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 ผู้เรียบเรียงขอกรำบขอบพระคุณ รองศำสตรำจำรย์ศรีวิไล พลมณี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิมพำภรณ์ 
บุญประเสริฐ และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รุจิวรรณ เหล่ำไพโรจน์ ที่ได้ให้ข้อแนะน ำอันเป็นประโยชน์ท ำให้
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มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 
Course Specification 

 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา  : คณะศิลปศำสตร์  สำขำภำษำและวรรณคดีตะวันออก 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา : 1411 219 ภำษำไทยเพ่ือกำรอำชีพ (Thai for Careers)  
2. จ านวนหน่วยกิต : 3 (3 - 0 - 6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : 
 เป็นรำยวิชำเลือก ในหมวดวิชำเฉพำะ ในหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทยและ 
กำรสื่อสำร 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  
 4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1) ผศ.ดร.ภำสพงศ์ ผิวพอใช้  
    สถำนที่ติดต่ออำจำรย์ : วันจันทร์ พุธ เวลำ 15.00 - 16.30 น. ห้อง LA 401/1   
    โทร. 3713, 3754 E-mail. bhasabong@gmail.com, เวลำ 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน 
 4.2  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
    1) ผศ.ดร.ภำสพงศ์ ผิวพอใช้  
    สถำนที่ติดต่ออำจำรย์ : วันจันทร์ พุธ เวลำ 15.00 - 16.30 น. ห้อง LA 401/1   
    โทร. 3713, 3754 E-mail. bhasabong@gmail.com, เวลำ 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน : ภำคกำรศึกษำ ปลำย ชั้นปีที่ 3 - 4   
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี  
8.   สถานที่เรียน : คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี    
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด : พฤษภำคม 2560 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา : เมื่อนักศึกษำเรียนรำยวิชำนี้แล้ว นักศึกษำมีสมรรถนะท่ีต้องกำรในด้ำนต่ำง ๆ 
ดังนี้    

: มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
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 1.1 นักศึกษำสำมำรถอธิบำยหลักกำรใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร เพ่ือกำรอำชีพอย่ำงมีประสิทธิภำพได้ 
 1.2 นักศึกษำสำมำรถรับและส่งสำรในวงกำรอำชีพต่ำง ๆ ได้   
 1.3 นักศึกษำมีคุณธรรม จริยธรรมทั้งทำงด้ำนวิชำกำรและกำรด ำเนินชีวิต  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา :   
 2.1 เพ่ิมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกระตุ้นให้ผู้เรียนสำมำรถใช้
เทคโนโลยีด้ำนข้อมูลข่ำวสำรมำใช้ในกำรส่งเสริมกำรเรียนของตนเอง 
 2.2 เพ่ิมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำรเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนกำรท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม สร้ำงภำวะผู้น ำ และฝึกกำรมีส่วนร่วมในฐำนะสมำชิกที่ดีของสังคมได้ 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา     
 ลักษณะของภำษำไทยในงำนอำชีพ กำรสื่อสำรในองค์กร บุคลิกภำพและกำรสื่อสำร ทักษะกำรรับ
สำรและส่งสำร กำรน ำเสนองำนในวงกำรวิชำชีพ 
 Characteristics of Thai language in careers ; organizational communication ; personalities 
and communication ; skills for sending and receiving messages ; presentation for professional 
purposes 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา :   
    จ ำนวนชั่วโมงบรรยำย                  45 ชั่วโมง/ภำคกำรศึกษำ 
 จ ำนวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติกำร     0 ชั่วโมง/ภำคกำรศึกษำ 
 จ ำนวนชั่วโมงกำรศึกษำด้วยตนเอง   90 ชั่วโมง/ภำคกำรศึกษำ 
 จ ำนวนชั่วโมงท่ีสอนเสริมในรำยวิชำ    0 ชั่วโมง/ภำคกำรศึกษำ   
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล    
 3.1 วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลำ 15.00 -16.00 ห้อง LA 405/1  โทร. 3754  
 3.2  E-mail: bhasabong@gmail.com  
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7. 
สัง

เกต
พฤ

ติก
รร

ม ส
ังเก

ตก
ำร

อภ
ิปร

ำย
 แส

ดง
คว

ำม
คิด

เห
็น 

 
ตอ

บค
 ำถ

ำม
 

8. 
กำ

รป
ระ

เมิน
โด

ยผ
ู้รับ

ผิด
ชอ

บก
ำร

ฝึก
งำน
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1. 
กา

รพ
ัฒน

าผ
ลก

าร
เรีย

นร
ู้ 

2. 
วิธ

ีกา
รส

อน
 

3. 
วิธ

ีกา
รวั

ดแ
ละ

ปร
ะเม

ินผ
ล 

4. 
ด้า

นท
ักษ

ะค
วา

มส
ัมพ

ันธ
์ระ

หว่
าง

บุค
คล

แล
ะ

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

(In
ter

pe
rso

na
l S

kil
ls 

an
d 

Re
sp

on
sib

ilit
y) 

- 4
.1 

มีจ
ิตอ

ำส
ำ เ

สีย
สล

ะ ส
 ำน

ึกด
ีต่อ

สัง
คม

แล
ะส

ำธ
ำร

ณะ
  

- 4
.2 

เป
็นพ

ลเม
ือง

ที่ม
ีคุณ

ค่ำ
ขอ

งส
ังค

มแ
ละ

เข้ำ
ใจส

ังค
มพ

หุว
ัฒน

ธร
รม

 


 4.
3 ม

ีคว
ำม

เป
็นผ

ู้น ำ
 ผู้ต

ำม
ที่ด

ี สำ
มัค

คี
แล

ะมี
ส่ว

นร
่วม

ใน
กำ

รท
 ำงำ

นเป
็นท

ีม  
 


 4.

4 ม
ีมน

ุษย
สัม

พัน
ธ์ท

ี่ดี ร
ับฟ

ังค
วำ

ม
คิด

เห
็นข

อง
ผู้อ

ื่น 
 


 4.

5 ส
ำม

ำร
ถป

รับ
ตัว

เข้ำ
กับ

วัฒ
นธ

รร
ม

ขอ
งอ

งค
์กร

ได
้เป

็นอ
ย่ำ

งด
ี 

1. 
มอ

บห
มำ

ยง
ำน

รำ
ยก

ลุ่ม
แล

ะร
ำย

บุค
คล

 
2. 

กำ
รน

 ำเส
นอ

รำ
ยง

ำน
 

3. 
กำ

รว
ิเคร

ำะ
ห์ต

นเ
อง

ขอ
งน

ักศึ
กษ

ำ 
4. 

กำ
รแ

นะ
น ำ

/ให
้บท

เรีย
นใ

นช
ั้นป

ีแร
กแ

ละ
เน้น

ย้ ำ
ใน

ชั้น
ปีท

ี่สูง
ขึ้น

 
5. 

กำ
รจ

ัดล
 ำด

ับร
ำย

วิช
ำต

ำม
คว

ำม
ต่อ

เนื่
อง

/ง่ำ
ยย

ำก
 

6. 
มอ

บห
มำ

ยง
ำน

ค้น
คว

้ำเข
ียน

รำ
ยง

ำน
แล

ะน
 ำเส

นอ
หน

้ำห
้อง

สอ
นแ

บบ
บร

รย
ำย

 
7. 

ใช้ก
ำร

สอ
นแ

บบ
ผู้เร

ียน
เป

็นศ
ูนย

์กล
ำง 

จัด
ให

้มี
รำ

ยว
ิชำ

โค
รงง

ำน
/วิจ

ัย จ
ัดใ

ห้ม
ีกำ

รฝ
ึกง

ำน
/

ปร
ะส

บก
ำร

ณภ์
ำค

สน
ำม

 
8. 

มอ
บห

มำ
ยง

ำน
กล

ุ่ม  
 

1. 
รำ

ยง
ำน

กำ
รศึ

กษ
ำด

้วย
ตน

เอง
 

2. 
สัง

เกต
พฤ

ติก
รร

ม ส
ังเก

ตก
ำร

อภ
ิปร

ำย
 แส

ดง
คว

ำม
คิด

เห
็น 

ตอ
บค

 ำถ
ำม

 
3. 

กำ
รส

อบ
ข้อ

เขีย
น/

ปำ
กเป

ล่ำ
  

4. 
กำ

รป
ระ

เมิน
โด

ยผ
ู้รับ

ผิด
ชอ

บก
ำร

ฝึก
งำน

 
5. 

รำ
ยง

ำน
ผล

งำน
โค

รงก
ำร

/วิจ
ัย 

6. 
กำ

รอ
ภิป

รำ
ย/

รำ
ยง

ำน
/ก

ำร
น ำ

เสน
อแ

ละ
กำ

รต
อบ

ค ำ
ถำ

ม 
7. 

นัก
ศึก

ษำ
ปร

ะเม
ินเพื่

อร
่วม

กล
ุ่มกิ

จก
รร

ม 
8. 

นัก
ศึก

ษำ
ปร

ะเม
ินต

นเอ
ง 

9. 
ปร

ะเมิ
นส

ื่อ 
10

. ป
ระ

เมิน
กำ

รป
ฏิบ

ัติ (
พฤ

ติก
รร

ม ท
ัศน

คต
 ิ

จร
ิยธ

รร
ม) 

11
. ก

ำร
ใช้ส

ื่ออิ
เล็ก

ทร
อน

ิกส
์ใน

กำ
รน

 ำเส
นอ

ผล
งำน

 
5. 

 ด้า
นท

ักษ
ะก

าร
วิเค

รา
ะห์

เชิง
ตัว

เลข
 กา

รส
ื่อส

าร
 

แล
ะก

าร
ใช

้เทค
โน

โล
ยีส

าร
สน

เทศ
 (N

um
eri

ca
l  

An
aly

sis
, C

om
mu

nic
ati

on
  a

nd
 

Inf
or

ma
tio

n T
ec

hn
olo

gy
 Sk

ills
) 


 5.

1 ม
ีทัก

ษะ
กำ

รใช
้ภำ

ษำ
เพื่

อก
ำร

สื่อ
สำ

ร  
   

  5
.2 

คิด
ค ำ

นว
ณแ

ละ
วิเค

รำ
ะห

์เชิง
ตัว

เลข
ได้

 


 5.
3 ใ

ช้ค
อม

พิว
เตอ

ร์แ
ละ

เท
คโ

นโ
ลย

ี
สำ

รส
นเท

ศไ
ด้อ

ย่ำ
งรู้เ

ท่ำ
ทัน

 

1. 
พัฒ

นำ
ทัก

ษะ
ใน

กำ
รส

ื่อส
ำร

ทั้ง
กำ

รพู
ด ก

ำร
ฟัง

 กำ
ร

แป
ล ก

ำร
เขีย

น 
โด

ยก
ำร

ท ำ
รำ

ยง
ำน

 แล
ะน

 ำเส
นอ

ใน
ชั้น

เรีย
น 

2. 
มอ

บห
มำ

ยง
ำน

ให
้ศึก

ษำ
ค้น

คว
้ำด

้วย
ตน

เอง
 จำ

ก
เว็บ

ไซต
์ สื่อ

กำ
รส

อน
 e-

lea
rni

ng
 แล

ะท
 ำร

ำย
งำน

 
โด

ยเน
้นก

ำร
น ำ

ตัว
เลข

 ห
รือ

มีส
ถิต

ิอ้ำ
งอิ

งจ
ำก

แห
ล่ง

ที่ม
ำข้

อม
ูลท

ี่น่ำ
เชื่อ

ถือ
 

3. 
พัฒ

นำ
ทัก

ษะ
ใน

กำ
รว

ิเคร
ำะ

ห์ข
้อม

ูลจ
ำก

กร
ณีศึ

กษ
ำ 

4. 
น ำ

เสน
อโด

ยใช
้รูป

แบ
บแ

ละ
เท

คโ
นโ

ลย
ีที่เ

หม
ำะ

สม
 

1. 
กำ

รจ
ัดท

 ำร
ำย

งำน
 แล

ะน
 ำเส

นอ
ด้ว

ยส
ื่อเท

คโ
นโ

ลย
ี 

2. 
กำ

รม
ีส่ว

นร
่วม

ใน
กำ

รอ
ภิป

รำ
ยแ

ละ
วิธ

ีกำ
รอ

ภิป
รำ

ย 
3. 

กำ
รส

อบ
ใน

ระ
ดับ

คว
ำม

รู้ ค
วำ

มจ
 ำ ค

วำ
มเข

้ำใจ
 

4. 
กำ

รน
 ำเส

นอ
ปำ

กเป
ล่ำ

 
5. 

กำ
รร

ำย
งำน

ศึก
ษำ

ค้น
คว

้ำแ
ละ

กำ
รอ้

ำงอิ
ง 

6. 
กำ

รป
ระ

เมิน
โค

รงง
ำน

 
7. 

สัง
เกต

พฤ
ติก

รร
ม ส

ังเก
ตก

ำร
อภ

ิปร
ำย

 แส
ดง

คว
ำม

คิด
เห

็น 
ตอ

บค
 ำถ

ำม
 

8. 
กำ

รป
ระ

เมิน
โด

ยผ
ู้รับ

ผิด
ชอ

บก
ำร

ฝึก
งำน
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1. 
กา

รพ
ัฒน

าผ
ลก

าร
เรีย

นร
ู้ 

2. 
วิธ

ีกา
รส

อน
 

3. 
วิธ

ีกา
รวั

ดแ
ละ

ปร
ะเม

ินผ
ล 


 5.

4  
สำ

มำ
รถ

ใช้ภ
ำษ

ำไท
ย ใ

นก
ำร

ฟัง
 

กำ
รพู

ด ก
ำร

อ่ำ
น 

กำ
รเขี

ยน
 แล

ะก
ำร

สร
ุป

ปร
ะเด

็นไ
ด้อ

ย่ำ
งม

ีปร
ะส

ิทธ
ิภำ

พ 
 


 5.

5 ส
ำม

ำร
ถส

ื่อส
ำร

ข้ำ
มว

ัฒน
ธร

รม
ได

้
อย

่ำงเ
หม

ำะ
สม

ตำ
มส

ถำ
นก

ำร
ณ์ 

5. 
พัฒ

นำ
ทัก

ษะ
ใน

กำ
รส

ืบค
้นข

้อม
ูลท

ำงอิ
นเ

ทอ
ร์เน

็ต 
6. 

ทัก
ษะ

ใน
กำ

รน
 ำเส

นอ
รำ

ยง
ำน

โด
ยใช

้รูป
แบ

บ 
เคร

ื่อง
มือ

 แล
ะเท

คโ
นโ

ลย
ีที่เ

หม
ำะ

สม
 

7. 
บร

รย
ำย

 

9. 
กำ

รจ
ัดท

 ำร
ำย

งำน
 แล

ะน
 ำเส

นอ
ด้ว

ยส
ื่อเท

คโ
นโ

ลย
ี 
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แผ
นท

ี่แส
ดง

กา
รก

ระ
จา

ยค
วา

มร
ับผ

ิดช
อบ

มา
ตร

ฐา
นผ

ลก
าร

เรีย
นร

ู้  (
Cu

rri
cu

lum
 M

ap
pin

g) 


 ห
มำ

ยถ
ึง ค

วำ
มร

ับผ
ิดช

อบ
หล

ัก  


 ห
มำ

ยถ
ึง ค

วำ
มร

ับผ
ิดช

อบ
รอ

ง   
-  

หม
ำย

ถึง
 ไม

่มีผ
ลก

ำร
เรีย

นร
ู้ 

 
หม

วด
วิช

า ร
หัส

แล
ะชื่

อร
าย

วิช
า 

1. 
ด้า

นค
ุณธ

รร
ม จ

ริย
ธร

รม
 

  

2. 
ด้า

นค
วา

มร
ู้ 

  

3. 
ด้า

นท
ักษ

ะท
าง

ปัญ
ญา

 
  

4. 
ด้า

นท
ักษ

ะค
วา

มส
ัมพ

ันธ
์

ระ
หว่

าง
บุค

คล
แล

ะค
วา

ม
รับ

ผิด
ชอ

บ 
 

5. 
ด้า

นท
ักษ

ะก
าร

วิเค
รา

ะห์
เชิง

ตัว
เลข

  
กา

รส
ื่อส

าร
 แล

ะก
าร

ใช
้

เทค
โน

โล
ยีส

าร
สน

เทศ
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ุ่มว
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หม
วด

ที่ 
5 แ

ผน
กา

รส
อน

แล
ะก

าร
ปร

ะเม
ินผ

ล 

1. 
แผ

นก
าร

จัด
กา

รเร
ียน

รู้ 

สัป
ดา

ห์ท
ี/่ 

(1)
 

สา
ระ

/เน
ื้อห

าก
าร

เรีย
นร

ู้ (L
ea

rn
ing

 
Co

nt
en

ts)
 

(2)
 

วิธ
ีสอ

นแ
ละ

กิจ
กร

รม
กา

รเร
ียน

รู้ 
(M

et
ho

d)
 

(3)
 

สื่อ
กา

รเร
ียน

รู้ 
(M

ed
ia)

 
(4)

 

จ า
นว

นช
ั่วโม

ง 
(5)

 
วิธ

ีกา
รวั

ดแ
ละ

ปร
ะเม

ินผ
ล 

(Ev
alu

ati
on

) 
(6)

 

ชื่อ
ผู้ส

อน
 

(7)
 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

ิกา
ร 

ศึก
ษา ด้ว
ย

ตน
เอง

 
สัป

ดา
ห์ท

ี ่ 
1 -

 3 
หน

่วย
กำ

รเร
ียน

รู้ท
ี่ 1 

 
ภำ

ษำ
เพื่

อก
ำร

สื่อ
สำ

รใน
งำน

อำ
ชีพ

 

บร
รย

ำย
 

อภ
ิปร

ำย
 

กร
ณีศึ

กษ
ำ 

กำ
รส

ังเก
ต 

แบ
บฝ

ึกห
ัด  

9 
0 

18
 

กำ
รส

ังเก
ต 

แบ
บฝ

ึกห
ัด  

ดร
.ภำ

สพ
งศ์

   
   

   
   

   
   

   
 

ผิว
พอ

ใช้ 
 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่ 

4 -
 7  

หน
่วย

กำ
รเร

ียน
รู้ท

ี่ 2 
 

กำ
รพั

ฒน
ำ

บุค
ลิก

ภำ
พเ

พื่อ
กำ

ร
สื่อ

สำ
รใน

งำน
อำ

ชีพ
 

บร
รย

ำย
 

อภ
ิปร

ำย
 

กร
ณีศึ

กษ
ำ 

กำ
รส

ังเก
ต 

แบ
บฝ

ึกห
ัด  

12
 

0 
24

 
กำ

รส
ังเก

ต 
แบ

บฝ
ึกห

ัด  
ดร

.ภำ
สพ

งศ์
   

   
   

   
   

   
   

 
ผิว

พอ
ใช้ 

 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่ 

8 -
 9 

สอ
บก

ลำ
งภ

ำค
 

ข้อ
สอ

บอั
ตน

ัย 
ข้อ

สอ
บอั

ตน
ัย 

0 
0 

0 
ข้อ

สอ
บอั

ตน
ัย 

ดร
.ภำ

สพ
งศ์

   
   

   
   

   
   

   
 

ผิว
พอ

ใช้ 
 

สัป
ดา

ห์ท
ี่  

10
 - 

12
 

หน
่วย

กำ
รเร

ียน
รู้ท

ี่ 3 
 

กำ
รส

ื่อส
ำร

ใน
อง

ค์ก
ร 

บร
รย

ำย
 

อภ
ิปร

ำย
 

กร
ณีศึ

กษ
ำ 

กำ
รส

ังเก
ต 

แบ
บฝ

ึกห
ัด  

9 
0 

18
 

กำ
รส

ังเก
ต 

แบ
บฝ

ึกห
ัด  

ดร
.ภำ

สพ
งศ์

   
   

   
   

   
   

   
 

ผิว
พอ

ใช้ 
 

สัป
ดา

ห์ท
ี่  

13
 - 

14
 

หน
่วย

กำ
รเร

ียน
รู้ท

ี่ 4 
 

กำ
รพั

ฒน
ำท

ักษ
ะ

กำ
รร

ับส
ำร

แล
ะส

่ง

บร
รย

ำย
 

อภ
ิปร

ำย
 

กร
ณีศึ

กษ
ำ 

กำ
รส

ังเก
ต 

แบ
บฝ

ึกห
ัด  

6 
0 

12
 

กำ
รส

ังเก
ต 

แบ
บฝ

ึกห
ัด  

ดร
.ภำ

สพ
งศ์

   
   

   
   

   
   

   
 

ผิว
พอ

ใช้ 
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สัป
ดา

ห์ท
ี/่ 

(1)
 

สา
ระ

/เน
ื้อห

าก
าร

เรีย
นร

ู้ (L
ea

rn
ing

 
Co

nt
en

ts)
 

(2)
 

วิธ
ีสอ

นแ
ละ

กิจ
กร

รม
กา

รเร
ียน

รู้ 
(M

et
ho

d)
 

(3)
 

สื่อ
กา

รเร
ียน

รู้ 
(M

ed
ia)

 
(4)

 

จ า
นว

นช
ั่วโม

ง 
(5)

 
วิธ

ีกา
รวั

ดแ
ละ

ปร
ะเม

ินผ
ล 

(Ev
alu

ati
on

) 
(6)

 

ชื่อ
ผู้ส

อน
 

(7)
 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

ิกา
ร 

ศึก
ษา ด้ว
ย

ตน
เอง

 
สำ

รอ
ย่ำ

งส
ร้ำ

งส
รร

ค์
ใน

งำน
วิช

ำช
ีพ 

สัป
ดา

ห์ท
ี่  

15
 - 

17
 

หน
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้   
ผลการเรียนรู้ 

Learning Outcome 
วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่

ประเมิน 
สัดส่วนของ

การประเมินผล 
1.3, 1.4 กำรเข้ำชั้นเรียน  

กำรส่งงำนตรงเวลำ 
ทุกสัปดำห์ 10% 

2.3, 3.5, 5.4 กำรสอบกลำงภำค 8/9 30% 
1.3, 1.4, 2.3, 3.5, 4.4, 
4.5, 5.1, 5.3, 5.4 

กำรน ำเสนองำน/กำรรำยงำน 15 30% 

2.3, 3.5, 5.4 กำรสอบปลำยภำค 16 30% 
รวม 100 % 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน  
ภำสพงศ์  ผิวพอใช้.  ต าราการสอนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการอาชีพ.  อุบลรำชธำนี, 2565. (อัดส ำเนำ) 
ทิพวรรณ  หอมพูล.  การใช้ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ.  กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2538.   
บำร์เนส  มำร์ค.  พรีเซนต์งานให้เป็นเลิศ : stand & delivery กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552.  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม   
กำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย, สมำคม. ประมวลค าศัพท์ การเงิน การธนาคาร และการลงทุน  

(อังกฤษ-ไทย)/ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ : สมำคมฯ, 2531.  
แก้วตำ  กรุงวงศ์.  ภาษาไทยธุรกิจ.  กรุงเทพฯ : บริษัทเฟิสท์ ออฟเซท (1993), 2541.  
คอร์ฟิลด์, ริเบกำ. คู่มือสัมภาษณ์งาน Successful interview skills แปลโดย,นิสิต มโนตั้งวรพันธุ์.  

กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2551.   
โครเกอร์, ลิน.  ท าพรีเซนเทช่ันอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ.  กรุงเทพฯ : เออำร์ บิสิเนส เพรส, 2541.  
โครงการ “ส่ือทางภาษาในสังคมไทย” : มุมมองจากศิลปศาสตร์ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระปีที่  

70 ของการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ : คณะศิลปศำสตร์ หำวิทยำลัย
 ธรรมศำสตร์, 2547. 
จินดำ  งำมสุทธิ.  ศิลปะการพูด.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549.   
ฉัตรำ  บุนนำค, สุวรรณี อุดมผล และวรรณี พุทธเจริญทอง.  การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวันและธุรกิจ.  

พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ประกำยพรึก, 2526.  
ปนัดดำ  เลอเลิศยุติธรรม.  การศึกษาความสุภาพในการขอร้องและการปฏิเสธในการติดต่อธุรกิจทาง
 จดหมายในภาษาไทยตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์  A pragmatic study of politeness in 
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 requests and refusals in business correspondence in Thai. วิ ท ย ำนิ พนธ์  ( อ . ด . )
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2549. (อัดส ำเนำ)  
ปรัชญำ  เวสำรัชช์.  การน าเสนองานที่มีประสิทธิผล.  กรุงเทพฯ : สวัสดิกำรส ำนักงำน ก.พ., 2544.  
ประภัสสร  ภัทรนำวิก.  การเขียนเอกสารส านักงาน.  สงขลำ : มหำวิทยำลัยทักษิณ, 2545.  
ปำนฉำย  ฐำนธรรม.  ธรรมสื่อสารด้วยการพูด พูดถูกใจ ใครๆ ก็รัก.  กรุงเทพฯ : มำยิก, 2546.  
พิศเพลิน  สงวนพงศ์.  ภาษาไทยธุรกิจ.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ : วัชรินทร์กำรพิมพ์, 2535. 
                     .  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ.  พระนครศรีอยุธยำ : โรงพิมพ์เทียนวัฒนำ, 2547.  
เมทินี  รัษฎำรักษ์, วิเศษ ชำญประโคน.  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1.  พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :  

ทริป เพ้ิลเอ็ดดูเคชั่น, 2551.  
วิชัย  โวหำรดี.  การสื่อสารในองค์กร.  กรุงเทพฯ : โครงกำร Global Competence Project, 2541.  
วรวรรณำ  จิลลำนนท์.  ปรับลุค ปรับบุคลิก.  กรุงเทพฯ : ฐำนบุ๊คส์ม, 2550.   
วรำลี  ศรัทธำ.  การพูดเพื่อประสิทธิผล.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2552.  
วสันต์  พงศ์สุประดิษฐ์.  พลังแห่งการพูดในที่ชุมชน.  กรุงเทพฯ : สถำบันฝึกอบรมแมนเพำเวอร์, 2540. 
วำริน  สินสูงสุด และประชุม โพธิกุล.  การเจรจาต่อรองที่ประสบความส าเร็จ.  พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : 
 วันทิพย์, 2543.  
วิรัช  ลภิรัตนกุล.  วาทนิเทศและวาทศิลป์ : หลักทฤษฎีและวิธีปฏิบัติยุคสหัสวรรษใหม่.  พิมพ์ครั้งที่ 3. 
 กรุงเทพฯ : จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2543.   
วีระวัฒน์  ปันนิตำมัย.  คู่มือการสัมภาษณ์งานแบบมีโครงสร้าง : จากแนวคิดสู่แนวปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ :  

เอช อำร์ เซ็นเตอร์, 2543.  
เวสต์ไฮเมอร์ และแพตทริเซีย เอช.  เขียน MEMO ให้สมบูรณ์แบบ.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2536. 
ล ำดวน  จำดใจดี.  การโต้ตอบธุรกิจแนวใหม่.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : ธนพลวิทยำกำร, 2547.   
                     . กา รส มัค ร ง านและสอบสั มภ าษณ์ . กรุ ง เ ทพฯ :  ธ นพล  วิ ท ย ำก ำ ร , 2546.   
สมชำย  ภคภำสน์ วิ วัฒน์ .  กลยุทธ์ การ เจรจาต่อรอง .  กรุ ง เทพฯ :  บริษัท พัฒนวิจั ย , 2545.  
สวนิต  ยมำภัย และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์.  หลักการพูด หน้าที่ชุมชน สื่อมวลชน และในองค์กร.  พิมพ์ 

ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ : ภำควิชำวำทวิทยำและสื่อสำรกำรแสดง คณะนิเทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
 มหำวิทยำลัย, 2551.  
สุเชำว์ ณ สงขลำ.  การหางาน การเขียนหนังสือแนะน าตัว การตอบสัมภาษณ์.  กรุงเทพฯ : อิมเมจพูล, 
 2533.  
สุโขทัยธรรมำธิรำช, มหำวิทยำลัย.  เอกสารการสอนชุดวิชาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ.  พิมพ์ครั้ง 

ที่ 2. กรุงเทพฯ : มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, 2546.   

ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ ณ



ต 

 

อมรำ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.  บทบาททางสังคมของภาษาไทยกับการปรับเปลี่ยนเป็นสมัยใหม่ของสังคมไทย.  
 กรุงเทพฯ : สถำบันไทยศึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2540.  
                     .  ภาษาในสังคมไทย : ความหลากหลาย การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา.  พิมพ์ครั้ง 

ที่ 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2542.   
อวยพร  พำนิช และคนอ่ืน ๆ.  ภาษาและหลักการเขียนเพื่อการสื่อสาร.  พิมพ์ครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2550.  
เอกฉัท  จำรุเมธีชน.  ภาษาไทยธุรกิจ.  พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2541.  
Winning negotiation: เทคนิคและศิลปะในการเจรจาต่อรอง.  กรุงเทพฯ : ไอ เอ็ม บุ๊คส์, 2550.  
3. เอกสำรและข้อมูลแนะน ำที่นักศึกษำควรศึกษำเพ่ิมเติม  
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   
 1.1 ให้นักศึกษำทุกคนประเมินกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบประเมินของมหำวิทยำลัย   
 1.2 ให้นักศึกษำเขยีนประเมินผลรำยวิชำเพ่ือปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ   
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน :   
 2.1 หลักสูตรฯ แต่งตั้งผู้สังเกตกำรณ์กำรสอน 
 2.2 กำรประเมินผ่ำนผลกำรเรียนของนักศึกษำ  
3. การปรับปรุงการสอน : หลักสูตรฯ มีกำรประชุมรำยภำคกำรศึกษำเพ่ือประเมินผลกำรสอนในรำยวิชำ มี
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน   
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา : มีกำรทวนสอบผลกำรเรียนกำรสอนจำก
ผลกำรเรียนของนักศึกษำ และผลกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำ   
 5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  
 มีกำรน ำข้อเสนอแนะของผู้สังเกตกำรสอน ข้อเขียนประเมินของนักศึกษำ และผลกำรประเมินจำก
นักศึกษำในระบบประเมินของมหำวิทยำลัยมำเป็นข้อมูลเพ่ือวำงแนวทำงกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
เช่น เพ่ิมเทคโนโลยีในกำรสอน มีกำรวิจัยในชั้นเรียน หรือเพ่ิมและเปลี่ยนอำจำรย์ผู้สอน 
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กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน   
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา : มีกำรทวนสอบผลกำรเรียนกำรสอนจำก
ผลกำรเรียนของนักศึกษำ และผลกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำ   
 5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  
 มีกำรน ำข้อเสนอแนะของผู้สังเกตกำรสอน ข้อเขียนประเมินของนักศึกษำ และผลกำรประเมินจำก
นักศึกษำในระบบประเมินของมหำวิทยำลัยมำเป็นข้อมูลเพ่ือวำงแนวทำงกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน 
เช่น เพ่ิมเทคโนโลยีในกำรสอน มีกำรวิจัยในชั้นเรียน หรือเพ่ิมและเปลี่ยนอำจำรย์ผู้สอน 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
ภาษาเพื่อการสื่อสารในการงานอาชพี 

 
ผลการเรียนรู้ 

• อธิบำยควำมส ำคัญของกำรสื่อสำรต่อกำรงำนอำชีพได ้
 
ประเด็นที่จะศึกษา 

• หลักกำรสื่อสำร 
• กำรสื่อสำรในกำรงำนอำชีพ 
• แนวทำงกำรสื่อสำรในกำรงำนอำชีพ 
• ลักษณะภำษำที่ใช้ในกำรสื่อสำรในกำรงำนอำชีพ 
• ประเด็นศึกษำเชิงวิชำกำรที่เก่ียวข้อง 

 
 
 

 
  
 
 

ประเด็นการศึกษา
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ในวิถีชีวิตกำรท ำงำน กำรสื่อสำรเป็นเรื่องที่ส ำคัญเพรำะมีควำมเกี่ยวพันกันในหลำย ๆ ด้ำน ทั้งกำร
ติดต่อประสำนงำน กำรท ำงำนเป็นทีม กำรประชุม กำรน ำเสนอโครงกำร ฯลฯ ดังนั้น เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุดในกำรท ำงำน บทนี้จะน ำเสนอประเด็นต่ำง ๆ ได้แก่ หลักกำรสื่อสำร กำรสื่อสำรในกำร
งำนอำชีพ แนวทำงกำรสื่อสำรในกำรงำนอำชีพ และลักษณะภำษำที่ใช้ในกำรสื่อสำรในกำรงำนอำชีพ เพ่ือ
เป็นพื้นฐำนในกำรท ำควำมเข้ำใจและน ำไปประยุกต์ใช้ในบริบทกำรท ำงำนจริงต่อไป 
 
1. หลักการสื่อสาร 
 แม้มนุษย์จะคุ้นเคยและท ำกำรสื่อสำรตลอดเวลำ แต่ผลลัพธ์จำกกำรสื่อสำรในบริบทหนึ่ง ๆ นั้นจะ
แตกต่ำงกันออกไป บำงคนสื่อสำรแล้วประสบควำมส ำเร็จ ได้รับกำรยอมรับ บำงคนไม่ประสบควำมส ำเร็จ
ตำมที่หวัง บำงคนถูกประเมินว่ำไม่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ หรืออำจถูกมองว่ำไม่มีมำรยำท ควำมแตกต่ำง
เหล่ำนี้ เกดิจำกทักษะกำรสื่อสำรของแต่ละบุคคล อย่ำงไรก็ตำม ทุกคนสำมำรถที่จะพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร
ให้ดียิ่งขึ้นได้ โดยศึกษำท ำควำมใจหลักกำรสื่อสำร ดังนี้ 
 1) เข้ำใจองค์ประกอบของกำรสื่อสำร ผู้ที่จะท ำกำรสื่อสำรควรท ำควำมเข้ำใจองค์ประกอบของกำร
สื่อสำรให้แจ่มแจ้ง กล่ำวคือ เข้ำใจว่ำผู้ส่งสำร (Sender) เป็นใคร มีฐำนะอย่ำงไร ต้องกำรส่งสำร (Message) 
อะไร ควรใช้สื่อหรือช่องทำงในกำรสื่อสำร (Medium or Channel) แบบไหน และทรำบว่ำผู้รับสำร 
(Receiver) เป็นใคร โดยกระบวนกำรเหล่ำนี้จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรสื่อสำรเป็นส ำคัญ 
 2) ค ำนึงถึงบริบทกำรสื่อสำร บริบทกำรสื่อสำรในที่นี้ไม่ได้หมำยถึงสภำพแวดล้อมเพียงอย่ำงเดียว 
แต่หมำยรวมถึงบริบททำงสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตอ่ืน ๆ ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรสื่อสำร 
ดังนั้น ในกระบวนกำรสื่อสำรจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องค ำนึงถึงควำมถูกต้องเหมำะสมกับบริบทที่แตกต่ำง
กันออกไป เช่น ในกำรประชุมวำงแผนเปิดตัวสินค้ำใหม่ ก็ควรพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงำน ไม่
ควรออกนอกเรื่องไปคุยเรื่องกำรเมืองหรือศำสนำ เป็นต้น 
 3) ค ำนึงประสบกำรณ์ของผู้รับสำร มนุษย์แต่ละคนมีภูมิหลังที่แตกต่ำงกัน ทั้งทำงด้ำนกำรศึกษำ 
วิธีคิด ควำมเชื่อ ค่ำนิยม อุดมกำรณ์ รวมถึงประสบกำรณ์อ่ืน ๆ ดังนั้น ในกำรสื่อสำรควรเลือกใช้วิธีกำรที่
สอดคล้องเหมำะสมกับประสบกำรณ์ของผู้รับสำร เช่น ในกำรจัดอบรมกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นส ำหรับ
พนักงำนบัญชี วิทยำกรผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ควรใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำย ไม่ควรใช้ค ำศัพท์ทำงกำรแพทย์ ซึ่งอำจจะ
ท ำให้ผู้รับสำรไม่เข้ำใจเพรำะไม่มีประสบกำรณ์ร่วม ทั้งนี้ หำกพนักงำนบัญชีเข้ำรับเกี่ยวกับกำรบริหำร
จัดกำรภำษี วิทยำกรย่อมไม่ต้องกังวลเรื่องกำรใช้ภำษำหรือค ำศัพท์ต่ำง ๆ เพรำะผู้รับสำรมีประสบกำรณ์
ร่วมอยู่แล้ว เป็นต้น 
 4) มีวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยก ำหนดขอบเขตเนื้อหำของกำรสื่อสำรให้มีควำม
กระชับ ถูกต้อง ตรงประเด็น และน ำไปสู่กำรบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรสื่อสำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 5) เตรียมกำรสื่อสำรล่วงหน้ำ กำรเตรียมกำรจะช่วยให้กระบวนกำรสื่อสำรเป็นไปอย่ำงรำบรื่น หรือ
หำกกรณีมีปัญหำเกิดข้ึนก็จะสำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที 
 6) มีทักษะทำงภำษำ ภำษำถือว่ำมีควำมเก่ียวข้องกับกำรสื่อสำรโดยตรง เพรำะภำษำเปรียบเสมือน
สื่อกลำงในกำรถ่ำยทอดควำมรู้สึก ควำมคิด ตลอดจนควำมต้องกำรต่ำง ๆ ดังนั้น กำรมีทักษะทำงภำษำจึงมี
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ควำมส ำคัญ โดยควรใช้ภำษำให้ถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์ และสอดคล้องกับบริบทหรือสถำนกำรณ์ในกำร
สื่อสำร 
 7) สังเกตปฏิกิริยำตอบสนอง เมื่อกระบวนกำรสื่อสำรเริ่มต้นขึ้นแล้ว กำรสังเกตปฏิกิริยำตอบสนอง  
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะช่วยให้ทรำบว่ำกระบวนกำรสื่อสำรนั้น ๆ มีข้อบกพร่องหรือไม่ ควรปรับปรุง
อย่ำงไรเพื่อให้กำรสื่อสำรมีประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
2. การสื่อสารในการงานอาชีพ 
 นอกจำกมนุษย์จะสื่อสำรเพ่ือสร้ำงสัมพันธภำพระหว่ำงกันแล้ว ยังอำศัยกำรสื่อสำรเพ่ือกำร
ประกอบอำชีพอีกด้วย กล่ำวคือ ในบริบทกำรท ำงำนทุก ๆ อำชีพต้องใช้กำรสื่อสำรเป็นเครื่องมือช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน เช่น กำรติดต่อลูกค้ำ กำรเจรจำกับคู่ค้ำทำงธุรกิจ กำรประสำนงำนระหว่ำง
แผนก กำรประชุม กำรน ำเสนอแผนงำน เป็นต้น ทั้งนี้ กำรสื่อสำรในกำรงำนอำชีพจะมีรำยละเอียดที่
แตกต่ำงจำกกำรส่ือสำรในชีวิตประจ ำวันโดยทั่วไป ซึ่งมักจะอำศัยควำมสนิทสนมคุ้นเคย สื่อสำรกันใน
รูปแบบที่ไม่เป็นทำงกำร ไม่มีควำมซับซ้อน สำมำรถพูดคุยได้ทั่วไปในชีวิตประจ ำวัน ส่วนกำรสื่อสำรใน 
กำรงำนอำชีพนั้น จะมีลักษณะที่เป็นทำงกำรเพ่ิมมำกขึ้น มีระเบียบแบบแผน มีกำรใช้ภำษำเฉพำะกลุ่มเพ่ือ
สื่อสำร อย่ำงไรก็ตำม กำรสื่อสำรในแต่ละวงกำรอำชีพจะมีควำมแตกต่ำงกันออกไปขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของ 
แต่ละองค์กรด้วยเช่นกัน 
 นอกจำกนี้ จะเห็นว่ำมีกำรศึกษำและเผยแพร่เกี่ยวกับกลวิธีกำรสื่อสำรไว้มำกมำย แต่ข้อสรุปที่ได้
ไม่สำมำรถน ำมำใช้ได้กับทุกบริบทกำรสื่อสำร เพรำะกำรสื่อสำรของมนุษย์เป็นกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลที่มี
ควำมแตกต่ำงกัน ทั้งทำงกำยภำพ ควำมรู้สึกนึกคิด ประสบกำรณ์ กำรรับรู้ ตลอดจนควำมพร้อมที่จะปรับ
อำรมณ์ต่อสถำนกำรณ์นั้น ๆ ดังนั้น กำรจะพัฒนำทักษะทำงกำรสื่อสำรให้มีประสิทธิภำพ เรำควรพัฒนำ
ทักษะด้ำนอ่ืน ๆ ประกอบด้วย เช่น ทักษะด้ำนมนุษยสัมพันธ์ ทักษะทำงสังคม ทักษะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ทักษะสำรสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะกำรปรับตัว เป็นต้น 
 ทั้งนี้ ปัญหำส ำคัญของกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรคือ ทัศนะของบุคคลที่มีต่อกำรปรับปรุงและ
พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรของตนเอง บำงคนอำจมองว่ำกำรมีทักษะในกำรแสดงออกนั้นเป็นเรื่องปรุงแต่งเพ่ือ
หวังผลประโยชน์บำงประกำรในงำนอำชีพ บำงคนอำจมีข้อสรุปถึงพฤติกรรมก้ำวร้ำวของตนเองว่ำ เนื่องจำก
ตนเองเป็นคนตรงไปตรงมำ พูดจำอ่อนหวำนหรืออ้อมค้อมไม่เป็น จึงส่งผลให้บุคคลดังกล่ำวมองไม่เห็นควำม
จ ำเป็นหรือควำมส ำคัญในกำรปรับปรุงทักษะกำรสื่อสำร และลืมไปว่ำตนเองสำมำรถพูดคุยกับผู้อ่ืนอย่ำง
จริงใจ ตรงไปตรงมำ พร้อมคุยอย่ำงมีมำรยำทไปพร้อม ๆ กันได้ 
 

