลี่ยนเป็น  
“การฝึกฝนมาก ๆ ทําให้เกิดความชํานาญ” 
 4.2 เลือกใช้คําที่จะทําให้ผู้อ่าน ผู้ฟัง นึกเห็นภาพได้ชัดเจน เช่น เหี้ยมเกรียม สูงโปร่ง 
บิดเบี้ยว กลมเกลี้ยง กระฉับกระแฉง ปราดเปรียว เชื่องซึม ยืดยาด เกรียวกราว อ้ืออึง โครมคราม 
เปน็ต้น 
 4.3 ใช้คําให้ได้ความสมบูรณ์ เช่น “เธอเก่งกว่า” ไม่ได้ความสมบูรณ์ว่าใครเก่งกว่าใคร 
“เขาชอบมากว่า” ไม่ได้บอกว่าชอบอะไรมากกว่าอะไร เกิดความไม่ชัดเจนจึงไม่ควรใช้ลักษณะนี้ 
 
 5. ใช้ค าให้มีน้ าหนัก 
 5.1 ไม่ใช้คําฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น ถ้าคําที่ใช้ไม่มีความหมายอะไรก็นับว่าไม่รุงรัง 
จะทําให้คําโดยส่วนรวมไม่มีน้ําหนัก ข้อความจะขาดความหนักแน่น เช่น  
  “ชาวบ้านหามศพคนตายไปที่วัด” 
  “เคร่ืองบินตก ผู้โดยสารตายหมดไม่รอดแม้แต่คนเดียว” 
 5.2 การใช้เปรียบเทียบ เช่น คําพังเพยและภาษิต หากนํามาใช้จะทําให้ข้อความ
กะทัดรัดและมีน้ําหนักมากขึ้น แต่ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับข้อความนั้น ๆ เช่น 
  “เขามีของดีอยู่ใกล้ตัวแล้วไม่รู้จักใช้ เหมือนผ้าชี้ริ้วห่อทอง”   ใช้ไม่ได้ 
  “เขามีของดีอยู่ใกล้ตัวแล้วไม่รู้จักใช้เหมือนใกล้เกลือกินด่าง”  ใช้ได้ 
 5.3 การใช้คําซ้ําๆ กันเพื่อเน้นให้มีน้ําหนัก เช่น 
  “ใครใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงินค้า” 
  “คนเห็นคนเป็นคน จึงนับว่าเป็นคน” 
 การใช้คําซ้ําๆ กันควรใช้ให้เหมาะสมกับข้อความ ถ้าใช้ไม่เหมาะสมผู้ฟัง หรือผู้อ่าน
อาจรําคาญได้ เช่น 
 “เขาเขียนหนังสือเก่งมาก พรรณนาอะไรล้วนแต่ไพเราะมาก ได้เร่ืองได้ราวติดต่อกันดี
มาก ฉันว่าน่าสนใจมาก” ควรจะเปลี่ยนเป็น” เขาเขียนหนังสือเก่ง พรรณนาอะไรล้วนแต่ไพเราะ ได้
เร่ืองได้ราวติดต่อกันดี ฉันว่าน่าสนใจมาก” 
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 1.4 ข้อควรระวังในการใช้ค า 
 สิ่งที่ควรระวังในการใช้คํา มีข้อระวังดังนี้ 
 1. การใช้คําที่มีความหมายขัดแย้งกันในประโยคเดียวกัน ซึ่งอาจจะขัดแย้งกันในการ
แสดงภาพ แสดงพจน์ แสดงอารมณ์ เช่น 
  “รถค่อย ๆ เคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว” 
  “คนร้าย รัวสานกระสุนใส่เจ้าหน้าที่หนึ่งนัด” 
 2. การใช้คําผิดหน้าที่ เช่น เอาคําขยายไปใช้กริยา หรือเอาคํากริยาไปใช้เป็นคําขยาย 
เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
 “พอตกค่ําถนนก็จ้าด้วยแสงไฟ” จ้าเป็นคําขยาย เช่น แสงจ้า สว่างจ้า แต่นํามาเป็น
คํากริยา 
 “ฉันเห็นชายหลังค้อม” ค้อมเป็นคํากริยา หมายถึง น้อมลง  ก้มลง จะนํามา ขยายไม่ได้ 
 3. การใช้คําที่มีเสียงคล้ายกันแต่ความหมายต่างกัน เช่น คําว่า ผลิ  (แตกใบอ่อน) ผลิต
(สะบัด กระพือ ทําให้หลุด) 
 4. การใช้คําขยายบางคํา คําขยาย จะใช้ได้กับคํานามหรือกริยาบางคําเท่านั้นถ้านําไปใช้
ผิดจะทําให้เกิดข้อบกพร่องได้ เช่น คําว่า “หง่อม” หมายถึง แก่มากจะใช้กับคนแก่มาก ๆ เท่านั้น  
จะนําไปใช้ขยายกันอย่างอื่นไม่ได้ เช่น 
  “คุณย่าของเราแก่หง่อมแล้ว”  ใช้ได้  
  “ขนุนลูกนี้แก่หง่อมแล้ว”  ใช้ไม่ได้ 
 5. การใช้คําที่ทําให้ความหมายกํากวม การใช้คําบางคําหรือเรียบเรียงคําผิดตําแหน่ง
อาจทําให้เกิดความหมายกํากวมได้ เช่น 
  “เขากําลังเร่งทํางานใหญ่ ไม่ยอมไปเที่ยวไหนเลย”   กํากวม 
  “เขากําลังเร่งทํางานเป็นการใหญ่ ไม่ยอมไปเที่ยวไหนเลย” ชัดเจน 
  “ฉันไม่รู้จะตอบแทนเธอยังไรดี”   กํากวม  
  “ฉันไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณเธออย่างไรดี” ชัดเจน 
 6. การเปลี่ยนคํา ในข้อความเดียวกันเมื่อเลือกใช้คําใดแล้ว ก็ควรใช้นั้นต่อไปให้ตลอด 
ไม่ควรเปลี่ยนคําโดยไม่จําเป็น เช่น 
  “เราไปเยี่ยมคนเจ็บด้วยกัน เมื่อไปถึงคนไข้ฟื้นแล้ว รู้สึกว่าเขาเป็นคนป่วยที่มี
กําลังใจเข้มแข็งมาก” 
 7. การใช้คําคู่ คําเดี่ยว คําคู่คําเดี่ยวบางคําเราใช้คําคู่กันบ่อย ๆ แต่คําคู่คําเดี่ยวบางคํา
ความหมายจะแตกต่างกัน เช่น 
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  “พลุ่ง” (อาการทีน่้ําเดือดควันพลุ่งขึ้นไป) 
  “พลุ่งพล่าน” (ปั่นป่วน วุ่นวาย ฟุ้งซ่าน) 
  “คลาด” (แคล้ว เลื่อน ผิดพลาด) 
  “คลาดเคลื่อน” (ยังไม่ตรงกับข้อเท็จจริง) 
 8. การใช้คําเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบต้องระวังใช้ให้เหมาะสม ถ้าใช้ไม่เหมาะสม
จะทําให้ฟังดูขัดหูและเกิดข้อบกพร่องขึ้นได้ เช่น 
  “เธอใจดําราวกับนิโกร” ไม่ควรใช้ ควรเปลี่ยนเป็น “เธอใจดําราวอีกา” 
  
 1.5 ข้อแนะน าในการใช้ค า 
 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการใช้คํา มีข้อแนะนําในการใช้คํา ดังนี ้
 1. เลือกใช้คําจากพจนานุกรมหรือปทานุกรม พจนุกรมและปทานุกรม เป็นหนังสือที่
รวบรวมคําต่าง ๆในภาษาไทยไว้มากมายและจะบอกทั้งชนิดของคํา การออกเสียงพร้อมทั้ง
ความหมายของคํา เมื่อต้องการจะใช้คําใดก็สามารถเปิดหาได้จากพจนานุกรมและปทานุกรม 
 2. คําที่เลือกมาใช้ต้องชัดเจน ไม่กํากวม เพราะถ้าใช้คํากํากวมอาจจะทําให้ผู้อ่านผู้ฟัง
ไม่เข้าใจ เกิดความสงสัยหรือตีความผิดได้ เช่น 
 “ขับช้า ๆ อันตราย” กํากวม 
 “หากขับช้า ๆ จะเกิดอันตราย” ชัดเจน 
 “โปรดขับช้า ๆ เพราะจะเกิดอันตราย” ชัดเจน 
 3. คําที่เลือกมาใช้ควรเป็นคําที่มีความหมายถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้
เพราะคําในภาษาไทยมีคําที่มีความหมายใกล้เคียงกันเป็นจํานวนมาก หากใช้สับสนจะทําให้การสื่อ
ความหมายคลาดเคลื่อนไป เช่น จวน–เกือบ–ใกล้ๆ, โยน–ขว้าง–ปา–เหวี่ยง, ทิ้ง- ตัด–ฟัน–เฉือน–
สับ–หั่น–บั่น–เชือด เป็นต้น 
 4. เลือกใช้คําที่อยู่ในความนิยมขณะเขียน ไม่ควรใช้คําทันสมัย หรือคําภาษาถิ่นเพราะ
จําทําให้ผู้ฟัง ผู้อ่าน ไม่เข้าใจได้ 
 5. เลือกใช้คําง่าย ๆ อ่านแล้วเข้าใจง่าย 
 6. เลือกใช้คําไทย ไม่ควรใช้คําทับศัพท์และสํานวนภาษาต่างประเทศ เว้นแต่ว่าคํา

ต่างประเทศเหล่านั้นไม่มีคําไทยที่เหมาะสมใช้แทน  ก็อาจใช้ภาษาไทยทับศัพท์คําต่างประเทศได้

ในกรณีจําเป็นอย่างไรก็ตามคําภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะมีคําไทยที่ใช้แทนได้ในความหมายเดียวกัน  

ดังตัวอย่าง   
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  ฉันไม่เก๊ตเร่ืองที่คุณพูด 
  ฉันไม่เข้าใจเร่ืองที่คุณพูด  ใช้ได้ 
  เธอมาเลทไป  ๑๐  นาที 
  เธอมาสายไป  ๑๐  นาที  ใช้ได้ 

7. เลือกใช้คําที่มีความกระชับรัดกุมไม่ฟุ่มเฟือย คือ การเลือกทํา ใช้คําเท่าที่จําเป็น  
ให้ได้ความรู้  ความเข้าใจอย่างชัดเจน  ตัวอย่างเช่น 
  ดิฉันมีความยินดีอย่างมากที่นักศึกษาเห็นคุณค่าภาษาไทย  
  ดิฉันยินดีอย่างมากที่นักศึกษาเห็นคุณค่าภาษาไทย  ใช้ได้ 
  สารวัตรท าการสอบสวนผู้ต้องขัง 
  สารวัตรสอบสวนผู้ต้องขัง    ใช้ได้ 
   

ความรู้เกี่ยวกับประโยคในภาษาไทย 
 คําต่างๆ เมื่อนํามาเรียบเรียงกันเข้าจนเกิดข้อความที่มีความหมายสมบูรณ์ขึ้นมา คือ บอกให้
ทราบอย่างน้อยว่า ใครทําอะไร และอาจจะบอกต่อไปว่า กับใคร ที่ไหน อย่างไร ฯลฯ ข้อความ
เช่นน้ีเรียกว่าประโยค 
 การใช้ประโยคเพื่อการสื่อสาร 

 การใช้ประโยคเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวัน  ไม่ว่าจะเป็นประโยคสั้นหรือประโยคยาว
ขึ้นอยู่กับใจความที่ต้องการสื่อสาร  จนเกิดความเข้าใจระหว่างผู้ ส่งสารและผู้รับสาร  ดังนั้น  
ประโยคจึงหมายถึงถ้อยคําในภาษาที่นํามาเรียงกันเป็นระบบระเบียบตามหลักภาษาไทย และมี
เนื้อความครบบริบูรณ์  ประโยคหนึ่ง ๆ ประกอบด้วย 2 ภาค  คือ ภาคประธานและภาคแสดง   
ภาคประธานประกอบด้วย   ประธานกับส่วนขยาย   ภาคแสดงประกอบด้วย  กริยากั บส่วนขยาย  
และอาจมีกรรมหรือไม่มีกรรมขึ้นอยู่กับกริยา ว่าเป็นกริยาที่ต้องมีกรรมหรือกริยาที่ไม่ต้องมีกรรม
และส่วนขยายกรรม  ประโยคที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารอาจเป็นประโยคความเดียว  ประโยคความรวม  
หรือประโยคความซ้อน  ประโยคทั้ง 3 ชนิดน้ี  สามารถเลือกใช้สื่อสารกับบุคคลตามสถานการณ์ 
ต่าง ๆ หากต้องการกล่าวข้อความที่กะทัดรัดตรงประเด็น  เน้นการให้ข้อมูลมากกว่าความรู้สึก   
ก็จะใช้ประโยคสั้นคือประโยคความเดียวและประโยคความรวม  แต่ถ้าต้องการให้เนื้อหาซับซ้อน 
มีรายละเอียด  หรือให้ความคิดความรู้สึกก็จะใช้ประโยคความซ้อน  ซึ่งเป็นประโยคยาวที่มีส่วน
ขยาย  การสื่อสารจึงจะสามารถเสนอได้ครบถ้วนต่อเนื่อง  (คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย  
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543 : 15)   ดังนั้นผู้ใช้ภาษาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญของการใช้
ประโยคเพื่อการสื่อสาร  ดังนี้ 
        1.   ใช้ประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย 
                  การใช้ประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย  มี  3  ประเภท  คือ 

1.1 ประโยคความเดียว  หมายถึงประโยคที่มีข้อความเดียว   ประกอบด้วยภาค 
ประธานและภาคแสดง  คือมีประธาน  กริยา  และกรรมถ้ากริยาต้องการมีกรรมมารับ  บางคร้ังมีคํา
ขยายประธาน ขยายกริยา  และขยายกรรม  เช่น  นกบิน  หมากัดแมว  รถแล่นเร็วมาก   
แมวดํากินปลาในจานหมด 

1.2 ประโยคความรวม  หมายถึงประโยคที่มีข้อความมากกว่าหนึ่งข้อความ    
ประกอบด้วยประโยคความเดียวที่มีความสําคัญเท่า ๆ กันตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไป  มีสันธานเชื่อม
ประโยคความเดียวเหล่านั้นเข้าด้วยกัน  ดังตัวอย่าง 

     พ่อและแม่จะไปงานหล่อพระประธานที่จังหวัดพิษณุโลกในวันวิสาขบูชา 
       เด็กนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง  ร้องเพลงชาติและสวดมนต์ 

1.3 ประโยคความซ้อน  หมายถึงประโยคที่มีข้อความมากกว่าหนึ่งข้อความ 
ประกอบด้วยประโยคความเดียวที่มีความสําคัญไม่เท่ากัน  มีประโยคหลัก  และประโยคเล็ก ๆ  
ที่อาจทําหน้าที่ขยายประธานหรือกริยาหรือกรรมในประโยคหลัก  ดังตัวอย่าง   
                คุณกษิดิศซึ่งเป็นผู้จัดการไปบวชที่วัดบางไผ่เมื่อวานนี้ 
                ตํารวจผู้ดูแลร้านขายทองจับขโมยที่วิ่งราวกระเป๋าเงิน  
 

2.  ใช้ประโยคให้ถูกต้องและเหมาะสม   
     ประโยคถูกต้อง  หมายถึงลักษณะประโยคที่มีการเรียงลําดับคําให้ถูกต้องตาม                

หลักภาษาไทย  ไม่สลับที่กัน  สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนว่า  ใคร  ทําอะไร ที่ไหน  เมื่อไร  
อย่างไร    ประโยคที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้ภาษาจึงควรมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

2.1  มีถ้อยคําครบถ้วนสมบูรณ์   ถ้อยคําครบถ้วนสมบูรณ์  หมายถึงประโยคจะ 
ขาดคําใดคําหนึ่งไม่ได้  เพราะถ้าขาดคํา  ความหมายของประโยคจะเปลี่ยนไป  หรืออาจสื่อ
ความหมายไม่ได้   เช่น  “ฉันจะไปขอคุณแม่เอง”  ประโยคนี้ขาดคําสําคัญไป  2 คํา  ความหมายของ
ประโยคจึงไม่ชัดเจนว่า  ผู้พูดต้องการอะไร  จะขอตัวคุณแม่  หรือขออะไร  จึงต้องหาคํามาเติมให้
ชัดเจน คําที่จะใช้เติมในประโยคนี้ควรจะเป็นคํานามและคําบุพบท  คํานามอาจเป็น  “เงิน  ความ
กรุณา  ความช่วยเหลือ  หรืออ่ืน ๆ”  ส่วนคําบุพบทควรใช้คําว่า “จาก” ดังนี ้
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ฉันจะไปขอเงินจากคุณแม่เอง 
ฉันจะไปขอความกรุณาจากคุณแม่เอง 
ฉันจะไปขอความช่วยเหลือจากคุณแม่เอง 
2.2  เรียงลําดับคําให้ถูกที่  ผู้ใช้ภาษาจะต้องเรียงลําดับคําให้ถูกต้องตามหลัก 

ภาษาไทย   โดยเรียงลําดับประธาน  กริยา  และกรรม  ถ้ามีส่วนขยายก็วางคําขยายไว้หลังคํานั้น ๆ  
ยกเว้น คําขยายกริยา  ถ้าประโยคนั้นมี “กรรม”  คําขยายกริยาจะวางไว้หลังกรรม  และถ้ากรรมมี
ส่วนขยาย  คําขยายกริยา    จะวางไว้หลังคําขยายกรรมอีกต่อหนึ่ง  ดังตัวอย่าง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รายงานให้รัฐมนตรีฟังเร่ืองทหารไทยปะทะกับกัมพูชา 
ประโยคนี้ส่วนของประโยค  “เร่ืองทหารไทยปะทะกับกัมพูชา” เป็น “กรรม” จะต้องปรากฏหลัง
กริยา  “รายงาน”  ตําแหน่งของประโยคจึงต้องเป็น  
          “ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รายงานเร่ืองทหารไทยปะทะกับกัมพูชาให้รัฐมนตรีฟัง” 
ถ้าประโยคมีคํากริยาหลายคํา  กริยาที่แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนควรอยู่ในลําดับต้น  ดังตัวอย่าง 
           เราไปเลือกตั้งลงคะแนนเสียงนายกสโมสรนักศึกษากันดีกว่า 
ควรใช้ว่า       เราไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษากันดีกว่า 
 ประโยคนี้คําว่า  “ลงคะแนน”  เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนควรอยู่หน้าคํากริยา “เลือกตั้ง” เพราะ
เป็นการลงคะแนนเพื่อเลือกตั้ง   
         ฝนตกหนักจนถนนข้างหน้ามองไม่เห็น 
ควรใช้ว่า       ฝนตกหนักจนมองไม่เห็นถนนข้างหน้า 
ประโยคนี้เป็นประโยคความซ้อน มีคําว่า  “จน” เป็นคําเชื่อมระหว่างประโยคหลักและประโยคย่อย  
ประโยคย่อยคือ  “จนถนนข้างหน้ามองไม่เห็น”  เรียงลําดับคํายังไม่ถูกเพราะ “มองไม่เห็น” เป็น
กริยาของประโยคย่อย  โดยมี “ถนนข้างหน้า”  เป็นกรรมจึงต้องเรียงลําดับใหม่คือ นํากริยามาวางไว้
หน้ากรรม  

2.3 ประโยคจะต้องจบกระแสความ  ถ้าประโยคไม่จบกระแสความ  จะทําให้สื่อ 
ความหมายไม่สมบูรณ์  ผู้รับสารอาจไม่เข้าใจและรู้สึกว่ายังมีบางส่วนขาดหายไป ดังนั้นต้องมี
ข้อความมาต่อท้าย  จะทําให้ได้ใจความหรือมีความหมายชัดเจนขึ้น  ดังตัวอย่าง 

นักหนังสือพิมพ์ที่ชอบขุดคุ้ยเร่ืองของนักแสดง 
นักศึกษาที่คิดว่าการเรียนหนังสือเหมือนงานอดิเรก 

ประโยคที่กล่าวนี้ขาดส่วนของประโยคบางส่วนไป  ทําให้สื่อความหมายไม่ได้จําเป็นต้องเติมเต็ม
ให้ความสมบูรณ์  โดยเติมภาคประธานหรือภาคแสดงตามความเหมาะสม  ดังนี้ 
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นักหนังสือพิมพ์ที่ชอบขุดคุ้ยเร่ืองของนักแสดงถูกฟ้องศาลแล้ว 
นักศึกษาที่คิดว่าการเรียนหนังสือเหมือนงานอดิเรกมักไม่ประสบความส าเร็จในการเรียน 

  2.4  ไม่ใช้ประโยคที่ เป็นสํานวนภาษาต่างประเทศ   ถึงแม้ว่าจะมีผู้ศึกษา
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ มากแล้วก็ตาม  ผู้ใช้ภาษาควรคํานึงถึงการใช้รูปประโยค
ตามหลักภาษาไทย  และพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ประโยคที่เป็นสํานวนภาษาต่างประเทศ   
ดังตัวอย่าง 

เขาจับเคร่ืองบินไปประเทศออสเตรเลียเมื่อวานนี้ 
ควรใช้ว่า เขาโดยสารเคร่ืองบินไปประเทศออสเตรเลียเมื่อวานนี้ 

สองนักเรียนไทยคว้าเหรียญทองในงานประกวดหุ่นยนต์ที่กรุงโตเกียว 
ควรใช้ว่า นักเรียนไทย  2  คนคว้าเหรียญทองในงานประกวดหุ่นยนต์ที่กรุงโตเกียว 
  

3.  ใช้ประโยคให้กะทัดรัด     
                    ประโยคกะทัดรัด  หมายถึงประโยคที่ใช้คําน้อย  แต่กินความมาก  ไม่ใช้คําซ้ําซ้อน
หรือไม่ใช้คําฟุ่มเฟือยจนเกินไป  ประโยคกะทัดรัดมีลักษณะดังนี้ คือ 

3.1 ไม่ใช้คําซ้ํา ๆ กันในประโยค  เพราะนอกจากจะทําให้ประโยคมีความยาวแล้ว   
ไม่ได้ช่วยทําให้ความหมายของประโยคเพิ่มขึ้น  บางคร้ังซ้ําทั้งเสียง  ซ้ําทั้งคํา  ดังตัวอย่าง 
  วันน้ีเขารู้สึกยินดีปรีดาปราโมทย์ยิ่งนักที่ได้รับข่าวว่าสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 
ควรใช้  วันน้ีเขาดีใจมากที่ได้รับข่าวว่าสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ 

3.2  ตัดคําที่ไม่จําเป็น  ผู้ใช้ภาษาไม่ควรใช้กลุ่มคําหรือประโยคขยายความ  หรือ 
เติมคําบางคําที่ไม่จําเป็นเข้าไป  ทําให้ยืดยาว ฟุ่มเฟือย  ดังตัวอย่าง 
  ฉันใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายเกินความจําเป็น 
ควรใช้  ฉันใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย 
  ห้ามไม่ให้เดินลัดสนาม 
ควรใช้  ห้ามเดินลัดสนาม 

3.3  ประโยคต้องไม่ยาวเกินไป  การเขียนประโยคยาว ๆ หากไม่รู้จักลําดับความ 
จะทําให้ข้อความสับสน  ไม่ได้ความหมายที่ชัดเจน  การเขียนประโยคสั้นจะอ่านเข้าใจง่าย  และ
เข้าใจความหมายได้เร็ว  ดังตัวอย่าง 
 ข้าพเจ้าดีใจและตื่นเต้นมากทีส่ดุในชีวิต  คือวันประกาศผลการสอบเข้าบรรจุรับราชการครู 
ควรใช้ ข้าพเจ้าดีใจและตื่นเต้นมากในวันประกาศผลสอบเข้าบรรจุรับราชการครู 
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4.  ใช้ประโยคให้ชัดเจน  
                    ประโยคที่ใช้สื่อสารได้ดี นอกจากจะถูกต้องตามกฎเกณฑ์ทางหลักภาษาไทยแล้ว  ยัง
ต้อง เลือกใช้คําที่มีความหมายกระจ่างชัด  จะช่วยให้ประโยคชัดเจน  สื่อความหมายได้ตรงตาม
จุดประสงค์  ประโยคชัดเจนมีลักษณะดังนี้  คือ 
         4.1  ใช้ประโยคไม่กํากวม  ประโยคกํากวม  หมายถึงประโยคที่มีความหมายมากกว่า
หนึ่งความหมาย  ความหมายหลายนัย  หรือเกิดจากการละคํา  ดังตัวอย่าง 
  ติ๊กกับต๋อยสองคนไปเชียงใหม่ 
ประโยคนี้ผู้รับสารอาจเข้าใจความหมายว่า  ทั้งหมดรวมเป็น 2 หรือ 3 คน 
  นายฉลองขับรถชนควายตาย 
ประโยคนีผู้้รับสารอาจเข้าใจความหมายได้ 3 อย่าง  คือ นายฉลองตาย  ควายตาย  และควายตายอยู่ก่อน
แล้ว 
  คุณพ่อขายรถคุณแม่ไปแล้ว 
ประโยคนี้ผู้รับสารอาจเข้าใจความหมายเป็น  2  อย่าง  คือคุณพ่อขายรถของคุณแม่ไปแล้ว  คุณพ่อ
ขายรถให้แก่คุณแม่ไปแล้ว 

4.2  ใช้ประโยคให้มีน้ําหนัก  จะช่วยให้ความหมายแจ่มแจ้ง  โดยการวางคําที่ต้องการ 
เน้นให้อยู่ในตําแหน่งที่มีน้ําหนักมากที่สุด คือตอนต้นประโยค (คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543 : 15)    
  ฉันจะไปสมัครเรียนพรุ่งนี้ 
ควรใช้ว่า พรุ่งนีฉ้ันจะไปสมัครเรียน 
  ตํารวจจับผู้ค้ายาเสพติดได้แล้ว 
ควรใช้ว่า ผู้ค้ายาเสพติดถูกตํารวจจับได้แล้ว  
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ความรู้เกี่ยวกับถ้อยค าส านวนไทย 
 
 ถ้อยคําสํานวน หมายถึง คําพูดที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันทั้งในด้านธุระและในด้านกิจการอ่ืนๆ 
มีรูปลักษณ์ต่างๆ กันไป เช่น เป็นคํามูล คําประสม คําซ้อน ฯลฯ ในการใช้ถ้อยคํา สํานวนนั้น
จุดมุ่งหมายสําคัญที่สุด คือ เพื่อช่วยให้สื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิผล จึงจําเป็นต้องรู้จักถ้อยคํา
สํานวน และเข้าใจความหมายของถ้อยคําสํานวนให้มากพอยิ่งรู้จักถ้อยคํามากเท่าใด โอกาสที่จะ
เลือกใช้ถ้อยคํายิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น ผู้ที่ไม่สามารถใช้ถ้อยคําสํานวนได้หรือถึงกับอับจนถ้อยคํา
สํานวน ย่อมไม่อาจแสดงความคิดของตนไปให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้ดังประสงค์ 
 โดยปกติแล้วคนเราใช้ถ้อยคําสํานวนในการสื่อสารกับผู้อ่ืนเพื่อความมุ่งหมายอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เช่น มุ่งหมายที่จะให้ผู้ฟังรับทราบ ให้ผู้ฟังเชื่อถือ ให้ปฏิบัติตามหรือให้คล้อยตามเป็นต้น หาก
ผู้ฟังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตรงตามจุดหมายของเรา ก็นับได้ว่าการใช้ถ้อยคําสํานวนมีประสิทธิผล
ซึ่งอาจมากน้อยแตกต่างกันไปแล้วแต่ละกรณี แต่โดยธรรมดาแล้ว เราย่อมต้องการให้เกิด
ประสิทธิผลมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ การที่จะสามารถใช้ถ้อยคําสํานวนให้เกิดประสิทธิผลได้มาก
ที่สุดนั้น ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเร่ืองถ้อยคําสํานวนให้ดีพอและที่สําคัญ คือ ต้องอาศัยการ
ฝึกฝนให้มากด้วย ในที่นี้จะได้นําภาษิต สํานวน ซึ่งเป็นถ้อยคําสํานวนประเภทหนึ่งมาแสดง (สรุป
ความจาก นภาลัย สุวรรณธาดา, 2536 : 238 – 305) ดังนี ้
 

1. ภาษิตและส านวนไทย 
 คําว่า ภาษิต และสํานวน มีผู้ตีความกันหลายทาง เช่น 
 1. เรียกคํากล่าวทุกประเภทที่พิเศษกว่าธรรมดาว่า สํานวน เช่น หนังสือ สํานวนไทยของ
การญจนาคพันธ์ กล่าวถึงภาษิตและสํานวนไทยทั้งหมด 
 2. เรียกคํากล่าวทุกประเภทที่พิเศษกว่าธรรมดาว่า ภาษิต 
 3. เรียกคํากล่าวที่สืบทอดมาตามประเพณีว่า ภาษิต แต่ไม่รวม สํานวน 
 4. เรียกคํากล่าวที่สืบทอดมาตามประเพณีที่เป็นคําสั่งสอนว่า สุภาษิต และคําเปรียบให้
ตีความ ว่า คําพังเพย 

 สําหรับผู้ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความสําคัญของการศึกษาเร่ืองนี้มิใช่การวิเคราะห์
ความหมายหรือจัดประเภทของภาษิตและสํานวน แต่อยู่ที่การนําสิ่งเหล่านี้ไปใช้ให้ถู กต้องและ
บังเกิดผลในการสื่อสาร ในที่นี้จึงขออธิบายความหมายของภาษิตและสํานวนในขอบเขตที่กว้างๆ 
ครอบคลุมความหมายทั้งหมด โดยให้เข้าใจได้ง่ายและไม่ขัดแย้งกับนักวิชาการกลุ่มอื่นๆ ดังนี ้
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 1.1 ความหมายของภาษิต 
 ภาษิต แปลตรงตัวว่า พูดแล้ว กล่าวแล้ว พจนานุกรมให้ความหมายใว้ว่า 
 “คํากล่าว, ตามศัพท์เป็นคํากลางๆใช้ทั้งทางดีทางชั่วแต่โดยความหมายไว้ว่าแล้ว
ประสงค์คํากล่าวที่ถือว่าเป็นอคต”ิ  

 คําว่าภาษิต เป็นคําเรียก คํากล่าวที่สืบทอดกันมาตามประเพณี ซึ่งส่วนมากมีคติชวนคิด 
หมายความรวมทั้งสุภาษิตและคําพังเพย   สุภาษิตนั้นคือภาษิตที่ดี  ที่มุ่งสั่งสอนอย่างชัดเจน เช่น ดู
ช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่, อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน ฯลฯ ส่วนคําพังเพยเป็นคํากล่าวให้ตีความ 
อาจใช้สั่งสอนหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เช่น ตําน้ําพริกละลายแม่น้ํา, ตีวัวกระทบคราด 
เป็นต้น 
 เหตุที่รวม สุภาษิตและคําพังเพย เข้าใว้เป็นกลุ่มของภาษิต ก็เพราะเป็นการยากที่จะแยก
ว่าคํากล่าวใดเป็นสุภาษิต คํากล่าวใดเป็นพังเพย มีผู้พยายามแยกโดยเติมคําว่า จง หรือ อย่า ลงไป
หน้าคํา ถ้าเติมได้ก็ถือว่าเป็นสุภาษิต ถ้าเติมไม่ได้ก็ถือว่าเป็นคําพังเพย แต่วิธีนี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับกัน
ทั่วไป เพราะเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปแต่งเติมคํากล่าวแต่โบราณที่สละสลวยและสื่อความเข้าใจกันมา
เน่ินนานแล้ว การสั่งสอนของบรรพบุรุษมีวิธีนุ่มนวลน่าฟัง ไม่ต้องใช้คําสั่งคําห้าม ก็เป็นที่เข้าใจได้
แล้ว โดยเหตุผลนี ้จึงไม่แยกเป็นสุภาษิตและคําพังเพยแต่เรียกรวมกันว่าภาษิต 
 
 1.2 ความหมายของส านวน 

 พจนานุกรมให้ความหมายของสํานวนไว้ ดังนี ้
 สํานวน น.ถ้อยคําที่เรียบเรียง, โวหาร, บางที่ก็ ใช้คําว่า สํานวนโวหาร, คดี เช่น ปิด
สํานวน, ถ้อยคําที่ไม่ถูกไวยากรณ์ แต่รับใช้เป็นภาษาที่ถูกต้อง,การแสดงถ้อยคําออกมาเป็นข้อความ
พิเศษเฉพาะภาษาหนึ่ง ๆ หรือหนังสือแบบหนึ่ง ๆ, ลักษณนามที่ใช้เรียกข้อความรายหนึ่งๆ เช่น 
ข้อความสํานวนหนึ่ง บทความ 2 สํานวน” 
 ความหมายตามพจนานุกรมนั้นกว้างมาก มีถึง 4 ประการ คือ 

 1. สํานวนโวหารทั่วไป 
 2. คดีความทางกฎหมาย 
 3. ข้อความพิเศษ 
 4. ลักษณนามประเภทหน่ึง 
 ในที่นี้มุ่งกล่าวถึงเฉพาะข้อ 3 คือ ข้อความพิเศษที่เป็นชั้นเชิงชวนให้คิด ไม่แปลตรงตัว 

แต่เปน็ที่เข้าใจกัน เช่น เจ้าชู้ไก่แจ้ แพะรับบาป ตีท้ายครัว เตะฝุ่น ฯลฯ 
 สํานวนมีลักษณะคล้ายกับภาษิตในแง่ที่เป็นคํากล่าวสืบทอดกันมาตามประเพณี มักมี
ข้อความสั้น ๆ ที่กินความมาก เป็นชั้นเชิงชวนให้คิด แต่ก็มีความแตกต่างกับภาษิตในบางประการ 
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เช่น ภาษิตมักจะยาวกว่าสํานวน เมื่อยาวกว่าก็มักจะมีสัมผัสคล้องจองกันเพื่อให้จําง่ายและไพเราะ 
ภาษิตมักจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อสอนใจคน แต่สํานวนมักกล่าวเปรียบโดยไม่มีเจตนาจะสั่งสอนใคร 
นอกจากนี้ภาษิตมักจะรักษาถ้อยคําและความหมายเติมไว้ได้ แม้จะตกทอดม าเป็นร้อยๆ ปี แต่
สํานวนมีการเกิดใหม่และสูญกายไปตามสมัย ตามความนิยม เช่น ฆ่าเวลา เขี้ยวลากดิน เจ้าพ่อ  
เจ้าแม่ เป็นต้น 
 โดยเหตุที่สํานวนมีความแตกต่างบางประการจากภาษิตดังกล่าว ผู้เขียนจึงไม่รวมไว้
เป็นประเภทเดียวกัน แต่มีบางคําที่ไม่อาจแยกประเภทแน่ชัดว่าเป็นภาษิตหรือสํานวน เช่น ได้ทีขี่
แพะไล่, เกลือเป็นหนอน, หญิงสามผัว ชายสามโบสถ์ ฯลฯ ในกรณีที่แยกไม่ได้เช่นนี้ หรือในกรณี
ที่ต้องการกล่าวรวมๆ ไปก็จะใช้คําทั้งสองควบคู่กันว่า ภาษิตและสํานวน หรือเรียกสั้นๆ ว่า ภาษิต
สํานวน  
 ในที่นี้จึงใช้คําประเภทนี้เป็น 4 คํา คือ ภาษิต สํานวน ภาษิต และสํานวน หรือ สํานวน
ภาษิต ด้วยเหตุผลและความหมายต่างๆ กันดังกล่าวแล้ว ขอให้นักศึกษาทําความเข้าใจให้ตรงกันใน
ประเด็นนี้เป็นเบื้องต้น  
 

2. ความส าคัญของภาษิตและส านวน 
 ภาษิตและสํานวนมีความสําคัญในด้านการสื่อสาร อันอาจจําแนกได้เป็น 3 ประการ คือ 
เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาอบรม  เป็นเคร่ืองมือสื่อภาพสังคม และเป็นเคร่ืองมือสื่อภาษา ดังนี ้
 1. เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาอบรม ภาษิตส่วนใหญ่เป็นคติสอนใจ ชี้แนะให้คนคิดดีทําดี 
ในการสั่งสอนอบรมบุตรหลานไทยตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบัน ผู้ใหญ่มีวิธีการแยบยลที่มิใช่การบอก
กล่าวสั่งสอนโดยตรง แต่จะหาถ้อยคําอุปมาอุปไมย ยกตัวอย่างให้เห็นจริง ใช้ถ้อยคําไพเราะลึกซึ้ง
และเข้าใจง่าย ยามใดที่เกิดปัญหาแก้ไม่ตก ภาษิตก็อาจช่วยให้เกิดแนวคิดที่จะแก้ปัญหาให้ลุล่วงไป
ได้ ทั้งยังเป็นเสมือนเคร่ืองควบคุมพฤติกรรมของสังคมไทยให้ดําเนินมาอย่างเป็นระเบียบ ช่วยลด
ภาระด้านกฎหมาย ทําให้การปกครองประเทศเป็นไปได้ง่ายขึ้น ทั้งยังช่วยอบรมกิริยามารยาทให้
เป็นคนมีวัฒนธรรมอันดีงาม ธํารงเอกลักษณ์ไทยมาจนทุกวันนี้  การใช้ภาษิตเป็นเคร่ืองมือสื่อสาร
ถ่ายทอดจารีตประเพณีจากผู้ใหญ่มาสู่บุตรหลานจากผู้ปกครองบ้านเมืองมาสู่ประชาชน จากครูมาสู่
ศิษย์ ฯลฯ เป็นวิธีการที่ใช้ได้ดีมาทุกสมัย ไม่มีการล้าสมัย พิสูจน์ได้จากความยืนยงคงทนของ
ถ้อยคํา เช่น ในศิลาจารึก ไตรภูมิพระร่วง สุภาษิตพระร่วง เป็นต้น หากการสื่อสารวิธีนี้ไม่ได้ผล ก็
คงไม่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบันแน่นอน 
 ในปัจจุบันก็มีคําขวัญ คําคม ที่แต่งขึ้นเพื่อโน้มน้าวใจให้คนทําดี ซึ่งคําขวัญเหล่านี้หากจํา
ติดปากสืบไปก็จะกลายเป็นภาษิต ตัวอย่างภาษิตสํานวนและคําขวัญที่สอนใจคน เช่น 
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ภาษิตและส านวน ค าขวัญ 

ไก่ได้พลอย 
เข้าตามตรอก  ออกตามประตู 
รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา 
รําไม่ดีโทษปี่โทษกลอง 
สุกก่อนห่าม งามก่อนแต่ง 

หลงทางเสียเวลา หลงติดยาเสียอนาคต 
งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข 
เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ 
ป่าไม้ คือทรัพยากรของชาติ 
ทิ้งขยะไม่เลือกที่ หมดราศีไปทั้งเมือง 

 
2. เป็นเคร่ืองมือสื่อภาพสังคม การศึกษาเร่ืองราวในอดีต เราอาจศึกษาเหตุการณ์ณ์

ข้อเท็จจริงได้จากหนังสือประวัติศาสตร์ แต่เราอาจสัมผัสความนึกคิดและอารมณ์ของผู้คนใน
สมัยก่อน ๆ ได้จากภาษิตและสํานวน ภาษิตสํานวนจึงเป็นเสมือนเคร่ืองมือสื่อภาพของสังคมใน
อดีต ถ่ายทอดมาถึงคนปัจจุบัน ในสมัยสุโขทัย  ในน้ํามีปลา ในนามีข้าว ใครใคร่ค้าช้างค้า ใครใคร่
ค้าม้าค้า  แสดงถึงความเป็นอยู่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีเสรีภาพในการทํามาหากิน ต่อมา  หน้าศึก
อย่านอนใจ, ข้าวยากหมากแพง, กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย น้ําเต้าอันน้อยจะถอยจน ฯลฯ คร้ันมาสมัย
ปัจจุบัน เป็นสมัยที่สังคมเร่ิมเสื่อมลง เยาวชนสับสน ไม่แน่ใจในอนาคต หันไปพึ่งยาเสพติด จึงมีคํา
ขวัญเร่ืองนีม้าก เช่น หลงทางเสียเวลา หลงติดยาเสียอนาคต  ผู้คนอยู่กันแออัดความมักง่ายมีมาก จึง
มีคําขวัญว่า กวาดเท่าไรก็ไม่หมด ถ้าไม่งดทิ้งขยะ การจราจรก็เป็นปัญหาใหญ่ของกรุงเทพมหานคร 
จึงมีคําขวัญและคําคมเกี่ยวกับเร่ืองนี้มัก เช่น ขับรถต้องอดทน ข้ามถนนต้องอดใจ,ขับรถระวังคน 
ข้ามถนนระวังรถ และปัจุบันสังคมให้ความสําคัญแก่เยาวชนมากในปี พ.ศ.2528 ซึ่งเป็นปีเยาวชน
สากล ก็มีคําขวัญว่า ร่วมแรงแข็งขัน ร่วมกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ นอกจากนี้ยังมีคําขวัญเกี่ยวกับการ
แข่งกีฬานานาชาติ คําขวัญในการรณรงค์ให้ใช้ของที่ทําในประเทศ  เป็นต้น ภาษิตสํานวนและคํา
ขวญัเหล่านี้คือเคร่ืองมือบันทึกภาพสังคมและถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป 
 3. เป็นเคร่ืองมือสื่อภาษา ภาษิตสํานวนมีประโยชน์ในด้านการใช้ภาษา ถ่ายทอด
ความหมายอันลึกซึ่งสู่ผู้รับสารโดยใช้ข้อความสั้นๆ กระทัดรัด เป็นการประหยัดเวลา ประหยัด
ถ้อยคํา แต่ได้ความหมายครบถ้วนและชัดเจนยิ่งกว่าอธิบายด้วยถ้อยคํายืดยาว เป็นเคร่ืองผ่อนความ
รุนแรงของถ้อยคํา ไม่ต้องพูดตรงๆ ให้ระคายหู เช่น จะว่ากล่าวใครก็อาจพูดว่า ไก่แก่แม่ปลาช่อน 
มดแดงแฝงพวงมะม่วง กิ้งก่าได้ทอง เป็นต้น ซึ่งบางคร้ังก็เจ็บปวดสะใจยิ่งกว่าพูดตรงๆ  
 นอกจากนี้ภาษิตยังเป็นหลักฐานทางภาษา ให้เห็นวิวัฒนาการของภาษาในการกลายคํา
กลายความหมาย เช่น คําเดิมว่า ถี่ลอดตัวช้าง ห่างลอดตัวเล็น  ปัจจุบันใช้ว่า ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอด
ตาเล็น  คําว่า ตัว กลายเป็น ตา คําเดิมว่า ขนมพอสมน้ํายา ปัจจุบันเป็น ขนมผสมน้ํายา เป็นต้น 
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 ภาษิตและสํานวนมีความสําคัญดังกล่าวแล้ว จึงควรที่จะศึกษาเพื่อนําไปใช้ในการสื่อสาร
ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด 
 
 4.  การใช้ภาษาและส านวนในการสื่อสาร 
 นักศึกษาได้ทําความเข้าใจในเร่ืองความหมาย ความสําคัญ และประเภทของภาษิตสํานวน
มาแล้ว จุดประสงค์ของการศึกษาเร่ืองดังกล่าวก็เพื่อจะได้นําไปใช้ในการสื่อสารให้มีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น แต่การนําไปใช้ก็มิได้ตามใจชอบ มีข้อควรคํานึงบางประการในการใช้ภาษิตและสํานวน 
ดังนี ้

 4.1  การตีความภาษิตส านวน 
 สํานวนที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน หลายสํานวนที่ผิดไปจากภาษิตเดิมเช่น สํานวน “สู้จนยิบ
ตา” คําที่ถูกต้องน่าจะเป็น “สู้จนเย็บตา” ซึ่งมีที่มาจากการชนไก่ ตัวที่สู้ทรหดจนถูกตีตาฉีก ต้องเย็บ
ตาให้ แสดงถึงการสู้ที่ไม่ยอมถอย แต่คนปัจจุบันไม่เข้าใจที่มาของคําว่า เย็บตา จึงเพี้ยนเสียงเป็น ยิบ
ตา โดยคิดว่าเป็นกริยาอาการในขณะต่อสู้ ซึ่งไม่สื่อความแต่อย่างใด คําประเภทนี้มีมาก เช่น 
 

สํานวนเดิม ความหมาย สํานวนใหม่ 
ต้นกุฎิ 
เอาใจออกหาก 
ปลาติดหลังแห 
คาหนังคาเขา 
ขนมพอสมน้ํายา 
บ้านนอกขอกนา 
ถี่ลอดตัวช้าง ห่างลอดตัวเล็น 
 
หัวมังกุด ท้ายมังกร 

ศิษย์รัก, ต้น เช่น ต้นห้อง 
หาก – ต่างหาก 
ปลาที่ไม่ต้องการ 
หนัง เขา ของวัวควาย 
พอๆ กัน ได้สัดส่วนกัน 
ขอก = เขต แดน (ภาษาถิ่นเหนือ) 
ไม่พอดีกัน 
 
ไม่สอดคล้องกัน(มังกุด-สัตว์น้ําชนิดหนึ่ง) 

ก้นกุฎิ 
เอาใจออกห่าง 
ปลาติดร่างแห 
คาหลังคาเขา 
ขนมผสมน้ํายา 
บ้านนอกคอกนา 
ถี่ลอดตาช้าง ห่าง
ลอดตาเล็น 
หัวมงกุฎ ท้ายมังกร 

 
 ก่อนที่จะนําภาษิตและสํานวนไปใช้ในการสื่อสาร ควรจะได้ทําความเข้าใจใน “สาร” 
นั้นให้ถ่องแท้เสียก่อน มิฉะนั้นอาจใช้ผิดไปจากความหมายที่แท้จริงได้ โดยเฉพาะคําที่เพี้ยนไปจาก
เดิมดังตัวอย่างข้างบนนี้ แม้จะใช้ถูก แต่ก็ใช้อย่างไม่สะดวกใจเท่ากับรู้ความหมายอย่างแท้จริง การ
จะนําไปใช้จึงควรตีความคํากล่าวนั้นเสียก่อน เช่น พูดว่า “ปลาติดร่างแห” อาจหมายความถึงปลา
ทั้งหมดที่ติดแหไป แต่ “ปลาติดหลังแห” หมายถึงปลาเล็กๆ ที่ไม่ต้องการพลอยติดหลังแหมาด้วย 
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คือคนไม่รู้อิโหน่อิเหน่ พลอยฟ้าพลอยฝนไปกับเร่ืองของคนอ่ืน หรือ คาหนังคาเขา คือ  คนที่ขโมย
วัวควายของชาวบ้านมาฆ่ากิน เหลือหนังกับเขาไว้ พอดีมีคนตามมาจับ จึงจับได้คาหนังคาเขา เป็น
หลักฐานดิ้นไม่หลุด แต่ “คาหลังคาเขา” อาจจะหมายถึงขี่อยู่บนหลังสัตว์ กําลังวิ่งหนีไปหรือ
อย่างไรความไม่ชัดเจน 
 การตีความให้เข้าใจที่มาหรือความหมายแท้จริงของภาษิตและสํานวนที่จะนําไปใช้ จึง
เป็นความจําเป็นประการแรกที่ผู้ใช้จะต้องคํานึงถึง 
 

 4.2  วิธีการใช้ภาษิตและส านวน 
 การใช้ภาษิตและสํานวน ไม่ได้หมายความว่าใช้ได้ทุกกรณี ในที่นี้ นําเสนอแนวทาง
การใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
 1. ใช้ย่อข้อความยาว โดยที่ภาษิตสํานวนเป็นข้อความที่สั้นแต่กินความมาก บางคร้ังจึง
อาจใช้แทนข้อความยาวๆ เป็นการประหยัดเวลาและเนื้อที่กระดาษ โดยได้ความห มายครบถ้วน
บริบูรณ์ เช่น จะอธิบายเร่ืองความประหยัดว่า การแต่งานโดยจัดพิธีใหญ่โต เป็นการสิ้นเปลืองโดย
ใช่เหตุ แขกที่มาในงานก็เสียเงินเสียเวลา ได้ประโยชน์น้อย ก็พูดว่า ตําน้ําพริกละลายแม่น้ํา กิน
ความไดค้รบถ้วนเท่ากับข้อความหลายประโยค 
 2. ใช้ขยายหรือเน้นความเข้าใจ บางคร้ังอธิบายอย่างไรก็ไม่เข้าใจชัดเจน ผู้ส่งสารอาจ
ใช้วิธีเปรียบเทียบโดยยกภาษิตและสํานวนมากล่าว เช่น “พินิจเป็นผู้ชายโชคดีที่สุดในรอบปี เพราะ
ได้แต่งงานกับผู้หญิงทั้งสวยทั้งรวย มีเงินหลายร้อยล้าน ใช้จนตายก็ไม่หมด เหมือนหนูตกถัง
ข้าวสาร” ผู้รับสารก็จะมองเห็นภาพว่าพินิจมีโชคดีอย่างไร เพราะมองเห็นภาพว่าหนูที่ตกลงไปใน
ถังข้าวสารน้ันอ่ิมหมีพีมันเพียงใด 
 3. ใช้แทนถ้อยคําที่ไม่ต้องการกล่าวตรงๆ บางกรณีมีถ้อยคําที่ รุนแรงหรือไม่สุภาพผู้
กล่าวไม่อาจกล่าวคํานั้นตรงๆ หรือต้องการหาคํามาแทนความรู้สึกที่รุนแรงโดยไม่หยาบคายก็อาจ
ใช้ภาษิตสํานวนเป็นเคร่ืองมือได้ เช่น อยากจะกล่าวถึงผู้ชายแก่น่าเกลียดที่ชอบเด็กสาวๆ คราว
ลูกหลาน ก็ว่า เฒ่าหัวงู หรือ โคแก่กินหญ้าอ่อน ก็เข้าใจได้ โดยไม่ต้องกล่าวเร่ืองเพศ หรือคําว่า วัว
เคยขาม้าเคยขี่ ก็หมายถึงหญิงชายที่เคยมีความสัมพันธ์กัน รู้เชิงกัน เป็นต้น 
 4. ใช้เพิ่มความสละสลวยของถ้อยคํา ภาษิตและสํานวนมักเป็นข้อความที่กะทัดรัด
ความหมายกระชับ มีสัมผัสคล้องจองและมีการเล่นคําอย่างไพเราะ จึงนํามาใช้เพิ่มความสละสลวย
ให้แก่เร่ืองที่พูดหรือเขียนได้อย่างดี ปัจจุบันมีการประกวดคําขวัญหรือคติพจน์ ซึ่งมีลักษณะ
เช่นเดียวกับภาษิตสํานวน เพื่อให้คนจดจําได้ง่าย และไพเราะกว่าการใช้คําพูดธรรมดา เช่น พูดว่า 
“กวาดเท่าไรก็ไม่หมด ถ้าไม่งดทิ้งขยะ” ดีกว่าพูดว่า “โปรดงดทิ้งขยะ กวาดไม่ไหว”  คําขวัญบางคํา
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จะประทับใจคนมาก และมีผลทางโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า, เพื่อนคู่คิด 
มิตรคู่เรือน (ธนาคารกรุงเทพฯ), รีเจนซี บร่ันดีไทย, ความสุขที่คุณดื่มได้ (Johnnie Walker), เหนือ
สุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ําค่าพระธาตุดอยตุง (คําขวัญจังหวัด
เชียงราย), สถาบันอุมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย) เป็นต้น 
 

 4.3  ความเหมาะสมในการใช้ภาษิตและส านวน 
 แม้ว่าภาษิตและสํานวนจะมีประโยชน์ในการสื่อสารดังกล่าวแล้ว ก็ตาม แต่ก็มิใช่จะ
นําไปใช้อย่างพรํ่าเพร่ือได้ เพราะถ้าใช้มากเกินไป ใช้ผิดกาลเทศะ จะมีผลเสียอย่างมาก เช่น กล่าวว่า 
“คุณกับผมเปรียบเหมือน ดอกฟ้ากับหมาวัด เพราะผมไม่ได้ คาบช้อนเงินช้อนทอง มาจากท้องพ่อ
ท้องแม่ จึงต้องอดเปร้ียวไว้กินหวาน ได้แต่ปลอบใจตนเองว่า ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม” ผู้ฟังคงรําคาญ
มากกว่าจะซาบซึ้งเป็นแน่ การใช้จึงต้องพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ และควรใช้มากน้อยเพียงใด 
 การใช้ภาษิตและสํานวนในการสื่อสาร จึงควรคํานึงถึงการตีความ วิธีการใช้ และความ
เหมาะสมในบริบทการใช้ เพื่อให้บังเกิดผลสมดังเจตนาของผู้สื่อสาร 
 
 ประโยชน์ของการใช้ส านวน 
 1.  ใช้ย่นย่อข้อความที่ยาว  สํานวนบางสํานวนเป็นข้อความที่สั้นแต่กินความมาก   บางคร้ัง
อาจใช้แทนข้อความยาว ๆ เพื่อเป็นการประหยัดการใช้ถ้อยคํา โดยได้ความหมายครบถ้วนบริบูรณ์  
เช่น  จะอธิบายถึงความประพฤติที่ไม่ตรงตามธรรมเนียมนิยม ก็ใช้ว่า “นอกคอก”  ก็ได้ความครบถ้วน 
              2.  ใช้ขยายความหรือเน้นความเข้าใจ  บางคร้ังการอธิบายให้ผู้อ่ืนเข้าใจก็เป็นเร่ืองที่ยาก   
ผู้ใช้ภาษาอาจใช้สํานวนแทน  เช่น  เมื่อกล่าวถึงความเจ้าเล่ห์ของมอญในเร่ืองราชาธิราช   
ของเจ้าพระยาพระคลัง (หน)  ก็ใช้สํานวนว่า  “เขาว่าชาติมอญแล้วในท้องมีเคียวคนละเจ็ดเล่ม” 

3.  ใช้แทนถ้อยคําที่ไม่ต้องการกล่าวตรง ๆ บางคร้ังมีถ้อยคําที่รุนแรงหรือไม่สุภาพ   ผู้ใช้
ภาษาไม่อาจกล่าวคํานั้นตรง ๆ หรือต้องการหาคํามาแทนความรู้สึกที่รุนแรงโดยไม่หยาบคาย  ก็อาจ
ใช้สํานวนในการสื่อสารได้  เช่น  จะกล่าวถึงผู้ชายสูงอายุที่ชอบเด็กสาว ๆ คราวลูกหลาน  ก็ใช้ว่า     
“เฒ่าหัวงู”  หรือ  “วัวแก่ชอบกินหญ้าอ่อน”  เป็นต้น 

4.  ใช้เพื่อความสละสลวยของถ้อยคํา  สํานวนเป็นถ้อยคําที่กะทัดรัดความหมายกระชับ  จึง
นํามาใช้เพิ่มความสละสลวยในเร่ืองที่สื่อสารได้เป็นอย่างดี  เช่น   คุณพ่อของฉันไม่ยอมให้ใครมา
ลูบคมเป็นอันขาด  สํานวน  “ลูบคม”  หมายความว่า  “ดูหมิ่น” 
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ความรู้เกี่ยวกับภาพพจน์ 
 
 1. ภาพพจน์ 
 ภาพพจน์และลีลาภาษาเป็นรูปแบบทางภาษาที่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งการทําความ
เข้าใจถึงความหมายประเภทและแนวการใช้จึงมีความสําคัญต่อผู้ที่นําไปใช้ในการสื่อสาร 
 1.1 ความหมายของภาพพจน์ 
 คําว่า “ภาพพจน์” คนทั่วไปมักใช้สับสนปะปนกับคําว่า “มโนภาพ” หรือภาพนึก หรือ
ภาพในใจ (image) หรือจินตนาการ (imagination) เช่น 
 1. ฟังคุณพูดแล้วเกิดภาพพจน์ 
 2. อาชญากรรมทําให้เสียภาพพจน์ของประเทศ 
 3. เราจะแก้ภาพพจน์ของหญิงไทยในสายตาชาวต่างประเทศได้อย่างไร 
 ตัวอย่างเหล่านี้ไม่ถูกต้อง ประโยคที่ 1 ควรใช้คําว่า มโนภาพ หรือจินตนาการ ประโยค
ที่ 2 และ 3 ควรใช้คําว่า ภาพลักษณ์ มโนภาพ หรือภาพนึก หรืออาจใช้คําว่า ชื่อเสียง ก็ได้ 
 ดังนั้น เมื่อกล่าวถึง ภาพพจน์ จึงเป็นเร่ืองของภาษา เป็นเร่ืองของศิลปะการใช้เสียงของ
คําการเปรียบเทียบคํา การใช้คําที่เป็นรูปธรรมเรียกสิ่งที่เป็นนามธรรม เป็นต้น เพื่อป้องกันความ
สับสน นักศึกษาอาจใช้วิธีจําคําแปล ดังนี ้
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ( 2546 : 820 - 821) ให้ความหมายของ
ภาพพจน์ว่า น. คําพูดที่เป็นสํานวนโวหารทําให้นึกเห็นเป็นภาพ, ถ้อยคําที่เรียบเรียงอย่างมีชั้นเชิง
เป็นโวหาร มีเจตนาให้มีประสิทธิผลต่อความคิด ความเข้าใจ ให้จินตนาการและถ่ายทอดอารมณ์ได้
อย่างกว้างขวางลึกซึ้งกว่าการบอกเล่าที่ตรงไปตรงมา (อ. Figure of speech) 
 ส่วนคําว่า “ภาพลักษณ์” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ( 2546 : 821) 
ให้ความหมายของภาพพจน์ว่า น. ภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือที่คิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้น, จินต
ภาพก็ว่า (อ. Image) 
 ภาพพจน์มีหลายชนิด ที่นิยมใช้มี 8 ชนิด คือ อุปมา อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน อนุนามนัย 
นามนัย อธิพจน์ ปฏิพจน์ และสัทพจน์ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
 1.2 ชนิดของภาพพจน์ 
 1.2.1 อุปมา 
 อุปมา (Simile) คือ การเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน อุปมา เป็นสิ่ง
ที่นํามากล่าวเปรียบเทียบ อุปไมย คือ เน้ือความที่ต้องการกล่าว มักใช้คําเชื่อมระหว่างอุปมา-อุปไมย 
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เช่น คําว่า เช่น เหมือน เปรียบ ดัง ดุจ ประดุจ ประหนึ่ง ละม้าย เสมอ เสมือน ปาน เพียง ราว เทียบ 
เทียม คือ หรือ เป็น (ที่แปลว่าเหมือน) ฯลฯ เช่น 
 ก. ดุจ, เหมือน – รวดเร็วดุจกามนิตหนุ่ม, เงียบเหมือนป่าช้า, เจ็บเหมือนมีดกรีด 
 ข. เป็น – ตัวสั่นเป็นเจ้าเข้า, อืดเป็นเรือเกลือ, ซนเป็นลิง 
 ค. ดัง – แล้วว่าอนิจจาความรัก เพิ่งประจักษ์ดังสายน้ําไหล 
 ง. ประหนึ่ง, ละม้าย – เจ้างามเนตรประหนึ่งนัยตาทราย เจ้างามขนงก่งละม้ายคัน
ศร 
 จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้นนั้น ตัวอย่างเช่น อืดเป็นเรือเกลือ อืด เป็นอุปมา เรือ
เกลือ เป็นอุปไมย 
 