2.1 ลักษณะของการสื่อสารในการงานอาชีพ  
 ในกำรท ำงำนมักเกิดปัญหำเฉพำะหน้ำขึ้นเสมอ เนื่องจำกบุคคลหนึ่ง ๆ มิได้มีหน้ำที่เป็นเพียงผู้ส่ง
สำรเท่ำนั้น แต่ยังต้องเรียนรู้วิธีกำรที่จะรับมือ รับฟัง และมีปฏิกิริยำตอบสนองต่อกำรสื่อสำรของผู้อ่ืนที่อยู่
ร่วมในสังคมเดียวกันอย่ำงเหมำะสม หำกแบ่งประเภทของกำรสื่อสำรโดยทั่วไปในที่ท ำงำนจะปรำกฏกำร
สื่อสำรใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
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 1) การสื่อสารตามนิสัยและอารมณ์ในขณะนั้น 
 กล่ำวคือ เมื่อต้องกำรจะพูดก็พูด ไม่ต้องกำรจะพูดก็เงียบ หำกพิจำรณำแล้วดูเหมือนว่ำจะส่งผลดี
ต่อตนเอง คือไม่ต้องเก็บกด แต่อำจส่งผลต่อบุคคลรอบข้ำง เนื่องจำกไม่ทรำบว่ำวันนี้จะอยู่ในอำรมณ์ใด  
พูดแบบเดียวกันกับเมื่อวำนไม่เป็นไร แต่วันนี้กลับไม่พอใจ หำกหัวหน้ำงำนจะมอบหมำยให้ไปเจรจำควำม 
กับใคร ต้อนรับใคร อำจเกิดควำมกังวลและควำมไม่ไว้วำงใจข้ึนได้ 
 2) การสื่อสารตามบทบาท 
 กำรปฏิบัติตำมบทบำทของพนักงำนที่ดีในองค์กรนั้น พนักงำนต้องเรียนรู้บทบำทต่ำง ๆ หลำยด้ำน 
ประกอบด้วย เช่น บทบำทของผู้บังคับบัญชำที่ดี บทบำทของพนักงำนใหม่ที่ดี บทบำทของเพ่ือนร่วมงำนที่
ดี ซึ่งถือเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ในกำรแสดงออกอย่ำงเหมำะสม อย่ำงไรก็ตำม บำงครั้งคนรอบข้ำงอำจไม่
แน่ใจว่ำ กำรแสดงออกเช่นนั้นเป็นตัวตน เป็นควำมรู้สึก ควำมคิดเห็น หรือควำมต้องที่แท้จริงหรือไม่ 
เนื่องจำกบำงคนมักแสดงออกไปตำมแบบแผนธรรมเนียมปฏิบัติที่ได้รับกำรขัดเกลำสั่งสอน ไม่ว่ำจะด้วย
กระบวนกำรเรียนรู้ตำมธรรมชำติ กำรสังเกต จดจ ำ กำรเลียนแบบ กำรสั่งสอนโดยตรงจำกพ่อแม่ ครู 
อำจำรย์ ผู้ใหญ่ในที่ท ำงำน ผู้บังคับบัญชำ หรือเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ในอดีตท่ีผ่ำนมำ 
 ตัวอย่ำง ปัญหำที่เกิดจำกกำรสื่อสำรในที่ท ำงำน 

• เมื่อเพ่ิงเข้ำไปท ำงำน ไม่ทรำบว่ำจะแต่งกำยอย่ำงไร วำงตัวอย่ำงไร 
• เครียดหรือวิตกกังวลเวลำที่รู้ว่ำต้องท ำงำนกับคนกลุ่มใหญ่ 
• พบคนรู้จักที่ไม่สนิทสนม แล้วไม่ทรำบว่ำจะทักทำย พูดคุยเช่นไร 
• พบผู้บริหำรหรือผู้อำวุโสกว่ำ แล้วไม่รู้ว่ำจะวำงตัวอย่ำงไร พูดคุยด้วยเรื่องอะไร 
• บอกให้ผู้อื่นช่วยท ำงำน แต่ดูเหมือนว่ำผลงำนจะไม่ค่อยน่ำพอใจ 
• แปลควำมหมำยของผู้อื่นผิดพลำดคลำดเคลื่อน หรือแปลควำมไม่ได้ 
• ต้องกล่ำวตักเตือนใครสักคนแล้วไม่รู้จะเริ่มอย่ำงไร 
• ไม่ทรำบว่ำควรพูดกับผู้ใหญ่ กับเพ่ือน หรือกับคนที่อำยุน้อยกว่ำอย่ำงไร 

 โดยปกติคนที่ต้องท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม มักเกิดค ำถำมจำกกำรท ำงำนภำยในกลุ่ม เพรำะสมำชิก
ในกลุ่มไม่ได้มีเฉพำะประธำน หัวหน้ำ เลขำนุกำรเท่ำนั้น แต่มีสมำชิกของกลุ่มซึ่งท ำหน้ำที่แตกต่ำงกันไป 
เช่น บำงคนท ำหน้ำที่เป็นผู้ให้ข้อมูล ถ่ำยทอดข้อมูลสู่ผู้อ่ืนผ่ำนกำรบอกเล่ำ บำงคนมักให้ควำมส ำคัญกับ
ควำมรู้สึกของผู้ อ่ืนท ำหน้ำที่รับฟังปัญหำ ปลอบโยนให้ก ำลังใจ โดยส่วนมำกมักเป็นผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มี
ประสบกำรณ ์และจะเป็นแหล่งข้อมูลส ำคัญที่จะช่วยวำงแผนงำน วำงแผนเกี่ยวกับบุคลำกร หรือบำงคนจะ
เป็นผู้เน้นกำรลงมือท ำงำน ดังนั้นในกำรท ำงำนจึงต้องสังเกต วิเครำะห์ลักษณะหรือควำมสัมพันธ์ของ
สมำชิกในกลุ่มว่ำ มีควำมสัมพันธ์กันในลักษณะอย่ำงไร ท ำงำนร่วมกันในบรรยำกำศอย่ำงไร เพ่ือจะได้
ปรับตัวให้เข้ำกับบรรยำกำศของที่ท ำงำนได้อย่ำงเหมำะสม 
 
 2.2 ภาษาที่ใช้สื่อสารในการงานอาชีพ 
 องค์กรแต่ละองค์กรอำจมีควำมแตกต่ำงกันตำมวัฒนธรรม พฤติกรรมกำรสื่อสำรหรือกำรแสดงออก
ของบุคคลภำยในองค์กร ปัจจุบันสื่อเข้ำมำมีบทบำทในกำรท ำงำน อำจท ำให้สะดวกขั้น แต่ในขณะเดียวกัน
ก็อำจท ำให้กำรติดต่อในลักษณะเผชิญหน้ำเกิดขึ้นน้อยลง เมื่อมีข้อขัดข้องก็เลือกใช้โทรศัพท์แทนกำรไปพบ
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เพ่ือซักถำมพูดคุย กำรสื่อสำรที่มีลักษณะเผชิญหน้ำจึงมักเกิดขึ้นในโอกำสพิเศษหรือในกำรประชุม  
กำรสื่อสำรในกำรท ำงำนจึงมีทั้งเรื่องของกำรสื่อสำรโดยทั่วไปและในโอกำสพิเศษ ผู้ใช้ภำษำต้องค ำนึงถึง
สถำนภำพ บทบำทของตนเอง รวมทั้งของผู้ที่สื่อสำรด้วย   
 ค ำพูดบำงค ำที่มีลักษณะเป็นกำรประเมิน เขำเป็นคนมีน้ ำใจ เรียบร้อย ขยัน ตั้งใจท ำงำน ค ำพูด
เหล่ำนี้ไม่ได้มำจำกกำรท ำงำนในหน้ำที่ที่รับผิดชอบเพียงไม่ก่ีครั้งหรือไม่กี่วัน แต่มำจำกกำรสั่งสมและปฏิบัติ
เช่นนั้นจนเป็นนิสัย 
 ในทำงกลับกัน หำกกำรติดต่อสื่อสำรโดยใช้ภำษำที่ไม่สร้ำงสรรค์ ย่อมส่งผลให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลเป็นไปในเชิงลบ บั่นทอนจิตใจ ท ำให้เกิดควำมขัดแย้งขึ้นภำยในองค์กร บุคคลภำยนอกที่ติดต่อ
ประสำนงำนด้วยย่อมรับรู้ได้ กำรสื่อสำรในกำรท ำงำนจึงควรเป็นไปในทำงส่งเสริมขวัญก ำลังใจซึ่งกันและกัน 
หรือเป็นเป็นไปในเชิงสร้ำงสรรค์  
 
3. แนวทางการสื่อสารในการงานอาชีพ 
 ในชีวิตประจ ำวันของคนเรำต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจ ำนวนมำกและแตกต่ำงหลำกหลำยทั้งทำงด้ำน
ภูมิหลังทำงสังคม วัฒนธรรม ควำมคิด ควำมเชื่อ โดยเฉพำะในบริบทกำรท ำงำน ดังนั้น เพ่ือให้ชีวิต 
กำรท ำงำนเกิดประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ เรำควรที่จะทรำบแนวทำงพ้ืนฐำนในกำรติดต่อสื่อสำร
เพ่ือน ำไปปรับใช้ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม 
 
 3.1 การสื่อสารที่ช่วยสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  
 ลักษณะกำรสื่อสำรที่จะช่วยสร้ำงหรือท ำให้เกิดสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงบุคคล ควรมีลักษณะดังนี้ 
  1) ต่ำงฝ่ำยต่ำงพบปะพูดจำกันตัวต่อตัว 
  2) ต่ำงฝ่ำยเอำใจเขำมำใส่ใจเรำ และสื่อสำรให้ทรำบว่ำได้มีควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน 
  3) ต่ำงฝ่ำยต่ำงมองกันในแง่ดี แม้ว่ำจะประพฤตินอกลู่นอกทำงไปบ้ำงในบำงโอกำส 
  4) ต่ำงฝ่ำยต่ำงคบหำซึ่งกันและกันโดยไม่มีกำรประเมินผลหรือข้อแม้ใด ๆ 
  5) ต่ำงฝ่ำยต่ำงมองเห็นควำมจริงใจ กำรยอมรับ และควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน 
  6) ต่ำงฝ่ำยต่ำงสร้ำงบรรยำกำศที่เปิดเผย สนับสนุนให้มีกำรแสดงออก ซึ่งจะช่วยลด
ควำมหมำยที่บิดเบือนในกำรสื่อสำร 
  7) ต่ำงฝ่ำยต่ำงแสดงพฤติกรรมที่ไว้วำงใจซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันก็พยำยำม
สนับสนุนให้เกิดควำมม่ันคงอบอุ่นใจ  
  8) ต่ำงฝ่ำยต่ำงยอมรับผิดชอบเมื่อเกิดควำมเข้ำใจผิด พยำยำมสื่อสำรให้เกิดควำมหมำย 
และควำมเข้ำใจร่วมกัน   
  9) ต่ำงฝ่ำยต่ำงพยำยำมให้บรรลุซึ่งเป้ำหมำยของปฏิกิริยำสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล  
ควำมพอใจร่วมกัน ควำมเป็นตัวของตัวเองที่ยังคงอยู่ ควำมเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ และกำรมุ่งให้มี
ผลผลิตอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดเกิดข้ึนในกำรสื่อสำร 
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 3.2 การสื่อสารที่ช่วยส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในการท างาน  
 กำรสื่อสำรที่ช่วยส่งเสริมบรรยำกำศที่ดีในกำรท ำงำน มีลักษณะดังนี้ 
  1) พูดให้ข้อเท็จจริงแบบบรรยำยธรรมดำ ไม่มีกำรตัดสินถูกผิด ถำมค ำถำมเพ่ือให้ได้ข้อมูล 
เสนอควำมรู้สึกถึงเหตุกำรณ์ ควำมเข้ำใจ หรือกระบวนกำร โดยที่ไม่พยำยำมให้เกิดควำมเปล่ียนแปลง 
แก่ผู้รับสำร 
  2) ตระหนักถึงปัญหำ พยำยำมค้นหำปัญหำที่มีร่วมกัน หำทำงแก้ไขโดยไม่ขัดขวำง
เป้ำหมำย หรือบีบคั้นกำรตัดสินใจ และควำมก้ำวหน้ำของผู้รับสำร 
  3) มีควำมเป็นธรรมชำติ ไม ่เสแสร ้ง ปรำศจำกควำมหลอกลวง มีควำมซื ่อส ัตย์
ตรงไปตรงมำ 
  4) มีควำมเสมอภำค ไว้วำงใจ ยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในกำรท ำงำนโดยไม่
ถูกบังคับจำกอ ำนำจ สถำนะ หรือรูปร่ำงหน้ำตำ 
  5) มีควำมเข้ำใจ เห็นใจ นับถือในคุณค่ำของผู้รับสำร ยอมรับปัญหำ ควำมรู้สึก และ
ค่ำนิยมของผู้อื่น 
  6) มีควำมยืดหยุ่น ปรับตัว เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทัศนคติ ควำมคิดให้ถูกต้อง
เหมำะสมกับสังคมและสถำนกำรณ์  
 
 3.3 การสื่อสารอย่างมีศิลปะในการท างาน 
 เกรียงชัย เหรียญวิริยะกุล (2548 : 11 – 12) กล่ำวว่ำ กำรใช้ค ำพูดได้อย่ำงดีและมีศิลปะจะท ำให้
สำมำรถจูงใจและเอำชนะใจคนอ่ืนให้มีควำมคิดเห็นคล้อยตำมได้ แต่กำรจะพูดได้อย่ำงดีมีศิลปะไม่ใช่เรื่อง
ง่ำย แต่ก็ไม่ยำกจนเกินไปนัก กำรฝึกฝนและกำรเรียนรู้จะช่วยให้สำมำรถจูงใจและเอำชนะใจผู้อ่ืนได้ไม่
ยำกเย็นหำกรู้จักหลักในกำรพูดดังต่อไปนี้  
  1) กำรใช้ภำษำ เป็นหลักของกำรพูดอย่ำงแรกท่ีควรให้ควำมส ำคัญไม่ว่ำจะใช้ภำษำใดเป็น
สื่อกลำงในกำรพูดคุยก็ตำม ต้องไม่ลืมกำรใช้ภำษำที่สุภำพ แม้ว่ำบำงครั้งต้องกำรที่จะพูดให้ตลกขบขัน  
ก็ต้องไม่ลืมที่จะใช้ภำษำท่ีสุภำพเพรำะค ำพูดที่หยำบคำย ก้ำวร้ำว จะไม่ท ำให้เอำชนะใจหรือจูงใจผู้อ่ืน 
  2) กำรให้เกียรติและเคำรพในควำมคิดของฝ่ำยตรงข้ำม จะท ำให้กำรพูดของเรำด ำเนินไป
ได้ด้วยดี อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงมิตรเพรำะจะท ำให้ฝ่ำยตรงข้ำมรู้สึกได้ถึงควำมเป็นกันเอง ท ำให้เกิดควำม
ไว้วำงใจตำมมำ นอกจำกนี้กำรรู้จักยอมรับฟังควำมคิดเห็นของอีกฝ่ำยจะท ำให้ควำมคิดของเรำเปิดกว้ำง
มำกขึ้น ไม่เป็นคนที่คิดอะไรในแง่เดียวตลอด จะท ำให้เรำได้รับรู้อะไรเพ่ิมขึ้นนอกเหนือจำกที่เรำเคยรู้อยู่แล้ว  
  3) กำรพูดในเรื่องที่ฝ่ำยตรงข้ำมชอบและสนใจ จะท ำให้กำรพูดคุยเป็นไปได้ด้วยดี  
มีรสชำติในกำรพูดคุย ฝ่ำยตรงข้ำมจะไม่รู้สึกเบื่อหน่ำย แต่ในทำงกลับกันถ้ำกำรพูดคุยหยุดชะงักและติดขัด
เพรำะเรำกลำยเป็นฝ่ำยที่พูดอยู่ฝ่ำยเดียว และอำจท ำให้อีกฝ่ำยรู้สึกร ำคำญได้  
  4) กำรใช้ปฏิภำณไหวพริบในกำรพูด เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ำม กำรสังเกตสิ่งแวดล้อม
รอบ ๆ ตัว และผู้ฟังจะท ำให้มองเห็นถึงปฏิกิริยำของผู้ฟัง และสำมำรถดึงควำมสนใจของผู้ฟังให้หันมำสนใจ
และตั้งใจที่จะรับฟังในเนื้อหำที่เรำก ำลังพูดอยู่  
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  5) กำรใช้ส ำนวนภำษำ เป็นสิ่งที่ช่วยเพ่ิมน้ ำหนักของกำรพูดให้ฟังดูแล้วน่ำสนใจและ
น่ำเชื่อถือขึ้น กำรพูดที่ท ำให้ผู้ฟังรู้สึกชื่นชอบในกำรพูดของเรำจะต้องอำศัยส ำนวนภำษำที่สำมำรถเรียก
เสียงหัวเรำะและรอยยิ้มได้ นอกจำกนี้สิ่งที่ต้องค ำนึงในกำรใช้ส ำนวนภำษำก็คือกำรใช้ให้เหมำะสมกับกลุ่มผู้ฟัง 
 
 3.4 ระดับภาษาการสื่อสารในที่ท างาน 
 ในบริบทกำรสื่อสำรผ่ำนภำษำ เรำจะต้องค ำนึงถึงระดับภำษำด้วย เพรำะภำษำแต่ละระดับจะใช้
แตกต่ำงกัน ดังที่ ประคอง นิมมำนเหมินท์ (2552 : 12 – 14) กล่ำวว่ำ ในเวลำ สถำนที่หรือโอกำสต่ำง ๆ 
คนไทยจะรู้จักเลือกใช้ภำษำ ซึ่งมีรูปแบบแตกต่ำงกันไปตำมควำมเหมำะสม ในกำรแสดงสุนทรพจน์หรือ
ปำฐกถำในที่ประชุมที่มีผู้ฟังจ ำนวนมำกผู้พูดรู้ว่ำต้องใช้ภำษำเป็นทำงกำร ถึงแม้จะไม่เท่ำกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับ
พระมหำกษัตริย์ แต่ก็ต้องให้ควำมส ำคัญกับสิ่งที่พูดและผู้ฟังด้วย ดังนั้น ต้องใช้ภำษำเป็นทำงกำรด้วย แต่
ถ้ำพูดในห้องประชุมที่มีขนำดเล็กและมีผู้ร่วมประชุมเพียง 6-7 คน กำรใช้ภำษำก็จะมีควำมเป็นทำงกำร
ลดลง ยิ่งในกำรพูดคุยกับเพื่อนร่วมงำนในที่ท ำงำนกำรใช้ภำษำย่อมไม่มีควำมเป็นทำงกำร ถ้ำเป็นกำรพูดกับ
คนที่สนิทมำก ๆ เช่น แม่พูดกับลูกหรือสำมีพูดกับภรรยำ กำรใช้ภำษำมักแสดงควำมสนิทสนมอย่ำงมำก คือ 
ไม่มีควำมเป็นทำงกำรเลย  
 ดังนั้น รูปแบบของกำรใช้ภำษำในเวลำสถำนที่ต่ำง ๆ สำมำรถแบ่งเป็นระดับตำมควำมเป็นทำงกำร
ได้ จะแบ่งเป็นกีร่ะดับก็ได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ว่ำต้องกำรแสดงควำมแตกต่ำงให้ละเอียดมำกน้อยเพียงใด 
บำงคนแบ่งกำรใช้ภำษำออกเป็น 2 ระดับ คือ เป็นทำงกำร กับ ไม่เป็นทำงกำร บำงคนแบ่งเป็นภำษำเขียน
กับภำษำพูด บำงคนแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ เป็นทำงกำร กึง่ทำงกำร และไม่เป็นทำงกำร 
 กำรแบ่งภำษำเป็นระดับต่ำง ๆ โดยทั่วไปจะมี 5 ระดับ เรียงล ำดับจำกที่เป็นทำงกำรมำกที่สุดไปหำ
น้อยที่สุด ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 1) ระดับพิธีกำรหรือวัจนลีลำตำยตัว (frozen style) หมำยถึง รูปแบบของภำษำที่ใช้พูดถึงหรือพูด
กับบุคคลที่เป็นที่เคำรพสักกำระสูงสุด เช่น พระมหำกษัตริย์ และใช้ในเวลำสถำนที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น ในพิธี
ทำงศำสนำหรือที่เป็นพิธีกำรมำก ๆ เช่น ในศำล ในที่ประชุมรัฐสภำ ลักษณะของภำษำมีควำมเด่นตรงควำม
อลังกำร ควำมซับซ้อน และควำมเป็นภำษำเก่ำท่ีใช้มำเป็นเวลำนำนในสังคม  เช่น ข้ำพระพุทธเจ้ำขอ
พระรำชทำนพระบรมรำชวโรกำสกรำบบังคมทูล  
 2) ระดับทำงกำรหรือวัจนลีลำทำงกำร (formal style) หมำยถึง รูปแบบของภำษำที่ใช้ในโอกำส
ส ำคัญ ใช้พูดกับบุคคลที่มีฐำนะสูงกว่ำและใช้พูดเรื่องส ำคัญที่ผู้พูดรู้สึกเอำจริงเอำจัง  ตัวอย่ำงภำษำที่ใช้ 
วัจนลีลำเป็นทำงกำร เช่น กำรเขียนบทควำมวิชำกำร กำรกล่ำวสุนทรพจน์ กำรบันทึกรำยงำนกำรประชุม 
กำรเขียนจดหมำยรำชกำร วัจนลีลำนี้มีควำมอลังกำรน้อยกว่ำวัจนลีลำตำยตัว แต่ก็มีรูปแบบที่ซับซ้อนและ
สมบูรณ์ตำมกฎไวยำกรณ์ของภำษำ เช่น ผลกำรวิจัยแสดงให้เห็นว่ำกำรเจริญเติบโตของใบหน้ำและกะโหลก
ศีรษะมีควำมสัมพันธ์กับกำรเจริญเติบโตของร่ำงกำย 
 3) ระดับก่ึงทำงกำรหรือวัจนลีลำหำรือ (consultative style) เป็นวัจนลีลำที่อยู่ตรงกลำงของสเกล 
5 ระดับ ใช้ในกำรติดต่อธุรกิจ กำรท ำงำน กำรซื้อขำย กำรประชุมปรึกษำหำรือที่ไม่เป็นทำงกำรหรือกิจกำร
อ่ืน ๆ ในชีวิตประจ ำวัน ในกำรใช้วัจนลีลำนี้ผู้พูดมีควำมเอำจริงเอำจังน้อยกว่ำในวัจนลีลำเป็นทำงกำร แต่ก็
มำกกว่ำในวัจนลีลำเป็นกันเอง ลักษณะทำงภำษำของวัจนลีลำหำรือ คือ มีโครงสร้ำงที่หลวมและไม่สมบูรณ์
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ตำมกฎไวยำกรณ์ มีกำรละค ำ มีกำรใช้ค ำภำษำต่ำงประเทศปนอยู่บ้ำง และประโยคมีควำมซับซ้อนน้อย
กว่ำวัจนลีลำเป็นทำงกำร เช่น ไอเดียของคุณฟังดูดี แต่คงไม่เวิร์ก  
 ๔) ระดับไม่เป็นทำงกำรหรือวัจนลีลำกันเอง (casual style) เป็นรูปแบบของภำษำที่ใช้พูดใน
โอกำสที่ไม่เป็นทำงกำร ไม่มีพิธีรีตอง เช่น ในงำนเลี้ยง โรงอำหำร สนำมเด็กเล่น ใช้พูดกับบุคคลที่เท่ำเทียม
กันหรือคุ้นเคยกันพอสมควร ผู้พูดรู้สึกสบำย ๆ ไม่ตึงเครียด มีข้อสังเกตเกี่ยวกับลักษณะของภำษำ คือ  
มีกำรออกเสียงไม่ชัดเจน มีกำรกร่อนค ำ ใช้ค ำย่อ ใช้สแลง และค ำลงท้ำย เช่น นะ ซิ เถอะ รูปประโยคไม่
ซับซ้อนและมีกำรละค ำมำกกว่ำในวัจนลีลำหำรือ เช่น ว่ำงป่ำว ไปดูหนังกันมะ โอเค แล้วเจอกันนะ  
 ๕) ระดับกันเองหรือวัจนลีลำสนิทสนม (intimate style) เป็นรูปแบบภำษำที่ใช้พูดกับคนที่สนิท
ที่สุด เช่น บุคคลในครอบครัว ระหว่ำงพ่ีน้อง สำมีภรรยำ ใช้พูดเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่รู้กันอย่ำงดีในคู่หรือ
กลุ่มสนทนำ ลักษณะของภำษำอำจแยกจำกวัจนลีลำเป็นกันเองได้ยำก แต่อำจสังเกตได้ว่ำมีกำรกร่อนค ำ 
กำรละค ำ กำรใช้ค ำย่อ ค ำเฉพำะกลุ่ม และค ำสบถมำกเช่น หิวยัง เอำเลยมั้ย ให้ตำยเถอะ 
 จำกระดับภำษำดังได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น จะสังเกตเห็นว่ำภำษำในบริบทกำรสื่อสำรมีรูปแบบกำร
ใช้ที่หลำกหลำยและแตกต่ำงกัน ดังนั้นผู้ใช้ภำษำควรเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 
 
4. ลักษณะภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในการงานอาชีพ  
 ลักษณะกำรใช้ภำษำไทยเพ่ือสื่อสำรในกำรงำนอำชีพ จะอธิบำยโดยแบ่งตำมวัตถุประสงค์ของกำร
สื่อสำรโดยยกตัวอย่ำงอำชีพ และแนวทำงกำรใช้ภำษำเพ่ือให้สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 4.1 การสื่อสารที่มุ่งให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และข้อคิดเห็น 
 กำรสื่อสำรในลักษณะที่มุ่งเน้นให้ข้อมูล ข่ำวสำร ควำมรู้ และข้อคิดเห็น มักพบในกำรงำนอำชีพ 
เช่น มัคคุเทศก์ กำรพูดบรรยำยของครู อำจำรย์ หรือวิทยำกร กำรพูดอภิปรำย กำรประชุม กำรพูดน ำเสนอ
ผลงำน เป็นต้น โดยมีแนวทำงกำรใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำร ดังต่อไปนี้ 
 แนวทำงกำรใช้ภำษำที่มุ่งข้อมูล ข่ำวสำร ควำมรู้ และข้อคิดเห็น 
  1) ใช้ภำษำเพ่ือบอกเล่ำข้อเท็จจริงว่ำ ใคร ท ำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่ำงไร ท ำไม 
  2) ใช้ถ้อยค ำ ส ำนวน และประโยคที่กระชับ เข้ำใจง่ำย ไม่ฟุ่มเฟือย หลีกเลี่ยงค ำศัพท์สแลง 
ค ำศัพท์เฉพำะ อักษรย่อโดยไม่มีกำรอธิบำยน ำ หรือกล่ำวถึงมำก่อน เนื่องจำกจะส่งผลให้ผู้รับสำรไม่เข้ำใจ
ค ำศัพท์เฉพำะ ค ำย่อต่ำง ๆ หำกจ ำเป็นต้องใช้ ควรอธิบำยไว้ในช่วงเริ่มต้นของกำรพูด หรือเขียนก่อนที่จะ
กล่ำวซ้ ำในเนื้อหำต่อไป 
  3) รำยงำน หรือเล่ำเรื่องให้สัมพันธ์กับส่วนประกอบอ่ืน ๆ เช่น ภำพและเสียงประกอบ 
เป็นต้น 
  4) ก ำหนดขอบเขตของเนื้อหำโดยค ำนึงถึงช่วงเวลำในกำรสื่อสำร เพรำะจะต้องสื่อสำรให้
ทันต่อสถำนกำรณ ์
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  5) รักษำควำมถูกต้อง ตรงตำมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พิมพ์หรือเขียนให้อ่ำนง่ำย ในกรณีที่มี
เอกสำรประกอบขณะบรรยำย ควรใช้ตัวอักษรที่อ่ำนง่ำย ขนำดเหมำะสมพอดี นอกจำกนี้ควรเรียบเรียง
เนื้อควำมและรูปประโยคให้กระจ่ำง ชัดเจน 
  6) ใช้ภำษำที่เมื่อฟังแล้วท ำให้ผู้ฟังสำมำรถเข้ำใจได้ในทันที ไม่ใช่ประโยคยำว  ๆ ประโยค
ควำมซ้อนที่ท ำให้ผู้ฟังจับใจควำมได้ยำก เนื่องจำกประโยค หรือข้อควำมที่มีขนำดยำว มักท ำให้เกิด
ข้อผิดพลำด หรือเกิดปัญหำในกำรอ่ำน กำรฟัง 
  7) เมื่อต้องอ้ำงอิงค ำพูดของบุคคลอ่ืน ต้องเกริ่นน ำให้ชัดเจนว่ำใครเป็นผู้กล่ำว และหำก
เป็นค ำพูดยำว ๆ ต้องระบุชื่อผู้กล่ำวเป็นระยะ ๆ เพรำะหำกใช้สรรพนำมบุรุษที่ 3 เช่น เขำ เธอ โดยตลอด 
อำจท ำให้ผู้ฟังหรือผู้อ่ำนเกิดควำมสับสน นอกจำกนี้ ยังนับเป็นให้เกียรติผู้เป็นเจ้ำของ หรือค ำกล่ำวที่ผู้พูด
น ำมำใช้อ้ำงอิง 
  8) ก ำหนดวัตถุประสงค์ของเขตของเนื้อหำให้สัมพันธ์กับเวลำ กลุ่มผู้ฟัง หรือผู้รับที่เป็น
กลุ่มเป้ำหมำย 
  9) มีกำรใช้ภำษำเพ่ือสื่ออำรมณ์ เสริมสร้ำงจินตนำกำร ถ่ำยทอดเรื่องรำวให้ผู้ฟังเกิดภำพ 
และจินตนำกำรตำมได้โดยง่ำย 
 

4.2 การสื่อสารที่มุ่งให้ความบันเทิงและจรรโลงใจ  
 กำรสื่อสำรที่มีเจตนำเพ่ือให้ควำมบันเทิงและจรรโลงใจ นอกจำกจะเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของกำร
สื่อสำรในชีวิตประจ ำวันแล้ว อำจพบได้ในอำชีพต่ำง ๆ เช่น นักแสดง วิทยำกรกลุ่มสัมพันธ์ ผู้น ำกิจกรรม
ต่ำง ๆ ที่ช่วยสร้ำงควำมบันเทิงและจรรโลงใจ เป็นต้น ซึ่งกำรสื่อสำรประเภทนี้มีแนวทำงกำรใช้ภำษำดังนี้ 
 แนวทำงกำรใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรที่มุ่งให้ควำมบันเทิง จรรโลงใจ จะต้องใช้ภำษำร่วมสมัย ใช้ค ำ
ง่ำย ไม่เป็นทำงกำร แต่ยังคงควำมสุภำพไว้ ใช้ค ำที่ช่วยสร้ำงภำพจินตนำกำร เพ่ือควำมผ่อนคลำยและสร้ำง
ควำมรื่นรมย์ โดยเฉพำะค ำที่ช่วยอธิบำยลักษณะสีสัน ขนำด ล ำดับ ต ำแหน่ง รวมถึงค ำพูดที่แสดงอำรมณ์
ควำมรู้สึก นอกจำกนี้ ลีลำของภำษำอำจใช้เหมือนกำรสนทนำในชีวิตประจ ำวัน เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศกำรฟัง
ที่ผ่อนคลำย โดยอำจใช้วิธีกำรเล่ำเรื่องที่เป็นล ำดับ ชัดเจน และมีชีวิตชีวำเพ่ือให้ผู้รับสำรเห็นภำพที่ชัดเจน 
 กำรพูดเพ่ือสร้ำงควำมเพลิดเพลินใจ เป็นกำรพูดที่มีเนื้อหำให้ควำมบันเทิง สนุกสนำน ช่วยให้ผู้ฟัง
ผ่อนคลำยควำมตึงเครียดในชีวิตประจ ำวัน สำมำรถพบเห็นกำรพูดเพ่ือสร้ำงควำมเพลิดเพลินได้ทั่วไป เช่น 
รำยกำรบันเทิงต่ำง ๆ กำรพูดเพ่ือกำรแสดงตลก กำรเล่ำเรื่องที่สนุกสนำน เป็นต้น หลักส ำคัญของกำรพูด
เพ่ือให้ควำมเพลิดเพลินและจรรโลงใจ มีดังนี ้
 หลักการพูดเพื่อให้ความเพลิดเพลินและจรรโลงใจ 
  1) ควรเน้นกำรพูดในเรื่องที่ผู้ฟังไม่ต้องใช้ควำมครุ่นคิดหรือใช้สมำธิในกำรฟังมำกนัก  
  2) ควรเป็นกำรพูดที่แสดงออกซึ่งรสนิยมที่ดีของผู้พูด ไม่ใช่เรื่องหยำบโลน สกปรก หรือ
เสื่อมเสียศีลธรรม ค ำนึงถึงกำลเทศะและควำมเหมำะสมในกำรพูดทุกครั้ง ไม่ควรพูดในท ำนองส่อเสียด 
ล้อเลียน หรือประชดประชันผู้ฟัง 
  3) ควรเป็นเรื่องท่ีสร้ำงควำมประทับใจและอำรมณส์นุกสนำนให้แก่ผู้ฟัง 
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  4) ไม่ควรพูดนำนเกินไป เพรำะผู้ฟังจะเกิดควำมรู้สึกเบื่อหน่ำย ดังนั้น กำรพูดหรือกำรเล่ำ
เรื่องท่ีช่วยสร้ำงอำรมณ์ขัน ควำมเพลิดเพลิน และจรรโลงใจ จึงมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

• ในขณะเล่ำ น้ ำเสียง สีหน้ำ ท่ำทำงต้องดูสมจริง เป็นธรรมชำติ อย่ำเล่ำไปหัวเรำะไป 
หรือหัวเรำะน ำไปก่อนจนผู้ฟังจับสำระตำมไม่ทัน 

• จัดระเบียบเรื่องที่จะเล่ำให้ดี ไม่เล่ำย้อนไปย้อนมำ ใช้เวลำอย่ำงเหมำะสม ไม่เลือก
เรื่องยำวเกินไป จนสร้ำงควำมเบื่อหน่ำยให้แก่ผู้ฟัง 

• อย่ำน ำเรื่องละเอียดอ่อนทำงควำมรู้สึกมำล้อเลียนเพ่ือสร้ำงอำรมณ์ขัน 

• เรื่องข ำขันไม่จ ำเป็นว่ำต้องเป็นเรื่องสองแง่สองมุมเท่ำนั้น กำรเลือกพูดแต่เรื่อง
ดังกล่ำวอำจท ำให้ผู้ฟังเกิดควำมรู้สึกไม่ดีกับผู้พูดได้ เพรำะถึงแม้ว่ำจะเป็นกำรสร้ำง
อำรมณ์ขัน ก็ควรรักษำควำมสุภำพไว้ 

 กำรพูดเพ่ือกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ก็ถือเป็นกำรสื่อสำรเพ่ือกำรจรรโลงใจด้วยเช่นกัน  กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์ในที่นี้หมำยถึง กิจกรรมที่ให้กลุ่มได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรม ทัศนคติ กำรเข้ำใจคน กำรแก้ปัญหำ ยอมรับ 
พัฒนำและรับรู้ตนเอง เรียนรู้ปฏิกิริยำภำยในกลุ่ม ก่อให้เกิดกำรพัฒนำ หรือบรรยำกำศของกำรอยู่ร่วมกันที่
สร้ำงสรรค์ ลักษณะของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์อำจเป็นกิจกรรมที่สร้ำงควำมคุ้นเคยกำรแสดงบทบำท กำรฝึก
ทักษะ หรือกำรเล่นเกม ซึ่งไม่ว่ำจะเป็นกิจกรรมใดย่อมต้องอำศัยกำรพูดเป็นเครื่องมือด ำเนินกิจกรรม 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกเป็นอำชีพที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เช่น วิทยำกร ผู้น ำกิจกรรม
สันทนำกำร หรืออำชีพที่ต้องกำรใช้เกม หรือกิจกรรมเสริมสร้ำงบรรยำกำศ เช่น มัคคุเทศก ์เป็นต้น 
 
 4.3  การสื่อสารที่มุ่งโน้มน้าวใจ 
 ภำษำที่มีลักษณะของกำรโน้มน้ำวใจ เป็นพลังทำงภำษำท่ีสำมำรถเปลี่ยนควำมคิด ควำมเชื่อ 
ควำมรู้สึกของผู้ฟัง หรือสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้ฟังให้มีควำมหนักแน่นยิ่งขึ้น โดยอำชีพที่ต้องอำศัยกำร
สื่อสำรในลักษณะนี้ ได้แก่ 
  1) การพูดเพื่อโฆษณา กำรโฆษณำ คือ กำรติดต่อสื่อสำร หรือกำรให้ข่ำวสำรตลอดจนข้อมูลจำก
ผู้ผลิตสินค้ำนั้น ๆ ไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป็นกลุ่มเป้ำหมำย เพ่ือท ำให้รับรู้ รู้จักสินค้ำ สร้ำงควำมประทับใจ เกิด
ควำมต้องกำรลองใช้สินค้ำ โดยทั่วไปมักสื่อสำรผ่ำนสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสำร วิทยุ โทรทัศน์ 
เป็นต้น โดยผู้โฆษณำจะต้องมีงบประมำณ ค่ำใช้จ่ำย รวมทั้งระบุชื่อสินค้ำ และกำรบริกำรในโฆษณำนั้น ๆ 
กำรเผยแพร่ผ่ ำนสื่อมวลชนของกำรโฆษณำ จะแตกต่ำงจำกกำรประชำสัมพันธ์ ในประเด็นที่ 
กำรประชำสัมพันธ์ไม่ต้องช ำระเงินในกำรใช้สื่อ เนื้อหำที่ปรำกฏในโฆษณำ มักเป็นกำรบอกว่ำสินค้ำนั้นมี
คุณประโยชน์อย่ำงไร รูปลักษณ์ของสินค้ำมีลักษณะอย่ำงไร 
 จุดมุ่งหมำยส ำคัญของกำรโฆษณำ คือ กำรท ำให้ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมกำรซื้อสินค้ำและบริกำร 
ดังนั้น กำรสร้ำงโฆษณำแต่ละชิ้นจึงต้องมีกำรน ำหลักจิตวิทยำเข้ำมำใช้เพรำะจิตวิทยำเป็นวิชำท่ีว่ำด้วย
สำเหตุแห่งกำรแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งนักวิชำกำรท่ำนหนึ่ง ได้กล่ำวถึง กำรน ำหลักจิตวิทยำมำใช้ใน
กำรโฆษณำไว้ ดังนี้  
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 จิตวิทยาเพื่อการโฆษณา 
  1. การเลียนแบบ เป็นหลักจิตวิทยำที่ส ำคัญ เพรำะมนุษย์แต่ละคนมักจะท ำตำมฝูงชน 
หรือกำรท ำตำมหมู่คณะ 
  2. การเชื่อมโยง เป็นกำรเชื่อมโยงทำงควำมคิด เพรำะมนุษย์เมื่อคิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดมักจะ
มีกำรเชื่อมโยงระหว่ำงประสบกำรณ์เดิมของตนเองกับสิ่งที่ตนเองคิดไปด้วย นักโฆษณำจึงพยำยำมท ำให้
ผู้บริโภคเกิดกระบวนกำรเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับกำรตอบสนองตอบควำมต้องกำร 
  3. การเสนอแนะ กำรเสนอแนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ่อยครั้งสำมำรถท ำให้ผู้บริโภคยอมรับสิ่ง
เหล่ำนั้นได้โดยไม่รู้ตัวกระท่ังมองข้ำมหลักของกระบวนกำรหำเหตุผล 
  4. การตัดสินใจ มนุษย์มีเหตุผลในกำรตัดสินใจไม่เท่ำกัน บำงคนตัดสินใจได้ทันที แต่บำง
คนต้องไตร่ตรองหำเหตุผล เพรำะฉะนั้นในกำรโฆษณำหำกต้องกำรให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้ำโดยไม่ต้อง
ไตร่ตรอง ผู้สร้ำงโฆษณำควรสร้ำงให้มีรำยละเอียดครบถ้วน บอกข้อดี หรือลักษณะเด่นอย่ำงชัดเจน 
 2) การพูดเพื่อประชาสัมพันธ์ หมำยถึง กำรพูดเพ่ือสื่อสำรควำมคิดเห็น ข่ำวสำรข้อเท็จจริงต่ำง ๆ 
ไปสู่ผู้รับสำรหรือมวลชนจ ำนวนมำก เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ ควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงหน่วยงำน 
องค์กรสถำบันกับกลุ่มประชำชนเป้ำหมำย รวมถึงประชำชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือเสริมสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงำน องค์กร สถำบัน ในบำงครั้งอำจเป็นกำรชี้แจง แก้ไขควำมเข้ำใจผิดอัน
เนื่องมำจำกกำรสื่อสำรที่ผิดพลำด กำรประชำสัมพันธ์อำจน ำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์ 
รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อภำพและเสียง กำรใช้ภำษำเพ่ือกำรโฆษณำและประชำสัมพันธ์ที่ดีควร 
มีลักษณะ ดังนี้ 
 ลักษณะกำรใช้ภำษำเพ่ือกำรโฆษณำและกำรประชำสัมพันธ์ 

• เป็นข้อควำมที่อ่ำนแล้วสำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่ผู้รับสำรได้ในทันที 

• ใช้ภำษำกะทัดรัด ชัดเจน ไม่ฟุ่มเฟือย เป็นประโยคสั้น ๆ หรือประโยคควำมเดียว มีเน้นเพียง
ประกำรเดียว 

• เป็นภำษำที่สร้ำงอำรมณ์ ให้ผู้อ่ำนและก่อให้เกิดจินตนำกำร เห็นภำพตำมท่ีผู้ส่งคำดหวัง 

• ใช้ภำษำที่สละสลวย สุภำพ ไม่กระทบกระเทือน หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บุคคล สังคม 
และวัฒนธรรมอันดีของชำติ จูงใจให้ผู้รับสำรเลือกสรรค ำที่มีพลังในเชิงสร้ำงสรรค์ 

• ไม่กล่ำวเกินจริง แม้ว่ำกำรโฆษณำจะเป็นกำรน ำเสนอ โดยมุ่งหวังให้ผู้รับสำรตัดสินใจซื้อสินค้ำ 
และบริกำรแต่ผู้ส่งสำรควรสื่อสำรรำยละเอียดของสินค้ำบนพ้ืนฐำนของควำมเป็นจริง  
ไม่หลอกลวง 