 1.2.2 อุปลักษณ์ 
 อุปลักษณ์ (Metaphor) เป็นการกล่าวเปรียบเทียบอีกวิธีหนึ่ง แต่ต่างกันกับอุปมา
ตรงที่อุปลักษณ์จะไม่กล่าวเปรียบตรงๆ ใช้วิธีกล่าวเป็นนัยให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจเอาเอง ไม่มี
คําเชื่อมให้เห็นชัดอย่างอุปมา เช่น 
 ก. ตกเหวรักจะดิ้นรนไปจนตาย 
 ข. อาเธอร์มีอาชีพเป็นเหยี่ยวข่าวในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 
 ค. ที่คลับแห่งนี้ เป็นที่ชุมชนของพวกเสือสิงห์กระทิงแรดทั้งหลาย 
 ง. รถ ..... สิงห์ป่าคอนกรีต 
 จ. คลื่นมนุษย์ หลั่งไหลเข้ามาชมพระราชพิธี 
 ฉ. สวรรค์ในอก นรกในใจ 
 ช.  เข็นครกขึ้นเขา 
 ซ. ตํานํ้าพริกละลายแม่น้ํา  
  ฯลฯ 
 คําว่า “เหวรัก, เหยี่ยวข่าว, เสือสิงห์กระทิงแรด” เหล่านี้ มิได้หมายถึงเหว หรือสัตว์
จริงๆ แต่มีความหมายเป็นอย่างอื่น ภาพพจน์เหล่านี้นักเขียนหรือนักพูดมักนิยมใช้ เพราะเป็นการใช้
คําน้อย กินความมาก เหมาะแก่เน้ือที่สําหรับเขียนหรือเวลาสําหรับพูดน้อย 
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 1.2.3 บุคลาธิษฐาน 
 บุคลาธิษฐาน (Personification) มาจากคําว่า บุคคล + อธิษฐาน คือ อธิษฐานให้
กลายเป็นบุคคล หมายถึง ภาพพจน์ที่กล่าวถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิต ไม่มีวิญญาณ ไม่มีความคิด เสมือนเป็น
สิ่งมีชีวิตมีวิญญาณ มีความรู้สึกนึกคิด เช่น ฟ้าร้องไห้ ใบไม้เริงระบํา ภาพพจน์ประเภทนี้จะทําให้
สิ่งที่กล่าวถึงชีวิตชีวา ผู้รับสารก็จะมองเห็นภาพสิ่งนั้นมาเคลื่อนไหวทํากิริยาอาการเหมือนคน มี
อารมณ์ มีความรู้สึก และสามารถสื่อความรู้สึกนั้นมาสู่ผู้รับสารได้ ตัวอย่างง่ายๆ เห็นได้จากนิทาน
สัตว์ที่ตัวละครเป็นสัตว์พูดได้ แสดงบทบาทเหมือนมนุษย์ หรือแก้วสารพัดนึกที่สามารถดลบันดาล
สิ่งต่างๆ ตาที่เจ้าของสั่งได้ ก็คือภาพพจน์ประเภทบุคลาธิษฐานนี้เอง ตัวอย่างอื่นๆ เช่น 
 ก. ดาวเรืองไกวกิ่งทักทายกุหลายแดง แต่กุหลาบสาวดูเหมือนจะมองไม่เห็น 
เพราะเจ้าหลอนมัวแต่หัวเราะระริกร่ืน เอียงแก้มหลบผีเสื้อหนุ่มอยู่พัลวัน 
 ข. ปางลูกทุกข์ฤดี ธรณีเศร้าใจ ปางลูกร้องไห้ ธรณีไห้หวน 
 ค. ไอ้ทองคอตก ไม่มีแรงแม้แต่จะกระดิกหาง นายน้อยของมันที่มันแสนรักแสน
คิดถึง เหตุไฉนจึงมองเมิน ไม่ใยดีมันแม้แต่น้อย มนุษย์เปลี่ยนแปลงง่ายถึงเพียงนี้เทียวหรือ 
 1.2.4 อนุนามนัย 
 อนุมนามนัย (Synecdoche) อนุ หมายถึง น้อยหรือส่วนย่อย นามนัย คือ การกล่าว
เป็นนัยแทนคํานาม อนุนามนัย คือ การนําส่วนน้อยหรือส่วนย่อยหรือส่วนที่เด่นชัด มากล่าวโดย
หมายถึงส่วนทั้งหมด เช่น  
 ก. เมืองที่คนตกท่อ หมายถึง กรุงเทพฯ เป็นการนําเหตุการณ์บางอย่างมาเป็น
สัญลักษณ์ของเมือง เป็นการกล่าวเชิงประชดประชัน 
 ข. คิดถึงควันไฟที่ลอยอ้อยอ่ิงอยู่ท้ายบ้าน ชีวิตวันนี้สําลักแต่ควันรถยนต์ฉุนเฉียว 
หมายถึง ชีวิตชนบทกับชีวิตในเมือง โดยหยิบยกควันไฟกับควันรถยนต์มากล่าวแทนสภาพความ
เป็นอยู่ทั้งหมด 
 1.2.5 นามนัย 
 นามนัย (Metonymy) หมายถึง การเรียกชื่อสิ่งหนึ่ง โดยใช้คําอ่ืนแทน ไม่เรียก
ตรงๆ แต่ต้องเป็นคําที่รู้จักกันทั่วไป เมื่อกล่าวถึงก็รู้ทันทีว่าหมายถึงสิ่งใด เช่น 
 ก. พ่อหลวง, ร่มฟ้า, เหนือหัว หมายถึง พระเจ้าแผ่นดิน 
 ข. เก้าอี้    หมายถึง ตําแหน่ง 
 ค. หัวโขน   หมายถึง บทบาทหรือตําแหน่งหน้าที่ที่ต้องทํา 
 ง. ฐานันดรที่ 4   หมายถึง นักหนังสือพิมพ์ 
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 อนุนามนัยและนามนัย เป็นภาพพจน์ที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คําธรรมดาๆ ซ้ําซาก
และเป็นการนําจุดเด่น จุดสําคัญ หรือลักษณะของสิ่งนั้นมากล่าว โดยผู้ส่งสารไม่ต้องเสียเวลา
อธิบาย และผู้รับสารก็มองเห็นภาพได้ทันที 
 1.2.6 อธิพจน์ 
 อธิพจน์ (Hyperbole) คือการกล่าวเกินจริง อาจมากเกินจริงหรือน้อยเกินจริงก็ได้ 
ภาพพจน์ชนิดนี้นิยมใช้กันมาก แม้ในภาษาพูด เพราะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพได้ง่าย เช่น 
 ก. ครืนครืนใช่ฟ้าร้อง เรียมครวญ 
 ข. การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า 
 ค. เราจะสู้จนเลือดหยดสุดท้าย 
 ง. ฉันไม่มีเงินสักแดงเดียว 
 จ. เราบินข้ามโลกมาชั่วลัดนิ้วมือเดียว 
 1.2.7 ปฏิพจน์ 
 ปฏิพจน์ (Paradox) คือ การใช้ถ้อยคําที่มีความหมายตรงข้ามหรือขัดแย้งกัน มา
กล่าวอย่างกลมกลืนกัน เหมือนภาพเขียนที่ใช้สีต่างวรรณะมาตัดกัน แต่มองรวมๆ แล้วสวยงาม
กลมกลืนกัน ภาพพจน์ประเภทนี้ต้องวิเคราะห์ความหมายให้ลึกลงไปจึงจะเข้าใจความหมายที่
แท้จริงได้ เพราะมัก จะกล่าวในเชิงปรัชญา เช่น 
 ก. รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ 
 ข. เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย 
 ค. ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น 
 ง. เสียงกระซิบแห่งความเงียบ 
 1.2.8 สัทพจน์ 
 สัทพจน์ (Onomatopoeia) สัท แปลว่า เสียง สัทพจน์ หมายถึง ภาพพจน์ที่เลียน
เสียงหรือแสดงลักษณะอาการต่างๆ เช่น เสียงดนตรี อาการของสัตว์ เป็นต้น การใช้ภาพพจน์
ประเภทนี้จะทําให้รู้สึกเหมือนได้ยินเสียงของสิ่งนั้นจริงๆ เสียงของคําก็มีลักษณะ เด่นอยู่ในตัว 
ตัวอย่างเช่น 
 ก. เสียงดนตรี เช่น  
  1) ต้อยตะริดต๊ิดต่ีเจ้าพี่เอย 
  2) อ่อยอ่อยเอื้อยเอื่อยอ้อเสียงซออู้ 
  3) ฆ้องหน่องหนองหน่องหน้อง ผร่ึงผรึ้งผรึงตะโพน 
 ข. เสียงสัตว์ เช่น  
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  1) มันร้องดัง กระโต้งฮง มันดังกอกๆ กอกๆ กระโต้งฮง 
  2) อ้อยอี๋เอียงอ้อยอี๋เอียงส่งเสียงร้อง 
 ค. เสียงธรรมชาติ เช่น 
  1) น้ําพุพุ่งซ่า ไหลมาฉาดฉาน เห็นตระการ เสียงกังวาน 
       มันดังจอกโครมๆ มันดังจอกๆ จอกๆ โครมๆ  (เพลงเขมรไทรโยค) 
  2) ได้ยินเสียงน้ําในลําธารซึ่งเมื่อตอนเย็นยังไหลรินๆ กลายเป็นเสียงไหล 
       พุ่งพล่านโครมครามหนักขึ้นทุกที... น้ําไหลดันกันมาราวกับเทตรงลง 
       จากขอบฟ้า กระทบถูกแก่งผาแตกกระจายเป็นฟองขาว... (กามนิต) 
 ง. ลักษณะอาการ เช่น 
  1) ทั้งยุงชุมรุมกัดปัดเปร๊ียะประ   เสียงผวัะผะพึ่บพั่บปุปปับแปะ 
       (นิราศเมืองเพชร) 
  2) ชะโดดุกกระดี่โดด   สลาดโลดยะหยอยหยอย 
       กระเพื่อมน้ําพะพร่ําพรอย  กระฉอกฉานกระฉ่อนชล 
       (อิลราชคําฉันท์) 
  3) ตะแลกแต้กแต้กตะแลกแต้กแต้ก   กระเดื่องดังแทรกสํารวลสรวลสันต์ 
      (สุภร ผลชีวิน) 
  4) ปลาบางตัวชอบซุกๆ นอนซ้อนๆ กันอยู่ ... เจ้าพวกกุ้งทั้งปวงที่เดินถอย 
     หลังกรูดๆ ตะกลามมากกว่าเพื่อน ปลาซาดินทั้งตัวทิ้งลงไป   

   กอดไว้ ตามไล่แย่งกันกระโดดโหยงๆ (พระราชนิพนธ์ ไกลบ้าน) 
 ภาพพจน์ทั้ง 8 ประเภทที่กล่าวแล้ว เป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมให้สํานวนโวหารดีขึ้น แต่ทั้งนี้
นักศึกษาจะต้องใช้ให้เหมาะสม การเปรียบเทียบควรเปรียบกับสิ่งใกล้ตัวหรื อที่เป็นรูปธรรม
มองเห็นได้ง่าย ไม่เปรียบซ้อนเปรียบ เช่น “เส้นผมของเธอเหมือนถักทอด้วยสายรุ้งที่เกี่ยวพันครอบ
ท้องฟ้าและสะท้อนลงสู่กระจกเงาแห่งสายธารดวงหทัยแห่งพระธรณี” การเปรียบเช่นนี้ไม่มี
ประโยชน์ และทําให้ผู้รับสารเกิดความเบื่อหน่าย ควรกล่าวง่ายๆ แต่ชัดเจน เช่น “เส้นผมของเธอ
เหมือนกลุ่มไหมดําสนิท” เป็นต้น และในการใช้ภาพพจน์ควรเลือกใช้เพียงบางประเภทในบางกรณี 
มิใช่ใช้ครบทุกอย่างหรือทุกประโยคเพราะจะทําให้เฝือ สํานวนโวหารบางชนิดอาจไม่จําเป็นต้องใน
ภาพพจน์เลยก็ได้ เช่น บรรยายโวหารที่มุ่งกล่าวเน้ือหาสาระ เป็นต้น 
 นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีภาพพจน์อีกบางประเภทที่ใช้ในการเขียนบันเทิงคดี เช่น  
การใช้ถ้อยคํายั่วล้อ หรือประชดประชัน เสียดสี เป็นต้น  
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ความรู้เกี่ยวกับระดับภาษา 
 นอกจากภาษาจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร ความรู้ ความคิด ความรู้สึก ตลอดจน
ทัศนคติแล้วยังใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันทั้งในวงแคบและวงกว้างอีกด้วย 
เราอาจสังเกตเห็นลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ได้จากภาษาที่ใช้ เช่น บุคคลสองคน ที่ได้
รู้จักคุ้นเคยกันมา ย่อมใช้ภาษาที่แสดงให้เห็นถึงความรู้จักคุ้นเคยกัน แต่ถ้าบุคคลทั้งสองคน ที่เพิ่งจะ
ได้มีโอกาสพบกันครั้งแรก ก็ย่อมใช้ภาษาที่แตกต่างออกไป แม้จะพูดในเร่ืองเดียวกันกับบุคคลสอง
คนแรก เป็นต้น นอกจากนี้มนุษย์ยังใช้ภาษาโดยคํานึงถึงโอกาส กาลเทศะ และประชุมชนอีกด้วย 
เช่น ในโอกาสที่เป็นทางการ ย่อมใช้ภาษาอย่างหนึ่ง ในโอกาสที่ไม่เป็นทางการ ย่อมใช้ภาษาอีก
อย่างหนึ่ง แม้ผู้ใช้ภาษาจะเป็นบุคคลเดียวกันก็ตาม ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเป็นธรรมดาที่ภาษาจะมี
ลักษณะผิดแผกกันเป็นหลายระดับ ระดับภาษาเป็นเร่ืองของความเหมาะสมในการใช้ภาษาตามสัน
พันธภาพของบุคคล ตามโอกาส กาลเทศะ และประชุมชน เพื่อให้สัมฤทธิผลสมความมุ่งหมาย 
 
 1. การแบ่งระดับภาษา 
 การแบ่งภาษาออกเป็นระดับต่างๆ นั้น อาจแบ่งออกเป็นเพียง 2 ระดับ คือ ระดับที่เป็น
ทางการ และระดับที่ไม่เป็นทางการ หรืออาจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับพิธีการ ระดับทางการ 
ระดับกึ่งทางการ ระดับสนทนา และระดับกันเอง ในที่นี้ได้แบ่งภาษาออกเป็น 5 ระดับ ตามแนวคิด
ของ วนิดา เสนีเศรษฐ และคณะ (2530 : 153 – 155) ดังนี ้
 1. ภาษาระดับพิธีการ เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันในที่ประชุมที่จัดขึ้นอย่างเป็นพิธีการ เป็น
ส่วนใหญ่ เช่น การเปิดประชุมรัฐสภา การกล่าวอวยพร การกล่าวต้อนรับ การกล่าวคําปราศรัย การ
กล่าวรายงานในพิธีมอบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร การกล่าวสดุดี หรือการกล่าวจรรโลงใจ
ให้ประจักษ์ในคุณงามความดี การกล่าวปิดพิธี เป็นต้น ผู้ส่งสารระดับนี้มักเป็นบุคคลสําคัญ หรือมี
ตําแหน่งสูงในวงการนั้น ผู้รับสารส่วนใหญ่ก็เป็นบุคคลในวงการเดียวกันกับผู้ส่งสาร หรือเป็นกลุ่ม
ชนส่วนใหญ่ ซึ่งอาจเป็นประชาชนทั้งประเทศ 
 สัมพันธภาพระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารมีต่อกันอย่างเป็นทางการ แม้ว่าโดยส่วนตัวจะมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดก็ตาม ส่วนใหญ่ผู้ส่งสารเป็นผู้กล่าวฝ่ายเดียว ไม่มีการโต้ตอบหรือถามคําถาม
จากกลุ่มผู้รับสาร หากจะมีก็เป็นการกล่าวตอบที่กระทําอย่างเป็นพิธีการ ในฐานะผู้แทนกลุ่มเท่านั้น 
สารทุกตอน ไม่ว่าจะเป็นตอนเร่ิม ตอนดําเนินความ หรือตอนลงท้าย จะมีลักษณะเป็นพิธีรีตอง เป็น
ทางการ มีความจริงจังโดยตลอด จะใช้แต่ถ้อยคําที่เลือกเฟ้นแล้วว่าไพเราะ และก่อให้เกิดความรู้สึก
จรรโลงใจเป็นส่วนใหญ่ ด้วยเหตุนี้ผู้กล่าวคือผู้ส่งสาร จึงมักเตรียมบทหรือวาทนิพนธ์มาล่วงหน้า 
และจะใช้วิธีอ่านต่อหน้าที่ประชุม 
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 2. ภาษาระดับทางการ เป็นภาษาที่ใช้ในการบรรยายหรืออภิปรายอย่างเป็นทางการในที่
ประชุม หรือใช้ในการเขียนข้อความที่จะใช้ปรากฏต่อสาธารณชนอย่างเป็นการเป็นงาน โดยปกติ
ในการประชุมที่ต่อจากช่วงที่ต้องทําตามวิธีการแล้ว ก็มักจะใช้ภาษาในระดับนี้ หนังสือที่ใช้
ติดต่อกันทางราชการหรือในวงการธุรกิจ ก็จะใช้ภาษาในระดับนี้เช่น ผู้ส่งสารและผู้รับสารมักจะ
เป็นบุคคลในวงการหรือวงอาชีพเดียวกัน และต่างก็มีหน้าที่และภารกิจโดยตรงเกี่ยวกับธุรกิจหรือ
วิชาการในด้านนั้นๆ ด้วยเหตุนี้ สัมพันธภาพระหว่างทั้งสองฝ่าย จึงเป็นไปในด้านธุรกิจและการงาน 
เช่น บอกหรือรายงานให้ทราบ ให้ความรู้เพิ่มเติม เสนอความคิดเห็น อาจจะโต้ตอบหรือถามคําถาม
ได้ในระยะเวลาที่จัดไว้ให้ ซึ่งมักเป็นภายหลังที่ผู้ส่งสารได้กล่าวสารของตนเสร็จแล้ว เป็นต้น 
 เน้ือหาของสารมีลักษณะเจาะจงไปเกี่ยวกับธุรกิจหรือความรู้ความคิดที่มีความสําคัญเป็นที่
น่าสนใจ หรือที่จําเป็นต้องทําความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสาร การมใช้ถ้อยคําจึง
มักจะตรงไปตรงมา มุ่งเข้าสู่จุดประสงค์ที่ต้องการโดยรวดเร็ว อาจจะมีศัพท์เทคนิคหรือศัพท์
วิชาการมากหรือน้อยแล้วแต่ลักษณะของการประชุม และลักษณะของผู้รับการ หลักของการใช้
ภาษาระดับนี้ ถือในเร่ืองการสื่อสารให้ได้ผลตามจุดประสงค์ โดยประหยัดถ้อยคําประหยัดเวลาให้
มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ แต่ถ้าผู้รับสารเป็นบุคคลกลุ่มใหญ่ที่มีความรู้เกี่ยวกับเร่ืองที่จะพิจารณามาก
น้อยไม่เท่ากัน ผู้ส่งสารก็จําเป็นต้องใช้คําอธิบายมากขึ้น 
 3. ภาษาระดับกึ่งทางการ ภาษาในระดับนี้คล้ายกับระดับที่ 2 แต่ลดความเป็นการเป็นงานลง
บาง เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพอันใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยทั่วไป การใช้ภาษา
ในระดับนี้  มักใช้ในการประชุมกลุ่มเล็กลงกว่าการประชุมที่กล่าวมาแล้วในระดับที่ 2  ทั้งการพูด
และการเขียนก็ยังเป็นการสื่อไปสู่กลุ่มบุคคล จึงอาจมีการโต้ตอบหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
ได้เป็นระยะๆ บ้าง ภาษาระดับนี้จะพบได้ในการประชุมกลุ่มหรือการอภิปรายกลุ่ม การบรรยายใน
ห้องเรียน ข่าวและบทความในหนังสือพิมพ์ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีถ้อยคําสํานวนภาษาที่ทําให้รู้สึก
คุ้นเคยมากกว่าภาษาในระดับที่ 2 เนื้อหาของสารมักเป็นเร่ืองเกี่ยวกับธุรกิจและมักจะใช้ศัพท์ทาง
วิชาการเท่าที่จําเป็น เพื่อให้บุคคลที่ไม่ได้เรียนรู้ในด้านนั้นๆ โดยตรง รับสารหรือฟังและอ่านได้
อย่างเข้าใจตรงกับจุดประสงค์ของผู้ส่งสาร 
 4. ภาษาระดับสนทนา มักใช้ในการสนทนาโต้ตอบกันระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
จํานวนไม่เกิน 4 – 5 ในสถานที่และเวลาที่ไม่ใช่เป็นการส่วนตัว แม้บุคคลที่ใช้ภาษาจะรู้จักมักคุ้น
กันอยู่ การเขียนจดหมายระหว่างเพื่อน การรายงานข่าวและการเสนอบทความในหนังสือพิมพ์บาง
ฉบับก็ใช้ภาษาในระดับนี้ เนื้อหาของสารมักเป็นเร่ืองทั่วๆ ไป ในการดําเนินชีวิตประจําวัน กิจธุระ
ต่างๆ รวมไปถึงการปรึกษาหารือร่วมกัน กล่าวคือ ไม่จํากัดอยู่ในเร่ืองวิชาการเท่านั้น ถ้อยคําสํานวน
ภาษาที่ใช้ อาจมีถ้อยคําที่เคยใช้กันเฉพาะกลุ่มหรือเข้าใจความหมายตรงกันได้ในกลุ่มเท่านั้น 
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 5. ภาษาระดับกันเอง เป็นภาษาที่ใช้ในวงจํากัด เช่น ภาษาที่ใช้กันภายในครอบครัว ใช้กัน
ระหว่างสามีภรรยา หรือใช้กันในระหว่างเพื่อนสนิท สถานที่ที่ใช้มักเป็นเร่ืองส่วนตัว เช่น ที่บ้านใน
ห้องที่เป็นสัดส่วนของตนโดยเฉพาะ เป็นต้น เนื้อหาของสารเช่นเดียวกันกับระดับที่ 4 คือ ไม่มี
ขอบเขตจํากัด จะพูดจากันในเร่ืองใดก็ได้ ภาษาระดับนี้จึงมักใช้ในการพูดจากันเท่านั้น ไม่นิยม
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นแต่ในนวนิยายหรือเร่ืองสั้นบางตอนเพื่อทําให้เร่ืองสมจริง 
ถ้อยคําที่ใช้อาจมีคําคึกคะนองที่ใช้กันเฉพาะกลุ่มหรืออาจใช้คําภาษาถิ่น 
 2. ปัจจัยท่ีก าหนดระดับของภาษา 
 การแบ่งระดับภาษาทั้ง 5 ระดับนั้น เป็นการแบ่งในบริบทของสังคมไทย ดังนั้น จึงมีปัจจัย
ที่ตัวกําหนดระดับภาษา วนิดา เสนีเศรษฐ และคณะ (2530 : 156) กล่าวว่า ประกอบด้วย 
 1. โอกาสและสถานที่ โอกาสและสถานที่ที่ใช้ภาษาเป็นปัจจัยที่ทําให้ใช้ภาษาต่างระดับกัน
ไป หากสื่อสารกับบุคคลกลุ่มใหญ่หรือในที่ประชุม ก็จะใช้ภาษาระดับหนึ่ง แต่ถ้าสื่อสารกันใน
ตลาดร้านค้าหรือสื่อสารพูดจากันที่บ้าน ภาษาที่ใช้ก็จะต่างระดับไป 
 2. สัมพันธภาพระหว่างบุคคล บุคคลอาจมีสัมพันธภาพต่อกันหลายลักษณะ เช่น เป็นเพื่อน
สนิทกัน เป็นผู้ที่เพิ่งรู้จักกัน เป็นผู้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน เป็นต้น สัมพันธภาพต่างๆ จะเป็นปัจจัย
กําหนดระดับของภาษาที่บุคคลสื่อสารกันได้ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับโอกาสและสถานที่ด้วย เช่น บุคคล
ที่เป็นเพื่อนสนิทกันเมื่อพูดกันในที่ประชุมที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ย่อมไม่อาจใช้ภาษาในระดับที่
เคยใช้เมื่อสนทนากันตามลําพัง เป็นต้น 
 3. ลักษณะของเนื้อ เนื้อหาของสารย่อมเกี่ยวพันกับโอกาสในการสื่อสารเป็นอันมาก เช่น
เนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองส่วนตัว ก็จะไม่นําไปใช้ในโอกาสที่ต้องใช้ภาษาในระดับพิธีการหรือระดับ
ทางการ เป็นต้น แม้ว่าเนื้อความในทํานองเดียวกันอาจใช้ภาษาให้ต่างๆ กันไปได้ทั้ง 5 ระดับ แต่
เนื้อหาบางชนิดถ้าใช้ภาษาไม่เหมาะสมกับระดับ ก็จะทําให้การสื่อสารไม่สัมฤทธิผลดังที่ต้องการ
ได้ 
 4. สื่อที่ใช้ส่งสาร ปัจจัยที่สําคัญอย่างหนึ่งที่เป็นตัวทําให้ภาษาเปลี่ยนระดับ คือ สื่อ เช่น ถ้า
สื่อคือจดหมายส่วนตัวผลึกซอง อาจใช้ภาษาในระดับที่แตกต่างจากภาษาที่เขียนลงในไปรษณียบัตร 
ถ้าเราบอกต่อๆ กันไปด้วยปาก ระดับของภาษาที่ใช้ย่อมแตกต่างจากเมื่อบอกผ่านเคร่ืองขยายเสียง 
และย่อมจะแตกต่างจากภาษาพูดทางวิทยุกระจายเสียง หรือทางวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
 
 1. จงอธิบายลักษณะสําคัญของภาษาไทย ที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษ พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบคําอธิบาย 
 2. ภาษาไทยมีความสําคัญต่อการติดต่อสื่อสารของคนในชาติอย่างไร อธิบาย 
 3. ให้นักศึกษาอธิบายความหมายของสํานวน และยกตัวอย่างสํานวนไทยที่เกี่ยวข้องกับวิถี
ชีวิตคนไทยมาจํานวน 10 สํานวน 
 4. ให้นักศึกษาอธิบายคําว่า “ภาพพจน์ กับ ภาพลักษณ์” มีความหมายและลักษณะการใช้
แตกต่างกันอย่างไร ปัจจุบันคนไทยมักใช้ผิดและสับสนกนัเพราะเหตุใด 
 5. มีคํากล่าวว่า “ภาษาไทยเป็นภาษาศักดินา เพราะเป็นภาษาที่มีระดับชนชั้น” นักศึกษาเห็น
ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 
การฟัง 

 
เนื้อหาประจ าบท 
 ความหมายของการฟัง 
 ความส าคัญของการฟัง 
 กระบวนการฟัง 
 จุดมุ่งหมายของการฟัง 
 ประโยชน์การฟัง 

มารยาทในการฟัง 
วิธีฝึกฝนและพัฒนาทักษะการฟัง 
 1. วิธีการปลูกฝังทักษะการฟัง 
 2. การจัดล าดับขั้นตอนการฟัง 
ข้อบกพร่องของการฟัง 

  1. การฟังที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
  2. วิธีปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการฟัง 
 การฟังในชีวิตประจ าวัน 
  1. การฟังการสนทนาในชีวิตประจ า 
  2. การฟังการอภิปราย 
  3. การฟังเพลง 
  4. การฟังสารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 การจับใจความส าคัญของการฟัง 
 การวิเคราะห์และประเมินสารจากการฟังอย่างมีวิจารณญาณ 
  1. หลักการฟังอย่างมีวิจารณญาณ 
  2. หลักการแยกข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงในการฟังสาร 
  3. การฟังเพื่อตัดสินใจ 
 การประเมินค่าสารจากการฟัง 
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วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. เพื่อบอกความหมาย ความส าคัญ จุดมุ่งหมาย และประโยชน์ของการฟังได้ 
2. เพื่อให้เกิดมารยาทในการฟัง 
3. สามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษะการฟังได้ 
4. สามารถสรุปความส าคัญจากการฟังได้ 
5. สามารถวิเคราะห์และประเมินคุณค่าจากเร่ืองที่ฟังได้ 

 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ให้นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 2. ให้นักศึกษาอภิปรายความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการฟัง 
 3. ให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
 4. ให้นักศึกษาสรุปและยกตัวอย่างเกี่ยวกับข้อบกพร่องของการฟัง 
 5. ให้นักศึกษาอภิปรายสารที่ได้จากตัวอย่างการฟัง โดยการวิเคราะห์และประเมินค่า 
 6. ให้นักศึกษาท ากิจกรรมแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. แผ่นใส (เคร่ืองฉายข้ามศีรษะ) 
 2. Microsoft Power Point  
 3. วีดิทัศน์, VCD, DVD 
 4. เอกสารประกอบการสอน 
 5. การท าแบบฝึกในระบบ E-Learning 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 1. จากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา 
 2. จากการตอบค าถามของนักศึกษา ทั้งโดยปากเปล่าและการเขียนตอบในกระดาษ 
 3. จากการสังเกตพฤติกรรมและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา 
 4. จากการร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
 5. จากท ากิจกรรมและการตอบค าถามแบบฝึกหัด 
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บทที่ 3 
การฟัง 

 
 การฟังเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งของการรับสาร (Inputting) ซึ่งนับว่าเป็นทักษะที่ส าคัญ
ที่สุด เพราะเป็นทักษะที่มนุษย์ต้องใช้ในชีวิตประจ าวันมากกว่าทักษะด้านอ่ืนๆ คือ การอ่าน การเขียน 
และการพูด เพราะการฟังนั้นเกิดขึ้นได้ทั้งในสภาพที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ วันหนึ่งๆ เราอาจได้ฟัง
เร่ืองราว การสนทนา การบรรยาย การโฆษณาสินค้า การโฆษณาชวนเชื่อ ละคร นวนิยาย และอ่ืน ๆ 
มากมาย นอกจากเวลาที่เราหลับ การฟังเป็นกุญแจส าคัญที่จะท าให้การสื่อสารประสบความส าเร็จ
หรือล้มเหลวก็ได้ มีผู้วิจัยค้นพบว่า มนุษย์ใชท้ักษะด้านการฟังในวันหนึ่งประมาณ 42% แต่สามารถจ า
เน้ือหาสาระได้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น (ฐิติรัตน์ ลดาวัลย์. 2538  :  9) แสดงให้เห็นว่า มนุษย์ไม่สนใจ
หรือมองข้ามความส าคัญของการฟัง จึงท าให้ไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีพอ ดังนั้น การท าความเข้าใจ
และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง  
 
ความหมายของการฟัง 
 
 การฟังเป็นทักษะทางภาษาที่ใช้มากที่สุดในชีวิตประจ าวัน และเป็นกระบวนการเรียนรู้
เร่ิมแรกของมนุษย์ การเข้าใจความหมายของการฟัง จึงมีความส าคัญที่จะท าให้เข้าใจหัวข้อเกี่ยวกับ
กระบวนการฟังอ่ืนๆ ต่อไป ความหมายของการฟังนั้น มีผู้ได้กล่าวไว้หลายประการ อาทิ 
 ฐิติรัตน์  ลดาวัลย์ (2536 : 9) ได้ให้ความหมายของการฟังไว้ว่า การฟัง เป็นกระบวนการอย่าง
หนึ่งของการรับสาร (Inputting) ซึ่งนับว่าเป็นทักษะที่ส าคัญที่สุด เพราะในชีวิตประจ าวันของคนเรา
นั้นจะใช้เวลาในการฟังมากกว่าใช้เวลาในการพูด การอ่าน หรือการเขียน การฟังนั้นต่างจากการได้ยิน 
(Hearing) เป็นการรับรู้อย่างหนึ่งของร่างกาย โดยอาศัยโสตประสาทเป็นเคร่ืองรับรู้  แต่การฟัง 
(Listening) นั้นเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นและเป็นพฤติกรรมจากการท างานอย่างตั้งใจ ของระบบ
ประสาท ซึ่งจะต้องประกอบด้วยการได้ยิน (Hearing) การรับรู้ หรือสัญชาน (Perception) การจ าได้ 
(Recognition) หมายความว่า ในการฟังนั้น ต้องมีทั้งการรับสาร และตีความหมายของสารที่ได้ยินนั้น
ด้วย การฟังจึงนับว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ผู้ฟังต้องใช้ทักษะ ไหวพริบและความคิดเป็นส าคัญ 

สุปรานี พฤติการณ์ (2538 : 92) กล่าวว่า การฟัง หมายถึง การได้ยิน การติดตามเร่ืองราวของ
สิ่งที่ได้ยินนั้น ด้วยความสามารถที่เข้าใจในสิ่งนั้นได้   จับข้อความต่างๆ ที่ควรคล้อยตามได้ หรือเป็น
ข้อโต้แย้งได้ 
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 ระเด่น ทักษณา (2545 : 219) กล่าวว่า การฟัง เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพูด การฟังต่าง
กับการได้ยิน การได้ยินเป็นกระบวนการที่คลื่นเสียงผ่านเข้าไปในหูทะลุผ่านหูชั้นนอก หูชั้นกลาง 
และหูชั้นในแล้วส่งต่อไปยังสมอง แต่การฟังต้องมีความสนใจ ตั้งใจ และมีสมาธิที่จะฟังให้รู้เร่ือง 
เข้าใจ จ าได้ และน าไปปฎิบัติได้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 811) ให้ความหมายของการฟังว่า
ตั้งใจสดับ คอยรับเสียงด้วยหู ได้ยิน เชื่อ ท าตามถ้อยค า เช่น ให้ฟังค าสั่งผู้บังคับบัญชา 
 ปัญนิตา ชัยสนิท  (2548 : 31) หมายถึง การที่ประสาทรับสัมผัสทางโสตได้รับเสียงจาก
ภายนอก แล้วผ่านมายังสมองเกิดการแปลความหมายเป็นความเข้าใจ  เกิดการเรียนรู้ เกิดการเชือ่มโยง
ความสัมพันธ์ และ ถูกเก็บบนัทึกไว้ในหน่วยความจ าและเมื่อถึงเวลาที่พร้อมจะใช้งาน ก็สามารถเรียก
ข้อมูลนั้นมาได้ 
 จากความหมายของการฟังข้างต้น สรุปได้ว่า การฟัง เป็นกระบวนการรับสารของมนุษย์ทาง
ร่างกายและสติปัญญาประเภทหนึ่ง  ซึ่งพฤติกรรมการรับสารดังกล่าวนั้น ผู้รับสารต้องแปล
ความหมายของเสียงที่ได้ยินเพื่อการรับรู้ เข้าใจและตีความสารเหล่านั้นได้ ตามความรู้สึกนึกคิด     
ตามประสบการณ์ รวมทั้งการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองสารน้ันๆ และสามารถน าสิ่งที่ได้ยินนั้นไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในเร่ืองต่างๆ ได้ 
 
ความส าคัญของการฟัง 
 
 การฟังเป็นทักษะทางภาษาที่มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง มนุษย์
รู้จักรบัฟังมาตั้งแต่รับรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆ การฟังเป็นกระบวนการสื่อสารที่มนุษย์ใช้งานมากที่สุดใน
ชีวิตประจ าวัน 
 การฟังมากท าให้คนมีความรู้มากเกิดความรอบรู้ การฟังเป็นส่วนส าคัญของการพูด เพราะถ้า
ฟังผิดจะมีผลที่ไม่ดีเกิดขึ้นในการน าไปถ่ายทอดต่อ อย่างเช่นส านวนที่ว่า  “ฟังไม่ได้ศพัท์ จับไป
กระเดียด”  ผู้ที่มีทักษะในการฟังเป็นอย่างดีจะได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง หากทักษะการฟัง
บกพร่องก็จะท าให้การใช้ทักษะด้านอ่ืนบกพร่องด้วย  ความส าคัญการฟังอาจจ าแนกได้ดังนี้ 
 วิจิตร อาวะกูล (2545 : 73 - 76) กล่าวถึงความส าคัญของการฟังว่า การฟังเป็นการสื่อสารที่
ช่วยให้เกิดการพัฒนาที่มีความส าคัญมาก 
 คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (2552 : 36 – 37) ได้กล่าวถงึ
ความส าคัญของการฟังเพิ่มเติมว่า ความส าคัญของการฟังอาจแยกเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้ 
 1. การฟังเป็นทักษะทางภาษาที่มนุษย์ใช้เป็นทักษะแรก และเป็นพื้นฐานของทักษะทางภาษา
ด้านอ่ืนๆ 
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 2. การฟังเป็นทักษะที่มนุษย์ใช้มากที่สุดในชีวิตประจ าวัน 
 3. การฟังเป็นการกระบวนของการเรียนรู้อย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้ผู้ฟังรับความรู้ความเข้าใจและ
แนวคิดจากผู้อื่น ท าให้ผู้ฟังมีความรู้และความสามารถน าคุณค่าของสิ่งที่ได้รับฟังไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและการด ารงชีวิตในสังคมได้ 
 4. การฟังท าให้เกิดความเพลิดเพลินซึ่งนับว่าเป็นการพักผ่อนที่มนุษย์ท าได้ทุกวันทุกโอกาส 
และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย เช่น การฟังเพลง ฟังรายการวิทยุโทรทัศน์ที่เราพอใจ  ฟังล าน าค ากลอน
ต่างๆ เป็นต้น 
 5. การฟังช่วยให้การสื่อสารด้วยวาจาได้ผลสมบูรณ์ การฟังเป็นส่วนส าคัญของการพูด 
เพราะว่า แม้ว่าพูดไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ฟังก็ไม่ถือเป็นกระบวนการสื่อสารด้วยการพูด 
 6. การฟังช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น เช่น ฟังแล้วก็สามารถน ามาคิดพิจารณาท าให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นความคิดที่แปลกใหม่ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี 
สามารถน าสิ่งที่ได้ฟังมาใช้เป็นประโยชน์ได้ 
 7. การฟังที่ดีจะช่วยให้การพูดบรรลุจุดมุ่งหมายได้ ดังนั้น จึงควรแสดงความสนใจ
กระตือรือร้น และไม่แสดงอาการเบื่อหน่ายในการฟัง 
 8. ความสามารถในการฟังช่วยส่งเสริมทักษะด้านอื่นๆ 
 9. การฟังเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารของมนุษย์ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน เป็นผล
ให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สันติ เช่น การฟังค าแนะน าตักเตือน การฟัง การชี้แจง แสดง
เหตุผล การฟังข่าว  เป็นต้น 

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ทักษะในการฟังจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางความรู้ ความคิด การพูด 
การแสดงออก ประสบการณ์ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพอย่างสูง กว้างขวางและลึกซึ้ง 
โบราณจึงยกย่องผู้ที่ได้ยินได้ฟังมามากว่าเป็น “พหูสูต”  
 
กระบวนการฟัง 
 
 การฟังเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นต่อเน่ืองกัน โดยเร่ิมตั้งแต่เสียงภายนอกมากระทบที่โสต
ประสาท หลังจากนั้นกระบวนการฟังก็จะด าเนินติดต่อกันไป บัญณิตา ชัยสนิท (2548 : 15) กล่าวว่ามี  
5 ระดับ ได้แก่ 
 1. การได้ยินเสียงที่มากระทบโสตประสาท  (HEARING) เสียงพูดหรือเสียงใดๆ จะผ่านหูไป
กระทบโสตประสาท ในขั้นนี้เรายังไม่เรียกว่า การฟัง (LISTENNING) เพราะการฟังนั้นกินความไป
ไปถึงการรับรู้และเกิดความเข้าใจต่อไปด้วย 
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 2. การมีสมาธิต่อสิ่งที่เราได้ยินนั้น  (COMCENTRATION) เมื่อเสียงกระทบโสตประสาท 
และเราพุ่งความสนใจที่จะฟัง เราก็สามารถรับรู้เร่ืองราวหรือสาระที่เกิดจากเสียงนั้นได้ 
 3. การเข้าใจสิ่งที่ยิน (COMPREHENSION)  
 4. การตีความสิ่งที่ได้ยินตามความคิด ความรู ้และประสบการณ์ของผู้ฟัง 
(INTERPRETATION) 
 5. การตอบสนองต่อสารที่ได้ยินนั้น (RECTION) 

ดังนั้น เมื่อกล่าวโดยสรุป อาจเขียนเป็นแผนภูมิเพื่อให้เข้าใจง่าย ได้ดังนี้ 
 

 
ได้ยิน 

  
สนใจ 

  
เข้าใจ 

  
ตีความ 

  
 ตอบสนอง    

 
 
จุดมุ่งหมายของการฟัง 
 
              ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์นั้น ต้องฟังสิ่งต่างๆ มากมาย บางคร้ังก็มีจุดมุ่งหมายในการฟัง
อย่างชัดเจน บางครั้งก็ไม่ค่อยได้นึกว่าฟังไปเพื่ออะไร แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเราจะค านึงถึง
จุดมุ่งหมายในการฟังหรือไม่ ผลที่ได้จากการฟังย่อมเกิดขึ้นเสมอ เพื่อให้ผลของการฟังเป็นประโยชน์
ต่อผู้ฟังอย่างคุ้มค่า ในการการฟังแต่ละคร้ังผู้ฟังควรมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ซึ่งเราสามารถแบ่ง
จุดมุ่งหมายของการฟังออก ดังนี้ 
                1. การฟังเพื่อจับใจความส าคัญ หมายถึง  เน้ือความตอนหนึ่งตอนใดที่ประกอบกันขึ้นเป็น
เร่ืองนั้นๆ แล้ว ถ้าขาดไปจะท าให้เร่ืองอื่นๆเกิดขึ้นไม่ได้ ดังนั้น การฟังเพื่อจับใจความส าคัญผู้ฟัง
จะต้องฟังอย่างตั้งใจ เกิดความเข้าใจจนสามารถจับใจความส าคัญของเร่ืองนั้นได้ตลอด 
  2. การฟังเพื่อจับใจความโดยละเอียด เป็นการฟังเพื่อจับใจความส าคัญและรายละเอียดที่
ส าคัญของเร่ืองผู้ฟังต้องมีสมาธิ และอาจต้องมีการจดบันทึกย่อเพื่อช่วยความจ าด้วย 

  3. การฟังเพื่อหาเหตุผลโต้แย้งหรือคล้อยตาม การฟังประเภทนี้ ผู้ฟังต้องให้ความสนใจเป็น
พิเศษในเร่ืองต่างๆ ที่ได้ฟัง ผู้ฟังต้องใช้การพิจารณาว่ามีข้อเท็จจริงเพียงใดน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด 
ผู้ฟังต้องรู้จักแยกแยะว่าตอนใดเป็นข้อเท็จจริง ข้อใดเป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวของผู้พูด การฟังประเภทนี้
จะช่วยฝึกให้เปน็ผู้ที่เหตุผล และส่งเสริมให้มีวิจารณญาณในการฟัง 

  4. การฟังเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความซาบซึ้ง เป็นการฟังเร่ืองราวหรือสาร
ประเภทจรรโลงใจ เช่น ค าประพันธ์ บทกวี ดนตรี เพลง นิทาน นวนิยาย ฯลฯ ผู้ฟังเกิดความรู้สึก
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เพลิดเพลินเกิดสุนทรีภาพ ทั้งยังสามารถยกระดับจิตใจของผู้ฟังให้สูงขึ้น เพราะได้ข้อคิด คติสอนใจ 
และความซาบซึ้งใจในลักษณะต่างๆ จากสิ่งที่ฟัง 

  5. การฟังเพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เป็นการฟังเร่ืองราวต่างๆ แล้ว
สามารถคิดค านึงให้กว้างไกล หรือย้อนกลับได้ นอกเหนือจากการฟังหรือฟังแล้วเกิดความคิด
ดัดแปลงเปลี่ยนแปลงไปในที่ดีขึ้น จนสามารถน าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
 เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว จุดมุ่งหมายของการฟังของมนุษย์แบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ 
 1. การฟังเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ คือ การฟังที่ผู้ฟังมีจุดมุ่งหมายที่จะหาความรู้ 
ความเข้าใจ และประเมินค่าเร่ืองที่ได้ฟัง เช่น การฟังการบรรยายในชั้นเรียน การฟังปาฐกถา การฟัง
การอภิปราย ฯลฯ ลักษณะการฟังแบบนี้เป็นการฟังอย่างจริงจัง ผู้ฟังจะต้องสามารถจับใจความส าคัญ 
และจดจ ารายละเอียดปลีกย่อยที่ส าคัญได้ นอกจากนี้ ผู้ฟังยังต้องสามารถแยกแยะสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง 
และข้อคิดเห็นของผู้พูดได้ ทั้งสามารถวิเคราะห์เน้ือหาสาระที่ได้ฟังอย่างมีเหตุผลและใช้วิจารณญาณ
ติดสินประเมินค่าเร่ืองที่ได้ฟังนั้น  
 2. การฟังเพื่อสังคม คือ การฟังที่ผู้ฟังมีจุดมุ่งหมายที่จะหาความเพลิดเพลิน ความบันเทิง หรือ
เพื่อที่จะรักษามารยาทอันดีงาม เช่น การฟังเพลง การฟังละคร การฟังในวงสนทนา ซึ่งการฟังในวง
สนทนานี้ บางครั้งผู้ฟังอาจไม่ตั้งใจหรืออยากฟังผู้พูดพูดนัก แต่ผู้ฟังก็จ าเป็นต้องฟังสิ่งที่ผู้พูดพูด    
เพื่อรักษามารยาท 
 
ประโยชน์ของการฟัง 
 
 การฟังเป็นทักษะที่มีประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ใน
ที่นี้ สรุปออกเป็น 2 ประการใหญ่ ๆ ดังนี้ 
 1. ประโยชน์ต่อตนเอง 

การฟังมีประโยชน์ต่อมนุษย์อยู่หลายประการ ทั้งในระดับบุคคล คือเกิดกับตัวผู้ฟังเอง  

และในระดับสังคม (ประไพ  เชิงฉลาด.  2553 : 61-62) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ประโยชน์ต่อตนเอง 
การฟังที่ดีท าให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์ต่างๆ คือ  

1.1การฟังที่ดีเป็นพฤติกรรมของผู้มีมารยาทในการเข้าสังคม  ในวงสนทนาหรือใน

สถานที่และโอกาสต่างๆ ผู้ฟังที่ดีควรให้เกียรติผู้พูด รู้จักรับฟังและรักษากิริยาให้สงบเรียบร้อย

ในขณะฟัง ไม่พูดแทรกหรือแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบอันรุนแรงหากได้ฟังในสิ่งที่ไม่สบอารมณ์   การฟัง
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จึงเป็นพฤติกรรมที่ช่วยสร้างบรรยากาศของความเป็นมิตร  ท าให้เกิดความเข้าใจ    ยอมรับและเห็นอก

เห็นใจซึ่งกันและกัน 

1.2 การฟังที่ดีท าให้เรารับรู้เร่ืองราวที่ฟังได้โดยตลอด  สามารถเข้าใจข้อความส าคัญ

ของเร่ืองที่ฟังและจุดมุ่งหมายของผู้พูด ผู้ฟังจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองคู่สนทนาได้สอดคล้องและตรง

ประเด็นของหัวข้อสนทนา 

1.3 การฟังที่ดีช่วยพัฒนาสมรรถภาพของการใช้ทักษะภาษาอ่ืนๆ  กล่าวคือ  ผู้ฟัง

สามารถเรียนรู้กระบวนการพูดที่ดีของผู้อ่ืน นับตั้งแต่วิธีการเลือกหัวข้อหรือประเด็นในการพูด   

การปรับปรุงบุคลิกภาพในการพูด  การเลือกใช้ถ้อยค าภาษาหรือส านวนโวหารได้อย่างเหมาะสมและ

รัดกุม และวิธีการเสนอสารที่มีประสิทธิผล  นอกจากนี้การฟังยังท าให้ผู้ฟังมีความรู้กว้างขวาง  มีความ

มั่นใจในตนเอง  กล้าพูด  และกล้าแสดงออกมากขึ้น  ผู้ฟังจะน าไปพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน   

และการเขียนของตนเองได้อีกด้วย 

1.4 การฟังที่ดีเป็นพื้นฐานที่ท าให้เกิดสมรรถภาพทางความคิด  ผู้ฟังได้พัฒนาพื้น

ฐานความรู้  และสติปัญญาจากการรวบรวมข้อมูลและข้อคิดต่างๆ จากการฟังแต่ละคร้ัง  การฟังช่วย

ให้เราเรียนรู้  จดจ า  และเข้าใจสิ่งต่างๆ เช่น  ถ้อยค าภาษา  วิชาความรู้แขนงต่างๆ และแนวคิดใหม่ๆ 

เป็นต้น  

1. ประโยชน์ต่อสังคม 
การฟังที่ดีเป็นกระบวนการสื่อสารที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาต ิ ใน

แง่ที่ผู้ฟังสามารถน าความรู้  แง่คิดต่างๆ ไปใช้  โดยตัวผู้ฟังเองได้รับผลดีจากการปฏิบัติและสังคมได้

ประโยชน์ทางอ้อม  ตัวอย่างเช่น  ฟังการอภิปรายเร่ืองการรักษาสุขภาพส่วนบุคคล  ผู้ฟังจะได้รับ

ความรู้  แนวคิดต่างๆ ในการรักษาสุขภาพจากการฟัง  ถ้าผู้ฟังน าไปปฏิบัติตาม  ผู้ฟังย่อมมีสุขภาพ

พลานามัยแข็งแรง ในขณะเดียวกันสังคมนั้นจะมีสมาชิกของสังคมที่มีสุขภาพแข็งแรง  สามารถ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ประเทศชาติได้ประโยชน์ทางอ้อมในแง่ทรัพยากรบุคคลของชาติ

สามารถท างานพัฒนาประเทศชาติได้อย่าง เข้มแข็ง  นอกจากนี้ยังช่วยให้รัฐประหยัดงบประมาณ

และเงินตราต่างประเทศ  ไม่ต้องซื้อเวชภัณฑ์จากต่างประเทศ  เป็นต้น 

ในบางคร้ัง  หากรัฐต้องการความร่วมมือจากประชาชนในเร่ืองบางเร่ือง  เช่น  การ

เสียภาษีอากร  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เป็นต้น  รัฐก็จะประชาสัมพันธ์แจ้งเร่ืองราว

ต่างๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   เช่น  วิทยุกระจายเสียง  และวิทยุโทรทัศน์  การแจ้งข่าวสารเช่นนี้ท าให้
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ผู้ฟังรับรู้ข่าวสารและทราบความต้องการของรัฐ  ประชาชนก็ย่อมร่วมมือและปฏิบัติตาม  ซึ่งผลของ

การร่วมมือของประชาชนย่อมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยตรง  

การฟังเป็นทักษะทางภาษาที่มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อคนเราเป็นอย่างยิ่ง  

เพราะการฟังเป็นพฤติกรรมในการสื่อสารของมนุษย์  ที่แสดงให้เห็นว่าสังคมมนุษย์  แตกต่างจาก

สังคมสัตว์  มนุษย์ใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือสื่อสารติดต่อกัน  ซึ่งท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมได้สันติ

สุข  โดยเฉพาะมนุษย์ใช้การฟังเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว  สะสมเป็นความรู้สืบต่อมา

ตั้งแต่บรรพกาลจนถึงปัจจุบัน 

 

มารยาทในการฟัง 
 
 มารยาทนับว่ามีความจ าเป็นมากในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน หรือ   
การเขียน การสื่อสารด้วยค าพูดจะมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ผู้พูด กับ ผู้ฟัง ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายนี้ต่างก็มี
บทบาทในการเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับ ผู้ฟังนอกจากจะมีบทบาทในการรับสารแล้ว ยังต้องมีมารยาทใน
การฟังด้วย ซึ่งมีดังนี้ 
 1. มารยาทในการสื่อสารเฉพาะบุคคล หมายถึงการ การฟังระหว่างบุคคล เช่น การพูดคุย
สนทนา การสัมภาษณ์ การถามตอบในชั้นเรียน ผู้ฟังควรมีมารยาทในการฟัง ดังนี้ 
 1.1 ตั้งใจฟังและแสดงอาการกระตือรือร้นที่จะฟัง 
 1.2 สายตาจับอยู่ที่ผู้พูดอย่างสนใจ และด้วยความรู้สึกจริงใจ 
 1.3 แสดงปฏิกิริยาตอบสนองเร่ืองที่ฟัง ด้วยกิริยาท่าทาง สีหน้า หรือแววตาเมื่อเกิด      
ความสงสัย เกิดความพึงพอใจ หรือเมื่อเข้าใจในเร่ืองนั้น เป็นต้น 
 1.4 ไม่พูดแทรกกลางคัน พูดขัดคอ หรือพูดขัดจังหวะ 
 1.5 ไม่แสดงอาการเบื่อหนา่ย หงุดหงิด หรือแสดงอาการก้าวร้าวต่าง ๆ 
 1.6 แสดงกิริยาอาการให้ทราบว่าสนใจ ติดตามฟัง เช่น รับค า ยิ้มแย้ม พยักหน้า หรือเปล่ง
เสียงพูดในล าคอ แต่ต้องท าให้สอดคล้องถูกจังหวะและด้วยความจริงใจ 
 1.7 มีกิริยาท่าทางส ารวม เป็นการให้เกียรติแก่ผู้พูด 
 2. มารยาทในการสื่อสารกลุ่มบุคคล หมายถึง การพูดการฟังระหว่างผู้พูดกับกลุ่มคนฟังในที่
สาธารณะ เช่น การฟังโต้วาที การอภิปราย การแสดงปาฐกถา  การบรรยาย ตลอดจนการสอนของครู
ในชั้นเรียน ผู้ฟังควรมีมารยาทในการฟังดังนี้ 
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 2.1 เดินทางไปถึงสถานที่ที่มีการพูดก่อนเวลาที่จะเร่ิมพูดประมาณ 15 นาที เป็นอย่างน้อย 
เพื่อที่จะได้มีเวลาจัดหาที่นั่งให้เป็นระเบียบ ไม่รบกวนผู้อ่ืน 
 2.2 ผู้ฟังที่ไปก่อนควรนั่งเก้าอ้ีในแถวหน้าๆ เพื่อให้ผู้ฟังที่มาทีหลังนั่งถัดไปข้างหลัง
ตามล าดับ 
 2.3 ควรอยู่ในความสงบส ารวมในขณะที่นั่งรอฟังการพูด 
 2.4 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ถูกกาลเทศะ 
 2.5 เมื่อผู้พูดหรือประธานเดินทางมาถึง ควรให้เกียรติด้วยการยืนต้อนรับ เมื่อผู้พูดหรือ
ประธานนั่งลงจึงนั่งตาม 
 2.6 ถ้าประธานมีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ควรลุกขึ้นยืนพนมมือด้วย 
 2.7 ให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ เมื่อมีการแนะน าตัว พอใจในเร่ืองที่ฟังและปรบมือ
ขอบคุณผู้พูด เมื่อการพูดสิ้นสุดลง 
 2.8 แสดงความสนใจในการพูด มีอาการส ารวม ไม่นั่งไขว่ห้างหรือนั่งเอนหลังตามสบาย
หรือนั่งหลับ 
 2.9 ไม่พูดคุยกับผู้ฟังด้วยกัน ไม่วิจารณ์ผู้พูดด้วยค าพูด หรือเขียนจดหมายเวียนกันอ่าน 
 2.10 ไม่ส่งเสียงโห่ฮา  หรือกระทืบเท้าแสดงความพอใจหรือไม่พอใจ 
 2.11 ไม่ท าความรบกวนผู้ฟังคนอ่ืนๆ เช่น รับประทานอาหาร ขนม หรือของขบเคี้ยว      
สูบบุหรี่ สั่นขา ฯลฯ 
 2.12 ไม่แสดงอาการให้ผู้พูดรู้สึกเก้อเขิน หรือยิ้มเยาะผู้พูดเมื่อผู้พูดผิดพลาด 
 2.13 ฟังด้วยความตั้งใจ และอดทน เก็บความรู้สึกถ้าเร่ืองที่ฟังไม่เห็นด้วยกับผู้พูดก็ควรมี 
ใจกว้างเป็นธรรม 
 2.14 หากผู้พูดเป็นสมณะเพศ และเป็นการปาฐกถาธรรม เทศนาธรรม ผู้ฟังต้องพนมมือ
และแสดงความส ารวมให้สมกับเป็นพุทธมามกะ 
 2.15 ไม่ออกจากสถานที่ที่มีการพูดก่อนเวลาสิ้นสุดการพูด หากมีกิจธุระจ าเป็นต้องแสดง
ความเคารพผู้พูดก่อนจึงออกไปได้ 
 2.16 หากมีข้อสงสัยในขณะที่มีการด าเนินการพูดอยู่ ควรจดจ าหรือจ าไว้ รอจนกว่าผู้พูด
เปิดโอกาสให้ซักถาม จึงถามอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา ไม่ถามยืดยาว หรือนอกประเด็นถามด้วย
ถ้อยค าสุภาพ และถามเกี่ยวกบัเร่ืองที่ก าลังฟังอยู่ ถ้าไม่เห็นด้วย ควรคัดค้านอย่างสุภาพและมีเหตุผล 
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วิธีฝึกฝนและพัฒนาทักษะการฟัง 
 
 การฟังเป็นทักษะที่ต้องพัฒนาอยู่เสมอ เพราะผู้ที่มีประสิทธิภาพในการฟังนั้น นอกจาก
จะต้องเข้าใจขั้นตอนในการฟัง รู้จักปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการฟังของตนเองแล้ว ยังต้อง    
หมั่นฝึกฝนให้เกิดทักษะในการฟังด้วย 
 
 1. วิธีการปลูกฝังทักษะการฟัง 
     การปลูกฝังทักษะการฟังเป็นสิ่งที่สร้างให้มีขึ้นติดตามตัวเสมอ เพราะผู้ที่สามารถปลูกฝัง
ทักษะการฟังได้ดี ย่อมสามารถรับฟังเร่ืองราวต่างๆ ได้ดีและมีประสิทธิภาพ ฐิติรัตน์ ลดาวัลย์      
(2538 : 10 – 12) ได้จ าแนกวิธีการปลูกฝังทักษะการฟังออกเป็น 10 ข้อ ดังนี้ 
     1. ท าตัวให้มีความพร้อมที่จะรับฟัง พยายามศึกษาหัวข้อเร่ืองที่จะฟังก่อน เพื่อที่จะได้มีพื้น
ความรู้เบื้องต้นในเร่ืองที่จะฟัง ซึ่งจะท าให้สามารถเข้าใจเร่ืองที่ฟังนั้นได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น 
     2. ฟังอย่างสุภาพและตั้งใจจริง การที่เราตั้งใจแน่วแน่ในการฟังจะท าให้การฟังประสบ
ผลสัมฤทธิ์ วิธีที่จะช่วยให้เราตั้งใจฟังอย่างแน่วแน่ ก็คือในขณะที่ฟังให้พยายามจับและทบทวน
ใจความส าคัญที่ผู้พูดพูด หรือนึกเดาความคิดหลักต่อไป หรือพยายามคิดวิเคราะห์ความหมายที่แท้จริง
ลึกซึ้งที่ผู้พูดต้องการสื่อสารให้เราทราบ 
     3. ต้องรู้จักสังเกตอวัจนภาษาหรือภาษาท่าทางของผู้พูด เพราะการสื่อสารนั้นไม่ได้มี           
วัจนภาษาหรือภาษาที่เรียบเรียงเป็นถ้วยค าเป็นสื่อเท่านั้น ในชีวิตประจ าวันเราสื่อสารกันด้วย         
อวัจนภาษาก็มาก การที่เรารู้จักสังเกตกิริยาท่าทาง น้ าเสียง สีหน้า สายตาของผู้พูด จะท าให้เราเข้าใจ
สารและจุดประสงค์ของผู้พูดยิ่งขึ้น เช่น ถ้าผู้พูดพูดกับเราว่า “เธอท าผมแบบนี้แล้วสวยดีนะ” ในขณะ
ที่พูดสายตาของผู้พูดแสดงความชื่อชมใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส อวัจนภาษาเช่นนี้ แสดงว่าผู้พูดกล่าวชม
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ แต่ในประโยคข้อความเดียวกันนี้ ถ้าผู้พูดเน้นเสียงที่ค าว่า “สวยดนีะ” มากเกินไป
แล้วสีหน้าและแววตาแสดงความเยาะเย้ยขบขัน ก็สื่อความหมายได้ว่าการพูดนั้นเป็นการพูดประชด
ประชัน มิได้การชมด้วยความจริงใจ 
      4. ในขณะที่ฟัง ต้องหมั่นฝึกฝนและปฏิบัติให้ได้ตามขั้นตอนของการฟัง กล่าวคือ ต้อง
พยายามท าความเข้าใจเร่ืองที่ฟังให้ตรงกับผู้พูดมากที่สุด โดยอาศัยประสบการณ์เดิมช่วย ต้องรู้จัก
ประมวลความคิดในขณะที่ฟังด้วยการเลือกสรรข้อมูลต้องตรงกับข้อเท็จจริง และรู้จักปฏิเสธข้อมูลที่
คลาดเคลื่อนสามารถใช้วิจารณญาณในการตัดสินคุณค่า รู้จักเก็บจดจ ารวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปใช้
อ้างอิงได้ สามารถสรุปสาระและความคิดรวบยอดได้ 
     5. พยายามหาประโยชน์จากการฟัง ดังได้กล่าวแล้วว่า การน าประโยชน์จากการฟังมาใช้ได้
นั้นนับเป็นหัวใจที่ส าคัญในการฟัง ฉะนั้น ผู้ฟังจะต้องนึกเสมอว่าทุกครั้งที่ฟังนั้นจะต้องได้ประโยชน์
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หรือคุณค่าบ้างไม่มากก็น้อย หน้าที่ของเราก็คือหาประโยชน์จากสิ่งที่ได้ฟังให้มากที่สุด แต่มิใช่
หมายความว่าเราจะรับแต่ความคิดของคนอ่ืนเสียหมด ในขณะที่เรารับความคิดของคนอ่ืนนั้น เราต้อง
หมั่นฝึกให้ตัวเราเกิดความคิดใหม่ที่เป็นของตนเองด้วย 
    6. พยายามจดบันทึกทุกคร้ังในขณะที่ฟัง เพื่อเป็นเคร่ืองช่วยเตือนความจ า แต่พึงระวังว่าอย่า
พะวงเร่ืองจดบันทึก จนลืมฟังเร่ืองที่จด เพราะบางคนมักชอบจดบันทึกอย่างมีระบบและระเบียบ
เกินไป  ท าให้การจดบันทึกเป็นอุปสรรคต่อการฟังได้ 
    7. ปัญหาการจับใจความส าคัญ และสรุปความคิดรวบยอดไม่ได้นั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
เด็กไทยมาก เพราะการฝึกฝนทักษะในด้านนี้ของเด็กไทยเรามีน้อย วิธีปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องนี้จึง
ต้องอาศัยการฝึกฝนบ่อยๆ โดยก่อนที่จะฟังเน้ือหาสาระใดๆ นั้น นักศึกษาควรจะต้องพิจารณาหัวข้อ
เร่ืองที่จะฟังก่อน แล้วลองถามตัวเองว่าในเร่ืองเช่นนี้เราควรจะรู้อะไรบ้างแล้วตั้งเป็นค าถามให้
ครอบคลุมเนื้อหาที่ส าคัญทั้งหมด ในขณะที่ฟังก็พยายามจดโน้ตตามประเด็นส าคัญที่เราก าหนด เช่น 
ตั้งค าถามไว้เมื่อฟังจบแล้วลองตอบค าถามที่เราตั้งไว้ ถ้าสามารถตอบได้ก็แสดงว่าเราสามารถจะจับ
ใจความส าคัญอันเป็นหลักของผู้พูดได้ และเมื่อสามารถจับความคิดหลักได้แล้ว รายละเอียดปลีกย่อย
ที่ผู้พูดกล่าวก็คือความคิดสนับสนุนที่ผู้พูดน ามาสนับสนุนเร่ืองที่กล่าว เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจแจ่มชัดขึ้น
นั่นเอง ตัวอย่าง เช่น ถ้านักศึกษาจะฟังการอภิปรายเร่ือง “การพัฒนาคุณธรรมทางจิตใจแก่เยาวชน” สิ่ง
ที่นกัศึกษาควรรู้และตั้งเป็นค าถามไว้ก่อนฟังการอภิปราย คือ 
   1. เหตุใดจึงต้องพัฒนาคุณธรรมทางด้านจิตใจแก่เยาวชน 
   2. มีวิธีการหรือการด าเนินงานอย่างไรในการพัฒนานี้ 
   3. ใครคือผู้มีบทบาทในการด าเนินงานคร้ังนี้ 
   4. เมื่อมีการพัฒนาคุณธรรมทางด้านจิตใจแล้ว จะเกิดผลประโยชน์ต่อเยาวชนหรือ
ส่วนรวมหรือไม่อย่างไร 
   การที่เราเตรียมตัวตั้งค าถามในสิ่งที่อยากรู้ไว้ก่อนนั้น จะท าให้เรามีความตั้งใจในการฟังมาก
ขึ้นและนอกจากจะจับใจความส าคัญได้แล้ว ก็จะสามารถสรุปความคิดรวบยอดจากเร่ืองที่ฟังได้ด้วย 
   8. การเป็นคนใจแคบไม่ยอมรับฟังความคิดของคนอ่ืนนั้น นับว่าเป็นข้อบกพร่องอย่างยิ่ง นัก
ฟังที่ดีต้องควรฝึกหัดที่จะสงบอารมณ์และท าใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้พูด การที่ผู้ฟังมี
ข้อคิดเห็นส่วนตัว มีความล าเอียงหรืออคติต่อสิ่งที่ผู้พูดกล่าวถึง แล้วก็โกรธและต่อต้านไม่ฟัง ท าให้
บางทีก็ขาดหรือพลาดที่จะพิจารณาหรือฟังว่าเขาพูดอะไร หมายถึงอะไร เราควรควบคุมปฏิกิริยาของ
เรา พยายามฟังให้เข้าใจความคิดของผู้พูดโดยตลอด เพื่อจะให้น ามาพิจารณาให้เที่ยงแท้ในทุกๆ ด้าน
แล้วจึงค่อยตัดสินว่า เหตุผลของใครถูกต้องหรือมีพื้นฐานอะไรที่ท าให้เกิดความคิดต่างกัน การตัดสิน
ว่าอะไรผิดขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เกณฑ์อาจเป็นความเชื่อต่อๆ กันมาของสังคมหรือความคิดของ
คนๆ เดียวก็ได้ หากแต่ต้องประกอบไปด้วยเหตุผลที่เหมาะสม 
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   9. ถ้านักศึกษาติดนิสัยชอบฟังแต่ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ไม่ชอบฟังข้อคิดเห็นหรือ
รายละเอียดปลีกย่อยที่ผู้พูดพูด ก็ควรที่จะหัดฝึกฝนการฟังเสียใหม่โดยฟังค าพูดทุกๆ อย่างที่ผู้พูดกล่าว 
เพราะการที่ฟังอะไรเฉพาะอย่างนั้นจะท าให้เราอาจจะพลาด หรือไม่เข้าใจความหมายที่ผู้พูดต้องการ
สื่อสารให้เราทราบ ฉะนั้น อย่าแยกฟังเฉพาะข้อเท็จจริง แต่ควรหัดแยกสิ่งที่เป็นสาระส าคัญ สิ่งที่เป็น
หัวใจของการพูดนั้นมาพิจารณา จึงจะเรียกได้ว่าเป็นนักฟังที่มีประสิทธิภาพ 
   10. ข้อบกพร่องในเร่ืองไม่มีมารยาทในการฟัง เป็นจุดบกพร่องที่แก้ไขง่าย ผู้ฟังจะต้องรักษา
มารยาทในการฟัง เช่น แสดงกิริยาที่สงบเรียบร้อย ตั้งใจฟัง ฟังอย่างสุภาพ ไม่คุยกันในขณะที่ผู้พูดพูด 
ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน หรือไม่ลุกเดินเข้าเดินออกโดยไม่จ าเป็น ถ้าจ าเป็นจะต้องลุกขึ้นจากที่นั่งก็
ควรท าความเคารพผู้พูดก่อน 
 
การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ   

 