 3) การพูดเพ่ือน าเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ กำรพูดน ำเสนอสินค้ำและผลิตภัณฑ์ เป็นกำรพูด
เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดควำมคล้อยตำม โน้มน้ำวชักจูงให้สนใจ ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ำและบริกำร ซึ่งผู้พูดต้องอำศัย
กำรฝึกฝนและมีประสบกำรณ์ ก่อนกำรขำยจะต้องมีกำรเข้ำพบลูกค้ำ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ผู้ขำยต้องเอำใจใส่
ต่อสภำพแวดล้อม สถำนที่นัดพบควรเป็นสถำนที่ท่ีปรำศจำกคนรบกวน มีสิ่งรบกวนควำมสนใจหรือสมำธิให้
น้อยที่สุด สนทนำกันได้โดยสะดวกมีพ้ืนที่เพียงพอต่อกำรจัดวำงอุปกรณ์ที่มีไว้ส ำหรับกำรสำธิตหรือวำง

ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 11



12 

 

เอกสำร ภำษำกำยของผู้ขำยในกำรเข้ำพบลูกค้ำ ควรแสดงถึงควำมเป็นกันเองที่ยังคงรักษำควำมสุภำพและ
ให้เกียรติ มีสีหน้ำยิ้มแย้มแจ่มใส และมีควำมรู้สึกกระตือรือร้นที่จะติดต่อกับลูกค้ำด้วยควำมเต็มใจ 
 ในกำรน ำเสนอสินค้ำและและผลิตภัณฑ์เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรขำย มีองค์ประกอบ 3 
ส่วน ดังปรำกฏในแผนภำพ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แผนผังที่ 1 แผนภาพแสดงวงจรการเสนอขายสินค้าและบริการ 

ภำษำที่เหมำะสมนับเป็นเครื่องมือส ำคัญต่อกำรน ำเสนอขำยสินค้ำและบริกำร กำรเสนอขำยสินค้ำ
มิใช่เพียงพูดคล่องแบบ “พูดน้ ำไหลไฟดับ” แต่เป็นกำรพูดเพ่ือให้ได้ผลส ำเร็จ หรือเปิดใจลูกค้ำนั้น ผู้ขำย
จะต้องให้ควำมใส่ใจกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ รับฟังปัญหำหรือข้อจ ำกัด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขำยพูดในสิ่งที่
ลูกค้ำต้องกำรฟัง ถูกจังหวะ ตรงควำมสนใจ ฝึกกำรน ำเสนอและตอบค ำถำมด้วยกำรใช้ภำษำ น้ ำเสียง กิริยำ
ท่ำทำงที่สะท้อนถึงควำมมั่นใจและสุภำพ กำรพูดเพ่ือขำยจึงเป็นกระบวนกำรและมีกลวิธีสื่อสำรที่ต้องกำร
ใช้ทั้งกำรพูดเพ่ือสร้ำงสัมพันธ์ในช่วงเริ่มต้นกำรขำยกำรพูดเพ่ือให้ข้อมูล ให้ค ำแนะน ำในขณะขำย กำรถำม
ตอบ กำรพูดเพ่ือโน้มน้ำวชักจูงใจเพ่ือปิดกำรขำย หำกผู้ขำยฝึกฝนอย่ำงสม่ ำเสมอ ย่อมเกิดทักษะในกำรใช้
ภำษำ ซึ่งกำรใช้ภำษำเพ่ือกำรขำยจะด ำเนินตำมข้ันตอน ดังต่อไปนี้ 
  ขั้นตอนการพูดเสนอขายสินค้าและบริการ 
  ขั้นที่ 1 เปิดใจ เป็นขั้นเริ่มต้นพูดถึงสิ่งต่ำง ๆ โดยยังไม่ควรพูดเกี่ยวกับสินค้ำ  ผลิตภัณฑ์ 
และกำรบริกำร แต่ควรเริ่มจำกกำรสร้ำงสัมพันธ์ พูดคุยเพ่ือให้ทรำบข้อมูล ควำมสนใจ ควำมต้องกำร 
ควำมสำมำรถและสภำพโดยทั่วไปของลูกค้ำ 
  ขั้นที่ 2 วิเครำะห์ปัญหำ เป็นขั้นตอนที่ผู้พูดสังเกตปัญหำ กำรตั้งค ำถำม ของลูกค้ำ 
เพ่ือที่จะได้น ำเสนอสินค้ำและบริกำรช่วยแก้ไขปัญหำของลูกค้ำ หรือกลุ่มเป้ำหมำย 
  ขั้นที่ 3 กำรแก้ปัญหำ เป็นกำรสื่อสำรให้เห็นว่ำสินค้ำและบริกำรที่ก ำลังน ำเสนอ สำมำรถ
ช่วยแก้ปัญหำให้ลูกค้ำได้อย่ำงไร อำจมีกำรสำธิตโดยกำรใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อ ตัวอย่ำงสินค้ำประกอบ 
ควรพูดให้มีล ำดับขั้นตอนที่ชัดเจน ท ำให้ผู้ฟังทรำบถึงข้อดี ประโยชน์ของสินค้ำ แนะน ำขั้นตอน วิธีกำรใช้

ใช้หลักกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล 

รู้จักผลิตภัณฑ์ รู้จักลูกค้ำ 
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ควำมแตกต่ำงจำกสินค้ำประเภทเดียวกัน หำกลูกค้ำ หรือกลุ่มเป้ำหมำย มีค ำถำมควรตอบค ำถำมด้วยควำม
มั่นใจ จริงใจ และเต็มใจ 
  ขั้นที่ 4 ปิดกำรขำย เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ทักษะสูงเพ่ือโน้มน้ำวจูงใจให้ผู้ฟังตัดสินใจซื้อ
สินค้ำและบริกำรที่น ำเสนอ 
 นอกจำกนี้ เพ่ือให้กำรพูดเสนอขำยสินค้ำและบริกำรบรรลุวัตถุประสงค์ เรำสำมำรถน ำหลัก
โครงสร้ำงกำรพูดโดยทั่วไปมำปรับใช้ได้ ดังที่ สมชำติ  กิจยรรยง (2555 : 167 - 168) สรุปไว้ดังนี้ 
  1. ทักทำย เปิดใจ สร้ำงควำมประทับใจ 
  2. เริ่มต้นสร้ำงควำมเข้ำใจ 
  3. เนื้อหำสร้ำงควำมเข้ำใจ 
  4. ก่อนจำก สร้ำงควำมอยำกให้ตัดสินใจ 
 ทั้งนี้สิ่งส ำคัญของกำรใช้ภำษำในกำรพูดเพ่ือขำยจะต้องใช้ภำษำสุภำพ อ่อนน้อม พูดอธิบำยหรือ
โน้มน้ำวด้วยควำมอดทน และต้องเข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นหลัก ผู้ขำยที่ดีต้องมีบทบำทของผู้ให้
ค ำปรึกษำ มิใช่แสวงหำก ำไร หรือผลประโยชน์จำกลูกค้ำเพียงฝ่ำยเดียว 
 4.4 ภาษาเฉพาะกลุ่มที่ใช้ในการสื่อสารในการงานอาชีพ 
 นอกเหนือจำกภำษำที่ใช้สื่อสำรในชีวิตประจ ำวันทั่วไป ในแต่ละองค์กรหรือสำขำอำชีพต่ำง ๆ 
มักจะมีค ำศัพท์ที่ใช้ในกำรสื่อสำรและติดต่อสัมพันธ์กันภำยในกลุ่ม โดยเฉพำะค ำศัพท์ทำงวิชำกำรและ
ค ำศัพท์ทำงเทคนิคซึ่งมีลักษณะเป็นทำงกำร และมีกำรพิมพ์เป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ
ร่วมกันภำยในกลุ่ม ภำยในวงกำร หรือภำยในสำขำน้ัน ๆ ดังตัวอย่ำงในตำรำงที่ 1 (เมตตำ วิวัฒนำนุกุล, 
2559 : 231) 
 
ตารางท่ี 1 ภาษาเฉพาะกลุ่มที่ใช้ในการสื่อสารในงานอาชีพต่าง ๆ  

สาขา ค าศัพท ์

ธุรกิจ 

ก ำไร ส ำนักงำน ก ำลังคน ไตรมำส ควำมคุ้มค่ำ รำคำ หนี้สิน ผู้บริโภค ผู้ประกอบกำร 
ลงทุน ต้นทุน หุ้น หุ้นส่วน ดอกเบี้ย สินค้ำ สินเชื่อ งบประมำณ เครือข่ำย ผลิตภัณฑ์  
จุดขำย รำยได้ กำรควบกิจกำร งบดุล งบกระแสเงินสด ธุรกรรม กลยุทธ์ เครื่องหมำย
กำรค้ำ ฯลฯ 

วิทยำศำสตร์ 

กฎ กลไก ก๊ำซ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ควำมถี่ ควำมเร่ง ควำมหนำแน่น คืนตัว นิวเคลียร์ 
นิวเคลียส โปรตรอน พลังงำน ระเหิด รังสี ละลำย ยูวี สนำมแม่เหล็ก อนุภำค อำกำศ 
อะตอม ไอออน อิเล็กตรอน กรด ดำรำศำสตร์  เซลล์  พันธะเคมี  โครโมโซม  
ระบบนิเวศ ธำตุ ฯลฯ 

กำรศึกษำ 

โรงเรียนรัฐ โรงเรียนเอกชน มหำวิทยำลัย ปริญญำ อำจำรย์ ครู วิทยำกร กำรบรรยำย  
ค่ำเทอม คณะ ระดับชั้น วิชำ ตำรำงเรียน กำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ 
กำรศึกษำทำงไกล กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ อุดมศึกษำ  
นักกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หลักสูตร สื่อสำร
กำรศึกษำ วิธีสอน รูปแบบกำรสอน ฯลฯ 
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วงกำรแพทย์ 

รถพยำบำล เสื้อคลุมยำว ยำปฏิชีวนะ ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่ำตัด ทิงเจอร์ ใบสั่งยำ เครื่องวัด
อุณหภูมิ บุรุษพยำบำล เตียงคนไข้ กระบอกฉีดยำ วัคซีน ปรอทวัดไข้ แอลกอฮอล์ 
แอมโมเนีย ผ้ำพันแผล ฉำยรังสีเอ็กซ์ กุมำรเวชกรรม อำยุรกรรม แผนกผู้ป่วยนอก  
ห้องคลอด ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก สูติ-นรีเวชกรรม อัตรำชีพจร ควำมดันโลหิต ฯลฯ 

กฎหมำย 
กงสุล กบฏ กรมธรรม์ กรรมสิทธิ์ กองมรดก ข้อเท็จจริง ข้อหำ คดีแพ่ง คดีอำญำ  
ค ำพิพำกษำ ฎีกำ ด ำเนินคดี ตรำสำร รัฐธรรมนูญ มรดก พยำนวัตถุ พระรำชก ำหนด  
พฤตินัย ปรับไหม เบิกพยำน เบิกควำม ธรรมนูญ ตีควำม ตุลำกำร ฯลฯ 

4.5 การพูดเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
วงกำรธุรกิจในปัจจุบันมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องอำศัยทักษะทำงภำษำเพ่ือกำรติดต่อสื่อสำรทั้งภำยใน

และภำยนอกองค์กร เช่น กำรพูดโทรศัพท์ กำรอ่ำนเพ่ือสรุปควำม กำรฟังจับใจควำมในกำรประชุม หรือ
กำรเขียนหนังสือติดต่อรำชกำร เป็นต้น ถ้ำมีกำรใช้ภำษำได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม ในกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ
นั้น จะท ำใหเกำติดต่อสื่อสำรได้ผลตำมจุดประสงค์ที่ต้องกำร ช่วยให้เกิดควำมสัมพันธ์ที่ดีและองค์กรเกิด
เสถียรภำพมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินกิจกำร แต่ถ้ำหำกใช้ภำษำในกำร
ติดต่อสื่อสำรไม่ถูกต้อง ก็อำจจะท ำให้กำรติดต่อทำงธุรกิจล้มเหลวและไม่ ได้ผลตำมจุดประสงค์ที่องค์กรตั้ง
ไว้ ดังนั้นกำรเรียนรู้ถึงวิธีกำรใช้ภำษำอย่ำงถูกต้องและเหมำะสมไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรพูด กำรเขียน กำรอ่ำน 
และกำรฟัง จึงมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกเพรำะจะช่วยให้ให้ประสบควำมส ำเร็จในอำชีพนั้น ๆ ได้ 

ในสังคมไทยจะมีกำรน ำเรียกญำติมำเป็นสรรพนำมแทนลูกค้ำหรือผู้บริโภค เช่น “คุณพ่อ คุณแม่ 
คุณป้ำ คุณน้ำ คุณอำ คุณพ่ี พ่ี น้อง” ในกำรเรียกลูกค้ำเพ่ือสร้ำงควำมสนิทสนม เนื่องจำกค ำสรรพนำมที่ใช้
นั้นแสดงถึงทัศนคติ และกำรให้เกียรติกันระหว่ำงคู่สนทนำ ดังนั้นในทำงธุรกิจกำรใช้ค ำดังกล่ำวจึงต้อง
ตระหนักถึงบริบทและวัฒนธรรมกำรใช้ และกลุ่มค ำที่ใช้กับกลุ่มเพศทำงเลือกก็มีควำมส ำคัญมำกเช่นกัน
เนื่องจำกบำงคนไม่สะดวกใจและอำจไม่ต้องกำรเปิดเผยตัวตนกับบุคคลที่ไม่สนิทสนม กำรใช้สรรพนำม 
“กระผม ผม ดิฉัน” หรือกำรใช้ชื่อจริงตนเองแทนสรรพนำมบุรุษที่ 1 จึงเป็นค ำที่เหมำะสมเพรำะถือว่ำ
สุภำพและยังเป็นกำรแจ้งคู่สนทนำไปในตัวว่ำตนเองชื่ออะไร  ส่วนค ำสรรพนำมที่เป็นค ำกลำง ๆ ไม่ได้บ่ง
บอกอำยุว่ำแก่กว่ำหรือน้อยกว่ำ ถือว่ำเป็นกลุ่มค ำที่ใช้ได้ในทุกบริบท คือ “คุณผู้หญิง คุณผู้ชำย คุณลูกค้ำ”
จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ กำรเลือกค ำ กำรใช้ภำษำเป็นสิ่งที่ส ำคัญและจ ำเป็นมำกในกำรประกอบ
ธุรกิจ 

 
5. ประเด็นศึกษาเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
 ประเด็นศึกษำเชิงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรในกำรงำนอำชีพซ่ึงควรศึกษำเพ่ิมเติม
และใช้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำต่อยอด มีรำยละเอียดดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
 คุณภัทร ทรงประโคน และกิติมำ อินทรัมพรรย์ (2562) ได้ศึกษำเรื่อง “ศัพท์เฉพำะวงกำรของ
นำยทหำรชั้นสัญญำบัตรไทย” โดยมีสำระส ำคัญคือ ศัพท์เฉพำะวงกำรของนำยทหำรชั้นสัญญำบัตรไทย  
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ควำมแตกต่ำงจำกสินค้ำประเภทเดียวกัน หำกลูกค้ำ หรือกลุ่มเป้ำหมำย มีค ำถำมควรตอบค ำถำมด้วยควำม
มั่นใจ จริงใจ และเต็มใจ 
  ขั้นที่ 4 ปิดกำรขำย เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ทักษะสูงเพ่ือโน้มน้ำวจูงใจให้ผู้ฟังตัดสินใจซื้อ
สินค้ำและบริกำรที่น ำเสนอ 
 นอกจำกนี้ เพ่ือให้กำรพูดเสนอขำยสินค้ำและบริกำรบรรลุวัตถุประสงค์ เรำสำมำรถน ำหลัก
โครงสร้ำงกำรพูดโดยทั่วไปมำปรับใช้ได้ ดังที่ สมชำติ  กิจยรรยง (2555 : 167 - 168) สรุปไว้ดังนี้ 
  1. ทักทำย เปิดใจ สร้ำงควำมประทับใจ 
  2. เริ่มต้นสร้ำงควำมเข้ำใจ 
  3. เนื้อหำสร้ำงควำมเข้ำใจ 
  4. ก่อนจำก สร้ำงควำมอยำกให้ตัดสินใจ 
 ทั้งนี้สิ่งส ำคัญของกำรใช้ภำษำในกำรพูดเพ่ือขำยจะต้องใช้ภำษำสุภำพ อ่อนน้อม พูดอธิบำยหรือ
โน้มน้ำวด้วยควำมอดทน และต้องเข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นหลัก ผู้ขำยที่ดีต้องมีบทบำทของผู้ให้
ค ำปรึกษำ มิใช่แสวงหำก ำไร หรือผลประโยชน์จำกลูกค้ำเพียงฝ่ำยเดียว 
 4.4 ภาษาเฉพาะกลุ่มที่ใช้ในการสื่อสารในการงานอาชีพ 
 นอกเหนือจำกภำษำที่ใช้สื่อสำรในชีวิตประจ ำวันทั่วไป ในแต่ละองค์กรหรือสำขำอำชีพต่ำง ๆ 
มักจะมีค ำศัพท์ที่ใช้ในกำรสื่อสำรและติดต่อสัมพันธ์กันภำยในกลุ่ม โดยเฉพำะค ำศัพท์ทำงวิชำกำรและ
ค ำศัพท์ทำงเทคนิคซึ่งมีลักษณะเป็นทำงกำร และมีกำรพิมพ์เป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ
ร่วมกันภำยในกลุ่ม ภำยในวงกำร หรือภำยในสำขำน้ัน ๆ ดังตัวอย่ำงในตำรำงที่ 1 (เมตตำ วิวัฒนำนุกุล, 
2559 : 231) 
 
ตารางท่ี 1 ภาษาเฉพาะกลุ่มที่ใช้ในการสื่อสารในงานอาชีพต่าง ๆ  

สาขา ค าศัพท ์

ธุรกิจ 

ก ำไร ส ำนักงำน ก ำลังคน ไตรมำส ควำมคุ้มค่ำ รำคำ หนี้สิน ผู้บริโภค ผู้ประกอบกำร 
ลงทุน ต้นทุน หุ้น หุ้นส่วน ดอกเบี้ย สินค้ำ สินเชื่อ งบประมำณ เครือข่ำย ผลิตภัณฑ์  
จุดขำย รำยได้ กำรควบกิจกำร งบดุล งบกระแสเงินสด ธุรกรรม กลยุทธ์ เครื่องหมำย
กำรค้ำ ฯลฯ 

วิทยำศำสตร์ 

กฎ กลไก ก๊ำซ แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ควำมถี่ ควำมเร่ง ควำมหนำแน่น คืนตัว นิวเคลียร์ 
นิวเคลียส โปรตรอน พลังงำน ระเหิด รังสี ละลำย ยูวี สนำมแม่เหล็ก อนุภำค อำกำศ 
อะตอม ไอออน อิเ ล็กตรอน กรด ดำรำศำสตร์  เซลล์  พันธะเคมี  โครโมโซม  
ระบบนิเวศ ธำตุ ฯลฯ 

กำรศึกษำ 

โรงเรียนรัฐ โรงเรียนเอกชน มหำวิทยำลัย ปริญญำ อำจำรย์ ครู วิทยำกร กำรบรรยำย  
ค่ำเทอม คณะ ระดับชั้น วิชำ ตำรำงเรียน กำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ 
กำรศึกษำทำงไกล กำรศึกษำตำมอัธยำศัย ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ อุดมศึกษำ  
นักกำรศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หลักสูตร สื่อสำร
กำรศึกษำ วิธีสอน รูปแบบกำรสอน ฯลฯ 
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มีกำรใช้ค ำศัพท์เฉพำะกลุ่มหรือวงกำรจ ำนวน 116 ค ำ มีลักษณะเป็นโครงสร้ำงวลี 4 วลี โครงสร้ำงประโยค 
3 ประโยค รวมถึงมีลักษณะกำรสร้ำงค ำในศัพท์เฉพำะวงกำรจ ำนวนทั้งสิ้น 9 วิธี ได้แก่ กำรประสมค ำ กำร
น ำค ำในภำษำมำสื่อควำมหมำยใหม่ กำรยืมค ำ กำรใช้อักษรย่อ กำรสร้ำงค ำหลำยขั้นตอน กำรบัญญัติศัพท์
ใหม่ กำรใช้ชื่อเฉพำะ กำรเปลี่ยนแปลงทำงเสียง และกำรตัดค ำ (คุณภัทร ทรงประโคน และกิติมำ อินทรัม
พรรย์, 2562 : 186) 
 ศิรวัตร ไทยแท้ และปนัดดำ เลอเลิศยุติธรรม (2561) ได้ศึกษำเรื่อง “กลวิธีทำงภำษำเพ่ือกำร
จัดกำรสัมพันธภำพของพนักงำนสำยกำรบินต้นทุนต่ ำในกำรปฏิเสธกำรขอร้องต่อผู้ โดยสำร” โดยมี
สำระส ำคัญคือ กำรเลือกใช้ภำษำทำงกำรเป็นกลวิธีที่สำมำรถน ำมำใช้เพ่ือแสดงกำรยกย่องให้เกียรติผู้ร่วม
สนทนำได้ ซึ่งถือว่ำเป็นควำมต้องกำรขั้นพ้ืนฐำนที่ทุกคนในสังคมปรำรถนำจะได้รับ รวมถึงจะท ำให้กำรมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกันเป็นไปอย่ำงรำบรื่น ส่วนกำรชี้แจงเหตุผล เป็นกำรอธิบำยท่ีมำหรือสำเหตุเพ่ือให้
เข้ำใจถึงเหตุผลควำมจ ำเป็นทีต่้องปฏิเสธ เมื่อเข้ำใจหรือรับรู้เหตุผลแล้ว ก็จะช่วยลดระดับควำมไม่พึงพอใจ
ลงได้ ต่อมำกำรเสนอแนวทำงแก้ไข ก็เป็นอีกหนึ่งกลวิธีที่จะช่วยลดระดับควำมขุ่นเคืองภำยในใจของคู่
สนทนำหรือผู้รับบริกำรได้เช่นกัน นอกจำกนี้กลวิธีกำรลดอัตรำควำมรุนแรงในกำรสื่อวัจนกรรม ยังช่วยให้
น้ ำหนักของกำรคุกคำมต่อหน้ำของผู้ร่วมสนทนำผ่อนลง ซึ่งย่อมส่งผลต่อควำมรู้สึกได้ดีกว่ำกำรสื่อเจตนำ
ออกไปโดยตรง กลวิธีต่อมำคือกำรเลือกใช้วัจนกรรมแสดงอำรมณ์ควำมรู้สึก มีลักษณะเป็นกำรเลือกใช้ 
วัจนกรรมที่มีผลต่อควำมรู้สึกในเชิงบวก ซึ่งจะช่วยสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงกันได้ และกลวิธีประกำร
สุดท้ำยคอืกำรท ำให้ผู้ฟังรู้สึกด ีเป็นกำรเลือกใช้วัจนกรรมบำงประเภทที่ส่งผลให้ผู้ร่วมสนทนำเกิดควำมรู้สึก
ดี รู้สึกว่ำตนเองเป็นบุคคลส ำคัญ และมีสิทธิมำกกว่ำบุคคลอื่น 
 นอกจำกนี้ ปัจจัยที่ควบคุมให้ผู้ปฏิเสธต้องมีกำรจัดกำรสัมพันธภำพนั้นพบว่ำ เกี่ยวข้องกับประเด็น
ต่ำง ๆ 4 ประกำร ได้แก่ 1) ค่ำนิยมกำรสื่อสำรของสังคมไทย เมื่อจ ำเป็นต้องกล่ำวปฏิเสธต่อผู้อ่ืนก็มักต้องมี
กำรเลือกใช้ถ้อยค ำบำงอย่ำงเพ่ือลดอัตรำควำมเสี่ยงที่จะเกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงกัน 2) บทบำทและหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ เนื่องจำกสำยงำนด้ำนกำรบริกำรนั้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้รับบริกำรถือเป็น
หัวใจของกำรปฏิบัติงำน 3) กำรร้องเรียนและบทลงโทษเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรให้บริกำรที่ไม่เหมำะสม อำจ
ท ำให้ผู้ปฏิเสธถูกลงโทษจำกองค์กรต้นสังกัดได้ และ 4) กำรกลับมำใช้บริกำรซ้ ำในอนำคต ถือได้ว่ำเป็น
ประเด็นที่มีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกกำรได้รับประสบกำรณ์กำรบริกำรที่ไม่ดีนั้นมีผลท ำให้
ผู้รับบริกำรตัดสินใจไม่กลับมำใช้บริกำรซ้ ำอีกในอนำคต ซึ่งหำกเป็นเช่นนั้นจะก่อให้เกิดผลเสียเป็นอย่ำงมำก
ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ (ศิรวัตร ไทยแท ้และปนันดำ เลอเลิศยุติธรรม, 2561 : 149 - 150) 
 จอมพล จีบภิญโญ (2562) ได้ศึกษำเรื่อง “วิธีกำรสื่อสำรของวิทยำกรอำชีพในกำรจัดกำรฝึกอบรม” 
โดยมีสำระส ำคัญคือ วิธีกำรสื่อสำรของวิทยำกรอำชีพในกำรจัดกำรฝึกอบรมนั้นสำมำรถจัดกลุ่มได้เป็น 3 
ประเภท ได้แก่ 1) กำรสื่อสำรทำงตรงคือ กำรสื่อสำรระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมคนใดคน
หนึ่งหรือทั้งหมด รวมถึง ระหว่ำงผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรมด้วยกันเองโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์  กิจกรรม  
มำช่วยหรือสนับสนุนกำรสื่อสำร เช่น กำรสื่อสำรด้วยกำรพูด ได้แก่ กำรบรรยำย กำรสอน กำรเล่ำเรื่อง กำร
ชวนคุย กำรตั้งค ำถำม และกำรยกตัวอย่ำง และกำรสื่อสำรด้วยกำรเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้
ร่วมเสนอแนะควำมคิดเห็น ร่วมอภิปรำย 2) กำรสื่อสำรทำงอ้อมโดยใช้อุปกรณ์คือ กำรสื่อสำรระหว่ำง
วิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมด รวมถึง ระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมด้วยกันเอง 
โดยต้องใช้อุปกรณ์มำช่วยหรือสนับสนุนกำรสื่อสำร เช่น โปรแกรมพำวเวอร์พ้อยท์ วิดีโอ เอกสำร แอพพลิเคแอพพลิเคชัน
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ชันในโทรศัพท์มือถือ และ 3) กำรสื่อสำรทำงอ้อมโดยใช้กิจกรรมคือ กำรสื่อสำรระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมคนใดคนหน่ึงหรือทั้งหมด รวมถึง ระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมด้วยกันเอง โดยต้องใช้
กิจกรรมมำช่วยหรือสนับสนุนกำรสื่อสำร เช่น เกมส์ กิจกรรมสันทนำกำร กิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรให้ผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษำ วิทยำกรท ำตัวอย่ำงให้ดู และพำไปศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ ทั้งนี้
กำรสื่อสำรทำงตรงเป็นวิธีกำรที่วิทยำกรอำชีพใช้มำกที่สุด เนื่องจำกกำรสื่อสำรในกำรฝึกอบรมส่วนมำกจะ
เป็นกำรสื่อสำรแบบผสมผสำนระหว่ำงกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล (Interpersonal communication)และ
กำรสื่อสำรภำยในกลุ่ม (Group Communication) (จอมพล จีบภิญโญ, 2562 : 78 - 79)  
 ไพโรจน์ วิไลนุช (2561) ได้ศึกษำเรื่อง “กำรสื่อสำรระหว่ำงพนักงำนขำยและลูกค้ำในบริบทธุรกิจ
เครื่องส ำอำง” โดยมีสำระส ำคัญคือ 1) กำรใช้ถ้อยค ำแทรกในกำรสนทนำในบริบทกำรซื้อและขำย
เครื่องส ำอำงเกิดขึ้นเพรำะผู้พูดไม่บอกรำคำแก่อีกฝ่ำยหนึ่งเมื่อถึงเวลำที่เขำหรือเธอต้องโต้ตอบ โดยแทนที่ 
ผู้พูดจะตอบค ำถำมเกี่ยวกับรำคำ เขำและเธอกลับท ำอย่ำงอ่ืน กำรใช้ถ้อยค ำแทรกในกำรสนทนำสื่อให้เห็น
ว่ำผู้พูดอำจจะไม่ตอบค ำถำมหลักเมื่อถึงเวลำที่มีกำรผลัดเปลี่ยนกำรพูด แต่ผู้พูดเลือกพูดอย่ำงอ่ืนก่อน 2) 
กำรไม่ตอบค ำถำมอย่ำงตรงไปตรงมำ โดยในบริบทของกำรใช้พนักงำนขำย ลูกค้ำและพนักงำนขำยไม่ตอบ
ค ำถำมทุกอย่ำงอย่ำงตรงไปตรงมำ ผู้พูดเลือกว่ำจะตอบอะไรและตอบอย่ำงไร ซึ่งกำรกระท ำเช่นนี้เป็นเรื่อง
ของกำรออกแบบกำรพูดไปในทิศทำงที่ผู้พูดต้องกำร ผู้พูดต้องกำรให้คู่สนทนำได้ยินอย่ำงไรก็จะผลิตผลัดใน
กำรพูดให้เป็นอย่ำงนั้น จำกกำรศึกษำพบว่ำพนักงำนขำยและลูกค้ำไม่ตอบค ำถำมเกี่ยวกับรำคำอย่ำง
ตรงไปตรงมำแต่กลับท ำอย่ำงอ่ืน เช่น กำรบอกให้พนักงำนขำยส่งข้อมูลเพ่ิมเติมหรือกำรที่ลูกค้ำบอก
พนักงำนขำยว่ำทั้งเธอและพนักงำนขำยต้องคุยกันก่อนที่จะสั่งสินค้ำตัวใหม่ และ 3) กำรท ำให้เห็นว่ำ 
กำรสื่อสำรในกำรขำยไม่ได้เกิดขึ้นอย่ำงเรียบง่ำย เพรำะกำรขำยมีวิธีกำรที่ละเอียดซับซ้อน เช่น พนักงำน
ขำยไม่ควรเปรียบเทียบคุณภำพของสินค้ำหรือรำคำกับของคู่แข่งเพรำะอำจท ำให้ผู้ฟังรู้สึกบำงอย่ำง  
กำรเปรียบเทียบอำจน ำไปสู่สิ่งที่เป็นเชิงลบต่อกำรขำย ทั้งนี้ จำกกำรศึกษำพบว่ำพนักงำนขำยปฏิบัติหลำย
อย่ำงที่ตรงกันข้ำมกับหลักหรือวิธีกำรขำยโดยทั่วไป ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำกำรขำยสินค้ำในบริบทหนึ่ง ๆ ไม่มี
กฎเกณฑท์ี่ตำยตัวแน่นอน (ไพโรจน์ วิไลนุช, 2561 : 1316)  
 จำกประเด็นศึกษำเชิงวิชำกำรดังได้กล่ำวมำข้ำงต้น จะเห็นว่ำภำษำและกำรส่ือสำรในบริบทกำร
งำนอำชีพจะมีแง่มุมที่หลำกหลำยและลึกซึ้ง ซึ่งควรศึกษำ สะสมประสบกำรณ์ และน ำไปปรับใช้ในบริบท
กำรท ำงำนของตนเองให้เหมำะสมต่อไป 
 
สรุป 
 ในทุกวงกำรอำชีพต้องใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรและกำรสื่อสำรสำมำรถเพ่ิมประสทธิภำพในกำร
ท ำงำนได้ อย่ำงไรก็ตำม ในกำรสื่อสำรแต่ละครั้งอำจไม่ประสบผลส ำเร็จเสมอไป เนื่องจำกในบริบท  
กำรสื่อสำรหนึ่ง ๆ จะเชื่อมโยงกับหลำกหลำยปัจจัย เช่น สถำนกำรณ์แวดล้อม ตัวบุคคล และวัฒนธรรม  
เป็นต้น ทั้งนี้ กำรเข้ำใจหลักกำรสื่อสำร กำรสื่อสำรในกำรงำนอำชีพ แนวทำงกำรสื่อสำรในกำรงำนอำชีพ 
และลักษณะภำษำที่ใช้ในกำรส่ือสำรในกำรงำนอำชีพ จะช่วยให้บุคคลท่ีท ำงำนในแต่ละวงกำรอำชีพ  
มีพ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรสื่อสำรที่สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม  
 นอกจำกนี้ กำรสื่อสำรในกำรงำนอำชีพจะมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น หำกมีกำร
พัฒนำทักษะเฉพำะด้ำนอ่ืน ๆ ประกอบด้วย เช่น ทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียน ทักษะกำรบริหำรจัดกำร
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ชันในโทรศัพท์มือถือ และ 3) กำรสื่อสำรทำงอ้อมโดยใช้กิจกรรมคือ กำรสื่อสำรระหว่ำงวิทยำกรและผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมคนใดคนหน่ึงหรือทั้งหมด รวมถึง ระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมด้วยกันเอง โดยต้องใช้
กิจกรรมมำช่วยหรือสนับสนุนกำรสื่อสำร เช่น เกมส์ กิจกรรมสันทนำกำร กิจกรรมกำรเรียนรู้ กำรให้ผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษำ วิทยำกรท ำตัวอย่ำงให้ดู และพำไปศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ ทั้งนี้
กำรสื่อสำรทำงตรงเป็นวิธีกำรที่วิทยำกรอำชีพใช้มำกที่สุด เนื่องจำกกำรสื่อสำรในกำรฝึกอบรมส่วนมำกจะ
เป็นกำรสื่อสำรแบบผสมผสำนระหว่ำงกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล (Interpersonal communication)และ
กำรสื่อสำรภำยในกลุ่ม (Group Communication) (จอมพล จีบภิญโญ, 2562 : 78 - 79)  
 ไพโรจน์ วิไลนุช (2561) ได้ศึกษำเรื่อง “กำรสื่อสำรระหว่ำงพนักงำนขำยและลูกค้ำในบริบทธุรกิจ
เครื่องส ำอำง” โดยมีสำระส ำคัญคือ 1) กำรใช้ถ้อยค ำแทรกในกำรสนทนำในบริบทกำรซื้อและขำย
เครื่องส ำอำงเกิดขึ้นเพรำะผู้พูดไม่บอกรำคำแก่อีกฝ่ำยหนึ่งเมื่อถึงเวลำที่เขำหรือเธอต้องโต้ตอบ โดยแทนที่ 
ผู้พูดจะตอบค ำถำมเกี่ยวกับรำคำ เขำและเธอกลับท ำอย่ำงอ่ืน กำรใช้ถ้อยค ำแทรกในกำรสนทนำสื่อให้เห็น
ว่ำผู้พูดอำจจะไม่ตอบค ำถำมหลักเมื่อถึงเวลำที่มีกำรผลัดเปลี่ยนกำรพูด แต่ผู้พูดเลือกพูดอย่ำงอ่ืนก่อน 2) 
กำรไม่ตอบค ำถำมอย่ำงตรงไปตรงมำ โดยในบริบทของกำรใช้พนักงำนขำย ลูกค้ำและพนักงำนขำยไม่ตอบ
ค ำถำมทุกอย่ำงอย่ำงตรงไปตรงมำ ผู้พูดเลือกว่ำจะตอบอะไรและตอบอย่ำงไร ซึ่งกำรกระท ำเช่นนี้เป็นเรื่อง
ของกำรออกแบบกำรพูดไปในทิศทำงที่ผู้พูดต้องกำร ผู้พูดต้องกำรให้คู่สนทนำได้ยินอย่ำงไรก็จะผลิตผลัดใน
กำรพูดให้เป็นอย่ำงนั้น จำกกำรศึกษำพบว่ำพนักงำนขำยและลูกค้ำไม่ตอบค ำถำมเกี่ยวกับรำคำอย่ำง
ตรงไปตรงมำแต่กลับท ำอย่ำงอ่ืน เช่น กำรบอกให้พนักงำนขำยส่งข้อมูลเพ่ิมเติมหรือกำรที่ลูกค้ำบอก
พนักงำนขำยว่ำทั้งเธอและพนักงำนขำยต้องคุยกันก่อนที่จะสั่งสินค้ำตัวใหม่ และ 3) กำรท ำให้เห็นว่ำ 
กำรสื่อสำรในกำรขำยไม่ได้เกิดขึ้นอย่ำงเรียบง่ำย เพรำะกำรขำยมีวิธีกำรที่ละเอียดซับซ้อน เช่น พนักงำน
ขำยไม่ควรเปรียบเทียบคุณภำพของสินค้ำหรือรำคำกับของคู่แข่งเพรำะอำจท ำให้ผู้ฟังรู้สึกบำงอย่ำง  
กำรเปรียบเทียบอำจน ำไปสู่สิ่งที่เป็นเชิงลบต่อกำรขำย ทั้งนี้ จำกกำรศึกษำพบว่ำพนักงำนขำยปฏิบัติหลำย
อย่ำงที่ตรงกันข้ำมกับหลักหรือวิธีกำรขำยโดยทั่วไป ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำกำรขำยสินค้ำในบริบทหนึ่ง ๆ ไม่มี
กฎเกณฑท์ี่ตำยตัวแน่นอน (ไพโรจน์ วิไลนุช, 2561 : 1316)  
 จำกประเด็นศึกษำเชิงวิชำกำรดังได้กล่ำวมำข้ำงต้น จะเห็นว่ำภำษำและกำรสื่อสำรในบริบทกำร
งำนอำชีพจะมีแง่มุมที่หลำกหลำยและลึกซึ้ง ซึ่งควรศึกษำ สะสมประสบกำรณ์ และน ำไปปรับใช้ในบริบท
กำรท ำงำนของตนเองให้เหมำะสมต่อไป 
 
สรุป 
 ในทุกวงกำรอำชีพต้องใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรและกำรสื่อสำรสำมำรถเพ่ิมประสทธิภำพในกำร
ท ำงำนได้ อย่ำงไรก็ตำม ในกำรสื่อสำรแต่ละครั้งอำจไม่ประสบผลส ำเร็จเสมอไป เนื่องจำกในบริบท  
กำรสื่อสำรหนึ่ง ๆ จะเชื่อมโยงกับหลำกหลำยปัจจัย เช่น สถำนกำรณ์แวดล้อม ตัวบุคคล และวัฒนธรรม  
เป็นต้น ทั้งนี้ กำรเข้ำใจหลักกำรสื่อสำร กำรสื่อสำรในกำรงำนอำชีพ แนวทำงกำรสื่อสำรในกำรงำนอำชีพ 
และลักษณะภำษำที่ใช้ในกำรส่ือสำรในกำรงำนอำชีพ จะช่วยให้บุคคลท่ีท ำงำนในแต่ละวงกำรอำชีพ  
มีพ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรสื่อสำรที่สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม  
 นอกจำกนี้ กำรสื่อสำรในกำรงำนอำชีพจะมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น หำกมีกำร
พัฒนำทักษะเฉพำะด้ำนอ่ืน ๆ ประกอบด้วย เช่น ทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียน ทักษะกำรบริหำรจัดกำร
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อำรมณ์ ทักษะกำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร เป็นต้น เพรำะทักษะต่ำง ๆ เหล่ำนี้จะช่วยส่งเสริมให้กระบวนกำรสื่อสำรด ำเนินไปอย่ำงมี
ข้อบกพร่องน้อยที่สุด 
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กิจกรรมเสนอแนะเพื่อเสริมการเรียนรู้ 
 

แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ตำมสำขำวิชำชีพที่ก ำหนดให้ ซึ่งได้แก่ งำนเลขำนุกำร งำนสื่อสำรมวลชน 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ งำนทหำร งำนด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข จำกนั้นให้ผู้เรียนระดมสมอง 
(brain storming) ว่ำสำขำวิชำชีพดังกล่ำว มีลักษณะกำรใช้ภำษำอย่ำงไรบ้ำงท่ีแตกต่ำงจำกวิชำชีพอ่ืน ๆ 
แล้วให้แต่ละกลุ่มออกมำน ำเสนอหน้ำชั้นเรียน 

จำกนั้นให้ผู้เรียนแต่ละคน สรุปกำรเรียนรู้ที่ได้จำกกำรน ำเสนอในรูปแบบของแผนผังมโนทัศน์ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
บุคลิกภาพกับการสื่อสารในงานอาชพี 

 
ผลการเรียนรู้ 

• สำมำรถอธิบำยหลักกำรพัฒนำบุคลิกภำพเพ่ือกำรสื่อสำรในงำนอำชีพได้  
• สำมำรถน ำหลักกำรพัฒนำบุคลิกภำพมำใช้เพ่ือกำรสื่อสำรในกำรปฏิบัติงำนได้ 

ประเด็นที่จะศึกษา 

• เพลโต บิดำแห่งวิชำบุคลภำพ และ MASK CONCEPT 
• แนวคิดต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภำพ 
• องค์ประกอบแห่งบุคลิกภำพ 
• ควำมส ำคัญของบุคลิกภำพ 
• กำรวิเครำะห์บุคลิกภำพเพ่ือพัฒนำตนเอง 
• บุคลิกภำพในกำรสัมภำษณ์งำน 
• ประเด็นศึกษำเชิงวิชำกำรที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 

 