ผู้ฟังแต่ละคนมีพฤติกรรมการฟังแตกต่างกันไป  บางคนรู้จักเพียงแต่ฟังและเข้าใจเร่ืองที่

ฟังเท่านั้น ในขณะที่บางคนอาจเกิดผลสัมฤทธิ์ในการฟังเป็นอย่างดีจนถึงขั้นสามารถประเมินค่าและ

วิจารณ์เน้ือความที่ฟังได้อย่างละเอียดลออ สมรรถภาพการฟังที่แตกต่างกันของผู้ฟังอาจพิจารณาจาก

ความสามารถของผู้ฟังได้ดังต่อไปนี้    

1.   ฟังแล้วจับประเด็นได้ 

ขณะฟังในแต่ละคร้ัง  ผู้ฟังจะต้องมีสมาธิและสนใจเร่ืองที่ฟัง  เพื่อจะได้เข้าใจ

เร่ืองราวที่ฟังติดต่อกันได้โดยตลอด  จนจับประเด็นของเร่ืองได้  สามารถแยกแยะได้ว่าข้อความใด

เป็นใจความส าคัญ  และข้อความใดเป็นพลความ  รู้ว่าผู้พูดเจตนาจะสื่อสารอะไรเป็นส าคัญแก่ผู้ฟัง 

นอกจากนี้ผู้ฟังยังควรรู้จักจับประเด็นจากปริบทซึ่งขยายประเด็นส าคัญ แล้วควรสรุปเร่ืองที่ฟัง

โดยสังเขป  

2.  ฟังแล้วสามารถวิเคราะห์ได้ 

ผู้ฟังควรพิจารณาแยกใจความที่ฟังให้ได้ว่า  ส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง  ส่วนใดเป็น

ความคิดเห็น หรือเป็นความรู้สึกของผู้พูด และเร่ืองราวที่ฟังมีอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล  นอกจากนี้ผู้ฟัง

ควรสังเกตแล้ววิเคราะห์กิริยาท่าทางของผู้พูด เช่น สีหน้า  แววตา กระแสเสียง  ท่าทางการเคลื่อนไหว  

หรืออากัปกิริยาต่างๆ ว่าสัมพันธ์กับค าพูดอย่างไร  เพราะอวัจนภาษาที่ผู้พูดใช้ในการสื่อสารน้ัน  

อาจช่วยเสริมประกอบเน้ือความของผู้พูดให้ผู้ฟังเข้าใจเร่ืองราวได้ง่ายและกระจ่างขึ้นได ้
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3.  ฟังแล้วตีความได้ 

การฟังในบางโอกาส ผู้พูดอาจเลือกสื่อสารด้วยถ้อยค าที่มีความหมายไม่ตรงตาม

ตัวอักษร  เช่น  ผู้พูดใช้ค าที่มีความหมายนัยประหวัด  หรือกล่าวเป็นโวหาร ส านวน สุภาษิต  ค า

พังเพย  หรือบทร้อยกรองสั้นๆ ผู้ฟังที่ดีต้องตีความ และค้นหาความหมายสารที่ซ่อนนั้นได้   

4.  ฟังแล้วสามารถประเมินคุณค่าได้ 

ผู้ฟังที่มีทักษะการฟังในระดับสูงจะสามารถบอกได้ว่าสิ่งที่ฟังนั้นดีหรือไม่ดี  โดยใช้

เหตุผลหรือความคิดเห็นเป็นเคร่ืองมือตัดสินการพูด ซึ่งผลการประเมินค่าสิ่งที่ได้ฟังย่อมเป็นแนวทาง

ส าคัญที่ช่วยให้ผู้ฟังพิจารณาเลือกสรรสิ่งที่ดีจากการฟัง ในแง่ของการน าข้อความรู้ ข้อเตือนสติ  หรือ

ข้อคิดเห็นต่างๆ มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมได้ 

5.  ฟังแล้วจดบันทึกได้  

  การฟังเป็นทักษะการสื่อสารที่สัมพันธ์กับทักษะการเขียน กล่าวคือ  การจดบันทึกช่วย

ให้จดจ าหรือย้ าเตือนความทรงจ าจากการฟังได้  ดังนั้น  เมื่อฟังสิ่งใดแล้ว  ผู้ฟังควรจดบันทึก

สาระส าคัญของสารที่ฟัง  แนวคิด  หรือข้อสังเกตที่ผู้ฟังได้รับจากการฟัง   

 

สาเหตุที่ท าให้เกิดข้อบกพร่องในการฟัง 

                สาเหตุที่ท าให้การฟังไม่สัมฤทธิ์ผล  เกิดข้อบกพร่องจนท าให้ผู้ฟังไม่สามารถรับสารหรือ

เข้าใจสารที่ฟังได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของผู้พูด  อาจเกิดได้หลายสาเหตุ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. เกิดจากตัวผู้ฟัง  ผู้ฟังอาจมีข้อบกพร่องได้ดังนี้ 
1.1  อวัยวะในการรับฟังบกพร่อง 

1.2  ไม่มีสมาธิ  หรือขาดความตั้งใจที่จะฟัง 

1.3  ขาดการฝึกฝนทักษะทางภาษา  เช่น คิดช้า เขียนช้าท าให้จดข้อความบางตอนไม่

ทัน ไม่สามารถจับใจความได้  ฟังแล้วไม่คิดตาม  ขาดการสังเกต 

1.4  ไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเร่ืองที่จะฟัง 

1.5  หิว  เจ็บป่วย  ง่วงนอน หรือมีเร่ืองกังวลใจท าให้ฟังได้ไม่ตลอด 

1.6 ไม่มีมารยาทในการฟัง 

2. เกิดจากตัวผู้พูด  ผู้พูดมีความส าคัญไม่น้อยที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง  ผู้พูดอาจมี

ข้อบกพร่องได้ดังนี้   
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2.1  บุคลิกไม่ดี  ไม่ใส่ใจผู้ฟัง 

2.2  พูดไม่ชัด  ใช้ภาษาพูดไม่เป็น  ใช้ค าศัพท์ยากเกินไป 

2.3  พูดเสียงดังไปหรือค่อยไป 

2.4 ไม่รู้จริงในเร่ืองที่พูด  พูดคลุมเครือ  วกวน  ตัวอย่างไม่ชัดเจน 

2.5 ใช้เวลาพูดนานเกินไป  นานเกินกว่าเวลาที่ก าหนดให้ 

3.  เกิดจากเรื่องท่ีฟัง  ข้อบกพร่องที่อาจเกิดจากเนื้อเร่ืองที่ฟังมีดังนี้ 

3.1  เร่ืองไม่น่าสนใจ  อาจเป็นเร่ืองที่ไกลตัวผู้ฟัง  หรือมีเนื้อหาซับซ้อนเกินไป หรือ

เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในความสนใจ  ล้าสมัยไป 

3.2  เน้ือหาไม่ละเอียดเพียงพอ  หรือละเอียดจนเกินไป  

4. เกิดจากสภาวะแวดล้อม  ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะแวดล้อม มีดังนี้ 

4.1  มีเสียงรบกวนจากภายนอก 

4.2  สภาพห้องแออัด มีการถ่ายเทอากาศไม่ดี 

4.3  เคร่ืองเสียงหรืออุปกรณ์ในการฟังบกพร่องหรือช ารุด 

4.4  สภาพภายในไม่เจริญตา 

 
วิธีปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการฟัง 
 การฟังเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ หากเรารู้ตัวว่ามีลักษณะการฟังที่ไม่ดีข้อใดข้อหนึ่งแล้ว และแก้ไข
เสียก็จะท าให้การฟังครั้งต่อไปได้ผลดีขึ้น แต่การฝึกฝนนั้นต้องกระท าสม่ าเสมอ จึงจะเกิดผล ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการฝึกและความตั้งใจจริงของผู้ฝึกด้วย 
 ข้อปฏิบัตสิ าหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการฟัง เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องมีดังต่อไปนี้ 
(ปัญณิตา ชัยสนิท, 2548 :18 - 19)  
 1.  เตรียมตัวให้พร้อม 
   1.1 เตรียมตัวให้มีพื้นฐานความรู้เร่ืองที่จะฟัง เพื่อความเข้าใจที่ถ่องแท้และต่อเน่ืองมากขึ้น 
   1.2 ศึกษาตัวผู้พูดล่วงหน้าว่าเป็นใคร มีผลงานด้านใด มีทัศนคติอย่างไร เพื่อจะได้เข้าใจ
สิ่งที่ผู้พูดเสนอได้มากขึ้น 
   1.3 เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อาจเป็นไปได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
    - ระยะสั้น คือ ก่อนหน้าการฟัง ควรพักผ่อนให้พอเพียง รับประทานอาหารที่ไม่เป็น
พิษเป็นภัย เช่น ไม่รับประทานอาหารที่ท าให้ท้องเสีย อิ่มเกินไป หิวเกินไป เป็นต้น 
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    - ระยะยาวได้แก่ การบ ารุงสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ 
       1.4 เตรียมความพร้อมด้านจิตใจและอารมณ์ ผู้ฟังที่ดีน่าจะได้รับการฝึกฝนให้รู้จัก
ควบคุมอารมณ์ และสมาธิในการฟัง การฝึกสมาธิจะท าให้ผู้ฟังมีความสนใจ จดจ่อเร่ืองที่ฟังได้มากขึ้น 
และเก็บเนื้อความได้มากขึ้นด้วย นอกจากนั้นความพร้อมในจิตใจนี้ น่าจะรวมไปถึงการฝึกคิดอย่างมี
เหตุผล การฟังอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อให้การวิเคราะห์สิ่งที่ได้จากการฟังระบบ และมีความน่าเชื่อถือ
มากขึ้นด้วย 
 2. เลือกต าแหน่งที่นั่งให้เหมาะสม มีส่วนช่วยให้การฟังนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นควรเป็นที่
นั่งที่ไม่มืดหรือสว่างเกินไป ไม่สบายหรืออืดอัดเกินไป ควรเป็นที่ที่เห็นผู้พูดและได้ยินเสียงพดูชัดเจน 
เพื่อเสริมสร้างสมาธิในการฟังด้วย 
 3. ฟังด้วยความตั้งใจ หมายถึง ตั้งใจที่จะจับสาระส าคัญของการพูด จับจุดมุ่งหมายของผู้พูด
ให้ได้ ไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือขาดความพร้อมด้านใดก็ตาม 
 4. ฟังโดยมีปฏิกิริยาสัมพันธ์กับผู้พูดโดยจริงใจ ปฏิกิริยาสัมพันธ์นั้นอาจแสดงออกทางสีหน้า
แววตา กิริยา ท่าทาง เช่น การพยักหน้า  แสดงความคล้อยตาม การน่ังตัวตรง จับตามองผู้พูด แสดง
ความสนใจต่อสิ่งที่พูด เป็นต้น 
 5. รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ความร้อนอบอ้าว ความดัง ความค่อย และ
เสียงของผู้พูด 
 6. จดบันทึกสิ่งที่ได้ฟังและเป็นประโยชน์ การจดบันทึกระหว่างฟังนั้น ผู้ฟังอาจเลือกรูปแบบ
ที่ตนถนัด บันทึกเฉพาะสาระส าคัญ เพื่อให้อ่านง่าย เข้าใจง่าย และความรวดเร็ว 
    Dr. Ralph Nichols (อ้างอิงจากวิจิตร อาวะกุล. 2545 : 77 - 78) ได้กล่าวถึงวิธีปรับปรุง
สมรรถภาพของการฟังไว้ดังนี้ คือ  
    1. ฟังอย่างเบิกบาน สดชื่นแจ่มใส สุภาพเรียบร้อย พยายามฟังสิ่งที่ผู้พูดพูด มีอารมณ์ร่วม
อารมณ์ขัน คิดวาดภาพไปตามผู้พูด 
     2. ฝึกการฟังโดยการฝึกหัดใช้สมองในเร่ืองที่ยาวและยากบ่อย ๆ แยกแยะถ้อยค าที่ฟังว่าให้
ความรู ้ความรู้สึก อารมณ์อะไร อย่างไร จริง ไม่จริง ฟังด้วยจิตใจที่เปิดรับด้วยทัศนคติและความ
พร้อมที่จะฟัง 
    3. อย่าท าเป็นคนเก่งทุกเร่ือง โดยคิดว่าเร่ืองนั้นก็รู้แล้ว เร่ืองนี้ก็เคยเรียนมาแล้วในขณะที่ผู้
พูดก าลังพูดอยู่ ฟังด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้พูดที่พยายามพูดให้เราฟัง ฟังอย่างมีสติ 
    4. อย่าเป็นคนหูหาเร่ือง อันเกิดจากการแปลความหมายผิด เขาพูดอย่างหนึ่ง แปล
ความหมายไปอีกอย่างหนึ่งในทางที่ไม่ถูกต้อง แล้วเกิดอารมณ์ขัดแย้ง แล้วพาลโกรธผู้พูด ว่าพูดไม่ถูก 
ไม่ตรง ไม่เข้าท่า ฯลฯ 
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    5. ฝึกให้เป็นคนใจเย็น และสร้างความอดทนในการฟังสิ่งที่แสลงหูหรือผิดพลาดเล็กๆน้อย 
ๆ ของผู้พูด ถือเป็นเร่ืองธรรมดาไป อย่าให้เกิดความโกรธ  ความโมโห หรือ หงุดหงิด หากเกิดขึ้นก็
พยายามดับลง อย่าถือเป็นเรื่องส าคัญ ประเมินเน้ือหาสาระ จับประเด็น ทบทวนความคิดที่เป็น
ประโยชน์แก่ตนเอง 
    6. พยายามตั้งใจฟังจริงๆ วางตัวให้เป็นกลาง อย่าฝังใจกับเร่ืองที่เคยเชื่ออยู่ก่อน หรือเอน
เอียงกับเร่ืองที่ถูกใจจนเกินไป จงวิเคราะห์หาเหตุผลตามไปด้วย พยายามอย่าหลับขณะฟัง ควรจด
ประเด็นของเร่ืองตามไปด้วย 
    7. ค้นหาสิ่งที่น่าสนใจ สิ่งที่เป็นประโยชน์ อย่าด่วนตัดสินใจว่าเร่ืองที่ฟังไม่น่าสนใจ แล้ว
เกิดอารมณ์ การทนฟังอาจจะได้ประโยชน์บางอย่างที่น าไปใช้ได้ 
    8. พยายามควบคุมจิตใจ สติอารมณ์ และฟังเร่ืองที่บางคร้ังอาจขัดแย้งกับความรู้สึกของตน
ควบคุมอารมณ์อย่าให้เกิดความฉุนเฉียวเกินขนาดจนอยากโต้แย้งทันที ควรอดใจรอจนผู้พูดพูดจนจบ
เสียก่อน ภายหลังเมื่อมีการเปิดโอกาสให้สอบถามหรือให้พูดในภายหลัง 
    9. ค้นหาจุดที่น่าสนใจหรือใจความส าคัญของเร่ือง และพยายามแยกว่าส่วนใดเป็น
ข้อเท็จจริงส่วนใดเป็นความคิดเห็นหรือข้อคิดเห็นของผู้พูด อย่าฟังเฉพาะข้อเท็จจริงโดยไม่ฟัง
ข้อคิดเห็นหรือค าอธิบาย จะท าให้ไม่ได้รับความกระจ่างชัดและไม่บังเกิดประโยชน์เท่าที่ควร 
    10. สังเกตท่วงท านอง สีหน้า น้ าเสียง การเน้น การเคลื่อนไหวต่าง ๆ เจตคติซึ่งจะบอก
ความรู้สึกของผู้พูดจะช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินในการฟัง เข้าใจความหมายดียิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม 
ไม่ควรสนใจท่าทางผู้พูดมากกว่าเนื้อหา 
    11. ปกติคนเราจะคิดได้เร็วกว่าการฟัง 4 เท่า จึงควรฝึกหัดใช้เวลาที่เหลือคิดตาม ทบทวน
วิเคราะห์เน้ือหาเร่ืองที่ฟัง และคิดตามไปหรือคิดล่วงหน้า แต่อย่าคิดนานและกว้างเกินไป หรือคิดเร่ือง
อ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับเร่ืองที่ฟัง จะท าให้ขัดจังหวะ สับสน ท าให้การฟังขาดตอนไป 
    12. หลีกเลี่ยงอุปสรรคการฟัง เช่น เสียงรบกวน กลิ่นเหม็น ที่แดดส่องร้อน ฯลฯ โดยการ
ย้ายที่นั่งการฟังที่มีประสิทธิภาพต้องได้ยินอย่างกระจ่าง ชัดเจน และเข้าใจ 
    นอกจากผู้ฟังต้องฝึกฝนและปรับปรุงทักษะด้านการฟังแล้ว ยังต้องตรวจสอบผลการฝึกและ
ทดสอบความก้าวหน้าของตนเองว่า มีพัฒนาการในการฟังมากขึ้นเพียงใด วิธีการทดสอบโดยเร่ิมจาก
การพิจารณาตนเองประมาณ 1 สัปดาห์หรือมากกว่านั้น ว่าเมื่อได้ฝึกทักษะการฟังโดยสม่ าเสมอแล้ว 
ได้ประสบผลสัมฤทธิ์เพียงใด 
    ที่ส าคัญผู้ฟังต้องอาศัยทักษะด้านอ่ืนๆ ประกอบด้วย ทั้งทักษะการพูด การอ่าน และการ
เขียน ต้องอดทนหมั่นฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย และเมื่อมีความตั้งใจจริงแล้ว ย่อมจะประสบ
ผลส าเร็จและมีความก้าวหน้าในการฟัง 
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การฟังในชีวิตประจ าวัน 
 
 การฟังเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคน เพราะการฟังเป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับติดต่อสื่อสาร เรียนรู้ รับทราบข้อมูลต่างๆ ข่าวสารประจ าวัน เป็นต้น ดังน้ัน การฟังในชีวิต
ประจ าของมนุษย์จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ในที่นี้ได้น าตัวอย่างการฟังในชีวิตประจ าวันมาแสดง ดังนี้ 
 
 1. การฟังการสนทนาในชีวิตประจ าวัน 
 การที่เราจะสามารถเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่ืนนั้น จ าเป็นต้องรับฟังก่อนเป็นล าดับแรก
ไม่พูดแต่ฝ่ายเดียวหรือโต้แย้งตลอดเวลา เรามักพบเสมอว่า ผู้พูดมีความตั้งใจอย่างหนึ่ง แต่ผู้ฟังฟังแล้ว
เข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งทั้งนี้เป็นการบกพร่องของการสื่อความหมายหรือขาดการฝึกฟังการพูด การฟัง 
ซึ่งจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่เสมอ 
 การฟังเร่ืองราวต่างๆ ในชีวิตประจ าวันนั้น มีความแตกต่าง หลากหลาย ทั้งเร่ืองที่ดี ทั้งเร่ืองที่
ท าให้ต้องคิดแก้ไข แต่หากเราใช้สติปัญญาในการฟัง จะท าให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการรับฟัง
และการสนทนา 
 การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นการสื่อสารขั้นพื้นฐาน ที่ส าคัญในการสื่อสารของมนุษย์ที่
กระท าเป็นปกติในการด ารงชีวิต เช่น การกล่าวค าทักทาย การไตร่ถามความทุกข์ความสุข การสนทนา
พูดคุยกัน  การปรึกษาหารือ การสนทนาทางโทรศัพท์ เป็นต้น 
 
 1.1 ลักษณะการฟังการสนทนาท่ีดี 
      1. ปรับปรุงตัวให้เข้ากับคู่สนทนา 
      2. แสดงให้ผู้พูดเห็นว่า  ฟังอยู่ตลอดเวลา ขณะที่ฟังให้ครบถ้วน 
      3.  มีกิริยาอาการแบบผูกไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีอัธยาศัยดีฟังด้วยความเป็นมิตร 
 
 1.2 ประโยชน์ของการฟังการสนทนา 
      1. สร้างและกระสับความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น การสนทนากันเป็นการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ท าให้รับเร่ืองราว ความรู้สึกของคู่สนทนา เกิดเป็นความเข้าใจ มี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เป็นการสร้างมิตรภาพที่ดี 
      2. น าไปสู่การได้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาตนเองได้ การฟังการสนทนา
ท าให้ได้รับข้อคิดต่างๆมากมาย สามารถน ามาปรับใช้ได้ 
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      3. ช่วยฝึกปัญญาให้แหลมคมโดยไม่รู้สึกตัว ในขณะฟังการสนทนา  การสนทนา
เปรียบเหมือนการโต้วาทีระหว่าง 2 คน เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งส่งสารไป อีกฝ่ายหนึ่งตอบกลับมา เป็นการฝึก
การใช้สมองเกิดสติปัญญา ท าให้ผู้ฟังได้ความรู้ไปด้วย ซึ่งน าไปสู่การได้ประโยชน์โดยไม่ได้
คาดหมาย 
 
 1.3 อุปสรรคการฟังการสนทนา 
      1. มีอคติต่อคู่สนทนา ท าให้เกิดการต่อต้านสารต่างๆ เช่น ความรู ้ความคิดเห็น จาก
เร่ืองราวที่ได้รับฟัง 
      2. ความคิดเร็วหรือช้ากว่าค าพูดของคูส่นทนา ท าให้ได้ข้อมูลไม่ตรงกับสิ่งที่สนทนา 
หรือติดตามเร่ืองราวไม่ทัน ท าให้การฟังไม่ต่อเน่ือง 
      3. อวัยวะในการฟังบกพร่อง เช่น หูหนวก ฟังไม่ได้ยิน หรือได้ยินไม่ชัดเจน 
      4. ความรู้ด้านภาษามีน้อย ไม่เข้าใจสิ่งที่พูด การแปลความหรือตีความไม่ตรงกับผู้พูด 
      5. การสื่อสารต่างวัฒนธรรม ท าให้ไม่เข้าใจสิ่งที่สนทนา 
 
 2. การฟังการอภิปราย 
      การฟังการอภิปรายเป็นการฟังการสื่อสารภายในกลุ่ม ที่มีบุคคลร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง การฟังการอภิปราย มีลักษณะดังนี้ 
     1. ผู้ฟังรับทราบบทบาทร่วมกัน ว่าการอภิปรายเร่ืองอะไร หัวข้อหรือประเด็นที่น ามาพูด
หารือกัน เพื่อเสนอรายละเอียดและแก้ไขปัญหาน้ัน เป็นเร่ืองใด 
      2. ผู้ฟังรับบทบาทและท าหน้าทีอ่ื่นในการฟัง เช่น การซักถามในช่วงระหว่างการอภิปราย
ได้ เพราะการอภิปรายเป็นการแสดงความคิดเห็นปรึกษาหารือร่วมกันของกลุ่มหนึ่งไม่ใช่เป็นการพูด
ของคนคนเดียว 
      3. ผู้ฟังสามารถแสดงความคิดเห็น ได้ค าพูดโดยตรง การอภิปรายเป็นการสื่อสารเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ เจตคติ และประสบการณ์ จึงเป็นการสื่อสาร 2 ทาง นั่นคือผู้ฟังสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้ 
 
 2.1 ลักษณะการฟังอภิปรายท่ีดี 
      1. ฟังอย่างตั้งใจและเต็มใจที่จะรับฟังการอภิปราย เพื่อที่จะได้ติดตาม ซักถาม หรือ
แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เข้าใจเร่ืองที่อภิปรายโดยละเอียดอย่างชัดเจน 
      2. ฟังอย่างสงบ มีกิริยาท่าทางที่สุภาพ ไม่พูดคุยหรือกระซิบกระซาบกับคนที่นั่งใกล้
กัน หรือพูดคุยโทรศัพท์ เพราะจะท าให้ผู้อื่นเสียสมาธิในการฟัง 
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      3. ไม่น ากิจกรรมอ่ืนมาท าขณะฟังการอภิปราย เช่น อ่านหนังสือ หรือ เล่นเกม ฯลฯ 
      4. ฟังด้วยใจที่เป็นกลาง  มีความยุติธรรม ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่มีอคติในการ
ฟัง เพราะจะท าให้เกิดการต่อต้านหรือปฎิเสธการเปิดรับข้อมูลของฝ่ายตรงข้าม 
     5. ติดตามฟังอย่างต่อเนื่อง ไม่เข้า-ออกจากห้องที่อภิปราย เว้นแต่จ าเป็น เพราะจะท าให้
ได้รับข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่อง ข้อมูลขาดช่วงไม่สมบูรณ์ เกิดการแปลความหมายสารผิดได้ 
 
 2.2 ประโยชน์ของการฟังการอภิปราย 
 การฟังการอภิปรายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ มีประโยชน์ในการฟังดังนี้ 
 1. ท าให้ได้ทราบความคิดเห็นของกลุ่มคนหลายฝ่ายที่หลากหลาย เกิดการติดต่อสื่อสาร
ของสมาชิกกลุ่ม มีการสานความสัมพันธ์กัน 
 2. ได้รับข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิด ข้อเสนอแนะ จากบุคคลกลุ่มต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจ และด าเนินกิจกรรมของกลุ่มหรือส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีในการเปิดรับความคิด 
มุมมองที่กว้างขึ้น เป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ 
 
 2.3 อุปสรรคการฟังการอภิปราย 
      การฟังการอภิปรายมีอุปสรรคในการฟังดังนี้ 
     1. ผู้ฟังไม่มีมารยาทในการฟังการอภิปรายในขณะที่มีผู้พูดอภิปราย มีการพูดคุย
สนทนาแทรกท าให้เกิดความร าคาญ ท าให้ผู้ฟังคนอ่ืนเสียสมาธิ 
     2. ผู้ฟังคิดว่าเร่ืองที่ฟังไม่ใช่เร่ืองของตน ไม่สนใจติดตามอย่างต่อเน่ือง ท าให้รับสาร
ไม่ครบถ้วน 
     3. ผู้ฟังแสดงบทบาทเป็นฝ่ายค้านในการฟังโดยตลอด มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการฟัง ไม่
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความเป็นอัตตาสูง คิดว่าความคิดของตนเองถูกต้องเสมอ ท าให้
โอกาสส าหรับการได้รับข้อมูลใหม่ๆ มีน้อย 
     4. ผู้ฟังเข้ารับฟังโดยไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนว่า เร่ืองต่างๆ ที่น ามาอภิปรายมี
ความส าคัญต่อกลุ่มหรือต่อตนเอง  ท าให้ไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาก่อน และ อาจไม่เข้าใจเร่ืองที่อภิปราย 
เพราะไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับความรู้เดิมที่มีได้ 
    5. อุปสรรคอาจเกิดจากสภาพทางร่างกาย ความไม่พร้อมที่จะฟัง ท าให้การฟังขาด
ประสิทธิภาพ 
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 3. การฟังเพลง 
    การฟังเพลงจัดเป็นการฟังสารประเภทบันเทิงสนุกสนาน เป็นการฟังเพื่อพักผ่อนใจ ผ่อน
คลายความตรึงเครียด และเป็นการแสดงออกให้เห็นความรู้สึกนึกคิดจินตนาการที่ผู้สื่อสารออกมา 
การฟังเพลงนั้นอาจแยกออกเป็นลักษณะของเพลงต่างๆ เช่น เพลงเพื่อชีวิต เพลงลูกทุ่ง เพลงลูกกรุง 
เป็นต้น ลักษณะการฟังเพลงนั้นอาจแยกออกเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
  1. เป็นการฟังเพื่อความสนุกสนาน ร่ืนเริงบันเทิงใจ อาจมีการเต้นร าตามจังหวะดนตรีไปด้วย 
  2. ฟังโดยไม่จ าเป็นต้องใช้เหตุผลในการฟังมากนัก ฟังเพื่อผ่อนคลาย สบายๆ ในขณะที่ฟังมี
อารมณส์ุนทรีอาจเป็นเพียงแค่ให้ได้ยินเสียงเพลงเบาๆ ไม่ได้จับใจความ เนื้อหาสาระของเพลงที่ฟัง 
           4. การฟังสารจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   การฟังสารที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดเป็นสื่อมวลชนได้แก่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ 
โทรทัศน ์ภาพยนตร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้แพร่หลายอยู่ในหมู่ผู้ฟังเป็นจ านวนมากทั่วประเทศ
โดยเฉพาะวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ดังนั้น การฟังสารจากสื่อประเภทนี้ ควรมีข้อปฏิบัตใิน
การฟัง ดังนี้ 
    1.ใช้วิจารณญาณในการฟัง ฟังด้วยใจเป็นกลาง เพราะสื่อมวลชนเป็นตัวกลางในการ
ถ่ายทอดสารจากผู้พูดไปยังผู้ฟัง ดังนั้น ผู้ฟังไม่ได้เป็นผู้รับสารโดยตรงจากแหล่งสาร จึงควรพิจารณา
ความน่าเชื่อถือของสื่อและสารก่อนตัดสินใจคล้อยตามหรือปฏิเสธ 
    2.ฟังแล้วจับประเด็น สรุปสาระส าคัญไว้ แล้วมีการเปรียบเทียบจากสื่อมวลชนชนิดอ่ืนหรือ
จากแหล่งสารอ่ืน เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของข่าวสารที่เปิดรับ 
    3.รับฟังสารด้วยใจเป็นกลาง เพราะข้อมูลข่าวสารมาจากแหล่งข่าวมากมาย ความแตกต่าง
ของคุณธรรม จริยธรรมของสื่อมวลชนในการน าเสนอข่าวสารนั้นอาจมีความมากน้อยแตกต่างกัน 
และแต่ละแหล่งข่าวก็มีเหตุผลในการน าเสนอข่าวสารต่าง ๆ นั้น ดังนั้น หากผู้ฟังไม่มีความเป็นกลาง 
เชื่อถือหรือคล้อยตามสิ่งที่ตนเองชอบโดยขาดหลักฐาน หรือเหตุผล อาจไม่ได้รับสาระที่แท้จริง 
 4.1 ประโยชน์ในการฟังจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
      1. มีความรอบรู้ข่าวสาร เหตุการณ์ สิ่งแวดล้อมสังคมโลก สามารถทราบความ
เคลื่อนไหวของสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ 
      2. สามารถใช้ความรู้ที่ได้จากข่าวสารที่รับฟัง มาเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินชีวิต 
ประจ าวันใน เช่น เป็นประเด็นในการสนทนากัน การพูดคุย การสร้างมนุษยสัมพันธ์ หรือเกี่ยวกับ
หน้าที่การงาน การเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการยอมรับ ซึ่งมีส่วนผลักดันในการก้าวเข้า
สู่อาชีพ หน้าที่การงานที่สูงขึ้นได้ 
      3. ได้ปรับปรุงเจตคติและพฤติกรรมตามที่สังคมปรารถนา จากข้อคิดเห็นที่ได้จากการ
รับฟังข่าวสารจากสื่อต่างๆ ท าให้ทราบกระแสของสังคม ทิศทาง แนวโน้มของสังคมโลกว่ามีทิศทาง
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อย่างไรท าให้เกิดแนวคิดที่สอดคล้องกับสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
เช่น การรับฟังการรณรงค์เร่ืองการประหยัดพลังงาน เป็นต้น ท าให้ทราบว่าสังคมต้องการความ
ร่วมมือในการช่วยกันลดการใช้พลังงาน ท าให้เกิดพฤติกรรมตามทิศทางกระแสโลก 
      4. ได้ผ่อนคลายความตึงเครียด เกิดความเพลิดเพลินสบายใจ เช่น การฟังเพลง การฟัง
บทกวีต่างๆ และการฟังธรรมะ เป็นต้น 

 4.2 อุปสรรคในการฟังสื่อจากอิเล็กทรอนิกส์ 
      อุปสรรคที่เกิดจากในการฟังสื่อจากอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้ 
      1. มีข้อจ ากัดในเร่ืองของเวลา ไม่สามารถติดตามได้ตามเวลาที่สื่อน าเสนอ 
      2. ใช้สื่อบดบังสาร ความสวยงามของสื่อน่าสนใจกว่าเนื้อหาสาระ ท าให้ผู้ฟังสนใจ
สื่อแทนเนือ้หาของสาร 
      3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์บกพร่อง เช่น เคร่ืองรับสารช ารุด ไม่สามารถรับฟังได้ 
      4. อวัยวะในการรับฟังบกพร่อง หรือความไม่พร้อมของบุคคล ท าให้รับสารไม่ชัดเจน 
 
  5. การฟังโฆษณาสินค้า 
      ปัจจุบันการโฆษณาเป็นสิ่งที่มีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์มากไม่ว่าจะเป็น
โทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ หนังสือหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร หรือป้ายโฆษณาต่าง ๆ เราจะพบ
การโฆษณาสินค้าชนิดต่างๆ มากมาย การโฆษณาสินค้าเป็นการชักจูงใจเพื่อให้มีความเห็นคล้อยตาม
หรือจูงใจให้เกิดการกระท า ดังนั้น ผู้ฟังจะต้องมีวิธีการ ซึ่งอาจท าได้ดังนี้ 
      1. ฟังแล้วคิดพิจารณาว่าควรเชื่อหรือไม่เพียงใด โดยอาศัยเหตุผลประกอบ 
      2. ควรศึกษาการใช้ค าและภาษาว่ากล่าวเกินจริงหรือไม่ อย่างไรเพราะการโฆษณานิยมใช้
ถ้อยค าสั้นๆ แปลกๆ   เช่น สวมใส่สบายเหมือนไม่ได้สวมอะไรเลย,  คิดคิดเพื่อนคู่คิด  เป็นต้น 
 
 6. การฟังข่าว 
      การฟังข่าวเป็นการฟังเร่ืองราวที่เกิดขึ้นใหม่หรือเป็นที่สนใจ หรือค าเล่าลือ ในที่นี้จะ
กล่าวถึงเฉพาะการฟังข่าวทางวิทยุหรือโทรทัศน์ การฟังข่าวเป็นการฟังเพื่อความรอบรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้น
ใหม่ ๆ ท าให้เป็นคนทันสมัยทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเล่าลือ ดังนั้น การฟังข่าวควรปฏิบัติดังนี้ 
      1. ควรรู้หัวเร่ืองหรือที่มาของข่าว 
      2. ตั้งใจฟังแล้วจับใจความส าคัญให้ได้ 
      3. ฟังแล้วพิจารณาหาเหตุผลว่า ควรเชื่อถือได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด อะไรเป็น
ข้อเท็จจริง อะไรเป็นข้อคิดเห็น 
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การจับใจความส าคัญสารจากการฟัง   
 
ส าหรับหลักการจับใจความส าคัญสารจากการฟัง คือ เนื้อหาที่เป็นส่วนส าคัญที่สุดของเร่ือง  

ใจความส าคัญอาจอยู่รวมกันในตอนใดตอนหนึ่งของเร่ือง หรืออาจอยู่กระจายไปตลอดทั้งเร่ือง ดังนั้น 
ในการฟังเพื่อจับใจความส าคัญ  ผู้ฟังจะต้องฟังอย่างตั้งใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจจนสามารถจับ
ใจความส าคัญของเร่ืองที่ฟังได้โดยตลอด วิธีการจับใจความส าคัญอาจท าได้โดยฟังเร่ืองราวทั้งหมด
ให้เข้าใจก่อน  เพื่อจับประเด็นและสรุปความเป็นทักษะเบื้องต้นที่ทุกคนจะต้องฝึกฝนเราจะต้อง
ติดตามฟังพร้อมกับดูเร่ืองราวโดยตลอด ดังนั้น จึงต้องมีสมาธิในการฟังและสามารถแยกแยะได้ว่า
ข้อความใดเป็นใจความส าคัญ และข้อความใดเป็นพลความ  ถ้าเราเข้าใจเร่ืองราวได้โดยตลอดแล้วเรา
ย่อมจดจ าเร่ืองราวที่ฟังและสามารถถ่ายทอดให้คนอ่ืนฟังได้ด้วย 
 ในการฟังแต่ละคร้ัง เราต้องจับประเด็นของเร่ืองที่ฟังได้ คือ รู้ว่าผู้พูดต้องการสื่อสารอะไร 

เป็นประเด็นส าคัญ  และรู้จักว่าอะไรคือประเด็นรองซึ่งขยายประเด็นส าคัญ  การฟังเช่นนี้เป็นการฟัง

เพื่อจับใจความส าคัญและใจความรองและรายละเอียดของเร่ือง  มีวิธีการฟังดังนี้ 

1. ฟังเร่ืองราวให้เข้าใจ  พยายามจับใจความส าคัญของเร่ืองเป็นตอนๆ ว่าเร่ืองอะไร  ใครท า 

อะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  อย่างไร 

 2. ฟังเร่ืองราวที่เป็นใจความส าคัญแล้วหารายละเอียดของเร่ืองที่เป็นลักษณะปลีกย่อยของ

ใจความส าคัญ  หรือที่เป็นส่วนขยายใจความส าคัญ 

3.สรุปความโดยรวบรวมเนื้อหาสาระส าคัญอย่างครบถ้วน 

 วิธีการสรุปความจากการฟังนั้น  เราจะต้องค้นหาให้พบว่าสารใดเป็นความคิดส าคัญในเร่ือง

นั้นๆ  แล้วสรุปไว้เฉพาะใจความส าคัญ  โดยเขียนชื่อเร่ือง  ผู้พูด  โอกาสที่ฟัง  วัน  เวลา  และสถานที่

ที่ได้ฟังหรือดูไว้เป็นหลักฐานเคร่ืองเตือนความทรงจ าต่อไป 

การฟังและดูเพื่อจับประเด็นและสรุปความ  เป็นการฟังในชีวิตประจ าวันเพื่อให้ได้

สาระส าคัญของเร่ืองที่ฟัง  เช่น  ฟังการสนทนา  ฟังเร่ืองราวข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ฟังโทรศัพท์  ฟัง

ประกาศ  ฟังการบรรยาย  ฟังการอภิปราย  ฟังการเล่าเร่ือง  เป็นต้น 

วิธีสรุปความตามล าดับขั้น ดังนี้ 
 
1.  ขั้นอ่าน ฟัง และดู 

 -  อ่าน  ฟังและดูให้เข้าใจอย่างน้อย 2 รอบ เพื่อให้ได้แนวคิดที่ส าคัญ 
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2. ขั้นคิด 
  - คิดเป็นค าถามว่าอะไรเป็นจุดส าคัญของเร่ือง 
 - คิดต่อไปว่า จุดส าคัญของเร่ืองมีความสัมพันธ์กับสิ่งใดบ้าง แล้วลงมือจดบันทึกสิ่งนั้นๆ
ไว้เป็นข้อความสั้นๆ 
 - คิดวิธีที่จะเขียนสรุปความให้กะทัดรัดและชัดเจน 
 

3.  ขั้นเขียน 
 - เขียนร่างข้อความสั้นๆ ที่จดบันทึกไว้ 
 - ขัดเกลาและตบแต่งร่างข้อความที่สรุปให้เป็นภาษาที่ดีสื่อความหมายได้แจ่มแจ้งชัดเจน 
  
 
ตัวอย่างการฟังแล้วสรุปความ 

เร่ือง  เราคือบทเรียนของเด็ก 
 การศึกษาเป็นเรื่องส าคัญของชีวิต  ทุกคนเกิดมาจะโง่  จะฉลาด  จะดีจะชั่วขึ้นอยู่กับการศึกษา  

พ่อแม่ทุกคนปรารถนาจะให้บุตรหลานของตนเป็นคนดี  จนถึงกับยอมทนล าบากตรากตร าท าการงาน

หาทรัพย์สินเงินทองมาเป็นค่าใช้จ่าย เพื่อการศึกษาของบุตรหลาน  นับว่าเป็นหน้าที่และสิ่งที่ควร

ได้รับการยกย่องในการเสียสละนั้น 

 แต่ยังมีสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตเด็ก  ก็คือบทเรียนอันเป็นจริยศึกษาซึ่งเกิดจากการปฏิบัติตัว

ของพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก นั่นคือการประพฤติปฏิบัติดีงาม  เพราะสิ่งที่เด็กได้ยินได้ฟัง  ได้รู้ได้เห็น

จากพ่อแม่ผู้ปกครองของตน  เช่น การพูดจาไพเราะ  การงานเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้

เป็นบทเรียนอย่างส าคัญ  ที่จะซึมซาบเข้าไปในจิตใจของเด็กดียิ่งกว่าหนังสือบทเรียนอ่ืนๆ  นั่นเป็น

การให้การศึกษาที่มีค่ายิ่ง เป็นการปลูกสร้างนิสัยที่ดีให้แก่เด็ก 

 ถ้าพ่อแม่  ผู้ปกครองเป็นคนดี  มีนิสัยดี  เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่  มีเมตตา  มีความยุติธรรม   มีความรัก   

ความสามัคคีในครอบครัว  เป็นแบบอย่างที่ดี  ก็จะท าให้เด็กเอาอย่างในทางดี  เป็นคนดีของพ่อแม่ 

ผู้ปกครอง สมความปรารถนาทุกประการ 

ถ้าปรารถนาดี  หวังดีต่อบุตรหลาน  อย่าเพียงแต่จะให้ทุนการศึกษาอย่างเดียว  ต้องท าตนให้

เป็นตัวอย่างที่ดี  เป็นบทเรียนที่มีค่าของบุตรหลานด้วย  แล้วความปรารถนาของเราก็จะสมหวัง 

                                                                                  จาก  “แสงธรรม”  ของมูลนิธิ  ก.ศ.ม. 



 104 

ผลการสรุปความ 

1. ขั้นอ่าน ฟัง ดู และคิด จับแนวคิดได้ ดังนี้ 

“พ่อแม่ หาเงินทองมาให้ลูกเรียนอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกด้วย

จึงจะนับว่าได้ให้การศึกษาที่ถูกต้องแก่ลูก” 

2. ขั้นเขียน 

 2.1  ข้อความที่จดไว้ช่วยจ า   

 “การศึกษา  เร่ืองส าคัญ – คนจะดีจะชั่ว  โง่ ฉลาดเพราะการศึกษา  พ่อแม่หาเงินมาให้ลูก

เรียนเสียสละควรยกย่อง  สิ่งที่มีค่าต่อเด็ก – บทเรียนจริยศึกษา  คุณธรรม  การปฏิบัติตนดีงาม เป็น

ตัวอย่างที่ดี   รักลูกต้องท าให้เป็นตัวอย่างที่ดีด้วย” 

 2.2 ข้อความที่สรุปแล้ว 

 “การศึกษามีความส าคัญต่อชีวิตเด็ก เพราะสามารถท าให้เด็กฉลาดและเป็นคนดีได้ พ่อ

แม่ที่รักลูก  อยากให้ลูกเป็นคนดีน้ัน ไม่ควรจะพอใจเพียงการท าหน้าที่หาเงินมาให้ลูกเรียนเท่านั้น  แต่

ควรค านึงถึงบทเรียนจริยศึกษาอันมีคุณค่ายิ่งต่อชีวิตของเด็ก  อันได้แก่ การที่พ่อแม่เป็นผู้มีคุณธรรม

และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในทางที่ดีงามแก่ลูกด้วย” 

 
การวิเคราะห์และประเมินสารจากการฟังอย่างมีวิจารณญาณ 
 
        การฟังนับว่ามีความส าคัญยิ่งในการส่งสารข้อมูลต่างๆ แต่ถ้าฟังไม่ถูกวิธีก็จะไม่ก่อประโยชน์
เท่าที่ควร และบางกรณีอาจเป็นโทษอีกด้วย หลักการฟังเพื่อวิเคราะห์และประเมินสารจากการฟังอย่าง
มีวิจารณญาณ มีหลักทั่วไปมีดังนี้ 
       1. มีมารยาทในการฟัง โดยการแสดงความกระตือรือร้นที่จะฟัง ตั้งค าถามตามความเหมาะสม 
ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป และรู้จักควบคุมอารมณ์ 
       2. ตั้งความประสงค์ในการฟังให้แน่นอน และพยายามฟังให้ได้ตามความมุ่งหมายมากที่สุด 
ใช้วิจารณญาณเลือกเฟ้นแต่เรื่องที่ควรฟัง และหลีกเลี่ยงเร่ืองที่ไม่เหมาะสม รู้จักแยกแยะส่วนที่เป็น
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็น รู้จักใช้เหตุผลประกอบในการลงความเห็น รู้จักการใช้ศิลปะในการฟัง 
คือ การใช้ความสามารถและไหวพริบที่จะให้ผู้พูดมีความสบายใจที่จะพูดและพูดได้ตรงจุดประสงค์
ของผู้ฟัง เช่น การแสดงให้ผู้พูดเห็นว่าเราตั้งใจฟัง เปิดโอกาสให้ผู้พูดได้พูดเต็มที่และแทรกค าถามที่
เหมาะสมในโอกาสอันควรจดบันทึกสาระส าคัญและประเด็นที่ควรซักถามเพิ่มเติม            
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   การฟังมีความมุ่งหมายประการส าคัญเพื่อแสวงหาความรู้และเสริมสร้างสติปัญญา การฟังที่
จะสัมฤทธิ์ผลดังกล่าวจะต้องมีความสามารถจับใจความส าคัญและใจความอันดับรองของเร่ืองที่ฟังได้
รวดเร็วถูกต้อง หลักการพิจารณาใจความส าคัญและใจความส าคัญอันดับรองมี ดังนี้ 
  1. ฟังเร่ืองทั้งหมดให้จบ 

2.  เร่ืองที่ฟังเกี่ยวกับอะไร 
3.  มีความส าคัญอย่างไร 
4.  เหตุเกิดที่ไหน 
5.  เกิดจากสาเหตุอะไร 
6. ผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 

        การฟังอย่างมีวิจารณญาณ การฟังนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการรับสารในชีวิตประจ าวัน
คนเรามีการรับฟังเร่ืองราวมากมาย การฟังค าพูดของคนที่คุ้นเคยหรือใกล้ชิดกัน อาจจะไม่ก่อให้เกิด
ปัญหามากนัก เพราะเรารู้ภูมิหลังของผู้พูดและเร่ืองที่รับฟังส่วนมาก แต่ในปัจจุบันการสื่อสารในด้าน
ต่างๆ  เจริญมากขึ้น ไม่จ ากัดแต่เพียงแต่ฟังกับคนที่เราพูดด้วย แต่เราก็ฟังทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
เช่น วิทยุ โทรศัพท์ เทปเสียง เทปภาพ วิทยุโทรทัศน์ ซึ่งการฟังไม่ได้ประจันหน้ากันบางครั้งเป็นการ
สื่อสารทางเดียวมีแต่รับฟังเท่านั้น ไม่สามารถที่จะซักถามได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนจึงท าให้ก่อเกิดความ
เข้าใจไม่ตรงกัน หรือบางคร้ังการประกาศภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมนุษย์เป็น
ผู้กระท าขึ้น การโฆษณาชวนเชื่อและข่าวลือเร่ืองต่างๆในการฟังเร่ืองราวต่างๆ ดังกล่าว ถ้าหากเกิดฟัง
แล้วเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วน าไปปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติ อาจเกิดความพลาดพลั้งจนเกิดผลเสียหาย
อย่างร้ายแรงตามมาได้ ดังนั้น การฟังข่าวสารต่างๆ จะฟังอย่างธรรมดาไม่พินิจพิเคราะห์ข่าวสารที่
ได้รับนั้น ไม่ไดรั้บการวินิจฉัยวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวสารว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จควรเชื่อถือมากน้อย
เพียงใด จะต้องใช้ความคิดใคร่ควรด้วยเหตุผล ปัญญาและประสบการณ์ ท าความเข้าใจในสถานภาพ
และดูเจตนาของผู้ส่งสาร ว่ามีข้อเท็จจริง หรือมีประโยชน์ มีคุณมีโทษเพียงใด ควรที่จะเชื่อแล้วปฏิบัติ
ตามหรือไม่ การฟังสารตามลักษณะดังกล่าวเรียกว่าการฟังอย่างวิจารณญาณ  
        ดังนั้น การฟังอย่างมีวิจารณญาณต้องประกอบไปด้วยการใช้ปัญญาในการวิเคราะห์พินิจ
พิจารณาไตร่ตรอง เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงสามารถวิเคราะห์ตัดสินใจ และประเมินค่าสิ่งที่ฟังได้ 
 
 
 
 
 
 

http://www.tlcthai.com/tlc_search.php?cx=007327819330355073288%3Ajajtznc_rjo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=การฟังอย่างมีวิจารณญาณ
http://www.tlcthai.com/tlc_search.php?cx=007327819330355073288%3Ajajtznc_rjo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=โทรศัพท์
http://www.tlcthai.com/tlc_search.php?cx=007327819330355073288%3Ajajtznc_rjo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ข่าวลือ
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1. หลักการฟังอย่างมีวิจารณญาณ  
    หลักการฟังอย่างวิจารณญาณ มีหลักปฏิบัติ ดังนี้ 
    1. ผู้ฟังพิจารณาว่า ฟังเร่ืองอะไรเป็นการฟังประเภทบทความ บทสัมภาษณ์การเล่าเร่ือง

สรุปเหตุการณ์ ใครเป็นคนพูดคนสัมภาษณ์ ใครเป็นคนเขียนบทความ และหัวข้อนั้นมีคุณค่าแก่การฟัง
หรือไม่ 

    2. พิจารณาผู้ส่งสารว่ามีจุดมุ่งหมาย และมีความจริงใจในการส่งสารน้ันเพียงใด 
    3. พิจารณาผู้ส่งสารว่ามีความรู้ ประสบการณ์หรือความใกล้ชิดกับเร่ืองราวในสารน้ัน

เพียงใด 
    4. พิจารณาผู้ส่งสารว่าใช้กลวิธีในการส่งสารน้ันอย่างไร  คือ วิธีการธรรมดา  หรือยอกย้อน                          

ซ่อนปมอย่างไร 
    5. พิจารณาเนื้อหาของสารว่า ส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็นข้อคิดเห็น 
    6. พิจารณาสารว่าเป็นไปได้ และควรเชื่อเพียงใด 
    7. ผู้ฟังควรประเมินว่าสิ่งที่ฟังมีประโยชน์และมีคุณค่ามากน้อยเพียงไร 

 
     2. หลักการแยกข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงในการรับฟังสาร 

    นอกจากจะจับใจความส าคัญของเร่ืองที่ฟังแล้ว นักศึกษาจะต้องแยกแยะได้ว่า ใจความ
ตอนใดเป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวของผู้พูด ซึ่งจะมีลักษณะในการพิจารณาความถูกต้องได้ยาก และตอน
ใดเป็นข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นเร่ืองที่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้ การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นมี
ดังนี้ 

    1. การแยกข้อเท็จจริง เป็นข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้ เห็นว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ ได้จาก
ตัวเลขเชิงปริมาณต่างๆ ที่มีอยู่ซึ่งท าการตรวจสอบได้ดังนี้ เช่น ประชาหนัก 50 กิโลกรัม,โอภาสสูง
กว่าเสกสรรค์ เป็นต้น 
          2. ความคิดเห็นเป็นเร่ืองของการคาดคะเนหรือการท านายโดยอาศัยเหตุผลส่วนตัวซึ่งควร
จะเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งหรือสนับสนุน เช่น ของเก่าดีกว่าของใหม่,  มีเงินดีกว่ามีเกียรติ ฯลฯ 
        การฟังเพื่อประเมินค่าเป็นการตรวจสอบว่าสิ่งที่ฟัง ถูกต้องชัดเจนมีเหตุผล เชื่อถือได้
หรือไม่การฟังเพื่อประเมินค่าเป็นแสดงความคิดเห็นต่อข้อมูลที่ได้รับนั้นว่าเป็นความจริงหรือเป็นการ
โฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งมีลักษณะเป็นการเผยแพร่ความคิด ความเชื่อและความคิดเห็นด้วยกลอุบายต่างๆ 
เพื่อโน้มน้าวจิตใจของผู้ฟังให้คล้อยตามที่ต้องการ และสิง่ที่ฟังนั้นมีคุณค่าหรือไม่ ดังนั้น การฟังเพื่อ
ประเมินค่าจึงเป็นการฟังอย่างวิเคราะห์วิจารณ์เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและตัดสินสิ่งที่ฟังว่า มีคุณค่าหรือ
ประโยชน์อย่างไร 
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3. การฟังเพื่อตัดสินใจ 
    เป็นกระบวนการฟังชั้นสูง ผู้ฟังมีความสามารถจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่ได้จากการฟัง

น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ผู้ฟังจะต้องรู้จักใช้กระบวนการคิดช่วย
ในการตัดสินใจแก้ปัญหา หรือเลือกแนวทางในการน าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง กระบวนการคิดที่เป็นระบบนั้น
ต้องประกอบด้วยข้อมูลสามด้าน คือ 

    1. ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ต้องรู้จักตนเองอย่างท่องแท้ โดยพิจารณาข้อมูลทุกด้าน เช่น ด้าน
สุขภาพร่างกาย ความรู้ วัยสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ เป็นต้น 

    2. ข้อมูลเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ พิจารณาผู้อ่ืน สิ่งอื่นๆ เช่น สภาพแวดล้อมทาง
ชุมชน ภูมิประเทศ คุณธรรม ศีลธรรมจรรยา ค่านิยม สังคม ตลอดจนธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น 

    3.น าข้อมูลเกี่ยวกับด้านวิชาการมาพิจารณาร่วมด้วยเพื่อตัดสินเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งได้ถูกต้อง 
  
ตัวอย่าง  สารการฟังเพื่อวิเคราะห์และประเมินสารอย่างมีวิจารณญาณ เร่ืองข่าวลือ "เบอร์มรณะรับ
แล้วถึงตาย"  

 
 
ข่าวลือ "เบอร์มรณะ รับแล้วอันตรายถึงตาย" จริงหรือไม่ ?  
           ล่าสุด กระแสข่าว เบอร์มรณะ ก าลังถูกกระพืออีกครั้งผ่านปากต่อปากในหลายจังหวัดของ
ภาคเหนือ โดยมีเสียงโจษจันต่อๆ กันมาว่า "ระวัง! ห้ามรับโทรศัพท์เบอร์ 083336xxxx, 083336xxxx, 
083333xxxx เด็ดขาด เพราะคุณจะจบชีวิตลงแน่นอน" พร้อมกับระบุว่า มีหลายคนที่เสียชีวิตอย่าง
ปริศนาจาก เบอร์มรณะ รับโทรศัพท์แล้วตาย นี่มาแล้ว ข้อมูลข่าวจาก http://www.sahavicha.com/ 
          ข่าวลือเร่ืองดังกล่าว ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ มีเพียงการเล่า บอกต่อกันผ่านทางอินเตอร์เน็ต จนท า
ให้ผู้ใช้มือถือต่างหวาดผวาโดยเฉพาะเบอร์ที่ ขึ้นต้นตามที่ข่าวระบุมา แม้จะมีการพิสูจน์โดยการลอง
โทรกลับไปที่เบอร์ดังกล่าว ก็พบว่าไม่สามารถติดต่อได้แล้วเร่ืองจริง เป็นอย่างไร อีกไม่นานคงมี
ค าตอบให้กับสังคม แต่ ณ เวลานี้ เราควรจะลองพิจารณาข่าวด้วยตัวเอง โดยการใช้หลักวิจารณญาณ
ในการฟัง ตามหลักการที่ถูกต้องดังที่ได้ศึกษามาข้างต้นแล้ว 
 
 

http://www.tlcthai.com/tlc_search.php?cx=007327819330355073288%3Ajajtznc_rjo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ข่าวลือ
http://www.tlcthai.com/tlc_search.php?cx=007327819330355073288%3Ajajtznc_rjo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=เบอร์มรณะ
http://www.tlcthai.com/tlc_search.php?cx=007327819330355073288%3Ajajtznc_rjo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=เบอร์มรณะ
http://www.tlcthai.com/tlc_search.php?cx=007327819330355073288%3Ajajtznc_rjo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=โทรศัพท์
http://www.tlcthai.com/tlc_search.php?cx=007327819330355073288%3Ajajtznc_rjo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=เบอร์มรณะ
http://www.tlcthai.com/tlc_search.php?cx=007327819330355073288%3Ajajtznc_rjo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=โทรศัพท์
http://www.sahavicha.com/
http://www.tlcthai.com/tlc_search.php?cx=007327819330355073288%3Ajajtznc_rjo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=ข่าวลือ
http://www.tlcthai.com/tlc_search.php?cx=007327819330355073288%3Ajajtznc_rjo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=อินเตอร์เน็ต
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การประเมินค่าสารจากการฟัง 
 
 การประเมินค่าสารจากการฟัง  หมายถึง  การวัดค่าว่าผู้ฟังมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองที่ฟัง
มากน้อยเพียงใด อาจประเมินด้วยตนเอง หรือให้ผู้อ่ืนประเมินให้ก็ได้ การประเมินผลนี้ ถ้าหากมีความ
ตั้งใจจริง และประเมินทุกคร้ังที่ฟังจบ ก็สามารถน าไปปรับปรุงในการฟังที่ดีได้  ถ้าให้ผู้อื่นประเมิน
ผู้ฟังก็ควรยอมรับการฟัง การประเมิน  การวิจารณ์นั้น  การประเมินผลการฟัง ผู้ประเมินต้องมี
หลักเกณฑ์ในการฟังแต่ละประเภทที่มีความแตกต่างกันอยู่ ดังนี้  

1. การประเมินผลการฟังด้วยตนเอง สามารถประเมินได้ในสิ่งต่อไปนี้ 
1.1 ได้ยินชัดหรือไม่ 
1.2 ฟังแล้วเข้าใจเร่ืองราวหรือไม่ 
1.3 ฟังแล้วสามารถเก็บใจความส าคัญได้เพียงใด 
1.4 ฟังแล้วได้แนวคิดหรือความคิดใหม่หรือไม่  อะไรบ้าง 
1.5 ฟังแล้วตอบค าถามที่เป็นข้อสงสัยได้หรือไม่ 
1.6 มีสมาธิในการฟังหรือไม่ 
1.7 มีความอดทนในการฟังจนจบเร่ืองหรือไม่  เพียงใด 
1.8 ฟังแล้วสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟังต่อได้หรือไม่  เพียงใด 
1.9 ฟังแล้วสามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือไม่  เพียงใด 
1.10  รู้สึกเบื่อหน่าย  หรือ ร าคาญผู้พูดหรือไม่ 

 
2.  การประเมินผลการฟังโดยผู้อื่น แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ การประเมินผลโดยผู้พูด และ     

การประเมินผลโดยผู้อ่ืน 
 2.1 การประเมินผลโดยผู้พูด  เป็นการประเมินผลการฟังของผู้ฟังโดยผู้พูดว่ามี
ประสิทธิภาพการฟังอย่างไร โดยพิจารณาสิ่งต่อไปนี้   
  2.1.1  ผู้ฟังสนใจกระตือรือร้นในการฟังเพียงใด 
  2.1.2  ผู้ฟังมีใจกว้างที่จะฟังทุกๆ คนพูดหรือไม่  
  2.1.3  ผู้ฟังสามารถตอบค าถามจากเร่ืองที่ฟังได้หรือไม่ 
  2.1.4  ผู้ฟังสามารถจับใจความส าคัญของเร่ืองที่ฟังได้เพียงใด 
  2.1.5  ผู้ฟังเมื่อฟังแล้วเข้าใจตรงกับผู้พูดหรือไม่ 
  2.1.6  ผู้ฟังมีมารยาทและความอดทนในการฟังเพียงใด 
 2.1 การประเมินผลโดยผู้อ่ืน เป็นการประเมินผลการฟังของผู้ฟังโดยผู้อื่น  ซึ่งไม่ใช่ผู้พูด  
ว่ามีประสิทธิภาพการฟังอย่างไร โดยพิจารณาสิ่งต่อไปนี้   
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2.1.1  ผู้ฟังสนใจกระตือรือร้นในการฟังเพียงใด 
2.2.1  ผู้ฟังแต่งกายสุภาพและมีบุคลิกภาพดีหรือไม่เพียงใด 

  2.2.2  ผู้ฟังมีความตั้งใจและสมาธิในการฟังหรือไม่ 
  2.2.3  ผู้ฟังมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองที่ฟังหรือไม่เพียงใด 
  2.2.4  ผู้ฟังมีวิจารณญาณในการฟังหรือไม่ 
  2.2.5  ผู้ฟังมีการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือไม่  
 

ตัวอย่างตารางวัดประสิทธิภาพในการฟังด้วยตนเอง 

โปรดขีด  หน้าช่องท่ีมีข้อความที่เป็นจริง 

นิสัยท่ีไม่ดีในการฟัง เสมอ บางครั้ง นาน ๆ ไม่เคย 
1.   เวลาฟังอะไร มักคิดเสมอว่า เร่ืองที่เขาพูด ไม่น่าสนใจ     
2.   ชอบวิพากษ์วิจารณ์วิธีพูดของผู้พูด เช่น แหม! พูดไม่ได้

ความเลย มีแต่เอ่อ..อยู่ทุกค า พูดเสียงแหลม 
    

3.   ฟังแต่ข้อเท็จจริงเท่านั้นไม่ฟังอย่างอื่น     
4.   บางประเด็นในเร่ืองที่ผู้พูดพูดเป็นที่เร้าใจมากเกินไปจึง

ท าให้ไม่ฟังประเด็นอ่ืนๆ 
    

5.   พยายามจดทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจดไม่ได้ก็โกรธผู้พูด     
6.   แสรง้ตั้งใจฟัง เช่น จ้องผู้พูดตลอดเวลา แต่จับเนื้อไม่ได้     
7.   ต้องทนต่อสู้กับสิ่งรบกวนภายนอก     
8.   พยายามหลีกเลี่ยงเร่ืองราวที่ยากที่หนักเสมอโดยไม่ฟัง 
       หลบหลีกไปเสีย 

    

9.    ปล่อยให้ค าพูดบางค าของผู้พูดฝังใจตนเองจนเกินไป  
      โดยเฉพาะค าที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อผู้พูดโดยผู้พูด 
      ไม่เจตนา 

    

10.  คิดเร่ือยเปื่อยจนเกินเร่ืองผู้พูด หรือสร้างจินตนาการ 
       ต่อเนื่องไปไกลจนห่างกระแสความคิดของผู้พูด 
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พิจารณาคะแนนดังน้ี 
 เป็นเสมอ   2 คะแนน   บางคร้ังบางคราว 4     คะแนน 
 นานๆ ครั้ง   6 คะแนน   ไม่เคยเป็นเลย  8     คะแนน 
 
 เมื่อรวมคะแนนแล้ว คะแนนสูงสุด คือ 80 คะแนน ต่ าสุดจะเป็น 20 คะแนน ระดับ
ประสิทธิภาพการฟังมีดังนี้ 
 
 20-60 คะแนน  หมายความว่า  ต้องการฝึกทักษะในการฟัง 
 61-70   คะแนน   หมายความว่า  เป็นนักฟังได้ดีพอใช้ 
 71-80   คะแนน   หมายความว่า  เป็นนักฟังที่ดีมาก 
 ผู้ที่ฟังเป็น  คือ ผู้ที่ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ คาร์ล โรเจอร์ กล่าวไว้ว่า “การสื่อสารของมนุษย์
ไม่ได้ผลเต็มที่เนื่องจากความล้มเหลวที่จะฟังอย่างมีประสิทธิภาพ ฟังอย่างมีทักษะ และฟังด้วยความ
เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่ง” การฟังอย่างมีประสิทธิภาพย่อมเป็นจุดเร่ิมต้นของปัญญา น ามาซึ่งความรู้ ความ
เฉลียวฉลาดและท าให้เกิดความเพลิดเพลิน นพ. เมืองทอง  แขมมณี กล่าวถึงการฟังไว้ว่า 
    “ฟังอะไรให้ชัดถนัดหู   ฟังให้รู้ให้เป็นเน้นความหมาย 
   ฟังให้ถูกก่อนตอบโดยแยบคาย  ฟังด้วยกายใจถึงกันนั่นฟังดี 
                ฟังอะไรใคร่ครวญด้วยจิตว่าง  ฟังทุกอย่างฟังทุกคนจนถ้วนถี่ 
    ฟังแล้วท้วงติชมเพื่อเกื้อวจี  ฟังเช่นนี้ล้วนเลอเลิศเกิดปัญญา” 
 
 
ค าถามท้ายบท 
 
 1. นักศึกษาเข้าใจความหมายของการฟังอย่างไร อธิบาย 
 2. การฟังมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์อย่างไร นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตจากการฟังได้อย่างไร จงยกตัวอย่างประกอบ 
 3. มารยาทในการฟัง มีความจ าเป็นต่อการติดต่อสื่อสารของมนุษย์อย่างไร อธิบายและ
ยกตัวอย่างประกอบ 
 4. นักศึกษาสามารถฝึกฝนและพัฒนาทักษะการฟังได้อย่างไร ด้วยวิธีการอย่างไร อธิบายและ
ยกตัวอย่างประกอบ 
 5. นักศึกษาเข้าใจการประเมินผลการฟังว่าอย่างไร มีความจ าเป็นต่อการฟังอย่างไร อธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 
   การพูด 

 
เนื้อหาประจ าบท 
 ความหมายและความส าคัญของการพูด 
 องค์ประกอบของการพูด 
 วัตถุประสงค์ของการพูด 
 หลักและทฤษฎีการพูด 
 ประเภทการพูด 
 การเตรียมตัวของผู๎พูด 
 ลักษณะของการพูดให๎ประสบความส าเร็จ 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.  นักศึกษาสามารถบอกความหมายและความส าคัญของการพูดได๎ 
 2.  นักศึกษาสามารถบอกองค์ประกอบของการพูดได๎ 
 3.  นักศึกษาสามารถบอกวัตถุประสงค์ของการพูดได๎ 
 4.  นักศึกษาเข๎าใจหลักการและทฤษฎีการพูด 
 5.  นักศึกษาสามารถบอกประเภทของการพูดได๎ 
 6.  นักศึกษาสามารถบอกขั้นตอนการเตรียมผู๎พูด 
 7.  นักศึกษาสามารถพัฒนาบุคลิกภาพในการพูดของตนเองได๎ 
 8.  นักศึกษาสามารถวิจารณ์และประเมินผลการพูดของตนเองและเพื่อนได๎ 
 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ให๎นักศึกษาท าแบบทดสอบกํอนเรียน 
 2. ให๎นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
 3. ให๎นักศึกษาอภิปรายความหมาย ความส าคัญ และจุดมุํงหมายของการพูด 
 4. ให๎นักศึกษาอภิปรายองค์ประกอบวัตถุประสงค์ และประเภทของการพูด 
 5. ให๎นักศึกษาบอกแนวคิดในด๎านหลักการและทฤษฎีของการพูด 
 6. ให๎นักศึกษาอภิปรายการเตรียมตัวของผู๎พูดในสถานการณ์ตํางๆ 

7. ให๎นักศึกษาสรุปและยกตัวอยํางเกี่ยวกับลักษณะของผู๎พูดที่ประสบความส าเร็จ 
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 8. ให๎นักศึกษาได๎ท าความเข๎าใจและฝึกปฏิบัติการพูดแบบตํางๆ 
 9. ให๎นักศึกษาอภิปรายและประเมินผลการพูดของตนเองและของเพื่อนนักศึกษาได๎ 
 10. ให๎นักศึกษาท ากิจกรรมแบบฝึกหัดท๎ายบทเรียน 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. แผํนใส (เคร่ืองฉายข๎ามศีรษะ) 
 2. Microsoft Power Point  
 3. วีดิทัศน์, VCD, DVD 
 4. เอกสารประกอบการสอน 
 5. การท าแบบฝึกในระบบ E-Learning 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 1. จากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา 
 2. จากการตอบค าถามของนักศึกษา ทั้งโดยปากเปลําและการเขียนตอบในกระดาษ 
 3. จากการสังเกตพฤติกรรมและการรํวมกิจกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา 
 4. จากการรํวมกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน 
 5. จากท ากิจกรรมและการตอบค าถามแบบฝึกหัด 
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บทที่ 4 
 การพูด 

  
 
ความหมายและความส าคัญของการพูด 
 
 “การพูด” ตรงกับภาษาอังกฤษวํา “Speech” มีผู๎ให๎ความหมายของค านี้ไว๎หลายทัศนะ ดังนี้ 
 อ๎อม  ประนอม (2540 : 132) “การพูดเป็นการสื่อสารระหวํางมนุษย์ เพื่อถํายทอดความคิด 
ความรู๎สึก และอารมณ์ โดยใช๎ภาษา น้ าเสียงและการแสดงออกเป็นสื่อ” 
 ในภาษาไทยมีศัพท์บัญญัติแทนค าวํา Speech และยังมีศัพท์บัญญัติแทนค ายืนยันที่เกี่ยวกับ
การพูดและวิชาที่เกี่ยวข๎องกับการพูด ดังนี้ 
 วาทการ  วาทวิทยา หรือวาทศาสตร์ (Speech) หมายถึง การสื่อความคิด ขําวสารและ
ความร๎ูสึกจากผู๎พูดไปสู๎ผู๎ฟังโดยเสียง กระบวนการเคลื่อนไหวของรํางกายและองค์ประกอบของ
การสื่อสารอ่ืนๆ (อ๎อม  ประนอม 2540 : 86) 
 วาทนิเทศ (Speech Communication) คือทฤษฎีและการฝึกฝนปฏิบัติของบุคคลในอันที่จะ
สื่อสารและท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ (Speech Communication (Rhetoric) is the theory and practice of 
people communication and working with other people) 
 จากค านิยามดังกลําวข๎างต๎นจะเห็นได๎วํา การพูดก็ดี วาทการ วาทศาสตร์ วาทนิเวศ หรือ
วาทศิลป์ก็ดี ล๎วนแตํมีจุดมุํงหมายรํวมอยูํที่การมุํงเสนอความคิดเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจซึ่งกันและกัน 
โดยอาศัยภาษาและเสียงพูดเป็นสื่อหลัก มีอากัปกิริยาเป็นสื่อรอง จึงอาจสรุปความหมายของการพูด 
(Speech) ได๎วํา  
 การพูด คือกระบวนการถํายทอดความคิด ความร๎ูสึก และประสบการณ์ของผู๎พูดไปสูํผู๎ฟัง 
โดยอาศัยถ๎อยค า น้ าเสียง และอากัปกิริยาในการสื่อความหมาย 
 
ความส าคัญของการพูด 
 การพูดมีความส าคัญยิ่งตํอมนุษย์ เพราะมนุษย์ใช๎การพูดเป็นแกนกลางในการ ท าความ
เข๎าใจ เพื่ออธิบาย โน๎มน๎าวจูงใจ หรือเพื่อท าความเข๎าใจกับบุคคลอ่ืนๆ การพูด เป็นเร่ืองของการใช๎
ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสื่อความหมาย ที่กลําววํา “เป็นศาสตร์” ก็เพราะเป็นวิชาที่มีหลักเกณฑ์ มี
ทฤษฎีให๎เรียนร๎ูและถํายทอดกันได๎ สํวนที่กลําววํา “เป็นศิลป์” ก็เพราะการพูดต๎องน าศาสตร์หรือ
ทฤษฎีไปปฏิบัติให๎เกิดความไพเราะสวนงามเป็นที่ประทับใจผู๎ฟัง ทั้งนี้เพื่อให๎เกิดความเชื่อถือ เกิด
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ศรัทธาและปฏิบัติตาม เนื่องจากการพูดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ผู๎ที่ร๎ูจักใช๎ศิลปะในการพูดจึงมักจะ
มีโอกาสสร๎างความส าเร็จและความก๎าวหน๎าให๎แกํตนเองได๎อยํางมาก ตรงกันข๎ามกับคนที่พูดไมํ
เป็นหรือพูดไมํดี นอกจากค าพูดนั้นจะเป็นอุปสรรคตํอการด าเนินงานแล๎ว ยังอาจเป็นการสร๎างศัตรู
ให๎กับผู๎พูดเองด๎วย ด๎วยเหตุนี้จึงมี ผู๎กลําวถึงความส าคัญของการพูดเอาไว๎เพื่อเป็นสติเตือนใจให๎
ระลึกอยูํเสมอวํา การพูดนั้น ไมํใชํ “ดีแต่พูด พูดเก่ง หรือพูดได้” แตํควรจะ “พูดดี พูดเป็น และพูด
ให้เกิดประโยชน”์ 
 
ตัวอย่างค าคมซึ่งกล่าวให้เห็นความส าคัญของการพูด 

1. การพูดกับการด าเนินชีวิต 
  ปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณวํา  หนังสือเป็นตรีปัญญาไมํเสียหลาย 
 ถึงรู๎มากไมํมีปากล าบากตาย  มีอุบายพูดไมํเป็นเห็นป่วยการ 

   (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว : วิวาห์พระสมุทร) 
 

 2. การพูดมีผลกระทบตํอผู๎พูดโดยตรง 
  ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรักรสถ๎อยอรํอยจิต 
 แม๎นพูดชั่วตัวตายท าลายมิตร  จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา 

      (สุนทรภูํ : นิราศภูเขาทอง) 
 

  อันมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก  จะได๎ยากโหยหิวเพราะชิวหา 
 แม๎นพูดดีมีคนเขาเมตตา   จะพูดจาจงพิเคราะห์ให๎เหมาะความ 

      (สุนทรภูํ : สุภาษิตสอนหญิง) 
 

  จะพูดจาปราศรัยกับใครนั้น อยําตะคั้นตะคอกให๎เคืองหู 
 ไมํควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกู   คนจะหลูํลวนลามไมํขามใจ 

      (สุนทรภูํ : สุภาษิตสอนหญิง) 
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3. การพูดสะท๎อนภาพบุคลิกของผู๎พูด 
  ก๎านบัวบอกลึกตื้น  ชลธาร 
 มารยาทสํอสันดาน   ชาติเชื้อ 
 โฉดฉลาดเพราะค าขาน   ควรทราบ 
 หยํอมหญ๎าเห่ียวแห๎งเร้ือ   บอกร๎าย  แสลงดิน 

   (สมเด็จกรมพระยาเดชาดิศร : ประชุมโคลงโลกนิติ) 
 

 4. การพูดเป็นการสร๎างเสนํห์ตรึงใจ 
  สุนทรพจน์   หวานยิ่งรสอยํางไหนๆ 
 จับจิตติดดวงใจ    จนบรรลัยไมํลืมคุณ 

   (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว : วิวาห์พระสมุทร) 
 

       อันอ๎อยตาลหวานลิ้นแล๎วสิ้นทราก  แตํลมปากหวานหูมิร๎ูหาย 
 แม๎นเจ็บอ่ืนหมื่นแสนจะแคลนคลาย เจ็บจนตายนั้นเพราะเหน็บให๎เจ็บใจ 

      (สุนทรภูํ : เพลงยาวถวายโอวาท) 
 

  ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรักรสถ๎อยอรํอยจิต 
 แม๎นพูดชั่วตัวตายท าลายมิตร  จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา 

(สุนทรภูํ : นิราศภูเขาทอง) 
 

 5. การพูดมีอนุภาพที่ยิ่งใหญํ 
  อันคลื่นใหญํในมหาชลาสินธุ์ ถึงฝั่งสิ้นสาดหายเข๎าใจฝั่ง 
 เสียงกลองดังฟังดูเพียงหูฟัง  ปากคนดังอึงจริงยิ่งกวํากลอง 

(อิศริญาณภาษิต)  
 

  พาทีมีสติร้ัง   รอคิด 
 รอบคอบและชอบผิด   ทํานพร๎อง 
 ค าพูดพํางลิขิต    เขียนรําง  เรียงแฮ 
 ฟังเพราะเสนาะต๎อง   โสตทั้งหํางภัย 

(เจตน์  อติจิต : โคลงสุภาษิต นฤทุมนาการ) 



 117 

 
 6. การพูดมีผลตํอการประกอบอาชีพ 
  แม๎จะเรียนวิชาเชิงค๎าขาย  อยําปากร๎ายพูดจาอัชฌาสัย 
 จะซื้องํายขายดีมีก าไร   ด๎วยเขาไมํเคืองจิตคิดระอา 

(สุนทรภูํ : สุภาษิตสอนหญิง) 
 

 7. การพูดมีอิทธิพลในการสร๎างความสัมพันธ์ 
  อันโซํตรวนพวนพันมันไมํอยูํ คนหนีสู๎ซํอนหมุนในฝุ่นผง 
 แม๎นผูกไว๎ไว๎ด๎วยปากไมํจากองค์  อุตสําห์ทรงทราบแบบที่แยบคาย 

(สุนทรภูํ : เพลงยาวถวายโอวาท) 
 

 ความส าคัญของการพูดดังที่ได๎กลําวมาแล๎ว เป็นความส าคัญที่มองจ าเพาะจากถ๎อยค าที่
เกี่ยวข๎องกับการพูด แตํถ๎าพิจารณาถึงความส าคัญของการพูดในภาพรวมแล๎ว จะเห็นได๎วํา การพูด
นั้นมีความส าคัญโดยตรงตํอตัวผู๎พูด ตํอผู๎ฟังและผู๎เกี่ยวข๎อง ตํอการประกอบอาชีพ ตํอสังคม และตํอ
ประเทศชาติ ซึ่งอาจกลําวให๎เห็นความส าคัญได๎ ดังนี้  
 1. การพูดมีความส าคัญต่อตนเอง เพราะมนุษย์จ าเป็นต๎องมีการคบหาสมาคมซึ่งกันและกัน 
ต๎องมีการเรียนรู๎ในสิ่งตํางๆ ไมํวําจะเป็นเร่ืองของศาสนา การเมือง ประเพณี วัฒนธรรม หรือแม๎แตํ
วิถีแหํงการด าเนินชีวิต การเรียนร๎ูดังกลําวต๎องใช๎ภาษาพูดในการติดตํอเพื่อสื่อความหมายให๎เข๎าใจ
ซึ่งกันและกัน อันจะสํงผลให๎บุคคลเกิดการเรียนร๎ู เกิดการพัฒนารวมทั้งสามารถน าประสบการณ์
ตํางๆ ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิต ดังตัวอยําง บุคคลที่ประสบความส าเร็จในหน๎าที่
การงานหรือรัฐบุรุษคนส าคัญๆ ของโลก เชํน อับราฮัม ลินคอล์น  จอห์น เอฟ เคนเนดี้  หรือ ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์  ปราโมช เป็นต๎น บุคคลเหลํานี้ประสบความส าเร็จได๎ก็เพราะโดํงดังมาจาก การพูด ดังค า
กลําวของ  สุขุม  นวลสกุล ที่วํา “การพูดดีหรือพูดเก่งนั้นเป็นสมบัติอย่างหนึ่งท่ีท าให้คนประสบ
ความส าเร็จในชีวิตการงาน” 
 2. การพูดมีความส าคัญต่อผู้ฟังหรือผู้เกี่ยวข้อง การได๎รับร๎ูหรือได๎รับฟังข๎อมูลที่ดีและมี
ประโยชน์ นอกจากจะท าให๎ผู๎ฟังหรือผู๎เกี่ยวข๎องมีความรู๎ เกิดความคิดและเกิดความสบายใจแล๎ว ยัง
อาจน าความร๎ูความคิดดังกลําวไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอตนเองและสํวนรํวมได๎ด๎วย ในทางกลับกัน
ถ๎าได๎รับร๎ูรับฟังข๎อมูลที่ผิดพลาด อาจท าให๎เกิดความเข๎าใจผิด หรือน าไปปฏิบัติในทางที่ผิด ซึ่ง
เทํากับเป็นการให๎โทษแกํผู๎ฟังและผู๎เกี่ยวข๎องโดยตรง ดังนั้น กํอนจะพูดสิ่งใดควรตรึกตรองให๎
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รอบคอบเสียกํอน ดังค าของ เดล คาร์เนกี ที่วํา “อย่าพูดจนกว่าท่านจะมั่นใจว่าท่านมีบางอย่างท่ีจะ
พูด และรู้ดีว่าเป็นเร่ืองอะไร” 
 3. การพูดมีความส าคัญต่อการประกอบอาชีพ เพราะการพูดเป็นเคร่ืองมือส าหรับประกอบ
อาชีพตํางๆ ไมํวําจะเป็น แพทย์ พยาบาล นักธุรกิจ นักบริหาร วิศวกร หรือนักการเมือง โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งอาชีพครู ซึ่งมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการพูดโดยตรง ทั้งนี้เพราะอาชีพครูต๎องใช๎ภาษาพูดเพื่อ
ถํายทอดความร๎ูความคิดให๎แกํผู๎เรียน เพื่ออบรมบํมนิสัยให๎เป็นคนดี และเพื่อให๎สามารถติดตํอ
สัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนหรือกับสังคมภายนอก การได๎เรียนรู๎ได๎ฝึกฝนเกี่ยวกับการพูดอยูํเสมอ จะท าให๎
เกิดความร๎ูความเข๎าใจในหลักเกณฑ์ของการพูดมากขึ้น โอกาสที่จะสร๎างความส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพก็จะมีมากขึ้น ดังค ากลําวของ วิจิตร  อาวะกุล ที่วํา “การพูดมิใช่แค่เพียงพูดได้หรือ
พูดเป็น แต่ต้องพูดให้ได้ดีถึงระดับ จึงจะใช้ประกอบอาชีพได้” 
 4. การพูดมีความส าคัญต่อสังคม สังคมจะอยูํได๎ก็เพราะสมาชิกของสังคมมีความเข๎าใจซึ่ง
กันและกัน ความเข๎าใจดังกลําว สํวนใหญํเกิดจากการใช๎ภาษาพูดในการติดตํอสื่อสาร เพื่อการ
ด าเนินชีวิต ประกอบอาชีพ อบรมสั่งสอน ปลูกฝังประเพณีวัฒนธรรม รวมทั้งแสดงความคิดเห็นอก
เห็นใจตํอกัน หากสมาชิกพูดกันไมํเข๎าใจ จะสํงผลให๎เกิดความขัดแย๎ง และท าให๎สังคมนั้นๆ เกิด
ปัญหาตามมา การอยูํในสังคมที่มีความหลากหลาย จึงต๎องระมัดระวัง โดยเฉพาะเร่ืองของการพูด 
ดังค ากลําวของ เปลื้อง  ณ นคร ที่วํา “บางคนพูดดี แต่ไม่น่าฟัง บางคนพูดน่าฟัง แต่ไม่ดี บางคนพูด
ดีด้วยแล้วน่าฟังด้วย” 
 5. การพูดมีความส าคัญต่อประเทศชาติ ในการบริหารประเทศ การแถลงนโยบายของ
รัฐบาลก็ดี การอภิปรายในรัฐสภา หรือการให๎ค ามั่นสัญญาของรัฐมนตรีก็ดี ค าพูดเหลํานี้ล๎วนแตํท๎ า
ทาย เพราะการพิสูจน์ให๎เห็นจริงวําผู๎พูดมีความสามารถจริงหรือไมํ และค าพูดนั้นๆ มีความเป็นไป
ได๎มากน๎อยเพียงใด เป็นเร่ืองที่ทุกคนต๎องการพิสูจน์และรอคอยค าตอบ ดังนั้น การพูดใน
ระดับประเทศ ซึ่งมีผลกระทบตํอผู๎คนในภาพรวม ผู๎พูดจึงต๎องระมัดระวังและต๎องมีจุดประสงค์ที่
แนํนอน อยํางเชํน ค าพูดของประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคเนดี้ ที่วํา “อย่าถามว่ารัฐให้อะไรกับท่าน
บ้าง แต่จงถามว่าท่านได้ให้อะไรแก่รัฐบ้าง” เป็นการพูดที่    มุํงหมายให๎ประชาชนร๎ูจักเสียสละเพื่อ
ประเทศชาติ หรือการพูดที่ต๎องการให๎เห็นความส าคัญของชาวนา ซึ่ง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช ได๎
กลําวไว๎วํา “ทุกข์ของชาวนาคือทุกข์ของแผ่นดิน” เป็นต๎น นอกจากชนในชาติจะมีความเข๎าใจกัน 
และอยูํรํวมกันอยํางสงบเรียบร๎อยแล๎ว เรายังต๎องติดตํอกับตํางประเทศเพื่อผลประโยชน์ในด๎าน
ตํางๆ หรือเพื่อความรํวมมือตํอกัน อีกด๎วย การเจรจาไมํเป็นที่ตกลงก็จะกํอให๎เกิดความขัดแย๎ง เกิด
การเอารัดเอาเปรียบ หรือมีการแทรกแซงเพื่อบํอนท าลาย ประเทศชาติก็จะตกอยูํในภาวะอันตราย 
หรือกลายเป็นสงครามไปในที่สุด 
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องค์ประกอบของการพูด 
 
 การพูดเป็นกระบวนการสื่อสารที่นับวําส าคัญที่สุด เพราะท าให๎ผู๎พูดกับผู๎ฟังเกิดความเข๎าใจ
ตรงกัน ฉัตรวรุณ  ตันนะรัตน์ (2519 : 6) กลําวถึงองค์ประกอบส าคัญของการพูดวํามีสํวนประกอบ
ดังนี ้
 1. ผู๎พูด (Speaker) 
 2. ผู๎ฟัง (Audience or Listener) 
 3. เนื้อหาสาระที่พูด (Speech or Message) 
 4. เคร่ืองมือในการสื่อความหมาย (Communication) 
 

ภาพจ าลององค์ประกอบส าคัญของการพูด 
 
 
 
 
 
 1. ผู้พูด (Speaker) คือบุคคลที่จะท าให๎การพูดประสบความส าเร็จ ผู๎พูดที่ดีนอกจากจะมี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมแล๎ว ต๎องมีความสามารถในการถํายทอดความร๎ู ความคิด ไปยังผู๎ฟังได๎ตรง
ตามเป้าหมาย  ร๎ูจักใช๎ภาษา น้ าเสียง และอากัปกิริยาตํางๆ เหมาะสมกลมกลืนกับเนื้อหาที่พูด มี
ความร๎ูในหัวข๎อที่จะพูด รวมทั้งร๎ูจักสังเกตและสามารถเข๎าใจถึงปฏิกิริยาของผู๎ฟังได๎เป็นอยํางดี 
นอกเหนือจากคุณสมบัติดังกลําวแล๎ว การเป็นผู๎พูดที่ดียังต๎องค านึงถึงคุณสมบัติขั้นพื้นฐานในการ
เสริมบุคลิกภาพของการพูดด๎วย นั่นคือ ต๎องมีความจริงใจ มีความเป็นมิตร และมีความเชื่อมั่นใน
ตัวเอง 
 2. ผู้ฟัง คือผู๎รับสาร (Audience) อาจหมายถึงบุคคลเพียงคนเดียวหรือหลายคนก็ได๎ ผู๎ฟังที่ดี
จะต๎องร๎ูวําผู๎พูดพูดถึงเร่ืองอะไร สิ่งที่พูดหมายความวําอยํางไร มีความนําเชื่อถือมากน๎อยแคํไหน 
รวมทั้งต๎องสามารถวิเคราะห์ได๎วําการพูดคร้ังนั้นๆ มีความสมบูรณ์หรือไมํเพียงใด เชํน มีเร่ือง
ใดบ๎างที่ผู๎พูดมองข๎ามไป หรือไมํได๎พูดถึง เป็นต๎น การเป็นผู๎ฟังที่ดีอาจยึดหลักปฏิบัติงํายๆ ดังนี้ คือ 
ท าตัวให้สบาย ฟังเขาสาธยายให้ตลอด อย่าอิดออด ต้องอดทน ไม่เชื่อคนเพราะอคติ และเนื่องจาก
ผู๎ฟังมีความแตกตํางกันในเร่ืองของ เพศ วัย การศึกษา อาชีพ ฯลฯ ดังนั้น การพูดที่ดี ผู๎พูดจึงต๎อง
วิเคราะห์ผู๎ฟังเสียกํอน กํอนที่จะถึงเวลาพูด 

Sender 
(Speaker) 

Speech 
(Message) 

 

Communication Audience 
(Listener) 
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 3. เนื้อหาสาระ (Message) หมายถึง สารที่ผู๎พูดสํงไปยังผู๎ฟังโดยผํานทางประสาทสัมผัส 
เนื่องจากการพูดจะบรรลุจุดประสงค์หรือไมํนั้น จะต๎องขึ้นอยูํกับเนื้อหาของสารและการท าความ
เข๎าใจของผู๎ฟังเป็นส าคัญ ดังนั้นการเสนอเนื้อหาในการพูด ผู๎พูดจึงต๎องค านึงด๎วยวําเนื้อหาที่พูดนั้น
มีความยากงําย เหมาะสม และสอดคล๎องกับความสนใจของผู๎ฟังมากน๎อยเพียงใด การพูดเนื้อหาที่
ยากและซับซ๎อนเกินไป อาจท าให๎ผู๎ฟังไมํสามารถแปลความคิดของผู๎พูดได๎ ในทางตรงกันข๎าม ผู๎ฟัง
จะร๎ูสึกเบื่อหนําย ถ๎าผู๎พูดพูดเนื้อหาพื้นๆ หรือพูดเร่ืองซ้ าๆ ที่เคยได๎ยินอยูํเสมอๆ การเสนอเนื้อหา
สาระจึงควรพิจารณาเนื้อหาที่ทั้งผู๎พูดและผู๎ฟังสนใจและได๎ประโยชน์ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ควรเป็น
เร่ืองที่ผู๎พูดถนัดและมีความรอบรู๎อยํางดี มีข๎อมูล และข๎อเท็จจริงที่สามารถน ามาอ๎างหรือมาเสริมให๎
เกิดความนําเชื่อถือมากขึ้น 
 4. เคร่ืองมือในการสื่อความหมาย (Communication) หมายถึง สื่อหรือสิ่งที่ชํวยถํายทอด
ความร๎ูความคิดของผู๎พูดไปยังผู๎ฟัง การถํายทอดความคิดออกมาในรูปของค าพูดนั้น ผู๎พูดจะต๎อง
ร๎ูจักใช๎ภาษาที่เข๎าใจได๎งํายๆ ชัดเจนตรงกับความหมายและตรงกับเร่ืองที่ต๎องการจะพูด หากใช๎
ภาษายากหรือใช๎ค าพูดที่วกวน จะท าให๎สารที่สํงไปไมํบรรลุวัตถุประสงค์และไมํเกิดประโยชน์ทั้ง
แกํผู๎พูดและผู๎ฟัง 
 นอกจากองค์ประกอบส าคัญๆ 4 ประการดังที่ได๎กลําวมาแล๎ว กระบวนการในการพูดยังมี
องค์ประกอบอีกอยํางหนึ่ง ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมให๎การพูดนั้นๆ ประสบความล๎มเหลวได๎ ปัจจัยดัง
กลําวคือ สถานการณ์ในการพูด (Speaking Situation) หมายถึง สภาพการณ์หรือโอกาสที่ผู๎พูดกับ
ผู๎ฟังได๎สื่อสารตํอกัน เชํน การพูดในสภาพการณ์ที่เผชิญหน๎า จะชํวยให๎การสํงขําวสารเป็นไปได๎
ดีกวําอยูํกันคนละที่หรือพูดกันทางโทรศัพท์ และการที่ผู๎พูดทราบลํวงหน๎าวําจะต๎องไปพูดใน
โอกาสใด ในสถานการณ์เชํนไร ก็จะท าให๎สามารถเตรียมตัวให๎เหมาะสมกับโอกาสและ
สภาพการณ์ของงานนั้นๆ เป็นต๎น  
 5. สิ่งแวดล้อมในการพูด สิ่งแวดล๎อมในการพูดมีสํวนท าให๎การพูดประสบความส าเร็จหรือ
ล๎มเหลวได๎ อยํางเชํน ลักษณะสถานที่ที่ใช๎พูด วัฒนธรรมของกลุํมผู๎ฟัง ตลอดจนคํานิยมของชุมชน
นั้นๆ การสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีตํอผู๎ฟัง ผู๎พูดจะต๎องเรียนร๎ูถึงสิ่งแวดล๎อมในการพูดเสียกํอน 
เพื่อที่จะได๎มีโอกาสเตรียมหาประเด็นที่คาดวําจะถูกต๎องตรงกับความต๎องการของผู๎ฟัง เชํน การ
เตรียมการแตํงกายที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการพูดในสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจผู๎ฟัง เป็นต๎น 
 องค์ประกอบทั้ง 5 ประการน้ี เป็นสภาพพื้นฐานในการสร๎างความสัมพันธ์ของการพูด ผู๎พูด
ที่ดีจึงต๎องพยายามศึกษาให๎เข๎าใจ และเลือกน าไปใช๎ให๎เหมาะกับสถานการณ์ ทั้งนี้เพื่อให๎ผู๎ฟังเกิด
ความพอใจและยอมรับในสิ่งที่ผู๎พูดได๎น าเสนอ 
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วัตถุประสงค์ของการพูด 
 
 การพูดในแตํละโอกาส แม๎ผู๎พูดจะมีจุดประสงค์ของการพูดแตกตํางกัน แตํถ๎าพิจารณาถึง
จึงประสงค์ของการพูดในภาพรวมแล๎ว อาจแบํงจุดประสงค์ของการพูดได๎ 5 ประการ ดังนี้  
 1. เพื่อสอนหรือแจ้งข่าวสารให้ทราบ (to teach or inform audience) เป็นการพูดที่ต๎องการ
ให๎ผู๎ฟังเกิดการเรียนร๎ูหรือทราบในสิ่งที่ควรทราบ เชํน การสอนหรือบรรยายในชั้นเรียน การ
ฝึกอบรมพนักงาน การแจ๎งให๎ทราบค าสั่ง ระเบียบข๎อบังคับที่ออกมาใหมํๆ การเสนอผลงานในการ
ประชุมทางวิชาการ หรือการเสนอขําวสารของรัฐบาลเพื่อให๎ประชาชนได๎ทราบ เป็นต๎น 
 2. เพื่อเกลี้ยกล่อมหรือจูงใจ (to convince or persuade) เป็นการพูดที่ต๎องการให๎ผู๎ฟังเห็น
คล๎อยตาม และปฏิบัติตามค าโน๎มน๎าวของผู๎พูด ซึ่งมักใช๎วิธีชี้ให๎เห็นประโยชน์ในการปฏิบัติตาม ท า
ให๎เชื่อหรือเห็นด๎วยกับความคิด เชํน การพูดเชิญชวนให๎ซื้อสินค๎า ให๎ท าประกันชีวิต การสัมภาษณ์
ผู๎สมัครงาน การโต๎วาที หรือการอภิปรายให๎เห็นด๎วยกับวาระที่เสนอในการประชุม เป็นต๎น 
 3. เพื่อกระตุ้นหรือสร้างความประทับใจ (to stimulate or impress) เป็นการพูดเพื่อสร๎าง
ขวัญก าลังใจ หรือพลังบันดาลใจ เชํน การพูดหาเสียง การพูดให๎เกิดการรํวมแรงรํวมใจในการ
แขํงขันกีฬา การพูดในโอกาสส าเร็จการศึกษา การเลี้ยงอ าลา หรือการพูดของวิทยากร ซึ่งมักพูดทิ้ง
ท๎ายให๎ผู๎ฟังกลับไปคิดตํอ เป็นต๎น 
 4. เพื่อเรียกร้องความสนใจ (to interest the audience) เป็นการพูดที่ต๎องการให๎ผู๎ฟังสนใจ
ในตัวผู๎พูด หรือเกิดความสนใจในสิ่งที่ผู๎พูดกลําวถึง เชํน การพูดของประธาน เพื่อแนะน าผู๎มีเกียรติ 
การประกาศรายชื่อของผู๎ได๎รับรางวัล การเลําเร่ืองการทํองเที่ยว สารคดีเบาๆ เร่ืองตื่นเต๎น ห รือการ
เลําเร่ืองของนักตลกอาชีพ เป็นต๎น  
 5. เพื่อความบันเทิง (to amuse the audience) เป็นการพูดที่ต๎องการบ ารุงจิตใจผู๎ฟัง เพื่อให๎
เกิดความสุขหรือให๎ยึดมั่นในความดีงามตามที่ผู๎พูดเคยได๎รับประสบการณ์มา เชํน การเลําถึง
ความส าเร็จของชีวิต การพูดคุยถึงวรรณกรรมหรือบทละคร การเลํานิทานหรือเร่ืองตลกขบขัน
ประเภทประเทืองอารมณ์ เป็นต๎น 
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หลักและทฤษฎีการพูด 
 
 การพูดที่ดีต๎องมีหลักการและลีลาในการพูดประกอบกัน ดังน้ันในการน าเสนอเนื้อหาสาระ 
และสํวนประกอบตํางๆ ในการพูด จึงควรพิจารณาถึงปัจจัยแหํงความสนใจ (Audiences satisfaction 
functions) ซึ่งถือเป็นหลักการเบื้องต๎นที่ผู๎พูดจ าเป็นต๎องทราบ 
 จิตรจ านง  สุภาพ (2528 : 46) ผู๎ริเร่ิมและจัดการพูดระบบทรีซาวด์ ได๎กลําวถึง ทฤษฎีการ
พูดในระบบนี้วํา ทฤษฎี 3 สบาย (The theory of three pleasant speech) หมายถึงการพูดที่ “ฟังสบาย
หู ดูสบายตา พาสบายใจ” นั่นคือ นักพูดที่ดีนั้น ไมํวําจะพูดอะไร ที่ไหน อยํางไร กับใคร ถ๎าท าให๎
คนฟังร๎ูสึกวํา ฟังก็สบายหู ดูก็สบายตา และก็พาสบายใจ ที่ได๎รับประโยชน์จากการพูด ถือวําเป็น
การพูดที่ดี 

  ทฤษฎี 3 สบาย  
(The theory of three pleasant speech) 

  

        
        

ฟงัสบายหู 
(Pleasant of Ears) 

 ดูสบายตา 
(Pleasant of Eyes) 

 พาสบายใจ 
(Pleasant of Mind)   

        

วจีสุจริต  บุคลิกภาพ  การเลือกเร่ือง 

        

ถ้อยค าภาษา  ศิลปะการแสดงการพูด  การเตรียมการพูด 

        

เสียง 
    การจัดระเบียบ

ความคิด 

        

จังหวะ     การสร้างโครงเรียน 

   ความส าเร็จของการ
พูดเบื้องต้น 
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 ฟังแล้วสบายหู หมายถึง การที่ผู๎พูดพูดด๎วยความจริงใจ พูดในสิ่งที่มีสารประโยชน์ ใช๎
ถ๎อยค าที่ไพเราะนําฟัง เหมาะกับกาลเทศนะและบุคคล รวมทั้งร๎ูจักใช๎เสียง จังหวะของการพูดที่
เหมาะสมและกลมกลืน 
 ดูแล้วสบายตา หมายถึง การที่ผู๎พูดร๎ูจักใช๎ลีลาในการแสดงกิริยาทําทางประกอบการพูดได๎
อยํางเหมาะสม ไมํวําจะเป็นการนั่ง การยืน การใช๎มือประกอบทําทาง การแสดงสีหน๎าหรือแววตา 
รวมทั้งการใช๎สายตาในการสื่อความหมายในขณะที่พูด 
 พาให้สบายใจ หมายถึง การที่ผู๎พูดสามารถพูดให๎ผู๎ฟังเข๎าใจ ได๎เนื้อหาสาระ และได๎
ประโยชน์ตามที่คาดหวัง เนื่องจากเนื้อหาที่พูดนั้นให๎คุณคํา มีความเหมาะสมกับผู๎ฟัง มีการจัดล าดับ
ความคิดและมีการเตรียมการพูดมาอยํางดี 
 หลักการทฤษฎีการพูดดังที่ได๎กลําวมาแล๎ว ล๎วนแตํมีความส าคัญในการหลํอหลอม “การ
พูด” ให๎เกิดความผสมกลมกลืนและมีความเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การเป็นนักพูดที่ดี จึงควร
ศึกษาถึงปัจจัยแหํงความสนใจ และท าให๎การพูดนั้น ใครฟังแล๎วสบายหู ดูแล๎วสบายตา พาให๎สบาย
ใจ 
 
ประเภทของการพูด 
 
 การเป็นนักพูดที่ดีนั้น นอกจากจะค านึงถึงความร๎ูพื้นฐานของการพูดดังที่ได๎กลํ าวมาแล๎ว 
ยังต๎องศึกษาเกี่ยวกับประเภทของการพูดประกอบด๎วย ทั้งนี้เพราะการเรียนร๎ูในเร่ืองดังกลําวจะชํวย
ให๎ผู๎พูดเข๎าใจถึงลักษณะของการพูด สามารถก าหนดจุดมุํงหมาย รวมทั้งสามารถเลือกใช๎วิธีการพูด
ได๎อยํางเหมาะสม ประเภทของการพูด แบํงได๎ 4 ลักษณะ ดังนี้  

1. แบํงตามลักษณะการพูด 
2. แบํงตามโอกาสที่พูด 
3. แบํงตามจุดมุํงหมายของการพูด 
4. แบํงตามวิธีการพูด 

 
1. แบ่งตามลักษณะการพูด 

 การพูดแบํงตามลักษณะได๎ 2 ลักษณะ ดังนี้  
1) การพูดเด่ียว 
2) การพูดกลุํม 
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 1.1  การพูดเดี่ยว 
 การพูดเดี่ยว หมายถึง การพูดที่มีผู๎พูดคนเดียว อาจพูดในห๎องเรียน ในที่ประชุม หรือ
ในที่ชุมชนก็ได๎ ส าหรับเร่ืองที่น ามาพูดอาจได๎มาจากเหตุการณ์หรือประสบการณ์ของตนเอง จาก
เร่ืองที่ได๎ยินได๎ฟังมา จากการอําน จากการศึกษาค๎นคว๎า จากการซักถาม หรือจากสิ่งที่มีผู๎เลําให๎ฟัง 
เป็นต๎น การพูดเดี่ยวที่นิยมกันอยูํในสังคมปัจจุบันมีหลายประเภท ซึ่งแตํละประเภทก็มีลักษณะที่
แตกตํางกันไป เชํน การพูดบรรยาย หรือปาฐกถา การกลําวรายงาน การกลําวค าปราศรัย การพูดให๎
โอวาท การพูดในฐานะโฆษก หรือพิธีกร หรือการพูดวิจารณ์ เป็นต๎น  
 การพูดเดี่ยวมีจุดมุํงหมายเพื่อให๎ผู๎ฟังได๎รับความร๎ูความเพลิดเพลินหรือเพื่อเผยแพรํ
วิทยาการใหมํๆ ที่ก๎าวหน๎า 
 
 1.2  การพูดกลุ่ม 
 การพูดกลุํม หมายถึง การพูดที่มีผู๎พูดหลายๆ คนมารํวมกันแสดงความคิดเห็นในเร่ือง
ที่พูด ในการพูดกลุํมผู๎พูดสํวนใหญํจะมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการพูด โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งการพูดรํวมกับผู๎อ่ืนหรือการพูดเป็นทีม ซึ่งต๎องอาศัยหลักจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์เป็น
สํวนประกอบ การพูดกลุํมซึ่งนิยมกันในปัจจุบัน ได๎แกํ การสนทนา การสัมภาษณ์ การอภิปราย การ
ประชุม หรือการโต๎วาที เป็นต๎น 
 การพูดกลุํมมีจุดมุํงหมายเพื่อแลกเปลี่ยนความร๎ู ความคิดเห็น เพื่อรํวมกันแก๎ปัญหา 
หรือหาแนวทางปฏิบัติ 
 

2.  แบ่งตามโอกาสที่พูด 
 การพูดมีหลายโอกาส แตํสามารถจัดโอกาสของการพูดไว๎ 2 ประเภท ดังนี้  

1) การพูดอยํางเป็นทางการ (Formal speech) 
2) การพูดอยํางไมํเป็นทางการ (Informal Speech) 

 
 2.1  การพูดอย่างเป็นทางการ 
 การพูดอยํางเป็นทางการ หมายถึง การพูดที่เป็นกิจจะลักษณะและเป็นพิธีการ ผู๎พูด
ต๎องยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การพูด เชํน การปาฐกถา การบรรยาย การอภิปราย การ
สัมภาษณ์ หรือการประชุม เป็นต๎น การพูดอยํางเป็นทางการอาจมีทั้งที่พูดเดี่ยวและพูดกลุํม ซึ่งมี
จ านวนผู๎ฟังตั้งแตํกลุํมยํอยๆ ไปจนถึงการพูดในที่ชุมชน ดังนั้น การพูดในลักษณะนี้ ผู๎พูดจึงต๎องร๎ู
หลักการในการพูด เพื่อการแสดงออกที่เหมาะสม 
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 หลักการพูดอย่างเป็นทางการ 
 1. ขั้นวิเคราะห์ ผู๎พูดต๎องวิเคราะห์เกี่ยวกับผู๎ฟัง โอกาส เวลา และสถานที่กํอนการพูด 
เชํน วิเคราะห์ผู๎ฟังเกี่ยวกับ เพศ วัย การศึกษา อาชีพ จ านวน หรือสิ่งที่ผู๎ฟังสนใจ รวมทั้งต๎อง
พิจารณาถึงโอกาสที่พูดวําได๎รับเชิญให๎ไปพูดในโอกาสใด ชํวงเวลาใด หรือไปพูด ณ สถานที่ใด 
เป็นต๎น 
 2. การเตรียมเนื้อหา การพูดทุกคร้ัง ผู๎พูดจ าเป็นต๎องคิดเตรียมเนื้อหา เพื่อให๎การพูด
นั้นๆ เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ปรียา  หิรัญประดิษฐ์ (2532 “ 32-38) กลําวถึงขั้นตอนการเตรียม
เน้ือหาการพูดอยํางเป็นทางการ ส าหรับผู๎ฟังกลุํมใหญํวํา ควรเตรียมเน้ือหาดังตํอไปนี้  
 เลือกเนื้อหาและก าหนดขอบเขต ควรเลือกเนื้อหาที่สอดคล๎องกับความสนใจ เหมาะ
กับความร๎ูและบุคลิกของผู๎พูด มีขอบเขตเหมาะสมกับเวลาที่ก าหนดให๎และเหมาะกับสติปัญญา
ความคิดของผู๎ฟัง 
 ก าหนดจุดประสงค์และรวบรวมเนื้อหา ผู๎พูดต๎องก าหนดจุดประสงค์เฉพาะเจาะจงวํา
ต๎องการให๎ผู๎ฟังตอบสนองอยํางไร เชํน ต๎องการให๎ระมัดระวังเร่ืองการใช๎รถใช๎ถนน หรือต๎องการ
ให๎ปฏิบัติตามกฎจราจร เป็นต๎น การก าหนดจุดประสงค์ เฉพาะจะมีประโยชน์ในการรวบรวม
รายละเอียดเพื่อมาจัดท าเน้ือหาที่จะพูดตํอไป 
 จัดระเบียบและเรียบเรียงเน้ือหา เนื้อหาที่รวบรวมมาได๎ต๎องน ามาคัดเลือกและจัดเรียง
ประเด็นเนื้อหาให๎เหมาะสม เพราะจะท าให๎พุดประเด็นตํางๆ ได๎ครบถ๎วน สํวนผู๎ฟังก็เข๎าใจได๎งําย 
 3. การเตรียมด้านภาษา การพูดต๎องใช๎ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา ประกอบกัน ซึ่งมี
แนวทางการใช๎ดังนี ้
 การใช้วัจนภาษา ผู๎พูดควรใช๎ถ๎อยค าที่สั้นและตรงความหมาย มีชีวิตชีวาเหมาะกับผู๎ฟัง 
สาระและโอกาส มีความสุภาพเป็นกันเองและเหมาะกับบุคลิกของผู๎พูด 
 การใช้อวัจนภาษา ผู๎พูดควรกวาดสายตามองผู๎ฟังให๎ทั่วถึง ร๎ูจักใช๎เสียงและแสดงสี
หน๎าให๎สอดคล๎องกับเร่ืองราวที่พูด มีทําทางประกอบการพูดพอเหมาะ ค านึงถึงเวลาที่ใช๎พูด รวมทั้ง
ต๎องระมัดระวังถึงบุคลิกภาพ เชํน การแตํงกายให๎เหมาะสมกับสถานที่และโอกาสที่พูด เป็นต๎น  
 4. การเตรียมตัวพูด การพูดตํอหน๎าผู๎ฟังจ านวนมาก ผู๎พูดมักจะเกิดความเครียดและ
ความประหมํา เชํน พูดไมํออก หรือพูดผิดๆ ถูกๆ เป็นต๎น พฤติกรรมดังกลําวเป็นลักษณะของการ 
“ตื่นเวที” ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับผู๎พูดแทบทุกคน โดยเฉพาะนักพูดที่เร่ิมขึ้นเวทีเป็นคร้ังแรก การเตรียม
ตัวและการฝึกฝนการพูดจะสามารถชํวยลดปัญหาดังกลําวได๎ โดยที่ผู๎พูดต๎องสร๎างความเชื่อมั่นใน
ตนเอง รู๎จักเสริมคุณธรรมในการพูด คือ มีสติในขณะที่พูด มีเจตนาสุจริต และมีความจริงใจในการ
พูด รวมทั้งมีการฝึกฝนการใช๎ภาษาที่ ถูกต๎อง ชัดเจน และเหมาะกับสถานการณ์ที่จะพูด 
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 5. การเตรียมการพูดให้เหมาะกับสถานการณ์  ในการพูดผู๎พูดอาจประสบปัญหาตํางๆ 
มากมายในขณะที่พูด เชํน เกิดการประหมํา ผู๎ฟังไมํสนใจ หรือบรรยากาศในการพูดมีความเครียด 
หรือเงียบจนเกินไป เป็นต๎น ปัญหาดังกลําวนี้ผู๎พูดที่มีประสบการณ์อาจหาแนวทางแก๎ไขได๎ไมํยาก
นัก ส าหรับผู๎ที่เร่ิมต๎นเป็น “นักพูด” ควรมีการเตรียมการไว๎แตํเนิ่นๆ นอกเหนือจากการปรับการพูด
ให๎เข๎ากับโอกาส และสถานการณ์ในขณะที่ก าลังพูดอยูํ เชํน ถ๎าจะพูดเร่ืองที่เป็นความร๎ูเป็นวิชาการ 
ต๎องพูดให๎ช๎ากวําปกติเล็กน๎อย การพูดโน๎มน๎าวใจ ต๎องพูดให๎ผู๎ฟังร๎ูสึกถึงความเป็นกันเองของผู๎พูด 
หรือการพูดสดุดีตอ๎งพูดให๎เครํงขรึมสงํางาม เป็นต๎น  
 

 2.2  การพูดอย่างไม่เป็นทางการ 
 การพูดอยํางไมํเป็นทางการ หมายถึง การพูดที่ไมํมีพิธีรีตอง เนื่องจากผู๎พูดกับผู๎ฟังมี
ความคุ๎นเคยตํอกัน จึงไมํพิถีพิถันกับรูปแบบของการพูดมากนัก  เชํน การสนทนา การทักทาย
ปราศรัย การปรึกษาหารือในระหวํางเพื่อนฝูง เป็นต๎น อยํางไรก็ตามแม๎การพูดอยํางไมํเป็นทางการ
จะไมํพิถีพิถันกับรูปแบบ แตํการพูดในลักษณะดังกลําวมีสิ่งที่ต๎องค านึงและควรปฏิบัติให๎ถูกต๎อง 
ดังนี้  
 หลักการพูดอย่างไม่เป็นทางการ 
 1. ผู๎พูดต๎องมีจุดมุํงหมายที่ชัดเจนในการพูด เชํน ต๎องการแจ๎งให๎ทราบ ต๎องการให๎
ความรู๎ หรือต๎องการให๎รํวมแสดงความคิดเห็น 
 2. ต๎องค านึงถึงกิริยามารยาทในการสื่อสาร เชํน กิริยามารยาทที่พึงแสดงตํอเพื่อน ตํอ
ครูบาอาจารย์ ตํอบิดามารดา หรือตํอผู๎อาวุโส เป็นต๎น 
 3. ภาษาที่ใช๎พูดต๎องมีความชัดเจนและมีความเหมาะสมกับผู๎ฟัง เชํน พูดกับเพื่อน พูด
กับบิดามารดา หรือพระภิกษุ ควรใช๎ภาษาพูดในระดับที่ตํางกัน 
 4. ต๎องรู๎จักกาลเทศะในการพูด เชํน ร๎ูวําเวลาใดควรหรือไมํควรพูด หรืออยูํในสถานที่
เชํนไรควรพูดอยํางไร เป็นต๎น 
 

3.  แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการพูด 
 ความส าเร็จในการพูดจะเกิดขึ้นได๎นั้น ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งก็คือ ผู๎พูดจะต๎องก าหนด
จุดมุํงหมายของการพูดให๎ชัดเจน จุดมุํงหมายของการพูดแบํงได๎ 2 ประการ คือ 

1) จุดมุํงหมายทั่วไป 
2) จุดมุํงหมายเฉพาะ 
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 3.1  จุดมุ่งหมายทั่วไป (General Purpose) 
 จุดมุํงหมายทั่วไปของการพูดนั้น หมายรวมถึงการพูดเพื่อให๎ความร๎ู ชักจูงใจ ให๎ทราบ
ข๎อเท็จจริง กระตุ๎นหรือสร๎างความประทับใจ ตักเตือนหรือให๎โอวาท หรือการพูดเพื่อให๎เกิดความ
สนุกสนาน เป็นต๎น อยํางไรก็ตาม หากจัดประเภทของความมุํงหมายทั่วไปของการพูดเป็นประเภท
ใหญํๆ แล๎ว จะได๎ 5 ประเภท ดังนี้  
 1) การพูดเพื่อให๎ความร๎ู (The speech to inform) 
 2) การพูดเพื่อเกลี้ยกลํอมหรือจูงใจ (The speech to convince or persuade) 
 3) การพูดเพื่อกระตุ๎นหรือสร๎างความประทับใจ (The speech to stimulate or impress) 
 4) การพูดเพื่อเรียกร๎องความสนใจ (The speech to interest the audience) 
 5) การพูดเพื่อให๎เกิดความบันเทิง (The speech to entertain) 
 
 3.1.1  การพูดเพื่อให้ความรู ้
 การพูดเพื่อให๎ความร๎ู คือ การแสดงความร๎ูหรือข๎อเท็จจริงให๎เห็นชัดเจน เป็น
ล าดับขั้นตอน เพื่อให๎ผู๎ฟังเกิดความเข๎าใจและได๎รับประโยชน์จากเนื้อหาสาระ เร่ืองราว หรือ
ขําวสารตํางๆ ที่ได๎พูดออกไป การพูดประเภทนี้ผู๎พูดไมํมีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู๎ฟัง
และมิได๎มุํงหวังจะให๎เชื่อถือหรือท าตาม แตํพูดเพื่อให๎ผู๎ฟังน าไปคิดและพิจารณาเหตุผลด๎วยตนเอง 
 หลักเกณฑ์การพูดเพื่อให้ความรู้ 
 1. ผู๎พูดต๎องมีจุดมุํงหมายของการพูดที่ชัดเจน 
 2. ผู๎พูดต๎องสร๎างความเข๎าใจที่ถูกต๎องแกํผู๎ฟัง 
 3. การพูดต๎องค านึงถึงพื้นฐานและประสบการณ์ของผู๎ฟังเป็นหลัก 
 4. ผู๎พูดต๎องร๎ูจักใช๎เทคนิค และวิธีการถํายทอดที่เหมาะสม เชํน การให๎ค าจ ากัด
ความ การแยกแยะประเด็น การอธิบายความสัมพันธ์ เป็นต๎น 
 การพูดเพื่อให๎ความร๎ูมีหลายรูปแบบ ซึ่งแตํละรูปแบบตํางก็มีเทคนิคและวิธีการ
พูดที่แตกตํางกันไป อัมพร (พงษธา) แก๎วสุวรรณ (2522 : 49 - 50) ได๎กลําวถึงรูปแบบของการพูด
เพื่อให๎ความร๎ู ซึ่งสรุปได๎ดังนี้ 
 1. การสอนหรือการอธิบาย เป็นการพูดเพื่อบอกขบวนการ แสดงเจตคติ หรือ
วิธีการปฏิบัติในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เชํน อธิบายระบบการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นต๎น 
 2. การรายงาน เป็นการพุดเพื่ออธิบาย หรือชี้แจงให๎เกิดความเข๎าใจตรงกัน ใน
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เชํน การรายงานความก๎าวหน๎าในการปฏิบัติงาน หรือการรายงานผล
การศึกษาค๎นคว๎าของนักศึกษา เป็นต๎น 



 128 

 3. การวิพากษ์วิจารณ์ เป็นการพูดในลักษณะของการประเมินผล เพื่อให๎ความร๎ู
ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ โดยที่ผู๎พูดต๎องค านึงอยูํเสมอวํา การตีความหรือการวิพากษ์วิจารณ์
ของตนมีคุณคําและมีผลที่จะกํอให๎เกิดความร๎ูแกํผู๎ฟังเป็นส าคัญ มิใชํพูดเพื่อแสดงอารมณ์หรือเพื่อ
สนองความต๎องการของตนเอง ตัวอยํางการพูดในลักษณะนี้ เชํน การวิพากษ์วิจารณ์การท างานของ
นักการเมือง หรือการวิจารณ์แงํมุมของการเมือง การวิจารณ์หนังสือ หรือบทละครโทรทัศน์ เป็นต๎น 
 4. การบรรยาย เป็นการพูดโดยเลําเร่ืองหรือเหตุการณ์ตํางๆ ที่ได๎ประสบมา หรือ
เร่ืองราวที่ได๎ยินได๎ฟังมาจากผู๎อ่ืน หรือน ามาจากหนังสือหรือเอกสารตํางๆ เชํน การเลําชีวประวัติ 
การเลําเหตุการณ์ส าคัญ หรือเลําประสบการณ์ที่ประทับใจ เป็นต๎น 
 
 3.1.2  การพูดเพื่อเกลี้ยกล่อมหรือจูงใจ 
 การพูดเพื่อเกลี้ยกลํอมหรือจูงใจ เป็นการพูดที่มุํงโน๎มน๎าวจิตใจผู๎ฟังให๎คล๎อยตาม
หรือเชื่อถือศรัทธาแล๎วน าไปปฏิบัติ เนื่องจากการพูดในลักษณะนี้มีจุดมุํงหมายเพื่อโน๎มน๎าวให๎ผู๎ฟัง
เห็นด๎วยกับเร่ืองที่พูด การพูดจึงต๎องใช๎กลอุบายตํางๆ ที่จะท าให๎ผู๎ฟังคล๎อยตาม เชํน การใช๎จิตวิทยา 
การยกตัวอยํางเปรียบเทียบให๎เห็นจริง หรือการพูดภาพลบในสิ่งที่เราไมํต๎องการ และพูดยกยํองนิ
สํงที่เราปรารถนา เป็นตัว ตัวอยํางการพูดเพื่อจูงใจ ได๎แกํ การพูดที่มุํงให๎เกิดความสามัคคี ให๎
เสียสละ จูงใจให๎ซื้อสินค๎า ให๎บริจาคโลหิต หรือชักจูงให๎ไปลงคะแนนเสียง เป็นต๎น การพูดเพื่อจูง
ใจ หากใช๎ไปในทางที่ไมํถูกต๎อง อาจกํอให๎เกิดความขัดแข๎งขึ้นในกลุํม ในองค์กร หรือกํอให๎เกิด
ปัญหาแกํสังคมได๎ 
 วินิจ  วรรณถนอม (2526 : 72 - 73) กลําวถึงวิธีพูดจูงใจ กระท าได๎ 2 วิธี ดังนี้  
 1. พูดจูงใจอยํางตรงไปตรงมา ผู๎พูดกลําวกับผู๎ฟังอยํางตรงไปตรงมาวํา ต๎องการ
ให๎ผู๎ฟังกระท าตนอยํางไร หรือต๎องปฏิบัติอยํางไรจึงจะถูกต๎องและเหมาะสม เชํน พํอแมํอบรม
ตักเตือนลูก ครูอบรมสั่งสอนศิษย์ เป็นต๎น การพูดจูงใจโดยวิธีนี้ สํวนใหญํนิยมใช๎กับบุคคลที่มี
ภาระหน๎าที่ผูกพันตํอกัน ไมํนิยมใช๎กับบุคคลทั่วๆไป 
 2. พูดจูงใจโดยวิธีอ๎อม ผู๎พูดจะไมํพูดตรงๆ แตํจะพูดเลี่ยงๆ โดยไมํให๎ผู๎ฟังร๎ูตัววํา 
ถูกจูงใจ ผู๎ฟังจะฟังด๎วยความเพลิดเพลิน และเห็นดีเห็นชอบตามไปด๎วย การพูดจูงใจโดยวิธีนี้ ผู๎พูด
ต๎องมีวิธีการที่จะกระตุ๎นหรือเร๎าใจผู๎ฟังให๎เกิดอารมณ์รํวมอยูํตลอดเวลา เชํน ใช๎วิธียกตัวอยําง
เปรียบเทียบ ใช๎วิธีสมมติ หรือหาสิ่งลํอใจอยํางอื่นมาประกอบ เป็นต๎น 
 หลักเกณฑ์การพูดเกลี้ยกล่อมหรือจูงใจ 
 เนื่องจากการพูดจูงใจมีจุดมุํงหมายอยูํที่ “พูดแล๎วคนฟังเชื่อ หรือคล๎อยตาม” ซึง
ถือเป็นผลส าเร็จสุดยอดของนักพูด ดังนั้นการพูดในลักษณะดังกลําว ผู๎พูดจะต๎องอาศัยเทคนิคที่
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นอกเหนือไปจากการพูดในลักษณะอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่งเทคนิคในการล าดับความคิดและการ
ถํายทอดความคิด ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักที่จะท าให๎ผู๎ฟังเชื่อและคล๎อยตาม อแลน เอช. มอนโร (Alan 
H. Monroe อ๎างถึงใน วิรัช  ลภิรัตนกุล 2526 : 56 ) กลําวถึงบันได 5 ขั้น ในการพูดจูงใจไว๎ ดังนี้ 
 
บันได 5 ขั้น ของ Alan H. Monroe 
    กระท าการ 
   เห็นภาพ (Action) 
  พอใจ (Visualization) 5 
 ต๎องการ (Satisfaction) 4  
สนใจ (Need) 3   
(Attention) 2    
1     

 
 ขั้นที่ 1 : สร๎างความสนใจ เร่ิมดึงความสนใจของผู๎ฟังทันทีที่เปิดฉาก โดยใช๎วิธี
กระตุ๎นให๎ผู๎ฟังสนใจในสิ่งที่พูด ตลอดจนการสร๎างความนําเชื่อถือให๎แกํผู๎พูด 
 ขั้นที่ 2 : สร๎างความต๎องการ ท าให๎ผู๎ฟังเกิดความต๎องการอยากฟังอีกตํอไป โดย
เสนอหรืออธิบายปัญหาในรูปที่ผู๎ฟังต๎องการ 
 ขั้นที่ 3 : ตอบสนองความต๎องการ เป็นการตอบสนองความต๎องการและความ
พอใจของผู๎ฟัง โดยชี้แนะแนวทางหรือวิธีแก๎ปัญหา 
 ขั้นที่ 4 : สร๎างภาพให๎ผู๎ฟังนึกเห็นถึงผลที่จะเกิดขึ้น โดยเสนอความคิดเห็นให๎
ผู๎ฟังมองเห็นผลที่จะเกิดขึ้น เชํน หากเชื่อหรือปฏิบัติตามก็จะเกิดประโยชน์และผลดี 
 ขั้นที่ 5 : ลงมือปฏิบัติ ท าให๎ผู๎ฟังเชื่อและปฏิบัติตามที่ผู๎พูดได๎โน๎มน๎าวใจ 
 
 หลักไอด้า (AIDA) เป็นหลักการพูดจูงใจให๎คนยอมรับและพูดให๎ชนะใจคน
เหมาะส าหรับนักโฆษณา นักขาย ที่น าปรับใช๎กับการเป็นนักพูด 
 A : Attention เอาใจใสํตํอลูกค๎า เพราะลูกค๎ามีความส าคัญตํอผู๎พูด 
 I : Interest ในใจ ผู๎พูดให๎ความสนใจ ให๎ความเป็นกันเองกับลูกค๎า 
 D : Desire  ปรารถนา ปลุกให๎ลูกค๎ามีความหวัง อยากระท าตามผู๎พูด 
 A : Action  กระท า ให๎ลูกค๎าลงมือท า เพื่อให๎บรรลุตามที่ใจปรารถนา 
 (อ๎างถึงใน ทินวัฒน์  มฤคพิทักษ์ 2525 : 126) 
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 วินิจ  วรรณถนอม (2526 : 73 - 75) กลําวถึงหลักเกณฑ์ในการพูดจูงใจ สรุปได๎
ดังนี้  
 1. การใช๎ภาษาที่แสดงความเป็นพวกเดียวกัน เพราะท าให๎เกิดความเป็นมิตรและ
ท าให๎ผู๎ฟังรู๎สึกสนับสนุนอยูํในที 
 2. แจ๎งเหตุผลของการพูดให๎ผู๎ฟังทราบ เพื่อไมํให๎เกิดความสงสัย 
 3. พยายามชี้แจงให๎เห็นวําเร่ืองที่น ามาพูดมีผลตํอผู๎ฟังโดยตรง เพราะโดย
ธรรมชาติแล๎ว มนุษย์ยํอมสนใจในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แกํตนเองและพวกพ๎อง 
 4. พยายามอ๎างข๎อมูลและหลักฐานตํางๆ เพื่อเพิ่มความนําเชื่อถือ เพราะจะท าให๎
ผู๎ฟังที่วางเฉยเกิดความสนใจ ปรารถนา และคล๎อยตาม สํวนผู๎ฟังที่คล๎อยตามอยูํแล๎วก็จะเชื่อสนิทใจ
มากขึ้น 
 5. ใช๎วิธีลํอใจและเร๎าใจผู๎ฟัง เพื่อให๎เกิดความคึกคัก สนุกสนาน และเกิดความ
เข๎มข๎นด๎วยวิธีตํางๆ เชํน เชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงมารํวมรายการ จัดรายการอ่ืนๆ ประกอบ ใช๎วิธี
เปรียบเทียบสิ่งที่เราจะจูงใจ หรือวิธีชักแมํน้ าทั้งห๎า เป็นต๎น 
 6. เมื่อผู๎ฟังคล๎อยตามและสนับสนุนความคิดแล๎วต๎องรีบให๎ข๎อเสนอแนะ โดยชี้
ชํองทางและบอกวิธีการให๎ผู๎ฟังน าไปปฏิบัติ 
 7. ควรพูดอยํางจริงจัง จริงใจ เข๎มแข็งและเด็ดเดี่ยว เพราะท าให๎เกิดความเชื่อมั่น
และนําเชื่อถือ การพูดที่แสดงความไมํมั่นใจ หรือแสดงความอํอนแอ จะท าให๎ผู๎ฟังไมํเชื่อถือและ
ขาดความศรัทธา 
 8. พูดด๎วยความบริสุทธิ์ใจและรับผิดชอบ เพื่อแสดงถึงความจริงใจ และความ
เข๎มแข็ง จะท าให๎ผู๎ฟังเชื่อถือและศรัทธามากขึ้น หากผู๎พูดขาดความกล๎า ขาดความรับผิดชอบ แสดง
วําพูดด๎วยความไมํบริสุทธิ์ใจ มีเจตนาร๎าย และมุํงที่จะหลอกหลวงผู๎ฟัง 
 