ประเด็นการศึกษา
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 ในยุคปัจจุบันองค์กรและหน่วยงำนต่ำง ๆ มุ่งเน้นและให้ควำมส ำคัญกับบุคลำกรเป็นอย่ำงมำก 
เพรำะองค์กรจะเติบโตหรือก้ำวหน้ำได้นั้นต้องพ่ึงพำบุคลำกรเป็นส ำคัญ นอกจำกนี้ บุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถย่อมมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพตำมไปด้วย อย่ำงไรก็ตำม ควำมรู้ควำมสำมำรถ
อำจไม่ใช่ปัจจัยเดียว ดังที่ จิตติมำ อัครธิติพงศ์ (2556 อ้ำงถึงใน ณัฐชยำ เจนจิรัฐิติกำล , ม.ป.ป. : 2)  
กล่ำวว่ำ บุคลำกรที่มีศักยภำพในกำรท ำงำนถือเป็นหัวใจส ำคัญในกำรพัฒนำประสิทธิภำพขององค์กำร  
โดยประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของพนักงำน ประกอบด้วย 1) ปรัชญำและอุดมกำรณ์ 2) บุคลิกภำพ 3) 
ควำมต้องกำร 4) ค่ำนิยม 5) กำรมีเป้ำประสงค์ที่ เหมำะสมของชีวิตกำรท ำ งำน 6) ควำมสำมำรถ 
ในกำรส ำรวจตนเอง 7) ควำมสำมำรถในกำรพิชิตอุปสรรคในกำรท ำงำน และ 8) กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่น 
ในตนเอง  
 จำกองค์ประกอบของประสิทธิภำพในกำรท ำงำนดังได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น จะเห็นว่ำบุคลิกภำพ 
ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส ำคัญที่มผีลต่อประสิทธิภำพในกำรท ำงำน รวมถึงมีผลต่อกำรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนทั้ง
ภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กร ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงภำพลักษณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้ด้วย 
ถือเป็นกำรใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรในอีกรูปแบบหนึ่ง ดังนั้น บุคลำกรที่ท ำงำนในวิชำชีพต่ำง ๆ จึงควร
พัฒนำบุคลิกภำพให้เหมำะสมและสอดคล้องกับบทบำทหน้ำที่ของตน ทั้งนี้เพ่ือให้กำรพัฒนำบุคลิกภำพ
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพควรท ำควำมเข้ำใจพื้นฐำนเกี่ยวกับนิยำม “บุคลิกภำพ” ดังนี้  
 พระสมชำย บัวแก้ว พระมหำบุญศรี วงค์แก้ว และสุเชำวน์ พลอยชุม (2564 : 899) สรุปว่ำ 
บุคลิกภำพคือพฤติกรรมต่ำง ๆ ที่แสดงออกทำงกำย วำจำ ใจ กำรพัฒนำบุคลิกภำพคือกำรสร้ำงมำรยำท 
ที่ดีงำม ท ำให้กำรแสดงออกด้ำนพฤติกรรมดีขึ้น คนเรำสำมำรถที่จะเปลี่ยนแปลงบุคลิกภำพของตัวเองได้ 
แต่ต้องใช้เวลำ กำรปรับเปลี่ยนบุคลิกภำพมีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินชีวิต ทั้งในด้ำนส่วนตัว ส่วนรวมและ
ด้ำนหน้ำที่กำรงำน ผู้ที่มีบุคลิกภำพท่ีดีย่อมเป็นที่ชื่นชอบอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข  
 ต้องรัก จิตรบรรเทำ (2560 : 276) กล่ำวว่ำ บุคลิกภำพเป็นลักษณะโดยร่วมของบุคคล อันได้แก่ 
แบบแผนของกระบวนกำรทำงจิตวิทยำ ซึ่งประกอบด้วย แรงจูงใจ ควำมรู้สึก ควำมคิด และคุณลักษณะทำง
จิตวิทยำอ่ืน ๆ บุคลิกภำพจะแสดงออกในรูปของลักษณะรูปร่ำงทำงร่ำงกำย ภำวะรู้ส ำนึกทำงจิตและ
พฤติกรรมทำงสังคมที่บุคคลใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับตัวให้เข้ำกับสิ่งแวดล้อม และติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
 สำยฝน  เลำหะวิสุทธิ์ (2558 : 3) กล่ำวว่ำ บุคลิกภำพ หมำยถึง ลักษณะเฉพำะของแต่ละบุคคล 
และเป็นพฤติกรรมที่แต่ละคนแสดงออกมำเพ่ือใหคนอ่ืนรูวำคนนี้เป็นใคร เปรียบเสมือนตัวแทนของแต่ละ
บุคคล ซึ่งลักษณะดังกล่ำวจะแตกต่ำงกันออกไป 
 เดชำ เดชะวัฒนไพศำล (2555 : 94) กล่ำวว่ำ บุคลิกภำพ หมำยถึง ลักษณะต่ำง ๆ ของบุคคลโดย
ส่วนรวม นับตั้งแต่ลักษณะทำงกำย อุปนิสัยประจ ำตัว ควำมสำมำรถ ควำมสนใจ ตลอดจนแบบแผนในกำร
ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้บุคลิกภำพสำมำรถจ ำแนกควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลนั้นออกจำกบุคคลอ่ืนได้ 
 กล่ำวโดยสรุป บุคลิกภำพ หมำยถึงลักษณะเฉพำะตัวของบุคคลที่ถ่ำยทอดออกมำให้ผู้อ่ืนได้ รับรู้ 
โดยสำมำรถรับรู้ได้ผ่ำนทำงประสำทสัมผัสทั้งทำงกำยหรือจิตใจ เป็นกำรใช้ภำษำเพ่ือกำรถ่ำยทอดลักษณะ
ดังกล่ำวออกมำให้ผู้อ่ืนได้รับรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนเองนั่นเอง คนที่สำมำรถสื่อสำรออกมำได้ตรงประเด็น  
ก็ท ำให้คนอ่ืนเข้ำใจลักษณะของตนได้ชัดเจน 
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1. เพลโต บิดาแห่งวิชาบุคลิกภาพ และ MASK CONCEPT 
 ศักดำ ปั้นเหน่งเพ็ชร์ (2552) ได้กล่ำวถึงประวัติของกำรศึกษำเรื่องบุคลิกภำพว่ำ เมื่อประมำณ 400 
ปีก่อนคริสตกำล ยุคที่กรีกเรืองอ ำนำจและเป็นแหล่งควำมเจริญรุ่งเรืองของโลก สังคมกรีกในช่วงระยะเวลำ
นี้ถือเป็นยุคทองแห่งกำรใช้ปัญญำ มีควำมฉลำดเชิงวิธีคิด ยุคนี้คือหัวเลี้ยวส ำคัญที่น ำโลกสู่วิทยำศำสตร์ 
ปรัชญำ และประชำธิปไตย ระหว่ำงช่วงเวลำแห่งวัฒนธรรมควำมรุ่งเรืองของกรีก มีปรำชญ์ส ำคัญของโลก
หลำยท่ำน เช่น อริสโตเติล และเพลโต ผู้เป็นอำจำรย์ของอริสโตเติล เป็นต้น 
 นักปรำชญ์ย่อมมองสิ่งต่ำง ๆ ด้วยสำยตำแห่งควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกำรวิเครำะห์จนเห็นสัจธรรม 
ชำวกรีกในยุคก่อนคริสต์ศักรำช นิยมชมชื่นกำรเล่นแสดงละครและกำรชมละครเป็นอันมำก ถึงกับก่อสร้ำง
กลำงแจ้งขนำดใหญ่เพ่ือบรรจุคนดูได้นับพัน โรงละครของกรีกออกแบบระบบเสียงได้ดีมำก และละครไม่
ต้องใช้เครื่องขยำยเสียงใด ๆ ช่วยเลย โรงละครซึ่งมีลักษณะเป็นอัฒจันทร์ เหล่ำนี้ ปัจจุบันกลำยเป็น
โบรำณสถำนซึ่งเป็นที่รู้จักดี เนื่องจำกโรงละครมีขนำดใหญ่มำก ผู้ชมบำงคนต้องมองจำกระยะไกล  
ไม่สำมำรถเห็นบทบำทที่ตัวละครแสดงออกทำงสีหน้ำได้ชัดเจน ผู้แสดงคือตัวละครจึงต้องสวมหน้ำกำกเพ่ือ
ช่วยให้คนดูเข้ำใจบทบำทได้ง่ำยขึ้น 
 ครั้น เพลโตได้ชมกำรแสดงละครที่ตัวละครแต่ละคนต้องหยิบหน้ำกำกอันแสดงบทบำทใดบทบำท
หนึ่งในขณะนั้นมำสวม เพลโตจึงเกิดแนวคิดขึ้นว่ำ ในโลกแห่งควำมเป็นจริง มนุษย์ทั่วไปก็ด ำเนินชีวิต
ใกล้เคียงกับตัวละคร ทั้งนี้ เนื่องจำกแต่ละคนล้วนมีหน้ำที่หลำยบทบำท เช่น เป็นบิดำ – มำรดำ เป็นบุตร 
เป็นสำมี – ภรรยำ เป็นผู้บริหำร เป็นนักธุรกิจ เป็นผู้บังคับบัญชำ และผู้ใต้บังคับบัญชำ ฯลฯ “บทบาทตาม
หน้าที่เหล่านี้ เปรียบได้เสมือนกับหน้ากากแต่ละอันที่เราหยิบมาสวม เม่ือเราต้องด าเนินชีวิตในหน้าที่ 
และในบทบาทต่างๆ ในแต่ละขณะ ถ้าเราแสดงออกผิดบทบาท หรือผิดหน้าที่ เราก็จะไม่เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม ทว่า ถ้าเราแสดงออกได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับบทบาทเสมือนหยิบหน้ากากอันที่ถูกมาสวม 
แล้วเล่นตามบทบาท เราก็จะเป็นที่ยกย่องช่ืนชม มีคนปรบมือให้” 
 ในภำษำกรีก ค ำว่ำ Persona มีควำมหมำยเท่ำกับค ำว่ำ Mask ในภำษำอังกฤษ ซึ่งแปลว่ำ 
“หน้ำกำก” นั่นเอง ส่วนค ำว่ำ Persoonia แปลว่ำ To Wear the Mask ดังนั้น ค ำว่ำ “Personality” ซึ่ง
แปลว่ำ “บุคลิกภำพ” จึงมีประวัติควำมเป็นมำดังเช่นได้พรรณนำ ด้วยแนวคิดที่เรียกว่ำ Mask Concept นี้ 
จึงท ำให้ทั่วโลกยกย่องว่ำ เพลโตคือบิดำแห่งวิชำ  Personality 
 อย่ำงไรก็ตำม เรำจะต้องไม่น ำเอำแนวคิดเรื่อง Mask Concept ของเพลโต ไปสับสนกับค ำกล่ำวใน
ภำษำไทยที่ว่ำ “สวมหน้ำกำกเข้ำหำกัน”  เพรำะค ำพังเพยนี้สื่อควำมหมำยถึงควำมไม่จริงใจ คดโกง และ
หลอกลวง ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับแนวคิดของเพลโต 
 ควำมเป็นปรำชญ์นักคิดผู้มองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิต ของเพลโต ก่อให้เกิดควำมสนใจศึกษำวิชำ
เกี่ยวกับบุคลิกภำพ และกำรพัฒนำบุคลภำพในยุคต่อมำจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อเรำต้องด ำเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคม กำรแสดงออกทำงบุคลิกภำพให้เหมำะสมกับบทบำท หน้ำที่กำรงำนในต ำแหน่งต่ำง ๆ  
เป็นสิ่งจ ำเป็นและส ำคัญ กำรพัฒนำบุคลิกภำพเป็นควำมรู้ที่ควรต้องติดตำมเสมอ เพรำะโลกมิได้หยุดนิ่ง 
ด้วยควำมเป็นอมตะแห่งวิชำกำรพัฒนำบุคลภำพอย่ำงแท้จริงแม้จนปัจจุบัน 
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2. แนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ 
 นอกเหนือจำกนิยำมและต้นก ำเนิดแห่งวิชำบุคลิกภำพดังได้กล่ำวมำแล้ว เพ่ือให้เข้ำใจเกี่ยวกับ
บุคลิกภำพอย่ำงครอบคลุม ในหัวข้อนี้จะน ำเสนอแนวคิดต่ำง ๆ เกี่ยวกับบุคลิกภำพซึ่งมีกำรพัฒนำมำอย่ำง
ยำวนำนและมีจุดเด่นที่แตกต่ำงกัน ดังที่ ศรีเรือน แก้วกังวำล (2551 อ้ำงถึงใน ทัศนีย์ อัครพินท์, 2559 : 18
) ได้น ำเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีบุคลิกภำพที่ส ำคัญไว้ดังนี้ 
 1) แนวคิดกลุ่มจิตวิเครำะห์ (Psychoanalysis) แนวคิดนี้มีควำมคิดเห็นในกำรมองมนุษย์ว่ำเป็น
สิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วย สัญชำตญำณและข้อขัดแย้ง ผู้น ำของกลุ่มนี้ได้แก่ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund 
Freud) ข้อมูลที่เป็นมำของแนวคิดน้ีได้มำจำกคนไข้โรคจิต โรคประสำท นักคิดกลุ่มนี้ เชื่อว่ำ จิตใต้ส ำนึก 
และพลังจูงใจที่ไร้สำเหตุเป็นตัวกระตุ้นให้คนท ำพฤติกรรมนำนำประกำร รวมทั้งเป็นตัวก ำหนดบุคลิกภำพ
ของบุคคล แนวคิดนี้ถือเป็นแนวคิดแรกในกำรศึกษำบุคลิกภำพอย่ำงเป็นวิทยำศำสตร์ 
 2) แนวคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) แนวคิดนี้มีควำมคิดเห็นว่ำ บุคลิกภำพของมนุษย์
ยืดหยุ่นอยู่ภำยใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทำงชีวภำพและทำงสังคม มนุษย์จะมีบุคลิกภำพลักษณะอย่ำงไร 
จะประสบโชคดีหรือร้ำยอย่ำงไร ขึ้นอยู่กับรูปแบบของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขำทั้งสิ้น นักคิดกลุ่มนี้เชื่อว่ำ
พฤติกรรมของสัตว์มีควำมคล้ำยกับพฤติกรรมมนุษย์หลำยอย่ำง ดังนั้นจึงมักอธิบำยพฤติกรรมของมนุษย์โดย
อยู่ภำยใต้กฎเกณฑ์แห่งกำรเรียนรู้ (Learning) ผู้น ำแนวคิดกลุ่มนี้มีหลำยท่ำนที่ส ำคัญได้แก่ Watson และ 
Skinner 
 3) แนวคิดกลุ่มนักมนุษยนิยม (Humanism) แนวคิดนี้มีควำมคิดเห็นในกำรมองธรรมชำติด้ำนดี
งำม โดยอธิบำยว่ำมนุษย์มีธรรมชำติใฝ่ดี สร้ำงสรรค์ควำมดี ปรำรถนำควำมเจริญวัฒนะแห่งตนและ
บุคลิกภำพของตน รู้คุณค่ำในตัวเอง รู้จักผิดชอบชั่วดี มีควำมรับผิดชอบในชีวิตและกำรกระท ำของตน สุข 
ทุกข์ ชั่ว ดี เกิดจำกกำรเลือกของตน (I Am My Choice) และท่ีส ำคัญคือ มนุษย์ทุกคนมีควำมปรำรถนำจะ
ประจักษ์ รู้จักตน และควำมสำมำรถเฉพำะของตน เพ่ือใช้พลังควำมรู้ ควำมสำมำรถของตนอย่ำงเต็มที่  
ถ้ำมนุษย์อยู่สภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อควำมเจริญวัฒนะแล้วบุคคลนั้นจะพัฒนำไปสู่ควำมมุ่งดี ควำมเจริญของ
บุคลิกภำพและวุฒิภำวะเสมอ ผู้น ำแนวคิดนี้ได้แก่ Maslow 
 4) แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะ (Trait) แนวคิดนี้ได้พิจำรณำและศึกษำบุคลิกภำพของบุคคลในเชิง
คุณลักษณะว่ำมีส่วนเกี่ยวข้องกับลักษณะนิสัยที่สังเกตได้จำกพฤติกรรมที่บุคคลได้กระท ำอยู่เป็นประจ ำ จน
คุ้ยเคยและกลำยเป็นคุณลักษณะของบุคคลนั้น ๆ ซึ่งเป็นคุณลักษณะของแต่ละบุคคลที่พร้อมจะโต้ตอบหรือ
ตอบสนองกับสิ่งแวดล้อม หรือสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ที่แตกต่ำงกันออกไป เช่นผู้ที่มีควำมอ่อนโยนมักจะ
ตอบสนองต่อเด็กและคนชรำอย่ำงอ่อนโยนเช่นเดียวกัน ในขณะที่ผู้ที่มีควำมหยำบกระด้ำงก็จะตอบสนอง
ต่อบุคคลดังกล่ำวแตกต่ำงกันออกไป ผู้น ำแนวคิดได้แก่ Allport 
 จำกแนวคิดทั้งหมดดังได้กล่ำวมำแล้ว จะเห็นว่ำบุคลิกภำพเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนและแต่ละ
แนวคิดก็มีจุดเด่นที่แตกต่ำงกัน อย่ำงไรก็ตำม อำจกล่ำวได้ว่ำแม้จะมีจุดเด่นที่ต่ำงกันแต่ทุกแนวคิด  
มีจุดมุ่งหมำยเดียวกัน นั่นคือเพ่ืออธิบำยโครงสร้ำง กระบวนกำรและกำรพัฒนำในพฤติกรรมมนุษย ์
 

)
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3. องค์ประกอบแห่งบุคลิกภาพ 
 องค์ประกอบของบุคลิกภำพที่ส ำคัญอำจจ ำแนกออกได้เป็น 2 ส่วน คือ “บุคลิกภำพภำยนอก” 
และ “บุคลิกภำพภำยใน” นอกจำกน้ี ก็อำจมีนักวิชำกำรหรือนักจิตวิทยำได้ศึกษำวิเครำะห์บุคลิกภำพว่ำ
ประกอบขึ้นด้วยส่วนส ำคัญที่สำมำรถ “มองเห็นได้ด้วยตำ” และ “ไม่สำมำรถมองเห็นได้ด้วยตำ” อย่ำงไรก็
ตำม กำรจ ำแนกบุคลิกภำพในลักษณะนี้อำจจะยังไม่ครอบคลุมหรือชัดเจนเพียงพอ แต่สำมำรถอธิบำย
องค์ประกอบแห่งบุคลิกภำพได้โดยสังเขป ดังนี้ (ศักดำ ปั้นเหน่งเพ็ชร์, 2552) 
 1) รูปลักษณ์ (Appearance) 
 รูปลักษณ์เป็นสิ่งที่สำมำรถมองเห็นได้ในตัวบุคคลคนหนึ่ง ตั้งแต่ศีรษะจรดปลำยเท้ำ เช่น สีผม     
ไว้ทรงผมเหมำะกับรูปหน้ำหรือไม่ สีผิวอย่ำงไร และวิธีกำรแต่งหน้ำต้องเลือกสีสันที่เหมำะสมกับสีผิว รวม
ไปถึงสีสันรูปแบบของเสื้อผ้ำที่แสดงให้เห็นสไตล์และรสนิยมของผู้สวมใส่ ตลอดจนควำมเหมำะสมกับ
กำลเทศะด้วย รูปลักษณ์เป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำรสร้ำงควำมประทับใจได้ 
 2) การกระท า (Performance) 
 กำรกระท ำเป็นกำรแสดงออกโดยพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ไม่ว่ำในด้ำนที่เกี่ยวกับกำรแสดงออก
ทำงสีหน้ำ สำยตำ อำกัปกิริยำอำกำร รวมไปถึงเรื่องรำวควำมมีมำรยำททำงสังคมในวัฒนธรรมต่ำง ๆ ด้วย
กำรยืน กำรเดิน และกำรนั่งที่สง่ำงำม ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพรำะเป็นบุคลิกภำพที่ส ำคัญ กำรสื่อสำร  
มีบทบำทส ำคัญอย่ำงยิ่งเช่นกัน ไม่ว่ำจะเป็นอวัจนภำษำ (Non Verbal Language) หรือวัจนภำษำ (Verbal 
Language) มีบทบำทส ำคัญท่ีจะช่วยเสริมบุคลิกภำพท่ีดีให้โดดเด่นขึ้น 
 3) ศักยภาพ (Potentiality) 
 เป็นส่วนส ำคัญมำกเพรำะบุคลิกภำพทำงด้ำนนี้ส่วนมำกจะอยู่ภำยในตัวของบุคคลคนหนึ่ง ผู้ที่มี
ศักยภำพอำจมองเห็นได้จำกวิธีคิดของเขำ ซึ่งมีพ้ืนฐำนจำกควำมรอบรู้ประสบกำรณ์ ในด้ำนต่ำงๆทักษะใน
กำรกระท ำสิ่งต่ำง ๆ คือ  คุณค่ำแห่งควำมเป็นมนุษย์ที่ดี เช่น ควำมเป็นผู้มีมนุษยธรรม เที่ยงธรรม ควำม
ซื่อสัตย์สุจริต คุณสมบัติเหล่ำนี้จะช่วยส่งเสริมควำมมีบุคลิกภำพที่ดีให้ชัดเจนและถำวร 
 จะเห็นได้ว่ำ องค์ประกอบแห่งบุคลิกภำพทั้ง 3 ประกำรข้ำงต้น มีควำมส ำคัญมำกเท่ำเทียมกัน แต่
ในช่วงเวลำต่ำง ๆ กัน รูปลักษณ์ถือได้ว่ำส ำคัญที่สุดในระยะแรกที่มีกำรปฏิสัมพันธ์ ต่อมำกำรกระท ำก็มี
ควำมส ำคัญพอ ๆ กัน และท้ำยที่สุด ศักยภำพของคนคนหนึ่งจะเป็นคุณสมบัติที่พิสูจน์ควำมมีบุคลิกที่ดีของ
บุคคลคนหนึ่งอย่ำงแท้จริง (ศักดำ ปั้นเหน่งเพ็ชร์, 2552 : 9) 
 
4. ความส าคัญของบุคลิกภาพ 
 บุคลิกภำพไม่เพียงบ่งบอกควำมเป็นตัวตนเฉพำะบุคคลเท่ำนั้น แต่บุคลิกภำพยังมีผลต่อวิถีชีวิต 
ในด้ำนอ่ืน ๆ อีกด้วย โดยเฉพำะในด้ำนกำรงำนอำชีพ ดังจะเห็นได้จำกควำมส ำคัญของบุคลิกภำพต่อไปนี้ 
 1) บุคลิกภาพมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 บุคคลที่มีแรงขับจำกภำยในหรือมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ย่อมมีควำมขยัน อดทน ทุ่มเททั้งพลังกำย
และพลังใจอย่ำงเต็มที่ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุผลตำมเป้ำหมำย เป็นบุคคลที่รู้จักปรับตัว เรียนรู้ พัฒนำ 
ตลอดจนแสวงหำแนวทำงเพ่ือควำมก้ำวหน้ำอยู่เสมอ ตรงข้ำมกับบุคคลที่มีแรงขับจำกภำยในน้อยหรือไม่มี
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แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ บุคคลเหล่ำนี้จะขำดก ำลังใจ คำดควำมคิดริเริ่ม ไม่มีกระบวนกำรท ำงำนที่แน่นอนส่งผล
ให้กำรท ำงำนไม่บรรลุเป้ำหมำยหรือหำกบรรลุเป้ำหมำยก็จะเป็นเป้ำหมำยที่ไม่มีประสิทธิภำพ 
 2) บุคลิกภาพมีผลต่อการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน  
 ควำมส ำคัญของบุคลิกภำพในด้ำนนี้จะเกี่ยวข้องกับควำมคิดริเริ่ม ควำมกล้ำได้กล้ำเสีย และควำม
ระมัดระวังรอบคอบ โดยบุคคลที่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์สูง จะสำมำรถคิดค้นควำมแปลกใหม่ให้แก่
ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรได้อย่ำงยอดเยี่ยม รวมทั้งสำมำรถคิดค้นกลยุทธ์ที่หลำกหลำยเพ่ือเอำชนะคู่แข่งขัน
และชนะใจลูกได้ ส่วนบุคคลที่มีบุคลิกภำพแบบกล้ำได้กล้ำเสีย จะมีควำมมั่นใจในตนเองสูง สำมำรถคิด
วิเครำะห์และตัดสินใจในสถำนกำรณ์กดดันได้ดี ที่ส ำคัญสำมำรถยอมรับเสี่ยงและควำมล้มเหลวได้ และ
สุดท้ำยบุคคลที่มีบุคลิกภำพแบบระมัดระวังรอบคอบสูง จะอำศัยข้อมูลในกำรตัดสินใจและพิจำรณำอย่ำงถี่
ถ้วน ไม่ยอมหรือพยำมยำมไม่ให้เกิดควำมเสียหำยให้ได้มำกที่สุด หำกสำมำรถหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยงหรือไม่
แน่นอนได้ก็จะหลีกเลี่ยง และจะยึดหลักควำมม่ันคงเป็นส ำคัญ 
 3) บุคลิกภาพมีผลต่อความน่าเชื่อถือ  
 บุคคลที่มีบุคลิกภำพน่ำเชื่อถือจะมีลักษณะยึดมั่นในค ำสัญญำ มีอำรมณ์ที่มั่นคง เข้ำใจควำมรู้สึก
ของผู้อื่น มีเหตุผลและรู้จักกำลเทศะ เป็นต้น เช่น หำกบุคคลที่มีบทบำทเป็นผู้น ำและมีควำมน่ำเชื่อถือ ก็จะ
ได้รับกำรยอมรับ ควำมเชื่อมั่น ควำมไว้วำงใจจำกลูกน้อง ซึ่งพร้อมปฏิบัติตำมโดยปรำศจำกอคติ  กระทั่ง
น ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ ไม่เกิดอุปสรรคในกำรท ำงำน ตลอดจนกลำยเป็น
ภำพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรด้วย แต่หำกเป็นผู้น ำที่มีลักษณะตรงกันข้ำมหรือไม่น่ำเชื่อถือ ก็จะส่งผลให้
ลูกน้องหรือคนรอบข้ำงไม่ไว้วำงใจ ไม่ศรัทธำ ไม่ยอมรับ เกิดอคติที่จะร่วมงำนด้วย และส่งผลให้กำร
ปฏิบัติงำนร่วมกันไม่รำบรื่นหรือไม่บรรลุเป้ำหมำยตำมไปด้วย 
 
5. การวิเคราะห์แนวทางในบุคลิกภาพเพื่อพัฒนาตนเอง 
 ในกำรด ำเนินงำนหรือธุรกิจ ไม่ว่ำจะอยู่ในส่วนงำนกำรผลิต กำรบริหำรกำรขำย กำรให้บริกำร หรือ
ส่วนงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ล้วนต้องอำศัยคุณลักษณะของบุคลำกรที่แตกต่ำงกันออกไป ดังนั้น กำรรู้จัก
วิเครำะห์บุคลิกภำพของตนเองว่ำเป็นเช่นไรจึงเป็นสิ่งส ำคัญมำก  
 5.1 การวิเคราะห์ SWOT เพื่อพัฒนาตนเอง  
 โดยทั่วไปแล้วหลักกำร SWOT Analysis มักน ำมำใช้ในวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจของ
องค์กรหรือองค์กำรเป็นส่วนใหญ่ ดังที่ สมลักษณ์ วรินทรนุวัตร (2547) กล่ำวสรุปว่ำ SWOT Analysis เป็น
กำรวิเครำะห์/คำดกำรณ์ (แนวโน้ม) บนฐำนข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่มีอยู่และมีควำมเป็นไปได้สูงที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้น เป็นกำรใช้หลักเหตุผลที่เป็นทฤษฎีที่ได้พิสูจน์แล้ว และเป็นกำรประเมินสถำนกำรณ์ให้ทรำบ
ข้อเท็จจริงโดยวินิจฉัยที่ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่มองฝ่ำยเดียว และเป็นควำมพยำยำมก ำหนดประเด็นเ พ่ือ
ประโยชน์กำรชี้น ำ จุดเด่นที่ส ำคัญของกำรใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ในกำรวำงแผนกลยุทธข์ององค์กร
ก็คือท ำให้องค์กรสำมำรถก ำหนดทบทวนวิสัยทัศน์ และภำรกิจขององค์กรให้แน่ชัดได้ว่ำ องค์กรของเรำมี
ลักษณะเช่นใด มีหน้ำที่บริกำรอะไร แก่ใครบ้ำง และมีปรัชญำในกำรเช่นใด เพ่ือท ำให้องค์กรบรรลุสู่
เป้ำหมำยที่วำงไว้ และสำมำรถน ำไปสู่กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรได้ต่อไป 
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 อย่ำงไรก็ตำม หลักกำร SWOT Analysis ข้ำงต้น ก็สำมำรถน ำมำปรับใช้วิเครำะห์ เพ่ือพัฒนำ
บุคลิกภำพได้เช่นกัน กล่ำวคือ เปลี่ยนจำกกำรวิเครำะห์สภำพกำรณ์ภำยในและสภำพกำรณ์ภำยนอกที่
เกี่ยวกับธุรกิจมำเป็นกำรวิเครำะห์สภำพกำรณ์ภำยในและสภำพกำรณ์ภำยนอกที่เกี่ยวกับบุคลิกภำพ      
โดยวิเครำะห์ตนเองว่ำมีบุคลิกภำพด้ำนใดที่โดดเด่น (S – Strengths) บุคลิกภำพด้ำนใดที่ควรพัฒนำ            
(W – Weaknesses) ปัจจุบันองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ก ำลังต้องกำรบุคลำกรที่มีบุคลิกภำพอย่ำงไร    
(O – Opportunities) และหำกเรำต้องกำรพัฒนำบุคลิกภำพของตนเองมีปัญหำหรืออุปสรรคอะไรหรือไม่ 
ควรจะจัดกำรอย่ำงไรเพื่อให้กำรพัฒนำบุคลิกภำพของเรำประสบผลส ำเร็จ (T – Threats) เป็นต้น 
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ตารางท่ี 2 กรอบวิเคราะห์ SWOT Analysis 

 ข้อดี ข้อเสีย 

ภา
ยใ

น 

S-Strengths 
- จุดเด่น 
- ควำมได้เปรียบ 
- ท ำได้ดี 
- ฯลฯ 

W-Weaknesses 
- สิ่งที่ขำด 
- จุดอ่อน 
- ต้องพัฒนำ 
- ฯลฯ 

ภา
ยน

อก
 

O-Opportunities 
- สิ่งสนับสนุน 
- โอกำสใหม่ ๆ 
- ควำมต้องกำรขององค์กร 
- ฯลฯ 

T-Threats 
- คู่แข่ง 
- อุปสรรค 
- ควำมเปลี่ยนแปลงด้ำนควำมต้องกำร 
- ฯลฯ 

  

กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis เพ่ือพัฒนำตนเองตำมที่กล่ำวมำนี้ ถือเป็นกำรวิเครำะห์ขั้นพ้ืนฐำน
ทีส่ำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำบุคลิกภำพได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งควรตรวจสอบหรือวิเครำะห์บุคลิกภำพ
ของตนเองอยู่เสมอเพ่ือให้รู้จักตนเองมำกขึ้นและพัฒนำตนเองให้สอดคล้องกับบทบำทในกำรงำนอำชีพ 

 
 5.2 หน้าต่างของโจฮารีและการพัฒนาตนเอง  
 “หน้ำต่ำงโจฮำรี” หรือ “ทฤษฎีหน้ำต่ำงหัวใจของโจฮำรี” หรือ “ทฤษฎีหน้ำต่ำง 4 บำน” เป็น
ทฤษฎีที่คิดค้นโดย โจเซฟ ลุฟท์ (Joseph Luft) และแฮรี่ อิงแฮม (Harry Ingham) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือมุ่งแสดงให้เข้ำใจถึงกำรตระหนักรู้ตนเองของบุคคล ในสถำนกำรณ์ที่แสดงพฤติกรรมติดต่อกับบุคคลอ่ืน 
กล่ำวคือ ก่อนที่บุคคลจะยอมรับผู้อ่ืนได้นั้น จ ำเป็นที่บุคคลจะต้องรู้จักและยอมรับตนเองเสียก่อน 
 นอกจำกนี้ ยังเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ เพรำะกำรมีควำมสัมพันธ์อันดีเป็นส่ิงท่ี
จ ำเป็นในกำรอยู่ร่วมกันในองค์กร ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรท ำงำนของบุคลำกร และควำมส ำเร็จของ
องค์กร มีส่วนมำจำกสัมพันธภำพที่ดีของบุคลำกรในองค์กร จำกทฤษฎีดังกล่ำวได้จัดคุณลักษณะของแต่ละ
บุคคลออกเป็น 4 ส่วน หรือหน้ำต่ำง 4 บำน ดังนี้ (เติมศักดิ์ คทวณิช, 2546 : หน้ำ 46 – 52 อ้ำงถึงใน     
สำยฝน เลำหะวิสุทธิ์, 2558 : 5 – 7) 
  

46-52 อ้ำงถึงใน
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ตารางท่ี 3 หน้าต่างโจฮารี 

บริเวณเปิดเผย 
(Open Area) 

บริเวณจุดบอด 
(Blind Area) 

บริเวณจุดซ่อนเร้น 
(Hidden Area) 

บริเวณอวิชำ 
(Unknown Area) 

  

1) บริเวณเปิดเผย (Open Area) หมำยถึง บริเวณพฤติกรรมภำยนอกที่แสดงออกอย่ำงเปิดเผย 
เรำรู้คนอ่ืนรู้ว่ำเรำมีจุดเด่นหรือจุดบกพร่องอย่ำงไร และเปิดเผยให้คนอ่ืนรับรู้  เช่น ฉันเป็นคนเดินเร็ว  
ฉันเป็นคนตัวเล็ก ฉันเป็นคนพูดมำก หน้ำต่ำงบำนนี้จะเปิดเผยมำกขึ้นเมื่อมีควำมสนิทสนมและ
ควำมสัมพันธ์เพิ่มขึ้น จึงควรให้ผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ด้วยแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่นหรือจุดบกพร่องของ
เรำและน ำมำพัฒนำแก้ไข ปรับปรงบุคลิกภำพต่อไป  
 2) บริเวณจุดบอด (Blind Area) หมำยถึง บริเวณพฤติกรรมที่แสดงออกไปโดยไม่รู้ตัว ไม่มี
จุดมุ่งหมำย และไม่มีเจตนำที่จะแสดงออกไป คือเรำไม่รู้ คนอ่ืนรู้และสำมำรถสังเกตเห็นได้ เช่น เรำคิดว่ำ
เรำเป็นคนใจกว้ำง มีน้ ำใจ แต่คนอ่ืนกลับมองเห็นว่ำเรำเป็นเอำแต่ได้ กำรที่บำงคนพูดหรือแสดงกำรกระท ำ
บำงอย่ำงโดยไม่รู้ตัว อำจส่งผลเสียต่อบุคลิกภำพ จึงควรลดบริเวณจุดบอดให้น้อยลง โดยเปลี่ยนให้เป็น
บริเวณเปิดเผย และเมื่อได้รับรู้จำกคนอ่ืนแล้ว ควรยอมรับและแก้ไขปรับปรุงจุดบอดนั้น หำกเป็น
จุดบกพร่องของตนเอง 
 3) บริเวณจุดซ่อนเร้น (Hidden Area)  หมำยถึง บริเวณที่มีพฤติกรรมหรือควำมรู้สึกนึกคิด
บำงอย่ำงที่เก็บซ่อนไว้ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ ตนเองเท่ำนั้นที่รู้ คือเรำรู้ คนอ่ืนไม่รู้ รู้ว่ำตัวเองมีจุดบกพร่อง แต่
ปกปิดซ่อนเร้นเป็นควำมลับไว้ไม่ให้คนอ่ืนรู้ เช่นควำมรู้สึกอิจฉำต่อผู้อื่นเมื่อเห็นคนอ่ืนเจริญก้ำวหน้ำ ดังนั้น
ควรลดบริเวณจุดซ่อนเร้น เนื่องจำกกำรปกปิดจุดบกพร่องไว้โดยไม่ได้รับกำรแก้ไขปรับปรุง จะส่งผลเสียต่อ
บุคลิกภำพของตนเอง และหำกพลั้งเผลอแสดงพฤติกรรมนั้นออกมำโดยไม่รู้ตัวอำจส่งผลต่อบุคลิกภำพ และ
สัมพันธภำพที่ไม่ดีกับผู้อ่ืนได้ 
 4) บริเวณอวิชชา (Unknown Area) หมำยถึง บริเวณที่พฤติกรรมหรือควำมรู้สึกบำงอย่ำงที่
บุคคลแสดงออกโดยไม่รู้ตัว ไม่เคยรู้ ไม่เคยเข้ำใจมำก่อน และบุคคลอ่ืนก็ไม่เคยรู้ และไม่ เคยสนใจมำก่อน
เช่นกัน พฤติกรรมนี้อำจเกิดขึ้นเมื่ออยู่ในเหตุกำรณ์เฉพำะหน้ำ ในสถำนกำรณ์คับขัน หรือมีเหตุกำรณ์
บำงอย่ำงที่ท ำให้เกิดพฤติกรรมนี้ขึ้นมำได้ เช่น บำงคนมีกิริยำมำรยำทเรียบร้อย สุขุม เยือกเย็น แต่เมื่อตก
อยู่ในสถำนกำรณ์คับขัน พฤติกรรมก้ำวร้ำวเพ่ือเอำชนะคู่ต่อสู้จึงเกิดข้ึนคือ เรำไม่รู้ คนอ่ืนรู้ หมำยถึง เรำไม่รู้
จุดบกพร่องของตนเองมำก่อน และผู้อ่ืนก็ไม่รู้เช่นกัน ดังนั้นเรำควรตระหนักถึงผลกระทบจำกพฤติกรรมที่
แสดงออกมำโดยไม่รู้ตัว และหำกเป็นพฤติกรรมที่ผู้อ่ืนรู้แล้วและเป็นพฤติกรรมในทำงลบกับบุคลิกภำพของ
ตนเอง ก็ควรยอมรับเพ่ือให้รู้จักตนเองอันจะส่งผลให้เกิดกำรปรับปรุงและพัฒนำบุคลิกภำพ 
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 จำกควำมหมำยของหน้ำต่ำงทั้ง 4 บำนข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำพฤติกรรมบริเวณจุดบอด และ
พฤติกรรมบริเวณจุดซ่อนเร้น ต้องพยำยำมลดให้ได้มำกที่สุดเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำบุคลิกภำพให้ดีขึ้นและ
เป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืนตลอดจนสังคมโดยรวม ส่วนพฤติกรรมบริเวณเปิดเผย จะกว้ำงขึ้นเมื่อมีควำม
ผูกพันเข้ำมำเกี่ยวข้อง และจะยิ่งกว้ำงมำกขึ้นไปถึงบริเวณจุดบอดและซ่อนเร้น เมื่อมีควำมคุ้นเคยกัน ซึ่ง
ต้องอำศัยกำรให้ข้อมูลย้อนกลับจำกผู้อ่ืนที่สะท้อนพฤติกรรมของตนเองและกล้ำเผชิญกับควำมจริง ยอมรับ
ตนเองและผู้อ่ืนให้มำกขึ้น ทั้งนี้ ในบริบทกำรท ำงำนหำกบุคลำกรในองค์กรพร้อมที่จะเปิดเผยตนเองต่อผู้อ่ืน
มำกขึ้นเพียงใด คนอ่ืนก็พร้อมที่จะสนองตอบมำกขึ้นเช่นกัน น ำไปสู่กำรลดปัญหำและอุปสรรค ขจัดสิ่ง 
ขวำงกั้น ควำมเป็นอยู่ทำงสังคมขณะที่เรำเปิดเผยตนเอง เรำจะได้ผลสะท้อนกลับเพ่ือกำรพัฒนำปรับปรุง 
และท่ีส ำคัญเมื่อเรำรู้จักคนอ่ืนมำกเท่ำไรเรำก็ยิ่งมีควำมเข้ำใจและเรียนรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของทั้งตัวเอง
และผู้อ่ืนมำกขึ้นเท่ำนั้น  (สำยฝน เลำหะวิสุทธิ์, 2558 : 8) 
 
 5.3 แบบวัดบุคลิกภาพไมเยอร์ บริจ (Myers – Briggs Type Indecator) 
 แบบวัดบุคลิกภำพไมเยอร์ บริจ เป็นแบบทดสอบบุคลิกภำพเพ่ือท ำควำมเข้ำใจพฤติกรรมที่
แสดงออก ใช้เปรียบเทียบและแยกแยะควำมแตกต่ำงด้ำนบุคลิกภำพของบุคคล ตลอดจนใช้วิเครำะห์จุดเด่น 
ข้อจ ำกัดต่ำง ๆ ของบุคคล โดยแบบวัดดังกล่ำวนี้ถูกคิดค้นโดย Sabel Myers และ Katheryn Briggs จำก
ทฤษฎีบุคลิกภำพของ Carl Gustav Jung เป็นมำตรวัดที่แสดงคุณลักษณะในทำงตรงกันข้ำมของมิติ 4 คู่มิติ 
หรือ 8 สเกล ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ (ณัฐชยำ เจนจิรัฐิติกำล, ม.ป.ป. : 5 – 6) 
 คู่ที่ 1 EI (Extrovert - Introvert) เป็นกำรวัดสิ่งที่บุคคลใช้พลังงำนเพ่ือกำรแสดงตนหรือให้ควำม
สนใจ ดังตำรำงที ่4 
ตารางท่ี 4 คู่มิติที่ 1 EI (Extrovert - Introvert) 

Extrovert Introvert 
- ชอบพบปะผู้คน 
- เปิดเผยตรงไปตรงมำ แสดงตัว 
- เน้นผลส ำเร็จ เป้ำหมำย 
- ชอบท ำโครงกำรระยะสั้น 
- ชอบพูดมำกกว่ำเขียน 

- ชอบควำมสงบ 
- ครุ่นคิด ค ำนึง 
- เน้นกระบวนกำร 
- ชอบท ำโครงกำรระยะยำว 
- ชอบเขียนมำกกว่ำพูด 

ที่มา : (ณัฐชยำ เจนจิรัฐิติกำล, ม.ป.ป. : 5) 

 
 คู่ที่ 2 SN (Sensing - Intuition) เป็นกำรวัดกำรรับรู้หรือกำรแสวงหำข้อมูลของบุคคล ดังตำรำงที ่5 
 
ตารางท่ี 4 คู่มิติที่ 2 SN (Sensing - Intuition) 

Sensing Intuition 
- เคร่งครัดในกำรหำข้อมูล 
- หำข้อมูลโดยประสำทสัมผัส หรือควำมจริงที่เคย
สัมผัสมำจริง 

- ไม่ค่อยเคร่งครัดในกำรหำข้อมูล 
- หำข้อมูลโดยกำรคำดคะเนเองหรือเดำว่ำน่ำจะ
เป็นเช่นนั้น 