 3.1.3  การพูดเพื่อกระตุ้นหรือสร้างความประทับใจ 
 การพูดเพื่อกระตุ๎นหรือสร๎างความประทับใจ เป็นการพูดให๎ผู๎ฟังเกิดความร๎ูสึก
อยํางใดอยํางหนึ่ง หรือเกิดความร๎ูสึกรํวมกัน เชํน การพูดกระตุ๎นให๎เกิดความสามัคคีในการท างาน 
พูดกระตุ๎นให๎ขยันขันแข็งมากขึ้น ในสํวนของความประทับใจมักใช๎ค าพูดในโอกาสที่ได๎รับ
ต าแหนํงใหมํ การปราศรัยหาเสียง การกลําวในงานเลี้ยงฉลองตํางๆ หรือเข๎าพบเพื่อรับโอวาท หรือ
งานเลี้ยงอ าลา เป็นต๎น 
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 หลักเกณฑ์การพูดเพื่อกระตุ้นหรือสร้างความประทับใจ 
 1. ต๎องมีจุดมุํงหมายที่ชัดเจน 
 2. ข๎อมูลหรือข๎อเท็จจริงที่พูดต๎องถูกต๎องนําเชื่อถือ 
 3. แสดงสีหน๎าและใช๎น้ าเสียงหนักแนํนจริงจัง 
 4. พยายามชี้ให๎เห็นวําเร่ืองที่กลําวถึงมีสํวนสัมพันธ์กับผู๎ฟัง 
 5. สร๎างความพอใจ กลําวกระตุ๎นและชี้จุดในใจของผู๎ฟังตลอดเวลา 
 6. พยายามย้ าเตือนประเด็นหลักๆ เพื่อชํวยดึงดูดความคิดของผู๎ฟัง 
 7. ควรเสนอเร่ืองใหมํๆ หรือความคิดใหมํๆ ที่นําสนใจประกอบการพูด 
 8. ใช๎หลักจิตวิทยาในการกระตุ๎นความรู๎สึกและสร๎างความประทับใจ 
 9. สร๎างความไว๎วางใจให๎แกํผู๎ฟัง และแสดงความเห็นอกเห็นใจในการชํวย
แก๎ปัญหา 
 
 3.1.4  การพูดเพื่อเรียกร้องความสนใจ 
 การพูดเพื่อเรียกร๎องความสนใจ เป็นการพูดที่ต๎องการให๎ผู๎ฟังสนใจในตัวผู๎พูด 
หรือเกิดความสนใจในสิ่งที่ผู๎พูดกลําวถึง เชํน การพูดแนะน าวิทยากร การพูดของประธานเพื่อ
แนะน าผู๎มีเกียรติ การประกาศรายชื่อของผู๎ได๎รับรางวัล หรือชนะการแขํงขัน การเลําเร่ืองการ
ทํองเที่ยวหรือการเลําเร่ืองของนักตลกอาชีพ เป็นต๎น 
 หลักเกณฑ์การพูดเพื่อเรียกร้องความสนใจ 
 1. ต๎องพูดด๎วยความมั่นใจ ทั้งนี้เพื่อให๎ผู๎ฟังเกิดความเชื่อถือและศรัทธาในตัวผู๎พูด 
 2. ต๎องท าให๎ผู๎ฟังเห็นวํา สิ่งที่พูดหรือเร่ืองที่กลําวถึงมีความส าคัญและมีสํวน
สัมพันธ์กับผู๎ฟังในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
 3. เร่ืองที่น ามาพูดควรเป็นเร่ืองใหมํๆ แนวคิดใหมํๆ ที่นําสนใจ 
 4. เร่ืองที่น าเสนอต๎องนําเชื่อถือ มีความเป็นไปได๎ ไมํใชํสิ่งเพ๎อฝัน 
 5. พยายามกระตุ๎นหรือสร๎างความสนใจในสิ่งที่กลําวถึงอยูํตลอดเวลา 
 6. ใช๎ค าพูดที่คมคาย เร๎าอารมณ์ ชวนให๎ติดตาม 
 7. สร๎างบรรยากาศการพูดให๎ต่ืนเต๎นและเป็นจริงเป็นจัง 
 
 3.1.5  การพูดเพื่อให้เกิดความบันเทิง 
 การพูดเพื่อให๎เกิดความบันเทิง เป็นการพูดซึ่งมีความสนุกสนาน ฟังแล๎ว
เพลิดเพลินไมํนําเบื่อหนําย ขณะเดียวกันก็ได๎สาระไปด๎วย นิยมพูดกันในงานร่ืนเริงสังสรรค์ งาน
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มงคลตํางๆ รวมถึงการพูดในชีวิตประจ าวัน เชํน การสนทนา การเลําเร่ือง การพูดหยอกล๎อเลํนหัว
กัน เป็นต๎น โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อสร๎างบรรยากาศให๎เป็นกันเอง และมีความสนุกสนานรํวมกัน การ
พูดในลักษณะนี้ ผู๎พูดจะต๎องระมัดระวังในเร่ืองเน้ือหาที่พูด ถ๎อยค า ที่น ามาใช๎ ซึ่งจะต๎องพิจารณาให๎
เหมาะสมกับผู๎ฟัง เหมาะกับบรรยากาศ และเวลาที่พูด 
 
 หลักเกณฑ์การพูดเพื่อให้เกิดความบันเทิง 
 1. พูดในเร่ืองที่ผู๎ฟังสนใจเทํานั้น 
 2. เร่ืองที่พูดควรเป็นเร่ืองที่เบาสมอง แตํมีสาระหรือข๎อคิด 
 3. เป็นเร่ืองที่ไมํมีผลกระทบหรือเกี่ยวข๎องกับผู๎ฟังคนใดคนหน่ึงโดยเฉพาะ 
 4. เป็นเร่ืองที่เหมาะกับบรรยากาศหรือโอกาสที่พูด 
 5. ควรพูดให๎ตรงประเด็น ไมํเยิ่นเย๎อ 
 6. การพูดควรพูดให๎มีอารมณ์ขัน แตํไมํต๎องถึงกับตลก 
 7. ใช๎ภาษา น้ าเสียง และกิริยาทําทางให๎สอดคล๎องกับเน้ือหา 
 8. สร๎างบรรยากาศการพูดให๎เป็นกันเอง และให๎มีอารมณ์รํวมให๎มากที่สุด 
 9. ไมํควรพูดนานเกินไป อาจใช๎เวลา 2-3 นาที หรือมากกวํานี้เล็กน๎อย ตามความ
เหมาะสม 
  
 3.2  จุดมุ่งหมายเฉพาะของการพูด (Specific Purpose) 
 โดยปกติการพูดที่ดีจะมีจุดมุํงหมายเฉพาะ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ผู๎พูดต๎องการให๎เกิด
ขึ้นกับผู๎ฟังในแตํละเร่ืองแตํละประเภทที่พูด ตัวอยํางเชํน พูดจูงใจให๎ซื้อสินค๎า หรือพูดเกลี้ยกลํอม
คนร๎ายให๎ปลํอยตัวประกัน แม๎จะเป็นการพูดเพื่อจูงใจหรือเกลี้ยกลํอมเหมือนกันแตํจุดมุํงหมาย
เฉพาะของการพูดแตํละคร้ังแตกตํางกัน การพูดแบํงตามวิธีการที่น าเสนอได๎ 4 วิธี ดังนี้ 
 1) การพูดแบบกะทันหัน (Impromptu Speech) 
 2) การพูดแบบทํองจ า (Memorized Speech) 
 3) การพูดแบบอํานจากรํางหรือต๎นฉบับ (Reading the Speech Manu scripted) 
 4) การพูดจากความเข๎าใจหรือเฉพาะหัวข๎อ (Extempore Speech) 

 
 3.2.1  หลักเกณฑ์การพูดแบบกะทันหัน 
 1. เตรียมตัวกํอนไปงาน : กํอนไปรํวมงานใดๆ ควรคิดโครงรํางยํอๆ ไว๎กํอนวํา 

ถ๎าได๎รับเชิญให๎พูด จะพูดเร่ืองอะไร อยํางไร ถ๎าได๎รับเชิญก็สามารถพูดได๎ตามแนวทางที่เตรียมไว๎ 
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 2. เตรียมการเพื่อวางแผน : กรณีที่ไมํได๎ก าหนดโครงรํางการพูดไว๎กํอน หาก
ได๎รับเชิญให๎พูด ให๎ทบทวนความรู๎ทั้งหมดในทันทีที่ทราบหัวข๎อที่จะพูด 
 3. รู๎แนํนเร่ืองผู๎ฟัง : ใช๎เวลาสั้นๆ เพื่อวิเคราะห์ผู๎ฟังในประเด็นตํอไปนี้ 
 - ในจ านวนผู๎ฟังทั้งหมด มีผู๎ฟังที่มีความรู๎เกี่ยวกับเร่ืองที่จะพูดมากน๎อยเพียงใด 
 - ผู๎ฟังมีความรู๎สึกและทัศนคติตํอเร่ืองที่จะพูดอยํางไร 
 - มีผู๎อื่นพูดถึงเร่ืองนี้มากํอนหรือเปลํา ถ๎ามี ผู๎พูดได๎เสนอแนวคิดใดไว๎บ๎าง เพื่อจะ
สานตํอหรือไมํพูดซ้ าซ๎อนอีก 
 - ปฏิกิริยาของผู๎ฟังสํวนใหญํเป็นอยํางไร ชอบหรือไมํชอบฟังในเร่ืองที่ก าลังจะ
พูด 
 - ขณะที่เร่ิมพูดผู๎ฟังอยูํในอารมณ์เชํนไร เชํน รอฟังค าพูด ตึงเครียด ไมํสนใจ 
เพราะก าลังรับประทานอาหาร เป็นต๎น 
 4. ระวังความมั่นใจ : พยายามควบคุมอารมณ์ให๎มั่นคง อยําหวาดวิตกหรือกังวล 
 5. อยําคิดไกลนอกเร่ือง : จงพุํงความสนใจอยูํเฉพาะในเร่ืองที่จะพูดเทํานั้น 
 6. เร่ิมต๎นให๎ประเทืองปัญญา : เปิดฉากการพูดด๎วยประโยคที่ดึงดูดความสนใจ
หรือให๎ข๎อคิด 
 7. แนวคิดและเนื้อหาต๎องสัมพันธ์ : พยายามล าดับแนวคิดให๎กระชับและตํอเนื่อง 
 8. สรรข๎อสรุปให๎จับใจ : พยายามสรุปให๎เป็นที่ประทับใจของผู๎ฟัง 
 9. เวลาที่ใช๎ต๎องพอเหมาะ : พูดให๎เหมาะกับเวลา ประมาณ 3-5 นาที 
 ข้อค านึงในการพูดแบบกะทันหัน 
 1. ควรพูดกะทัดรัด แตํได๎สาระ  
 2. พูดประเด็นส าคัญเพียงประเด็นเดียว (พูดหลายๆ ประเด็นจะท าให๎สับสน) 
 3. ตัวอยํางที่ใช๎ประกอบการพูดควรเป็นประสบการณ์ใกล๎ตัว 
 4. หลีกเลี่ยงการพูดเน้ือหาที่มีรายละเอียดซ้ าซ๎อน 
 5. ระมัดระวังเร่ืองค าพูด โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ค าสบถสาบาน หรือค าหยาบโลน 
 
 3.2.2  การพูดแบบท่องจ า 
 การพูดแบบทํองจ า เป็นการพูดเนื้อหาจากที่ได๎ทํองจ ามา โดยที่ผู๎พูดต๎องเตรียม
เขียนต๎นฉบับและทํองทุกค าจากต๎นฉบับที่เตรียมไว๎ เหมาะส าหรับผู๎ที่ฝึกพูดใหมํๆ เพราะกลัวจะลืม
ในสิ่งที่จะพูด การพูดตามวิธีนี้ผู๎พูดต๎องมีความมั่นใจวํามีความจ าดี เพราะถ๎าเกิดหลงลืม หรือเนื้อหา
ตอนใดตอนหน่ึงตกหลํนไป จะท าให๎เสียอรรถรส และเสียเวลาที่เตรียมทํองจ ามา 
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 หลักเกณฑ์การพูดแบบท่องจ า 
 1. ทํองจ าเร่ืองที่จะพูดให๎แมํนย า แล๎วพูดตามนั้น 
 2. พยายามพูดให๎มีอารมณ์ เน๎นเสียงสูงต่ าให๎เป็นธรรมชาติ 
 3. มองผู๎ฟังให๎ทั่วถึง อยําเหมํอลอย หรือมองอยํางไร๎จุดหมาย 
 4. ควรใช๎ทําทางประกอบการพูด ให๎ดูสมจริงสมจัง 
 
 ข้อควรค านึงในการพูดแบบท่องจ า 
 1. ไมํควรจ าเนื้อหาสาระโดยละเอียดทั้งหมด ควรจ าเฉพาะค าน า ประเด็นส าคัญ 
และค าสรุปเทํานั้น 
 2. ควรใช๎ในโอกาสส าคัญหรือโอกาสพิเศษ เชํน การกลําวสุนทรพจน์ หรือการ
พูดเพื่อให๎เกิดความประทับใจ 
 3. ฝึกฝนการใช๎น้ าเสียงและจังหวะการพูดให๎เป็นธรรมชาติ 
 4. ไมํควรใช๎วิธีพูดแบบทํองจ าถ๎าไมํจ าเป็น หากจะใช๎ควรใช๎เพื่อเป็นการเสริม
การพูดอยํางอื่น เชํน การทํองจ าส านวน หรือคติสอนใจ เป็นต๎น  
 
 3.2.3  การพูดแบบอ่านจากร่างหรือต้นฉบับ 
 การพุดแบบอํานจากรํางหรือต๎นฉบับ เป็นการพูดโดยอํานจากต๎นรํางที่ได๎เขียน
ไว๎แล๎วอยํางสมบูรณ์ นิยมใช๎ในโอกาสที่เป็นพิธีการ และไมํต๎องการให๎เกิดความผิดพลาดขึ้น เชํน 
การกลําวรายงาน กลําวค าปราศรัย แถลงการณ์ หรือค ากราบบังคมทูล เป็นต๎น การอํานจากรํางแม๎
จะไมํเป็นที่นิยมของนักพูดโดยทั่วไป แตํในสถานการณ์ 4 ประการตํอไปนี้ ควรเตรียมพูดด๎วย
วิธีการอํานจากรําง (อัมพร (พงษธา)   แก๎วสุวรรณ 2522 : 79) 
 1. การพูดในรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ที่มีก าหนดเวลาพูด 
 2. การอ๎างอิงข๎อความยาวๆ เพื่อประกอบการเสนอความคิดเห็น 
 3. การพูดอยํางเป็นทางการในระดับสูงที่จะมีข๎อบกพรํอง หรือผิดพลาดไมํได๎ 
 4. การฝึกหัดเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง และฝึกฝนการใช๎เสียง 
 หลักเกณฑ์การพูดแบบอ่านจากร่าง 
 1. ควรอํานต๎นฉบับกํอนการพูด 
 2. อยําถือต๎นฉบับใกล๎หรือไกลตัวเกินไป หรือถืออ๎อมไมโครโฟน 
 3. อํานอยํางมีชีวิตชีวา เป็นธรรมชาติ มีลักษณะคล๎ายกับการพูด มิใชํการอําน 
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 4. อํานให๎ชัดถ๎อยชัดค า ระมัดระวังเร่ืองค าควบกล้ าและการเว๎นวรรคตอนที่
ถูกต๎อง 
 5. มองสบตาผู๎ฟังเป็นระยะๆ อยําก๎มมองต๎นฉบับเพียงอยํางเดียว 
 6. หากไมํเป็นพิธีการที่ส าคัญมากนัก ผู๎พูดอาจเพิ่มเติมข๎อความได๎บ๎าง ตามความ
เหมาะสม 
 7. อํานให๎เหมือนกับวําร๎ูเร่ืองนี้ดี หรือเป็นผู๎เขียนเร่ืองนั้นด๎วยตนเอง 
 ข้อควรค านึงในการพูดแบบอ่านจากร่าง 
 1.เขียนหรือพิมพ์ต๎นฉบับให๎ชัดเจน อํานงํายเป็นระเบียบ 
 2. ควรเขียนต๎นฉบับด๎วยลีลาของภาษาพูด อยําเขียนเป็นส านวนการเขียน 
 3. ผู๎พูด ต๎องอํานให๎เหมือนกับการพูด โดยแสดงออกทางน้ าเสียง จังหวะ การเน๎น
หรือการหยุด 
 4. ระมัดระวังการถือหรือการใช๎ต๎นฉบับในขณะที่พูด 
 
 3.2.4  การพูดจากความเข้าใจหรือจดเฉพาะหัวข้อ 
 การพูดจากความเข๎าใจหรือจดเฉพาะหัวข๎อ เป็นการพูดที่ผู๎พูดมีความร๎ู ความ
ช านาญ และมีประสบการณ์ในเร่ืองที่จะพูด ดังนั้น การเตรียมการพูด ผู๎พูดจึงจดเฉพาะหัวข๎อ
ส าคัญๆ เพื่อชํวยเตือนความจ าเทํานั้น การพูดโดยวิธีนี้เป็นที่นิยมมาก เพราะสามารถพูดได๎
ครอบคลุมเนื้อหา ตรงประเด็น รวมทั้งสามารถยืดหยุํนการพูดให๎เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ 
 หลักเกณฑ์การพูดจากความเข้าใจหรือจดเฉพาะหัวข้อ 
 1. พูดตามความเข๎าใจจากเร่ืองที่ได๎เตรียมมา 
 2. พูดเรียงล าดับขั้นตอนให๎ถูกต๎อง 
 3. พูดให๎เป็นธรรมชาติ มีชีวิตชีวา และมีลีลาที่นําประทับใจ 
 4. ในขณะที่พูดหากต๎องการดูหัวข๎อในโน๎ตยํอ ควรเหลือบตามอง ไมํควรใช๎วิธี
ก๎มหน๎าอําน 
 5. ควรยกตัวอยํางเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ประกอบการพูด เพื่อให๎ดูสมจริงสม
จัง หรือเพือ่ให๎เกิดความเข๎าใจมากขึ้น 
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 ข้อควรค านึงในการพูดจากความเข้าใจหรือจดเฉพาะหัวข้อ 
 1. โน๎ตยํอที่ใช๎ควรมีขนาดที่พอเหมาะ 
 2. เขียนหรือพิมพ์โน๎ตยํอให๎ชัดเจน อํานงําย 
 3. การถือหรือใช๎โน๎ตยํอควรปฏิบัติให๎ถูกต๎องเหมาะสม 
 4. ควรเตรียมข๎อมูลขยายหัวข๎ออยํางสังเขปและแบํงสัดสํวนความส าคัญแตํละ
ตอนให๎เหมาะสม 
 
การเตรียมตัวผู้พูด 
 
 ผู๎พูดเป็นผู๎ที่มีบทบาทส าคัญในการถํายทอดความร๎ูสึกนึกคิดไปยังผู๎ฟัง การเป็นผู๎พูดที่ดี 
นอกจากจะเรียนร๎ูทฤษฎีและหลักการพูดด๎วยแล๎ว ยังต๎องเตรียมความพร๎อมของตนเองกํอนการพูด
ด๎วย การเตรียมตัวของผู๎พูดควรค านึงถึงเร่ืองส าคัญดังตํอไปนี้ 

1) บุคลิกภาพของผู๎พูด 
2) อิริยาบถในการพูด 
3) การเตรียมเนื้อเร่ือง 

 
1.  บุคลิกภาพของผู้พูด 

 บุคลิกภาพ หมายถึง สภาวะที่ทุกอยํางประกอบกันขึ้นเป็นตัวบุคคล โดยหมายรวมถึง
คุณสมบัติ หรือคุณลักษณะทางจิตใจ ซึ่งมีอิทธิพลตํอการกะท าของบุคคลในสภาพการณ์ตํางๆ เชํน 
รูปรํางหน๎าตา กิริยามารยาท ทําทาง การแตํงกาย การแสดงออก การพูด ทัศนคติ และความสนใจ 
เป็นต๎น 
 การพูดในที่ชุมชน บุคลิกภาพของผู๎พูดเป็นสิ่งจ าเป็นอยํางยิ่ง เพราะการมีบุคลิกภาพที่ดี 
นอกจากจะท าให๎ดูสงําผําเผย มีเสนํห์ เป็นที่ดึงดูดใจและเป็นที่ประทับใจของผู๎ฟังแล๎ว ยังชํวยเสริม
ความมั่นใจในการพูดได๎อีกด๎วย ผู๎พูดที่ดีจึงควรพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองในเร่ืองตํอไปนี้ 

1) รูปรํางหน๎าตา 
2) การแตํงกาย 
3) กิริยามารยาท 
4) ความเชื่อมั่นในตนเอง 
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 1.1  รูปร่างหน้าตา 
 รูปรํางหน๎าตาของผู๎พูด เป็นสิ่งเร๎าใจเบื้องต๎นตํอผู๎ฟัง เพราะเป็นลักษณะภายนอกที่
มองเห็นได๎ชัดเจน ผู๎ฟังสํวนใหญํมักจะให๎ความสนใจกับผู๎พูดที่มีรูปรํางหน๎าตาดีตั้งแตํต๎นและจะ
ร๎ูสึกชื่นชอบหรือศรัทธามากขึ้น ถ๎าผู๎พูดสามารถพูดได๎ตามที่คาดหวัง อยํางไรก็ตามการมีรูปรําง
หน๎าตาดี ก็มิได๎หมายความวําผู๎พูดนั้นๆจะพูดได๎ดีเสมอไป ตรงกันข๎ามอาจท าให๎ผู๎ฟังร๎ูสึกผิดหวัง 
ถ๎าผู๎พูดพูดในสิ่งที่ไร๎สาระ หรือขาดศิลปะของการพูด ส าหรับผู๎ที่รูปรํางหน๎าตาไมํเดํนหรือไมํเป็นที่
นําสนใจ ก็มิได๎หมายความวําผู๎พูดนั้นจะพูดไมํดี หรือจะไมํมีโอกาสได๎รับความสนใจจากผู๎ฟัง แตํ
อาจสรา๎งความสนใจในลักษณะอื่น เชํน การพูดด๎วยหน๎าตาที่ยิ้มแย๎มแจํมใส หรือการแสดงสีหน๎าที่
จริงจังและจริงใจ เป็นต๎น รูปรํางหน๎าตาแม๎จะเป็นเพียงเคร่ืองสื่อความเข๎าใจเบื้องต๎น แตํก็ถือเป็น
เร่ืองส าคัญที่ควรให๎ความสนใจโดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎ที่เป็นนักพูด ซึ่งต๎องเผชิญหน๎ากับผู๎ฟัง และต๎อง
ปรากฏตัวในที่ชุมชนอยูํเสมอๆ ควรปรับปรุงเสริมแตํงรูปรํางหน๎าตาให๎เหมาะสมแกํบุคลิก เพื่อให๎ดู
สุภาพนํานับถือและเป็นที่ศรัทธาของผู๎ฟัง 
 
 1.2  การแต่งกาย 
 การแตํงกายเป็นบุคลิกภาพที่บํงบอกถึงนิสับใจคอและระดับรสนิยมของผู๎พูด และเป็น
บุคลิกภาพที่จะดึงดูดความสนใจของผู๎ฟังได๎ตั้งแตํยังไมํเร่ิมพูด คนสํวนใหญํมันจะวินิจฉัยอุปนิสัย
ใจคอของผู๎ที่ตนพบเห็นโดยพิจารณาจากการแตํงกาย ซึ่งการวินิจฉัยเชํนนี้อาจกํอให๎เกิดอุปทาน
อคติ หรือความล าเอียงขึ้นได๎ ผู๎พูดจึงต๎องระมัดระวังเร่ืองการแตํงกายให๎ดี การแตํงกายที่สวย เดํน
หรูหราจะท าให๎ผู๎ฟังเบนความสนใจไปที่เสื้อผ๎าได๎ เทําๆกับการแตํงกายที่สกปรก ยับยูํยี่ ก็อาจท าให๎
เกิดความรังเกียจ (อัมพร (พงษธา)  แก๎วสุวรรณ 2522 :17) นอกจากนี้การแตํงกายที่เหมาะสมยัง
แสดงถึงการให๎เกียรติแกํผู๎ฟัง การเคารพตํอสถานที่หรือสถาบันนั้นๆด๎วย  นิรัตน์  จรจิต (2535:36) 
กลําวถึงหลัก 3 ส. ในการแตํงกายไว๎ดังนี้ 
 ส.- สุภาพ แตํงกายให๎สุภาพเหมาะกับเวลา สถานที่ และบุคคล 
 ส.- สะอาด แตํงกายให๎สะอาดเป็นสิ่งส าคัญ ชํวยให๎ผู๎ฟังดูแล๎วสบายใจสบายตา 
 ส.- สมวัย แตํงกายให๎เหมาะสมกับรูปทรงของเสื้อผา เคร่ืองประดับตํางๆที่ ใช๎
รวมทั้งให๎เหมาะกับวัยของตนเอง 
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 1.3  กิริยามารยาท 
 การพูดนั้น แม๎ผู๎พูดจะมีความสามารถในการพูดเพียงไร แตํถ๎าขาดมารยาทในการพูด
แล๎ว ผู๎ฟังจะไมํศรัทธา ขาดความนับถือ ซึ่งก็เทํากับเป็นการท าลายผลประโยชน์ของผู๎พูดโดยตรง 
แตํในทางตรงกันข๎าม ถ๎าผู๎พูดมีมารยาทดี มีความสุภาพ เรียบร๎อย ร๎ูจักใช๎ถ๎อยค าที่ไพเราะจับใจและ
ปฏิบัติได๎เหมาะสมแล๎ว จะเป็นการสร๎างเสนํห์ ซึ่งสํงผลให๎ผู๎พูดมีศักดิ์ศรีและเป็นที่นิยมแกํผู๎ที่ฟัง 
อภัย จันทวิมล ได๎ประพันธ์ถึงกุญแจ 10 ดอก ซึ่งเป็นมารยาทในการพูดไว๎วํา 
   เขามาพูดอยํางไรตั้งใจฟัง  กับอีกทั้งพูดเร่ืองเขาเอาใจใสํ 
  อยําขยายรายละเอียดให๎มากไป  ไมํควรใช๎ภาษาคําไมํมี 
  พูดให๎ชัดทั้งมองผู๎ฟังด๎วย   แล๎วต๎องชํวยซักถามให๎ถูกที่ 
  หากจะแย๎งต๎องแย๎งเขาให๎เข๎าที  ร๎ูจักสอดด๎วยวิธีละมุนละไม 
  แม๎เขาพูดยั่วยวนกวนโทสะ  ครองตบะไว๎ให๎มั่นอยําหวั่นไหว 
  สมควรชมพึงชมอยํางจริงใจ  สิบข๎อนี้ร๎ูไว๎ได๎ผลเอย 
       (อ๎างถึงใน ส าเนียง  มณีกาญจน์ และสมบัติ  จ าปาเงิน 2530:21) 
 
 1.4  ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-Confidence) 
 มีค ากลําววํา “ลูกน๎องจะไมํเคารบนับถือผู๎ที่ขี้ขลาดฉันใด  ผู๎ฟังก็จะไมํเชื่อถือศรัทธาผู๎
พูดที่ขาดความเชื่อมั่นในตนเองฉันนั้น” ค ากลําวข๎างต๎นแสดงให๎เห็นความส าคัญของความเชื่อมั่น
ในตัวผู๎พูด ถ๎าผู๎พูดมีความเชื่อมั่นในตนเองแล๎ว เชื่อวําการพูดจะด าเนินไปด๎วยดี อีกทั้งตั้งผู๎พูดเองก็
จะได๎รับ ความเชื่อถือศรัทธาจากผู๎ฟังอีกด๎วย การสร๎างความเชื่อมั่นจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งส าหรับผู๎พูด
ทุกคน โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎พูดใหมํๆที่ยังขาดประสบการณ์และมันจะมีอาการ “ตื่นเวที” 
 การสร๎างความเชื่อมั่นอาจท าได๎หลายวิธี แตํจะใช๎วิธีใดนั้นยํอมขึ้นอยูํกับการพิจารณา
ถึงมูลเหตุส าคัญที่ท าให๎ขาดความเชื่อมั่นในเร่ืองนั้นๆเป็นหลัก ส าหรับการสร๎างความเชื่อมั่นใน
เร่ืองนั้นๆเป็นหลัก ส าหรับการสร๎างความเชื่อมั่นในการพูด ผู๎เขียนขอเสนอแนวทางการสร๎างความ
เชื่อมั่นในตัวผู๎พูดดังนี้ 

 1. เตรียมการให้พร้อม เป็นการเตรียมความพร๎อมในตัวผู๎พูด การเตรียมเนื้อหา และ
ศึกษารายละเอียดของผู๎ฟัง 
 2. ฝึกซ้อมให้ดี ผ๎ูพูดที่ดีควรฝึกซ๎อมพูดทุกครั้งกํอนถึงเวลาพูดจริง 
 3. มีความอดทน ต๎องอดทนและมีความพยายามที่จะแก๎ไขข๎อบกพรํองของตนเอง 
 4. คุมอารมณ์ตนได้ ผู๎พูดที่ดีต๎องรู๎จักควบคุมอารมณ์มิให๎หวั่นไหวหรือวิตกกังวลไมํวํา
จะกํอนการพูด ขณะพูด หรือหลังจบการพูด 
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 อยํางไรก็ตาม  ความร๎ูสึกประหมําหรือวิตกกังวลยํอมเกิดขึ้นได๎เสมอ การสร๎างความ
มั่นใจที่ดีจึงต๎องอาศัยการฝึกฝนบํอยๆ รวมทั้งต๎องหาประสบการณ์จากการพูดให๎มากขึ้น 

 
  2.  อิริยาบถในการพูด 
 อิริยาบถในการพูด หมายถึง พฤติกรรมของผู๎พูดตั้งแตํก๎าวขึ้นสูํเวที การปรากฏตัวตํอหน๎า
ผู๎ฟัง การเคลื่อนไหวรํางกาย การแสดงออกทางสีหน๎าแววตา การใช๎มือ การยืนหรือนั่งและรวมถึง
อากัปกิริยาอ่ืนๆ ที่ผู๎พูดได๎แสดงออก เพื่อให๎ผู๎ฟังเกิดความเข๎าใจในเร่ืองที่พูดยิ่งขึ้น 
 
 2.1  ความส าคัญของอิริยาบถ 
 อิริยาบถมีความส าคัญตํอการพูด โดยสรุปมี 9 ประการ คือ 

1. ชํวยให๎การพูดเป็นธรรมชาติ 
2. ชํวยเสริมค าพูดให๎เดํนชัด 
3. เป็นการดึงดูดความสนใจของผู๎ฟัง 
4. ชํวยเสริมค าพูดให๎เป็นจริงเป็นจัง 
5. ชํวยสนับสนุนความนึกคิด 
6. ชํวยผํอนคลายความเครียด 
7. ชํวยสร๎างบรรยากาศในการพูดให๎เป็นกันเอง 
8. เสริมสร๎างความประทับใจให๎เกิดขึ้นกับผู๎ฟัง 
9. ชํวยให๎ผู๎พูดปรับตัวเข๎ากับบรรยากาศและสถานการณ์ที่พูด 

 
 2.2  อิริยาบถที่ผู้พูดควรระมัดระวัง ได้แก่ 

1. การแสดงออกทางสีหน๎า 
2. การใช๎สายตา 
3. การทรงตัว 
4. การยืน 
5. การนั่ง 
6. การเดิน 
7. การใช๎มือและแขน 
8. การใช๎เสียงและน้ าเสียง 
9. การตื่นเวที 
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อิริยาบถทั้ง 9 ประการ ที่ผู๎พูดควรระมัดระวัง มีรายละเอียดแตํละข๎อ ดังนี้ 
 

 2.2.1  การแสดงออกทางสีหน้า 
 สีหน๎าเป็นสื่อที่ชํวยเสริมความหมายของค าพูด ผู๎ที่พูดด๎วยสีหน๎าที่เฉยเมย ผู๎ฟังจะ
ไมํสนใจฟัง และอาจจะไมํเข๎าใจในเร่ืองที่พูด สํวนผู๎พูดที่พูดด๎วยสีหน๎ายิ้มแย๎มแจํมใสยํอมเป็นที่
ดึงดูดใจของผู๎ฟัง และอยากติดตามฟังการพูดน้ันจนสิ้นสุด การแสดงออกทางสีหน๎าจึงควรแสดงให๎
สอดคล๎องกับเนื้อหาสาระที่พูด เพราะจะท าให๎ผู๎ฟังเข๎าใจเร่ืองที่พูดมากยิ่งขึ้น การแสดงสีหน๎าให๎
ได๎ผลดี มีหลักปฏิบัติ ดังนี้  
 หลักการแสดงออกทางสีหน้า 
 1. แสดงสีหน๎าให๎เป็นธรรมชาติ อยําท าหน๎าบึ้งตึงหรือยิ้มกร่ิมอยูํตลอดเวลา 
รวมทั้งไมํแสดงสีหน๎าที่เครํงเครียดหรือส ารวมจนเกินไป 
 2. แสดงสีหน๎าให๎สอดคล๎องกับอารมณ์และความรู๎สึก เชํน พูดเร่ืองที่ส าคัญ คอขาด
บาดตาย ผู๎พูดจะมีสีหน๎าเครํงเครียด เอาจริงเอาจัง พูดเร่ืองเศร๎าสีหน๎าต๎องดูเศร๎า พูดเร่ืองตลกอาจ
แสดงสีหน๎าตลกหรือปั้นหน๎าแบบตลกหน๎าตาย เป็นต๎น  
 3. แสดงสีหน๎าให๎สัมพันธ์กับเร่ืองที่พูด ผู๎พูดบางคนมักแสดงสีหน๎าไมํสัมพันธ์กับ
เร่ืองที่พูด ท าให๎ผู๎ฟังเกิดความรู๎สึกวําผู๎พูดไมํจริงใจ เชํน พูดวํา “ผมร๎ูสึกยินดีเป็นอยํางยิ่ง” แตํสีหน๎า
กลับเฉยเมย ก็แสดงวําผู๎พูดไมํมีความจริงใจ และไมํได๎ร๎ูสึกยินดีตามที่พูด 
 ข้อควรระวังในการแสดงออกทางสีหน้า 
 นิพนธ์  ศศิธร (2521 : 153) กลําวถึงชนิดของการแสดงออกทางสีหน๎า ซึ่งผู๎พูดไมํ
ควรปฏิบัติ ดังนี้  
 1. อยําแสดงสีหน๎า ลักไกํ คือ ท าหน๎าตายในโอกาสที่ไมํควรท า เชํน ท าผิดแล๎ว
แกล๎งท าเป็นไมํรู๎  
 2. อยําแสดงสีหน๎า เก๏ก คือ ตีหน๎าแบบละครซึ่งใสํอารมณ์มากเกินไป เชํน พูดเร่ือง
เศร๎าแล๎วร๎องไห๎ไปด๎วย ทั้งๆ ที่ไมํควรจะร๎อง 
 3. อยําแสดงสีหน๎า หลุกหลิก คือ การแสดงสีหน๎าไมํส ารวม เชํน ยักคิ้วหลิ่วตา เชิด
หน๎า จีบปากจีบคอ หรือเหลียวซ๎ายแลขวา 
 4. อยําแสดงสีหน๎า เป็น คือ ท าหน๎าทะเล๎นหรือทะลึ่ง เพราะจะท าให๎เสียบุคลิก เชํน 
การยิ้มตลอดเวลา ทั้งๆ ที่บางเวลาไมํควรจะยิ้ม 
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  2.2.2  การใช้สายตา 
  ค ากลําวที่วํา “ดวงตาคือหน๎าตํางแหํงหัวใจ” (The eyes are windows of the mind) 
ยํอมเป็นสิ่งสะท๎อนให๎เห็นอยํางเดํนชัดวํา ความคิดความร๎ูสึกของคนเรานั้นมักจะปรากฏทางสายตา 
ดังนั้นคนที่ชํางสังเกตจึงมักจะลํวงร๎ูความคิดของผู๎อ่ืนโดยสังเกตจากดวงตาในขณะที่พูด สายตาจึง
เป็นสื่อส าคัญที่ชํวยถํายทอดความร๎ูสึกนึกคิดระหวํางผู๎พูดกับผู๎ฟัง การใช๎สายตาประกอบการพูดมี
หลักปฏิบัติดังน้ี  
  หลักการใช้สายตาประกอบการพูด 
  1. ขณะเดินขึ้นเวที ควรมองไปยังแทํนพูด ไมํควรก๎มมองที่พื้นหรือเพดาน หรือ
มองซ๎ายมองขวาด๎วยอาการตื่นเวที หรือถ๎าจะมองไปยังผู๎ฟังก็ควรมองด๎วยสายตาที่เป็นมิตรและมี
ความมั่นใจ  
  2. เมื่อเดินถึงแทํนพูด ให๎มองไปยังผู๎ฟังทุกคน หยุดนิดหนึ่งเพื่อเป็นการเตือนผู๎ฟัง
ด๎วยสายตา จากนั้นก็เร่ิมกลําวค าปฏิสันถาร 
  3. ขณะที่พูด ควรมองผู๎ฟังให๎ทั่ว โดยมองไปทางซ๎ายบ๎าง ขวาบ๎าง มองด๎านหน๎า 
จุดกลาง หรือด๎านหลัง การเปลี่ยนจุดมองควรให๎เป็นไปตามธรรมชาติ อยําให๎ผู๎ฟังรู๎สึกผิดสังเกต 
  4. เมื่อกลําวสรุป ควรมองผู๎ฟังให๎ทั่วอีกครั้งหน่ึงกํอนลงจากเวที เพราะอาจจะมีใคร
สงสัยหรือซักถาม หากไมํมีใครซักถาม กลําวค าสวัสดี อ าลาผู๎ฟังด๎วยใบหน๎ายิ้มแย๎ม 
  ข้อควรระวังในการใช้สายตาประกอบการพูด 
  1. ไมํควรมองจุดใดจุดหนึ่งหรือมองผู๎ฟังคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ เพราะจะท าให๎
เกิดความร๎ูสึกวําไมํได๎พูดกับผู๎ฟังทั้งหมด 
  2. ไมํควรหลับตาลงต่ า เงยหน๎ามองดูเพดาน มองออกนอกห๎อง หรือมองข๎ามหัว
ผู๎ฟังไปยังผนังห๎อง 
  3. ไมํควรเหลือบมองบันทึกเตรียมการพูดบํอยคร้ัง เพราะจะท าให๎ผิดสังเกต และ
เบนความสนในของผู๎ฟัง 
  4. ไมํควรมองผู๎ฟังด๎วยหางตา ขมวดคิ้วตาขุํนเขียวเมื่อไมํพอใจ ท าตากร๎ุมกร่ิม หรือ
ช าเลืองดูนาฬิกาบํอยๆจนเป็นที่สังเกตได๎ 
  สายตาเป็นสื่อส าคัญในการพูด การกล๎าประสานสายตากับผู๎ฟังในขณะที่พูดยํอม
แสดงถึงความบริสุทธิ์ใจ และความปรารถนาดีตํอผู๎ฟัง ดังค ากลอนที่วํา... 
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    อันดวงตาคือหน๎าตํางของดวงจิต หากความคิดงามงดตาสดใส 
  คิดชั่วช๎าตาก็บอกออกความนัย  คิดอยํางไรใจมันบอกออกทางตา 
        วิรัช  ลภิรัตนกุล (2526:92) 
 
  2.2.3  การทรงตัว 
  การทรงตัว หมายถึง การวางทําทางตํางๆ ของผู๎พูดในขณะปรากฏตัวตํอหน๎าผู๎ฟัง 
การทรงตัวที่ดีจะต๎องระมัดระวังไมํให๎ยืนหรือนั่งตามสบายจนเกินไป ทั้งนี้เพราะการผํอนคลาย
กล๎ามเนื้อเกินปกติ หรือท าให๎กล๎ามเนื้อตึงจนเกินไปจะท าให๎ความสามารถในการพูดลดน๎อยลง 
และท าให๎การเคลื่อนไหวรํางการเชื่องช๎าลงด๎วย วิธีการทรงตัวในทําปกติที่ดูแล๎วสงํางามและส ารวม 
มีหลักปฏิบัติดังนี ้
  1. ปลํอยน้ าหนักตัวลงบนขาทั้งสองข๎างเทําๆ กัน และให๎กดลงที่กลางเท๎า 
  2. วางปลายเท๎าให๎เหลื่อมกันเล็กน๎อย ปลํอยแขนลงตามสบาย 
  3. ใช๎มือทั้งสองประสานกันอยูํด๎านหน๎า 
  ข้อควรระวังในการทรงตัว 
  1. อยํายืนหรือนั่งหลังคํอม 

  2. อยํายืนหรือนั่งในลักษณะที่ปลํอยตัวจนเกินไป 
  3. อยํายืนหรือนั่งในการอาการที่ไมํสมดุล เชํน โยกตัวไปข๎างหน๎า หรือข๎างหลัง
มากเกินไป 
  4. หลีกเลี่ยงการยืนโยกคลอนไปมา หรือยืนเอียงไปเอียงมา 

2.2.4  การยืน 
  การพูดปราศรัยหรือบรรยายพิเศษ ผู๎จัดมักจะให๎ผู๎พูดหรือผู๎ฟังหรือวิทยากรยืนพูด 
การยืนพูดที่เหมาะสมควรปฏิบัติดังนี้ 
  1. ให๎วางตัวเป็นธรรมชาติ แตํไมํใชํท าตัวตามสบาย ต๎องไมํเกร็งกล๎ามเนื้อจนเกิด
อารมณ์เครียด หรือปลํอยตัวตามสบายเกินไปจนท าให๎เห็นวําการพูดนั้นไมํส าคัญ 
  2. ยืนให๎เท๎าหํางกันพอสมควรและให๎น้ าหนักตัวตกลงบนเท๎าทั้งสองข๎างเทําๆกัน 
ไมํกดน้ าหนักลงตรงสันเท๎าหรือปลายเท๎าจนเกิดการเขยํง ส าหรับทํายืนของสตรี ควรยืนเท๎าชิด ใช๎
สันเท๎าข๎างหนึ่งแตะตรงกลางเท๎าอีกข๎างหนึ่ง เอามือประสานไว๎ข๎างหน๎า จะท าให๎ดูเรียบร๎อยและ
สงํางาม 
  3. ยืนตัวตรง ศีรษะตั้งตรงได๎ระดับ ไมํงุดหรือเชิด ไหลํไมํตก ยก หํอ หรือยักอยูํ
ตลอดเวลา 
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  ข้อควรระวังในการยืนพูด 
  1. อยํายืนในทําที่ไมํเหมาะสม เชํน ยืนล๎วงกระเป๋า ยืนถํางขา ยืนจับเข็มขัด ฯลฯ 
  2. อยํายืนในทําที่แสดงตนเหนือผู๎ฟัง เชํน ยืนเอามือชี้กราด ยืนเท๎าสะเอว ฯลฯ 
  3. อยํายืนทําเลียนแบบนักร๎อง นักแสดง หรือนางแบบ 
  4. อยํายืนในลักษณะ คนขี้ยา :  ทําทางอํอนเพลีย ไมํมีราศี 
   ชิงหาหลัก :  ยืนพิงแทํนพูด หรือจับไมโครโฟน 
    ไม้ปักร้ัว :  ยืนเข็งทื่อ หรือยืนเกร็ง 

 
  2.2.5  การนั่ง 
 การพูดในบางโอกาสผู๎จัดมักจัดให๎ผู๎พูดหรือวิทยากรนั่งพูดตามลักษณะ และ
รูปแบบของการพูดนั้นๆ เชํน การประชุม การโต๎วาที การอภิปราย ฯลฯ การนั่งพูดที่ดี มีข๎อควร
ปฏิบัติดังน้ี 
 1. ขณะที่พูดให๎นั่งตัวตรง เชิดศีรษะเล็กน๎อยพอสวยงาม 
 2. วางมือบนเขํา หรือถ๎าเก๎าอ้ีมีที่รองเขียนก็อาจวางมือบนที่รองเขียนได๎ในบาง
โอกาส 
 ข้อควรระวังในการนั่งพูด 
 1. อยํานั่งเอนหลังพิงพนัก เพราะน้ าหนักตัวจะตกไปกลางหลัง ท าให๎ทรวงอก
ขยายตัว ไมํสะดวกในขณะเปลํงเสียง 
 2. อยํานั่งโยกเก๎าอี้หรือนั่งเก๎าอ้ีสองขา 
 3. อยํานั่งเอกเขนก นั่งกระดิกขา นั่งไขวํห๎าง นั่งกระตุกเขํา หรือนั่งถํางขา ฯลฯ  
 4. อยํานั่งพูดบนโต๏ะ หรือพนักเก๎าอี้ 
 5. ควรน่ังให๎ตรงกับต าแหนํงที่จะต๎องพูด เชํน ประธาน ผู๎ด าเนินการอภิปราย  
เป็นต๎น 
 2.2.6  การเดิน 
 การเดินของผู๎พูดนับเป็นอิริยาบถแรกที่สะดุดตาผู๎ฟัง เพราะผู๎ฟังมักจะคาดเดาภาพ
ผู๎พูดจากทําทางที่เดิน เชํน การเดินที่แสดงถึงความกระปร้ีกระเปรํา แสดงถึงความกระตือรือร๎น 
ความอํอนแอ หรือความไมํแยแสอินังขังขอบ ฯลฯ การก๎าวเดินขึ้นสูํเวทีหรือการก๎าวลงจากเวทีของ
ผู๎พูด มักจะอยูํในความสนใจของผู๎ฟัง ดังนั้นการเดินออกไปพูด ผู๎พูดควรปฏิบัติ ดังนี้  
 1. เดินให๎เป็นธรรมชาติ ไมํต๎องระวังตัวจนเกินไป 
 2. เดินด๎วยฝีเท๎าพอเหมาะไมํก๎าวช๎าหรือเร็วจนเกินไป 
 3. ทรงตัวให๎ดูองอาจ สงํางาม แกวํงแขนตามสบาย 
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 4. ขณะเดินศีรษะตั้งตรง และวางสีหน๎าให๎เป็นปกติ 
 5. การเดินไปยังเวทีควรเดินเป็นเส๎นตรง (ไมํควรเดินอ๎อมเวที) 
 6. เมื่อพูดจบควรหยุดทิ้งจังหวะนิดหนึ่งกํอนก๎าวลงจากเวที ด๎วยทําทางที่ผํอนคลาย 
แตํทะมัดทะแมง และสงําผําเผย 
 ข้อควรระวังเกี่ยวกับท่วงท่าการเดิน 

 1. ไมํควรก๎าวขึ้นสูํเวทีในลักษณะทอดนํอง  เอ่ือยเฉื่อย วิ่งหรือกระโดดขึ้นเวที 
 2. ไมํเดินหลังโกง หรือเดินยืดตัวจนเกินไป 
 3. ไมํเดินในลักษณะจดๆ จ๎องๆ หรือลุกลี้ลุกลนจนท าให๎แลดูนําเกลียด 
 4. ถ๎ามีอุปกรณ์ประกอบการพูด ผู๎พูดจ าเป็นต๎องเดินบ๎าง แตํอยําเดินโดยไมํจ าเป็น 
 5. ไมํควรใช๎วิธีเดินแบบหลบๆ ซํอนๆ หรือลับๆ ลํอๆ หรือคํอยๆ ยํองขึ้นสูํเวที 
หรือลงจากเวที 
 
 2.2.7  การใช้มือและแขน 
 การใช๎มือและแขนประกอบการพูด นอกจากจะเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของผู๎ฟัง
แล๎ว ยังชํวยเสริมความหนักแนํนในค าพูดของผู๎พูดอีกด๎วย เชํน การใช๎มือและแขนประกอบค าพูดที่
เกี่ยวกับขนาดหรือจ านวน เป็นต๎น อยํางไรก็ตาม การใช๎มือและแขนประกอบการพูดไมํควรใช๎มาก
จนเกินไป หรือใช๎โดยปราศจากความหมาย เพราะจะท าให๎ผู๎ฟังเปลี่ยนจุดสนใจไปอยูํที่ทําทาง
มากกวําสนใจเร่ืองที่ก าลังพูด สมจิต  ชิวปรีชา (2535 : 48-49) ได๎กลําวถึงหลักการใช๎มือและแขน
ประกอบการพูด สรุปได๎ดังนี้ 
 1. การผายมือ ใช๎เมื่อต๎องการบอกทิศทางหรือเชื้อเชิญ เชํน “เชิญนั่งที่เก๎าอ้ีตัวนี้
ครับ” หรือ “โปรดเดินไปทางขวามือครับ” หรือ “เชิญคุณสมศรีตอบค าถามนี้ครับ” พูดพร๎อมกับ
ผายมือไปยังคุณสมศรี 
 2. การชี้นิ้ว ใช๎เมื่อกลําวถึงจ านวน หรือชี้ทิศทาง ชี้เฉพาะตัว หรือชี้กราด ให๎เหมาะ
กับวัตถุประสงค์ของการใช๎ เชํน การเอํย 1,2,3... พร๎อมกับชูนิ้วปรกอบตามจ านวนที่กลําว 
 3. การตั้งมือ ใช๎ประกอบเมื่อพูดถึง ขนาด รูปรําง ลักษณะของคนและสิ่งของ เชํน 
“ยาวขนาดน้ี” “กว๎างประมาณ 1 ศอก” “ใหญํเทําฝ่ามือ” 
 4. การคว่ ามือ ใช๎ประกอบการพูดเมื่อกลําวถึงลักษณะสูงต่ า เชํน สูงเพียงไหลํ สูง
ชะลูด เตี้ยติดดิน 
 5. การสั่นมือ ใช๎ประกอบการพูดเมื่อกลําวปฏิเสธ หรือการห๎ามปราม เชํน “อยําเข๎า
มานะ” “ไมํใชํหนังสือเลํมนี้” “ไมํเอานะ” “ไมํรู๎จริงๆ” 
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 6. การใช๎ก าปั้น ใช๎เมื่อผู๎พูดแสดงถึงความร๎ูสึกที่รุนแรง โกรธแค๎น หรือการ
ตัดสินใจอยํางเด็ดเดี่ยว เชํน ชูก าปั้นแล๎วพูดวํา “เราจะยืนหยัดสู๎ตํอไป” “เราจะรวมพลังให๎เป็นหนึ่ง” 
 ข้อควรระวังในการใช้มือและแขนประกอบการพูด 
 1. ควรใช๎เพื่อชํวยเสริมความเข๎าใจแกํผู๎ฟังหรือเมื่อต๎องการเน๎นความคิดเห็นของผู๎
พูด 
 2. ควรใช๎ทําทางที่ผู๎ฟังเข๎าใจได๎งํายและเป็นธรรมชาติ 
 3. ควรใช๎ทําทางเทําที่จ าเป็นและเหมาะสม 
 4. ควรใช๎ให๎เหมาะสมกับจังหวะและสอดคล๎องกับเน้ือหาที่พูด 
 5. ควรละเว๎นการออกทําทางตามความเคยชิน หรือไร๎ความหมาย เชํน การบิด
ผ๎าเช็ดหน๎า การเอามือลูบคล าจมูก หรือการขยับเนคไทบํอยๆ เป็นต๎น 
 6. การใช๎มือและแขนควรอยูํในระดับสายตาของผู๎ฟังหรือไมํต่ ากวําสะเอวของผู๎พูด 
 
 2.2.8  หลักการใช้เสียงและน้ าเสียงในการพูด 
 เสียงพูดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแตํละบุคคล เราอาจจะร๎ูได๎วําใครเป็นใคร เมื่อ
ได๎ยินเสียงพูดโดยไมํต๎องถามหรือเห็นหน๎าตาของผู๎พูดก็ได๎ นอกจากนี้เสียงพูดยังอาจบอกถึง เพศ 
วัย และอารมณ์ของผู๎พูดในขณะพูดได๎อีกด๎วย เชํน เสียงพูดที่ดังกระแทกกระทั้น แสดงวําผู๎พูดก าลัง
โกรธหรือฉุนเฉียว เสียงพูดที่ไพเราะนุํมนวล ช๎าๆ ชัดถ๎อยชัดค าแสดงวําผู๎พูดอารมณ์ดีและมีความ
ตั้งใจจริง เป็นต๎น เนื่องจากเสียงพูดเป็นการแสดงออกเพื่อสื่อความคิด โดยมีน้ าเสียงเป็นสื่อบอกถึง
อารมณ์และความนึกคิดของผู๎พูด ดังนั้นการใช๎เสียงจึงต๎องค านึงให๎สอดคล๎องกับบุคลิกลักษณะและ
อารมณ์ของผู๎พูด รวมทั้งต๎องให๎สอดคล๎องกับปริบทในการใช๎ภาษาด๎วย โดยทั่วไปการใช๎เสียงและ
น้ าเสียงในการพูดมีข๎อควรปฏิบัติ ดังนี้  
 1. พูดให้เสียงดังฟังชัด หมายถึง พูดให๎เสียงดังชัดเจนพอที่จะให๎ผู๎ฟังทุกคนได๎ยิน 
แตํไมํใชํตะโกนจนแสบแก๎วหูหรือท าให๎ผู๎ฟังเกิดความร าคาญหรือพูดเบาเกินไปจนฟังไมํร๎ูเร่ือง การ
พูดที่ดีจึงต๎องปรับเสียงให๎เหมาะสมตามสถานการณ์ เชํน เหมาะกับสภาพของห๎องบรรยาย เหมาะ
กับจ านวนผู๎ฟัง หรือสภาพแวดล๎อม 
 2. พูดให้มีน้ าเสียงน่าฟัง หมายถึง พูดให๎เสียงกังวานไพเราะแจํมใส และเป็นที่
เสนาะหูผู๎ฟัง การพูดด๎วยน้ าเสียงที่สุภาพ นุํมนวล นอกจากจะเป็นการสร๎างเสนํห์แกํผู๎พูดแล๎วยัง
แสดงถึงความเคารพที่ผู๎พูดมีตํอผู๎ฟังอีกด๎วย ตัวอยํางน้ าเสียง เชํน การเพิ่มค าวํา คํะ นะคะ ครับ หรือ 
นะครับ ท๎ายประโยคที่พูด 
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 3. พูดให้เป็นจังหวะพอเหมาะ หมายถึง มีจังหวะการพูดที่เหมาะสม การพูดเร็ว
เกินไปจะท าให๎ผู๎ฟังคิดตามไมํทัน สํวนการพูดที่ช๎าเกินไป จะท าให๎ผู๎ฟังเกิดความเบื่อหนําย งํวง
เหงาหาวนอน ดังนั้น การพูดให๎ได๎จังหวะที่ดี ผู๎พูดจึงต๎องร๎ูจักทอดเสียง ร๎ูจักเว๎นวรรคตอนให๎
ถูกต๎อง รวมทั้งร๎ูจักหยุดระหวํางค าหรือระหวํางวลี เพื่อให๎การพูดมีลีลานําฟังและชวนให๎ติดตาม 
ตัวอยํางการพูดเว๎นวรรคตอน เชํน  
  “สามวันจาก  นารีเป็นอ่ืน” หมายถึง จากไปเพียง 3 วัน ผู๎หญิงก็เปลี่ยนใจไปรักคน
อ่ืน 
  “สามวันจากนารี  เป็นอ่ืน” หมายถึง จากผู๎หญิงไปเพียง 3 วัน ผู๎ชายก็เปลี่ยนใจไป
รักหญิงอื่น 
 4. พูดให้มีลีลาท่ีน่าสนใจ หมายถึง พูดให๎มีทํวงท านองสูงๆ ต่ าๆ ร๎ูจักเน๎นเสียงหนัก
เบา ทอดจังหวะ รัว หรือหยุดอยํางเหมาะสม เพราะจะท าให๎การพูดมีชีวิตชีวาและท าให๎ผู๎ฟังเกิด
ความร๎ูสึกคล๎อยตาม การพูดที่มีท านองราบเรียบหรือพูดดัดเสียงจนผิดปกติจะท าให๎ผู๎ฟังเกิดความ
เบื่อหนํายและคิดวําเป็นเร่ืองตลกขบขันมากกวํามีอารมณ์คล๎อยตามในเร่ืองราวที่พูด 
 ตัวอย่างการพูดให้มีลีลาน่าสนใจ เชํน  
  เสื้อตัวนี้สีแดง (ไมํคํอยแดง) : เสื้อตัวนี้สีแด๏งแดง (แดงมาก) 
  ขนมนี้จืด (ไมํจืดมากนัก)  : ขนมนี้จื๊ดจืด (จืดมาก) 
 5. พูดให้ชัดเจนถูกต้อง หมายถึง การพูดให๎ชัดเจนและถูกต๎องตรงตาม ความหมาย
ที่ต๎องการจะสื่อสาร การออกเสียงพูดไมํชัดเจนนอกจากจะท าให๎ความหมาย ผิดเพี้ยนไปแล๎ว ยังเป็น
การสร๎างความร าคาญให๎แกํผู๎ฟังอีกด๎วย การออกเสียงพูดไมํชัดเจน ที่พบมากได๎แกํ การออกเสียงค า
ที่มี ร ล หรือค าควบกล้ า เชํน  
  - วําวลอยเคว๎งคว๎างทั่วฟากฟ้า 
  - รักเรียนต๎องรีบเรํงรวมเร่ืองราว อยํางรวบรัด 
  
 6. พูดออกเสียงให้เต็มค า หมายถึง ออกเสียงให๎เต็มค าพูด ไมํออกเสียงรัวเร็ว รวบ
รัด หรือตัดค าให๎สั้น เพราะจะท าให๎เสียความ และฟังดูไมํไพเราะ เชํน  
  ดิฉัน  ตัดค าเป็น เด๊ียน 
  มอเตอร์ไซด์ ตัดค าเป็น มอไซด์ 
  โรงพยาบาล ตัดค าเป็น โรงบาล โรงพบาล 
  มหาวิทยาลัย ตัดค าเป็น หมาลัย มหาลัย มหาทลัย 
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 7. พูดปรับน้ าเสียงให้สอดคล้องกับท้องเร่ือง หมายถึง การปรับน้ าเสียงให๎
สอดคล๎องกับเน้ือ หรือสถานการณ์ที่ก าลังพูด เชํน  
  โกรธ  : เสียงห๎วนสั้น 
  ปลุกใจ เร๎าใจ : เน๎นเสียงหนัก 
  ความลับ : กระซิบ แผํวเบา 
  ลิงโลด ดีใจ : น้ าเสียงแจํมใส กังวาน 
 8. พูดด้วยน้ าเสียงท่ีเชื่อมั่นในตนเอง หมายถึง พูดด๎วยน้ าเสียงที่เป็นธรรมชาติ และ
ด๎วยอารมณ์ที่มั่นคง การใช๎น้ าเสียงที่แสดงถึงความวิตกกังวล หวาดกลัว หรือฉุนเฉียว จะท าให๎
เสียงพูดเกิดความแปรปรวน เชํน เสียงสั้นเพราะประหมําตื่นเต๎น หรือเสียงขาดหายเป็นชํวงๆ เพราะ
ความโกรธและฉุนเฉียว เป็นต๎น  
 9. พูดด้วยน้ าเสียงสนทนา หมายถึง พูดด๎วยน้ าเสียงที่มีความจริงใจ อบอํุน และ
เป็นกันเองกับผู๎ฟัง เชํน  
  ข๎าพเจ๎า   เปลี่ยนเป็น ผม ดิฉัน 
  พวกทําน พวกคุณ เปลี่ยนเป็น พวกเรา 
 
 ข้อควรระวังในการใช้เสียงและน้ าเสียงประกอบการพูด 
 1. หลีกเลี่ยงการออกเสียงที่ไร๎ความหมาย เชํน เอ๎อ อ๎า แบบวํา เพราะจะท าให๎ผู๎ฟัง
ร าคาญ และท าให๎มองผู๎พูดเป็นตัวตลก 
 2. ไมํควรใช๎เสียงที่แข็งกระด๎าง กระโชกโฮกฮาก กระแทกกระทั้น ดุดัน หรือ
น้ าเสียงที่แสดงถึงการประชดประชัน และหยาบคาย 
 3. ไมํควรพูดด๎วยน้ าเสียงราบเรียบแตํควรพูดให๎เป็นจังหวะ ชัดเจนและมีชีวิตชีวา 
 
 2.2.9  การตื่นเวที 
 การตื่นเวที เป็นอาการที่เกิดจากความประหมํา หรือตื่นเต๎น หวาดกลัว เมื่อต๎องพูด
เผชิญหน๎ากับผู๎ฟัง หรือประชาชนจ านวนมาก อาการดังกลําวถือเป็นสิ่งปกติธรรมดา และมักเกิดขึ้น
ได๎เสมอกับผู๎พูดทุกเพศทุกวัย หรือแม๎แตํบุคคลส าคัญของโลก โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎ที่เร่ิมต๎นฝึกพูด 
 สุจิตรา  จรจิต (2527 : 51 - 52) กลําวถึงการตื่นเวทีในการพูดวําเกิดจากสาเหตุ 5 
ประการดังนี้  
 1. ขาดประสบการณ์ในการพูดตํอที่ชุมชน เนื่องจากผู๎พูดไมํเคยพูดตํอที่ชุมชนมา
กํอน หรือร๎ูสึกประหมําเมื่อต๎องพูดตํอหน๎าบุคคลที่ไมํคุ๎นเคย 
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 2. ขาดความมั่นใจในตนเอง เนื่องจากผู๎พูดไมํมั่นใจวําสามารถจะพูดได๎ตามที่
มุํงหวัง รวมทั้งไมํแนํใจวําจะท าให๎ผู๎ฟังสนใจเร่ืองที่ตนพูด 
 3. ขาดการเตรียมตัวลํวงหน๎า มักเกิดกับผู๎พูดที่มีความประมาท หรือเชื่อมั่นใน
ตนเองมากเกินไป ท าให๎ไมํเตรียมตัวกํอนการพูด ขาดการเตรียมเนื้อหา ขาดการวิเคราะห์ผู๎ฟัง เมื่อ
ประสบปัญหาเกี่ยวกับการพูด และไมํสามารถแก๎ปัญหาได๎ ท าให๎เกิดความสับสนและตื่นเวที 
 4. ไมํสามารถควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ ซึ่งมักเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับนัก
พูดที่เพิ่งเร่ิมฝึกพูด อาการเหลํานี้จะเห็นได๎ชัดในระยะเร่ิมต๎นของการพูด และจะคํอยๆ หายไป
หลังจากได๎พูดมานานพอสมควร 
 5. ความวิตกกังวล ส าหรับผู๎พูดที่มีความวิตกกังวลสูง ไมํวําจะกังวลตํอเร่ืองที่จะ
พูด หรือตํอผู๎ฟัง มักจะเป็นสาเหตุให๎เกิดการตื่นเวทีได๎งําย  
 ลักษณะของการตื่นเวที  ลักษณะของการตื่นเวทีมักจะเกิดจากภาวะตํางๆ 
ดังตํอไปนี้  
 1.  ภาวะทางอารมณ์ เกิดขึ้นเพราะผู๎พูดไมํสามารถระงับความวิตกกังวลหรือความ
ตื่นกลัวได๎ จึงแสดงพฤติกรรมตํางๆ ออกมา เชํน ทําทางเงอะงะ มือและแขนเกะกะเก๎งก๎าง ไมํกล๎า
มองหน๎าหรือสบตากับผู๎ฟัง  
 2.  ภาวการณ์ท างานของตํอมภายในผิดปกติ เนื่องจากผู๎พูดหวาดวิตกกังวลหรือตื่น
กลัว เชํน หัวใจเต๎นแรงและเร็ว ปากแห๎ง คอแห๎ง เหงื่อซึม ฯลฯ 
 3.  ภาวะความเครียดทางประสาทและกล๎ามเนื้อ ความเครียดทางประสาทมักจะ
สํงผลกระทบตํอระบบกล๎ามเนื้อและประสาทสัมผัส เชํน เกิดอาการมือเท๎าชา เขําอํอน หรือสั่น 
อาการชักกระตุก ร๎ูสึกหนาวหรือเย็นไปทั้งตัว ปวดเมื่อยหรือมีอาการอํอนเพลีย 
 4.  ภาวะการณ์ควบคุมลมหายใจ การหายใจเร็วและแรงกวําสภาวะปกติ มักจะมี
ผลกระทบตํอระบบของเสียงที่เปลํงออกมา และท าให๎จังหวะของเสียงผิดไปจากเดิม เชํน การพูด
ตะกุกตะกัก พูดรัวเร็ว เสียงแหบแห๎ง หรือพูดไมํออก 
 
 อาการตื่นเวที ในการพูดสามารถเกิดขึ้นได๎ทั้งทางสภาพรํางกายและจิตใจ จาก
การศึกษาของ ฟลอยด์ ไอ กรีนลีฟ (Floyd I. Greenleaf 1952 : 326-330) พบวําอาการ ตื่นเวทีมี
ลักษณะดังตํอไปนี้  
 1. ปากและคอแห๎งเผือด 
 2. หลงลืมเร่ืองที่จะพูด 
 3. พูดไมํออก 
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 4. หัวใจเต๎นเร็วถี่ 
 5. พูดเร็วหรือช๎าเกินไป 
 6. หายใจขัด 
 7. ไมํกล๎าสบตาผู๎ฟัง 
 8. พูดไมํจบ หยุดกลางคัน 
 9. ลังเลไมํเชื่อมั่นในตนเอง 
 10. พูดติดอํางหรือพุดตะกุกตะกัก 
 11. เขําอํอนและมือสั่น 
 12. เสียงพูดเบากวําปกติ 
 13. เหงื่อออกมากกวําปกติ 
 14. เกิดอาการปั่นป่วนในท๎อง 
 15. ร๎ูสึกเครียดหรือเกร็งที่ชํองท๎อง 
 16. เกิดอาการกลัวอยํางมากกํอนขึ้นพูด 
 17. หวาดวิตกวําผู๎ฟังไมํชอบหรือไมํเห็นด๎วย 
 การขจัดการตื่นเวที การตื่นเวทีเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อผู๎พูดขาดความมั่นใจใน
ตนเอง หรือเพราะความหวั่นเกรงไปตํางๆ นานา แตํจะเกิดมากน๎อยเพียงใด ยํอมขึ้นอยูํกับการ
แสดงออกของผู๎พูดแตํละคนเป็นส าคัญ วิธีการขจัดและแก๎ไขการตื่นเวที กระท าได๎ดังนี้  
 1. การสร๎างทัศนคติที่ถูกต๎องเหมาะสม 
 2. การลดอาการแสดงออกทางอารมณ์ 
 3. การสร๎างความมั่นใจในตนเอง 
 การสร้างความมั่นใจในการพูด ความมั่นใจในตนเอง เป็นความร๎ูสึกที่ผู๎พูดเชื่อวํา
ตนเองสามารถท าได๎ หรือพูดได๎ตามที่คาดหวัง สังเกตได๎จากกิริยาอาการที่แสดงออก ลีลาการพูด 
หรือสาระที่พูด ฯลฯ 
 
 สาเหตุที่ท าให้ผู้พูดขาดความมั่นใจในการพูด 
 1. ขาดความร๎ูในเร่ืองที่พูด เนื่องจากไมํได๎ศึกษา หรือร๎ูเพียงผิวเผิน จึงท าให๎ขาด
ความมั่นใจในการพูด 
 2. ขาดการเตรียมตัว จึงไมํมีแผนในการด าเนินการวําจะพูดกับใคร ที่ไหน อยํางไร 
 3. ขาดการฝึกฝน ท าให๎การพูดไมํคลํองแคลํว พูดไมํออก หรือพูดได๎ไมํดี 
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 4. ขาดประสบการณ์ เนื่องจากไมํเคยฟังการพูดที่เป็นทางการ หรือไมํเคยพูดในที่
ชุมชนมากํอน 
 5. ขาดความกล๎า เนื่องจากมีอารมณ์อํอนไหวไมํมั่นคง และขาดความตั้งใจที่แนํว
แนํ จึงท าให๎พูดวกไปวนมา หลงๆ ลืมๆ จับต๎นชนปลายไมํถูก 
 วิธีสร้างความมั่นใจในการพูด 
  1. แสวงหาความร๎ู ผู๎พูดควรศึกษาหาความร๎ูให๎ทันโลกทันเหตุการณ์โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งเร่ืองที่จะพุด ต๎องศึกษาให๎กว๎างขวางและลึกซึ้ง 
  2. ตรวจดูความพร๎อม ผู๎พูดต๎องเตรียมความพร๎อมของตนเอง เตรียมความพร๎อมใน
เร่ืองที่จะพูด รวมทั้งวิเคราะห์ผู๎ฟังกํอนการพูด ทั้งนี้เพื่อจะได๎พูดในเร่ืองที่ผู๎พูดถนัดตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์และโอกาสที่จะพูด 
  3. หมั่นย๎อมใจตน ผู๎พูดต๎องมีความมั่นใจและเตือนสติตนเองอยูํเสมอวํา เราต๎องท า
ได๎ เพราะได๎เตรียมการมาอยํางดีที่สุดแล๎ว จึงไมํควรกังวลเร่ืองใดอีก 

  4. ฝึกฝนบํอยๆ ผู๎พูดควรฝึกฝนการพูดบํอยๆ เพื่อให๎เกิดความคลํองแคลํวช านาญ 
ดังค ากลําวของ เดล คาร์เนกี้  ที่วํา “สิ่งส าคัญที่สุดในการสร๎างความกล๎าหาญและความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ก็คือ ฝึกหัด ฝึกหัด ฝึกหัด” 

  5. คํอยๆ สั่งสมประสบการณ์ ผู๎พูดต๎องหมั่นหาประสบการณ์ โดยหาโอกาสฟังการ
พูดของนักพูดที่มีชื่อเสียง เพื่อสังเกตลีลาทําทาง และเก็บรวบรวมข๎อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช๎ใน
การพัฒนาตนเอง 

 6. ปฏิภาณดี หมายถึง ผู๎พูดต๎องมีไหวพริบในการแก๎ปัญหา รวมทั้งร๎ูจักควบคุม
อารมณ์ตนเองให๎มั่นคง ไมํหวั่นไหวไปกับสถานการณ์ ปฏิภาณดีอยูํที่ความมั่นใจ แตํไมํใชํเคอะเขิน 
จงคิดเสียวํา “ผู๎ฟังใชํอื่นไกล แท๎จริงไซร๎ลูกหนี้เรา” แล๎วทํานจะมั่นใจมากขึ้น 

 7. มีชั้นเชิงการพูด ผู๎พูดแม๎จะมีความมั่นใจในตนเองมากเพียงใด แตํถ๎าขาดชั้นเชิง
ในการพูดก็มักจะจนมุมได๎งํายๆ การมีชั้นเชิงดีจะชํวยเสริมสร๎างความมั่นใจให๎แกํผู๎พูดได๎มากขึ้น
เพราะชํวยให๎ผู๎พูดวิเคราะห์ได๎วําจะพูดอยํางไร พูดในโอกาสไหน ในสถานการณ์อยํางไร จึ งจะท า
ให๎ผู๎ฟังพอใจ หรือมีอะไรบ๎างที่ควรและไมํควรพูด เป็นต๎น  

 ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์ (2519 : 57) ได๎เสนอแนะข๎อควรปฏิบัติเพื่อขจัดการตื่นเวที 
สรุปได๎ดังนี้  

 1. ขณะที่นั่งรอเพื่อขึ้นพูดนั้น ถ๎าร๎ูตัววําเกิดความกังวลหรือตื่นเต๎นให๎หายใจเข๎า
ลึกๆ แล๎วผํอนลมหายใจออกช๎าๆ ประมาณ 4-5 ครั้ง 
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 2. เมื่อเร่ิมพูดถ๎าร๎ูสึกวําเสียงสั่นหรือยังมีความประหมํา ให๎พูดช๎าๆ แสดงสีหน๎ายิ้ม
แย๎ม พร๎อมทั้งแสดงทําทางประกอบการพูด 

 3. พยายามปลอบใจตนเองวําไมํมีอะไรนํากลัวและคิดวําผู๎ฟังก าลังมองเราด๎วย
ความศรัทธาและให๎ก าลังใจ 

 4. กํอนขึ้นเวที ผู๎พูดควรท าตัวสบายๆ เพื่อไมํให๎เกิดความเครียด เชํน ดื่มน้ า เดิน
ผํอนคลาย นึกถึงเร่ืองตลกๆ หรือครวญเพลงเบาๆ เป็นต๎น 

 5. หลีกเลี่ยงการแตํงกายที่ตึง รัดแนํน ซึ่งเป็นอุปสรรคตํอการพูด 
 6. อยําตั้งใจพูดเกินไป เพราะจะท าให๎เกิดความเครียดและพูดได๎ไมํดี 
 7. ควรพูดให๎เป็นธรรมชาติและเป็นตัวของตัวเอง 
 การขจัดการตื่นเวที แม๎จะมีขั้นตอนและวิธีการที่หลากหลาย แตํก็มิได๎หมายความ

วําถ๎าผู๎พูดทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางเหลํานี้แล๎ว จะสามารถขจัดการตื่นเวทีได๎เสมอไป 
ทั้งนี้เพราะการตื่นเวทีของผู๎พูดแตํละคน อาจเกิดจากคุณสมบัติหรือสภาพแวดล๎อมที่แตกตํางกัน 
อยํางไรก็ตามผู๎เขียนในฐานะที่เคยเป็นวิทยากรบํอยคร้ัง เห็นวําแนวทางที่จะชํวยขจัดการตื่นเวทีได๎
ในเบื้องต๎น นอกจากการเตรียมตัวผู๎พูดแล๎ว ยังต๎องค านึงถึงการเตรียมเร่ืองที่จะพูด และการฝึกพูด
อีกด๎วย ซึ่งรายละเอียดจะกลําวตํอไป 

 
 อิริยาบถในการพูดแม๎จะมีความส าคัญที่หลากหลาย แตํถ๎าผู๎พูดสามารถเรียนร๎ูและน ามา

ปฏิบัติให๎เหมาะสมกับสถานการณ์ของการพูด ก็จะชํวยให๎บรรยากาศของการพูดนั้นๆ มีชีวิตชีวา
และเกิดสีสันมากขึ้น ในทางตรงกันข๎าม ถ๎าผู๎พูดไมํเข๎าใจหรือแสดงอิริยาบถตํางๆ ที่ไมํเหมาะสมกับ
สถานการณ์ ก็จะกํอให๎เกิดปัญหาและกลายเป็นอุปสรรคตํอการพูดได๎ 
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3. การเตรียมเนื้อเร่ือง  ผู๎พูดจะต๎องเตรียมเนื้อเร่ืองลํวงหน๎าเพื่อให๎การพูดแตํละคร้ัง 
ประสบความส าเร็จ   มีขั้นตอนในการเตรียมเนื้อเร่ือง  ดังนี้ 

    3.1  การเลือกเร่ืองที่จะพูด  การพูดแตํละคร้ัง  ถ๎าผู๎พูดมีโอกาสเลือกเร่ืองได๎เองควร 
เลือกเร่ืองที่ตนเองมีความร๎ูดี  เป็นเร่ืองที่นําสนใจ ทันสมัย  เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับผู๎ฟัง  
แตํถ๎ามีการก าหนดเน้ือเร่ืองมาให๎  ผู๎พูดจะต๎องท าความเข๎าใจในหัวข๎อเร่ืองให๎ถํองแท๎เพื่อจะดูวําเรา
มีความรู๎เพียงพอที่จะพูดหรือไมํ  หลังจากเลือกเร่ืองได๎แล๎ว  ผู๎พูดต๎องก าหนดขอบเขตของเร่ืองที่พูด
โดยค านึงถึงกลุํมผู๎ฟังและโอกาสส าหรับการพูดเป็นส าคัญ 

3.2  การวางโครงเร่ือง    ผู๎พูดควรจะมีการวางโครงเร่ืองให๎ชัดเจนวําจะน าเสนอ 
เนื้อหาประเด็นใดบ๎าง โดยจัด เนื้อหาสาระส าคัญของข๎อความทั้งหมดให๎เป็นไปตามล าดับ
และมีความตํอเนื่องกัน     

3.3  การจัดล าดับเน้ือหา  การจัดล าดับเน้ือหาแบํงออกเป็น  3  สํวน  คือ  ค า 
ปฏิสันถารหรือค าทักทาย  รายละเอียดของเน้ือเร่ือง  และค าลงท๎าย  ดังนี ้

1.  ค าปฏิสันถารหรือค าทักทาย    มีหลักดังนี้ 
- ค าปฏิสันถารที่เป็นพิธีการ  สํวนมากใช๎ในงานพิธีการ  นิยมเรียกเฉพาะ 

ต าแหนํงของผู๎มารํวมงาน เชํน  “ทํานอธิการบดี  รองอธิการบดี  และคณาจารย์   ทุกทําน”  หรืออาจ 
น าหน๎าต าแหนํงด๎วยค าวํา  “กราบเรียน”  หรือ  “เรียน”  ก็ได ๎

-  ค าปฏิสันถารที่ไมํเป็นพิธีการ  เชํน  ในงานประชุมภายใน  อภิปราย 
ปราศรัย ฯลฯ  ค าปฏิสันถารที่ไมํเป็นพิธีการนี้  จะค าแสดงความร๎ูสึกเข๎าไปในตอนท๎ายด๎วย  เชํน  
“เรียน ทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติที่เคารพทุกทําน”   “เรียน  ทํานคณบดี  คณาจารย์  และนักศึกษาทุก 
คน”  ถ๎ามีพระภิกษุอยูํในที่นั้นด๎วย  ให๎กลําวค าปฏิสันถารกับพระภิกษุกํอนจึงกลําวกับผู๎ฟังทั่วไป  
โดยใช๎ค าปฏิสันถารกับพระภิกษุวํา  “นมัสการพระคุณเจ๎า” 

2.  รายละเอียดของเน้ือหา  โดยทั่วไปรายละเอียดของการพูดม ี3 ขั้นตอน  คือ 
ค าน าหรือการเร่ิมเร่ือง   เน้ือเร่ืองหรือการด าเนินเร่ือง  และการสรุปเร่ือง  คือ 

-   ค าน าหรือการเร่ิมเร่ือง  เป็นการพูดชํวงแรกที่มีความส าคัญมาก  เพราะ 
จะกระตุ๎นให๎ผู๎ฟังสนใจติดตามเนื้อเร่ืองตํอไป  ควรใช๎ถ๎อยค าให๎จับใจผู๎ฟัง อาจขึ้นต๎นด๎วยการใช๎
ค าถามที่เร๎าใจ  ใช๎ข๎อความที่ชวนให๎ฉงนสนเทํห์  ประหลาดใจ  ยกสุภาษิต  ค าพังเพย  ค าคม       
บทร๎อยกรองหรือวาทะของผู๎มีชื่อเสียง  นอกจากนี้อาจจะยกเหตุการณ์  นิทาน  มากลําวน าเพื่อสร๎าง
บรรยากาศและเร๎าความสนใจของผู๎ฟัง  ควรหลีกเลี่ยงค าพูดถํอมตัวหรือขออภัยในความไมํพร๎อม  
ไมํพูดอ๎อมค๎อม  วกวน  หรือนอกเร่ืองจนหลงประเด็น 
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                     -  เนื้อเร่ืองหรือการด าเนินเร่ือง    ผู๎พูดต๎องเตรียมเนื้อหาสาระให๎พร๎อม  
โดยเรียบเรียงเน้ือหาให๎ด าเนินไปตามล าดับเหตุการณ์หรือเวลาเพื่อไมํให๎สับสน  เนื้อหาแตํละหัวข๎อ
ต๎องสัมพันธ์กันอยํางมีเหตุผล  มีการขยายความเพื่อเพิ่มเนื้อเร่ืองให๎ชัดเจนขึ้น  อาจใช๎วิธีการนิยาม
ความหมายหรือให๎ค าจ ากัดความ  การให๎เหตุผล  การเปรียบเทียบ  การยกตัวอยําง  ตลอดจนใช๎
อุปกรณ์ตําง ๆ มาประกอบให๎เหมาะสม 
                - การสรุป  เป็นการสร๎างความประทับใจให๎แกํผู๎ฟัง  ผู๎พูดจะต๎องประมวล
ความคิดที่เป็นสาระส าคัญหรือเป็นจุดเดํนเพื่อเร๎าใจผู๎ฟังให๎เห็นความส าคัญของเร่ืองที่พูด จูงใจให๎
กระท าอยํางใดอยํางหนึ่งตามที่ผู๎พูดต๎องการ การสรุปมีหลายวิธี  เชํน  ย้ าสาระส าคัญของเนื้อเร่ือง  
ให๎ข๎อคิด  อ๎างอิงถ๎อยค าของนักปราชญ์หรือผู๎มีชื่อเสียง ใช๎ส านวนสุภาษิต  ค าคม  บทร๎อยกรอง   
วาทะของบุคคลส าคัญ  หรืออาจสรุปด๎วยการชักชวน เรียกร๎องให๎ผู๎ฟังคล๎อยตามก็ได๎ 

3.  ค าลงท๎าย   หลังจากกลําวสรุปปิดท๎ายเร่ืองแล๎ว  มักใช๎ค าวํา  ขอบคุณ  หรือ 
สวัสดี  ซึ่งกลําวตอนจบเร่ืองพูดและลงจากเวที  หรือผู๎พูดอาจไมํมีค าใดเลยก็ได๎  โดยพยายามจบลง
ด๎วยถ๎อยค าที่เตรียมมาอยํางดี  ก๎มศีรษะแล๎วลงจากเวที 

3.4  การเตรียมต๎นฉบับ  เมื่อผู๎พูดค๎นคว๎าและเรียบเรียงเน้ือหาได๎ครบถ๎วนตาม 
หัวข๎อที่วางไว๎ในโครงเร่ืองแล๎ว  ก็น ามาเขียนลงในกระดาษรําง  เร่ิมตั้งแตํค าปฏิสันถาร  ค าน าหรือ
ค าขึ้นต๎น  เนื้อเร่ือง บทสรุปและค าลงท๎าย แล๎วจึงอํานทบทวนเพื่อแก๎ไขภาษาให๎เหมาะสมและ
รัดกุม  ตรวจทานเนื้อเร่ืองให๎ตรงกับเป้าหมายที่วางไว๎  โดยพิจารณาเกี่ยวกับการล าดับความคิด การ
เรียบเรียงถ๎อยค าภาษามีความสัมพันธ์ตํอเนื่องกันดีหรือไมํ  ถ๎าผู๎พูดได๎มีโอกาสตรวจทานแก๎ไข
ต๎นฉบับ ยิ่งมากคร้ังเทําใดก็เทํากับผู๎พูดได๎เห็นจุดบกพรํองและแก๎ไขข๎อบกพรํองนั้น ๆ กํอนพูด  
และเป็นการทบทวนเร่ืองที่จะพูดตามไปด๎วย 

3.5  การฝึกซ๎อมพูด   การฝึกซ๎อมพูดเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะท าให๎ผู๎พูดประเมินการพูด 
และมีโอกาสแก๎ไขข๎อบกพรํองการพูดของตนเองกํอนที่จะขึ้นพูดจริง  การฝึกซ๎อมมากจะชํวยให๎ผู๎
พูดจ าเนื้อเร่ืองได๎  และเตรียมการใช๎อากัปกิริยาทําทางประกอบการพูดได๎สอดคล๎องเป็นธรรมชาติ
กับเร่ืองที่พูด  เมื่อพูดจริงจะได๎ไมํเคอะเขิน  นอกจากนี้ยิ่งฝึกซ๎อมมากเทําไรก็ยิ่งท าให๎พูดได๎
คลํองแคลํว  โดยอาจฝึกซ๎อมพูดคนเดียวหน๎ากระจก  ในห๎องนอน  ห๎องประชุม  ด๎วยการออกเสียง
ดัง ๆ เหมือนพูดจริงทุกประการ  หรือฝึกซ๎อมพูดกับผู๎ที่คุ๎นเคย   เชํนเพื่อน  ญาติพี่น๎อง  ผู๎รํวมงาน  
ครู  อาจารย์  ซึ่งจะคอยแนะน าข๎อบกพรํองตําง ๆ 
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ลักษณะของการพูดให้ประสบความส าเร็จ 
 
 การพูดที่หวังผลส าเร็จนั้นท าไมํได๎งํายนัก นอกจากมีความสนใจ มีความร๎ูความสามารถ
รอบตัวแล๎ว ควรจะมีการฝึกหัดมาอยํางถูกวิธีมากพอ สนใจศึกษาศิลปะการพูด เป็นนักสังเกตจ า 
และที่ส าคัญไมํแพ๎การฝึก คือความมีศรัทธาเลื่อมใสจะเป็นนักพูดที่ดีตลอดเวลา เมื่อพบเห็นบุคคล
อ่ืนที่มีความสามารถทางด๎านนี้ก็เกิดความชื่นชมยินดีอยากจะมีความสามารถเชํนนั้นบ๎าง และต๎องมี
ความเพียงอยํางแนํวแนํ 
 ส าเนียง มณีกาญจน์ และสมบัติ จ าปาเงิน (2553 : 27 - 28) ได๎ให๎ข๎อสังเกตในเร่ือง “พูดเป็น 
พูดไมํเป็น” ซึ่งเกี่ยวกับลักษณะในการพูดไว๎ดังนี้  
 

1. พูดเป็น 
การพูดเป็นในที่นี้ มีลักษณะ 4 ประการ คือ 
1. เนื้อหาสาระ นําสนใจ มีข๎อมูลที่ถูกต๎องอาจได๎มาจากทั้งประสบการณ์ ความร๎ู และ

การศึกษาค๎นคว๎า 
2. มีวาทศิลป์ คือ มีความสามารถในการแสดงออก การสร๎างความเชื่อถือ ความสนใจ ความ

พอใจ และความเข๎าใจในหมูํผู๎ฟัง อันประกอบด๎วยการใช๎ถ๎อยค าน้ าเสียง ทําทาง สายตา อารมณ์ขัน 
ฯลฯ 

3. มีบุคลิกลักษณะดี เรียบร๎อย สงําผําเผย เชื่อมั่น หนักแนํน เยือกเย็น มีอัธยาศัยไมตรี มี
น้ าใจ มีเมตตา 

4. มีความจริงใจ ตํอผู๎ฟัง มุํงประโยชน์สํวนรวม ต๎องการจะให๎เกิดการสร๎างสรรค์ ไมํใช๎เลํห์
ลิ้นคารมไปในการหาประโยชน์สํวนตัวเพียงอยํางเดียว 

อยํางไรก็ดี การขาดประสบการณ์ หรือการฝึกที่ดีพอก็ยากจะประสบความส าเร็จอยํางเต็มที่ 
ดังนั้น หากมีโอกาสที่จะฝึกการพูดเมื่อใด จงอยําละโอกาสนั้นเสียและในเวลาไมํนานนักก็อาจเป็น
นักพูดที่ดีก็ได๎ 
 

2. พูดไม่เป็น 
การพูดไมํเป็นในที่นี้ มีลักษณะ 4 ประการ คือ 
1. พูดยาวไป ยืดยาดเยิ่นเย๎อเกินเวลาก าหนด ท าให๎ผู๎ฟังเบื่อหนํายไมํสนใจฟัง ทั้งยังเป็นการ

ท าลายเวลาของสํวนรวม 
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2. พูดสั้นไป ขาดสาระส าคัญ ไมํเกิดประโยชน์เทําที่ควร ผู๎ฟังยังไมํทันได๎ใครํครวญหรือ
ได๎รับข๎อมูลที่เพียงพอ ยังไมํเข๎าใจเร่ืองตลอดก็จบเร่ืองเสียแล๎ว 

3. พูดไมํชวนฟัง ไมํใครํครวญกํอนพูด ผู๎ฟังไมํพอใจหรือเกิดเจ็บช้ าน้ าใจ ไมํเกิดประโยชน์
ในทางสร๎างสรรค์ ผู๎พูดไมํร๎ูจักเอาใจเขามาใสํใจเรา 

4. พูดไมํร๎ูเร่ือง ผู๎ฟังจับใจความไมํได๎เพราะผู๎พูดพูดสับสนวกวนขาดการขยายความที่ดีพอ 
ไมํร๎ูจักใช๎ถ๎อยค าที่ชํวยให๎เข๎าในงําย เมื่อพูดจบแล๎ว ผู๎ฟังยังไมํร๎ูเร่ืองวําผู๎พูดต๎องการอะไรกันแนํ 

นอกจากนี้ส าเนียง มณีกาญจน์ และสมบัติ จ าปาเงิน (2553:29-30) ได๎ประมวลหนทางไปสูํ
ความส าเร็จในการพูด เทําที่ประมวลได๎จากการฝึกอบรมผู๎พูดของสมาคมนักพูดแหํงประเทศไทย มี 
27 ประการ ดังนี้ 

1. เตรียมตัวให๎พร๎อม 
2. รับผิดชอบตํอเวลาของที่ประชุม 
3. มีความกระตือรือร๎นที่จะพูดให๎ดีที่สุด 
4. เชื่อมั่นตนเองและการพูดที่ได๎เตรียมมา 
5. แตํงกายสุภาพเรียบร๎อย ไมํฉูดฉาดรํุมรําม หรือมีเคร่ืองประดับมากเกินไป 
6. จ าได๎ดีวําจะกลําวกับผู๎ฟังในประโยคแรกวําอะไร 
7. จ าจุดมุํงหมายของการพูดของตนในขณะนั้นไว๎ให๎มั่นคง 
8. เตรียมเฉพาะอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการพูดให๎พร๎อม 
9. อยําอิดเอ้ือนชักช๎า เมื่อได๎รับค าเชิญให๎พูด 
10. มีความเป็นกันเองกับผู๎ฟัง 
11. ทักทายพิธีกรและผู๎ฟังได๎ถูกต๎อง 
12. อยําเร่ิมการพูดด๎วยการออกตัว ขออภัย หรือถ๎อยค าที่เยิ่นเย๎อเลื่อนลอย 
13. อยําพูดอุบอิบอ๎อมแอ๎มในล าคอ หรือใช๎เสียงเบาเกินไป 
14. อยําท าทําทางหลุกหลิก ล๎วงแคะแกะเกาให๎ที่เป็นที่นําร าคาญ 
15. อยําหลบสายตาผู๎ฟัง 
16. อยําใช๎ถ๎อยค าก๎าวร๎าว เสียดสีดูหมิ่นผู๎ฟัง 
17. อยําคุยโว โอ๎อวดตัวเอง 
18. อยําดูหมิ่นสถาบันอันควรเคารพ 
19. อยําชี้หน๎าผู๎ฟัง 
20. อยําพูดไมํร๎ูจักจบ 
21. อยําเสแสร๎ง เพราะการพูดไมํใชํการซ๎อมละคร 
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22. เปิดเผยและจริงใจ 
23. จบการพูดให๎นําประทับใจ 
24. เดินลงจากเวทีด๎วยความสงําผําเผย โดยไมํต๎องแสดงกิริยาอันไมํนําดูใดๆ 
25. ควบคุมจิตใจให๎สงบ และร าลึกถึงการพูดในคร้ังนั้น 
26. บันทึกข๎อบกพรํอง เพื่อพิจารณาแก๎ไขหาทางท าให๎ดีขึ้นตํอไป 
27. อยําหลงระเริงตํอค าสรรเสริญเยินยอ ของผู๎ที่ปราศจากความจริงใจ 
ร๎อยเอก ดร.จิตรจ านง สุภาพ เจ๎าของทฤษฎีการพูดชื่อ ระบบทรีซาวนด์ หรือสามสบาย คือ 

ฟังสบายหู ดูสบายตา พาสบายใจ ได๎สรุปสูตรส าเร็จในการพูดไว๎เป็นบันได 13 ขั้นของนักพูด นัก
ถํายทอดที่ประสบความส าเร็จไว๎ดังนี้ 

บันได 13 ขั้น สูํการพูดที่ประสบความส าเร็จ 
1. เตรียมให๎พร๎อม 
2. ซักซ๎อมให๎ดี 
3. ทําทีให๎สงํา 
4. หน๎าตาให๎สุขุม 
5. ทักที่ประชุมไมํวกวน 
6. เร่ิมต๎นให๎โน๎มน๎าว 
7. เร่ืองราวให๎กระชับ 
8. ตาจับที่ผู๎ฟัง 
9. เสียงดังแตํพอด ี
10. อยําให๎มีเอ๎ออ๎า 
11. ดูเวลาให๎พอครบ 
12. สรุปจบให๎จับใจ 
13. ยิ้มแย๎มแจํมใสตลอดการพูด 
บันได 13 ขั้น สูํการเป็นนักพูดที่ประสบความส าเร็จนั้น ถือเป็นจุดสรุปหลักการหรือศิลปะ

ในการพูดตํอที่ชุมนุมได๎ดี การเป็นนักพูดที่ประสบความส าเร็จนั้นจะต๎องลงมือปฏิบัติทันที เร่ิมต๎น
ทันทีและพร๎อมที่จะเผชิญกับอุปสรรคตํางๆโดยใช๎เวลา แนวทาง และหลักการเป็นอาวุธ แผ๎วถาง
ทางเดินบนเส๎นทางการพูด ด๎วยการหาทางสกัดจุดบอด มุํงสูํการเป็นยอดนักพูดที่ดีและมีชื่อเสียงใน
อนาคต 
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สรุป 
 
 การพูดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เพราะผู๎พูดต๎องใช๎ทั้งความร๎ูและทักษะประกอบกัน การพูด
ที่ดีผู๎พูดต๎องเข๎าใจถึงจุดประสงค์ของการพูด รวมทั้งต๎องเรียนร๎ูองค์ประกอบพื้นฐานอ่ืนๆ เชํน หลัก
และทฤษฎีการพูด ข๎อดีและข๎อจ ากัดของการสื่อสารด๎วยค าพูด เป็นต๎น การเรียนร๎ูพื้นฐานการพูด
ดังกลําวจะชํวยให๎ผู๎พูดสามารถพูดได๎บรรลุผลตามความมุํงหมายอยํางไรก็ดา การพูดที่ดีจะไมํมอง
วําผู๎พูด พูดเกํงหรือพูดได๎ แตํมองวําผู๎พูด พูดดี พูดเป็น หรือพูดให๎เกิดประโยชน์ หรือไมํอยํางไร 
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง การพูดในขั้นพื้นฐาน ผู๎พูดที่ดีจะต๎องค านึงอยูํเสมอวํา ควรพูดอยํางไรจึงจะท าให๎
ผู๎ฟัง ฟังแล๎วสบายหู ดูแล๎วสบายตา พาให๎สบายใจ 
 ประเภทของการพูดแบํงออกได๎หลายลักษณะ ซึ่งแตํละลักษณะก็ขึ้นอยูํกับเหตุผลและความ
จ าเป็นของการพูดเป็นส าคัญ อยํางไรก็ตามการแบํงประเภทของการพูดด๎วยทั่วไปมักแบํงออกเป็น 3 
ลักษณะ คือ แบํงตามลักษณะของการพูด แบํงตามโอกาสที่พูด และแบํงตามจุดมุํงหมายของการพูด 
การได๎เรียนร๎ูถึงหลักเกณฑ์ของการพูดในแตํละประเภท จะชํวยให๎ผู๎พูดสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ของการพูดได๎เหมาะสม รวมทั้งมีโอกาสเตรียมความพร๎อมกํอนถึงเวลาพูดด๎วย 
 การพูดที่ดี ผู๎พูดควรเตรียมการตามล าดับขั้นตอน ทั้งนี้ เพื่อให๎การพูดนั้นๆส ามารถ
ด าเนินการไปสูํเป้าหมาย ผู๎พูดที่มีบุคลิกภาพดี มีทําทีสงําผําเผย หรือมีอิริยาบถที่นําชื่นชม ยํอมเป็น
ที่ต๎องตาต๎องใจของผู๎ฟังตั้งแตํเร่ิมแรก นอกจากนี้การแสดงถึงความสามารถในการใช๎ภาษา การ
แสดงความรอบร๎ู หรือการเสนอแนวคิดที่แปลกใหมํ ก็ถือเป็นปัจจัยส าคัญอีกอยํางหนึ่งที่ผู๎พูดทุก
คนควรตระหนัก และหมั่นเตรียมความพร๎อมอยูํ เสมอๆ คุณสมบัติเหลํานี้ เป็นสิ่งสะท๎องถึง
ภาพลักษณ์ของผู๎พูด ซึ่งผู๎ฟังสามารถประเมินได๎ตลอดเวลา การพูดที่ดีจึงควรเตรียมความพร๎อมของ
ผู๎พูดตั้งแตํต๎น 
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ค าถามท้ายบท 
 

1. การพูดคืออะไร มีความส าคัญตํอมนุษย์อยํางไร  
2. ค ากลําวที่วํา “ฟังสบายหู ดูสบายตา พาสบายใจ” ทํานเข๎าใจวําอยํางไร 
3. การพูดที่ดีมีข๎อควรปฏิบัติอยํางไร 
4. สิ่งที่ไมํควรปฏิบัติในการพูดมีอะไรบ๎าง 
5. ประเภทของการพูดแบํงออกได๎เป็นกี่ลักษณะ อะไรบ๎าง 
6. การพูดอยํางเป็นทางการกับการพูดอยํางไมํเป็นทางการ แตกตํางกันอยํางไร  
7. การพูดแบบกะทันหัน เป็นการพูดที่มีลักษณะเชํนไรและมีหลักการพูดอยํางไร 
8. การพูดแบบทํองจ าตํางกับการพูดแบบอํานจากรํางอยํางไร 
9. ผู๎พูดที่ดีควรมีคุณสมบัติอยํางไร 
10. บุคลิกภาพของผู๎พูดมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการพูดหรือไมํ อยํางไร 
11. ความเชื่อมั่นในตนเองของผู๎พูดมีความส าคัญตํอการพูดอยํางไร 
12. ค ากลําวที่วํา “พูดให๎มีลีลาที่นําสนใจ” ทํานเข๎าใจวําอยํางไรโปรดอธิบาย 
13. การต่ืนเวที หมายความวําอยํางไร และมีสาเหตุมาจากอะไร 
14. ค ากลําวที่วํา “โรคเข๎าทางปาก  ภัยก็ออกทางปาก” ทํานเข๎าใจอยํางไรโปรดอธิบาย 
15. ค ากลําวที่วํา “คิดทุกคร้ังกํอนที่พูด  ไมํใชํพูดทุกคร้ังกํอนที่คิด” ทํานเข๎าใจวําอยํางไร

โปรดอธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 
การอ่าน 

 
เนื้อหาประจ าบท 
 ความหมายและความสําคัญของการอ่าน 
 กระบวนการอ่าน 
 จุดมุ่งหมายของการอ่าน 
 ประโยชน์ของการอ่าน 
 ประเภทของการอ่าน 
   1. การอ่านจับประเด็น 
   2. การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
   3. การอ่านตีความ 
 ข้อบกพร่องในการอ่าน 
 การอ่านในชีวิตประจําวัน 
 วิธีฝึกฝนและพัฒนาทักษะการอ่าน 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.บอกประโยชน์ของการอ่านได้ 
 2.หลังจากอ่านเร่ืองจบสามารถแบ่งประเภทของการอ่านได้อย่างถูกต้อง 
 3.สามารถบอกข้อบกพร่องในการอ่านมาพอสังเขป 
 4.ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ให้นักศึกษาทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
 2. ให้นักศึกษาอภิปรายความหมาย ความสําคัญ และประโยชน์ของการอ่าน 
 3. ให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
 4. ให้นักศึกษาสรุปและยกตัวอย่างเกี่ยวกับข้อบกพร่องของการอ่าน 
 5. ให้นักศึกษาอภิปรายสารที่ได้จากการอ่านในชีวิตประจําวัน 
 6. นักศึกษาสามารถฝึกและพฒันาความสามารถในด้านทักษะการอ่านได้ 
 7. ให้นักศึกษาทํากิจกรรมแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 
 1. แผ่นใส (เคร่ืองฉายข้ามศีรษะ) 
 2. Microsoft Power Point  
 3. วีดิทัศน์, VCD, DVD 
 4. เอกสารประกอบการสอน 
 5. การทําแบบฝึกในระบบ E-Learning 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 1. จากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา 
 2. จากการตอบคําถามของนักศึกษา ทั้งโดยปากเปล่าและการเขียนตอบในกระดาษ 
 3. จากการสังเกตพฤติกรรมและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา 
 4. จากการร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
 5. จากทํากิจกรรมและการตอบคําถามแบบฝึกหัด 
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บทที่ 5 
การอ่าน 

 
ความหมายและความส าคัญของการอ่าน 
 
 การอ่านเป็นทักษะประเภทหนึ่งที่มนุษย์ใช้สําหรับสืบค้นและเรียนรู้บรรดาศิลปวิทยาการ
แขนงต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้  ความคิดและประสบการณ์ที่นอกเหนือจากการได้รับรู้และ
สัมผัสได้ด้วยตนเอง  ซึ่ง  ภาณี  อัตตโสภณ  (2541: 1) กล่าวว่า “การอ่านเป็นประตูบานแรกที่จะเปิด
ออกสู่โลกของการศึกษา” และนอกจากนั้นการอ่านยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้อีก
ด้วย 
 

1. ความหมายของการอ่าน 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (๒๕๔๖ : ๑๓๖๔) ให้ความหมายของการอ่านว่า 
การอ่าน คือ ว่าตามตัวหนังสือ  ถ้าออกเสียงด้วยเรียกว่าอ่านออกเสียง ถ้าไม่ต้องออกเสียงเรียกว่า 
อ่านในใจ ; สังเกตหรือพิจารณาดูเพื่อให้เข้าใจ เช่น อ่านสีหน้า อ่านริมฝีปาก อ่านใจ ; ตีความ เช่น 
อ่านรหัส อ่านลายแทง; คิด ,นับ  (ไทยเดิม) 

นอกจากนี้ เปลื้อง ณ นคร (2542 : 67) ได้อธิบายความหมายของการอ่านว่า คือการถ่ายทอด
ความคิดจากหนังสือของผู้ประพันธ์ไปยังผู้อ่าน ด้วยผู้ประพันธ์ต้องการให้ผู้อ่านได้เห็นความคิด
ความรู้สึกของตน ถ้าผู้อ่านสามารถตีความหมายของหนังสือได้  และสามารถรู้จุดมุ่งหมายของ
ผู้ประพันธ์ได้ก็จะเชื่อได้ว่า “อ่านหนังสือเป็น”  

โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล (2546 : 4) ให้ความหมายของการอ่านว่า การอ่าน คือ การรับรู้หรือ
เข้าใจความหมายจากตัวหนังสือ หรือถ้อยคําที่ผู้เขียนสื่อถึงผู้อ่าน นอกจากนี้อาจหมายรวมถึง
เคร่ืองหมาย และภาพต่างๆที่ผู้ส่งสารประสงค์ให้ผู้รับสารได้รับรู้หรือเข้าใจด้วย 

สอดคล้องกับ ทวี สมหวัง (2549 : 3) ได้อธิบายความหมายของการอ่าน คือกระบวนการ
ทางสมองที่มนุษย์แปลสัญลักษณ์ออกมาเป็นความหมายเร่ืองราวและความคิด หากสามารถที่จะนํา
ความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์ วิจักษณ์ วิจารณ์ วิพากษ์อย่างมีวิจารณญาณ สิ่งที่อ่านได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมจึงจะนับว่าอ่านเป็น   
 ดังนั้นการอ่านจึงหมายถึง  การที่ผู้ รับสารแปลความหมายจากตัวอักษร  สัญลักษณ์ที่
ปรากฏแก่สายตาให้ออกมาเป็นความรู้  ความคิด  ความเข้าใจในเชิงของการสื่อสาร  แล้วผู้อ่าน
สามารถนําความคิดความเข้าใจที่ได้จากการอ่านนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ 



 163 

 2. ความส าคัญของการอ่าน 
 สนิท  สัตโยภาส  (2542 : 137 - 138)  กล่าวว่า  การอ่านมีความสําคัญและอํานวยประโยชน์
อย่างมากมาย  ซึ่งกล่าวโดยสรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้ 
  1.  การอ่านช่วยให้ได้รับความรู้ มีความรอบรู้ไม่แคบอยู่เฉพาะเร่ือง 
  2.  การอ่านช่วยพัฒนาความคิดและยกระดับสติปัญญาให้สูงขึ้น 
  3.  การอ่านเป็นเคร่ืองมือสําคัญของการศึกษา 
  4.  การอ่านช่วยให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
  5.  การอ่านช่วยปรับปรุงบุคลิกภาพให้ดีได้ 
  6.  การอ่านช่วยแก้ปัญหาในใจได้ 
  7.  การอ่านทําให้เกิดความจรรโลงใจ ได้รับความเพลิดเพลินได้ 
  8.  การอ่านช่วยให้คนใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า 
  
 
กระบวนการการอ่าน 
 

การอ่านเป็นกระบวนการรับสาร และการที่จะเข้าใจสารได้ตรงตามที่ผู้เขียนต้องการนั้ น
ไม่ใช่ของง่าย ทั้งประโยชน์ที่ผู้รับสารได้รับก็ไม่เท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้รับสาร
แต่ละคน นับต้ังแต่การมองเห็นคํา สัญลักษณ์ หรือข้อความ รับรู้คํา สัญลักษณ์ ข้อความแล้วแปลคํา 
สัญลักษณ์ ข้อความนั้นๆ เป็นคําพูด หรือลายลักษณ์อักษรกระบวนการในการอ่านมีขั้นตอนดังนี้ 

1. การรู้จักคํา การมองเห็นตัวอักษร สัญลักษณ์ หรือข้อความชัดเจน สามารถรับรู้คํานั้น 
ได้ทันทีว่าอ่านอย่างไร  กระบวนการอ่านเกิดขึ้น เมื่อผู้อ่านรับรู้ความหมายของคํา ภาษา ที่ผู้เขียน
ถ่ายทอดเป็นตัวอักษรได้เข้าใจตรงกันตามปกติการอ่านจะไม่อ่านเป็นคําๆ หรือทีละคํา แต่จะอ่าน
เป็นวลี ประโยค ข้อความหรือเร่ืองราว  ดังนั้น เมื่ออ่านข้อความที่ยาวขึ้น หากรู้จักคํามากเท่าใดก็จะ
ยิ่งเข้าใจเร่ืองราวที่อ่านมากขึ้น 

2. การเข้าใจความหมายของสาร เมื่ออ่านเห็นคําต่างๆ ที่ประกอบเป็นข้อความหรือ 
เร่ืองราวแล้ว เข้าใจความหมายไปตามความหมายลําดับ ซึ่งเป็นความหมายที่ผู้เขียนต้องการสื่อโดย
ใช้สัญลักษณ์เป็นตัวแทนการเข้าใจสารแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับการตีความ ซึ่งแตกต่างหรือคล้ายคลึง
กัน ก็แล้วแต่ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับคํา ประโยค หรือข้อความนั้นๆ ผู้อ่านจึงต้องฝึกฝน
การอ่านตีความจนสามารถจับความรู้สึกอารมณ์ ความคิดและความเข้าใจจุดประสงค์ของผู้เขียนได้ 
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3. การมีปฏิกิริยาต่อสาร  เมื่อเข้าใจสารแล้ว ผู้อ่านจะต้องมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารน้ัน  
ผู้อ่านจะประเมินข้อความหรือเร่ืองราวที่อ่านได้ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธ ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์
เดิมของตนมาช่วยพิจารณา ดังนั้น นักอ่านที่รอบรู้จะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งกว่า  

4. การบูรณาการความคิด การอ่านเร่ืองราวต่างๆ ผู้อ่านจะผ่านกระบวนการทั้ง 3 ขั้นตอน   
ในขั้นตอนนี้ผู้อ่านจะรวบรวม และสรุปความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้อ่านแล้วนํามาผสมผสาน หรือ
เปรียบเทียบกับประสบการณ์เก่าๆ ที่เคยสะสมไว้ ต่อจากนั้นสมองจะเลือกรับหรือจดจําเฉพาะสิ่งที่
ต้องการ ซึ่งความรู้ใหม่นี้จะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้มากขึ้น หรืออาจเปลี่ยนแปลง
ประสบการณ์เดิมได้ 
 
จุดมุ่งหมายของการอ่าน 

การอ่านหนังสือในแต่ละคร้ังย่อมมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันซึ่งอาจแบ่งจุดประสงค์ของ
การอ่านได้ 6 ลักษณะ ดังนี ้

1. อ่านเพื่อความรู้   เป็นการอ่านที่สําคัญและจําเป็นต่อวัยศึกษาเล่าเรียน อาจเป็นการอ่าน
เพื่อความรู้ทั่วไปหรือความรู้เฉพาะด้านเพื่อเก็บรวบรวมประเด็นสําคัญๆ และน่าสนใจ โดยบันทึก
ข้อมูลไว้เพื่อนําไปใช้ในโอกาสต่อไป เช่น การอ่านหนังสือเรียน เอกสารทางวิชาการ  เป็นต้น 

2. อ่านเพื่อหาค าตอบ  เป็นการอ่านที่เพื่อต้องการตอบคําถามสั้นๆ หรือสาระสําคัญๆ ผู้อ่าน
ต้องค้นคว้าหาคําตอบจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การอ่านพจนานุกรมเพื่อหาความหมายของ
คําศัพท์   การอ่านจากเว็บไซต์ต่างๆ  เป็นต้น 

3. อ่านเพื่อปฏิบัติตาม เป็นการอ่านเพื่อทําตามคําแนะนําของข้อความหรือหนังสือที่อ่าน 
ผู้อ่านต้องอ่านอย่างต่อเนื่องและต้องทําความเข้าใจทุกขั้นตอน  จึงจะสามารถปฏิบัติได้สําเร็จ เช่น 
การอ่านฉลากยา   การอ่านคู่มือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 

4. อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน  เป็นการอ่านที่มุ่งผ่อนคลายอารมณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้น
จากสภาวะแวดล้อมของสังคมยุคปัจจุบัน เกิดความบันเทิง สนุกสนาน หนังสือที่อ่าน ได้แก่  เร่ืองสั้น 
นวนิยาย วรรณคดี การ์ตูน เป็นต้น 

5. อ่านเพื่อการเขียน เป็นการอ่านที่นําข้อมูลหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่านมาเขียนใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การเขียนรายงาน การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนแสดงความคิดเห็น  

6. อ่านเพื่อฆ่าาเวลา เป็นการอ่านที่ไม่คาดหวังเร่ืองความรู้ หรือเนื้อหาสาระมากนัก เพราะ
มักจะอ่านเพื่อใช้เวลาให้เป็นประโยชน์   เช่น อ่านระหว่างรอรถ หรือผู้ที่นัดหมาย อ่านระหว่างการ
เดินทางที่ใช้เวลานาน เป็นต้น 
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ประโยชน์ของการอ่าน 
 
 การอ่านหนังสือย่อมเกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ดังนี ้ 

1. ประโยชน์ต่อตนเอง คือ 
1.1 ก่อให้เกิดความรอบรู้ คืออ่านมากย่อมรู้มาก เพราะการอ่านเป็นเคร่ืองมือใน          

การแสวงหาความรู้ ที่ลงทุนน้อยแต่ได้กําไรมาก 
1.2 ทําให้เป็นคนทันสมัยอยู่เสมอ  เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ หรือข่าวสารประจําวัน  

ทําให้เป็นผู้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศ 
1.3 เป็นการยกระดับสติปัญญาและพัฒนาความคิด ด้วยผู้อ่านมากย่อมรู้มาก ทําให้มี 

ความปราดเปรื่อง สติปัญญาแตกฉาน วิสัยทัศน์กว้างไกล  สามารถวินิจฉัยความถูกผิดของเร่ืองราว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4 สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างฉับไว ผู้อ่านมากย่อมสั่งสมประสบการณ์มาก  
ประสบการณ์จากการอ่านนั้น สามารถนําไปแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที ด้วยวิธีปรับ เปลี่ยน          
ได้อย่างเหมาะสม 

1.5 ช่วยกระตุ้นและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  ที่จะแสดงออกทั้ง 
การพูดและการเขียน 

1.6 ได้รับความเพลิดเพลินและจรรโลงใจจากการอ่าน เป็นการพักผ่อนไปในตัว เช่น  
การอ่านนิยาย นิทาน บทเพลง ตลอดจนบทกวีต่างๆ 

1.7 ช่วยเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพในการผูกมิตรสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่นทั้งด้าน 
กายภาพและการสนทนาปราศรัยให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

1.8 เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการบริหารเวลาให้เกิดคุณค่า แม้ไม่มี 
ภารกิจอื่นใด นอกจากได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ยังได้ความรู้และประหยัดทรัพย์อีกด้วย 

1.9 ช่วยอํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตจากความยุ่งยากซับซ้อนมาเป็นรวบรัด 
ประหยัดเวลา เช่น การติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติตามขั้นตอน เช่น การติดต่อกับราชการ 

1.10 ช่วยพัฒนาอาชีพทั้งการแสวงหาอาชีพใหม่และการพัฒนาอาชีพเดิม 
1.11 ก่อเกิดลักษณะนิสัยใฝ่การอ่านและแสวงหาความรู้อยู่เสมอ 

2. ประโยชน์ต่อสังคม ดังนี้ 
 2.1 ทางด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม การอ่านเป็นกุญแจในการสืบค้น ดํารงไว้

ส่งเสริมพัฒนาและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมทางสังคมและวิทยาการของมวลมนุษยชาติ 



 166 

 2.2 ทางด้านสังคม การอ่านเป็นการสร้างสรรค์ปัจเจกบุคคลให้เกิดความรู้ ความคิด 
สร้างสรรค์ ให้เกิดการเรียนรู้สังคมและกิจกรรมทางสังคม นํามาซึ่งการรวมกลุ่มสังคมด้วย 

 2.3 ทางด้านเศรษฐกิจ การอ่านนอกจากจะส่งผลต่ออาชีพและเศรษฐกิจของตนให้ดีขึ้น 
แล้วยังส่งผลต่อการรวมกลุ่มสู่เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจทางสังคม 

 2.4 ด้านประชาธิปไตย  การอ่านเป็นปัจจัยพื้นฐานในการนําเสนอความคิดแลกเปลี่ยน
ความคิด ความรู้ ทั้งโดยตรงและผ่านสื่อมวลชน ด้วยทัศนะที่หลากหลายเป็นที่ยอมรับกันด้วย
ความรู้ด้วยเหตุผล ทําให้ระบบประชาธิปไตยก่อเกิดและยั่งยืน 

 2.5 ด้านคุณธรรมและสันติธรรม  การเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขวางมองเห็นความ
เป็นอยู่ ทุกข์ สุข ของเพื่อนมนุษย์  ก่อให้เกิดความเมตตากรุณาต่อกัน  ผลที่สุดปรารถนาให้สังคมอยู่
กันอย่างสันติ 
 
ประเภทของการอ่าน 
 

การอ่านแบ่งออกเป็นหลายประเภท ดังนี้ 
1. การอ่านจับใจความ 
2. การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
3. การอ่านตีความ 
ซึ่งจะได้นําเสนอรายละเอียดไปตามลําดับดังนี้ 

 
1. การอ่านจับใจความ 
การอ่านจับใจความ คือ   การอ่านเพื่อค้นหาความคิดสําคัญของเร่ือง  หรือสารที่ผู้เขียนมุ่ง

เสนอต่อผู้อ่านหรือ เป็นการจับประเด็นให้ได้ว่าผู้เขียนต้องการเสนอข้อคิดเห็นอะไร 
นภดล  จันทร์เพ็ญ  (2535 : 86)  ได้กล่าวเพิ่มเติมความหมายข้างต้นว่า  การอ่านเพื่อจับ

ใจความสําคัญน้ีเป็นการอ่านที่เข้าไปช่วยให้การอ่านแบบต่าง ๆ ได้ผลดี  มีประสิทธิภาพและบรรลุ
จุดมุ่งหมายได้  เพราะไม่ว่าจะเป็นการอ่านแบบใดก็ตาม  ถ้าผู้อ่านไม่สามารถจับใจความสําคัญของ
เร่ืองที่อ่านได้ว่าผู้เขียนกล่าวถึงอะไร  มุ่งเสนอความคิดหลักว่าอย่างไร  ก็จัดว่าการอ่านคร้ังนั้นเกิด
ความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง 

ดังนั้น  การอ่านจับใจความสําคัญเป็นการอ่านขั้นพื้นฐานที่สําคัญที่สุด  เป็นการอ่านเพื่อให้
รู้ว่าผู้เขียนเขียนสิ่งใด  ต้องการเสนอความคิดหลัก  (Theme) อย่างไร และแสดงความคิดเห็นใน
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เร่ืองที่เขียนว่าอย่างไร ซึ่งถ้าผู้อ่านไม่สามารถจับสาระสําคัญที่กล่าวมาได้ ก็ถือว่าการอ่านในครั้งน้ัน
ประสบความล้มเหลว โดยที่ผู้อ่านจะไม่ได้อะไรจากการอ่านในครั้งน้ันเลย 

   ข้อความแต่ละข้อความต้องมีใจความอันเป็นจุดสําคัญของเร่ือง ใจความของเร่ือง จะ
ปรากฏที่ประโยคสําคัญ เรียกว่า ประโยคใจความ ประโยคใจความจะปรากฏอยู่ในตอนใด ของ
ข้อความก็ได้ โดยปกติจะปรากฏในตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

ตัวอย่างประโยคการอ่านจับใจความสําคัญ ในข้อความแบบต่างๆ 
 
    ก. ปรากฏอยู่ในตอนต้นของข้อความ ตัวอย่าง เช่น 
       ภัยอันตรายท่ีจะเป็นเครื่องท าลายชาติอาจเกิดขึ้นและมีมาได้ท้ังแต่ภายนอก ท้ังท่ี
ภายใน  อันตรายที่จะมีมาแต่ภายนอกนั้น ก็คือ ข้าศึกศัตรูยกมาย่ํายีตีบ้านตีเมืองเรา การที่ข้าศึกศัตรู
จะมาตีน้ัน เขาย่อมจะเลือกหาเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งชาติ กําลังอ่อนอยู่ และมิได้เตรียมตัวไว้พร้อมเพื่อ
ต่อสู้ป้องกันตน เพราะฉะนั้นในบทที่ ๒ ข้าพเจ้าจึงได้ เตือนท่านทั้งหลายอย่าได้เผลอตัว แต่ข้อ
สําคัญที่สุด ซึ่งเป็นเคร่ืองทอนกําลัง และเสียหลัก ความมัน่คงของชาติ คือ ความไม่สงบภายในชาติ
นั้นเอง จึงควรอธิบายความข้อนี้สักหน่อย 
                                    (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว : ปลุกใจเสือป่า) 
     

ข. ปรากฏอยู่ในตอนกลางของข้อความ ตัวอย่าง เช่น 
      อันความรัก ความชัง ความโกรธ ความกลัว ความขบขัน เหล่านี้เป็นสามัญ ลักษณะของ 
ปุถุชน ใครหัวเราะไม่เป็น ยิ้มไม่ออก ก็ออกจะพิกลอยู่ การสละความรักความชังได้ก็มีแต่ 
พระอรหันต์ อารมณ์ความรู้สึกดังนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ กวีและนักประพันธ์ยอมจะแต่งเร่ืองยั่ว
เย้าอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ และถ้าเขาแต่งเป็น แต่งดี ก็จะปลุกอารมณ์ของผู้อ่านผู้ฟังให้เกิดขึ้น 
ท่านคงจะเคยเห็นคนอ่านเร่ืองโศกจับใจจนน้ําตาไหล สงสารตัวนางเอก พระเอกอ่านเร่ืองขบขันจน
หัวเราะท้องคัดท้องแข็ง ทั้งๆ ที่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอ่านเล่น และคนอ่านก็ไม่มีส่วนเสียอะไรกับตัวพระ
ตัวนาง ก็พลอยโศกเศร้า ตามไปด้วยได้  อย่างไรก็ดี ความเศร้าของอารมณ์อันเกิดจากความยั่วเย้า
ของศิลปะ วรรณคดี ตลอดจนนาฏะต่างๆ นั้น เป็นความสุขชนิดหน่ึง มิฉะนั้นเร่ืองทํานอง
โศกนาฏกรรมคงจะไม่มีใครดูเลย 
                                          (นายตํารา ณ เมืองใต้ : ภาษาและวรรณคดี) 
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     ง. ประโยคใจความอยู่ท้ายย่อหน้า ตัวอย่างเช่น 
      ท่านกล่าวว่า คนเป็นสัตว์ที่เรียนรู้ คือ รู้ดู เห็นอะไรแล้วเมื่อเห็นว่าดีก็เอาไว้ ถ้าเห็นว่า 
ไม่ดีก็ไม่เอา และหลีกเลี่ยงเสีย เด็กรู้รสหวานก็อยากได้อีก ถ้ารู้รสขมของบอระเพ็ด หรือ เมื่อถูกไฟ
ก็รู้สึกร้อนจะไม่ต้องการกินบอระเพ็ดหรือเข้าใกล้ไฟอีก นี่เป็นเร่ืองของการผ่าน 
พบเคยรู้เคยเห็นเรื่องนี้ต่อๆ มาหลายๆ ครั้ง เกิดความชํานาญจัดเจนขึ้น โลกมีความ เจริญก้าวหน้า
เร่ืองวัฒนธรรมก็เพราะการผ่านพบและการจัดเจนของมนุษย์ 
                            (เสฐียรโกเศศ : ชีวิตชาวไทยสมัยก่อนและการศึกษาเร่ืองประเพณีไทย) 
 
     จ. ประโยคใจความอยู่ตอนต้นและตอนท้ายของข้อความ ตัวอย่างเช่น 
      คนไทยน้ันถือว่าบ้านเป็นสิ่งส าคัญต่อชีวิตตั้งแต่เกิดไปจนตาย เพราะคนไทย โบราณนั้นใช้
บ้านเป็นที่เกิด การคลอดลูกจะกระทํากันที่บ้านโดยมีหมอพื้นบ้านที่เรียกว่า หมอตําแยเป็นผู้ทํา
คลอด มิได้ใช้โรงพยาบาลหรือสถานผดุงครรภ์อย่างในปัจจุบันน้ี และที่สุดของชีวิตเมื่อมีการตาย
เกิดขึ้น คนไทยก็จะเก็บศพของผู้ตายที่เป็นสมาชิกของบ้าน ไว้ในบ้านก่อนที่จะทําพิธีเผา เพื่อทําบุญ
สวดและเป็นการใกล้ชิดกับผู้ตายเป็นคร้ังสุดท้าย ดังนั้น บ้านจึงเป็นท่ี ท่ีคนไทยใช้ชีวิตอยู่เกือบ
ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย 
                                                (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ : “บ้านไทย” ศิลปะชาวบ้าน) 
      

2. การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
ศิวกานต์ ปทุมสูติ (2542 : 50) ให้ความหมายของการวิเคราะห์ในทางวรรณกรรมว่า      

หมายถึง การพิจารณาแยกองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ปรากฏหรือมีอยู่ในงานเขียนเร่ืองหนึ่ง ๆ ว่ามี
ลักษณะอย่างไร มีคุณค่าอย่างไร หรือมีข้อควรสังเกตอย่างไรบ้าง 

ผู้อ่านต้องแยกแยะให้ออกก่อนว่า ข้อความที่อ่านนั้นผู้เขียนต้องการสื่อข้อเท็จจริงหรือสื่อ
ความรู้สึกนึกคิดให้ผู้อ่านทราบโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. การสื่อข้อเท็จจริง คือ การบอกให้รู้ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง มักเป็นคําตอบ
สําหรับคําถามที่ว่าอะไร ใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เป็นต้น 

2. การสื่อความรู้สึกนึกคิด เป็นการสื่อความรู้หรือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏ สิ่งที่เกิดขึ้นอาจ
กระทบความรู้สึกของผู้ที่พบเห็น จนทําให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจได้ต่าง ๆ กัน เช่น รู้สึกตระหนก 
รู้สึกสลดใจ บางคร้ังอาจมีความคิด ซึ่งเกิดจากการใช้สติปัญญาใคร่ครวญเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น
ด้วย 
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ตัวอย่างการอ่านวิเคราะห์ข้อความลักษณะการสื่อข้อเท็จจริง 
เน้ือความการรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เร่ืองผอ.โรงเรียนเป็นลมบ้าหมูขับรถ

พุ่งชนนักเรียนตายสยอง 4 ศพ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ดังต่อไปนี้ 
ผอ.โรงเรียนวัย 57 ปี ขับรถปาเจโร่มาร่วมงานวิทยาศาสตร์ โรคประจําตัวกําเริบ เกิดเป็น

ลมบ้าหมูจนร่างชักเกร็งหมดสติ ควบคุมพวงมาลัยไม่อยู่ พุ่งกวาดเด็กนักเรียนชั้น ป.4 ร.ร.หนองบัว
วิทยายน เศร้าใจดับ 4 ราย เจ็บอีกเพียบ 

เหตุสลดคร้ังนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 มิ.ย. พ.ต.ต.กิตติพล สมสิทธิ์ สวส.สภ.
เมืองหนองบัวลําภู รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อ.
เมือง จ.หนองบัวลําภู ว่ามีเหตุรถมิตซูมิซิ ปาเจโร่ สีดํา ทะเบียน กข 9422 หนองบัวลําภู ขับชนเด็ก
นักเรียนจนบาดเจ็บหลายราย จึงรีบรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ชีพ พบที่เกิดเหตุอยู่ภายใน
โรงเรียนโรงเรียนดังกล่าว โดยอยู่ในสภาวะชุลมุนวุ่นวาย เนื่องจากบรรดาครูและนักเรียนต่างตื่น
ตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากการตรวจสอบที่พื้นถนนของโรงเรียนพบบรรดาเด็กนักเรียนถูก
รถชนจนล้มระเนระนาดจํานวนมาก ซึ่งมีบาดแผลมากน้อยคละเค้ากันไป ในจํานวนนี้มี 4 รายที่
แน่น่ิงกองกับพื้น  เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงต้อรีบนําตัวทั้งหมดนําส่ง รพ.ใกล้เคียงอย่างเร่งด่วน แต่เนื่องจาก
มีอาการสาหัสมากเกินไปทําให้เด็กนักเรียนทั้ง 4 รายขาดใจตายอย่างน่าหดหู่ใจ โดยทั้งหมดเป็น
นักเรียนชั้น ป.4 ของ ร.ร.หนองบัววิทยายน ทราบชื่อต่อมาคือ ด.ช.ไกรศร จันทอุตสาห์  ด.ญ.ขวัญ
ชีวา ยิ่งวงษ์  ด.ญ.วิลาวรรณ อุประ และด.ญ.สุจิตรา อาจวิชัย ส่วนผู้บาดเจ้บนั้นมีประมาณ 10 ราย 
ต้องปฐมพยาบาลและดูอาการอย่างใกล้ชิด 

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่พบรถปาเจโร่คันที่ก่อเหตุ อยู่ในสภาพไถลออกมาจากประตู
โรงเรียนก่อนจะพุ่งขวางถนนหน้าไปชนอยู่กับต้นไม้บนเกาะกลางจนพังเสียหาย จากการตรวจสอบ
ที่เบาะคนขับพบ นายบัวลํา โง๊ะบุดดา อายุ 57 ปี ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) ร.ร.บ้านวังน้ํา
ขาวชนูปถัมภ์  จ.หนองบัวลําภู นั่งหมดสติอยู่ จึงรีบนําตัวออกมาส่ง รพ.เช่นกัน 

สอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุภายในโรงเรียนดังกล่าวกําลังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ
งานวิทยาศาสตร์ชื่อ “คาราวานวิทยาศาสตร์ เปิดโลกทัศน์และสร้างมุมมองใหม่” โดยมีครูและ
นักเรียนจากดรงเรียนอ่ืนต่างเดินทางมาร่วมกิจกรรมจํานวนมาก โดยในขณะที่ครูและนักเรียนจาก 
ร.ร.หนองบัววิทยายน กําลังเดินต่อแถวชมนิทรรศการอยู่นั้น สิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อ นายบัวลํา 
ซึ่งเป็น ผอ.โรงเรียนบ้านวังน้ําขาวชนูปถัมภ์ ที่กําลังขับรถมาร่วมชมงานคร้ังนี้ด้วย ได้เกิดมีอาการ
เป็นลมบ้าหมูขึ้นอย่างฉับพลันจนร่างกายชักเกร็งขึ้นมา ทําให้ไม่สามารถควบคุมรถได้ เป็นเหตุให้
รถพุ่งเข้าชนกลุ่มนักเรียนเข้าอย่างจังจนล้มเกลื่อน กระทั่งรถพุ่งผ่านถนนไปชนต้นไม้ในที่สุด  