ตารางที่ 5
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 จำกควำมหมำยของหน้ำต่ำงทั้ง 4 บำนข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำพฤติกรรมบริเวณจุดบอด และ
พฤติกรรมบริเวณจุดซ่อนเร้น ต้องพยำยำมลดให้ได้มำกที่สุดเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำบุคลิกภำพให้ดีขึ้นและ
เป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืนตลอดจนสังคมโดยรวม ส่วนพฤติกรรมบริเวณเปิดเผย จะกว้ำงขึ้นเมื่อมีควำม
ผูกพันเข้ำมำเกี่ยวข้อง และจะยิ่งกว้ำงมำกขึ้นไปถึงบริเวณจุดบอดและซ่อนเร้น เมื่อมีควำมคุ้นเคยกัน ซึ่ง
ต้องอำศัยกำรให้ข้อมูลย้อนกลับจำกผู้อ่ืนที่สะท้อนพฤติกรรมของตนเองและกล้ำเผชิญกับควำมจริง ยอมรับ
ตนเองและผู้อ่ืนให้มำกขึ้น ทั้งนี้ ในบริบทกำรท ำงำนหำกบุคลำกรในองค์กรพร้อมที่จะเปิดเผยตนเองต่อผู้อ่ืน
มำกขึ้นเพียงใด คนอ่ืนก็พร้อมที่จะสนองตอบมำกขึ้นเช่นกัน น ำไปสู่กำรลดปัญหำและอุปสรรค ขจัดสิ่ง 
ขวำงกั้น ควำมเป็นอยู่ทำงสังคมขณะที่เรำเปิดเผยตนเอง เรำจะได้ผลสะท้อนกลับเพ่ือกำรพัฒนำปรับปรุง 
และท่ีส ำคัญเมื่อเรำรู้จักคนอ่ืนมำกเท่ำไรเรำก็ยิ่งมีควำมเข้ำใจและเรียนรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของทั้งตัวเอง
และผู้อ่ืนมำกขึ้นเท่ำนั้น  (สำยฝน เลำหะวิสุทธิ์, 2558 : 8) 
 
 5.3 แบบวัดบุคลิกภาพไมเยอร์ บริจ (Myers – Briggs Type Indecator) 
 แบบวัดบุคลิกภำพไมเยอร์ บริจ เป็นแบบทดสอบบุคลิกภำพเพ่ือท ำควำมเข้ำใจพฤติกรรมที่
แสดงออก ใช้เปรียบเทียบและแยกแยะควำมแตกต่ำงด้ำนบุคลิกภำพของบุคคล ตลอดจนใช้วิเครำะห์จุดเด่น 
ข้อจ ำกัดต่ำง ๆ ของบุคคล โดยแบบวัดดังกล่ำวนี้ถูกคิดค้นโดย Sabel Myers และ Katheryn Briggs จำก
ทฤษฎีบุคลิกภำพของ Carl Gustav Jung เป็นมำตรวัดที่แสดงคุณลักษณะในทำงตรงกันข้ำมของมิติ 4 คู่มิติ 
หรือ 8 สเกล ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ (ณัฐชยำ เจนจิรัฐิติกำล, ม.ป.ป. : 5 – 6) 
 คู่ที่ 1 EI (Extrovert - Introvert) เป็นกำรวัดสิ่งที่บุคคลใช้พลังงำนเพ่ือกำรแสดงตนหรือให้ควำม
สนใจ ดังตำรำงที ่4 
ตารางท่ี 4 คู่มิติที่ 1 EI (Extrovert - Introvert) 

Extrovert Introvert 
- ชอบพบปะผู้คน 
- เปิดเผยตรงไปตรงมำ แสดงตัว 
- เน้นผลส ำเร็จ เป้ำหมำย 
- ชอบท ำโครงกำรระยะสั้น 
- ชอบพูดมำกกว่ำเขียน 

- ชอบควำมสงบ 
- ครุ่นคิด ค ำนึง 
- เน้นกระบวนกำร 
- ชอบท ำโครงกำรระยะยำว 
- ชอบเขียนมำกกว่ำพูด 

ที่มา : (ณัฐชยำ เจนจิรัฐิติกำล, ม.ป.ป. : 5) 

 
 คู่ที่ 2 SN (Sensing - Intuition) เป็นกำรวัดกำรรับรู้หรือกำรแสวงหำข้อมูลของบุคคล ดังตำรำงที ่5 
 
ตารางท่ี 4 คู่มิติที่ 2 SN (Sensing - Intuition) 

Sensing Intuition 
- เคร่งครัดในกำรหำข้อมูล 
- หำข้อมูลโดยประสำทสัมผัส หรือควำมจริงที่เคย
สัมผัสมำจริง 

- ไม่ค่อยเคร่งครัดในกำรหำข้อมูล 
- หำข้อมูลโดยกำรคำดคะเนเองหรือเดำว่ำน่ำจะ
เป็นเช่นนั้น 
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- หำข้อมูลจำกภำยนอก 
- สนใจรำยละเอียด 
- มีแนวโน้มชี้แจงเหตุผลได้ดี 

- ใช้กำรคำดเดำ สันนิษฐำน 
- สนใจภำพรวม 
- มีแนวโน้มใช้กำรชักจูงได้ดี 

ที่มา : (ณัฐชยำ เจนจิรัฐิติกำล, ม.ป.ป. : 6) 
 
 คู่ที่ 3 TF (Thinking - Feeling) เป็นกำรวัดกำรตัดสินใจของบุคคล ดังตำรำงที่ 6 
 
ตารางท่ี 5 คู่มิติที่ 3 TF (Thinking - Feeling) 

Thinking Feeling 
- ชอบใช้กำรวิเครำะห์ 
- ตัดสินใจจำกข้อมูลที่เป็นจริงที่สัมผัสได้พิสูจน์ได้ 
- ยึดหลักเหตุผลเป็นหลัก 
- ชอบแก้ปัญหำอย่ำงมีระบบ 
- ตัดสินใจเด็ดขำด ชัดเจน 
- สนใจประเด็นรำยละเอียด 
- มีก ำหนดระยะเวลำแน่นอน 

- ชอบใช้กำรสังเครำะห์ 
- ตัดสินใจจำกค่ำนิยม 
- ค ำนึงถึงควำมรู้สึก 
- ชอบแก้ปัญหำตำมสถำนกำรณ์ 
- ตัดสินใจแบบมีหลำยทำงเลือก 
- สนใจภำพรวม 
- ไม่ชอบกำรขีดวงจ ำกัดในเรื่องเวลำ 

ที่มา : (ณัฐชยำ เจนจิรัฐิติกำล, ม.ป.ป. : 6) 
 
 คู่ที่ 4 JP (Judgment - Perceiving) เป็นกำรวัดแบบแผนกำรด ำเนินชีวิตของบุคคล ดังตำรำงที่ 7 
 
ตารางท่ี 6 คู่มิติที่ 4 JP (Judgment - Perceiving) 

Judgment Perceiving 
- ชอบกำรวำงแผนและท ำตำมแผนอย่ำงเคร่งครัด 
- ชอบกำรท ำงำนที่มีข้ันตอนอย่ำงชัดเจน 
- ชอบให้มีกำรท ำตำมกฎ ระเบียบ 

- ชอบกำรวำงแผนที่พร้อมจะเปลี่ยนได้ทุกเมื่อ 
ยืดหยุ่นตำมสถำนกำรณ์ 
- ชอบท ำงำนที่ก ำหนดไว้เพียงกว้ำง ๆ 
- ชอบให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงยืดหยุ่น 

ที่มา : (ณัฐชยำ เจนจิรัฐิติกำล, ม.ป.ป. : 6) 
 
 จำกคุณลักษณะตรงกันข้ำมของมิติ 4 คู่มิติ หรือ 8 สเกลข้ำงต้น สำมำรถน ำมำจัดกลุ่มบุคลิกภำพ
ได้ 16 กลุ่มลักษณะ ดังที่ ชัชชญำ สุขเกษม (2544 : 6 อ้ำงถึงใน นภัสวรรณ ตู้ปัญญำกนก, 2550 : 15 - 
18) สรุปรำยละเอียดไว้ดังนี้ 
 1) ISTJ (Introvert / Sensing / Thinking / Judgement) มีลักษณะจริงจัง เคร่งขรึม ประสบ
ควำมส ำเร็จได้จำกควำมตั้งใจจริง และมีควำมละเอียดรอบคอบ เป็นคนพูดจริงท ำจริง มีระเบียบ ขั้นตอนใน
กำรท ำงำน ยึดถือสิ่งที่เห็นจริง และไว้ใจได้ จะควบคุมให้ทุกสิ่งที่ตนรับผิดชอบได้รับกำรจัดกำรโดยเรียบร้อย 

ตารางที่ 6

ตารางที่ 7
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มีควำมรับผิดชอบ มักตัดสินใจด้วยตนเองว่ำส่ิงใดควรให้ควำมเอำใจใส่ หรือสิ่งใดควรจัดกำรท ำให้ส ำเร็จ 
และจะด ำเนินงำนไปจนบรรลุวัตถุประสงค์นั้น โดยไม่สนใจต่อสิ่งรบกวนหรือค ำทักท้วงใด ๆ 
 2) ISTP (Introvert / Sensing / Thinking / Perception) มีลักษณะภำยนอกดูเยือกเย็น เงียบ 
ช่ำงสังเกต และวิเครำะห์ชีวิตด้วยควำมสนใจใคร่รู้ และมักจะมีมุกตลกขบขันของตัวเอง แสดงออกมำโดยไม่
คำดคิด ปกติสนใจในเรื่องท่ีมีเหตุผล ในกำรพิจำรณำควำมจริง และกำรยึดหลักตรรกะของเหตุและผล 
 3) ISFJ (Introvert / Sensing / Feeling/ Judgement) มีลักษณะเงียบขรึม เป็นมิตร มีควำม
รับผิดชอบ และมีคุณธรรม ท ำงำนอย่ำงอุทศิตน เพ่ือให้งำนบรรลุวัตถุประสงค์ มักให้ควำมช่วยเหลือต่อกลุ่ม
หรือโครงกำรต่ำง ๆ อย่ำงเสมอต้นเสมอปลำย เป็นคนละเอียดรอบคอบ ระมัดระวังและแม่นย ำ ควำมสนใจ
มักจะไม่ใช่เรื่องของเทคนิค สำมำรถจดจ ำรำยละเอียดที่จ ำเป็นได้ดี มีควำมซื่อสัตย์ เกรงใจผู้อ่ืน มีควำม
เข้ำใจในชีวิต และให้ควำมส ำคัญต่อควำมรู้สึกของผู้อื่น 
 4) ISFP (Introvert / Sensing / Feeling / Perception) มีลักษณะที่ดูสงบเสงี่ยม ดูเป็นมิตร 
อำรมณอ่์อนไหว มีเมตตำ ถ่อมตัวในเรื่องควำมสำมำรถ มักหลบหลีกกำรโต้แย้ง จะไม่บีบบังคับควำมคิดเห็น
หรือค่ำนิยมของตนเองกับผู้อ่ืน ไม่ชอบควำมเป็นผู้น ำ จะเป็นผู้ตำมที่ดี กำรท ำงำนให้ส ำเร็จจะท ำตำมสบำย 
เพรำะจะสนุกอยู่กับสภำวะปัจจุบัน และจะไม่ยอมท ำให้เสียควำมรู้สึกไปโดยควำมเร่งรีบหรือกำรบีบบังคับ 
 5) INFJ (Introvert / Intuition / Feeling / Judgement) เป็นผู้มีควำมพำกเพียรสูง ริเริ่มและ
มุ่งมั่นที่จะกระท ำในสิ่งที่ปรำรถนำให้ส ำเร็จ จะทุ่มเทควำมรู้ควำมสำมำรถทั้งหมดในกำรท ำงำน เด็ดเดี่ยว 
ซื่อตรง ห่วงใยผู้อ่ืน เชื่อมั่นในหลักกำรของตนเอง ซึ่งมักจะได้รับควำมเชื่อถือ จำกผู้อ่ืนในกำรตัดสินใจโดย
เชื่อว่ำจะน ำไปสู่ผลดีในที่สุด 
 6) INFP (Introvert / Intuition / Feeling / Perception) มีลักษณะที่เต็มไปด้วยควำมกระตือ 
รือร้น และจริงใจ ซื่อสัตย์ แต่จะถ่อมตัว ไม่ค่อยพูด มักสนใจเกี่ยวกับกำรเรียนรู้  ควำมคิด ภำษำ และ
โครงกำรอิสระที่ตัวเองริเริ่มขึ้น ดูเหมือนว่ำจะท ำงำนมำกเกินไป แต่ในที่สุด ก็จะท ำทุกสิ่งจนส ำเร็จ เป็นมิตร 
แต่ไม่ค่อยแสดงออกต่อสำยตำผู้อ่ืน ไม่ค่อยยึดติดหรือให้ควำมส ำคัญกับวัตถุและสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ 
 7) INTP (Introvert / Intuition / Thinking / Perception) มีลักษณะเงียบ ส ำรวม และระมัด 
ระวัง สนใจเฉพำะเรื่องรำวเกี่ยวกับทฤษฎีหรือวิทยำศำสตร์ ชอบกำรแก้ปัญหำแบบตรรกะและกำรวิเครำะห์
ปัญหำโดยใช้ควำมคิดและเหตุผล ให้ควำมสนใจในงำนสังคมหรือกำรพูดคุยเพียงเล็กน้อย มีแนวโน้มที่จะให้
ควำมสนใจในสิ่งต่ำง ๆ อย่ำงถ่องแท้ 
 8) INTJ (Introvert / Intuition / Thinking / Judgement) มีลักษณะเป็นตัวของตัวเองสูง มีพลัง
ควำมคิดและจุดมุ่งหมำยในสิ่งที่ตนสนใจ จะมีพลังในกำรจัดกำรเพ่ือท ำงำนนั้นให้ส ำเร็จ อำจโดยควำม
ช่วยเหลือจำกผู้อ่ืน หรือปรำศจำกควำมช่วยเหลือจำกผู้ อ่ืนก็ได้ เป็นคนช่ำงสงสัย ช่ำงพินิจ พิเครำะห์  
รักอิสระ มีควำมมุ่งมั่นจนกระทั่งบำงครั้งเหมือนดันทุรัง มักมองข้ำมสิ่งเล็กน้อยเพ่ือจะประสบควำมส ำเร็จใน
สิ่งที่ส ำคัญกว่ำ 
 9) ESTP (Extrovert / Sensing / Thinking / Perception) มีลักษณะเชี่ยวชำญในกำรแก้ปัญหำ
ได้ตรงประเด็น ไม่ค่อยวิตกกังวลสนุกกับเรื่องต่ำง ๆ ที่ผ่ำนมำ มีแนวโน้มจะชอบเครื่องจักรกล และกำรกีฬำ
ที่มีผู้อ่ืนร่วมกิจกรรมด้วย ปรับตัวง่ำย อดทน ให้คุณค่ำแนวอนุรักษ์นิยม ไม่ชอบกำรอธิบำยสิ่งต่ำง ๆ ยืดยำว 
มักเป็นเลิศในเรื่องของกำรดูแลอุปกรณ์และเครื่องจักร 
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 10) ESFP (Extrovert / Sensing / Feeling / Perception) มีลักษณะชอบสมำคม เข้ำกับคนง่ำย 
มีมนุษยสัมพันธ์ดี สนุกสนำนได้กับทุกสิ่ง และสำมำรถท ำให้ผู้อ่ืนสนุกสนำน ชอบกีฬำและกระท ำสิ่งต่ำง ๆ 
ให้เป็นจริงขึ้นมำ รับรู้สนใจเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นและมักเข้ำไปมีส่วนร่วมอย่ำงกระตือรือร้น มักเป็นผู้ที่สำมำรถ
จดจ ำสิ่งต่ำง ๆ ได้ มำกกว่ำกำรเข้ำใจทฤษฎี  เป็นเลิศในสภำพกำรณ์ที่ต้องใช้สำมัญส ำนึก และมี
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติกำรที่เก่ียวข้องกับบุคคลได้ดีพอ ๆ กับวัตถ ุ
 11) ESTJ (Extrovert / Sensing / Thinking / Judgement) มีลักษณะพูดจริงท ำจริง นิยมสิ่งที่
จับต้องได้ และมีสำระควำมจริง โดยทั่วไปมีหัวคิดด้ำนธุรกิจ หรือด้ำนเครื่องจักรกล ไม่ค่อยสนใจวิชำกำรที่
เห็นว่ำไม่มีประโยชน์ แต่สำมำรถปรับตัวและท ำงำนนั้นได้เมื่อจ ำเป็น ชอบในกำรจัดกำรและด ำเนินกิจกรรม
ต่ำง ๆ จึงอำจจะเป็นนักบริหำรที่ดีได้ ถ้ำเขำจะค ำนึงถึงควำมรู้สึกและควำมคิดเป็นของผู้อื่นอยู่บ้ำง 
 12) ESFJ (Extrovert / Sensing / Feeling / Judgement) จิตใจโอบอ้อมอำรี มีมนุษยสัมพันธ์ 
ที่ดี ช่ำงพูด ชื่อตรง ชอบที่จะช่วยเหลือผู้ อ่ืน จึงเป็นสมำชิกกลุ่มที่มีควำมกระตือรือร้น ต้องกำรควำม
ปรองดอง และอำจจะเป็นผู้สร้ำงบรรยำกำศนั้นให้เกิดขึ้น ชอบท ำสิ่งที่ดีให้กับบุคคลอ่ืน จะท ำงำนได้ดีเมื่อ
ได้รับค ำชมหรือได้รับกำรสนับสนุน ควำมสนใจส่วนใหญ่กับสิ่งที่มีผลกระทบโดยตรงหรือรับรู้ได้ชัดเจนว่ำ
เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้อื่น 
 13) ENFP (Extrovert / Intuition / Feeling / Perception) มีควำมกระตือรือร้นสูง มองโลกใน
แง่ดี ช่ำงคิดช่ำงฝัน สำมำรถท ำได้เกือบทุกสิ่งที่สนใจ มักแก้ปัญหำที่ยำกได้อย่ำงรวดเร็ว และสำมำรถ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนในกำรแก้ปัญหำ มักชอบงำนที่จะต้องใช้ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์เฉพำะหน้ำ
มำกกว่ำกำรวำงแผน มีควำมสำมำรถในกำรหำเหตุผลโน้มน้ำวจิตใจผู้อ่ืนเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องกำร 
 14) ENTP (Extrovert / Intuition / Thinking / Perception) มีลักษณะคล่องแคล่ว ช่ำงคิด มัก
เก่งในหลำย ๆ ด้ำน มีอิทธิพลต่อกลุ่มสูง มีควำมตื่นตัว มักเป็นคนพูดจำขวำนผ่ำซำก อำจโต้เถียงกับผู้อ่ืน
อย่ำงข้ำง ๆ คู ๆ เพ่ือควำมสนุก มีสติปัญญำดีในกำรแก้ปัญหำใหม่ ๆ และท้ำทำย แต่จะไม่ให้ควำมส ำคัญ
ต่องำนที่ต้องท ำเป็นแบบแผนซ้ ำ ๆ อำจจะหำควำมสนใจใหม่ ๆ ครั้งแล้วครั้งเล่ำ หรือมักเปลี่ยนควำมสนใจ
ไปสู่สิ่งใหม่ ๆ เสมอ เป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยทักษะในกำรคิดอย่ำงเป็นเหตุเป็นผลต่อสิ่งที่ตนต้องกำร 
 15) ENFJ (Extrovert / Intuition / Feeling / Judgement) มีลักษณะชอบโต้ตอบ และมีควำม
รับผิดชอบสูง และจะพยำยำมที่จะจัดกำรกับสิ่งต่ำง ๆ ด้วยควำมเต็มใจ และเต็มท่ีโดยค ำนึงถึงควำมรู้สึก
ผู้อ่ืน สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นหรือน ำกำรอภิปรำยกลุ่มอย่ำงคล่องแคล่วและมีหลักกำร เป็นคนชอบเข้ำ
สังคม มีควำมเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีควำมอ่อนไหวต่อค ำชมและค ำวิพำกษ์วิจำรณ์ 
 16) ENTJ (Extrovert / Intuition / Thinking / Judgement) มีลักษณะจริงใจ เปิดเผย ตัดสินใจ
เด็ดขำด มีลักษณะของผู้น ำ มักมีควำมสำมำรถในกำรพูดอย่ำงมีเหตุผลและชำญฉลำด สนใจที่จะพัฒนำ
ควำมรู้ตนเองอยู่เสมอ เชื่อมั่นในตัวเองสูง 
 จำกหลักกำรวิเครำะห์บุคลิกภำพเพ่ือพัฒนำตนเองที่ได้ยกตัวอย่ำงมำทั้ง 3 ประกำร ได้แก่ กำร
วิเครำะห์ SWOT Analysis กำรวิเครำะห์หน้ำต่ำง 4 บำนของโจฮำรี และแบบวัดบุคลิกภำพไมเยอร์ บริจ 
จะเห็นได้ว่ำมีลักษณะส ำคัญที่แตกต่ำงกัน โดยหำกต้องกำรวิเครำะห์บุคลิกภำพขั้นพ้ืนฐำนที่เชื่อมโยง
สภำพกำรณ์ภำยนอกและภำยในอำจจะใช้หลักกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis หำกต้องกำรเข้ำใจถึงกำร
ตระหนักรู้ในตนเองก่อนปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนก็ควรใช้หลักกำรวิเครำะห์หน้ำต่ำง 4 บำนของโจฮำรี และหำก
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ต้องกำรวิเครำะห์บุคลิกภำพในเชิงเปรียบเทียบและลึกซึ้งมำกยิ่งขึ้นก็ควรใช้แบบวัดบุคลิกภำพไมเยอร์ บริจ 
เป็นต้น 
 
6. บุคลิกภาพในการสัมภาษณ์งาน 
 บุคลิกภำพมักจะถูกพิจำรณำเป็นสิ่งแรกเสมอเมื่อมีกำรพบปะพูดคุยกัน ส ำหรับนักศึกษำที่จะจบ
ออกไปจำกมหำวิทยำลัย ปรำกำรด่ำนแรกในกำรทดสอบบุคลิกภำพของนักศึกษำก็คือ กำรสัมภำษณ์งำน  
จึงจะต้องให้ควำมส ำคัญเป็นพิเศษ เพรำะบุคลิกภำพสำมำรถมองเห็นได้ด้วยตำก่อนกำรพิจำรณำควำม
ฉลำดหรือวิธีคิดซึ่งอยู่ภำยในจิตใจ อย่ำงไรก็ตำม ค่ำนิยม ควำมคิด ควำมฉลำดที่อยู่ภำยในจิตใจของบุคคลก็
สำมำรถสะท้อนออกมำผ่ำนบุคลิกภำพได้เช่นกัน เช่น กำรแต่งกำย กิริยำท่ำทำง สีหน้ำ กำรพูด กำรเดิน 
กำรนั่ง เป็นต้น ดังนั้นก่อนกำรสัมภำษณ์งำนทุกครั้งควรฝึกซ้อมและเตรียมพร้อมบุคลิกภำพให้สอดคล้อง
เหมำะสมกับต ำแหน่งงำนที่จะสัมภำษณ์ด้วย โดยในที่นี้จะกล่ำวถึงบุคลิกภำพภำยนอกโดยสังเขป           ดัง
รำยละเอียดต่อไปนี้ 
 กำรแต่งกำยทั้งชำยและหญิง ควรค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งงำนที่จะสัมภำษณ์และ
กำลเทศะเป็นส ำคัญ กล่ำวคือ ทรงผมต้องสุภำพ ไม่ท ำสีฉูดฉำด หญิงรวบหรือรัด ชำยตัดหรือเซ็ตผมให้
เรียบร้อย แต่งหน้ำให้พองำม พยำยำมให้เป็นธรรมชำติที่สุด แต่ไม่ใช่ไม่แต่งหน้ำเลย เสื้อ กระโปรง กำงเกง
ขนำดควรพอดีตัว สีสุภำพ ไม่ปล่อยชำยเสื้อ ผู้ชำยควรผูกเนกไทและใส่เข็มขัด รองเท้ำและถุงเท้ำควร
สอดคล้องกับเสื้อผ้ำ โดยอำจเป็นสีด ำหรือสีเข้ม และควรเป็นรองเท้ำท่ีปิดส้นเท้ำและนิ้วเท้ำได้มิดชิด 
 กิริยำมำรยำทหรือกำรวำงตัว ก็ต้องค ำนึงควำมโดดเด่นและกำลเทศะเป็นส ำคัญเช่นกัน กล่ำวคือ 
กำรเดินควรเดินด้วยจังหวะที่เป็นธรรมชำติ หยืดตัวตรงให้สง่ำผ่ำเผย พยำยำมไม่เดินเสียงดัง ใบหน้ำยิ้มแย้ม
รู้จักกล่ำวทักทำยปรำศรัย ยกมือไหว้บุคคลรอบข้ำงตำมสมควร พูดจำเสียงดังฟังชัด มีจังหวะที่ผู้ฟังฟังแล้ว
สำมำรถจับใจควำมได้ กำรนั่งควรนั่งตัวตรงไม่พิงพนักเก้ำอ้ี เก็บเท้ำและวำงมือให้เหมำะสม 
 อย่ำงไรก็ตำม อำศัยเพียงแค่บุคลิกภำพอย่ำงเดียวคงไม่เพียงพอที่จะท ำให้กำรสัมภำษณ์งำนรำบรื่น
และบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้สัมภำษณ์งำนควรเตรียมตัวล่วงหน้ำในประเด็นอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ศึกษำหำข้อมูล
เกี่ยวกับต ำแหน่งงำนหรือองค์กร ฝึกซ้อมเตรียมตัวตอบค ำถำม วำงแผนกำรเดินทำง คำดกำรณ์ปัญหำท่ี
อำจจะเกิดขึ้น ฯลฯ จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะท ำให้กำรสัมภำษณ์งำน
เป็นไปอย่ำงสมบูรณ์แบบที่สุด 

ภำษำเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นบุคลิกภำพของแต่ละบุคคล ซึ่งจะแสดงออกให้ผู้อ่ืนเห็นได้จำกภำษำ
ว่ำบุคคลนั้นมีบุคลิกภำพอย่ำงไร มีกำรแต่งกำยอย่ำงไร มีกำรพูดอย่ำงไร ทุกอย่ำงล้วนเกิดจำกกำรใช้ภำษำ
ทั้งสิ้น 
 
7. ประเด็นศึกษาเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
 ประเด็นศึกษำเชิงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลิกภำพเพ่ือกำรสื่อสำรในงำนอำชีพซึ่งควร
ศึกษำเพ่ิมเติมและใช้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำต่อยอด มีรำยละเอียดดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
 สรัญญำ วิภัชชวำที และคณะ (2560) ได้ศึกษำเรื่อง “กำรพัฒนำบุคลิกภำพตำมพุทธปรัชญำ” โดย
มีสำระส ำคัญคือ บุคลิกภำพตำมทัศนะพุทธปรัชญำเป็นพฤติกรรมเฉพำะตัวของบุคคล เป็นกำรกระท ำทั้งที่
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ปรำกฏและไม่ปรำกฏออกมำภำยนอกอันเป็นไปตำมเจตนำ พุทธปรัชญำมีทัศนะว่ำ บุคลิกภำพเป็นผลมำ
จำกกำรที่บุคคลมีพฤติกรรมที่แสดงออกอย่ำงสม่ ำเสมอ กลำยเป็นลักษณะนิสัยเฉพำะบุคคล ที่บ่งบอกถึง
บุคลิกภำพที่เกิดจำกภำยในจิต แล้วแสดงออกทำงกำยและทำงวำจำ ซึ่งทำงพุทธปรัชญำได้จ ำแนกบุคคล
ออกตำมลักษณะนิสัยได้ 6 ประกำรที่เรียกว่ำ จริต 6 อันประกอบไปด้วย รำคจริต โทสจริต โมหจริต 
วิตกจริต สัทธำจริต และพุทธิจริต ทั้งนี้ แนวคิดพุทธปรัชญำเกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลิกภำพนั้นอธิบำยถึงกำร
พัฒนำพฤติกรรมอันเป็นกำรกระท ำของบุคคลอันมีเจตนำเป็นตัวน ำ รวมถึงระบบควำมคิดและอำรมณ์ 
ในกำรปรับตัวต่อสังคมสิ่งแวดล้อม อันเป็นอุปนิสัยของปัจเจกบุคคลให้มีควำมก้ำวหน้ำสู่ควำมส ำเร็จและ
บรรลุเป้ำหมำยสูงสุดของชีวิต โดยน ำหลักไตรสิกขำมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ (สรัญญำ วิภัชชวำที และ
คณะ, 2560 : 142)  
 วรำงคณำ โสมะนันทน์ และภัทรพร แจ่มใส (2562) ได้ศึกษำเรื่อง “กำรศึกษำบุคลิกภำพและ 
เจตคติของครูกำรศึกษำพิเศษ” โดยมีสำระส ำคัญคือ กำรศึกษำบุคลิกภำพของครูกำรศึกษำพิเศษด้วย
แบบทดสอบ MBTI (Myers - Briggs Type Indecator) พบว่ำครูกลุ่มตัวอย่ำงมีลักษณะบุคลิกภำพ 10  
แบบ จำก 16  แบบ โดยครูกลุ่มตัวอย่ำงมีรหัสบุคลิกภำพแบบ ISTJ มำกที่สุด จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34.37 รองลงมำเป็นแบบ ESTJ จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ล ำดับที่สำมเป็นแบบ ESFJ จ ำนวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ล ำดับถัดมำมีรหัสบุคลิกภำพที่มีจ ำนวนเท่ำกัน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.24 
ได้แก่ บุคลิกภำพแบบ ISFJ และ ENTP และรหัสบุคลิกภำพที่มีจ ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 มี 5  
แบบ ได้แก่ บุคลิกภำพแบบ ISFP INFJ ESTP ESFP และ ENTP ทั้งนี้จำกผลกำรวิจัย พบว่ำครูส่วนใหญ่มี
จุดร่วมของลักษณะบุคลิกภำพที่เหมือนกัน คือ มีลักษณะแบบ S (Sensing) ซึ่งลักษณะแบบ S จะเป็น
ลักษณะกำรรับรู้ข้อมูล โดยบุคคลที่มีบุคลิกภำพ Sensing จะเป็นผู้ที่ใช้ประสำทสัมผัสทั้ง 5 ในกำรรับรู้
ข้อมูลจำกประสบกำรณ์และสิ่งที่พบเห็นโดยเน้นควำมจริงในปัจจุบัน นอกจำกนี้ครูกำรศึกษำพิเศษยังมี 
เจตคติทำงบวกต่อกำรดูแลนักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษโดยมีควำมรู้สึกว่ำ อยำกช่วยเหลือ อยำกพัฒนำ
ศักยภำพของนักเรียน (วรำงคณำ โสมะนันทน์ และภัทรพร แจ่มใส, 2562 : 49)  
 กิดำนันท์ ช ำนำญเวช (2557) ได้ศึกษำเรื่อง “ผลกำรใช้รูปแบบหน้ำต่ำงโจฮำรีต่อกำรพัฒนำตนของ
นักศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม” โดยมีสำระส ำคัญคือ 1) นักศึกษำกลุ่มท่ีเข้ำกลุ่มกำรพัฒนำตนมี
กำรพัฒนำตนดีขึ้นหลังกำรเข้ำกลุ่มกำรพัฒนำตน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษำกลุ่มที่
ได้รับข้อสนเทศและนักศึกษำกลุ่มควบคุมมีกำรพัฒนำตนดีขึ้นอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ 2) นักศึกษำกลุ่ม
ที่เข้ำกลุ่มกำรพัฒนำตน กลุ่มที่ได้รับข้อสนเทศ และกลุ่มควบคุม ก่อนกำรทดลองมีกำรพัฒนำตนแตกต่ำง
กันอย่ำงมีไม่นัยส ำคัญทำงสถิติ 3) นักศึกษำกลุ่มที่เข้ำกลุ่มกำรพัฒนำตน กลุ่มที่ได้รับข้อสนเทศ และกลุ่ม
ควบคุม มีกำรพัฒนำตนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษำกลุ่มที่เข้ำกลุ่มพัฒนำ
ตน มีกำรพัฒนำตนมำกกว่ำนักศึกษำกลุ่มที่ได้รับข้อสนเทศและนักศึกษำกลุ่มควบคุม นอกจำกนี้ กำรพัฒนำ
ตนของนักศึกษำตำมรูปแบบหน้ำต่ำงโจฮำรียังพบว่ำ นักศึกษำที่เข้ำกลุ่มกำรพัฒนำตน มีกำรพัฒนำตนดีขึ้น
หลังกำรเข้ำกลุ่มกำรพัฒนำตน ทั้งนี้เพรำะนักศึกษำที่เข้ำกลุ่มกำรพัฒนำตนมีควำมสมัคร ใจและเต็มใจ 
ในกำรเข้ำกลุ่มกำรพัฒนำตน อีกทั้งผู้น ำกลุ่มเอ้ืออ ำนวยให้เกิดบรรยำกำศที่เป็นมิตร มีควำมอบอุ่น จริงใจ
ต่อกัน และสมำชิกในกลุ่มได้ให้ควำมไว้วำงใจ ตลอดจนสมำชิกมีกำรรักษำควำมลับซึ่งกันและกัน และ
สมำชิกกลุ่มได้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับข้อดีและข้อจ ำกัดของ
ตน ตลอดจนได้แนวทำงในกำรแก้ไขและปรับปรุงตนจำกเพ่ือนสมำชิก (กิดำนันท์ ช ำนำญเวช, 2557 : 51)  
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 จำกประเด็นศึกษำเชิงวิชำกำรดังได้กล่ำวมำข้ำงต้น จะเห็นว่ำบุคลิกภำพมีควำมส ำคัญและจ ำเป็น
อย่ำงมำกในกำรด ำเนินชีวิต บุคลิกภำพถือเป็นกำรใช้ภำษำอย่ำงหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นตัวตนของตนเอง  
เป็นอวัจนภำษำที่ส ำคัญมำก กำรพัฒนำบุคลิกภำพก็เหมือนกำรพัฒนำทักษะทำงภำษำท่ีต้องพัฒนำและ
ฝึกฝนอยู่เสมอ วิธีกำรในกำรวิเครำะห์และพัฒนำบุคลิกภำพนั้นก็มีคุณลักษณะเด่นที่แตกต่ำงกันออกไป 
ดังนั้นผู้สนใจหรือต้องกำรพัฒนำบุคลิกภำพของตนเองจึงควรเลือกใช้แนวทำงหรือวิธีกำรที่เหมำะสม 
 
สรุป 
 บุคลิกภำพเป็นกำรสื่อสำรอย่ำงหนึ่ง ซึ่งมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกในกำรบ่งบอกลักษณะจ ำเพำะหรือ
ลักษณะเด่นของบุคคลได้เป็นอย่ำงดี ไม่ว่ำจะเป็น รูปร่ำงหน้ำตำกิริยำ ท่ำทำง น้ ำเสียง ค ำพูด ควำมรู้  
ควำมสำมำรถ เป็นต้น ดังน้ันเรำควรท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบุคลิกภำพของตนเองและคนรอบข้ำง ตลอด
เรียนรู้พัฒนำบุคลิกภำพให้มีควำมน่ำเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับอยู่เสมอ เพรำะกำรพัฒนำบุคลิกภำพมี
ควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินชีวิตหลำยด้ำน เช่น บุคลิกภำพมีผลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน บุคลิกภำพมี
ผลต่อกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน บุคลิกภำพมีผลต่อควำมน่ำเชื่อถือ เป็นต้น 
 นอกจำกนี้ แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภำพก็มีควำมหลำกหลำยและแตกต่ำงกันออกไปตำมจุดเน้น 
เช่นเดียวกับองค์ประกอบของบุคลิกภำพซึ่งประกอบไปด้วย รูปลักษณ์ กำรกระท ำ และศักยภำพ ทั้งนี้กำร
จะพัฒนำบุคลิกภำพให้ประสบผลส ำเร็จควรเลือกใช้วิธีกำรหรือเครื่องมือในกำรวิเครำะห์บุคลิกภำพที่
เหมำะสม เช่น SWOT Analysis หน้ำต่ำงโจฮำรี แบบวัดบุคลิกภำพไมเยอร์ บริจ เป็นต้น 
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กิจกรรมเสนอแนะเพื่อเสริมการเรียนรู้ 
กิจกรรมเดี่ยว 
 1. นักศึกษำคิดว่ำบุคลิกภำพมีควำมส ำคัญต่อกำรประกอบอำชีพอย่ำงไร จงอธิบำยและยกตัวอย่ำง 
 2. วิเครำะห์ตนเองโดยใช้แนวคิด SWOT 
 3. หน้ำต่ำงโจฮำรีมีประโยชน์ในกำรพัฒนำบุคลิกภำพอย่ำงไร จงอธิบำยและยกตัวอย่ำง 

 
กิจกรรมกลุ่ม 
 แบ่งกลุ่มและระดมสมอง (Brain storming) ว่ำ ผู้หญิงในคลิปวีดีโอ มีพฤติกรรมใดบ้ำงที่ไม่
เหมำะสมในกำรสัมภำษณ์งำน และออกมำน ำเสนอหน้ำชั้น เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือน 
 

 
ที่มาของคลิป 
https://www.youtube.com/watch?v=n5F5W4KoMuQ 

ผู้เรียน
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ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 35



หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
การสื่อสารในองคก์ร 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้  

• สำมำรถอธิบำยหลักกำรสื่อสำรในองค์กรได้ และสำมำรถน ำหลักกำรสื่อสำรในองค์กรมำใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนได ้

ประเด็นการศึกษา 

• ควำมหมำยของกำรสื่อสำรในองค์กร 
• กระบวนกำรสื่อสำรในองค์กร 
• ควำมส ำคัญของกำรติดต่อสื่อสำรภำยในองค์กร 
• กลยุทธ์กำรสื่อสำรในองค์กร 
• กำรสื่อสำรในองค์กรที่มีประสิทธิภำพเพ่ือกำรน ำไปปฏิบัติ 
• กำรพัฒนำพ้ืนฐำนทักษะกำรสื่อสำรในองค์กร 
• ประเด็นศึกษำเชิงวิชำกำรที่เก่ียวข้อง 

 
 
 

 
 

 

ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ36



37 

 

 ในองค์กรหรือหน่วยงำนหนึ่ง ๆ จะมีบุคลำกรที่แตกต่ำงหลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็นเชื้อชำติ ศำสนำ 
ควำมคิด ควำมเชื่อ ค่ำนิยม อุดมกำรณ์ ดังนั้นกำรสื่อสำรในองค์กรจึงถือเป็นเรื่องที่ส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำง
มำกในกำรสร้ำงควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้น ตลอดจนช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้มุ่งไปสู่ควำมส ำเร็จ
ได้อย่ำงมั่นคง นอกจำกน้ี กำรสื่อสำรภำยในองค์กรยังเป็นกระบวนกำรถ่ำยทอดและเชื่อมโยงบุคลำกร 
ต่ำง ๆ ให้เกิดควำมเข้ำใจและรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน เช่น นโยบำย วิสัยทัศน์ ข่ำวสำร ฯลฯ รวมถึงช่วย
ลดควำมขัดแย้งและควำมเข้ำใจที่อำจจะคลำดเคลื่อนของบุคลำกรในองค์กรได้ด้วย อย่ำงไรก็ตำม หำกมี
กระบวนกำรในกำรสื่อสำรภำยในองค์กรที่ดีจะส่งผลให้กำรกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในแต่ละบทบำทเกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมไปด้วย 
 
1. ความหมายของการสื่อสารในองค์การ 

ควำมหมำยเกี่ยวกับกำรสื่อสำรในองค์กรได้มีผู้นิยำมไว้ต่ำง ๆ กันดังนี้ 
 กริช สืบสนธิ์ (2537 : 64) อธิบำยว่ำ กำรสื่อสำรในองค์กร คือ กระบวนกำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำร
ระหว่ำงบุคคลทุกระดับ ทุกหน่วยงำน โดยมีควำมสัมพันธ์กันภำยใต้สภำพแวดล้อมบรรยำกำศขององค์กรซึ่ง
สำมำรถปรับเปลี่ยนไปตำมกำลเทศะ บุคคล ตลอดจนสำระ เรื่องรำวและวัตถุประสงค์ของกำรสื่อสำร 
 สมยศ นำวีกำร (2544 : 4) ได้ให้ควำมหมำยของกำรติดต่อสื่อสำรในองค์กรว่ำ กำรติดต่อสื่อสำร
ขององค์กร เป็นกำรแสดงออกและกำรแปลควำมหมำยข่ำวสำรระหว่ำงหน่วย กำรติดต่อสื่อสำรต่ำง ๆ หรือ
บุคคลในต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่อยู่ภำยในองค์กร 
 ศุภมน อนุศำสนนันท์ (2549) ให้ควำมหมำยของกำรสื่อสำรในองค์กร ว่ำ เป็นกำรถ่ำยทอดข้อมูล
ข่ำวสำรต่ำง ๆ ระหว่ำงบุคลำกรหรือหน่วยงำนในองค์กร ผ่ำนรูปแบบวิธีกำรสื่อสำรต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดกำร
รับรู้และควำมเข้ำใจร่วมกันในกำรปฏิบัติตน ซึ่งจะเป็นผลให้องค์กรและบุคลำกรในองค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่ได้ตั้งไว้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน 
 แพมำลำ วัฒนเสถียรสินธุ์ (2559 : 2) กล่ำวว่ำ กำรสื่อสำรองค์กร หมำยถึง กระบวนกำรถ่ำยทอด
ข่ำวสำร ข้อมูล ควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมรู้สึก ควำมคิดเห็น ควำมต้องกำรเพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
เสริมสร้ำงเป้ำหมำยไปในทิศทำงเดียวกันเพ่ือให้บรรลุผลส ำเร็จขององค์กร ซึ่งในกำรสื่อสำรองค์กรอำจจะใช้
กระบวนกำรสื่อสำรหลำยรูปแบบที่แตกต่ำงกันไปตำมควำมเหมำะสม กำรสื่อสำรที่ดีจะช่วยก่อให้เกิด
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจระหว่ำงกัน กำรสื่อสำรในองค์กรเป็นสิ่งที่ช่วยส่งสำรไปยังทุกคนในองค์กรให้มีควำม
เข้ำใจในแนวนโยบำย พันธกิจ วิสัยทัศน์และเป้ำหมำยองค์กรร่วมกัน เป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือและ
ประสำนสัมพันธ์กันในทุกระดับ ช่วยเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับคนในองค์กรให้ด ำเนินงำนไปในทิศทำง
เดียวกัน กำรสื่อสำรภำยในองค์กรยังเป็นปัจจัยที่ช่วยกำรสะท้อนควำมคิด ควำมรู้สึก ควำมต้องกำรระหว่ำง
กัน หำกกำรสื่อสำรภำยในองค์กรเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภำพจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่ำง ๆ มำกมำย ท้ังยัง
ส่งผลให้กำรท ำงำนในองค์กรเกิดประสิทธิผลและบรรลุเป้ำหมำยและผลส ำเร็จ 
 บุญญเดช บุญน ำ วีรวรรณ จงจิตร และบ ำรุง ศรีนวนปำน (2557 : 42)  สรุปไว้ว่ำ กำรสื่อสำร
องค์กรคือรูปแบบที่องค์กรปฏิบัติด ำเนินกำรเพ่ือเสริมสร้ำงทัศนคติและควำมเข้ำใจถูกต้องต่อกัน  ระหว่ำง
องค์กรกับกลุ่มเป้ำหมำย เป็นกำรสื่อสำรสองทำงนั้นคือหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรสื่อสำรองค์กรจะต้องท ำ
หน้ำที่ในกำรส่งและรับสำรจำกประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่ำ
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 ในองค์กรหรือหน่วยงำนหนึ่ง ๆ จะมีบุคลำกรที่แตกต่ำงหลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็นเชื้อชำติ ศำสนำ 
ควำมคิด ควำมเชื่อ ค่ำนิยม อุดมกำรณ์ ดังนั้นกำรสื่อสำรในองค์กรจึงถือเป็นเรื่องที่ส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำง
มำกในกำรสร้ำงควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้น ตลอดจนช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้มุ่งไปสู่ควำมส ำเร็จ
ได้อย่ำงมั่นคง นอกจำกนี้ กำรสื่อสำรภำยในองค์กรยังเป็นกระบวนกำรถ่ำยทอดและเชื่อมโยงบุคลำกร 
ต่ำง ๆ ให้เกิดควำมเข้ำใจและรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน เช่น นโยบำย วิสัยทัศน์ ข่ำวสำร ฯลฯ รวมถึงช่วย
ลดควำมขัดแย้งและควำมเข้ำใจที่อำจจะคลำดเคลื่อนของบุคลำกรในองค์กรได้ด้วย อย่ำงไรก็ตำม หำกมี
กระบวนกำรในกำรสื่อสำรภำยในองค์กรที่ดจีะส่งผลให้กำรกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในแต่ละบทบำทเกิด
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมไปด้วย 
 
1. ความหมายของการสื่อสารในองค์การ 

ควำมหมำยเกี่ยวกับกำรสื่อสำรในองค์กรได้มีผู้นิยำมไว้ต่ำง ๆ กันดังนี้ 
 กริช สืบสนธิ์ (2537 : 64) อธิบำยว่ำ กำรสื่อสำรในองค์กร คือ กระบวนกำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำร
ระหว่ำงบุคคลทุกระดับ ทุกหน่วยงำน โดยมีควำมสัมพันธ์กันภำยใต้สภำพแวดล้อมบรรยำกำศขององค์กรซึ่ง
สำมำรถปรับเปลี่ยนไปตำมกำลเทศะ บุคคล ตลอดจนสำระ เรื่องรำวและวัตถุประสงค์ของกำรสื่อสำร 
 สมยศ นำวีกำร (2544 : 4) ได้ให้ควำมหมำยของกำรติดต่อสื่อสำรในองค์กรว่ำ กำรติดต่อสื่อสำร
ขององค์กร เป็นกำรแสดงออกและกำรแปลควำมหมำยข่ำวสำรระหว่ำงหน่วย กำรติดต่อสื่อสำรต่ำง ๆ หรือ
บุคคลในต ำแหน่งต่ำง ๆ ที่อยู่ภำยในองค์กร 
 ศุภมน อนุศำสนนันท์ (2549) ให้ควำมหมำยของกำรสื่อสำรในองค์กร ว่ำ เป็นกำรถ่ำยทอดข้อมูล
ข่ำวสำรต่ำง ๆ ระหว่ำงบุคลำกรหรือหน่วยงำนในองค์กร ผ่ำนรูปแบบวิธีกำรสื่อสำรต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิดกำร
รับรู้และควำมเข้ำใจร่วมกันในกำรปฏิบัติตน ซึ่งจะเป็นผลให้องค์กรและบุคลำกรในองค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่ได้ตั้งไว้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน 
 แพมำลำ วัฒนเสถียรสินธุ์ (2559 : 2) กล่ำวว่ำ กำรสื่อสำรองค์กร หมำยถึง กระบวนกำรถ่ำยทอด
ข่ำวสำร ข้อมูล ควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมรู้สึก ควำมคิดเห็น ควำมต้องกำรเพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
เสริมสร้ำงเป้ำหมำยไปในทิศทำงเดียวกันเพ่ือให้บรรลุผลส ำเร็จขององค์กร ซึ่งในกำรสื่อสำรองค์กรอำจจะใช้
กระบวนกำรสื่อสำรหลำยรูปแบบที่แตกต่ำงกันไปตำมควำมเหมำะสม กำรสื่อสำรที่ดีจะช่วยก่อให้เกิด
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจระหว่ำงกัน กำรสื่อสำรในองค์กรเป็นสิ่งที่ช่วยส่งสำรไปยังทุกคนในองค์กรให้มีควำม
เข้ำใจในแนวนโยบำย พันธกิจ วิสัยทัศน์และเป้ำหมำยองค์กรร่วมกัน เป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือและ
ประสำนสัมพันธ์กันในทุกระดับ ช่วยเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับคนในองค์กรให้ด ำเนินงำนไปในทิศทำง
เดียวกัน กำรสื่อสำรภำยในองค์กรยังเป็นปัจจัยที่ช่วยกำรสะท้อนควำมคิด ควำมรู้สึก ควำมต้องกำรระหว่ำง
กัน หำกกำรสื่อสำรภำยในองค์กรเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภำพจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่ำง ๆ มำกมำย ท้ังยัง
ส่งผลให้กำรท ำงำนในองค์กรเกิดประสิทธิผลและบรรลุเป้ำหมำยและผลส ำเร็จ 
 บุญญเดช บุญน ำ วีรวรรณ จงจิตร และบ ำรุง ศรีนวนปำน (2557 : 42)  สรุปไว้ว่ำ กำรสื่อสำร
องค์กรคือรูปแบบที่องค์กรปฏิบัติด ำเนินกำรเพ่ือเสริมสร้ำงทัศนคติและควำมเข้ำใจถูกต้องต่อกัน  ระหว่ำง
องค์กรกับกลุ่มเป้ำหมำย เป็นกำรสื่อสำรสองทำงนั้นคือหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรสื่อสำรองค์กรจะต้องท ำ
หน้ำที่ในกำรส่งและรับสำรจำกประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่ำ
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วัตถุประสงค์ส่วนหนึ่งของกำรสื่อสำรองค์กรเพ่ือชักจูงประชำมติด้วยวิธีสื่อสำร  เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยเกิด
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อองค์กร 
 อัจฉรำ สุขกลั่น เกษรำภรณ์ สุตตำพงศ์ และณัฐยำ ยวงใย (2561 : 78) สรุปไว้ว่ำ กำรสื่อสำร
องค์กรมีลักษณะเป็นกระบวนกำร (Process) อย่ำงหนึ่ง ซึ่งเป็นกำรผ่ำนข้อมูลข่ำวสำรและควำมเข้ำใจ
เพ่ือที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชำหรือบุคคลอ่ืนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตำมที่ต้องกำร ส่วนประกอบส ำคัญของ
กระบวนสื่อสำรประกอบด้วย ผู้ส่งข้อมูลข่ำวสำร (Sender) ผู้รับข้อมูลข่ำวสำร (Receiver) ช่องทำงกำร
สื่อสำร (Communication Channel) และสัญลักษณ์ต่ำง ๆ (Symbols) 
 โดยสรุปอำจกล่ำวได้ว่ำกำรสื่อสำรในองค์กร คือกำรถ่ำยทอดและเชื่อมโยงข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ทั้ง
ภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กรด้วยวิธีกำรและกระบวนกำรต่ำง ๆ ไปยังบุคลำกรทุกระดับเพ่ือพัฒนำ 
ส่งเสริม รักษำ หรือเพ่ือประโยชน์อื่นใดท่ีจะส่งผลให้องค์กรเกิดควำมเจริญก้ำวหน้ำ 
 
2. กระบวนการสื่อสารในองค์กร 
 เพ่ือควำมเข้ำใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรสื่อสำรในองค์กร ควรทรำบพ้ืนฐำนเกี่ยวกับองค์ประกอบของ
กำรสื่อสำร ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ (ปรียำ นำมพล, 2546 : 17 – 18 อ้ำงถึงใน สำยใจ ทองเนียม, 2560 : 
16 – 17) 
 1) ผู้ส่งสำร (Sender) คือบุคคลซึ่งเป็นผู้เริ่มต้นถ่ำยทอดข้อมูลหรือส่งสำรไปยังผู้รับสำร ผู้ส่งสำรจะ
ท ำหน้ำที่เป็นผู้เข้ำรหัส (Encoding) อันเป็นกำรแปลสำรที่ต้องกำรถ่ำยทอดให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่
มนุษย์สร้ำงขึ้นแทนควำมคิด ได้แก่ ภำษำอำรมณ์ และอำกัปกิริยำท่ำทำงต่ำง ๆ ผู้ส่งสำรถือเป็นจุดเริ่มต้น
แห่งกระบวนกำรสื่อสำร  
 2) สำร (Message) คือเนื้อหำหรือข้อมูลที่มีควำมหมำยและแสดงออกมำโดยอำศัยภำษำหรือ
สัญลักษณใ์ด ๆ ก็ตำมท่ีท ำให้เกิดกำรรับรู้ร่วมกันได้  
 3) ช่องทำงหรือสื่อ (Channel) คือตัวกลำงที่สำมำรถน ำสำรหรือน ำข้อมูลไปยังผู้รับสำรที่อยู่
ห่ำงไกลออกไปได้ โดยทั่วไปช่องทำงหรือสื่อจะสำมำรถน ำสำรเข้ำสู่ระบบกำรรับรู้ของมนุษย์ได้หลำกหลำย
ช่องทำง เช่น กำรรับรู้ทำงตำ กำรรับรู้ทำงหู กำรรับรู้ทำงจมูก กำรรับรู้ทำงกำยอ่ืน ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ สื่อมี
หลำยประเภทดังรำยละเอียดต่อไปนี้ (ศนิวำร วุฒฑกุล, 2554 : 8 อ้ำงถึงใน สำยใจ ทองเนียม, 2560 : 16) 
  (1) สื่อธรรมชำติหรือสื่อสำมัญ ได้แก่ สื่อที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ เช่น อำกำศ เสียง แสง ฯลฯ 
  (2) สื่อมนุษย์หรือสื่อบุคคล ได้แก่ บุคคลที่ท ำหน้ำที่เป็นสื่อน ำสำรไปสู่ผู้รับ เช่น พิธีกร ครู 
วิทยำกร ฯลฯ  
  (3) สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ สื่อที่ปรำกฏเป็นสิ่งพิมพ์ประเภทต่ำง ๆ เช่น หนังสือ โปสเตอร์ แผ่น
ป้ำยโฆษณำ ฯลฯ 
  (4) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ สื่อที่ปรำกฏผ่ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภำพในกำร
แพร่กระจำยได้อย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำง เช่น วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 
  (5) สื่อระคนหรือสื่อเฉพำะกิจ ได้แก่ สื่อที่น ำสำรได้ แต่ไม่อำจจัดไว้ในสื่อ 4 ประเภท
ข้ำงต้น เช่น กำรแสดงต่ำง ๆ และหนังสือพิมพ์ก ำแพง 
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 4) ผู้รับสำร (Receiver) คือผู้ที่รับรู้ควำมหมำยของข้อมูลที่ผู้ส่งสำรส่งผ่ำนสื่ออย่ำงใดอย่ำงหนึ่งมำ
และมีปฏิกิริยำตอบสนองต่อกำรส่งสำรนั้น ทั้งนี้ ผู้รับสำรเป็นองค์ประกอบสุดท้ำยในกระบวนกำรสื่อสำรที่
ส ำคัญเทียบเท่ำกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ เพรำะในกำรรับสำรหำกผู้รับสำรไม่พัฒนำตนเองให้เป็นผู้มีทักษะใน
กำรคิดและรับรู้ควำมหมำย กำรสื่อสำรกอ็ำจจะไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร 
 จำกองค์ประกอบของกำรสื่อสำรทั้งหมดดังที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น แต่ละองค์ประกอบจะรวมกันขึ้น
เป็นกระบวนกำรสื่อสำร ซึ่งผู้ส่งสำรและผู้รับสำรอำจมีกำรสลับปรับเปลี่ยนบทบำทกันได้ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้กำร
สื่อสำรมีควำมชัดเจน เข้ำใจตรงกัน อันจะน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยของกำรสื่อสำรในที่สุด 
 นอกจำกนี้ยังมีนักทฤษฎีกำรสื่อสำรมักอธิบำยถึงหลักทฤษฎี โครงสร้ำงกระบวนกำรและ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์ประกอบต่ำง ๆ โดยเสนอเป็นแบบจ ำลองเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจง่ำย ดังนี้ (เรไร 
ไพรวรรณ์, 2542 : 8 - 9) 
 
 
 แบบจ าลองของลาสเวลล์ 
 

ใคร 
(ผู้ส่ง
สำร) 

 
กล่ำว
อะไร 
(สำร) 

 

ใช้
ช่องทำง

ใด 
(สื่อ) 

 

 
ถึงใคร 
(ผู้รับ
สำร) 

 
มีผล
อะไร 
(ผล) 

 
 

 
แผนผังที่ 2 แบบจ าลองของลาสเวลล์ 

    ที่มา : เรไร ไพรวรรณ์, 2542 : 9 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

กล่ำว

อะไร

(สำร)

ใช้
ช่องทำง

ใด
(สื่อ)

ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 39



40 

 

 
 แบบจ าลองของเบอร์โล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนผังที่ 3 แบบจ าลองของเบอร์โล 

   ที่มา : ดัดแปลงจำก เรไร ไพรวรรณ์, 2542 : 9 

 
3. ความส าคัญของการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร 
 นิภำพรรณ โสพัฒน์ (2562 : 24) กล่ำวถึงควำมส ำคัญของกำรติดต่อสื่อสำรภำยในองค์กรไว้ดังนี้ 
 1) เป็นเครื่องมือของผู้บริหำรในกำรบริหำรงำน เพรำะกำรสื่อสำรภำยในองค์กรจะช่วยท ำให้
สำมำรถท ำงำนได้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจำกกำรท ำงำนต้องอำศัยหลำยฝ่ำย หลำยส่วนงำนเข้ำมำช่วย
เสริมสร้ำงศักยภำพให้แก่องค์กร 
 2) เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้บริหำรกับบุคลำกรต่ำง ๆ ภำยในองค์กรเดียวกัน 
เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจที่ตรงกัน และสร้ำงควำมไว้วำงใจต่อกัน โดยเฉพำะกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรในระดับ
ต่ำง ๆ ได้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร 
 3) กำรช่วยกันปฏิบัติภำรกิจขององค์กรและมีกำรประสำนงำนระหว่ำงกัน พร้อมทั้งท ำงำน
สอดคล้องกันแม้ว่ำจะต่ำงฝ่ำยกันก็ตำม แต่เพ่ือองค์กรเดียวกัน ผู้บริหำรสำมำรถใช้กำรสื่อสำรให้เป็นกำร
สื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมเป็นหนึ่งเดียวภำยในองค์กรให้ได ้

เข้ำรหัส ถอดรหัส 

S 
ผู้ส่งสาร 

 
ทักษะในกำรสื่อสำร 
ทัศนคติ 
ควำมรู้ 
สภำพแวดล้อมทำง
สังคมวัฒนธรรม 

M 
สาร 

 
รหัส 
เนื้อหำสำร (กำร
เลือกและจัดสรร) 
กำรด ำเนินงำนผลิต
สำร 

R 
ผู้รับสาร 

 
ทักษะในกำรสื่อสำร 
ทัศนคติ  ควำมรู้ 
สภำพแวดล้อมทำง
สังคมและ
วัฒนธรรม 

C 
ช่องสาร 

 
รูป 
รส 
กลิ่น 
เสียง 
สัมผัส 
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 4) กำรช่วยให้เกิดกำรพัฒนำและกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ  จำกปัจจัยต่ำง ๆ ข้ำงต้น 
เมื่อผสมผสำนเข้ำกันแล้ว สำมำรถช่วยท ำให้เกิดกำรพัฒนำองค์กรได้ โดยเฉพำะพลังขับเคลื่อนที่น ำโดย
ผู้บริหำรที่รู้จักกำรสื่อสำรภำยในองค์กรเป็นอย่ำงด ี
 นอกจำกนี้ เรไร ไพรวรรณ์ (2542 : 20 – 21) ยังได้สรุปควำมส ำคัญของกำรติดต่อสื่อสำรภำยใน
องค์กรธุรกิจไว้ดังนี้ 
 1) กำรสื่อสำรจะช่วยให้เกิดกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ เพรำะบุคลำกรภำยในองค์กำรมีควำม
เข้ำใจอันดีต่อกัน เข้ำใจวัตถุประสงค์ของงำน นโยบำย หลักกำร และวิธีกำรปฏิบัติงำน ซึ่งจะส่งผลให้กำร
ปฏิบัติงำนด ำเนินไปด้วยควำมรำบรื่น และเป็นผลดีต่อองค์กำรโดยส่วนรวมและก็จะส่งผลถึงผู้ปฏิบัติงำน
ด้วยเช่นกัน  
 2) กำรสื่อสำรในองค์กำรช่วยให้เกิดขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน เพรำะกำรสื่อสำรจะเป็นแรง
กระตุ้นให้บุคลำกรกล้ำแสดงควำมสำมำรถเพ่ือให้ได้รับค ำชมเชย หรือผลตอบแทนควำมดีควำมชอบและ
สร้ำงควำมม่ันใจในกำรท ำงำนของบุคลำกร 
 3. กำรสื่อสำรช่วยให้เกิดควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของบุคลำกรภำยในองค์กำร สร้ำงควำมสนิทสนม 
ไว้วำงใจ ท ำให้กล้ำแสดงควำมคิดเห็นต่ำง ๆ ต่อกัน มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนใน
องค์กำร เช่น กำรปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กำรบริหำรองค์กำร เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำงำนด้ำน
ต่ำง ๆ ขององค์กำร 
 4) กำรสื่อสำรท ำให้เกิดกำรติดต่อประสำนงำนในองค์กำรนั้นอย่ำงเป็นทำงกำรและอย่ำงไม่เป็น
ทำงกำร เมื่อมีกำรประสำนงำนที่ดีย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อ
องค์กำรและบุคลำกรในองค์กำร 
 จะเห็นได้ว่ำ กำรสื่อสำรในองค์กรมีลักษณะเป็นกระบวนกำร (process) เชื่อมโยงข้อมูลข่ำวสำร
ต่ำง ๆ ภำยในองค์กร มีควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำร กำรควบคุมดูแลบุคลำกร ตลอดจนช่วยให้กำร
ประสำนงำนด้ำนอื่น ๆ ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
4. กลยุทธ์การสื่อสารในองค์กร 
 เพ่ือให้กำรสื่อสำรในองค์กรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพผู้สื่อสำรก็ควรมีพ้ืนฐำนเกี่ยวกับกลยุทธ์กำร
สื่อสำรด้วย โดยทั่วไปลักษณะกำรติดต่อสื่อสำรในองค์กรต่ำง ๆ จะแบ่งได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ กำรสื่อสำร
ภำยในองค์กร และกำรสื่อสำรภำยนอกองค์กร ในที่นี้จะกล่ำวถึงเฉพำะรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรสื่อสำร
ภำยในองค์กร เพรำะกำรสื่อสำรภำยนอกองค์กรมีลักษณะคล้ำยคลึงกัน 
 กลยุทธ์กำรสื่อสำรในองค์กรมีวิธีกำรติดต่อสื่อสำรแตกต่ำงกันไปตำมลักษณะของผู้ส่งสำร ผู้รับสำร 
และสภำพแวดลอ้มต่ำง ๆ ในกำรส่งสำร และแต่ละวิธีก็จะให้ผลแตกต่ำงกันไป วิธีกำรสื่อสำรที่องค์กรธุรกิจ
ใช้อยู่เสมอมีดังนี้ (เรไร ไพรวรรณ์, 2542 : 18 – 20) 
 1) กำรสื่อสำรอย่ำงเป็นทำงกำร (Formal Communication) เป็นกำรติดต่อสื่อสำรอย่ำงมีระเบียบ
แบบแผน ขั้นตอน จะต้องท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรตำมระเบียบบริหำรขององค์กำร เช่น กำรเสนอรำยงำน 
กำรเสนองบประมำณ รำยงำนกำรเงิน กำรประเมินผลงำน เป็นต้น 
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 2) กำรสื่อสำรอย่ำงไม่เป็นทำงกำร (Informal Communication) เป็นกำรติดต่อสื่อสำรโดยตรง 
อำศัยควำมสนิทสนม กำรรู้จักกันเป็นส่วนตัวหรือกำรแนะน ำจำกเพ่ือน กำรสื่อสำรลักษณะนี้จะเป็นกำร
พบปะพูดคุยสนทนำกัน แลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ ซึ่งสำมำรถประสำนงำนและติดตำมงำนได้
ด้วย 
 นอกจำกนี้กำรติดต่อสื่อสำรในองค์กร ถ้ำพิจำรณำตำมลักษณะกำรตอบสนองจะพบว่ำ ในองค์กรมี
วิธีกำรสื่อสำรเป็น 2 วิธีคือ  
 1) กำรสื่อสำรทำงเดียว (One Way Communication) เป็นกำรสื่อสำรที่ผู้ส่งสำรส่งไปทำงเดียว 
โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นค ำสั่ง ประกำศต่ำง ๆ ของผู้บังคับบัญชำ กำรสื่อสำรลักษณะนี้จะท ำได้ง่ำยและ
รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน  
 2) กำรสื่อสำรสองทำง (Two Way Communication) เป็นกำรสื่อสำรที่ผู้ รับสำรมีโอกำส
ตอบสนอง และมีปฏิกิริยำย้อนกลับไปยังผู้ส่งสำร มีกำรซักถำมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน กำรสื่อสำรสอง
ทำงอำจจะต้องใช้เวลำมำกกว่ำกำรสื่อสำรทำงเดียว เนื่องจำกต้องมีกำรตอบข้อซักถำมถ้ำผู้รับสำรไม่เข้ำใจ 
แต่ก็อำจจะมีผลดี เพรำะจะท ำให้กำรสั่งกำรปฏิบัติงำนมีควำมถูกต้อง เพรำะผู้รับสำรสำมำรถซักถำมในสิ่งที่
ตนไม่เข้ำใจ และยังท ำให้ผู้รับสำรมีควำมมั่นใจในตนเองดีขึ้นสำมำรถตัดสินใจได้ และยังสร้ำงควำมเป็น
กันเองในระหว่ำงผู้ส่งสำรและผู้รับสำร 
 นอกจำกนี้ กำรติดต่อสื่อสำรในองค์กรผู้ส่งสำรและผู้รับสำรจะอยู่ในฐำนะต ำแหน่งหน้ำที่แตกต่ำง
กันตำมโครงสร้ำงสำยงำนในองค์กร ดังนั้น ทิศทำงกำรติดต่อสื่อสำรงำนตำมโครงสร้ำงนี้จะแบ่งได้เป็น 3 
ลักษณะคือ  
 1) กำรสื่อสำรจำกบนลงล่ำง (Downward Communication) เป็นกำรติดต่อสื่อสำรจำกผู้บริหำร
มำยังพนักงำน จำกผู้บังคับบัญชำมำยังผู้ใต้บังคับบัญชำอำจสื่อสำรในรูปของค ำสั่งให้ปฏิบัติตำมระเบียบ
ข้อบังคับ ประกำศ นโยบำย ค ำเตือน ค ำอนุมัติ เป็นต้น กำรสื่อสำร ส่วนใหญ่มักจะเป็นลักษณะทำงกำร
มำกกว่ำ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำตัดสินใจเลือกวิธีกำรสื่อสำรของผู้บังคับบัญชำให้เหมำะสมกับเนื้อหำ 
ผู้รับสำร และสถำนกำรณ์แวดล้อม 
 2) กำรสื่อสำรจำกล่ำงขึ้นบน (Upward Communication) เป็นกำรติดต่อสื่อสำรจำกผู้ใต้บังคับบัญชำ
เสนอขึ้นไปยังผู้บังคับบัญชำ มักจะสื่อสำรในรูปของกำรรำยงำน เช่น รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ข้อขัดข้อง
ในกำรท ำงำน รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน ค ำขออนุมัติ ค ำชี้แจง ค ำร้องทุกข์เป็นต้น โดยปกติจะใช้
กำรสื่อสำรด้วยลำยลักษณ์อักษรอย่ำงเป็นทำงกำร แต่ในบำงครั้งก็อำจน ำเสนอรำยงำนด้วยวำจำ  
 3) กำรสื่อสำรตำมแนวรำบ (Horizontal Communication) เป็นกำรติดต่อสื่อสำรในระดับ
เดียวกัน เช่น เพ่ือนร่วมงำน กำรติดต่อระหว่ำงเพ่ือนที่อยู่ในต ำแหน่งใกล้เคียงกัน เป็นลักษณะกำรท ำงำน
ร่วมกัน ช่วยกันท ำงำน ปรึกษำหำรือกัน ท ำงำนเป็นหมู่ เป็นกลุ่ม และเป็นทีมงำน เป็นต้น ทั้งนี้อำจจะมี
ลักษณะกำรสื่อสำรเป็นทำงกำรหรือไม่เป็นทำงกำรก็ได้ 
 อำจกล่ำวได้ว่ำ ผู้บริหำรคือบุคคลที่ส ำคัญที่สุดในองค์กร ที่จะเลือกใช้กลยุทธ์กำรสื่อสำรอย่ำงใด 
อย่ำงหนึ่งให้มีควำมเหมำะสมกับวัฒนธรรมขององค์กร และสำมำรถดึงศักยภำพของบุคลำกรออกมำใช้ให้
เกิดประสิทธิภำพสูงสุด และช่วยลดทอนปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นภำยในองค์กรได้ อย่ำงไรก็ตำม ผู้บริหำร
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จะต้องรู้จักบุคลำกรในแต่ละฝ่ำยให้มำกขึ้น รู้จักสภำพที่แท้จริงขององค์กรเป็นอย่ำงดี จึงจะเอ้ือประโยชน์
ให้แก่องค์กรได้อย่ำงสมบูรณ์ (นิภำพรรณ โสพัฒน์, 2562 : 24) 
 
5. การสื่อสารในองค์กรที่มีประสิทธิภาพเพื่อการน าไปปฏิบัติ 
 กำรสื่อสำรในองค์กรจะมีประสิทธิภำพได้นั้นต้องอำศัยปัจจัยหลำยอย่ำงประกอบกัน สิ่งส ำคัญผู้ที่
เกี่ยวข้องในกระบวนกำรสื่อสำรไม่ว่ำจะอยู่ในต ำแหน่งอะไร มีบทบำทอย่ำงไร ควรมีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐำน
ดังนี้ 
 1) ควำมจริงใจ กำรแสดงควำมจริงใจสำมำรถถ่ำยทอดออกมำได้ทั้งจำกกำรพูด กำรเขียน กิริยำ
ท่ำทำงต่ำง ๆ เป็นกำรแสดงออกโดยยึดหลักควำมบริสุทธิ์ใจ ไม่ใช่ควำมอคติ  
 2) ควำมปรำรถนำดี กำรแสดงควำมปรำรถนำดีสำมำรถถ่ำยทอดออกมำได้ทั้งจำกกำรพูด  
กำรเขียน ตลอดจนกำรกระท ำเช่นเดียวกับควำมจริงใจ เช่น มีควำมประสงค์ดีต่อผู้ อ่ืน ต้องกำรให้ผู้อ่ืน
ประสบควำมส ำเร็จ ช่วยให้ค ำแนะน ำผู้อ่ืนไปในทำงที่ถูกต้อง เป็นต้น  
 3) ควำมมีน้ ำใจ เป็นกำรแสดงควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักมอบประโยชน์ให้ผู้อ่ืนด้วยควำมโอบอ้อม
อำรี มีควำมเป็นมิตร เช่น กำรแบ่งปันสิ่งของ ให้ควำมช่วยเหลือตำมโอกำสที่สมควร เป็นต้น 
 นอกจำกนี้ ในกำรสื่อสำรกับบุคลำกรภำยในและภำยนอกองค์กำรนั้นมีหลักส ำคัญในกำร
ติดต่อสื่อสำรดังนี้ (วิจิตร อำวะกุล, 2526 : 106 อ้ำงถึงใน เรไร ไพรวรรณ์, 2542 : 22) 
 1) ควำมเชื่อถือ (Credibility) กำรสื่อสำรจะได้ผลนั้นต้องมีควำมเชื่อถือได้ ในเรื่องของผู้ให้ข่ำว 
หลักข่ำว เพ่ือให้ผู้รับเกิดควำมม่ันใจหรือเต็มใจรับฟังข่ำวสำรนั้น ตัวอย่ำงเช่น หนังสือพิมพ์ หรือสถำนีวิทยุที่
เคยเสนอข่ำวคลำดเคลื่อน ประชำชนจะไม่เชื่อถือในกำรเสนอข่ำวครั้งต่อไป  
 2) ควำมเหมำะสม (Context) กำรสื่อสำรที่ดีต้องมีควำมเหมำะสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมของ
สังคม เครื่องมือสื่อสำรนั้นเป็นเพียงสิ่งประกอบ แต่ควำมส ำคัญอยู่ที่ท่ำที ท่ำทำง ภำษำค ำพูดที่เหมำะสมกับ
สังคมวัฒนธรรมหมู่ชน หรือสภำพแวดล้อมนั้น ๆ เช่น กำรยกมือไหว้ส ำหรับสังคมไทยย่อมเหมำะสมกว่ำ
กำรจับมือ เป็นต้น  
 3) เนื้อหำสำระ (Content) ข่ำวสำรที่ดีจะต้องมีเนื้อหำเหมำะส ำหรับผู้รับคือ มีสำระประโยชน์แก่
กลุ่มชนนั้น ๆ หรือมีสิ่งที่เขำจะได้ผลประโยชน์จึงจะน่ำสนใจ บำงครั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชนกลุ่มหนึ่ง
อำจจะไม่มีสำระส ำคัญส ำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่ง ในเรื่องนี้จึงต้องใช้กำรพิจำรณำกลุ่มชนเป้ำหมำยเป็นหลัก  
 4) มีควำมสม่ ำเสมอต่อเนื่องกัน (Continuity and Consistency) กำรสื่อสำรจะได้ผลต้องมีควำม
สม่ ำเสมอและต่อเนื่องหรือมีกำรย้ ำหรือซ้ ำ เพ่ือเตือนควำมทรงจ ำหรือเปลี่ยนทัศนคติ  
 5) ช่องทำงข่ำวสำร (Channel) ข่ำวสำรจะเผยแพร่ได้ต้องส่งให้ถูกช่องทำงของกำรสื่อสำรนั้น ๆ 
โดยพิจำรณำว่ำจะมีช่องทำงใดที่จะส่งสำรให้ถึงตัวผู้รับได้ผลรวดเร็วที่สุด เช่น โดยทำงวิทยุ หนังสือพิมพ์
หรือส่งถึงตัวบุคคล เป็นต้น  
 6) ควำมสำมำรถของผู้รับ (Capability of Audience) กำรสื่อสำรที่ถือว่ำได้ผลนั้นต้องใช้ควำม
พยำยำม หรือแรงงำนน้อยที่สุด กำรสื่อสำรจะง่ำย สะดวกก็ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถในกำรรับสำรของผู้รับ 
ซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยหลำย ๆ อย่ำง เช่น สถำนที่ โอกำสอ ำนวย นิสัย ควำมรู้พ้ืนฐำน เป็นต้น  
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 7) ควำมแจ่มแจ้ง (Clarity) คือข่ำวสำรต้อง่ำย ชัดเจน ใช้ภำษำที่ผู้รับสำรสำมำรถเข้ำใจง่ำย  
ไม่คลุมเครือ หรือมีควำมหมำยหลำยแง่ 
 
6. การพัฒนาพื้นฐานทักษะการสื่อสารในองค์กร 
 บัณฑิกำ จำรุมำ และพยอม ก้อนในเมือง (2563 : 422) กล่ำวว่ำวิธีกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรที่มี
ประสิทธิภำพควรพัฒนำทั้งทักษะกำรพูด กำรฟัง กำรอ่ำน และกำรเขียนด้วยวิธีกำรที่มีประสิทธิภำพ 
ส ำหรับกำรพูด ผู้พูดต้องพัฒนำทั้งวัจนภำษำและอวัจนภำษำของตนเอง ซึ่งจะท ำให้ถ้อยค ำที่ใช้ในกำร
สื่อสำรสมบูรณ์ทั้งเนื้อหำและอำรมณ์ ตรงตำมวัตถุประสงค์ของผู้พูด ส่วนกำรฟัง ผู้ฟังควรมีควำมอดทน  
มีมำรยำท มีสมำธิ และสติในกำรฟังและรู้จักกำลเทศะในกำรตอบกลับหรือถำมกลับแก่ผู้พูด อีกทั้งควร
ค ำนึงถึงสภำพแวดล้อมขณะฟังเพรำะเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดกำรฟังที่ผิดพลำดได้  
 ในส่วนของกำรอ่ำน ผู้อ่ำนมีควำมเสี่ยงต่อกำรตีควำมผิดพลำดมำกที่สุดเพรำะไม่สำมำรถสื่อสำรกับ
ผู้เขียนได้โดยตรง จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องคิดวิเครำะห์ ไตร่ตรองและตีควำมเนื้อหำด้วยควำมรู้ พ้ืนฐำนที่
สอดคล้องกับเนื้อหำนั้น ๆ และทักษะสุดท้ำย คือกำรพัฒนำทักษะกำรเขียนซึ่งสำมำรถฝึกฝนอย่ำงเป็น
ระบบผ่ำนกำรคิดประเด็น กำรทบทวนวรรณกรรม กำรวำงโครงเรื่อง กำรลงมือเขียน และกำรทบทวนกำร
เขยีนเพื่อให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรสื่อสำรน้อยที่สุด  
 ในโลกกำรสื่อสำรสมัยใหม่นี้ ผู้สื่อสำรมีกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรครบถ้วนทั้ง 4 ทักษะ จะส่งผล
ให้ผู้สื่อสำรด ำเนินกำรสื่อสำรอย่ำงมีสติและตรงประเด็น ในแง่ผู้พูดและผู้เขียนจะมีศักยภำพในกำรเลือก
ประเด็น กำรเรียบเรียง กำรน ำเสนอสำรภำยใต้กำรค ำนึงถึงผลกระทบที่ตำมมำหลังกำรพูดหรือกำรเขียน 
ส่วนในแง่ผู้ฟังและผู้อ่ำน จะมีสติ สมำธิ จิตใจจดจ่อต่อเนื้อหำ เท่ำทันประเด็นและวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสำร
ไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลซึ่งจะช่วยลดปัญหำควำมแตกแยกทำงควำมคิดที่ใช้อำรมณ์เป็นแรงผลักดันในกำร
สื่อสำรได ้
 
7. ประเด็นศึกษาเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
 ประเด็นศึกษำเชิงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรสื่อสำรในองค์กรซึ่งควรศึกษำเพ่ิมเติมและใช้เป็น
แนวทำงในกำรศึกษำต่อยอด มีรำยละเอียดดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
 สัญชำติ พรมดง  นันทนำ นิจจอหอ และนำถรพี ชัยมงคล (2561) ได้ศึกษำเรื่อง “กำรสร้ำง
ประสิทธิภำพของกำรสื่อสำรภำยในองค์กรเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ” โดยมีสำระส ำคัญ
คือ กำรสร้ำงประสิทธิภำพในกำรสื่อสำรมีควำมจ ำเป็นอย่ำงมำกในกำรบริหำรงำนขององค์กร เพรำะ
ปัจจุบันกำรสื่อสำรมีบทบำทส ำคัญมำกโดยเฉพำะกำรสื่อสำรออนไลน์ซึ่งมีควำมสะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้
องค์กรต้องมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรสื่อสำรภำยในตำมไปด้วย ทั้งนี้ ผู้บริหำรองค์กรควรให้ควำมส ำคัญ
กับกำรสื่อสำรภำยในองค์กร ด้วยกำรสร้ำงประสิทธิภำพในกำรสื่อสำรภำยในองค์กร โดยอำศัยเครื่องมือที่
ทันสมัยเข้ำมำสนับสนุนเพ่ือพัฒนำศักยภำพของกำรสื่อสำร ในด้ำนกำรพูดนอกจำกจะพูดแบบกำร
เผชิญหน้ำ เช่น กำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยโดยวิธีกำรจัดประชุมแบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็จะช่วยให้องค์กร
ลดระยะทำง ระยะเวลำ สถำนที่ และลดค่ำใช้จ่ำยส่วนอ่ืน ๆ ใช้รูปแบบกำรท ำงำนสไตล์ออฟฟิศออนไลน์
เข้ำมำช่วย เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจโดยใช้กำรสื่อสำรภำยในองค์กร นอกจำกนี้ องค์กร
ควรจัดให้มีกำรอบรมพนักงำนเพ่ือเพ่ิมควำมรู้ทักษะควำมสำมำรถ และให้มีควำมรู้ด้ำนเทคนิคกำรสื่อสำร

ต้องง่ำย
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และกำรประสำนงำนที่มีประสิทธิภำพซึ่งเป็นกลยุทธ์เพ่ือให้พนักงำนมีควำมสัมพันธ์ที่ดีในกำรท ำงำนร่วมกัน
สร้ำงควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกันในกำรปฏิบัติงำนท ำงำนร่วมกันเป็นทีม จะส่งผลให้องค์กรสำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ (สัญชำติ พรมดง  นันทนำ นิจจอหอ และนำถรพี ชัยมงคล, 2561)  
 ศิระ ศรีโยธิน (2560) ได้ศึกษำเรื่อง “กำรสื่อสำรองค์กร: เครื่องมือส ำคัญของนักกำรตลำดในยุค 
Thailand 4.0” โดยมีสำระส ำคัญคือ กำรสื่อสำรองค์กร (Corporate communication) ที่ประกอบด้วย 3 
รู ปแบบ  คื อ  Management Communication, Organizational Communication และ  Marketing  
Communication สำมำรถช่วยให้กำรสื่อสำรขององค์กรครอบคลุมทั้งบุคคลที่อยู่ภำยนอกและภำยใน
องค์กร เมื่อน ำมำปรับในกำรสร้ำงแบรนด์ทำงกำรตลำด (Branding) ก็จะท ำให้องค์กรสำมำรถสร้ำงควำม
สมดุลระหว่ำงกำรสร้ำงแบรนด์ภำยนอก (External branding) ที่มุ่งเน้นไปยังผู้บริโภคกลุ่มเป้ำหมำย
ภำยนอกองค์กร และกำรสร้ำงแบรนด์ภำยใน ( Internal branding) ที่มุ่งเน้นไปยังพนักงำนภำยในองค์กร 
เพ่ือให้พนักงำนสำมำรถสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันผ่ำนกำรบริกำรไปยังลูกค้ำ ซึ่งกำรสร้ำงแบรนด์
ภำยในนี้เอง คือ นวัตกรรมใหม่ที่นักกำรตลำดในปัจจุบันให้ควำมส ำคัญ และเป็นนวัตกรรมที่สำมำรถ
น ำมำใช้พัฒนำองค์กรธุรกิจในประเทศไทยตำมนโยบำย Thailand  4.0 ของรัฐบำลได้ 
 อย่ำงไรก็ตำมกำรที่จะท ำให้กำรสื่อสำรองค์กร (Corporate communication) มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลได้นั้น จ ำเป็นต้องอำศัยกำรบูรณำกำรรูปแบบกำรสื่อสำรทั้ง 3 รูปแบบเข้ำด้วยกันเป็นหนึ่ง
เดียว โดยจะต้องมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยร่วมกันที่ เรียกว่ำ “Common starting  points (CSPs)”  
ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนส ำคัญ ได้แก่ Corporate strategy, Corporate identity และ Corporate 
image ซึ่งเป็นสิ่งที่นักกำรตลำดต้องก ำหนดไว้ก่อนวำงแผนกำรสื่อสำรองค์กร (ศิระ ศรีโยธิน, 2560 : 1274)  
 เบญริสำ ตันเจริญ (2562) ได้ศึกษำเรื่อง “กลยุทธ์กำรสื่อสำรภำยในองค์กรส ำหรับองค์กรขนำด
กลำงและขนำดเล็ก” โดยมีสำระส ำคัญคือ “กำรสื่อสำรที่ดี” ถือเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดควำมเข้ำใจ ควำมร่วมมือ ตลอดจนกำรประสำนงำนท่ีดี ด้วยแผนงำนต่ำง ๆ ที่จะ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม และตรงตำมเป้ำหมำย นอกจำกนี้ กำรสื่อสำรที่ดียังเป็นกลยุทธ์
ที่ส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ทั้งนี้ กำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพที่สุด
คือ กำรสื่อสำรที่เข้ำใจง่ำย ใช้วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในกำรกระตุ้นพลังในกำรท ำงำนและเพ่ิมประสิทธิผลของ
บุคลำกรในองค์กรเพื่อให้สำมำรถร่วมกันน ำพำองค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงสูงสุด  
 อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำกำรสื่อสำรจะเป็นกลยุทธ์ที่ส ำคัญที่สุดในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร หำก
ผู้บริหำรไม่มีภำวะผู้น ำและไม่สำมำรถน ำกลยุทธ์กำรสื่อสำรมำใช้อย่ำงชำญฉลำดและมีประสิทธิภำพแล้ว 
ย่อมจะน ำพำองค์กรไปสู่ควำมล้มเหลวได้ ไม่ว่ำองค์กรจะมีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไรและผู้บริหำรของ
องค์กรจะใช้กลยุทธ์ใดในกำรบริหำรจัดกำรก็ตำมภำวะผู้น ำของผู้บริหำรที่จะสำมำรถน ำพำองค์กรไปสู่
ควำมส ำเร็จนั้น ยังคงเป็นศำสตร์และศิลป์ที่มีควำมส ำคัญอยู่อย่ำงไม่เปลี่ยนแปลง (เบญริสำ ตันเจริญ, 2562 
: 204)  
 เกษรำภรณ์ สุตตำพงค์  ธำมน รัตนจินดำ และณัฐยำ ยวงใย (2563) ได้ศึกษำเรื่อง “กลยุทธ์กำร
สื่อสำรเพ่ือจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมในองค์กรยุคประเทศไทย 4.0” โดยมีสำระส ำคัญคือ  
กลยุทธ์กำรสื่อสำรเพ่ือจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมในองค์กรยุคประเทศไทย 4.0 ได้แก่ กลยุทธ์
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรสื่อสำรในองค์กร กลยุทธ์กำรติดตำมผลและกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ และกลยุทธ์
กำรสื่อสำรโดยกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ โดยกลยุทธ์ที่ได้น ำเสนอนั้นได้มำ
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จำกกำรทบทวนวรรณกรรม งำนวิจัย ทฤษฎี และแนวคิดต่ำง ๆ ที่มีเนื้อหำเกี่ยวข้องกับกำรสื่อสำรเพ่ือ
จัดกำรกับควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในองค์กรในรูปแบบของประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้ ปัจจุบัน
องค์กรแต่ละแห่งมีบุคลำกรจำกหลำกหลำยเชื้อชำติ ส่งผลให้มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม กลยุทธ์กำร
สื่อสำรเพ่ือจัดกำรควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมในองค์กรยุคประเทศไทย 4.0 จึงสำมำรถใช้เป็นแนวทำง
ให้บุคลำกรในองค์กรสร้ำงควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน และก่อให้เกิดกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ 
นอกจำกนี้ กลยุทธ์กำรสื่อสำรที่น ำเสนอนี้ สำมำรถสร้ำงรูปแบบกำรสื่อสำรเพ่ือให้ทุกคนในองค์กรเข้ำใจถึง
ควำมส ำเร็จขององค์กรและช่วยน ำพำองค์กรให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนกำรสื่อสำรให้ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 
เพ่ือเพ่ิมควำมเข้มแข็งแก่องค์กรและช่วยให้องค์กรจัดกำรกำรสื่อสำรที่ น ำไปสู่กำรบริหำรงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด (เกษรำภรณ์ สุตตำพงค์  ธำมน รัตนจินดำ และณัฐยำ ยวงใย, 
2563 : 134)  
 พิมพ์วิมล วงศ์สมุทร, ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ และปิยฉัตร ล้อมชวกำ (2562) ได้ศึกษำเรื่อง “กำร
สื่อสำรภำยในองค์กรของส ำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)” โดยมี
สำระส ำคัญคือ 1) รูปแบบกำรสื่อสำรภำยในองค์กรของส ำนักงำนส่งเสริมอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชำติ
ส่วนใหญ่เป็นกำรสื่อสำรแบบเป็นทำงกำร กำรสื่อสำรแบบสองทำง และกำรสื่อสำรแบบต่ำงหน่วยงำน โดย
ใช้สื่อโทรศัพท์ อีเมล ไลน์ เฟซบุ๊ก และอินทรำเน็ต 2) กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจต่อกำรสื่อสำรภำยใน
องค์กรในระดับมำก 3) กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมต้องกำรกำรสื่อสำรภำยในองค์กรในระดับมำก 4) ปัญหำด้ำน
กำรสื่อสำรภำยในองค์กรประกอบด้วย ข่ำวสำรไม่เป็นปัจจุบัน สื่อขำดควำมทันสมัย บุคลำกรขำดทักษะกำร
วิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรและขำดทักษะกำรใช้สื่อใหม่ 5) เพศและกำรศึกษำของบุคลำกรฯ ที่แตกต่ำงกันมี
ควำมพึงพอใจต่อกำรสื่อสำรภำยในองค์กรแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำ คัญทำงสถิติที่ระดับ .05 และ 6) เพศ 
อำยุ กำรศึกษำ หน้ำที่รับผิดชอบ และอำยุงำนของบุคลำกรฯ ที่แตกต่ำงกัน มีควำมต้องกำรด้ำนกำรสื่อสำร
ภำยในองค์กรแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 (พิมพ์วิมล วงศ์สมุทร  ไพบูรณ์ คะเชนท-
รพรรค ์และปิยฉัตร ล้อมชวกำ, 2562 : 314 - 315)  
 จำกประเด็นศึกษำเชิงวิชำกำรดังได้กล่ำวมำข้ำงต้น ได้สะท้อนให้เห็นสังเขปกระบวนกำรสื่อสำรใน
องค์กรว่ำมีควำมส ำคัญอย่ำงไร และกำรใช้ภำษำมีส่วนส ำคัญในทุกภำคส่วนของกำรสื่อสำร รวมไปถึง
สะท้อนให้เห็นกลยุทธ์กำรสื่อสำรในองค์กรต่ำง ๆ ว่ำมีควำมหลำกหลำยและสำมำรถน ำไปปรับใช้ในบริบท
กำรท ำงำนของตนเองในอนำคตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกนั้นกำรใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรยังมี
ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกในกำรสื่อสำรในทุก ๆ ระดับ 
 