                         (เดลินิวส์ ฉบับที่ 23,619 วันที่ 12 มิ.ย. 2557) 
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 ลักษณะของสารข้างต้น สามารถนํามาวิเคราะห์ตามแนวการอ่านเชิงวิเคราะห ์คือ  
“มีลักษณะตรงไปตรงมา ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือเล่นลิ้นหรือสํานวนหรืออย่างใด ที่ทําให้ผู้อ่านได้
ความจริงมากที่สุด ทําให้ผู้อ่านทราบข่าวได้โดยละเอียดทุกด้านทุกแง่ทุกมุมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
เปรียบ เสมือนว่าผู้อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ได้ไปดูข่าวด้วยตนเองยังที่เกิดเหตุทีเดียว และได้ทราบ
รายละเอียดต่างๆ อย่างจะแจ้งด้วยตัวของตัวเอง ไม่ต้องมีใครมาบอกเล่าอีกให้เปลืองเวลา อย่างนี้
เรียกว่า เป็นการเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมา” 
 

3. การอ่านตีความ 
การอ่านตีความถือเป็นทักษะการอ่านที่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง  ในกรณีนี้  พิทยา  ลิ้มมณี  

(2537 : 3)  ได้ให้ความหมายของการอ่านตีความว่า  “การอ่านตีความเป็นศิลปะการอ่านขั้นสูง ที่
แสดงถึงความสามารถของผู้อ่านในการเข้าใจเนื้อหาสาระ  เจตนาและน้ําเสียงของผู้เขียนที่ปรากฏ
ในงานเขียน  ทั้งยังสามารถแสดงความคิดเห็นสืบเน่ืองเกี่ยวกับเร่ืองที่อ่านน้ันอย่างคมคายลึกซึ้ง” 

ส่วนสนิท  สัตโยภาส  (2542 : 165)  กล่าวว่า  “การอ่านตีความเป็นการอ่านเพื่อหา
ความหมายที่ซ่อนเร้นหรือความหมายที่แท้จริงของสาร  โดยพิจารณาข้อความที่ผู้เขียนมีเจตนาให้
ผู้อ่านเกิดความคิดหรือรู้สึกอะไรนอกเหนือไปจากการรู้เร่ือง” 

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า  การอ่านตีความหมายถึงการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ซึ่งผู้อ่านต้อง
รู้จักใช้ความรู้  สติปัญญาทําความเข้าใจในทุก ๆ องคาพยพของเร่ืองที่อ่านอย่างทะลุปรุโปร่ง  ดังที่
หลายคนพูดว่า  “อ่านเพื่อหาความหมายที่ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัด” นั่นเอง 

ตัวอย่างการอ่านตีความ 
                                   “สองคนยลตามช่อง                 คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม 
                                อีกคนตาแหลมคม                       มองเห็นดาวอยู่พราวพราย” 

ก.ตีความด้านเนื้อหา   มีคนสองคนมองเข้าไปตามช่อง คนหน่ึงมองเห็นโคลนตม  อีก
คนหน่ึงมองเห็นดวงดาวมากมาย 

ข. ตีความด้านน้ าเสียง  คนสองคนอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน หรือมองเห็นสิ่งเดียวกัน  
ในขณะที่คนหนึ่งเห็นว่าสิ่งนั้นไม่มีประโยชน์ ไม่มีคุณค่า แต่อีกคนหนึ่งมองเห็นช่องทางที่จะนําสิ่ง
นั้นมาใช้ประโยชน์ สร้างคุณค่าและความสําเร็จให้แก่ตนได้ 

ตัวอย่างการตีความส านวน ตํานํ้าพริกละลายแม่น้ํา 
ก. ตีความตามเนื้อหา   น้ําพริกที่เราโขลกได้นั้นมีปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณ

ของน้ําใน  แม่น้ํา  ฉะนั้นถ้าหากนําน้ําพริกที่เราโขลกนั้นไปเทลงในแม่น้ําก็ย่อมจะเป็น   การสูญ
เปล่าเพราะจะไม่ส่งผลอันใดกับแม่น้ํานั้นเลย 
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 ข. ตีความด้านน้ าเสียง เตือนให้รู้จักประมาณตนว่าจะทําอะไรก็ควรดูให้เหมาะสมว่าผล
ที่จะได้รับ นั้นคุ้มค่าหรือไม่ 
 ตัวอย่างการตีความข้อความ 

“กลิ่นหอมของดอกไม้ ทวนลมขึ้นไปไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นจันทน์ กลิ่นกฤษณา หรือกลิ่น
มะลิวัลย์ แต่กลิ่นคุณงามความดีของคน ย่อมหอมหวนทวนลมขึ้นไปได้ และย่อมหอมฟุ้งๆ ไปทั่ว
ทุกทิศ”  

  ก. ตีความด้านเนื้อหา  กลิ่นหอมแห่งคุณงามความดีของคนนั้น หอมยิ่งกว่ากลิ่นดอกไม้
และกลิ่นของหอมใด ๆ  

ข. ตีความด้านน้ าเสียง  ความดีนั้นเป็นสิ่งที่ควรทํา 
 

บัดนี้พัฒนาการของสังคมมนุษย์เติบโตรวดเร็วจนน่าเป็นห่วง โรงเรียนซึ่งควรเป็นสถาบัน
บ่มเพาะให้คนเป็นคนดีของสังคมนั้น กลับกลายเป็นแหล่งที่สะสมความไม่ชอบมาพากลให้กับ
สังคมทั้งในลักษณะที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ  ผู้คนพากันเห่อเอาลูกเล็กๆของตนเองไปเข้าเรียนใน
โรงเรียนที่เหมากันเอาเองว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง ผู้ปกครองจํานวนมากยอมควักเงินก้อนโตเป็น
ค่าแป๊ะเจี๊ยะเพียงเพื่อให้ลูกของตนมีโอกาสเข้าไปชูคออยู่ในสถานศึกษาชื่อดังโดยลืมนึกถึงความ
เป็นจริงไปว่า การเอากรวดไปเข้าเคร่ืองเจียระไนเพชรนั้นไม่อาจทําให้กรวดก้อนนั้นกลายเป็นเพชร
ที่มีราคา แต่ในทางกลับกัน เพชรที่ตกอยู่ในตมเมื่อมีคนตาถึงมีฝีมือหยิบมาเจียระไน เพชรนั้นก็
เปล่งแสงแวววามได้ 
 ก. ตีความด้านเนื้อหา ความไม่ถูกต้องของการกระทําของโรงเรียนบางแห่ง ที่พ่อแม่
ผู้ปกครองต้องเสียเงินค่าแป๊ะเจ๊ียะ(เงินกินเปล่า ) เพื่อให้ลูกได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง 
 ข. ตีความด้านน้ าเสียง น้ําเสียง เสียดสีว่าเปรียบเปรยถึงการจะเป็นคนดีหรือคนเก่ง
จะต้องดีและเก่งด้วยตัวของตนเอง ไม่ใช่เข้าไปเรียนเพราะใช้เงินแต่ไม่ได้ใช้ความสามารถของ
ตนเอง 
 
คุณสมบัติของนักอ่านท่ีดี 
การที่จะเป็นนักอ่านที่ดีได้นั้นควรสร้างเสริมและฝึกตนเองให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. รู้จักเลือกอ่านหนังสือที่ให้ประโยชน์ ไม่โน้มน้าวหรือชักจูงผู้อ่านให้กระทําผิดหรือเข้าใจผิด 
2. ต้องมีสมาธิในการอ่าน  คือ  มีความอดทนและความตั้งใจในการอ่านได้เป็นเวลานานๆไม่ใส่ใจ
ต่อสิ่งอื่นหรือเสียงรบกวนรอบๆ ด้าน 
3.  ต้องรู้จักจับประเด็นสําคัญของเร่ืองที่อ่านได้โดยตลอดและถูกต้องรวดเร็ว 
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4.  มีความพร้อมในการอ่าน คือพร้อมทางอารมณ์และจินตนาการ ความพร้อมทางสุขภาพร่างกาย 
และสายตา ตลอดจนความพร้อมทางด้านภาษา 
5. มีความรู้พื้นฐาน หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเร่ืองที่อ่านพอสมควร 
6. รู้จักตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านแต่ละคร้ังและพยายามอ่านให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ได้ตั้งไว้ 
7. รู้จักใช้ส่วนประกอบต่างๆของหนังสือ เช่น คํานํา สารบัญ บรรณานุกรม ภาคผนวก อภิธานศัพท์ 
ฯลฯ ให้เป็นประโยชน์ในการอ่านหนังสือ 
8. รู้จักจดบันทึกย่อไว้เพื่อช่วยความจํา และนํามาใช้อ้างอิงในโอกาสที่จําเป็น เช่น ถ้อยคําที่คมคาย 
แนวคิดสะกิดเตือนใจ หรือข้อมูลใหม่ๆทันสมัย เป็นต้น 
 
ข้อบกพร่องในการอ่าน 
 

ข้อบกพร่องในการอ่านมีดังต่อไปนี้ 
1. อ่านออกเสียงไม่ชัดเจน เช่น ออก ร ล และเสียงควบกล้ําไม่ชัดหรือไม่ได้เลย ทําให้

ความหมายเปลี่ยนไป  
2. อ่านเว้นวรรคไม่ถูกที่ การเว้นวรรคตอนผิดที่ทําให้ความหมายผิดเพี้ยนไปจากที่ต้องการ

เช่นความว่า “ไม่มีอะไรเหมือนเดิม” ถ้าอ่านว่า “ไม่มีอะไร เหมือนเดิม” ความหมายว่า เดิมไม่มี
อะไร เด๋ียวนี้ก็ไม่มีอะไร” แต่ถ้าอ่านว่า “ไม่มีอะไรเหมือนเดิม” หมายความว่า แต่ก่อนเป็นอย่างหนึ่ง
เด๋ียวนี้ผิดไปจากเดิมหมดไม่หลงเหลือของเดิม 

3. อ่านไม่ถูกหลักการอ่าน ซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากแก่ผู้อ่าน เพราะหลักเกณฑ์กับความนิยม
ในบางคํา ไม่เหมือนกันทําให้เกิดความสับสนได้ เช่น อาสาฬหบูชา  ควรอ่าน อา – สาน – หะ – บู – 
ชา  ไม่ใช่  อา – สาน – ละ – หะ – บู – ชา 

4. อ่านเคร่ืองหมายต่างๆ ผิด เช่นฯ ไปยาลน้อย หมายความว่า ละ ถ้าเขียนไว้หลังคํา  
ควรอ่านให้เต็ม เช่น น้อมเกล้าฯ อ่านว่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม  % ค             
                            ค                                        หนึ่ง 

5. ไม่มีจุดมุ่งหมายในการอ่าน อาจทําให้การอ่านสะเปะสะปะ อย่างไม่มีหลัก 
6. ไม่มีสมาธิในการอ่าน อาจเนื่องมาจากความกังวล ความไม่พร้อมของร่างกาย 
7. อ่านผิดเพราะขาดความรู้ในการอ่าน เช่น อ่านคําสมาส  อ่านคําศัพท์ต่างๆ 
8. อ่านผิด อ่านตก อ่านเติม อ่านตู่ตัว เพราะขาดความระมัดระวัง 
9. อ่านโดยใช้เสียงหนักเบา ไม่ถูกต้อง ซึ่งทําให้ความหมายผิดไป 
10. อ่านแล้วจับใจความไม่ได้หรือได้เป็นบางส่วน เพราะเร่ืองที่อ่านยากหรือยาวเกินไป 
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11. อ่านแล้วไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริง อะไรเป็นข้อคิดเห็น ไม่สามารถ
ตัดสินได้ว่าสิ่งใดควรเชื่อ สิ่งใดไม่ควรเชื่อ เพราะขาดวิจารณญาณในการอ่าน 

12. อ่านแล้วไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ 
13. ขาดความสนใจในการอ่าน ไม่ชอบอ่าน 

 
การอ่านในชีวิตประจ าวัน 
 
 การอ่านหนังสือมีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของเราเป็นอย่างมาก อาจกล่าวได้ว่า ไม่
ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาเล่าเรียน การประกอบอาชีพ ด้านบุคลิกภาพ นันทนาการและด้านพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ ถึงจะมีสื่อมวลชนอ่ืน เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ที่เสนอข่าวสารต่าง ๆ 
ได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ คนเราก็ต้องอ่านหนังสืออยู่นั่นเองเพราะว่าให้รายละเอียดต่าง ๆ ได้
มากกว่า การอ่านมีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวัน สรุปได้ดังนี้ 
 

1. บทบาทด้านการศึกษา 
การเรียนในระดับอุดมศึกษา นิสิตจะต้องศึกษาจากตํารับตําราที่มีอยู่ในห้องสมุดเป็นส่วน

ใหญ่ซึ่งต้องใช้การอ่านเป็นประจํา ผู้ที่อ่านมากย่อมได้เปรียบกว่าผู้ที่อ่านน้อย และผู้ที่อ่านเก่งย่อม
อ่านหนังสือได้รวดเร็วสามารถเข้าใจเร่ืองราวที่อ่านจับใจความได้ถูกต้องแม่นยํา รู้จักวิธีอ่าน
หนังสือว่าเล่มไหนควรใช้วิธีอ่านอย่างไร สามารถประเมินผลจากสิ่งที่ตนอ่านรวมทั้งมีวิจารณญาณ
ในการอ่านสามารถวิจารณ์ได้ ดังนั้น ผู้ที่อ่านเป็นเท่านั้นจึงจะสามารถได้รับความรู้และประสบ
ผลสําเร็จในการศึกษาเล่าเรียน 
 

2. บทบาทด้านอาชีพ          
การอ่านผูกพันอยู่กับบุคคลทุกอาชีพที่มุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าเพราะผู้ประกอบอาชีพที่ดี

นั้นจําเป็นต้องขวนขวายหาความรู้เพื่อเพิ่มพูนปรับปรุงสมรรถภาพในการทํางานของตนอยู่เสมอ
ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าการงานทุกชนิดก็ต้องมีการแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาบุคคลที่พยายามก้าวไป
ข้างหน้าเท่านั้นจึงจะมีชัยในการแข่งขันบุคคลที่ฉลาดและยึดหนังสือเป็นหลักโดยการอ่านหนังสือ
ที่เกี่ยวกับอาชีพนั้น ๆ ย่อมทําให้บุคคลเหล่านั้นมีความรู้กว้างขวางและประสบผลสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพของตนเองได้อย่างมีความสุข 
 

 



 174 

3. บทบาทด้านการปรับปรุงบุคลิกภาพ 
สภาพสังคมในสมัยนี้ มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนและมีปัญหาของสังคมมากมายจนทําใ ห้

คนบางคนประสบชะตากรรมที่น่าสงสารอย่างยิ่ง เป็นต้นว่าไม่อยากสมาคมกับใคร ๆ เพราะคิดว่า
ตนเองมีปมด้อย บางคนไม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาไม่กล้าร่วมกิจกรรมทางด้านสังคมกับเพื่อนฝูง 
กลายเป็นคนเหงาหงอย ถ้าหากบุคคลผู้มีปัญหาดังกล่าว ได้กลับมาสนใจในการอ่านหนังสือ
ประเภทสังคมศาสตร์ จริยศาสตร์ จิตวิทยา การตอบและแก้ไขปัญหาชีวิต ก็จะทําให้สุขภาพจิตดีขึ้น 
และยังจะช่วยให้รู้จักวิธีการวางตัวได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสังคม
นั้น ๆ อย่างมีความสุขทําให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีเสมอ 
 

4. บทบาทด้านนันทนาการ 
ในปัจจุบันนี้การเสาะแสวงหาความบันเทิงเริงรมย์เป็นไปได้โดยง่ายและมีหลายรูปแบบ 

เช่น การดูภาพยนตร์ โทรทัศน์ และการฟังเพลง เป็นต้น แต่มีอีกแบบหนึ่งที่เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด 
นั่นคือ การอ่านหนังสือ อาจจะเป็นหนังสือโบราณคดีกวีนิพนธ์ สารคดี นวนิยาย หนังสือพิมพ์
รายวัน นอกจากจะทําให้ผู้อ่านได้รับความรู้ความบันเทิงแล้ว ยังจะเป็นทักษะฝึกการอ่านอีกด้วย 
 

5. บทบาทด้านพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศ 
การพัฒนาประเทศจะประสบผลสําเร็จได้นั้น ประเด็นสําคัญอยู่ที่การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์เป็นเบื้องต้น กล่าวคือ ให้ประชาชนมีการศึกษา เป็นผู้รู้หนังสือในระดับที่พอจะเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและการพัฒนาประเทศต่อไปทั้งนี้เพราะการที่ประชากรเป็นผู้รู้
หนังสือและมีนิสัยรักการอ่านย่อมจะมีส่วนสําคัญในการส่งเสริมให้ชีวิตของคนเราประสบ
ความสําเร็จอย่างสมบูรณ์ ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและความเป็นอยู่ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาตนเอง 
พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติในที่สุด 
 
วิธีฝึกฝนและพัฒนาทักษะการอ่าน 
 การอ่านเป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ยาก แต่คนเป็นจํานวนมากไม่ค่อยรักการอ่าน  ดังนั้น ผู้ที่จะได้ชื่อ
ว่าเป็นนักการอ่านที่ดี ควรมีวิธีฝึกฝนและพัฒนาการอ่าน ดังนี ้

1. สร้างนิสัยในการอ่านง่ายๆ คือ เริ่มจากการหาหนังสือ ที่ตนเองชอบ หรือ สนใจมาเป็น 
ตัวเร่ิมต้น เช่น นิตยสารดารา นวนิยายเด็ก หนังสือพิมพ์ วารสารท่องเที่ยว นิตยสารกีฬา เป็นต้น 
รวมถึงเว็บไซต์ข้อมูลหรือบทความต่างๆ ที่มีเนื้อหาที่ตนสนใจ เพราะหากเราเร่ิมจากสิ่งที่ตนเองรัก
ชอบเป็นพิเศษ จะทําให้อยากอ่านและทนอ่านได้นาน 
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             2. เมื่อเร่ิมต้นฝึกนิสัยการอ่าน จะพบว่าตนเองอ่านได้ไม่เร็วนัก ต้องค่อยๆ พัฒนาจาก                 
การอ่านบ่อยๆ โดยฝึกตนเองให้อ่านทีละประโยค ไม่ใช่ทีละคํา และอ่านรวดเดียวจนจบย่อหน้า 

3. ค่อยๆ อ่านวันละเล็กละน้อยก่อนนอน เช่น อ่านเป็นเวลา 15 -30 นาที ก่อนนอนทุกคืน  
จนติดเป็นนิสัย 

4. พัฒนานิสัยรักการอ่านมาสู่จุดที่ มีหนังสือติดตัว ติดรถ หรือ ติดกระเป๋า ไว้ตลอดเวลา  
เมื่อไหร่ที่มีเวลาว่าง หรือ กําลังนั่งรออะไรก็ตาม ก็หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านทุกครั้งไป 

5. หลังจากได้อ่านหนังสือที่ตนเองสนใจเป็นหลักได้ระยะหนึ่งแล้ว ก็ลองอ่านหนังสือ 
แนวอ่ืน เพื่อขยายขอบเขตความรู้ของตนเองให้กว้างขวางยิ่งๆ ขึ้นไป  

6. ทุกคร้ังที่อ่านหนังสือจบ ควรต้องทบทวนดูสารบัญ อีกรอบเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด 
ว่า โดยรวมแล้ว หนังสือเล่มนั้นพูดถึงเร่ืองอะไรบ้าง และ ที่สําคัญที่สุดคือ มีประเด็นใดบ้างที่เราได้ 
เรียนรู้จากหนังสือเล่มนั้นจากที่ไม่เคยรู้มาก่อน  

7. ทดลองนําความรู้ที่ได้รับจากหนังสือ ไปปฏิบัติดูในชีวิตประจําวัน เช่น หากอ่านเกี่ยวกับ 
สถานที่ท่องเที่ยว ก็ลองหาโอกาสไปเที่ยวสถานที่นั้นๆ ดู  หากอ่านเกี่ยวกับการออกกําลังกาย ก็เร่ิม
ออกกําลังกายตามคําแนะนําในหนังสือดู เหล่านี้เป็นตัวอย่างของการนําความรู้ไปปฏิบัติจริง จะทํา
ให้รู้สึกสนุกกับการอ่านมากขึ้น เพราะรู้สึกว่าอ่านแล้วได้นําไปใช้จริง 

8. เมื่อเกิดปัญหาใดๆขึ้นในชีวิต ให้เร่ิมต้นจากการเข้าร้านหนังสือ เข้าห้องสมุด หรือ เข้า
อินเตอร์เน็ต ค้นหาดูซิว่ามีใครเคยเขียนเกี่ยวกับปัญหาเดียวกับที่เรากําลังพบเจอมาก่อนหรือไม่  

9. บันทึกผลการอ่านทุกคร้ัง ตั้งแต่ที่มาของหนังสือ สาระสําคัญของเร่ือง ความคิดเห็นของ
ผู้อ่าน ฯลฯ  

 
 สรุปได้ว่า การจะเป็นนักอ่านที่ดีนั้นจะต้องพยายามสร้างนิสัยตนเองให้รักการอ่าน โดย
พยายามอ่านหนังสือทุกประเภทที่จะให้ประโยชน์และอ่านบ่อยๆ จนเกิดเป็นนิสัย   ฝึกฝนการอ่าน
หนังสือให้รวดเร็วและจับใจความให้ได้ รวมทั้งมีจุดมุ่งหมายในการอ่าน และบันทึกผลการอ่านทุก
คร้ัง 
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ค าถามท้ายบท 
 1. การอ่านสําคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่และการเรียนรู้ของมนุษย์อย่างไร ทําไมรัฐบาลต้อง
ประกาศให้การอ่านของคนไทยเป็นวาระแห่งชาติ อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 2. การอ่านต้องประกอบด้วยกระบวนการอย่างไร อธิบายแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน 
 3. นักศึกษาใช้การอ่านชนิดใดมากที่สุด ทําไมจึงต้องใช้การอ่านประเภทนั้นด้วย อธิบาย 
 4. มนษุย์ทุกคนไม่สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากการอ่านได้เท่ากัน ที่เป็นเช่นนั้นเพราะมี
อะไรเป็นสาเหตุสําคัญ 
 5. นักศึกษาสามารถฝึกฝนและพัฒนาการอ่านของตนเองได้หรือไม่ อธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 
การเขียน 

 
เนื้อหาประจ าบท 
 ความหมายของการเขียน 
 ความส าคัญของการเขียน 
 จุดมุ่งหมายของการเขียน 
 องค์ประกอบของการเขียน 
 หลักการเขียน 
 ลักษณะการเขียนที่ดี 
 ลักษณะของผู้เขียนที่ดี 
 การพัฒนาทักษะการเขียน 
 การเขียนหนังสือราชการ 
 การเขยีนจดหมายสมัครงาน 
 การเขียนใบประวัติย่อ 
 การเขียนรายงาน 
 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. อธิบายรูปแบบของการเขียนได้ 
 2. เขียนจดหมายราชการได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
 3. สามารถเขียนเล่าชีวประวัติได้อย่างถูกต้อง 
 4. สามารถเขียนย่อความได้อย่างถูกหลักเกณฑ์การย่อความ 
 5. เข้าใจเกี่ยวกับหนังสือราชการและสามารถเขียนหนังสือราชการตามที่ก าหนดได้ 
 6. เข้าใจเกี่ยวกับการเขียนจดหมายสมัครงานและสามารถเขียนจดหมายสมัครงานได้ 
 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 2. ให้นักศึกษาอภิปรายความหมาย ความส าคัญ และจุดมุ่งหมายของการเขียนได้ 
 3. ให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
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 4. ให้นักศึกษาฝึกเขียนในรูปต่างๆได้ คือ การเขียนย่อความ การเขียนชีวประวัติ  การเขียน
ย่อความ และการเขียนหนังสือราชการ 
 5. ให้นักศึกษาฝึกการเขียนจดหมายสมัครงาน 
 6. ให้นักศึกษาท ากิจกรรมแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. แผ่นใส (เคร่ืองฉายข้ามศีรษะ) 
 2. Microsoft Power Point  
 3. วีดิทัศน์, VCD, DVD 
 4. เอกสารประกอบการสอน 
 5. การท าแบบฝึกในระบบ E-Learning 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 1. จากการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา 
 2. จากการตอบค าถามของนักศึกษา ทั้งโดยปากเปล่าและการเขียนตอบในกระดาษ 
 3. จากการสังเกตพฤติกรรมและการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา 
 4. จากการร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
 5. จากท ากิจกรรมและการตอบค าถามแบบฝึกหัด 
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บทที่ 6 
การเขียน 

 
การเขียนถือเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่ใช้ในการสื่อสาร  เพราะการเขียนสามารถเชื่อมโยง

ความรู้  ความคิด  และความต้องการของผู้เขียนให้ไปสู่ผู้อ่านได้โดยตรง  ซึ่งถ้าผู้อ่านสามารถ 
ค้นหาความหมาย  และสามารถตีความหรือท าความเข้าใจในงานเขียนนั้น ๆ ได้แล้ว  ก็ย่อมจะทราบ
วัตถุประสงค์ของผู้เขียนอย่างถ่องแท้ว่าต้องการจะสื่อสารอะไรกับตน  ดังนั้น  มนุษย์ทุกคนจึงไม่
อาจปฏิเสธว่าการเขียนเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต  ดังที่  สนิท  ตั้งทวี  (2529 : 118)  
แสดงความคิดเห็นว่า  “การเขียนเป็นเคร่ืองมือส าคัญทางวัฒนธรรมที่ใช้ส าหรับถ่ายทอดมรดก
ทางด้านสติปัญญา  ความรู้  ความคิด  ความรู้สึกของมนุษย์และเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสาร
ตั้งแต่อดีต  ปัจจุบันและอนาคตให้มีความต่อเนื่องกัน”  

สอดคล้องกับวาสนา  เกตุภาค  (มปป : 1)  ที่กล่าวว่า  “การเขียนเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น
ต่อชีวิต  เพราะการเขียนเป็นเครื่องมืออันส าคัญที่จะบันทึกหรือถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง ๆ ทั้งส าหรับ
ตนเองและ  ผู้อื่น  จุดเร่ิมต้นของการเขียนอยู่ที่ความคิด  เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของการเขียน
ย่อมขึ้นอยู่กับสมรรถภาพทางความคิดและความสามารถในเชิงภาษา  คือใช้ภาษาให้ได้ประโยชน์
ตามที่ตนต้องการ” 
 บุญยงค์  เกศเทศ  (2539 : บทน า) กล่าวว่า  “การจะผลิตงานเขียนที่ดีขึ้นได้นั้น  น่าจะต้องมี
พื้นฐานในการใช้ภาษาที่ดีมาก่อน  และการเขียนกับการใช้ภาษานั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่น
แฟ้น” 

การเขียนโดยทั่วไปไม่ว่าผู้ใดก็สามารถเขียนได้  แต่การที่จะเขียนแล้วสามารถเรียบเรียง
ถ้อยค าให้สละสลวย  รู้จักเลือกสรรประโยคที่ก่อให้เกิดภาพพจน์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์  และ
สามารถสื่อสารกับผู้อ่านได้ตรงประเด็นและก่อให้เกิดประโยชน์ตามที่ตนต้องการนั้นเป็นเร่ืองที่ท า
ได้ยากยิ่ง  เพราะการเขียนแต่ละคร้ังผู้เขียนต้องมีการเรียบเรียงความคิด  รู้จักเลือกถ้อยค าและ
ประโยคที่จะเขียน  เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน 
 
ความหมายของการเขียน 
 
 สมพร  มันตะสูตร  แพ่งพิพัฒน์  (2540 : 3)  กล่าวถึงความหมายของการเขียนว่า  “การ
เขียน คือ การสื่อสารความรู้ ความคิด ทัศนคติ และอารมณ์เป็นตัวอักษร”  สอดคล้องกับ สนิท ตั้ง
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ทวี (2528 : 152)  กล่าวว่า  “การเขียน คือ การแสดงความคิด ความรู้สึก และความรู้ซึ่งอยู่ในใจ
ออกมาให้ผู้อ่ืนได้รับรู้  โดยวิธีการใช้สัญลักษณ์ที่เราเรียกว่าตัวหนังสือหรือตัวอักษร  เพื่อให้ผู้อ่าน
ได้เข้าใจเจตนาของผู้เขียน” 
 ส่วนสนิท  สัตโยภาส  (2541 : 205)  นิยามความหมายของการเขียนว่า  “คือการการ
ติดต่อสื่อสารอย่างหนึ่งของมนุษย์  ที่มนุษย์พยายามถ่ายทอดความรู้  ความคิด  ความรู้สึกออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร  เพื่อให้ผู้อ่ืนอ่านแล้วเข้าใจตามที่ตนต้องการ” 
 กล่าวโดยสรุปก็คือ  การเขียนหมายถึง  การที่มนุษย์พยายามถ่ายทอดอารมณ์  ความรู้  
ความรู้สึกนึกคิดของตนเองเพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้  โดยอาศัยสัญลักษณ์ที่เรียกว่าตัวหนังสือหรือ
ตัวอักษรเป็นสื่อกลางในการท าความเข้าใจร่วมกัน 
 
ความส าคัญของการเขียน 
 

 สนิท  สัตโยภาส  (2541 : 205-206)  กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนพอสรุปได้ว่า 
 1.  การเขียนมีความส าคัญในแง่ที่เป็นเคร่ืองมือสื่อสารของมนุษย์  ที่มนุษย์ใช้ในการ
ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและสติปัญญาต่อกันและกัน 
 2.  การเขียนเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรม  อันเป็นมรดกด้านภูมิปัญญาของ
มนุษย์ 
 3.  การเขียนช่วยเผยแพร่  กระจายความรู้  ความคิดและข่าวสารได้อย่างกว้างไกลและ
รวดเร็ว 
 4.  การเขียนเป็นการบันทึกทางสังคมที่ให้คุณค่า  อ านวยประโยชน์มหาศาลแก่ชนรุ่นหลัง  
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 5.  การเขียนสามารถสร้างความรักสามัคคีในมนุษยชาติได้  เมื่องานเขียนนั้นมีความหมาย
เพื่อสร้างความเข้าใจ  สร้างความรักเพื่อมนุษย์  เป็นงานเขียนที่สร้างสรรค์สันติสุขแก่สังคมโลก 
 6.  การเขียนสามารถยึดเป็นอาชีพที่ส าคัญอย่างหนึ่งได้ในปัจจุบัน 
 7.  การเขียนสามารถท าให้บุคคลประสบความส าเร็จในชีวิตได้  โดยเฉพาะด้านการศึกษา
เล่าเรียน 
 สรุป คือ การเขียนนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ  เพราะสามารถถ่ายทอด
ความรู้  ประสบการณ์  และวัฒนธรรมจากมนุษย์รุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง   
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จุดมุ่งหมายของการเขียน 
 
 คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  คณะมนุษย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย  (2541: 137 - 138) และสนิท สัตโยภาส (2541: 206 - 207) กล่าวถึงจุดประสงค์ของการเขียน
ซึ่งสรุปได้ 5 ประการ ดังนี้ 
 1.  การเขียนเพื่อเล่าเร่ือง คือ การเขียนเพื่อบอกเล่าเร่ืองราว เหตุการณ์หรือประสบการณ์ 
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ผู้อ่านได้รับรู้ เช่น การเขียนอัตชีวประวัติ การเขียนข่าว  การเขียนสารคดี  เป็นต้น 
 2.  การเขียนเพื่ออธิบาย คือ การเขียนเพื่อบอกวิธีการหรือวิธีกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น 
การตอนกิ่งมะม่วง  การท าปุ๋ยหมัก  เทคนิคการเขียนเร่ืองสั้น  เป็นต้น 
 3.  การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น  เป็นการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น  ทรรศนะ  หรือ
ความเชื่อของผู้เขียนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เช่น  การเมือง  การศึกษา  เศรษฐกิจ  หรือสังคม  ฯลฯ  ซึ่ง
การเขียนประเภทนี้ต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงและการแสดงความคิดเห็นประกอบของผู้เขียนด้วย  
การเขียนลักษณะนี้มีเช่น  บทความและบทวิจารณ์  เป็นต้น 
 4.  การเขียนเพื่อโฆษณา  คือการเขียนเพื่อโน้มน้าวจูงใจหรือเชิญชวนให้ผู้อ่าน  สนใจใน
สิ่งที่เขียนถึง  รวมทั้งการแนะน า  เช่น  การเขียนค าโฆษณา  ค าขวัญ  เป็นต้น  วิธีเขียนเพื่อโฆษณา
ควรเขียนให้สั้น  ใช้ถ้อยค าคล้องจอง  มีความแปลกใหม่  เพื่อให้ผู้อ่านจดจ าได้รวดเร็ว 
 5.  การเขียนเพื่อสร้างจินตนาการ  คือการเขียนเพื่อถ่ายทอดอารมณ์  ความรู้สึก  จินตนาการ
ให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกคล้อยตามและเห็นภาพตามผู้เขียน  เช่นการเขียนเร่ืองสั้น  นวนิยาย  บท
ละคร  กวีนิพนธ์  เป็นต้น  วิธีเขียนเพื่อสร้างจินตนาการ  ผู้เขียนต้องเลือกใช้ถ้อยค าภาษาอย่าง
ประณีต  ละเอียดลออ  ลึกซึ้ง  ใช้ภาษาที่ท าให้เกิดภาพพจน์ได้ 
 ส่วน  บุญยงค์  เกศเทศ  (2539 : 3 - 4)  ได้เพิม่เติมจุดมุ่งหมายของการเขียนซึ่ง
นอกเหนือไปจากที่กล่าวข้างต้นอีก  7  ประการ  คือ 
 1.  เขียนเพื่อปลุกใจ  เช่น  เพลง  บทความปลุกใจให้สามัคคี  ให้โกรธ  ให้หลง  ให้สงบ  
ให้ต่อสู้  ให้ถอยหนี  เป็นต้น 

2.  เขียนเพื่อล้อเลียน เสียดสี เช่น เร่ืองท านองตลกแฝงแง่คิด  เขียนล้อเลียนเสียดสีด้วยภาพ
หรือถ้อยค า  เป็นต้น 
 3.  เขียนเพื่อประกาศแจ้งความ เชิญชวน เช่น ประกาศของทางราชการ องค์กร บริษัท        
ห้างร้าน รวมไปถึงการเขียนแจ้งความลักษณะต่าง ๆ ตลอดจนการเขียนบัตรเชิญเนื่องในโอกาส   
ต่าง ๆ เป็นต้น 
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 4.  เขียนเพื่อวิเคราะห์ เช่น บทวิเคราะห์วรรณกรรม ภาษา  วิเคราะห์ข่าว  วิเคราะห์
เหตุการณ์ 
 5.    เพื่อวิจารณ์  เช่น การวิจารณ์หนังสือ  วิจารณ์วรรณคดี  ตลอดจนตัวละครในวรรณคดี  
วิจารณ์ศิลปะ  วิจารณ์บุคคล  ปริทัศน์หนังสือ  เป็นต้น 
 6.     เพื่อเป็นข่าว เช่น การพาดหัวหนังสือพิมพ์  การเสนอข่าวประเภทต่าง ๆ เป็นต้น 
 7.  เพื่อเฉพาะกิจ เช่น การเขียนประกอบการ์ตูน การเขียนจดหมาย การเขียนโทรเลข          
การเขียนธนาณัติ การเขียนและการท าหนังสือพิมพ์เป็นต้น 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า  จุดประสงค์ของการเขียนนั้นมีอยู่หลากหลายขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของ
ผู้เขียน เช่น  เขียนเพื่อเล่าเร่ือง  เพื่ออธิบาย  เพื่อโฆษณาจูงใจ  เพื่อปลุกใจ  เพื่อแสดงความคิดเห็น  
เพื่อสร้างจินตนาการ  เพื่อยั่วล้อเสียดสี  เพื่อประกาศหรือแจ้งความ  เพื่อวิเคราะห์  เพื่อวิจารณ์  
เขียนเพื่อให้เกิดเป็นข่าวและเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะแล้วแต่กรณี 
 
องค์ประกอบของการเขียน 
 

 คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย  (2541 : 138 - 139)  กล่าวถึงองค์ประกอบของการเขียนโดยสรุปได้ว่า  องค์ประกอบของการ
เขียนได้แก่  เนื้อหา  ภาษา  และรูปแบบ 
 เนื้อหา  คือ  เน้ือเร่ืองหรือเร่ืองราวที่ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านได้รับทราบ  อาจเป็นเร่ืองของ
บุคคล  เหตุการณ์  สถานที่  หรืออาจเป็นข้อคิดเห็น  จินตนาการ  อารมณ์  ความรู้สึก  ฯลฯ  อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน 
 ภาษา  คือถ้อยค า  ส านวนโวหารต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียน  ซึ่งมีทั้งรูปแบบที่ตรงตามหลัก
ภาษาและตามความนิยมของผู้ใช้ภาษา 
 รูปแบบ  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  รูปแบบร้อยแก้ว  คือเขียนด้วยภาษาที่ไม่มีบังคับ  
ฉันทลักษณ์  เช่น  จดหมาย  เรียงความ  บันทึก  บทความ  ฯลฯ  และรูปแบบร้อยกรอง  เป็นรูปแบบ
ที่ต้องเขียนโดยอาศัยศิลปะและข้อบังคับทางด้านฉันทลักษณ์เป็นตัวก าหนด  ได้แก่การเขียนบทกวี
นิพนธ์ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น 

การเขียนจัดเป็นการสื่อสาร  ดังนั้นการเขียนจึงต้องอาศัยองค์ประกอบเพื่อปรุงแต่ให้
ออกมาเป็นงานเขียน  ซึ่งองค์ประกอบเหล่านั้นแบ่งออกได้  3  ประการ  คือ  เน้ือหาที่จะเขียน  
ภาษาที่ใช้เขียนและกลวิธีในการเขียน 
 



 

 

186 

หลักการเขียน 
 
 สนิท  ตั้งทว ี (2528 : 153)  กล่าวถึงหลักส าคัญของการเขียนไว้อย่างน่าสนใจ  ซึ่งผู้ฝึกฝน
การเขียนควรศึกษาเพื่อเป็นแนวทางดังนี้ 
 1.  ความรับผิดชอบ  ผู้เขียนจะต้องมีความรับผิดชอบในความถูกต้องของเน้ือหา  แสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  มองเห็นปัญหาอย่างถี่ถ้วนและลึกซึ้ง  มุ่งให้ผู้อ่านเกิดความรู้และ
ทรรศนะที่ดีงาม  อันล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทั่วไป 
 2.  ความประณีต  ผู้เขียนต้องมีความสุขุมรอบคอบในด้านการเสนอเน้ือหาและด้านการใช้
ภาษา    พยายามขจัดข้อบกพร่องทั้งปวงที่จะเป็นอุปสรรคในการสื่อสารให้หมดสิ้น 
 3.  ความชัดเจน  ผู้เขียนจะต้องใช้ค าที่มีความหมายเด่นชัด  ใช้ประโยคที่ไม่ก ากวมหรือ
คลุมเครือ   
 4.  ความถูกต้อง  ได้แก่การใช้ถ้อยค าภาษาให้ถูกต้องตามระเบียบของภาษา  ถูกต้องตาม
ความนิยม  และเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 5.  ความเรียบง่าย  คือการใช้ค าธรรมดาที่เข้าใจง่าย  แต่มีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้อ่าน
มาก 
 6.  ความกระชับ  ความกระชับคือการใช้ค าน้อย  แต่สามารถกินความหมายหรือให้
ความหมายได้กว้างไกล  ชัดเจน  มีน้ าหนัก 
 7.  ความประทับใจ  เกิดจากการที่ผู้เขียนเลือกใช้ค าที่มีความหมาย  และสามารถฝังลึกลง
ไปประทับอยู่ในจิตใจและความรู้สึกของผู้อ่าน 
 8.  ความไพเราะ  คือการละเว้นการใช้ถ้อยค าที่ไม่สุภาพ  หยาบคาย  ไม่ใช้ภาษาตลาด  หรือ
แม้กระทั่งภาษาต่างประเทศ  ที่อาจท าให้ผู้อ่านเกิดอาการ  “ขัดหู”  ขึ้นมาได้ 
 ส่วนบุญยงค ์ เกศเทศ  (2539 : 6 - 7)  กล่าวว่า  การเขียนที่มีลักษณะเฉพาะตัว  เรียกว่า  ลีลา
และท่วงท านองเขียนเฉพาะตน  ซึ่งอาจเป็นท านองที่ง่าย  ปานกลาง  และสูงตามล าดับ  ที่ส าคัญต้อง
มีหลักเกณฑ์ยึดถือบ้าง  เพื่อบันดาลให้ข้อเขียนของตนเป็นที่สนใจ  ชวนติดตาม  โดยอาจต้อง
พิจารณาในเร่ืองต่อไปนี้ 
 1.  ความกระชับในลีลาที่เขียน 
 2.  ความบริสุทธิ์ของถ้อยค า 
 3.  ถ้อยค ามีชีวิตและวิญญาณ 
 4.  การคิดถ้อยค าใหม่ 
 5.  ความง่ายของถ้อยค าและประโยค 
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 6.  ความสัมพันธ์ระหว่างถ้อยค ากับถ้อยค า  ถ้อยค ากับประโยค 
 7.  การยกอุทาหรณ์ 
 8.  การอ้างค าคม  สุภาษิต  ค าพังเพย  คติพจน์  มาสนับสนุนถ้อยค าหรือข้อความ 
 9.  การใช้ถ้อยค าเปรียบเทียบ  เทียบเคียงเพื่อให้เกิดความเด่นชัด 
 10.  การใช้ถ้อยค าแสดงภาพพจน์ 
 ดังนั้น เราอาจสรุปได้ว่า  หลักการเขียนที่ดีน้ัน  นอกจากผู้เขียนจะต้องมีความรับผิดชอบใน
สิ่งที่ตนเองเขียนแล้ว  ความประณีต  ความชัดเจน  ความถูกต้อง  ความเรียบง่าย  ความไพเราะและ  
ความกระชับในเร่ืองของการใช้ถ้อยค าภาษา  ก็มีส่วนส าคัญในอันที่จะให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจ
ในผลงานเขียนนั้น ๆ อีกด้วย 
 
ลักษณะของงานเขียนท่ีดี   
 
 ผู้เขียนจะเขียนงานเขียนได้ดีนั้นควรจะได้ศึกษาลักษณะของงานเขียนที่ดีตามที่
นักวิชาการได้กล่าวไว้  เพื่อน ามาใช้ในเวลาที่เขียนงานของตนเอง  ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้  
  1. มีจุดมุ่งหมายในการเขียนที่ชัดเจน  ในการเขียนแต่ละคร้ังผู้เขียนต้องก าหนด
จุดมุ่งหมายให้แน่นอนว่าจะเขียนเร่ืองอะไร  เพื่ออะไร  การก าหนดจุดมุ่งหมายที่แน่นอนและ
ชัดเจนของผู้เขียนจะช่วยให้งานเขียนนั้น  ตรงไปสู่ทิศทางที่ต้องการไม่เปะปะ  จนท าให้เร่ืองไม่
ชัดเจน  สับสนขาดน้ าหนัก 
 2. มีเอกภาพ  ในการเขียนแต่ละคร้ัง  ผู้เขียนจะต้องวางโครงเร่ือง  และด าเนินการเขียน
ตามโครงเร่ืองนั้นอย่างเคร่งครัด  จะช่วยให้เร่ืองมีขอบเขตจ ากัด  มีเป้าหมายและความหมายที่
ชัดเจน  ไม่ถูกสิ่งที่อยู่นอกขอบเขตของเร่ืองมาท าให้ขาดความเป็นเอกภาพไป 
 3. มีสัมพันธภาพ คือ การยึดอยู่ด้วยกัน  สัมพันธภาพเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญของงานเขียน   
เพราะถ้าหากงานเขียนไม่มีสัมพันธภาพ  ผู้อ่านย่อมจะเข้าใจความคิดของผู้เขียนได้ยาก  การวาง
โครงเร่ืองจะช่วยให้เกิดสัมพันธภาพ เพราะจะช่วยจัดระเบียบความคิด  ความคิดไม่ขาดตอน  ไม่มี
ความคลุมเครือ  ไม่สับสน  และไม่มีตอนใดที่ไร้ผล 
 4. มีความกระจ่าง การท าให้ผู้อ่านเข้าใจเร่ืองได้ตรงกับความต้องการของผู้เขียน  ผู้เขียน 
จะต้องเขียนเร่ืองนั้นให้กระจ่างชัดเจน  ซึ่งกระท าได้ 2 ประการ คือ ถ้าจ าเป็นต้องใช้ศัพท์เทคนิค  
หรือ  ศัพท์ยากก็ต้องให้ค าจ ากัดความให้ชัดเจน และกล่าวถึงเร่ืองทุกเร่ืองอย่างมีเหตุผลโดยขึ้นอยู่
กับข้อเท็จจริงและการอ้างอิง 
 5. มีรปูแบบการเขียนเหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย และเน้ือหา งานเขียนโดยทั่วไปแบ่งกว้าง       
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ตามลักษณะเน้ือหาออกเป็น  2  ประเภท  คือ  สารคดี  และบันเทิงคดี  ถ้างานเขียนใดมุ่งแสดง
ความรู้  ความคิด  ความจริงและเหตุผล  ก็จัดเป็นงานเขียนประเภทสารคดี  หากงานใดมุ่งความ
เพลิดเพลิน  เป็นเร่ืองสมมุติขึ้น  หรือใช้จินตนาการสร้างสรรค์ขึ้น  ก็จัดเป็นงานเขียนประเภท
บันเทิงคดี 
 ผู้เขียนต้องเลือกรูปแบบมาใช้ให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายและเน้ือหาที่ต้องการน าเสนอ  
เน้ือหาบางอย่างอาจเสนอหรือสื่อได้หลายรูปแบบ  เช่น  เร่ืองอุบัติภัย  อาจเขียนเป็นบทความ  ความ
เรียง  ปกิณกะ  หรืออาจเสนอในรูปเร่ืองสั้น  บทละคร  นวนิยาย  ก็ได้ 
 6. มีเนื้อหาดีและรายละเอียดเด่นชัด  ผู้เขียนทุกคนย่อมมีความต้องการให้เร่ืองที่ตนเขียน  
มีเนื้อหาดีรายละเอียดเด่นชัด  เพื่อให้ได้งานเขียนที่ผู้อ่านยอมรับ  แต่ถ้าผู้เขียนขาดข้อมูล  ไม่มี
การศึกษา    ค้นคว้าเพิ่มเติม  เนื้อหาที่เขียนก็จะอ่อนหรือผิดพลาดจากข้อเท็จจริง  รายละเอียดที่
น ามาเสริมก็จะเป็นลักษณะธรรมดาไม่เด่นชัด  อันมีผลให้งานเขียนนั้น  ไม่เร้าความสนใจ  และอาจ
ไม่ช่วยผู้อ่านไม่เข้าใจ  ประทับใจเท่าที่ควร 
 7. มีจินตนาการที่สอดคล้องกับเนื้อหา  มนุษย์มีจินตนาการมากบ้างน้อยบ้างกันทุกคน  
และต่างก็สนใจใคร่รู้จินตนาการของผู้อ่ืน  ยิ่งเป็นจินตนาการที่สนุกสนาน  ต่ืนเต้นเร้าใจ  ก็ยิ่งชอบ  
จินตนาการจะมีส่วนในงานเขียนแต่ละประเภทไม่เท่ากัน  การใช้จินตนาการไม่เหมาะสมก็จะ
ท าลายลักษณะที่ดีของงานเขียนได้  เช่น  งานเขียนประเภทสารคดีถ้าใช้จินตนาการมากเกินไปอาจ
ท าให้ความน่าเชื่อถือน้อยลง  หรืองานเขียนประเภทบันเทิงคดีมีจินตนาการน้อยก็จะท าให้เร่ืองจืด
ชืด  ไม่สนุก  เป็นต้น 
 8. มีภาษาถูกต้องเหมาะสม  งานเขียนที่ดีต้องมีความถูกต้องเหมาะสมในการใช้ภาษา 
ตั้งแต่การเขียนค าให้ถูกต้อง  เลือกค าให้ได้ตรงตามความหมายที่ต้องการ  รู้จักการหลากค าคือไม่ใช้
ค าซ้ าๆ  ในที่ใกล้ ๆ  กันจนเกิดความเบื่อหน่าย  การแบ่งวรรคตอน  การเรียงล าดับค าในประโยค
ถูกต้องตามต าแหน่งหน้าที่  การเข้าประโยค  การรู้จักเลือกใช้ส านวน  ค าพังเพย  สุภาษิต  ค าคม  ให้
เหมาะสมสอดคล้องกับ เน้ือหา  การรู้จักเลือกใช้ระดับภาษาให้เหมาะสมกับประเภทและ
จุดมุ่งหมายของงานเขียน 
 9. มีความน่าพอใจชวนติดตาม  งานเขียนที่มีคุณลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ย่อมเป็น
งานเขียนที่น่าเชื่อถือ  อาจถือได้ว่าเป็นงานเขียนที่ดีได้  แต่อาจไม่ชวนให้ติดตามก็ได้  การที่จะสื่อ
ความคิดได้ดีนั้นต้องท าให้ผู้อ่านสนใจ  พอใจ  ประทับใจ  การเขียนที่ดีมีประสิทธิภาพจะต้อง
ประกอบด้วยความตั้งใจ  ความสนใจ  ความปรารถนา  และการกระท า  กล่าวคือ  ต้องเรียกความ
ตั้งใจจากผู้อ่านแล้วต้องท าให้ผู้อ่านสนใจ  เพื่อว่าจะได้อยากอ่าน  และบางทีอาจจะท าให้เกิดการ
กระท าตามมาคือเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 
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  ลักษณะของผู้เขียนท่ีดี 
  
 ลักษณะหรือคุณสมบัติที่ดีของผู้เขียน  สรุปได้ดังนี้ 
 1. เปน็ผู้ที่มีความต้องการที่จะเขียน ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่จะถ่ายทอด ความคิด  ความรู้      
ความต้องการ  และเร่ืองราวต่างๆ  ออกมาเป็นตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์ 
 2. เป็นผู้ที่รู้จุดมุ่งหมายของการเขียน ผู้เขียนต้องรู้จุดมุ่งหมายในการเขียนแต่ละคร้ังอย่าง           
ชัดเจนว่าต้องการเขียนเร่ืองอะไร  เพื่อจุดประสงค์ใด  การตั้งจุดมุ่งหมายในการเขียนไว้อย่างชัดเจน
นั้น     จะช่วยเป็นแนวทางไม่ให้ผู้เขียนสับสน  หรือเขียนออกนอกลู่นอกทางไป 
 3. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตมาก  ไม่ว่าจะเป็นความสุข  ความทุกข์  ความรัก  ความ
เกลียดชัง หรือความผิดหวัง  ย่อมเข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีประสบการณ์โดยตรง 
 4. เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเร่ืองที่จะเขียนเป็นอย่างดี  การเขียนเร่ืองใดก็ตามผู้เขียนควรมี
ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆ  เป็นอย่างดี  ถ้าผู้เขียนยังบกพร่องอยู่ก็ควรรวบรวมค้นคว้าหาความรู้
เกี่ยวกับข้อมูลที่จะเขียนให้ละเอียดครบถ้วน  โดยอาจจะหาได้จากการอ่าน  การฟัง  การสนทนา  
สอบถาม  สังเกต  ทดลอง  ฯลฯ  ผู้เขียนเร่ืองที่ตนรู้แจ้งเห็นจริง  งานเขียนจะออกมาน่าสนใจ  มี
น้ าหนัก  และมีเหตุผลน่าเชื่อถือ 
 5. เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของงานเขียนแต่ละประเภท  เพื่อที่จะได้น าเอาความรู้ 
นั้นไปไว้พิจารณาเลือกเร่ืองที่จะเสนอให้เหมาะสมกับรูปแบบ โอกาส  และบุคคลที่ต้องการสื่อสาร 
ได้เป็นอย่างดี 
 6. เป็นผู้ที่มีจิตใจสูง  มองโลกในแง่ดี  ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักปรากฏสะท้อนอยู่ในงานเขียน  ท า
ให้งานเขียนนั้นมีส่วนช่วยยกระดับจิตใจของคนอ่านให้สูงขึ้นได้ 
 7. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษา  รู้จักเลือกใช้ค าได้ถูกต้องเหมาะสม  รู้จักผูก
ประโยคเขียนข้อความ  เรียงล าดับความคิดตลอดจนรู้จักใช้ส านวนโวหารต่างๆ  เหมาะสมกับ
เร่ืองราว  จุดมุ่งหมาย  โอกาส  และรูปแบบของงานเขียนนั้นๆ 
 8. เป็นผู้ที่มีความสังเกต ผู้เขียนต้องเป็นคนช่างสังเกต  หมั่นคิดใคร่ครวญพิจารณา
เร่ืองราวหรือเหตกุารณ์ต่างๆที่ได้พบเห็น  แล้วน ามาบันทึกจดจ าเอาไว้  เมื่อต้องการน าสิ่งดังกล่าว
มาเป็นข้อมูลในการเขียนก็สามารถหยิบมาใช้ได้ทันที 
 9. เป็นผู้ที่ศึกษางานเขียนของบุคคลอ่ืนอยู่เป็นนิจ  โดยสังเกตหรือพิจารณาเกี่ยวกับเนื้อ
เร่ืองการใช้ภาษา  กลวิธี  และรูปแบบในการเขียนของบุคคลต่างๆ  พยายามหาให้พบส่วนที่ดี  ส่วน
บกพร่อง  ของงานเขียนแต่ละขั้น  แล้วน ามาเป็นแบบอย่าง  ในการฝึกหรือปรับปรุงแก้ไขการเขียน
ของตนต่อไป 
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การพัฒนาทักษะการเขียน 
 
 ทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ผู้ฝึกฝนสามารถพัฒนาจนเกิดเกิดความช านาญได้  ซึ่งในเร่ืองนี้  
สนิท  สัตโยภาส  (2542 : 207-208)  ได้ให้ข้อที่ควรศึกษาเป็นขั้นตอนไว้  3  ขั้น  โดยสรุปได้ดังนี้ 
 1.  ขั้นก่อนเขียน เป็นขั้นเร่ิมแรกที่ผู้เขียนคิดจะเขียน  และเมื่อคิดว่าจะเขียนอะไรแล้ว  
ผู้เขียนควรเตรียมการก่อนที่จะเขียนเกี่ยวกับเร่ืองนั้น ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1.1 ศึกษารูปแบบและหลังการเขียนงานประเภทนั้น ๆ ก่อน   
 1.2 ค้นคว้าหาข้อมูลที่ใช้ในการเขียน 
 1.3 เขียนโครงเร่ืองคร่าวๆ ของเร่ืองที่จะเขียนไว้ก่อน 
 2.  ขั้นลงมือเขียน หลังจากที่ได้เตรียมการต่างๆ ในขั้นที่ 1 พร้อมแล้ว ก็เร่ิมลงมือเขียนเร่ือง
ที่จะเขียนได้ ซึ่งในขั้นที่ 2 นี้ ผู้เขียนควรน าโครงเร่ืองที่วางไว้มาเขียนขยายให้เป็นเร่ืองเป็นราว ให้มี
เน้ือหา ใจความ รูปแบบที่สมบูรณ์ อาจมีการยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้น่าเชื่อถือด้วยก็ได้ 
 3.  ขั้นหลังเขียน คือ การตรวจทานด้วยการอ่านหลาย คร้ัง เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น เช่น ใช้ค าผิด ไม่เหมาะสม วรรคตอนผิด ประโยคไม่สมบูรณ์ ซึ่งในขั้นนี้จะเป็นการแก้ไขให้
งานเขียนมีความถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุด 
 
การเขียนหนังสือราชการ 
 
 1. ความหมายของหนังสือราชการ 
 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.  2526  ก าหนดความหมาย
ของหนังสือราชการว่าหมายถึงเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ  ได้แก่ 
 1.  หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ เช่น หนังสือจากกระทรวงการคลังมีไปถึง
กระทรวงสาธารณสุข 
 2.  หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอ่ืน ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ
หรือมีไปถึงบุคคลภายนอก เช่น หนังสือจากกระทรวงคมนาคมมีไปถึงบริษัทหนุ่มสาวทัวร์ หรือมี
ไปถึงนายมานะ  รักเรียน  เป็นต้น 
 3.  หนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใด ซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ  
เช่น  หนังสือจากสมาคมสตรีชาวนาไทยมีมาถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นต้น 
 4.  เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ เช่น บันทึก  สิ่งตีพิมพ์  
รายงานประจ าปี  ใบเสร็จรับเงิน 



 

 

191 

 5.  เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ เช่น  ระเบียบ
กระทรวงอุตสาหกรรม  โฉนดที่ดิน  บัตรเลือกตั้งเป็นต้น 
 
 2. ประเภทของหนังสือราชการ 
 หนังสือราชการมี  6  ประเภท  คือ                     

1.  หนังสือภายนอก 
2.  หนังสือภายใน 
3.  หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ 
4.  หนังสือสั่งการ 
5.  หนังสือประชาสัมพันธ์ 
 6.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

 
2.1  หนังสือภายนอก  
หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี  ใช้ติดต่อระหว่างส่วน

ราชการด้วยกันหรือจากส่วนราชการไปยังหน่วยงานอ่ืนที่มิใช่ส่วนราชการ  หรือมีไปถึง
บุคคลภายนอก  ใช้กระดาษตราครุฑ มีส่วนประกอบ ดังนี้  
 ท่ี  ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะ  และเลขประจ าของเจ้าของเร่ือง  ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง   
ซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้น  และโดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย 
 ส่วนราชการ  เจ้าของหนังสือให้ลงชื่อส่วนราชการ  สถานที่ราชการ  หรือ 
คณะกรรมการ  ซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้น  และโดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย 
 วัน  เดือน  ปี  ให้ลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ 
ออกหนังสือ 
 เร่ือง  ให้ลงเร่ืองย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น  ในกรณีที่เป็นหนังสือ 
ต่อเนื่องโดยปกติให้ลงเร่ืองของหนังสือฉบับเดิม 
 ค าขึ้นต้น  ให้ใช้ค าขึ้นต้นตามมาตรฐานของผู้รับหนังสือ  ค าสรรพนาม  และค าลงท้าย 
ก็เช่นกัน  แล้วลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคล 
 อ้างถึง  (ถ้าม)ี  ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการผู้รับ 
หนังสือได้รับมาก่อนแล้ว  จะจากส่วนราชการใดก็ตาม โดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ  
และเลขที่หนังสือ วันที่  เดือน  ปีพุทธศักราชของหนังสือนั้น การอ้างถึง ให้อ้างถึงหนังสือฉบับ
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สุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว  เว้นแต่มีเร่ืองอื่นที่เป็นสาระส าคัญต้องน ามาพิจารณา  จึงอ้างถึง
หนังสือฉบับอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับเร่ืองนั้นโดยเฉพาะให้ทราบด้วย 
 สิ่งท่ีส่งมาด้วย  (ถ้ามี)  ให้ลงชื่อสิ่งของ  เอกสาร  หรือบรรณสารที่ส่งไปพร้อมกับ 
หนังสือนั้น  ในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปทางใด 
 ข้อความ  ให้ลงสาระส าคัญของเร่ืองให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย  หากมีความประสงค์
หลายประการให้แยกเป็นข้อ ๆ   
 ค าลงท้าย  ให้ใช้ค าลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือ  ตามตารางการใช้ค าขึ้นต้น 
สรรพนาม  และค าลงท้ายที่ก าหนดไว้  (ยกเว้นกรณีน ากระแสพระบรมราชโองการไปยังผู้ใดไม่ต้อง
มีค าลงท้ายในหนังสือ) 
 ลงชื่อ  ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ  และให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ 
ลายมือชื่อ 
 ต าแหน่ง  ให้ลงต าแหน่งของเจาของหนังสือ 
 ส่วนราชการเจ้าของเร่ือง  ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเร่ืองหรือหน่วยงานที่ออก
หนังสือ  ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกระทรวงหรือทบวง  ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของ
เร่ืองทั้งระดับกรม  และกอง  ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมา  ลงชื่อส่วน
ราชการเจ้าของเร่ืองเพียงระดับกองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 โทร.    ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเร่ือง  หรือหน่วยงานที่ออก
หนังสือ  และหมายเลขภายในตู้สาขา  (ถ้าม)ี  ไว้ด้วย 

 ส าเนาส่ง (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ส่งจัดท าส าเนาส่งไปให้ส่วนราชการหรือบุคคลอ่ืนทราบ  
และประสงค์จะให้ผู้รับทราบว่าได้มีส าเนาส่งไปให้ผู้ใดแล้ว ให้พิมพ์ชื่อเต็มหรือชื่อย่อของส่วน
ราชการ  หรือชื่อบุคคลที่ส่งส าเนาไปให้  เพื่อให้เป็นที่เข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ถ้าหากมีรายชื่อที่
ส่งมากให้พิมพ์ว่าส่งไปตามรายชื่อที่แนบและแนบรายชื่อไปด้วย 

 
 2.2  หนังสือภายใน  

 หนังสือภายใน คือ หนังสือที่ใช้ติดต่อกันภายในระหว่างกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือ
จังหวัดเดียวกัน  แต่ในบางกระทรวงอาจใช้หนังสือภายนอกติดต่อราชการระหว่างกรมภายใน
กระทรวงเดียวกัน  ในกรณีที่เป็นหนังสือที่มีเน้ือหาสาระส าคัญมาก  

 
 
 



 

 

193 

 2.3 หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ     
            หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ    คือ  หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของ
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป  โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบ  ลงชื่อย่อก ากับตรา 

 หนังสือประทับตรา ให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ  และระหว่าง
ส่วนราชการกับบุคคลภายนอก  เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เร่ืองส าคัญ  เช่น  การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 

 หนังสือประทับตรา  ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ  คือ  ที่  ถึง  ข้อความ  ชื่อ  ส่วนราชการที่
ส่งหนังสือออก  ตราชื่อส่วนราชการ  (ให้ประทับตราชื่อส่วนราชการโดยหมึกแดง  และให้
ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อย่อก ากับตรา) วัน  เดือน  ปี  ส่วนราชการ  เจ้าของเร่ือง  โทร.  หรือที่ตั้ง 

 
 2.4 หนังสือสั่งการ  
 หนังสือสั่งการ  หนังสือสั่งการ  มี  3  ชนิด  ได้แก่  ค าสั่ง  ระเบียบ  และข้อบังคับ 
 ค าสั่ง  คือ  ข้อความที่ผู้มีอ านาจสั่งให้บุคคลปฏิบัติงาน 
 ระเบียบ  คือ  บรรดาข้อความที่มีผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้  โดยจะอาศัยอ านาจของ

กฎหมายหรือไม่ก็ได้  เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ า 
 ข้อบังคับ  คือ  บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้โดยอาศัยอ านาจของ

กฎหมายที่บัญญัติให้กระท าได้ 
 

2.5 หนังสือประชาสัมพันธ์   
หนังสือประชาสัมพันธ์  หนังสือประชาสัมพันธ์  มี  3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ 

แถลงการณ์ และข่าว   
ประกาศ  คือ  บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศ  หรือชี้แจงให้ทราบ  หรือแนะ

แนวทางปฏิบัติ 
แถลงการณ์  คือ  บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลง  เพื่อท าความเข้าใจในกิจการของ

ทางราชการ  หรือเหตุการณ์กรณีใดๆ  ให้ทราบชัดเจนทั่วไป   
ข่าว  คือ  บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 

 
2.6 หนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ  คือ  หนังสือที่ทาง

ราชการท าขึ้นนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  หรือหนังสือที่หน่วยงานอันใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ  
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หรือบุคคล ภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ  และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ  มี 4 
ชนิด  คือ  หนังสือรับรอง  รายงานการประชุม  บันทึก  และหนังสืออ่ืน 
 

หนังสือราชการนั้น  บางกรณีเป็นหนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ  จะต้องจัดส่งและ
ด าเนินการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ  แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
                    ด่วนท่ีสุด  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น 
                    ด่วนมาก  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
                    ด่วน  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะท าได้ 

ชั้นของความเร็วที่ระบุนี้ใช้ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิพม์โป้ง 32 พอยท์ ให้
เห็นชัดบนหนังสือ และบนซอง 
 หนังสือราชการลับ เป็นหนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 และได้ก าหนดชั้นความลับออกเป็น 4 ชั้นคือ 
 ลับที่สุด (Top Secret) ได้แก่ ความลับที่มีความส าคัญที่สุดเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุหรือบุคคล 
ซึ่งถ้าหากเกิดความเสียหายหรือภัยอันตรายต่อความมั่นคงปลอดภัย หรือความสงบเรียบร้อยของ
ประเทศชาติ 
 ลับมาก (Secret) ได้แก่ ความลับที่มีความส าคัญมากเกี่ยวกับ ข่าวสาร วัตถุหรือบุคคลซึ่งถ้า
หากความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือพียงบางส่วนร่ัวไหลไปถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะท าให้
เกิดความเสียหายหรือเป็นภัยอันตรายต่อความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศชาติหรือความสงบ
เรียบร้อยในราชอาณาจักรอย่างร้ายแรง 
 ลับ ( Confidential) ได้แก่ ความลับที่มีความส าคัญเกี่ยวกับ ข่าวสาร วัตถุ หรือบุคคล ซึ่งถ้า
หากความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนร่ัวไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบจะท าให้
เกิดความเสียหายต่อทางราชการ หรือเกียรติภูมิของประเทศชาติหรือพันธมิตรได้ 
 ปกปิด ( Restricted) ได้แก่ ความลับซึ่งไม่พึงเปิดเผยให้ผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบโดยสงวนไว้
ให้ทราบเฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่ต้องทราบ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการเท่านั้น เช่น เอกสาร
ของทางราชการบางเร่ืองที่มุ่งหมายส าหรับใช้ในทางราชการเท่านั้น เช่น ค าบรรยาย ต ารา รายงาน 
หรือความเห็น ฯลฯ 
              หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีผู้รับเป็นจ านวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัส
พยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่งซึ่งก าหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะเร่ิมตั้งแต่ 1 
เรียงเป็นล าดับไป จนถึงสิ้นปีปฏิทินหรือใช้เลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอย่าง
หนึ่งอย่างใด 
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 3. หลักทั่วไปในการเขียนหนังสือราชการ 
 1.  ผู้เขียนหนังสือจะต้องรอบรู้และเข้าใจเร่ืองที่จะเขียนอย่างละเอียดว่าเกี่ยวกับเร่ืองอะไร 
ใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด ท าไม 
 2.  ข้อความในหนังสือราชการโดยทั่วไปต้องประกอบด้วยเหตุและผล มีการระบุ
จุดประสงค์ที่ต้องการหรือระบุข้อตกลงเงื่อนไขใด ๆ (ถ้าม)ี 
 3.  การกล่าวอ้างถึงกฎ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือมติใด จะต้องระบุให้ชัดเจน 
 4.  ใช้ถ้อยค าส านวนที่เรียบง่าย กะทัดรัด ไม่ใช้ค าที่มีความหมายก ากวม เลือกใช้ค าที่
ทันสมัย เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล ตลอดจนสอดคล้องกับเหตุการณ์หรือเน้ือเร่ืองที่จะเขียน 
 5.  ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และความนิยม รวมไปถึงการสะกดการันต์และวรรคตอน 
 6.  เขียนด้วยถ้อยค าสุภาพ ราบรื่น   
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ตัวอย่างหนังสือราชการภายนอก 

 
ชั้นความเร็ว  (ถ้ามี)   
ที่……………………………………..                                                               (ส่วนราชการเจ้าของ
หนังสือ) 
 
                                                                                       (วัน เดือน ปี) 
เร่ือง……………………………………... 
(ค าขึ้นต้น)………………………………. 
อ้างถึง………………………………..(ถ้ามี) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  (ถ้ามี 

                 
(ข้อความ)…………………………………………………………………………………
… 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                                                                                 

(ค าลงท้าย) 
 
                                                                                           (ลงชื่อ) 
                                                                                                            (พิมพ์ชื่อตัวเต็ม) 
                                                                                                                 (ต าแหน่ง) 
 
  
(ส่วนราชการเจ้าของเร่ือง) 
โทร…………………….. 
ส าเนาส่ง (ถ้ามี) 
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ตัวอย่างแบบหนังสือภายใน 
ชั้นความลับ (ถ้าม)ี 

ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ….…………………………………………………………………. 
ที่ ……….……………………………… วันที่………………………………… 
เร่ือง …………………………………………………………………………….. 
 