สรุป 
 กำรสื่อสำรองค์กรคือกระบวนกำรใช้ภำษำเพ่ือสื่อสำรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ตลอดจนเป็นกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงบุคลำกรในองค์กร โดยมีองค์ประกอบของกำรสื่อสำรได้แก่ ผู้ส่ง
สำร (Sender) สำร (Message) ช่องทำงหรือสื่อ (Channel) และผู้รับสำร (Receiver) องค์ประกอบต่ำง ๆ 
ข้ำงต้นนี้จะประกอบสร้ำงเป็นกระบวนกำรเดียวกันภำยใต้บริบทของกำรส่ือสำรซึ่งจะแตกต่ำงไปตำม
สถำนกำรณ ์วัตถุประสงค์ ตัวบุคคล ตลอดจนปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง กำรสื่อสำรองค์กรมีควำมส ำคัญอย่ำง
มำกในแง่เป็นเครื่องมือส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรองค์กร กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกร รวมถึงเป็น
เครื่องมือที่จะช่วยขับเครื่ององค์กรไปสู่ควำมเจริญก้ำวหน้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็ตำม กำรสื่อสำร
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องค์กรจะบรรลุเป้ำหมำยได้นั้น ก็ต้องอำศัยกลยุทธ์กำรสื่อสำรเป็นส ำคัญ โดยอำจเลือกใช้รูปแบบกำรสื่อสำร
แบบเป็นทำงกำรหรือไม่เป็นทำงกำร หรือหำกยึดหลักกำรตอบสนองก็จะมีวิธีกำรสื่อสำร 2 วิธีคือ กำรสื่อสำร
ทำงเดียว (One Way Communication) และกำรสื่อสำรสองทำง (Two Way Communication) หรือหำก
เน้นกำรสื่อสำรตำมโครงสร้ำงสำยงำนในองค์กำรก็จะมีวิธีกำรสื่อสำร 3 ลักษณะคือ กำรสื่อสำรจำกบนลง
ล่ำง (Downward Communication) กำรสื่อสำรจำกล่ำงขึ้นบน (Upward Communication) และกำร
สื่อสำรตำมแนวรำบ (Horizontal Communication) ทั้งนี้ กำรสื่อสำรในองค์กรจะประสบผลส ำเร็จทั้งใน
ปัจจุบันและในอนำคตได้นั้น บุคลำกรทุกฝ่ำยในองค์กรควรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรอย่ำงสม่ ำเสมอ
โดยเฉพำะทักษะในกำรใช้ภำษำ ไม่ว่ำจะเป็น กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน 
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กิจกรรมเสนอแนะเพื่อเสริมการเรียนรู้ 
 
 จงใช้หลักและกลยุทธ์กำรสื่อสำรในองค์กร มำอภิปรำยหลังจำกชมคลิปวิดิทัศน์ประกอบ 
กำรบรรยำยของ ผศ. ดร. สุวิชิต ชัยดรุณ ดังนี้ 

 

ที่มาของคลิป 
https://www.youtube.com/watch?v=0vwVH_cDtSY&t=927s 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
การพัฒนาทักษะการรับสารและส่งสาร 

ในงานวิชาชีพ : การฟัง การอ่าน และการเขียน 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
• สำมำรถใช้ทักษะทำงภำษำไทยในกำรรับสำรและส่งสำรในงำนวิชำชีพได้ 

ประเด็นการศึกษา 
• ทักษะกำรรับสำรและกำรส่งสำร 
• กำรอ่ำนและกำรฟังอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
• กำรพัฒนำทักษะเพ่ือกำรสื่อสำรและส่งสำรในงำนวิชำชีพ 
• ประเด็นศึกษำเชิงวิชำกำรที่เก่ียวข้อง 
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1. ทักษะการรับสารและการส่งสาร 
 มนุษย์ใช้ภำษำเป็นเครื่องมือในกำรสื่อควำมรู้สึกนึกคิดให้สำมำรถเข้ำใจกันได้ ในชีวิตประจ ำวัน
มนุษย์ใช้ภำษำในกำรรับสำร ไม่ว่ำจะเป็นควำมคิด ควำมรู้ ประสบกำรณ ์หรือควำมรู้สึกของผู้อื่น โดยวิธีกำร
อ่ำนและกำรฟัง และใช้ภำษำเพ่ือกำรส่งหรือถ่ำยทอดสำร คือ ควำมรู้สึกนึกคิดประสบกำรณ์ของตนไปยัง
บุคคลอื่นโดยใช้วิธีกำรพูดและกำรเขียน ดังที่ สุทธิวรรณ อินทะกนก (2559 : 20) กล่ำวว่ำ ในชีวิตประจ ำวัน
ของมนุษย์จะมีกำรส่งสำรและรับสำรอยู่ตลอดเวลำ บำงต ำรำเรียกกำรส่งสำรว่ำ “กำรเข้ำรหัสสำร” และ
เรียกกำรรับสำรว่ำ “กำรถอดรหัสสำร” ดังนั้น จึงสำมำรถแบ่งรูปแบบของกำรสื่อสำรตำมลักษณะดังกล่ำวนี้
ได้ 2 ประเภท คือ 
 1) การส่งสาร (Expressive Skills) ได้แก่ วิธีกำรที่ผู้ส่งสำรเสนอสำรไปสู่ผู้รับสำรด้วยกำรพูดและ
กำรเขียน 
  1.1) กำรพูด หมำยถึง กำรสื่อควำมหมำยของมนุษย์ด้วยกำรเปล่งเสียงออกมำเป็นเรื่องรำว 
และมีกิริยำท่ำทำงเป็นเครื่องถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมคิด และควำมรู้สึกจำกผู้พูดไปยังผู้ฟัง 
  1.2) กำรเขียน หมำยถึง กำรแสดงควำมรู้ ควำมคิด และควำมรู้สึกออกมำให้ผู้อ่ืนรับรู้ด้วย
วิธีกำรถ่ำยทอดออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร 
 2) การรับสาร (Receptive Skills) ได้แก่ วิธีกำรที่ผู้รับสำรถอดรหัสสำรด้วยกำรฟังและกำรอ่ำน 
  2.1) กำรฟัง หมำยถึง กำรได้ยินและเข้ำใจควำมหมำยของเรื่องรำวได้ตรงตำมจุดประสงค์
ของผู้พูด พร้อมทั้งสำมำรถใช้วิจำรณญำณพิจำรณำคุณค่ำของเรื่องที่ฟังได้ด้วย 
  2.2) กำรอ่ำน หมำยถึง กำรแปลควำมหมำยของตัวอักษรออกมำเป็นแนวคิดหรือถ้อยค ำ 
แล้วน ำควำมคิดนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือกำรรับรู้ควำมหมำยจำกตัวอักษรในหนังสือหรือสิ่งที่พิมพ์  
เป็นทักษะที่มี ควำมสัมพันธ์กับกำรเขียน เนื่องจำกผู้ อ่ำนต้องรับรู้  เข้ำใจผ่ำนตัวอักษร โดยอำศัย
ประสบกำรณ์ กำรคิด วิเครำะห์ ตีควำม จนผู้อ่ำนเข้ำใจสำมำรถน ำสิ่งที่ได้จำกกำรอ่ำนไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน
ได้ จุดมุ่งหมำยของกำรอ่ำนจะแตกต่ำงกันไป บำงคนอ่ำนเพ่ือศึกษำหำควำมรู้ บำงคนอ่ำนเพ่ือควำมบันเทิง 
หำควำมเพลิดเพลินจำกกำรอ่ำน ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประ โยชน์ และ บำงคนอ่ำนเพ่ือพัฒนำตนเอง แม้จะมี
จุดมุ่งหมำยในกำรอ่ำนที่แตกต่ำงกันแต่กำรอ่ำนต้องอำศัยกระบวนกำรคิด กำรตีควำม เพ่ือหำสำระส ำคัญ 
ประเด็นส ำคัญของเรื่องที่อ่ำน แล้วน ำข้อมูลที่ได้จำกำรอ่ำนมำวิเครำะห์วิจำรณ์ สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้มำ
พัฒนำตนให้เกิดประโยชน์และมำปฏิบัติตำมได้อย่ำงเหมำะสม 
 นอกจำกลักษณะควำมแตกต่ำงของกำรส่งสำรและกำรรับสำรข้ำงต้น จุดมุ่งหมำยของกำรส่งสำร
และกำรรับสำรก็มีควำมแตกต่ำงกันดังนี้ (สุทธิวรรณ อินทะกนก, 2559 : 17) 
 จุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร 
 1) เพ่ืออธิบำย บรรยำย เล่ำ สอน แจ้งให้ทรำบ (to inform) 
 2) เพ่ือถำมให้ได้ค ำตอบ (to question) 
 3) เพ่ือจรรโลงใจ (to inspire) 
 4) เพ่ือผ่อนคลำยหรือให้ควำมเพลิดเพลิน (to entertain) 
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 5) เพ่ือโน้มน้ำวหรือชักจูงใจ (to persuade) 
 จุดมุ่งหมายของผู้รับสาร 
 1) เข้ำใจ ได้ข้อมูล มีควำมรู้ รับทรำบ คล้อยตำมถ่ำยทอด เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
 2) เพ่ือรับทรำบค ำถำมและให้ค ำตอบ 
 3) เกิดควำมเข้ำใจซำบซึ้ง มีจินตนำกำร คล้อยตำม ควำมรู้สึกชื่นชม จิตใจถูกยกระดับสูงขึ้น  
เกิดอำรมณค์ล้อยตำม 
 4) สนุกรื่นเริง คลำยควำมตึงเครียด น ำสำรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 5) เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงทัศนคติ  ควำมเชื่อ ค่ำนิยม หรือกำรกระท ำ กำรลงมือปฏิบัติ  
เกิดอำรมณค์ล้อยตำม 
 จะเห็นได้ว่ำ กำรสื่อสำรจะประสบผลส ำเร็จได้นั้น ผู้ส่งสำรและผู้รับสำรควรจะพัฒนำทักษะให้
ครอบคลุมทุกด้ำน เพรำะบุคคลหนึ่งคนอำจเป็นได้ทั้งผู้ส่งสำรและรับสำรในเวลำเดียวกัน ที่ส ำคัญไม่ว่ำจะ
เป็นผู้ส่งสำรหรือผู้รับสำรควรมีจุดมุ่งหมำยท่ีชัดเจนเป็นอันดับแรก 
 
2. การฟังและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

 2.1 ความหมายและความส าคัญของวิจารณญาณ 
 วิจำรณญำณนั้น เป็นกระบวนกำรคิดตัดสินใจอย่ำงรอบคอบด้วยเหตุผล ดังทีม่ีผู้ให้ค ำนิยำมไว้ดังนี้ 
 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2544 : 4) ได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำวิจำรณญำณว่ำ ปัญญำที่สำมำรถ
รู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้อง โดยวิจำรณญำณนั้น เกิดจำกกำรคิดใคร่ครวญเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่ำงลึกซึ้งจนเกิด
ควำมเข้ำใจ โดยไม่จ ำเป็นต้องมีกำรโต้แย้งในลักษณะเดียวกับกำรวิพำกษ์ 
 สุวิทย์  มูลค ำ (2553 : 11) ได้ให้ค ำนิยำมของค ำว่ำวิจำรณญำณว่ำ กำรคิดที่มีเหตุผลโดยผ่ำน 
กำรพิจำรณำไตร่ตรองอย่ำงรอบคอบ มีหลักเกณฑ์ มีหลักฐำนที่เชื่อถือได้ เพ่ือน ำไปสู่กำรสรุปและ 
กำรตัดสินใจที่มีประสิทธิภำพว่ำสิ่งใดถูกต้อง สิ่งใดควรเชื่อ สิ่งใดควรเลือก หรือสิ่งใดควรท ำ 
 จำกค ำนิยำมและกำรให้ควำมหมำยข้ำงต้นอำจกล่ำวได้ว่ำ วิจำรณญำณ หมำยถึง กำรใช้สติปัญญำ
และองค์ควำมรู้มำคิดพิจำรณำ ตีควำม วิเครำะห์ ประเมิน และอธิบำยอย่ำงรอบคอบและมีเหตุผล อันจะ
น ำไปสู่กำรตัดสินใจอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 นอกจำกนี้กำรคิดแบบมีวิจำรณญำณนั้น ยังก่อให้เกิดควำมเข้ำใจในกระบวนกำรสื่อสำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สำมำรถฟัง พูด อ่ำน เขียนได้เข้ำใจง่ำย ถ่ำยทอดข้อมูลได้อย่ำงถูกต้องและครอบคลุม รู้จักตั้ง
ค ำถำม มีควำมสงสัยใคร่รู้ และรู้จักค้นหำค ำตอบด้วยกระบวนกำรที่น่ำเชื่อถือ ถูกต้อง และสมเหตุสมผล 
 
 2.2 การฟังอย่างมีวิจารณญาณ 

German K. (2000 : 41 – 42) ได้กล่ำวถึงกำรสื่อสำรอย่ำงมีวิจำรณญำณว่ำ กำรที่เรำได้มี 
กำรตัดสินใจในสิ่งที่ได้ฟัง หรือได้ยินมำนั้น เรำจะยอมรับหรือไม่รับข้อมูลเหล่ำนั้นหรือไม่ ก็เพ่ือที่จะป้องกัน
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ตัวเรำจำกข้อมูลที่ล้ำสมัย หรือข้อมูลที่อำจเป็นเท็จได้ ทักษะกำรฟังอย่ำงมีวิจำรณญำณจ ำเป็นจะต้องฝึก  
ตั้งค ำถำม โดยใช้กำรพิจำรณำประเด็นต่ำงๆ เหล่ำนี้ คือ 
 1. บริบทของการพูด คือ มีกำรพิจำรณำวัตถุประสงค์ของกำรสื่อสำร สถำนกำรณ์ รวมถึงโอกำสของ
กำรสื่อสำรในครั้งนั้นอย่ำงละเอียด 
 2. ลักษณะทางกายภาพ คือ สภำพแวดล้อม หรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เช่น อุณหภูมิ สภำพอำกำศ 
ขนำดของสถำนที่ เหล่ำนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสมำธิในกำรฟังเป็นอย่ำงมำก  
 3. อคติ คือ กำรลด หรือตัดอคติ ได้ได้ยินหรือได้รับฟังมำก่อน ไม่ควรตัดสินผู้พูดในสิ่งที่ได้ยินหรือรับ
ฟังมำ 
 4. ควรวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ คือ พิจำรณำจำกกำรพูดว่ำมีควำมน่ำเชื่อถือมำกน้อยเพียงใด 
 5. มีการเตรียมตัวล่วงหน้า คือ กำรพิจำรณำว่ำข้อมูลที่น ำมำมีกำรน ำเสนออย่ำงถูกต้องหรือไม่  
ไม่ซับซ้อน และมีควำมชัดเจนมำกน้อยเพียงใด  
 6. ดูข้อมูล สถิติของผู้พูดว่ำมีควำมน่ำเชื่อถือมำกน้อยเพียงใด โดยเฉพำะข้อมูลใหม่ ๆ ที่เรำไม่ทรำบ
มำก่อน 

7. โครงสร้างของการน าเสนอ กำรล ำดับควำมคิด กำรเชื่อมโยง มีควำมสมเหตุสมผล ควำมชัดเจน 
และข้อมูลที่ครบถ้วน ไม่ตกหล่น 

8. ผู้พูดมีการน าเสนอหลักฐานท่ีชัดเจนหรือไม่ โดยเฉพำะข้อมูลที่ต้องมีกำรตัดสินใจ เพ่ือที่จะได้มี
กำรวิเครำะห์ข้อมูลเหล่ำนั้นไปใช้เป็นข้อสนับสนุนในกำรตัดสินใจว่ำข้อมูลเหล่ำนั้นมีควำมน่ำเชื่อถือหรือไม่  

9. นักพูดที่ดีต้องเป็นผู้ฟังท่ีดี คือมีกำรเปิดโอกำสให้ผู้อ่ืนได้แสดงควำมคิดเห็นหรือตั้งค ำถำมจำกสิ่ง
ที่ได้ฟัง เพ่ือเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศของกรสื่อสำรให้ดียิ่งขึ้น 
 กำรฟังอย่ำงมีวิจำรณญำณ เป็นกำรฟังที่มีควำมซับซ้อนและลึกกว่ำกำรฟังเพ่ือจับใจควำมเนื่องจำก
ในขั้นกำรใช้วิจำรณญำณ ผู้ฟังต้องใช้ควำมคิดวิเครำะห์ใคร่ครวญและประเมินค่ำเรื่องที่ได้ฟังกำรฟังลักษณะ
นี้เรำมักพบเห็นในรูปของ กำรโฆษณำชวนเชื่อ กำรปลุกระดม กำรโต้วำที กำรตอบปัญหำ ฯลฯ จึงควรมี
หลักในกำรฟังดังนี้ 
 1) วิเครำะห์เจตนำของผู้พูดว่ำเป็นไปในลักษณะใด เช่น โฆษณำหำเสียง บอกกล่ำว ยุยง ให้ควำมรู้ 
กำรโน้มน้ำวใจ เป็นต้น ซึ่งเจตนำของผู้พูดอำจเป็นกำรแสดงตรง ๆ หรือบอกโดยอ้อมก็ได้ 
 2) ไตร่ตรองโดยใช้เหตุผลประกอบ หำกสำรที่ได้ฟังมีควำมลึกซึ้งซับซ้อน อำจตีควำมโดยใช้ทักษะ
กำรคิดขั้นสูงด้วย 
 3) วินิจฉัยควำมจริงใจของผู้พูด 
 4) ประเมินค่ำเรื่องที่ได้ฟังว่ำเป็นไปได้มำกน้อยเพียงใด น่ำเชื่อถือหรือไม่เพียงใด มีประโยชน์ต่อกำร
น ำไปใช้หรือไม ่
 5) น ำประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรฟังอย่ำงมีวิจำรณญำณไปใช้ต่อไป 
 ผู้อ่ำนและผู้ฟังจ ำเป็นต้องมีทักษะกำรคิดที่ดี รู้จักฝึกฝน วิเครำะห์สำร รู้จักใช้ควำมคิดวิเครำะห์
วิจำรณญำณ เพ่ือวิเครำะห์ลักษณะหรือสำระของสำรที่ได้รับให้มำกที่สุด 
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2.3 ลักษณะการฟังที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
 Sulliuan, A. D. (2001 : 24) ได้กล่ำวว่ำ “กำรฟังที่ดีและมีประสิทธิภำพนั้น มีควำมส ำคัญอย่ำงมำก
โดยเฉพำะในด้ำนกำรสื่อสำรภำยในองค์กร และมีควำมเกี่ยวข้องในกำรท ำงำนให้เกิดควำมรำบรื่น มี
ประสิทธิภำพ รวมถึงส่งเสริมให้พนักงำนภำยในองค์กรเกิดกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรสื่อสำรในดียิ่งขึ้น” ซึ่ง
ลักษณะส่งเสริมกำรสื่อสำรให้มีประสิทธิภำพนั้นต้องมีดังนี้ 
 1. ต้องฟังด้วยความอดทน แม้ว่ำสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ในกำรฟังอำจไม่เอ้ืออ ำนวย เช่น อำกำศที่
ร้อน หรือหนำวมำกเกินไป เสียงที่ดังรบกวน สถำนที่ไม่เหมำะสม เป็นต้น  
 2. ต้องมีฟังและมีสมาธิในสิ่งท่ีก าลังฟัง ควรมีกำรจับใจควำมส ำคัญของเรื่องที่พูดเพ่ือให้ได้ จึงต้อง
ใช้สมำธิในกำรฟังให้มำกยิ่งขึ้น เพ่ือให้กำรสื่อสำรเกิดควำมเข้ำใจตรงกัน 
 3. มีปฏิกิริยาขณะพูด เช่น กำรพยักหน้ำ กำรสบตำ และไม่พูดแทรกขณะพูด อวัจนภำษำเหล่ำนี้จะ
ช่วยให้ผู้พูดเห็นปฏิกิริยำว่ำผู้ฟังก ำลังให้ควำมสนใจ หรือตั้งใจฟังในสิ่งที่ก ำลังพูดอยู่หรือไม่ 
 4. การตั้งค าถามหรือการถามกลับ กำรทวนค ำถำมกลับก็เป็นกำรแสดงปฏิกิริยำว่ำผู้ฟังก ำลังตั้งใจ
ฟังหรือสนใจในสิ่งที่ผู้พดก ำลังพูดอยู่ 
 5. ต้องเป็นผู้ฟังที่สนับสนุนผู้พูด เช่น ไม่พูดขัด ไม่รบกวนกำรสื่อสำร และมีกำรฟังด้วยควำมตั้งใจ 
 
 2.4 ความส าคัญของการอ่าน 

กำรอ่ำนคือกำรรับรู้ควำมหมำยของสำรและกำรแปลตัวหนังสือออกมำเป็นเสียงและควำมหมำย 
ดังนั้น กำรอ่ำนจึงมีเป้ำหมำยอยู่ที่ ผู้อ่ำนต้องเข้ำใจสำร และรับรู้ควำมหมำยของสิ่งที่อ่ำนได้ (ปรียำ หิรัญ
ประดิษฐ์, 2532 : 8) อำจกล่ำวได้ว่ำ กำรอ่ำนมีควำมส ำคัญต่อชีวิตมนุษย์ กำรอ่ำนท ำให้เข้ำใจสำระส ำคัญ
ของเรื่อง ท ำให้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ และเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำตนเองในด้ำนต่ำง ๆ   
 
 2.5 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
 หลักกำรอ่ำนอย่ำงมีวิจำรณญำณ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) พิจำรณำควำมถูกต้องของภำษำ เช่น ควำมหมำยของค ำ กำรเรียงค ำในประโยค กำรเว้นวรรค
ตอน เป็นต้น 
 2) พิจำรณำควำมต่อเน่ืองของประโยคเม่ือน ำมำเรียงกันเป็นประโยค สังเกตควำมสอดคล้องของ
เนื้อควำมและเหตุผล 
 3) พิจำรณำควำมต่อเนื่องของข้อควำม หรือเรื่องรำวระหว่ำงใจควำมส ำคัญกับส่วนขยำยของ
ข้อควำม 
 4) ผู้อ่ำนควรพิจำรณำควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมรู้ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ข้อควำมที่แสดงอำรมณ์
ควำมรู้สึก เพ่ือจะได้น ำมำพิจำรณำประกอบกำรตัดสินใจได้ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับควำมเป็นจริงมำกท่ีสุด 
 5) พิจำรณำควำมสัมพันธ์ของเนื้อเรื่องที่อ่ำนในภำพรวมว่ำมีควำมเหมำะสมน่ำสนใจมีควำมเป็นไป
ได้เพียงไรท ำให้เกิดควำมรู้ควำมคิดอย่ำงไร 
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 หำกผู้อ่ำนสำมำรถอ่ำนโดยใช้วิจำรณญำณประกอบจะท ำให้ผู้อ่ำนนั้นสำมำรถเข้ำใจนัยยะของเรื่อง
หรือเข้ำใจควำมหมำยในระดับที่สูงกว่ำระดับตัวอักษรคือสำมำรถตีควำมให้เข้ำใจแนวคิดหรือเจตนำของ
ผู้เขียนได้รวมไปถึงกำรเข้ำใจควำมสัมพันธ์ของสำรและสำมำรถน ำสิ่งที่ได้จำกกำรอ่ำนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
 
3. การพัฒนาทักษะการรับสารและส่งสารในงานวิชาชีพ 
 กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน เป็นทักษะที่ส ำคัญมำกในกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน โดยเฉพำะ
ในบริบทกำรท ำงำนที่ต้องใช้ภำษำเพ่ือกำรติดต่อสื่อสำรอยู่เสมอ นอกจำกนี้ กำรติดต่อสื่อสำรที่ดีและไม่มี
อุปสรรคจะช่วยให้กระบวนกำรท ำงำนด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นที่พอใจแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ำยในกำรท ำงำน ตลอดจนส่งผลต่อคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำน ก่อให้เกิดควำมสุขและสร้ำงงำนที่มี
คุณภำพ ดังนั้น กำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำไทยในงำนวิชำชีพจึงเป็นสิ่งส ำคัญที่ช่วยให้กำรท ำงำนประสบ
ควำมส ำเร็จ ดังรำยละเอียดทีจ่ะกล่ำวถึงในหัวข้อต่อไปนี้ 
 3.1 การเขียนประวัติย่อ (Resume) เพื่อการสัมภาษณ์งาน 
 กำรเขียนประวัติย่อถือเป็นทักษะพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นอย่ำงมำกก่อนจะได้เริ่มท ำงำนจริง เพรำะประวัติ
ย่อหรือ Resume เป็นกำรเขียนสรุปข้อมูลเกี่ยวกับตัวเรำเพ่ือให้นำยจ้ำงรู้จักตัวเรำได้อย่ำงรวดเร็ว และ
ครอบคลุมที่สุดเมื่อมีกำรสัมภำษณ์งำน ดังที่ จีนำ จีนำฟู (2563 : 19 - 21) วิทยำกรด้ำนกำรสื่อสำรได้
แนะน ำองค์ประกอบภำยในประวัติย่อ (Resume) ไว้ว่ำควรจะประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว จุดเด่นของตัวเอง 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน กำรศึกษำ รำงวัลต่ำง ๆ ที่เคยได้รับ และทักษะหรือควำมสำมำรถพิเศษอ่ืน ๆ  
ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 องค์ประกอบภายในประวัติย่อ (Resume) 
  1) ข้อมูลส่วนตัว 
  ชื่อ-นำมสกุล ชัดเจน ถูกต้อง รูปถ่ำย ดูดี เห็นหน้ำตรงชัดเจนและแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย 
อีเมลเป็นทำงกำร เพ่ือควำมน่ำเชื่อถือ เช่น ชื่อ.นำมสกุล@abcd.com เบอร์โทรศัพทถ์ูกต้อง 
  2) จุดเด่นของตัวเอง 
  แนะน ำตัวเองให้นำยจ้ำงรู้จักพอสังเขป เป็นไฮไลต์ที่ดึงควำมสนใจชวนให้ดูรำยละเอียด
ในเรซูเม่เพ่ิมเติม ต่อมำถ้ำมีประสบกำรณ์ที่โดดเด่นและเกี่ยวข้องกับต ำแหน่งที่สมัครก็น ำประสบกำรณ์
ขึ้นมำก่อน ถ้ำไม่มี ก็พูดถึงประวัติกำรศึกษำได ้
  3) ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
  เรียงข้อมูลจำกปัจจุบันไปหำอดีตเสมอ ส ำหรับนักศึกษำจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบกำรณ์ 
กำรท ำงำน สำมำรถระบุประสบกำรณ์อ่ืน ๆ เพ่ือช่วยให้เรซูเม่น่ำสนใจมำกขึ้น อำจเป็นกิจกรรมที่ท ำใน
มหำวิทยำลัย อำสำสมัคร กำรออกค่ำย กำรฝึกงำน หรือกำรท ำงำนนอกเวลำ (Part – Time) 
  4) กำรศึกษำ 
  เรียบเรียงข้อมูลจำกปัจจุบันไปหำอดีตเสมอ หำกผลกำรเรียนดีกำรระบุเกรดเฉลี่ยก็ถือว่ำ
เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจได้ดี 
  5) รำงวัลต่ำง ๆ ที่เคยได้รับ  
  เรียบเรียงรำงวัลที่ใหญ่หรือเกี่ยวข้องกับต ำแหน่งที่สมัครก่อน จะช่วยให้นำยจ้ำงสนใจมำกขึ้น 
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  6) ทักษะหรือควำมสำมำรถพิเศษอ่ืน ๆ 
  ถ้ำมีทักษะหรือควำมสำมำรถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับต ำแหน่งที่สมัครจะดีมำก เช่น ทักษะ
ภำษำอังกฤษทักษะกำรพิมพ์ดีด 
  ทั้งนี้ผู้เขียนประวัติย่อ (Resume) ควรทรำบสิ่งที่เหมำะสมและไม่เหมำะสมในกำรเขียน 
ดังนี้ 
  สิ่งท่ีเหมาะสม 

• รูปดูดีแต่งตัวอย่ำงเป็นทำงกำร 

• ควำมสั้นกระชับของเนื้อหำ จบใน 1 หน้ำ A4 

• ถ้ำส่งเป็นไลฟ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น PDF ให้ปรับขนำดไฟล์ให้มีขนำดเล็ก 

• ตรวจสอบค ำผิด – ถูกอย่ำงรอบคอบ 
 

  สิ่งท่ีไม่เหมาะสม 

• ใช้รูปหน้ำเอียง ไม่ชัด แต่งตัวไม่สุภำพ 

• ใช้กระดำษไม่ถูกประเภท เช่น กระดำษสีฉูดฉำด กระดำษมีกลิ่น เป็นต้น 

• กระดำษถูกพับหรือมีรอยยับ 

• ใช้ตัวอักษรเป็นลวดลำย อ่ำนยำก 
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างการจัดวางองค์ประกอบประวัติย่อ (Resume) 
 ทีม่า : https://bit.ly/3voSYJG  
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 3.2 การเขียนสรุปความ  
 กำรสรุปควำม คือ กำรเก็บใจควำมส ำคัญจำกสำรท่ีได้ฟังหรืออ่ำน มำเรียบเรียงใหม่ให้มีใจควำม
ครบถ้วน กระชับ เข้ำใจง่ำย และสำมำรถสื่อสำรให้ผู้รับสำรเข้ำใจได้   ในกำรท ำงำนผู้รับสำรต้องติดต่อกับ
ผู้คนหลำยประเภท ทักษะกำรสรุปควำมจึงเป็นสิ่งส ำคัญที่ต้องใช้ในกำรสื่อสำรเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ 
ที่ชัดเจน และสำมำรถถ่ำยทอดให้ผู้อ่ืนเข้ำใจได้อย่ำงรวดเร็ว กำรสรุปควำมแบ่งเป็นกำรสรุปควำมจำก 
กำรฟังหรือกำรอ่ำน ดังนี้  
 1) กำรสรุปควำมจำกกำรฟัง เช่น ฟังสำรให้ควำมรู้ ฟังกำรบรรยำย ข่ำว กำรอภิปรำย กำรประชุม 
ผู้รับสำรต้องมีสมำธิ ตั้งใจ เพื่อจะรับสำระส ำคัญและจับประเด็นที่ผู้ส่งสำรต้องกำรสื่อให้ครบถ้วน  
 2) กำรสรุปควำมจำกกำรอ่ำน เช่น กำรอ่ำนบันทึก จดหมำย รำยงำน เอกสำรในกำรติดต่อสื่อสำร
ต่ำง ๆ ในกำรท ำงำน กำรอ่ำนเอกสำรต้องอ่ำนให้ละเอียด เก็บใจควำมส ำคัญ รวมทั้งจุดประสงค์ในกำร 
ส่งสำรให้ได้  
 หลักการสรุปความ มีดังนี้ 
 1) จับประเด็นในกำรฟังหรืออ่ำนให้ได้ โดยบอกได้ว่ำ ใคร ท ำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่ำงไร และมี
จุดประสงค์อย่ำงไร  
 2) บันทึกสำระส ำคัญ สรุปเรื่องให้ได้ใจควำมครบถ้วน เข้ำใจง่ำย โดยบันทึกรำยละเอียดในกำรรับ
เรื่อง ดังนี้  

เรื่อง .......................................ของ/จำก................................................................. ......................................... 
วันที่...................................................... เพื่อ........................................................... ......................................... 
(เนื้อเรื่อง) ...................................................................... .................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................ 
................................................................................................................................ ......................................... 

3.3 การเขียนย่อหน้า  
 ย่อหน้ำ คือ ข้อควำมที่มีใจควำมส ำคัญของเรื่องและมีกำรขยำยใจควำมส ำคัญของเรื่องให้ได้
ใจควำมส ำคัญชัดเจน เป็นกำรเริ่มต้นใจควำมใหม่ กำรเขียนย่อหน้ำที่ดีต้องมีใจควำมส ำคัญเพียงเรื่องเดียว 
กำรเขียนเรื่องรำวต่ำง ๆ จะประกอบด้วยกำรเขียนย่อหน้ำหลำย ๆ ย่อหน้ำ มำร้อยเรียงต่อเนื่องกัน  
กำรเรียบเรียงควำมคิดในกำรเขียนย่อหน้ำจึงเป็นสิ่งส ำคัญ กำรเขียนย่อหน้ำที่ดีเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐำนใน
กำรเขียนต่ำง ๆ ย่อหน้ำที่ดีในกำรเขียนต้องประกอบด้วย  
 1) มีเอกภาพ คือ มีใจควำมส ำคัญเพียงเรื่องเดียว กำรขยำยหรือให้รำยละเอียดจะต้องเก่ียวข้องกับ
ใจควำมส ำคัญ ไม่กล่ำวออกไปนอกเรื่อง ชัดเจน แจ่มแจ้ง  
 2) มีสัมพันธภาพ คือ เรียบเรียงข้อควำมในย่อหน้ำได้เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน อำจล ำดับควำมจำก
เหตุไปหำผล หรือให้ข้อสรุปของเรื่องแล้วให้รำยละเอียด หรือล ำดับควำมตำมเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นตำมเวลำ 
นอกจำกสัมพันธภำพในย่อหน้ำแล้ว ควรเขียนย่อหน้ำแต่ละย่อหน้ำให้มีสัมพันธภำพระหว่ำงกันโดยกำร
เรียบเรียงควำมคิดให้ต่อเนื่องในกำรเขียนด้วย  
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 3) มีสารัตถภาพ คือ มีกำรเน้นย้ ำใจควำมส ำคัญของเรื่องที่ควรเน้น กำรเน้นใจควำมส ำคัญของ
เรื่อง อำจท ำได้โดยกำรน ำประโยคใจควำมส ำคัญมำเขียนไว้ต้นย่อหน้ำ หรือท้ำยย่อหน้ำ หรือเพ่ิมสัดส่วน
ของเนื้อหำที่ต้องกำรเน้นให้มำกกว่ำกำรให้รำยละเอียดก็ได้ 
   

 3.4 การเขียนบันทึกสื่อสารในส านักงาน   
 กำรเขียนบันทึก หมำยถึง กำรเขียนสื่อสำรภำยในองค์กรเพ่ือกิจธุระต่ำง ๆ  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ
ถ่ำยทอดเรื่องรำว ชี้แจง มอบหมำยงำน สั่งกำร ขออนุมัติ นัดหมำย  แสดงควำมคิดเห็น  เป็นต้น กำรเขียน
บันทึกมีประโยชน์ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อสื่อสำร มีหลักฐำนเป็นลำยลักษณ์อักษร และช่วย
เตือนควำมจ ำในติดต่องำนได้อีกด้วย  กำรเขียนบันทึกเพ่ือสื่อสำรภำยในองค์กร เช่น 
 1) บันทึกการรับโทรศัพท์  
 เมื่อมีผู้ฝำกข้อควำมไว้ ผู้รับโทรศัพท์ควรเขียนข้อควำมให้ครบถ้วน โดยสอบถำมชื่อผู้ฝำกข้อควำม 
และหมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อกลับได้ และบันทึกชื่อวันเวลำของผู้รับโทรศัพท์ไว้ด้วย  
ตัวอย่าง  

 

ภาพที่ 2 บันทึกการรับโทรศัพท์ 
 

 2) บันทึกย่อเรื่อง    
 เมื่อมีจดหมำยจำกภำยนอกถึงผู้บังคับบัญชำ เจ้ำหน้ำที่ผู้ใต้บังคับบัญชำจะเป็นผู้ย่อเรื่อง โดยย่อใน
บันทึกปะหน้ำจดหมำย หรือเรื่องรำวนั้น หำกผู้บังคับบัญชำต้องกำรอ่ำนละเอียดก็จะอ่ำนจำกจดหมำยนั้น 
หำกไม่จ ำเป็นก็จะลงนำมรับทรำบหรือบันทึกสั่งกำรให้ปฏิบัติต่อไป เช่น  

 

บันทึกการรับโทรศัพท์ 
ถึง................................. 
จำก ..................................... 
โทรศัพท์หมำยเลข .................................................... 
  
 ข้อควำมที่ฝำกไว้.......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
      ผู้รับโทรศัพท์..................................................... 
       (วัน.................................  เวลำ........................)  
 

เรียน ผู้อ ำนวยกำร.................... 