 
(ค าขึ้นต้น)    ……………………………………………… 
 

(ข้อความ)………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
  
                                                             (ลงชื่อ) 
                                                                                    (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
                                                                                      (ต าแหน่ง) 
 

ชั้นความลับ  (ถ้าม)ี 
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ตัวอย่างแบบหนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ 

ชั้นความลับ (ถ้าม)ี 

 
ชั้นความเร็ว  (ถ้ามี)                                        
ที่……………………………………..                                                           
ถึง.…………………………………… 

                    
(ข้อความ)………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                                                (ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก) 
                                                                                                          (ตราชื่อส่วนราชการ) 
                                                                                                           (ลงชื่อย่อก ากับตรา) 

                 (วัน  เดือน  ปี) 
 
  
(ส่วนราชการเจ้าของเร่ือง) 
       (โทร. หรือที่ตั้ง) 

ชั้นความลับ  (ถ้าม)ี 
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ตัวอย่างแบบค าสั่ง 
 

 
ค าสั่ง  (ชื่อส่วนราชการหรือต าแหน่งของผู้มีอ านาจที่ออกค าสั่ง) 

ที่………………. /  (เลขปีพุทธศักราชที่ออกค าสั่ง) 
เร่ือง……………………………….. 

--------------------------------------------------------------- 
                     
(ข้อความ)……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
                    ทั้งนี้  ตั้งแต่……………………………………………………………… 
                                    สั่ง  ณ  วันที่………………………………….พ.ศ…………………………. 
 
                                                                                                 (ลงชื่อ) 
                                                                                                                (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
                                                                                                                   (ต าแหน่ง) 
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ตัวอย่างแบบระเบียบ 

 
แบบระเบียบ 

ระเบียบ  (ชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบ) 
ว่าด้วย………………………………….. 

(ฉบับที่……..ถ้ามีเร่ืองเดียวกันเกินกว่า 1 ฉบับ) พ.ศ. …………... 
--------------------------------- 

 
                    (ข้อความ)  ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบและอ้าง
ถึงกฎหมายที่ให้อ านาจออกระเบียบ  (ถ้ามี)   
                    ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบ………………………………… พ.ศ. ………….” 
                    ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่………………………………………..เป็นต้นไป   
 
                                                                               ฯลฯ 
                    ข้อ  (สุดท้าย)  ผู้รักษาการตามระเบียบ  (ถ้ามกีารแบ่งเป็นหมวดให้น าข้อผู้รักษาการ
ตามระเบียบไปก าหนดเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด 1) 
 
                     ประกาศ  ณ  วันที่……………………………………. พ.ศ. …………… 
 
                                                                                                  (ลงชื่อ) 
 
                                                                                                                        (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
                                                                                                                           (ต าแหน่ง) 
 
 
 
 
 
 



 

 

201 

ตัวอย่างข้อบังคับ  

 
แบบข้อบังคับ 

ข้อบังคับ  (ชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ) 
ว่าด้วย………………………………….. 

(ฉบับที่…………..ถ้ามีเร่ืองเดียวกันเกินกว่า  1  ฉบับ)  พ.ศ. …………. 
--------------------------------- 

                     (ข้อความ)  ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับและ
อ้างถึงกฎหมายที่ให้อ านาจออกข้อบังคับ   
                    ข้อ 1.  ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับ………………………………… พ.ศ. 
………….” 
                    ข้อ 2.  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่………………………………………..เป็นต้นไป   
 
                                                                        ฯลฯ 
                    ข้อ  (สุดท้าย)  ผู้รักษาการตามข้อบังคับ  (ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวดให้น าข้อผู้รักษาการ
ไปก าหนดเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด  1) 
                    ประกาศ  ณ  วันที่……………………………………. พ.ศ. …………… 
 
                                                                                                 (ลงชื่อ) 
 
                                                                                                                          (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
                                                                                                                           (ต าแหน่ง) 
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ตัวอย่างแบบประกาศ 

 
 

ประกาศ  (ชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ) 
เร่ือง……………………………….. 

----------------------------- 
                    
(ข้อความ)………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
                    ประกาศ  ณ  วันที่……………………………………………พ.ศ.……………… 
                             สั่ง  ณ  วันที่………………………………….พ.ศ…………………………. 
 
                                                                                          (ลงชื่อ) 
                                                                                                                (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
                                                                                                                  (ต าแหน่ง) 
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ตัวอย่างแถลงการณ์ 

 
แบบแถลงการณ์ 

แถลงการณ์  (ชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์) 
เร่ือง……………………………….. 
ฉบับที่……………………(ถ้ามี) 

------------------ 
                    
(ข้อความ)………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………….…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………….……………………………………………………………………………… 
 
  
                                                                                                (ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์) 
                                                                                                             (วัน  เดือน  ปี) 
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การเขียนจดหมายสมัครงาน 
 
 จดหมายสมัครงาน เปรียบเสมือนจดหมายขาย การเขียนจดหมายสมัครงานที่ดีต้อง
เรียกร้องความสนใจจากนายจ้างหรือผู้รับสมัครงานได้ ผู้เขียนต้องบรรยายคุณสมบัติของตนเอง
อย่างดี เพื่อให้เจ้าของกิจการสนใจจ้าง การบรรยายคุณสมบัติสามารถสรุปแยกไว้ในใบประวัติย่อ
แนบไปพร้อมจดหมายสมัครงาน 
 การเขียนจดหมายสมัครงานต้องใช้กระดาษและซองสีขาว ห้ามใช้กระดาษราชการหรือ
กระดาษที่มีตราห้างร้านต่างๆ พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้สะอาด เรียบร้อย  
ถูกต้อง  ยกเว้น กรณีที่ระบุให้เขียนด้วยลายมือ 
 การเขียนจดหมายสมัครงานมีสิ่งที่ควรค านึงถึง ดังนี้ 

1. อย่าเขียนข้อความที่แสดงถึงการขอความเห็นใจด้วยการอ้างถึงความเดือดร้อนส่วนตัว 
เพราะอาจท าให้นายจ้างเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีปัญหาไม่เหมาะแก่การท างาน 

2. เขียนความสามารถตามความจริง อย่าอวดอ้างความสามารถจนเกินควร เพราะจะท าให้
นายจ้างขาดความเชื่อถือหากท าไม่ได้ตามที่กล่าวอ้าง 

3. อย่าเขียนข้อความโจมตีผู้ร่วมงานเดิม เพราะจะชี้ให้เห็นถึงอุปนิสัยที่ไม่ดีของผู้สมัคร
งาน หรือแสดงความไม่มีมนุษยสัมพันธ์ของผู้สมัครงาน 

4. ถ้าจ าเป็นต้องระบุเงินเดือน ระบุให้เหมาะสมกับคุณวุฒิของตน หรือต าแหน่งงานที่
สมัคร 

5. การเขียนจดหมายสมัครงานที่ดี ผู้เขียนสามารถจัดท าใบประวัติย่อแนบไปด้วย เพื่อสรุป 
คุณสมบัติของตนให้ชัดเจน สะดวกต่อการพิจารณา 
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ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน 
ส าหรับผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาใหม่  และไม่มีประสบการณ์ท างาน     

     อรรถวุฒิ   วิริยกุล 
387  เซ็นต์หลุยส์ 3   ถนนสาธรใต้ 
ยานนาวา  กทม.  10120 
โทรศัพท์ ..................... 

    20  สิงหาคม  2557 
เร่ือง  ขอสมัครงาน  
เรียน  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  
สิ่งท่ีส่งมาด้วย                1. ใบรับรองการศึกษา  
                                       2. รูปถ่าย  1 ใบ  

กระผมได้ทราบจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง  ฉบับวันที่ 9  มิถุนายน 2557  ทางบริษัท 
เชียงรายเคมีภัณฑ์  เปิดรับสมัครต าแหน่งนักเคมีวิเคราะห์ ประจ าบริษัท 1 ต าแหน่ง กระผมมี
ความสนใจที่จะสมัครงานในต าแหน่งนี้มาก  ด้วยเหตุผลหลายประการ  ดังนี้คือ  

กระผมสนใจบริษัท เชียงรายเคมีภัณฑ์มาเป็นเวลานานแล้ว ได้ชื่นชมกับการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งของบริษัท่าน ชื่อเสียงของบริษัทก็ยังเป็นที่รู้จักกันอย่างดี
ในวงการธุรกิจการส่งออกอาหารสดภายในประเทศ  เมื่อได้ทราบข่าวการขยายงานของบริษัท 
กระผมจึงมีความประสงค์อยากเข้าท างานประกอบกับความสามารถที่มีอยู่ อาจท าให้กระผมมี
ความเหมาะสมกับต าแหน่งงานที่ท่านต้องการได้    

               ประสบการณ์ทางการศึกษาและอาชีพของกระผม ที่ท่านอาจน ามาพิจารณาร่วมในการ
ตัดสินใจ คือ  
                    -  ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) สาขาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปี 
2556 คะแนนเฉลี่ย 2.80  
                    -  เป็นประธานชมรมเคมีสัมพันธ์ ปี 2555 
                    -  เป็นสมาชิกค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชนบทของคณะวิทยาศาสตร์  
                    -  เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมท าวารสารวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์  ระหว่างปี 
2554-2555 
                   -  ปัจจุบันกระผมอายุ 22 ปี  ยังโสด  มีสุขภาพสมบูรณ์  พ้นเกณฑ์ทหารมาแล้ว  มี
ความรู้ทางภาษาอังกฤษระดับอ่านออก  เขียนได้  
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หากท่านจะกรุณาให้กระผมได้มีโอกาสพบปะบ้าง กระผมเชื่อว่าจะสามารถเสนอ
รายละเอียดให้ได้ทราบมากกว่านี้ กระผมจะโทรศัพท์มานัดหมายเวลากับท่านอีกคร้ังหนึ่ง  

ขอขอบพระคุณในความกรุณาครั้งน้ีของท่านเป็นอย่างยิ่ง  
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง  

   
                                                                   (นายอรรถวุฒิ   วิริยกุล) 
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การเขียนใบประวัติย่อ 
 

การเขียนใบประวัติย่อ  คือ การน ารายละเอียดของผู้สมัครมาเรียบเรียงเสียใหม่เพื่อให้
สะดวกต่อการอ่านและพิจารณาของนายจ้าง บางคนมีรูปถ่ายแนบไปด้วย 

ใบประวัติย่อมักเรียบเรียงเป็นหัวข้อ ดังนี้ 
1. ที่อยู่ปัจจุบัน 
2. ประวัติส่วนตัว (อายุ วันเดือนปีเกิด ส่วนสูง น้ าหนัก เชื้อชาติ) 
3. การศึกษา 
4. ประสบการณ์ 
5. การศึกษาพิเศษ 
6. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
7. ผลงานเด่น 
8. คุณสมบัติพิเศษ 
9. ความสนใจพิเศษ 
10. ผู้รับรอง 
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ตัวอย่างการเขียนใบประวัติย่อ 
                                                                  
 
 

ภาพถ่าย  1" ×1"                            
 

1. ชื่อ-นามสกุล   นางสาวสมพร   ตนเอง 
2. ที่อยู่ปัจจุบัน                               19/124 หมู่5 ถนนรามอินทรา 6 บางเขน กทม. 10220 

โทร.5103567 
3.ประวัติส่วนตัว 
     3.1 อายุ / วันเดือน / ปีเกิด         23 ปี / 30 มีนาคม 2533       
     3.2 ศาสนา                                พุทธ 
     3.3 น้ าหนัก / ส่วนสูง                51 ก.ก. / ส่วนสูง 165  ซม. 
     3.4 สัญชาติ / เชื้อชาติ                ไทย / ไทย 
     3.5 สถานภาพการสมรส           โสด 
     3.6 สุขภาพ                                แข็งแรง 
4. การศึกษา                                    ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   
                                                       ปีการศึกษา2556  คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.21                      
5. ประสบการณ์                             ฝึกงานด้านเลขานุการบริษัทเอบีจ ากัด 2 เดือน ระหว่าง  
                                                       1 มีนาคม – 30 เมษายน 2554     
6. การศึกษาพิเศษ                           อบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม –  

 15 มีนาคม 2554 
7. กิจกรรมเสริมหลักสูตร                เลขานุการคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา 
8. ผลงานเด่น                               -  ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมโครงการ 
      แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย–จีน ระหว่าง 15 - 30 ตุลาคม 2554 
8. คุณสมบัติพิเศษ                         - สามารถใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ดี 
                                                   - พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษได้ 
                                                    - พูดและเขียน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนได้ดี 
9. ความสนใจพิเศษ                         การถ่ายรูป 
10. ผู้รับรอง                              - อาจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทร. 053-776025 
                                                  - คุณประสงค์  ดีมาก เลขานุการผู้จัดการ บริษัทเอบีจ ากัด 

  โทร.02-234567     
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การเขียนรายงานเชิงวิชาการ 
การเขียนรายงายวิชาทางวิชาการ  หมายถึง  การน าเสนอข้อมูล  ข้อเท็จจริง  ความรู้ทาง

วิชาการเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ได้ศึกษาในชั้นเรียน  รายงาน        ทาง
วิชาการเกิดจากการศึกษา  ค้นคว้า  และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ แล้วน ามาเรียบเรียงอย่าง
เป็นระบบตามระเบียบแบบแผนของการเขียนรายงานที่ก าหนด  มีการอ้างอิงหลักฐานหรือ
แหล่งข้อมูล  เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ  การเขียนรายงานทางวิชาการที่ดี  ผู้เขียนควรวิเคราะห์
ข้อมูลและเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ไว้ด้วย  เพื่อให้รายงานมีคุณภาพและน่าสนใจ
ยิ่งขึ้น 

๑.  ประโยชน์ของการเขียนรายงานทางวิชาการ 

       การเขียนรายงานทางวิชาการมีประโยชน์ต่อผู้เรียงหรือผู้ท ารายงาน  ดังนี้ 

       ๑.๑  เป็นการเปิดโอกาสให้ได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนอย่างกว้างขวาง

และลึกซึ้ง 

       ๑.๒  ท าให้ได้ฝึกการค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 

       ๑.๓  ท าให้ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 

       ๑.๔  ท าให้ได้ฝึกทักษะทางภาษาโดยเฉพาะด้านการเขียนและการอ่าน 

 
2. ส่วนประกอบของรายงาน 

 รายงานที่ดีสามารถแบ่งส่วนประกอบออกได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนประกอบตอนต้น ส่วน
เน้ือหา และส่วนประกอบตอนท้าย ซึ่งแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
 2.1 ส่วนประกอบตอนต้น 
 ส่วนประกอบตอนต้นของรายงานประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 
 
 2.1.1 หน้าปกนอก 
 ควรใช้กระดาษแข็ง หรือกระดาษค่อนข้างหนากว่ากระดาษที่ใช้พิมพ์รายงาน
ทั่วไป ซึ่งปกติจะให้กระดาษหน้าตั้งแต่ 100 แกรมขึ้นไป หน้าปกจะมีเขียนชื่อรายงาน ชื่อ – 
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นามสกุล ผู้เขียนรายงาน ชื่อวิชาที่ก าหนดให้ท ารายงาน ชื่อสถาบันการศึกษา และปีการศึกษาที่ท า
รายงาน ดังตัวอย่าง 
 
 ตัวอย่างปกรายงาน 
 
                                                                                             
       ตราสัญลักษณ์ของสถาบัน 

ขนาด 3.5x 2.5 ซ.ม.  
ห่างจากขอบบน 1.5 นิ้ว 

 
                                                                                                ส่วนบน 
                                                                                                ห่างจากตราสัญลักษณ์พองาม 
       ห่างขอบหน้าหลังเท่ากัน  
 
                                                                                                ส่วนกลาง 
                                                                                                 อยู่แนวกึ่งกลางปก 
                                                                                                 ห่างขอบหน้าหลังเท่ากัน                                                                               
           
                                                                                                ส่วนล่าง 
                                                                                                ห่างขอบล่าง 1.0 นิ้ว 
                                                                                                ห่างขอบหน้าหลังเท่ากัน 
 
 2.1.2 ใบรองปก 
 ใบรองปก จะเป็นกระดาษเปล่า 1 แผ่น มักจะใช้กระดาษชนิดเดียวกับกระดาษ
ส าหรับพิมพ์งานในเนื้อหานั่นเอง และต้องเป็นสีขาวหรือสีที่สุภาพที่สุด 
 2.1.3 หน้าปกใน 
 หน้าปกใน จะประกอบด้วยรายละเอียดเหมือนหน้าปกนอกทุกประการ แตกต่าง
เพียงแต่ไม่นิยมใช้กระดาษแข็งหรือกระดาษหน้าเช่นเดียวกับปกนอก โดยทั่วไปจะใช้กระดาษ
ขนาดและชนิดเดียวกับกระดาษที่ใช้พิมพ์เน้ือหา 
 

 

 

(ชื่อเรื่องรายงาน) 

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

 

 

(ชื่อเจ้าของรายงาน) 

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

 

 

รายงานนี้เปน็ส่วนหนีง่ของการศกึษารายวิชา............. 

ช่ือสาขาวิชา   คณะ   มหาวิทยาลัย 

ภาคเรียนที่..............ปีการศึกษา.................... 
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 2.1.4 ค าน า 
 เป็นส่วนที่ผู้เขียนรายงานบอกถึงวัตถุประสงค์ของการท ารายงานฉบับนั้น บอก
ขอบเขตเนื้อหา ประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับ รวมถึงการขอบคุณบุคคลผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือการท า
รายงานนี้ด้วย ให้พิมพ์ค าว่า “ค าน า”  ไว้กลางหน้ากระดาษ เว้น 1 บรรทัด แล้วจึงเร่ิมพิมพ์ข้อความ
แสดงความขอบคุณ จบข้อความแล้วพิมพ์ชื่อ นามสกุล ผู้วิจัย  เดือน  พ.ศ.  (เดือนปีที่ส่งงานรายงาน
ฉบับสมบูรณ์) การเขียนค าน าควรใช้ข้อความสั้นกะทัดรัดและกระชับไม่ควรเยิ่นเย้อ 
 2.1.5 สารบัญ 
 คือ ส่วนที่ระบุให้ทราบจ านวนบท หรือจ านวนหัวข้อในแต่ละบท แต่ละหัวข้อ 
หรือแต่ละบทเร่ิมที่หน้าใด เพื่อช่วยให้ความสะดวกในการค้นหาหรือเลือกอ่านเฉพาะหัวข้อที่
ต้องการ   
 รูปแบบของสารบัญ คือ มีค าว่า “สารบัญ” อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ถัดลงไปให้
เว้น 1  บรรทัด  ด้านซ้ายมือสุดมีค าว่า  “บทที่”  ขวามือสุดมีค าว่า  “หน้า”   บรรทัดลงไปเป็นเลข
ของบทที่  โดยพิมพ์เว้นระยะจากแนวคั่นหน้า  3  ตัวอักษร  ไม่ต้องมีมหัพภาค  แล้วเว้น  3  
ตัวอักษร จึงพิมพ์หัวข้อของบทนั้น  จบข้อความแล้วเว้นระยะ 4 ตัวอักษร พิมพ์จุดไข่ปลาละไปจน
เกือบถึงค าว่า  “หน้า”  กะระยะให้ห่างจากค าว่าหน้าประมาณ 4 ตัวอักษร  แล้วพิมพ์เลขหน้า  ถ้าเป็น
เลขหลักเดียว  ตัวเลขต้องตรงกับสระอาของค าว่า “หน้า”  ถ้าเป็นเลขมากกว่า  1  หลัก ตัวเลขหลัก
สุดท้ายต้องตรงกับสระอาของค าว่า “หน้า” ระหว่างหัวข้อบทที่และหัวข้อส าคัญอ่ืนๆ  เช่น   
บรรณานุกรม  ภาคผนวก  ให้เว้น  1  บรรทัด  ถ้าชื่อหัวข้อยาวมากไม่สามารถพิมพ์ได้หมดในหนึ่ง
บรรทัดให้พิมพ์ต่อในบรรทัดต่อไปโดยพิมพ์ตรงกับบรรทัดแรก เลขหน้าต้องอยู่บรรทัดสุดท้ายของ
ข้อความ ส่วนหัวข้อย่อยที่ปรากฏในแต่ละบทให้พิมพ์บรรทัดต่อไปตามปกติ 
 ถ้าสารบัญยาวมากไม่สามารถพิมพ์ได้หมดในหนึ่งหน้า  ให้ต่อในหน้าถัดไปโดย
ต้องพิมพ์ค าว่า  สารบัญ (ต่อ)  ไว้กลางหน้ากระดาษ แล้วเว้น  1  บรรทัด  พิมพ์  “บทที่”  และ  
“หน้า”  รวมทั้งพิมพ์หัวข้อต่างๆ เช่นเดียวกับในหน้าแรก  หากหัวข้อย่อยของบทท้ายในหน้าแรก
นั้น              ยังไม่จบ  เมื่อพิมพ์หน้าต่อไปให้ระบุเลขบทและค าว่า “ต่อ” ในวงเล็บไว้ด้วย  เช่น  4 
(ต่อ) 
 ส่วนประกอบตอนต้น  เช่น  บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ ไม่ต้องลงไว้ในสารบัญ 
 ในสารบัญให้ระบุเลขหน้าของบรรณานุกรม  ภาคผนวก  ไว้ด้วย 
 2.1.6 บัญชีตารางและบัญชีภาพประกอบ 
 ถ้ารายงานการค้นคว้านั้นมีตารางหรือภาพประกอบ (รวมทั้งแผนภูมิ แผนผัง แผน
ที่) ผู้เขียนต้องท าบัญชีตารางหรือบัญชีภาพประกอบไว้ต่อจากหน้าสารบัญ ตามล าดับและใช้วิธีการ
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เขียนเช่นเดียวกับสารบัญ เพียงแต่เปลี่ยนค าว่าบทที่ มาเป็น ภาพประกอบที่ หรือตารางที่ และมีเลข
หน้าก ากับอย่างชัดเจน 
 การพิมพ์หน้าคล้ายกับการพิมพ์สารบัญ  คือ มีค าว่า  “สารบัญตาราง ฯลฯ” อยู่กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ  ถัดลงไปเว้น  1  บรรทัด  ด้านซ้ายมือสุดมีค าว่า “ตารางที่ ฯลฯ” ขวามือสุดมีค าว่า 
“หน้า” บรรทัดลงไปเป็นเลขที่ โดยพิมพ์เว้นระยะจากแนวคั่นหน้า 3 ตัวอักษร (ตัวอย่าง เช่น ตัว
เลขที่ของตารางจะตรงตัวสระอาของค าว่า “ราง”  ไม่ต้องมีมหัพภาค  แล้วเว้น 3 ตัวอักษร จึงพิมพ์
ชื่อตาราง  จบข้อความแล้วเว้นระยะ  4  ตัวอักษร  พิมพ์จุดไข่ปลาละไปจนถึงเกือบค าว่าหน้ากะ
ระยะให้ห่างจากค าว่าหน้าประมาณ  4  ตัวอักษร กรณีที่มีชื่อตารางยาวกว่า 1 บรรทัด  ข้อความใน
บรรทัดต่อไปให้พิมพ์ตรงกับบรรทัดแรก เลขหน้าต้องอยู่ปิดบรรทัดสุดท้ายของข้อความ)   
 
 2.2 ส่วนเนื้อหา 
 ส่วนเนื้อหา คือส่วนที่เป็นเน้ือเร่ืองทั้งหมดเร่ิมตั้งแต่บทที่ 1 จนถึงบทสุดท้ายส่วนที่
เป็นเนื้อหานี้ควรมีการอ้างอิง การแสดงความคิดเห็นของผู้เขียน หรือมีภาพประกอบ แผนภูมิ แผนที่ 
และตาราง ตามลักษณะของเนื้อหาที่ท ารายงานในแต่ละวิชา 
 การท ารายงานนอกจากมุ่งเน้นด้านเนื้อหาแล้วรูปแบบการน าเสนอก็นับว่าเป็นส่วน
ส าคัญด้วย จะท าให้รายงานนั้นอ่านง่าย เป็นระเบียบ สวยงาม เช่น การล าดับหัวข้อ การย่อหน้า การ
ใช้เลขก ากับ การเว้นบรรทัด เป็นต้น ดังน้ันผู้ท ารายงานจึงควรทราบแบบแผนการเขียนหรือพิมพ์
เน้ือหาดังนี้ 
 1. กระดาษที่ใช้เขียนหรือพิมพ์ให้ใช้กระดาษคุณภาพดี ขนาด 8.5 x 10.5 นิ้ว หรือ       8 
x 11 นิ้ว กรณีที่ไม่พิมพ์จะใช้การเขียนควรใช้กระดาษเขียนรายงานมีบรรทัดขนาดเดียวกัน 
 2. ให้ใช้เพียงด้านเดียวไม่ว่าจะเขียนหรือพิมพ์ก็ตาม ถ้าพิมพ์ให้ใช้ตัวพิมพ์ขนาด
มาตรฐาน หมึกสีด า หากเขียนให้เขียนด้วยหมึกหรือสีน้ าเงิน เขียนตัวบรรจงไม่ควรมีการขีด ฆ่า ขูด 
ลบ ให้สกปรก หรือเพิ่มเติมข้อความอย่างไม่เป็นระเบียบ 
 3. การเว้นขอบกระดาษ ด้านบนและด้านซ้ายมือเว้นเข้ามาประมาณ 1.5 นิ้ว จากขอบ
ล่างขึ้นไป 1 นิ้ว จากขอบขวาเข้าไปประมาณ คร่ึงนิ้ว หรือ 1 นิ้ว โดยประมาณ 
 4. การย่อหน้าให้เว้นประมาณ 7 – 9 ตัวอักษร ถ้าเว้น 9 ตัวอักษร ให้เร่ิมพิมพ์ตัวที่ 10 
 5. การเขียนเลขหน้าให้เขียนเป็นเลขไทยหรือเลขอารบิก อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องใส่
ค าว่าหน้า ต าแหน่งของเลขหน้าอาจอยู่ตรงกลาง หรือมุมขวาของหน้า ยกเว้นหน้าแรกของแต่ละบท 
หรือหน้าแรกของบรรณานุกรม ภาคผนวก อภิธานศัพท์ เหล่านี้ไม่ต้องใส่เลขหน้า 
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 6. บทที่ หรือหน่วยที่ และชื่อบท ควรมีเลขก ากับบทต่างๆ ของรายงาน เมื่อขึ้นบทใหม่
ต้องขึ้นหน้าใหม่เสมอ ค าว่า บทที่ หรือหน่วยที่ ให้เขียนไว้ตรงกลาง ตอนบนของหน้า ห่างจากขอบ
ลงมาประมาณ 1.5 นิ้ว บรรทัดที่ 2 เขียนชื่อบท หรือชื่อหน่วย กลางหน้ากระดาษ เว้น 1 บรรทัด 
แล้วย่อหน้าเร่ิมเขียนความน าของบทนั้นๆ แล้วเขียนเนื้อหาต่อไปจนจบบท 
 7. หัวข้อใหญ่ในแต่ละบท จะเขียนหรือพิมพ์ชิดแนวขอบเขียนด้านซ้ายมือ หัวข้อรอง
ลงไปให้ย่อหน้าเข้าไปตามล าดับ 
 8. การก ากับหัวข้ออาจท าได้  2 แบบ 
 แบบที่ 1 ใช้ตัวเลขและตัวอักษรสลับกัน โดยใช้ตัวเลขกับหัวข้อใหญ่ และตัวอักษร
ก ากับหัวข้อรอง หัวข้อย่อยใช้ตัวเลขมีวงเล็บ และหัวข้อย่อยสุดท้ายใช้ตัวอักษรมีวงเล็บ มีลักษณะ 
ดังนี้ 
   

1. ................................... 
   ก. ................................... 
   ข. ................................... 
   ค. ................................... 
  2. ................................... 
   ก. ................................... 
    1) ................................... 
    2) ................................... 
    3) ................................... 
   ข. ................................... 
   ค. ................................... 
 
 แบบที่ 2 ใช้ตัวเลขและเคร่ืองหมายมหัพภาค (.) ก ากับ คือใช้ตัวเลขก ากับหัวข้อ หาก
ต้องการหัวข้อรองใช้เลขก ากับเช่นกัน แต่ใช้เคร่ืองหมายมหัพภาคคั่น มีลักษณะ ดังนี้ 
  1. ................................... 
   1.1. ................................... 
   1.2. ................................... 
   1.3. ................................... 
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  2. ................................... 
   2.1. ................................... 
    2.1.1 ................................... 
    2.1.2 ................................... 
    2.1.3 ................................... 
   2.2. ................................... 
   2.3. ................................... 
 
 การก ากับหัวข้อทั้งสองแบบ จะเลือกใช้แบบใดก็ได้ แต่ต้องใช้แบบเดียงกันโดยตลอด 
จนจบรายงานฉบับนั้นๆ 
 
 2.3  ส่วนประกอบตอนท้าย 
 ส่วนประกอบตอนท้าย ประกอบด้วยส่วนย่อยๆ ดังนี้ 
 
 2.3.1 บรรณานุกรม (Bibliography) 
 เป็นรายชื่อสิ่งพิมพ์และวัสดุอ้างอิงต่างๆ ที่ผู้เขียนใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อการ
ท ารายงาน และต้องเขียนเรียงล าดับตัวอักษรเช่นเดียวกับพจนานุกรม โดยเรียงอักษรไทยไว้ก่อน 
หลังจากนั้นจึงเรียงอักษรภาษาต่างประเทศตามล าดับ ตัวอย่างการจัดท าบรรณนุกรม ตามแนวทาง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการท า
ราย งานวิจัย งานการศึกษาอิสระ และงานวิทยานิพนธ์ เป็นต้น มีรายสังเขปพอเป็นแนวทางใน
การศึกษาค้นคว้า ดังต่อไปนี้ 
   หลักเกณฑ์และแบบแผนการเขียนบรรณานุกรม  มีข้อก าหนดดังนี้ 
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จิรศักดิ ์ เดชวงศ์ญา. (2539) . พระเจดีย์เมืองเชียงแสน.  เชียงใหม่ : สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์.  
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,  สมเด็จพระ, (2539).  เบอร์ลินสิ้นก าแพง.    
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ช่ือผู้แต่ง . (ปีที่พิมพข์องหนังสือแปล ). ชื่อหนังสือ . (ช่ือผู้แปล , ผู้แปล). เมืองที่พิมพ์หนงัสือแปล :ส านักพิมพ์ .   
               (งานของผู้แตง่พิมพ์เมื่อ ระบุปทีี่พิมพ์ ). 

 
ไดมอนด์, ซูซาน แซด.(2539).เทคนิคการจัดระบบเอกสาร, แปลจาก Records Management : a  

 Practical Guide.(ประภาวดี  สืบสนธ์, ผู้แปล). กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
ธงชัย  สุมนจักร. (2539). รูปสิทธิปกรณ์คู่มือบาลีไวยากรณ์ เล่ม 1.( ผู้แปลและเรียบเรียง).   

 กรุงเทพมหานคร : กลุ่มวิชาการพระพุทธศาสนาและจริยศึกษา  กองศาสนศึกษา    
 กรมการศาสนา.  

ปณยา  หาสิตะพันธุ์.(2537). ลอสแองเจลิส-หน้าต่างสู่โลกกว้าง. แปลจาก City  Guide : LosAngeles.   
 (ผู้แปล).กรุงเทพมหานคร : หน้าต่างสู่โลกกว้าง. 
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9.  หนังสือท่ีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง 
ชื่อหนังสือ . (ปีที่พิมพ์ ). (คร้ังที่พิมพ์-ถ้ามี ). เมืองที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์ . 

 
ขอนแก่น 200 ปี สุดยอดเมืองหลักภาคอีสาน พ.ศ. 2540. 2540.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ฟิวเจอร์เพรส.  
การปลูกป่าไม้. (2536).กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาป่าชุมชน กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและ 
             สหกรณ,์  
  
10.  ปริญญานิพนธ์  วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ  
ชื่อผู้แต่ง . (ปีที่พิมพ์ ). ชื่อวิทยานิพนธ์ . (ระดับปริญญาของวิทยานิพนธ์ ). ชื่อสถาบันการศึกษา .   
              สืบค้นจาก ชื่อฐานข้อมูล . (ระบุเลขที่อ้างอิงในฐานข้อมูล-ถ้ามี ) 

 
เกษม   หมื่นตาบุตร และคนอ่ืนๆ. (2543).บทบาทและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสมาชิก 
 องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดเชียงราย.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กศ.ม  
 (การบริหารการศึกษา) พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
บุปผา  เมฆศรีทองค า. (2534).ศึกษาบทบาทของเพลงลูกทุ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต : วิเคราะห์ 
                เนื้อหาของเพลงลูกทุ่งในช่วงปี พ.ศ.  2532 – 2533.  วิทยานิพนธ์ วส.ม. (สื่อสารมวลชน) 

 กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ปริญญา  มูลสิน. (2540).ปริมาตรชีวภาพของแพลงตอนพืชและคุณภาพน้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่   
                 กวงเชียงใหม่.  วิทยานิพนธ์ วท.ม. (ชีววิทยา)  เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
วรรณนิภา  สมนาวรรณ.(2537).การส ารวจภาระของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ สมองเสื่อมท่ี 
                บ้าน.วิทยานิพนธ์ วท.ม. (จิตเวชศาสตร์) กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

  
11.  สิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นการรวบรวมบทความ  
ชื่อผู้แต่ง . (ปีที่พิมพ์ ). ชื่อบทความ . ชื่อวารสาร , ระบุเลขของปีที่หรือเล่มที่ (ระบุเลขของฉบับที่ ),  
 ระบุเลขหน้าแรก -หน้าสุดท้ายของบทความ . 

 
ประภาวดี   สืบสนธ์.(2539). “ความต้องการใช้สารนิเทศ” ใน เอกสารการสอนชุดวิชา 

  การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ หน่วยท่ี 1 – 8.  พิมพ์ครั้งที่ 4.   
    นนทบุรี : สาขาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.หน้า 293 – 334.   
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ฉวีลักษณ์  บุญยกาญจน. (2531). “การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการบริหารห้องสมุด,” 
   ใน ชาวบรรณ’ 30 : รวมบทความวิชาการทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์, 
 บรรณาธิการ โดย ณรงค์  ป้อมบุปผา.  มหาสารคาม : ส านักวิทยบริการ                     
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม. หน้า 3 – 10.   

DeBakey, Michael E.  (1978). “Heart,” in The World Book Encyclopedia vol. 9.   
 Chicago : World Book-Childcraft International. pp. 134 – 141. 
 
12.  เอกสารท่ีไม่เป็นเล่ม  เช่น  เอกสารประกอบค าสอน แผ่นพับ ให้ระบุค าบอกเล่าลักษณะของ
สิ่งพิมพ์นั้นไว้หลังชื่อเร่ือง 
ชื่อผู้แต่ง . (ปีที่พิมพ์ ). ชื่อเอกสาร . เมืองที่พิมพ์ : ส านักพิมพ์ . (อัดส าเนา). 

 
สมบูรณ์  พรรณาภพ.  สรุปค าบรรยายรายวิชา ศึกษา 171-การศึกษาไทย. (เอกสารประกอบค าสอน).   
 กรุงเทพมหานคร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, มปป.   
 อัดส าเนา. 
เพ็ญศรี  เอกนิยม.  ไวยากรณ์ใหม่-ไวยากรณ์เก่า.  (เอกสารประกอบค าสอน).  กรงุเทพมหานคร :  
 มปพ., มปป.  อัดส าเนา. 
มหาวิทยาลัยมหิดล.(2530). นิทรรศการสู่สันติภาพ.  (แผ่นพับ).  กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัย 
                ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยฯ.อัดส าเนา. 

 
13.  ค าสั่ง ประกาศ ของหน่วยงานต่างๆ  ใช้รูปแบบดังนี้  
ชื่อหน่วยงาน . (ปีที่พิมพ์ ). ชื่อประกาศหรือค าสั่ง . วัน  เดือน  ปีที่ประกาศหรือออกค าสั่ง . 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. (2551).ค าสั่งท่ี 014/2551 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรม 
                    วิชา.15  มกราคม 2551. 
 .  (2551).ประกาศสถาบันราชภัฏเชียงราย เร่ือง ก าหนดวันเปิด – ปิดภาคเรียนส าหรับ 
                 นักศึกษาภาคปกติประจ าปีการศึกษา 2550. 15 กุมภาพันธ์ 2551. 
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รูปแบบการเขียน/พิมพ์บรรณานุกรมบทความจากวารสาร 
                การเขียนบรรณานุกรมบทความจากวารสาร  ใช้รูปแบบดังนี้ 
ชื่อผู้เขียน.// (ปีที่พิมพ์). // ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,//ระบุเลขของปีที่หรือเล่มที่ 
 (ระบุเลขของฉบับที่), // ระบุเลขหน้าแรก-เลขหน้าสุดท้ายของบทความ. 
 
กิ่งแก้ว เก็บเจริญ และ พิมพ์ทอง โพธิ์งาม. (2541). คุณภาพชีวิตของสตรีสูงอายุ : กรณีศึกษาคลินิก 
 สูงอายุโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่. วารสารผู้สูงอายุ, 6(2), 19-29. 
Zhan, L. (1992). Quality of life: Conceptual and measurement issues. Journal of Advanced  
 Nursing,17(1), 795-800. 
 
รูปแบบการเขียน/พิมพ์บรรณานุกรมบทความจากวารสารออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต 
 การเขียนบรรณานุกรมบทความจากวารสารออนไลน์  ใช้รูปแบบดังนี้ 
ชื่อผูเ้ขียน.// (ปี,เดือน วันที่เผยแพร่). // ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,//ระบุเลขของปีที่(ระบุเลขของ  
             ฉบับที่), // สืบค้นจาก//http://xxxxx 
 
Overby, J. M. (1996, May 2). Ozone brings better bottled water. Water technology, 19(5),  
 Retrieved from http://www.watertechonline.com/article.asp?IndexID=519050 
 
รูปแบบการเขียน/พิมพ์บรรณานุกรมบทความ   ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ 
          การเขียนบรรณานุกรมบทความ ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์  ใช้รูปแบบดังนี้ 
ชื่อผู้เขียน.// (ปี,เดือน วันที่ตีพิมพ์). // ชื่อบทความ/คอลัมน์/หัวข้อข่าว.//ชื่อหนังสือพิมพ์, //หน้า//   
           ระบุเลขหน้าที่น ามาอ้างอิง. 
 
แดง เมืองนนท์. (2542, เมษายน 27). จัตุรัสการศึกษา: โครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษา. เดลินิวส์,  
 หน้า 10 
สุจิตต์ วงษ์เทศ. (2548, กันยายน 22). กระทะปฏิวัติอาหารไทย. มติชน, หน้า 34. 
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รูปแบบการเขียน/พิมพ์บรรณานุกรมจากการสัมภาษณ์   
 การเขียนบรรณานุกรมจากการสัมภาษณ์ใช้รูปแบบดังนี้ 
ผู้ให้สัมภาษณ์.//ต าแหน่ง (ถ้ามี).//สัมภาษณ์, วัน//เดือน//ปี. 
  
แม้นมาส  ชวลิต, คุณหญิง.  นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.  สัมภาษณ์,  

 11 มีนาคม 2552. 
Kent, Allen.  Interview, 31 January 1994.   หรือ  
Kent, Allen.  Interview, January 31, 1994.  
 
การเขียน/พิมพ์บรรณานุกรมจากรายการวิทยุหรือโทรทัศน์  
 การเขียนบรรณานุกรมจากรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ใช้รูปแบบดังนี้ 
ชื่อผู้บรรยาย.//ชื่อรายการ.//สถานี….//วัน//เดือน//ปี.//เวลาที่ออกอากาศ. 
 
ค า  ไชยวงศ์.  เชียงรายบ้านเรา.  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดเชียงราย.   
              27 เมษายน 2552.  06.30 – 07.00 น. 

ฟองสนาน  จามรจันทร์ และสุริยง  หุณฑสาร.  บันทึกสถานการณ์.  สถานีวิทยุกระจาย 
      เสียงแห่งประเทศไทย.  22 เมษายน 2552.  08.30 - 09.00 น. 
 
รูปแบบการเขียน/พิมพ์บรรณานุกรมจากวัสดุสื่อโสตทัศน์ประเภทแถบบันทึกเสียง แผ่นเสียง และ
แผ่นซีดี   
ชื่อผู้จัดท า.//(ต าแหน่งของผู้ท า-ถ้ามี). //(ปี,เดือน//วันที่เผยแพร่). //ชื่อของงานโสตทัศนวัสดุ//  
 [ประเภทโสตทัศนวัสดุ]. //เมืองที่จัดท า: //หน่วยงานที่จัดท า-ถ้ามี. 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2546). หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์. [แถบ 
 บันทึกเสียง]. นนทบุรี : ส านักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยฯ. 
อัญชลี จงคดีกิจ. (2548). ด้วยความคิดถึง [ซีด]ี. กรงุเทพมหานคร: แพลทตินัม. 
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รูปแบบการเขียน/พิมพ์บรรณานุกรมจากเว็บไซต์ 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่เผยแพร่). //ชื่อเร่ือง.//สืบค้นเมื่อ//ระบุวันที่//เดือน//ปี, จาก//ชื่อเจ้าของเว็บไซต์: 
 //http: //xxxxxx 
 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2549). ตลาดคอมพิวเตอร์. สืบค้นเมื่อ 28 มีนาคม 2552, จาก ธนาคารกสิกร  
                ไทย:http://www.krc.co.th/tfrc/cgi/ticket/ticket.exe/0211330375.tfrc.thai.html 
 
รูปแบบการเขียน/พิมพ์บรรณานุกรมจากเว็บไซต์ท่ีไม่สามารถระบุชื่อเจ้าของเว็บไซต์ได้ 

ชื่อผู้แต่ง.//(ปีที่เผยแพร่). //ชื่อเร่ือง.//สืบค้นเมื่อ//ระบุวันที่//เดือน//ปี, จาก//http: //xxxxxx 
 
พระธรรมวิสุทธิมงคล. (2554). สมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญา. สืบค้นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2554, จาก 
 http://www.lpru.ac.th/webpage.doc 
 
รูปแบบการเขียน/พิมพ์บรรณานุกรมจากเว็บไซต์ท่ีไม่สามารถระบุชื่อผู้แต่งและชื่อเจ้าของเว็บไซต์ 

ชื่อเร่ือง.//สืบค้นเมื่อ//ระบุวันที่//เดือน//ปี, จาก//http: //xxxxxx 
 
หลักภาษาไทย. สืบค้นเมื่อ 2 พฤษภาคม 2554, จาก http://www.geocities.com/ypbook3000.pdf 
       

  2.3.2 ภาคผนวก (Appendix)   
 เป็นข้อมูลที่น ามาเพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวพันกับเนื้อหาของรายงาน แต่มีขนาดยาวและ
เป็นเอกสารหายาก ถ้าน าไปรวมไว้ในเนื้อเร่ือง อาจท าให้เนื้อหาไม่ติดต่อกัน 

2.3.3 ดรรชนี (Index)   
เป็นบัญชีค้นค าศัพท์หรือชื่อส าคัญที่ปรากฏในรายงาน เรียงตามล าดับตัวอักษร

พร้อมทั้งบอกเลขหน้ารายงานที่ค านั้นปรากฏอยู่ 
 
2.3.4 อภิธานศัพท์ (Glossary) 

 เป็นส่วนที่รวบรวมค าอธิบายศัพท์ยากในเน้ือเร่ืองของรายงาน ซึ่งส่วนมากจะเป็น
รายงานทางวิชาการที่มีค าศัพท์จ านวนมาก และค าศัพท์เหล่านี้จะเรียงตามล าดับอักษร 
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3.  ขั้นตอนการเขียนรายงาน 
 การเขียนรายงานควรท าเป็นล าดับขั้น ดังนี้ 
 
 3.1  การเลือกหัวข้อเร่ืองและก าหนดชื่อเร่ืองของรายงาน 
 การเลือกเร่ืองหรือหัวข้อเร่ือง เป็นขั้นตอนแรกของการท ารายงาน ซึ่งผู้สอนอาจเป็นผู้
ก าหนดให้หรือบางคร้ังผู้เรียนอาจมีโอกาสเลือกและก าหนดเรื่องเองว่าจะเขียนเร่ืองอะไร ถ้าผู้เรียน
มีโอกาสเลือกหัวข้อด้วยตนเอง ควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
 1. เลือกเร่ืองที่ตนเองสนใจ มีความถนัดและต้องการรู้เร่ืองนั้นเพิ่มเติม 
 2. เลือกเร่ืองที่ตนเองพอมีความรู้อยู่บ้าง จะช่วยท าให้ได้รายงานที่ดี และช่วยเพิ่มพูน
ความรู้ของผู้ท ารายงานให้มากขึ้น 
 3. เลือกเร่ืองที่มีแหล่งข้อมูลให้ศึกษาค้นคว้าได้อย่างเพียงพอ 
 4. เลือกเร่ืองที่มีขอบเขตของเนื้อหาไม่กว้างหรือแคบเกินไป เพราะถ้าเร่ืองที่มีเนื้อหา
กว้างมากไป อาจท าให้ค้นคว้าได้ไม่ลึกซึ้งนัก ไม่ทันเวลาก าหนด แต่ถ้าขอบเขตของเร่ืองแคบ
เกินไป จะท าให้การศึกษาครั้งนั้นไม่มีคุณค่า ไม่น่าสนใจ และไม่สามารถขยายองค์ความรู้ของ
ผู้เรียนได้ 
 5. การต้ังชื่อเร่ืองควรตั้งให้กะทัดรัด ตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่จะเขียน 
ตัวอย่างชื่อรายงานที่ดี เป็นต้นว่า 
 - แนวโน้มการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 - ระบบการบริหารการศึกษาของไทย 
 - ปัญหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรในภาคเหนือ 
 - การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนประถมศึกษา 
 - การใช้ภาษาไทยในหนังสือพิมพ์ 
 
 3.2 การส ารวจและรวบรวมข้อมูล 
 การส ารวจแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองที่ต้องการศึกษาค้นคว้าจะท ารายงานมีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง ข้อมูลเพียงพอ ผู้ศึกษาควรส ารวจและรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดและต้องเป็นข้อมูลที่
ทันสมัย จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ การส ารวจข้อมูลสามารถค้นได้จากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 
 1. บัตรรายการ โดยเฉพาะหัวเร่ือง โดยดูจากค าที่เป็นหัวเร่ืองที่มีค าตรงกับเร่ือง หรือ
สัมพันธ์กับเร่ืองที่จะค้นคว้าศึกษา 
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 2. ดรรชนีวารสาร ทั้งส่วนที่เป็นดรรชนีวารสารภาษาไทยและดรรชนีวารสารที่เป็น
รูปเล่ม เพราะดรรชนีวารสารเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยในการค้นคว้าหาบทความจากวารสาร ผู้อ่านจะ
ทราบว่าบทความที่ต้องการนั้นอยู่ในวารสารชื่ออะไร ฉบับที่เท่าไร ใครเขียน วัน เดือน ปี ที่พิมพ์ 
 3. หนังสืออ้างอิง โดยศึกษาความหมายของศัพท์เฉพาะต่างๆ จากพจนานุกรม 
สารานุกรม เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานของเร่ืองที่จะศึกษาค้นคว้า 
 4. ส ารวจแหล่งสารนิเทศอ่ืนๆ เช่น โสตทัศนวัสดุ และ CD-ROM ชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเร่ืองที่จะศึกษาค้นคว้า 
 5. ส ารวจแหล่งข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ต ในเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งที่เป็น
สถาบันการศึกษา องค์กรของรัฐและเอกชน ส านกัพิมพ์ และหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น 
 เมื่อส ารวจแหล่งข้อมูลและพบว่ามีข้อมูลที่ต้องการจะศึกษาค้นคว้าก็ให้อ่านอย่าง
คร่าวๆ โดยอาจจะดูจากค าน า สารบัญ หัวข้อที่ส าคัญ จากนั้นให้บันทึกรายละเอียดทาง
บรรณานุกรมของรายการวัสดุแต่ละชิ้นพร้อมเนื้อหาของเร่ืองนั้นไว้เป็นประโยชน์ในการอ่านเพื่อ
ค้นหาข้อมูลที่ต้องการต่อไป เช่น การใช้วิธีการบันทึกลงในบัตรขนาด 3”x5” หรือกระดาษอื่นที่ตัด
ให้มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยบันทึก 1 บัตร ต่อ1 แหล่งข้อมูล 
 
 3.3  การวางโครงเร่ือง 
 การวางโครงเร่ืองเป็นสิ่งจ าเป็นในการเขียนรายงานทางวิชาการ ถ้าโครงเร่ืองดีจะท าให้
การเรียบเรียงเนื้อหาเป็นไปตามล าดับ และบรรลุวัตถุประสงค์ โครงเร่ืองที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 
 1. โครงเร่ืองจะต้องประกอบด้วยชื่อของรายงาน เนื้อหา แบ่งออกเป็นบท แต่ละบท
ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ หัวข้อใหญ่ที่มีความส าคัญมาก และหัวข้อย่อยที่มีความส าคัญรองลงมา
เรียงตามล าดับ 
 2. เนื้อหาของแต่ละบท ควรมีความสั้น ยาว ใกล้เคียงกัน 
 3. ชื่อหัวข้อควรสั้น กะทัดรัด ได้ใจความ ครอบคลุมเนื้อหาในตอนนั้น 
 4. หัวข้อต่างๆ ต้องเรียงล าดับสัมพันธ์กัน หัวข้อใหญ่สัมพันธ์กับหัวข้อรายงานหรือชื่อ
ของรายงาน หัวข้อย่อยสัมพันธ์กับหัวข้อใหญ่ 
 5. โครงเร่ืองต้องเขียนอย่างเป็นระบบ สะดวกแก่การอ่านและท าความเข้าใจควร
เลือกใช้ตัวเลขหรือตัวอักษรตามหลักการเขียนที่ถูกต้อง มีการย่อยหน้าที่เหมาะสม คือ หัวข้อที่มี
ความส าคัญเท่ากัน จะต้องย่อหน้าให้ตรงกัน และใช้ตัวเลขหรือตัวอักษรแบบใดแบบหนึ่งให้
เหมือนกัน 
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 ตัวอย่างโครงเร่ือ ชีวิตและงานของศรีบูรพา 
 โครงเร่ืองแบบที่ 1 
  1. ชีวประวัติ 
   ก. ปฐมวัย 
   ข. มัชฌิมวัย 
   ค. ปัจฉิมวัย 
  2. ผลงาน 
   ก.งานประพันธ์ 
    1) งานประพันธ์ยุคก่อน พ.ศ. 2475 
    2) งานประพันธ์หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง (2475-2494) 
    3) งานประพันธ์ พ.ศ. 2495 – 2500 
   ข. งานด้านหนังสือพิมพ์ 
   ค. งานต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสันติภาพ 
 โครงเร่ืองแบบที่ 2 
  1. ชีวประวัติ 
   1.1. ปฐมวัย 
   1.2. มัชฌิมวัย 
   1.3. ปัจฉิมวัย 
  2. ผลงาน 
   2.1. งานประพันธ์ 
    2.1.1 งานประพันธ์ยุคก่อน พ.ศ. 2475 
    2.1.2 งานประพันธ์หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง(2475-
2494) 
    2.1.3 งานประพันธ์ พ.ศ. 2495 – 2500 
   2.2. งานดา้นหนงัสือพิมพ์ 
   2.3. งานต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสันติภาพ 
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 4. การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และจดบันทึก 
 การค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและจดบันทึกนี้ผู้เขียนรายงานจะน าข้อมูลต่างๆ ที่ค้นคว้าได้มา
อ่านอย่างพิจารณาแล้ว จดบันทึกไว้ในบัตรข้อมูล และให้บันทึกหน้าเดียวถ้าไม่พอให้เขียน ต่อแผ่น
ที่ 2 แผ่นที่ 3 แล้วเย็บมุมรวมกันไว้ 
 1. บันทึกย่อ โดยย่อเอาแต่ใจความส าคัญหรือเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 2. บันทึกแบบถอดความจากต้นฉบับเดิม โดยใช้ส านวนของผู้บันทึก ซึ่งต้นฉบับเดิมอาจ
เป็นร้อยกรองหรือภาษาต่างประเทศ การบันทึกแบบนี้จะต้องให้แน่ใจว่าข้อความที่ถอดมานั้น
จะต้องถูกต้องและได้ใจความครบถ้วน 
 3. การบันทึกแบบคัดลอกข้อความ เป็นการคัดลอกจากข้อความเดิมทุกถ้อยค าการบันทึก
แบบนี้เมื่อน ามาไว้ในรายงานจะต้องใส่เคร่ืองหมายอัญประกาศคร่อมข้อความที่น าไปอ้างอิง หรือ
ถ้าเป็นข้อความที่มีความยาวเกิน 4 บรรทัดจะต้องเขียนย่อหน้าใหม่ ข้อความที่จะบันทึกในลักษณะ
นี้ ส่วนใหญ่จะเป็นข้อความที่ส าคัญมาก หรือข้อความเดิมนั้นใช้ภาษาดีอยู่แล้ว ได้ใจความดีอยู่แล้ว 
ถ้าเขียนใหม่ภาษาอาจไม่ไพเราะ หรือได้ความหมายไม่ดีเท่าเดิม 
 
 5. การเรียบเรียงและจัดท าเป็นรูปเล่ม 
 การเรียบเรียงและจัดท ารายงานให้เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์อาจปฏิบัติได้ดังน้ี 
 1. น าบัตรบันทึกข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาเรียงล าดับตามโครงเร่ืองที่เขียนไว้ตั้งแต่
ตอนต้น หัวข้อใดที่มีรายละเอียดมากเกินไปควรพิจารณาตัดทิ้งไปหากหัวข้อใดมีข้อมูลไม่เพียงพอก็
ให้ด าเนินการค้นคว้าและจดบันทึกมาเพิ่มเติมให้พอเพียงในแต่ละบท 
 2. เมื่อได้ข้อมูลครบตามโครงเร่ืองให้พิจารณาตัวโครงเร่ืองอีกครั้ง เพราะบางคร้ังอาจต้อง
ปรับปรุงโครงเร่ืองใหม่เพื่อให้พอเหมาะกับเนื้อหาที่ได้ค้นคว้ามาแล้ว 
 3. เขียนรายงานฉบับร่างให้เป็นไปตามล าดับโครงเร่ือง โดยใช้ถ้อยค าภาษาเข้าใจง่าย 
กระชับ ได้ใจความ สะกดการันต์ถูกต้อง ส่วนใดจ าเป็นต้องอ้างอิงก็ควรอ้างอิงตามแบบแผนการ
อ้างอิง 
 4. อ่านทบทวนแก้ไขปรับปรุงรายงานฉบับร่าง แล้วคัดลอกหรือพิมพ์รายงานอย่างประณีต
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและอ่านเข้าใจง่าย 
 5. อ่านตรวจทางความถูกต้องของการเขียนสะกดการันต์ ตรวจสอบการจัดล าดับหน้าของ
รายงานจากหน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายว่าครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่เมื่อพิจารณาว่าเรียบร้อยแล้วจึง
เย็บเล่ม ก็จะได้รายงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ สวยงาม มีเน้ือหาที่ได้ประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกคน 
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6. การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง 
 การอ้างอิงข้อความที่คัดลอก หรือได้แนวคิดจากเอกสารใดๆ ผู้เขียนรายงานจ าเป็นต้อง
บอกที่มาของข้อมูล ซึ่งนอกจากจะแสดงมารยาทที่ดีและพึงกระท าแล้ว ยังช่วยให้ผู้อ่านทราบ
แหล่งที่มาของข้อมูล สามารถตรวจสอบหลักฐานเดิม หรือค้นคว้าหาอ่านเพิ่มเติมได้ 
 การอ้างอิงเอกสารในการเขียนรายงาน สามารถเลือกท าในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในสอง
รูปแบบ คือ การอ้างอิงแบบแทรกปนไปในเนื้อหา หรือการอ้างอิงแบบเชิงอรรถ ซึ่งในที่นี้ได้
น าเสนอตามแบบที่ก าหนดใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เช่นเดียวกับการจัดท าบรรณานุกรม 
การอ้างอิงมี  2 แบบ คือ การอ้างอิงที่แยกจากเนื้อหา (อยู่ตอนล่างของหน้า เรียกว่า เชิงอรรถ และอยู่
ท้ายบทในแต่ละบท) และการอ้างอิงที่แทรกในเนื้อหาหรือเรียกว่าการอ้างอิงระบบนามปี (Author  
Date) ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะการอ้างอิงที่แทรกในเนื้อหาเท่านั้น ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน มีราย
สังเขปดังต่อไปนี้ 
 1.  การอ้างอิงที่แทรกในเน้ือหาหรือการอ้างอิงระบบนามปี ใช้เพื่ออ้างอิงถึงแหล่งที่มาของ
ข้อมูลเท่านั้น หากต้องการอธิบายหรือขยายความเพิ่มเติมให้ใช้วิธีอธิบายรายละเอียดไว้ตอนล่างของ
หน้าที่เรียกว่า  เชิงอรรถ  โดยมีเคร่ืองหมายดอกจันหรือตัวเลขก ากับ 

2.  รูปแบบการอ้างอิงที่แทรกในเน้ือหามีลักษณะเป็นข้อความในวงเล็บ  แทรกอยู่ใน 
เนื้อหาของรายงานหรือบทนิพนธ์  ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง  ปีที่พิมพ์  และเลขหน้าของข้อความที่
อ้างถึง  โดยมีรูปแบบคือ (ชื่อผู้แต่ง.//ปีที่พิมพ์/:/หน้าที่อ้าง) 
               3.  ข้อมูลที่น ามาลงไว้ในการอ้างอิงจะต้องเป็นข้อมูลที่ปรากฏในบรรณานุกรมด้วยโดย  
ข้อมูลทั้ง 2 แหล่งจะถูกต้องตรงกันทุกประการ 
 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ  เป็นวิธีที่ใช้กันมากในการศึกษาระดับอุดมศึกษา การจัดการ
เรียนการสอนในปัจจุบัน มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียน
รู้จักคิด ค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน จากแหล่งค้นคว้าต่างๆ ดังนั้น 
ผู้เรียนจะต้องศึกษาวิธีการเขียนรายงานเชิงวิชาการให้เข้าใจและฝึกฝนอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความ
ช านาญ และสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
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แบบทดสอบท้ายบท 
 
 1. การเขียนมีความส าคัญต่อมนุษย์อย่างไร สังคมที่มีการเขียนหรือจดบันทึกต่างๆ น้อยจะ
ท าให้เกิดปัญหาเช่นใด อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
 2. การพัฒนาทักษะการเขียนต้องท าอย่างไร มีกระบวนการเช่นใด อธิบาย 
 3. ให้นักศึกษาอธิบายความของเน้ือหาในข้อย่อย ดังนี้ 
  3.1 หนังสือราชการ 
  3.2 หนังสือภายใน 
  3.3 หนังสือภายนอก 
  3.4 หนังสือประชาสัมพันธ์ 
  3.5 หนังสือสั่งการ 
 4. ให้นักศึกษาเขียนหนังสือราชการมา 1 ชนิด 
 5. ให้นักศึกษาเขียนจดหมายสมัครงานมา 1 ฉบับ 
 6. ให้นักศึกษาเขียนรายงานเชิงวิชาการ 1 ฉบับ   
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