 เพื่อโปรดทรำบ  
 สมควรแจ้งผู้เกี่ยวข้องตำมค ำสั่งด ำเนินกำรต่อไป  

(ลงช่ือ) 
ต ำแหน่ง 
วันเดือนป ี
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ภาพที่ 3 บันทึกย่อเรื่อง 

ตัวอย่างบันทึกย่อเรื่อง 

 
ภาพที่ 4 ตัวอย่างบันทึกย่อเรื่อง 

  
3) บันทึกสั่งการ เมื่อผู้บังคับบัญชำได้รับบันทึกย่อเรื่อง ก็จะเขียนสั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง

น ำไปปฏิบัติ โดยบันทึกไว้ท้ำยบันทึกย่อเรื่องนั้น อำจเรียนให้ทรำบ หรือสั่งให้ด ำเนินกำรต่อแล้วรำยงำนให้
ทรำบ เช่น  

 
ภาพที่ 5 บันทึกสั่งการ 

   
4) บันทึกรายงาน   เป็นกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ ในเรื่องที่ได้รับค ำสั่ง

มำ หรือรำยงำนเรื่องรำวที่ตนได้พบเห็นหรือจ ำเป็นต้องรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบเพ่ือประโยชน์ต่อกำร
ท ำงำน  กำรบันทึกรำยงำน  ผู้ท ำบันทึกต้องเขียนสำระส ำคัญที่เป็นเหตุกำรณ์ควำมเป็นมำของเรื่อง 
รำยละเอียดกำรปฏิบัติ ผลกำรปฏิบัติ ปัญหำ อุปสรรค  ข้อขัดข้อง พร้อมแสดงควำมคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชำ เพ่ือสำมำรถพิจำรณำสั่งกำรได้กำรรำยงำนที่พึงประสงค์นั้น ไม่ควรรำยงำน
เพียงที่มำของเรื่อง รำยละเอียดกำรปฏิบัติ และผลกำรปฏิบัติเท่ำนั้น ควรรำยงำนให้ทรำบถึงปัญหำอุปสรรค 
พร้อมข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอด้วย  ถึงแม้จะไม่มีปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนจริงๆ  ก็สำมำรถ
แสดงข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอในกำรพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นได้ 
 5) บันทึกความคิดเห็น เป็นบันทึกที่น ำเสนอควำมคิดเห็นต่อบังคับบัญชำ เพ่ือแสดงควำมคิดเห็น
ของตนหรือแนวนโยบำยที่เคยปฏิบัติมำ เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจของผู้บังคับบัญชำ หำกเป็นเรื่องที่ต้อง

 ทรำบ 
 ด ำเนินกำร 

(ลงช่ือ) 
ต ำแหน่ง 
วันเดือนป ี
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ภาพที่ 3 บันทึกย่อเรื่อง 

ตัวอย่างบันทึกย่อเรื่อง 

 
ภาพที่ 4 ตัวอย่างบันทึกย่อเรื่อง 

  
3) บันทึกสั่งการ เมื่อผู้บังคับบัญชำได้รับบันทึกย่อเรื่อง ก็จะเขียนสั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง

น ำไปปฏิบัติ โดยบันทึกไว้ท้ำยบันทึกย่อเรื่องนั้น อำจเรียนให้ทรำบ หรือสั่งให้ด ำเนินกำรต่อแล้วรำยงำนให้
ทรำบ เช่น  

 
ภาพที่ 5 บันทึกสั่งการ 

   
4) บันทึกรายงาน   เป็นกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ ในเรื่องที่ได้รับค ำสั่ง

มำ หรือรำยงำนเรื่องรำวที่ตนได้พบเห็นหรือจ ำเป็นต้องรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบเพ่ือประโยชน์ต่อกำร
ท ำงำน  กำรบันทึกรำยงำน  ผู้ท ำบันทึกต้องเขียนสำระส ำคัญที่เป็นเหตุกำรณ์ควำมเป็นมำของเรื่อง 
รำยละเอียดกำรปฏิบัติ ผลกำรปฏิบัติ ปัญหำ อุปสรรค  ข้อขัดข้อง พร้อมแสดงควำมคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชำ เพ่ือสำมำรถพิจำรณำสั่งกำรได้กำรรำยงำนที่พึงประสงค์นั้น ไม่ควรรำยงำน
เพียงที่มำของเรื่อง รำยละเอียดกำรปฏิบัติ และผลกำรปฏิบัติเท่ำนั้น ควรรำยงำนให้ทรำบถึงปัญหำอุปสรรค 
พร้อมข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอด้วย  ถึงแม้จะไม่มีปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนจริงๆ  ก็สำมำรถ
แสดงข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอในกำรพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นได้ 
 5) บันทึกความคิดเห็น เป็นบันทึกที่น ำเสนอควำมคิดเห็นต่อบังคับบัญชำ เพ่ือแสดงควำมคิดเห็น
ของตนหรือแนวนโยบำยที่เคยปฏิบัติมำ เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจของผู้บังคับบัญชำ หำกเป็นเรื่องที่ต้อง

 ทรำบ 
 ด ำเนินกำร 

(ลงช่ือ) 
ต ำแหน่ง 
วันเดือนป ี
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อำศัยข้อมูลประกอบ เช่น ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ก็ต้องอ้ำงถึงอย่ำงชัดเจน หรือแนบข้อมูลเหล่ำนั้น
ประกอบบันทึกด้วย สิ่งส ำคัญคือ จะต้องมีเหตุผลสนับสนุนกำรแสดงควำมคิดเห็น และเป็นเรื่องที่มี
ควำมส ำคัญเพียงพอ 
 6) บันทึกติดต่อทั่วไป   เป็นบันทึกที่ติดต่อภำยในหน่วยงำน อำจเป็นกำรติดต่อในระดับเดียวกัน
เพ่ือบันทึกเป็นหลักฐำนที่เป็นลำยลักษณ์อักษร  บันทึกท่ีใช้ติดต่อทั่วไปอำจใช้ เป็นบันทึกข้อควำมก็ได้  
ตัวอย่างบันทึก  

 
ภาพที่ 6 ตัวอย่างบันทึก 

 3.5 การเขียนหนังสือราชการ  
 กำรเขียนหนังสือรำชกำร เป็นระเบียบกำรติดต่อสื่อสำรในรำชกำรอย่ำงหนึ่ง ที่ประกำศให้ใช้ตำม
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 ซึ่งต้องใช้ติดต่อกับหน่วยงำนของรัฐและ
เอกชน หนังสือรำชกำรมีลักษณะเป็นหนังสือเฉพำะวงกำร ผู้ที่ต้องติดต่อกับหน่วยงำนของรำชกำรก็ควรมี
ควำมรู้เรื่องหนังสือรำชกำรอย่ำงยิ่ง  
 1) ประเภทของหนังสือราชการ 
 ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 หนังสือรำชกำรมี 6 ชนิด ดังนี้ 
รุ่งหทัย บุญพรม (2563 : 3 – 5) ได้สรุปควำมหมำยไว้ดังนี้ 
  1.1) หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อรำชกำรที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดำษตรำครุฑ 
เป็นหนังสือติดต่อระหว่ำงส่วนรำชกำร หรือส่วนรำชกำรที่มีถึงหน่วยงำนอ่ืนซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำร หรือที่มีถึง
บุคคลภำยนอก ให้จัดท ำตำมแบบท่ีหนึ่งท้ำยระเบียบ 

 

บันทึกข้อความ  

ส่วนงาน งำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกจิกำรนกัศึกษำ โทร.8097-9,8114 
ที่ ศธ 5301.6/ น.054 วันที่ 12 กุมภำพันธ ์2555 
เรื่อง ขออนุญำตใช้ห้องประชุม    

 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรกองบริกำรกำรศึกษำ   

           ดว้ยงำนแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ จะจัดงำน CAREERLIBER เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่
ชีวิตกำรท ำงำนของนักศึกษำโดยจะจัดงำนในวันที่ 20 กุมภำพันธ ์2555 เวลำ 07.00 - 16.30 น.  ณ ห้อง
ประชุมจ ำรัส ฉำยะพงศ์ ในกำรนี้ ขออนญุำตใชห้้องประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว  

          จึงเรียนมำเพือ่โปรดพิจำรณำอนุญำต จะขอบคุณยิ่ง 
  
    
    

        
(นำยศักดิ์ศรี นรดี) 

นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชพี 
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  1.2) หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อรำชกำรที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่ำหนังสือภำยนอก 
เป็นหนังสือติดต่อภำยในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดำษบันทึกข้อควำม 
  1.3) หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตรำแทนกำรลงชื่อของหัวหน้ำส่วน
รำชกำร ระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำส่วน
รำชกำร ระดับกรมขึ้นไป ผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ำกับตรำใช้กระดำษตรำครุฑ 
 หนังสือประทับตรำให้ใช้ได้ทั้งระหว่ำงส่วนรำชกำรกับส่วนรำชกำร และระหว่ำงส่วนรำชกำรกับ
บุคคลภำยนอก เฉพำะกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องส ำคัญ ได้แก่  

• กำรขอรำยละเอียดเพ่ิมเติม 

• กำรส่งส ำเนำหนังสือ สิ่งของ เอกสำร หรือบรรณสำร  

• กำรตอบรับทรำบที่ไม่เกี่ยวกับรำชกำรส ำคัญหรือกำรเงิน 

• กำรแจ้งผลงำนที่ได้ด ำเนินงำนไปแล้วให้ส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องทรำบ 

• กำรเตือนเรื่องท่ีค้ำง 

• เรื่องซ่ึงหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมขึ้นไปก ำหนดโดยท ำเป็นค ำสั่งให้ใช้หนังสือประทับตรำ 
  1.4) หนังสือสั่งการ หนังสือสั่งกำร มี 3 ชนิด ได้แก่ ค ำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ 
  - ค าสั่ง คือ บรรดำข้อควำมที่ผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมำย         
ใช้กระดำษตรำครุฑ 
  - ระเบียบ คือ บรรดำข้อควำมที่ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ได้วำงไว้ โดยจะอำศัยอ ำนำจของ
กฎหมำยหรือไม่ก็ได้ เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติงำนเป็นกำรประจ ำ ใช้กระดำษตรำครุฑ 
  - ข้อบังคับ คือ บรรดำข้อควำมที่ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ ก ำหนดให้ใช้โดยอำศัยอ ำนำจของ
กฎหมำยที่บัญญัตใิห้กระท ำได้ ใช้กระดำษตรำครุฑ 
  1.5) หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือประชำสัมพันธ์มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกำศ แถลงกำรณ์ 
และข่ำว 
  - ประกาศ คือ บรรดำข้อควำมที่ทำงรำชกำรประกำศหรือชี้แจงให้ทรำบหรือแนะแนวทำง
ปฏิบัติ ให้ใช้กระดำษตรำครุฑ 
  - แถลงการณ์ คือ บรรดำข้อควำมที่ทำงรำชกำรแถลงเพ่ือท ำควำมเข้ำใจในกิจกำรของ
ทำงรำชกำร หรือเหตุกำรณ์หรือกรณีใด ๆ ให้ทรำบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดำษตรำครุฑ   
  - ข่าว คือ บรรดำข้อควำมที่ทำงรำชกำรเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทรำบ 
  1.6) หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
 หนังสือที่เจ้ำหน้ำที่ท ำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐำนในรำชกำร คือ หนังสือที่หน่วยงำนอ่ืนใด ซึ่งมิใช่
ส่วนรำชกำร หรือบุคคลภำยนอก มีมำถึงส่วนรำชกำร และส่วนรำชกำรรับไว้เป็นหลักฐำนของทำงรำชกำร 
มี 4 ชนิด คือ หนังสือรับรอง รำยงำนกำรประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน 
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  - หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนรำชกำรออกให้ เพ่ือรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล หรือ
หน่วยงำน เพ่ือวัตถุประสงค์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งให้ปรำกฏแก่บุคคลโดยท่ัวไป ไม่จ ำเพำะเจำะจง ใช้กระดำษ
ตรำครุฑ 
  - รายงานการประชุม คือ กำรบันทึกควำมคิดเห็นของผู้มำประชุม ผู้เข้ำร่วมประชุม และ
มติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐำน 
  - บันทึก คือ ข้อควำมซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ หรือผู้บังคับบัญชำ สั่ง
กำรแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือข้อควำมที่เจ้ำหน้ำที่ หรือหน่วยงำนระดับต่ ำกว่ำส่วนรำชกำรระดับกรม 
ติดต่อกันในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยปกติให้ใช้กระดำษบันทึกข้อควำม 
  - หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสำรอ่ืนใดที่เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ 
เพ่ือเป็นหลักฐำนในทำงรำชกำร ซึ่งรวมถึง ภำพถ่ำย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภำพด้วย หรือ
หนังสือของบุคคลภำยนอกที่ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่และเจ้ำหน้ำที่ได้รับเข้ำทะเบียนรับหนังสือของทำงรำชกำรแล้ว 
มีรูปแบบตำมที่กระทรวง ทบวง กรม จะก ำหนดขึ้นใช้ตำมควำมเหมำะสม เว้นแต่มีแบบตำมกฎหมำยเฉพำะ
เรื่องให้ท ำตำมแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญำ หลักฐำนกำรสืบสวนและสอบสวน และค ำร้อง 
เป็นต้น 
 2) ตัวอย่างหนังสือราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
2.1) ตัวอย่างแบบหนังสือภายนอก 
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างแบบหนังสือภายนอก 

ที่มา : ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 

2.2) ตัวอย่างแบบหนังสือภายใน 
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ภาพที่ 8 ตัวอย่างแบบหนังสือภายใน 
 ที่มา : ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526  

63 

 

 
ภาพที่ 7 ตัวอย่างแบบหนังสือภายนอก 

ที่มา : ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 

2.2) ตัวอย่างแบบหนังสือภายใน 
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2.3) ตัวอย่างแบบหนังสือประทับตรา 

 
ภาพที่ 9 ตัวอย่างแบบหนังสือประทับตรา 
 ที่มา : ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 
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2.4) ตัวอย่างแบบหนังสือค าสั่ง 

 
ภาพที่ 10 ตัวอย่างแบบหนังสือค าสั่ง 
 ที่มา : ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 
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2.5) ตัวอย่างแบบหนังสือระเบียบ 

 
ภาพที่ 11 ตัวอย่างแบบหนังสือระเบียบ 
 ที่มา : ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 
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2.6) ตัวอย่างแบบหนังสือข้อบังคับ 

ภาพที่ 12 ตัวอย่างแบบหนังสือข้อบังคับ 
 ที่มา : ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 
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2.7) ตัวอย่างแบบหนังสือประกาศ 

 
ภาพที่ 13 ตัวอย่างแบบหนังสือประกาศ 
 ที่มา : ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 
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2.8) ตัวอย่างแบบหนังสือแถลงการณ์ 

 
ภาพที่ 14 ตัวอย่างแบบหนังสือแถลงการณ์ 
 ที่มา : ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 
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2.9) ตัวอย่างแบบหนังสือข่าว 

 
ภาพที่ 15 ตัวอย่างแบบหนังสือข่าว 
 ที่มา : ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 
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2.10) ตัวอย่างแบบหนังสือรับรอง 

 
ภาพที่ 16 ตัวอย่างแบบหนังสือรับรอง 
 ที่มา : ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 
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2.11) ตัวอย่างแบบหนังสือรายงานการประชุม 

 
ภาพที่ 17 ตัวอย่างแบบหนังสือรายงานการประชุม 
 ที่มา : ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 
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 3) การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ส ำนักกฎหมำยและระเบียบกลำง ได้เผยแพร่ค ำอธิบำยกำร
พิมพ์หนังสือรำชกำรภำษำไทยด้วยโปรแกรมกำรพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ดังนี้ 
 กำรพิมพ์หนังสือรำชกำรภำษำไทย กำรจัดท ำกระดำษตรำครุฑ และกระดำษบันทึกข้อควำม โดย
ใช้โปรแกรมกำรพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้จัดท ำให้ถูกต้องตำมแบบของกระดำษตรำครุฑ (แบบที่ 28) 
และแบบของกระดำษบันทึกข้อควำม (แบบที่ 29) โดยเฉพำะส่วนหัวของแบบกระดำษบันทึกข้อควำม
จะต้องใช้จุดไข่ปลำแสดงเส้นบรรทัดที่เป็นช่องว่ำงหลังค ำ ดังต่อไปนี้ ส่วนรำชกำร ที่ วันที่ เรื่อง และไม่ต้อง
มีเส้นขีดทึบแบ่งส่วนระหว่ำงหัวกระดำษบันทึกข้อควำมกับส่วนที่ใช้ส ำหรับกำรจัดท ำข้อควำม 
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กระดาษตราครุฑ (แบบท่ี 28)  

 
ภาพที่ 18 กระดาษตราครุฑ (แบบที่ 28) 
 ที่มา : ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 
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กระดาษบันทึกข้อความ (แบบท่ี 29) 

 
ภาพที่ 19 กระดาษบันทึกข้อความ (แบบท่ี 29) 
 ที่มา : ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 
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 3.1) การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์ 
  (1) กำรตั้งระยะขอบกระดำษ ขอบซ้ำย 3 เซ็นติเมตร ขอบขวำ 2 เซนติเมตร 
  (2) กำรตั้งระยะบรรทัด ให้ใช้ค่ำระยะบรรทัดปกติ คือ 1 เท่ำ หรือ Single 
  (3) กำรก้ันค่ำไม้บรรทัดระยะกำรพิมพ์ อยู่ระหว่ำง 0 – 16 เซนติเมตร 
 3.2) ขนาดตราครุฑ 
  (1) ตรำครุฑสูง 3 เซนติเมตร ใช้ส ำหรับกำรจัดท ำกระดำษตรำครุฑ และรำครุฑสูง 1.5 
เซนติเมตร ใช้ส ำหรับกำรจัดท ำกระดำษบันทึกข้อควำม 
  (2) กำรวำงตรำครุฑ ให้วำงห่ำงจำกขอบกระดำษบนประมำณ 1.5 เซนติเมตร 
 3.3) การพิมพ์ 
  (1) หนังสือภำยนอก 
   - กำรพิมพ์เรื่อง ค ำข้ึนต้น อ้ำงถึง ที่ส่งมำด้วย ให้มีระยะบรรทัดระหว่ำงกันเท่ำกับ
ระยะบรรทัดปกติ และเพ่ิมค่ำก่อนหน้ำอีก 6 พอยท์ (1 Enter + Before 6 pt) 
   - กำรพิมพ์ข้อควำมภำคเหตุ ภำพควำมประสงค์ และภำคสรุป ให้มีระยะ แห่รับ 
บรรทัดระหว่ำงข้อควำมแต่ละภำคห่ำงกันเท่ำกับระยะบรรทัดปกติ และเพ่ิมค่ำก่อนหน้ำอีก 6 พอยท์ (1 
Enter + Before 6 pt) 
   - กำรหยอดหน้ำข้อควำมภำคเหตุ ภำคควำมประสงค์ และภำคสรุป ให้มีระยะญ
หน้ำตำไม้บรรทัดระยะกำรพิมพ์ เท่ำกับ 2.5 เซนติเมตร 
   - กำรพิมพ์ค ำลงท้ำย ให้มีระยะบรรทัดห่ำงจำกบรรทัดสุดท้ำยภำคสรุปเท่ำกับ
ระยะบรรทัดปกติ และเพ่ิมค่ำก่อนหน้ำอีก 12 พอยท์ (1 Enter + Before 12 pt) 
   - กำรพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของหนังสือ ให้เว้นบรรทัดกำรพิมพ์ 3 บรรทัด (4 
Enter) จำกค ำลงท้ำย 
   - กำรพิมพ์ชื่อส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง ให้เว้นบรรทัดกำรพิมพ์ 3 บรรทัด จำก
ต ำแหน่งของเจ้ำของหนังสือ (4 Enter) 
  (2) หนังสือภำยใน 
   - ส่วนหัวของแบบบันทึกข้อควำมก ำหนดขนำดตัวอักษรดังนี้ 

• ค ำว่ำ “บันทึกข้อควำม” พิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวนะขนำดยี่ 29 พอยท์ 
และปรับค่ำระยะบรรทัดจำก 1 เท่ำเป็นค่ำแน่นอน (Exactly) 35 พอยท์ 

• ค ำว่ำ “ส่วนรำชกำร วันที่ เรื่อง” พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนำขนำด 20 
พอยท์ 

   - กำรพิมพ์ค ำขึ้นต้น ให้มีระยะบรรทัดห่ำงจำกเรื่องเท่ำกับระยะบรรทัดปกติและ
เพ่ิมค่ำก่อนหน้ำอีก 6 พอยท์ (1 Enter + Before 6 pt) 

และตรำครุฑสูง 1.5

ขนำด 29 พอยท์
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   - กำรพิมพ์ข้อควำมภำคเหตุ ภำคควำมประสงค์ ภำคสรุป และกำรย่อหน้ำ ให้ถือ
ปฏิบัติเช่นเดียวกับกำรพิมพ์หนังสือภำยนอก 
   - กำรพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของหนังสือ ให้เว้นระยะบรรทัดกำรพิมพ์ 3 บรรทัดจำก
ภำคสรุป (4 Enter) 
  (3) จ ำนวนบรรทัดในกำรพิมพ์หนังสือรำชกำรในแต่ละหน้ำให้เป็นไปตำมควำมเหมำะสม
กับจ ำนวนข้อควำม และควำมสวยงำม 
  (4) กำรพิมพ์หนังสือรำชกำรแบบอ่ืนตำมที่ระเบียบก ำหนดให้ถือปฏิบัติตำมนัยยดังกล่ำว
ข้ำงต้นโดยอนุโลม โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับรูปแบบของหนังสือชนิดนั้น 
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ตัวอย่างการพิมพ์หนังสือภายนอกด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
ภาพที่ 20 ตัวอย่างการพิมพ์หนังสือภายนอกด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ที่มา : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กำรเขียนหนังสือรำชกำร : ควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรเขียน 
 หนังสือติดต่อรำชกำร 
ตัวอย่างการพิมพ์หนังสือภายในด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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ภาพที่ 21 ตัวอย่างการพิมพ์หนังสือภายในด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ที่มา : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กำรเขียนหนังสือรำชกำร : ควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรเขียน 
 หนังสือติดต่อรำชกำร 
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ตัวอย่างการพิมพ์หนังสือภายนอกด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
ภาพที่ 20 ตัวอย่างการพิมพ์หนังสือภายนอกด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ที่มา : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กำรเขียนหนังสือรำชกำร : ควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรเขียน 
 หนังสือติดต่อรำชกำร 
ตัวอย่างการพิมพ์หนังสือภายในด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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ตัวอย่างการพิมพ์หนังสือประทับตราด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
ภาพที่ 22 ตัวอย่างการพิมพ์หนังสือประทับตราด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ที่มา : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กำรเขียนหนังสือรำชกำร : ควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรเขียน 
 หนังสือติดต่อรำชกำร 
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 4) หลักการเขียนหนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตราและหนังสือบันทึก 
 องค์ประกอบของหนังสือรำชกำรจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
  1) ส่วนหัวหนังสือ 
  2) ส่วนบทน ำหรือเหตุที่มีหนังสือไป 
  3) ส่วนจุดประสงค์หรือควำมต้องกำร 
  4) ส่วนสรุป จะให้ผู้รับด ำเนินกำรอย่ำงไร เช่น ทรำบ พิจำรณำ อนุมัติ 
 แต่ละหัวข้อข้ำงต้นมีรำยละเอียดและหลักกำรเขียนดังต่อไปนี้ (พรทิพย์ เริงธรรม, ม.ป.ป : 7 – 11) 
  4.1) ส่วนหัวหนังสือ  
   (1) การเขียนชื่อและท่ีอยู่ส่วนราชการ 
   หนังสอืภายนอก 
   ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ จะต้องสัมพันธ์กับผู้ลงนำมหนังสือ กล่ำวคือ 

• กระทรวง ผู้ลงนำมคือ รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง 

• กรม ผู้ลงนำมคือ อธิบดี 

• มหำวิทยำลัย ผู้ลงนำมคือ อธิกำรบดี 

• กอง/ส ำนัก/สถำบัน ผู้ลงนำมคือ ผู้อ ำนวยกำรกอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน 

   หนังสือภายใน และบันทึก 
   หนังสือภำยในจะใช้ลักษณะเดียวกับหนังสือภำยนอก แต่จะอยู่บรรทัดเดียวกัน 
ในลักษณะแนวนอน เช่น กรมฯ ส ำนัก..................... โทร...................  
  อย่ำงไรก็ตำม บันทึก ไม่มีรูปแบบแน่นอน จะมีหรือไม่มีก็ได้) 
   หนังสือประทับตรา 
   เขียนลักษณะเดียวกับหนังสือภำยนอก เว้นแต่ 

• ไม่มีส่วนรำชกำรและวัน เดือน ปี ที่ ส่วนบน (หัวหนังสือ) แต่จะไว้ที่ส่วนท้ำย
ของหนังสือ 

• ไม่มีชื่อเรื่อง 

• ค ำขึ้นต้นใช้ ถึง.......ตำมด้วยชื่อหน่วยงำน หรือชื่อบุคคล ไม่ใช่เรียน       
กรำบเรียน 

   (2) การเขียนที่ของหนังสือ 
   ที่ ประกอบด้วยรหัสพยัญชนะสองตัวแรก และตัวเลขสี่ตัว/เลขท่ีหนังสือออก 
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   ส่วนกลาง 
• รหัสพยัญชนะสองตัวแรก หมำยถึง รหัสกระทรวง ทบวง 

• ตัวเลขสองตัวแรก ส่วนกลำง หมำยถึง ระดับกรมทีอ่ยู่ในสังกัดกระทรวง 

• ตัวเลขสองตัวหลัง ส่วนกลำง หมำยถึง ระดับกองที่อยู่ภำยในกรม 
   ส่วนภูมิภาค 

• รหัสพยัญชนะสองตัวแรก หมำยถึง รหัสประจ ำจังหวัด 

• ตั ว เลขสองตั วแรก ส่ วนภูมิภำค หมำยถึ ง  อ ำ เภอ หรือกิ่ งอ ำ เภอ  
หำกหน่วยงำนที่ข้ึนตรงกับจังหวัดโดยตรง สองตัวแรก ให้ใช้ 00 

• ตัวเลขสองตัวหลัง ส่วนภูมิภำค หมำยถึง แผนกงำนต่ำง ๆ ของอ ำเภอ 
   (3) การเขียนวันที ่
   เขียนตัวเลขของวันที่  เดือน และตัวเลขของปี พุทธศักรำช เช่น             

14 กุมภำพันธ์ 2564 
   (4) การเขียนชื่อเรื่อง  
   จะต้องให้มีควำมสอดคล้องกับเนื้อหำและจุดประสงค์ของหนังสือท ำให้ผู้รับเข้ำ
ใจควำมประสงค ์และเนื้อหำสังเขปโดยทันที 
   (5) การเขียนค าขึ้นต้น 
   เขียนตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526  
ตำมฐำนะของผู้รับ เช่น 
 

 ค าขึ้นต้น  ค าลงท้าย  ใช้กับ 
  นมัสกำร   ขอนมัสกำรด้วย   พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป 
     ควำมเคำรพ 
  เรียน   ขอแสดง   บุคคลธรรมดำทั่วไป 
     ควำมนับถือ 
  กรำบเรียน  ขอแสดงควำม   ใช้กับบุคคล 15 ต ำแหน่ง 
     นับถืออย่ำงยิ่ง  
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บุคคล 15 ต าแหน่ง 
• ประธำนองคมนตรี  

• นำยกรัฐมนตรี  

• ประธำนรัฐสภำ  

• ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร  

• ประธำนวุฒิสภำ  

• ประธำนศำลฎีกำ  

• รัฐบุรุษ  

• ประธำนศำลรัฐธรรมนูธ  

• ประธำนศำลปกครองสูงสุด 

• ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  

• ประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  

• ประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  

• ประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน  

• ประธำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน  

• อัยกำรสูงสุด 
 
   (6) การเขียนอ้างถึง 
   หนังสือภายนอก 
   กำรอ้ำงถึง เป็นกำรอ้ำงถึงเรื่องที่เคยติดต่อกันมำก่อน หำกมีหนังสือที่อ้ำงถึง
หลำยฉบับ ให้อ้ำงถึงฉบับสุดท้ำย แต่หำกมีเกี่ยวข้องหลำยฉบับก็ให้ใส่ลล ำดับที่ไว้ด้วย โดยอ้ำงชื่อหน่วยงำน 
ชั้นควำมลับ (ถ้ำมี) ชั้นควำมเร็ว (ถ้ำมี) เลขที่หนังสือ และวันที่ เช่น หนังสือกรมส่งเสริมภำษำไทย ลับ ด่วน
ที่สุด ที่ กษ 1001/...... ลงวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2564 เป็นต้น 
   หนังสือภายใน และบันทึก 
   จะไม่ปรำกฏที่หัวหนังสือ แต่จะอยู่ในเนื้อหำข้อควำมส่วนที่เป็นเหตุของหนังสือ 
เช่น ตำมหนังสือกรมส่งเสริมภำษำไทย ลับ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1001/... ลงวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2564 
   (7) การเขียนสิ่งท่ีส่งมาด้วย 
   หนังสือภายนอก 

ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ84



85 

 

   ระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นเอกสำรหรือสิ่งอ่ืนใดที่ต้องส่งมำพร้อมหนังสือฉบับนั้น ถ้ำ
เป็นเอกสำรก็จะต้องระบุว่ำเป็นเอกสำรใด หรือสิ่งของประเภทใด จ ำนวนเท่ำใด เช่น รำยงำนกำรประชุม 
จ ำนวน 1 ฉบับ หรือ โครงกำรฝึกอบรม จ ำนวน 5 แผ่น หำกส่งส ำเนำหนังสือ ก็จะต้องระบุด้วยว่ำ “ส ำเนำ
หนังสือของใคร ที่เท่ำไหร่ ลงวันที่ เท่ำใดให้ชัดเจน 
   หนังสือภายใน 
   จะไม่ปรำกฏที่หัวหนังสือ แต่จะอยู่ในเนื้อหำข้อควำมของหนังสือ โดยใช้ค ำว่ำ
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 1 หรือ 2 กรณีมีหลำยฉบับ หรือรำยละเอียดตำมส ำเนำหนังสือของใคร ที่
เท่ำไหร่ลงวันที่เท่ำใด...ที่แนบมำพร้อมนี้ 
   หนังสือประทับตรา 
   สิ่งที่ส่งมำด้วยจะอยู่ในข้อควำม เช่น กรม........ขอส่งหนังสือท่ีระลึก..............มำ
พร้อมนี้ จ ำนวน......เล่มเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป 
  4.2) ส่วนบทน าหรือเหตุที่มีหนังสือไป 
  ส่วนบทน ำเป็นกำรเกริ่นน ำควำมเป็นมำของเรื่อง หรือเหตุที่มีหนังสือไป หรือเป็นกำร
เท้ำควำมเดิม ส่วนมำกจะเริ่มต้นค ำว่ำ ด้วย เนื่องด้วย เนื่องจำก ตำมหนังสือ... ตำมที่... อนุสนธิ เป็นต้น 
  ในกรณีเป็นเรื่องใหม่ ขึ้นต้นด้วยค ำว่ำ “ด้วย” หรือ “เนื่องด้วย” “เนื่องจำก” “ด้วย” ใช้
ในกรณีที่เป็นเรื่องใหม่ ซึ่งไม่เคยติดต่อหรือรับรู้กันมำก่อน ระหว่ำงผู้มีหนังสือไปกับผู้รับหนังสือเก่ียวกับเรื่อง
นั้น โดยเกริ่นขึ้นมำลอย ๆ เช่น 
  ด้วยกรมส่งเสริมภำษำไทยจะด ำเนินกำรจัดประชุมเพ่ือวำงแผนกำรศึกษำวิจัยและก ำหนด
แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร…….. ในวันศุกร์ที่ 19 มีนำคม 2564 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุมดอกจำน 
อำคำร 1 ชั้น 5 
  ในกรณีเป็นเรื่องที่เคยติดต่อกันมำก่อน ขึ้นต้นด้วย ค ำว่ำ “ตำม” หรือ “ตำมที่” ปิดท้ำย
ด้วยค ำว่ำ “นั้น” เช่น  
  ตำมที่กรมส่งเสริมภำษำไทยได้มอบหมำยให้กองวิจัยและพัฒนำงำนส่งเสริมภำษำไทย
ร่วมกับส ำนักพัฒนำวัฒนธรรม ด ำเนินกำรติดตำมนิเทศกำรด ำเนินงำนโครงกำร…….. เมื่อวันที่ 22 
กุมภำพันธ์ 2564 นั้น (หรือ ควำมแจ้งแล้ว นั้น) 
  4.3) ส่วนจุดประสงค์หรือความต้องการ 
  จะอยู่ย่อหน้ำที่ 2 เป็นส่วนที่ส ำคัญที่สุดของหนังสือ เพรำะจะบอกถึงควำมต้องกำร หรือ
สำเหตุจุดประสงค์ของเรำที่มีหนังสือไป เรำต้องกำรอะไร หรือให้เขำช่วยอะไร เป็นกำรแจ้ งให้ผู้รับทรำบ 
เช่น  
  กรมส่งเสริมภำษำไทยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวบรรลุผลส ำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์ที่ได้วำงไว้ จึงขอให้บุคลำกรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรูปประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ส่งให้กรมส่งเสริมภำษำไทย ภำยในวันที่ 25 มีนำคม 2564 
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  4.4) ส่วนสรุป  
  จะอยู่ย่อหน้ำที่ 3 เป็นกำรสรุปเพ่ือให้ผู้รับด ำเนินกำรบำงอย่ำง เช่น ทรำบ พิจำรณำ 
อนุมัติ เนื้อควำมจะกล่ำวถึงจุดประสงค์ของหนังสือรำชกำรฉบับนั้น ซึ่งจะต้องเขียนให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้รับ
หนังสือทรำบว่ำ ผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่ำงไร ในกรณีที่มีจุดประสงค์หลำยประกำร ควรแยกจุดประสงค์เป็น
รำยข้ออย่ำงชัดเจน เพ่ือให้มีควำมสะดวกต่อกำรท ำควำมเข้ำใจและกำรน ำไปปฏิบัติ 
  เนื้อหำส่วนนี้ควรเป็นประโยคสั้น ๆ เป็นบทสรุป เน้นย้ ำ หรือขอบคุณ ไม่ควรมีเนื้อหำ
ส ำคัญอยู่ในส่วนนี้อีก 
  การเขียนข้อความในส่วนท้ายหนังสือราชการ 
  ค ำแจ้ง   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ/จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ  
    จึงเรียนมำเพ่ือแจ้งให้ทรำบไว้ล่วงหน้ำ 
  ค ำขอ   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติต่อไปด้วย 
    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดน ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำต่อไปด้วย 
    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดให้ควำมร่วมมือตำมสมควรด้วย 
    จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำ หำกเห็นชอบโปรดอนุมัติ.......... 
  ค ำซักซ้อม จึงเรียนมำเพ่ือขอซักซ้อมควำมเข้ำใจ และถือปฏิบัติต่อไป 
  ค ำสั่ง  จึงเรียนมำเพ่ือถือปฏิบัติต่อไป 
    จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย 
  ค ำเตือน  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดดำเนินกำรเรื่องนี้ให้เสร็จโดยด่วนด้วย 
  ค ำก ำซับ  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำวโดย  
    เคร่งครัดต่อไป 
    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดก ำชับเจ้ำหน้ำที่ให้ระมัดระวังมิให้เกิด  
    กรณีเช่นนี้อีก 
  ค ำถำม  จึงเรียนมำเพ่ือขอทรำบว่ำ..... 
  ค ำหำรือ  จึงเรียนมำเพ่ือขอหำรือว่ำ...  
    จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำวินิจฉัย และแจ้งผลให้ทรำบด้วย จะ  
    ขอบคุณมำก 
  5) ข้อควรค านึงการใช้ภาษาในการเขียน  
  ปรียำ หิรัญประดิษฐ์ (2552)  ได้กล่ำวถึงกำรใช้ภำษำในกำรสื่อสำรระหว่ำงปฏิบัติงำน โดย
มีแนวทำงดังนี ้
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  1) ใช้ค าที่ตรง และถูกต้องตามที่ผู้ใช้ต้องการ ผู้ใช้ภำษำต้องมีควำมระมัดระวังในกำร
เลือกใช้ค ำ เพรำะค ำบำงค ำมีหลำยควำมหมำย เมื่อเปลี่ยนหน้ำที่ไปก็เปลี่ยนควำมหมำยไปด้วย ถ้ำผู้สื่อสำร
รู้จักใช้ค ำที่ตรง และถูกต้องตำมควำมหมำย จะช่วยให้สื่อสำรได้รวดเร็ว ที่ส ำคัญคือผู้สื่อสำรไม่ควรใช้ค ำที่
ตนเองไม่เข้ำใจดีพอ เพรำะถ้ำหำกตนเองไม่เข้ำใจแล้ว ผู้อื่นจะยิ่งไม่เข้ำใจมำกขึ้น 
  2) ใช้ค าให้ถูกต้องตามหลักภาษา เช่น ค ำรำชำศัพท์ ค ำลักษณนำม และอ่ืน กำรใช้ค ำ
เหล่ำนี้ควรใช้ให้ถูกหลักเกณฑ์ของภำษำไทย และค ำที่เลือกมำทุกค ำต้องเป็นค ำที่แจ่มแจ้ง ชัดเจน ไม่
ก่อให้เกิดควำมสงสัยแก่ผู้ฟังหรือผู้อ่ำน 
  3) ใช้ค าที่อยู่ในภาษาปัจจุบัน หมำยถึง ใช้ค ำที่อยู่ในควำมนิยมในปัจจุบัน ไม่ควรใช้ค ำ
เกิดใหม่ หรือค ำท่ีพ้นสมัยไปแล้ว เพรำะค ำเหล่ำนี้คนส่วนใหญ่อำจไม่รู้จัก หรือไม่ยอมรับ ท ำให้สื่อ
ควำมหมำยไม่ได้ นอกจำกค ำหยำบ  ค ำที่หรูหรำเกินไป ค ำยำก ค ำย่อที่ผู้ใช้ย่อเองตำมใจชอบ  
  4) ใช้ค าไทยให้มากที่สุด ไม่ควรใช้ค ำ หรือส ำนวนต่ำงประเทศปนกับภำษำไทย ยกเว้นค ำ
ต่ำงประเทศนั้นไม่มีค ำไทยใช้ 
  5) ใช้ประโยคที่ถูกไวยากรณ์ ประโยคที่ใช้ถูกไวยำกรณ์ หรือถูกต้องตำมหลักภำษำ นั่นก็
คือ ประโยคจะต้องไม่ขำดค ำ หรือมีค ำเกินมำ หรือเรียงค ำผิดล ำดับ เช่น “ถ้ำแม้นว่ำประชำชนทุกคนควร
รู้จักรักษำควำมสะอำด กรุงเทพฯ คงจะไม่สกปรกอย่ำงนี้” ประโยคนี้มีค ำว่ำ “ควร” เกินเข้ำมำท ำให้อ่ำน
ไม่ได้ควำม เพรำะ “ถ้ำแม้นว่ำ” เป็นเงื่อนไข “ควร” เป็นข้อแนะน ำ ประโยคที่ถูกต้องควรเป็น “ถ้ำแม้นว่ำ
ประชำชนทุกคนรู้จักรักษำควำมสะอำด กรุงเทพฯ คงจะไม่สกปรกเช่นนี้” 
   6) ใช้ประโยคกะทัดรัด หมำยควำมว่ำ ประโยคไม่ควรจะมีค ำซ้ ำ ค ำไม่จ ำเป็น หรือเป็น
ประโยคที่ยำวจนเกินไป เช่น “ข้ำพเจ้ำท ำกำรศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับกำรปลูกยูคำลิปตัสมำกว่ำ 20 ปี แต่ก็ยัง
ไม่ประสบควำมส ำเร็จ” ควรเป็น “ข้ำพเจ้ำศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับกำรปลูกยูคำลิปตัสมำกว่ำ 20 ปี แต่ก็ยังไม่
ส ำเร็จ” 
  7) ใช้ประโยคชัดเจน ควำมไม่ชัดเจนอำจเกิดจำกกำรใช้ถ้อยค ำที่ไม่กระจ่ำง หรือกำรใช้
ถ้อยค ำก ำกวม ดังนั้น ผู้ส่งสำรจึงต้องหลีกเลี่ยง เช่น “สหรัฐอเมริกำน ำเข้ำสินค้ำไทยเท่ำกับกำรสั่งซื้อจำก
สหภำพยุโรป” ประโยคนี้ตีควำมหมำยได้หลำยอย่ำง คือ สหรัฐอเมริกำน ำเข้ำสิ นค้ำไทยเท่ำกับที่
สหรัฐอเมริกำสั่งซื้อสินค้ำจำกสหภำพยุโรป หรือสหรัฐอเมริกำน ำเข้ำสินค้ำไทยเท่ำกับสหภำพยุโรปสั่งซื้อ
สินค้ำจำกไทย 
  8) ประโยคสัมพันธ์กัน กำรส่งสำรด้วยถ้อยค ำหลำย ๆ ประโยค ประโยคท่ีใช้ควรจะ
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน เพรำะ  ถ้ำไม่สัมพันธ์กันแล้วผู้รับสำรจะรวบรวมควำมคิดได้ยำก เช่น “เกิดเพลิงไหม้ที่
โรงเรียนเมื่อคืนนี้ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไปกรุงเทพฯ” ประโยคนี้ไม่มีควำมสัมพันธ์กันแต่อย่ำงใด ประโยคทั้ง
สองนี้อำจสัมพันธ์กันในทำงขัดแย้ง หรือในทำงเป็นเหตุเป็นผลต่อกันก็ได้  
  9) ระดับของภาษา กำรเขียนที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรในส ำนักงำนทุกชนิดเป็นงำนเขียน
ระดับทำงกำร ดังนั้น ผู้เขียนถึงระมัดระวังใช้ภำษำในระดับทำงกำรเท่ำนั้น ไม่ใช้ค ำตัด ค ำภำษำพูด ค ำภำษำ
ถิ่น ค ำสแลง ค ำหยำบ ค ำในภำษำโฆษณำ ฯลฯ ที่ท ำให้ระดับภำษำกลับกลำยเป็นระดับภำษำที่ไม่เป็น
ทำงกำร หรือภำษำปำก  

ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ 87



88 

 

  10) เขียนสะกดค าให้ถูกต้อง ควรตรวจทำนกำรเขียนก่อนน ำส่งเสมอ เพรำะกำรสะกดค ำ
ให้ถูกต้องเป็นสิ่งส ำคัญในกำรสื่อสำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเอกสำรที่ใช้ในกำรติดต่องำนต่ำง ๆ เป็นเอกสำรท่ี
ต้องใช้เป็นหลักฐำนและติดต่องำนต่ำง ๆ หำกมีค ำที่สะกดผิด จะท ำให้เกิดควำมไม่น่ำเชื่อถือและถูกต ำหนิได้ 
 
 3.6 การเขียนโครงการ 
 โครงกำร คือ กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนหรือกิจกรรมไว้ล่วงหน้ำ โดยมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน ก ำหนดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ เพ่ือน ำไปสู่เป้ำหมำยที่ต้องกำร 
นอกจำกนี้ โครงกำรยังมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกต่อองค์กร ทั้งในแง่กำรตอบสนองนโยบำยของผู้น ำ ใช้เป็น
หลักฐำนในกำรปฏิบัติงำน รวมถึงช่วยลดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนที่ไม่จ ำเป็น เป็นต้น 
 อย่ำงไรก็ตำม โครงกำรที่ดีควรสำมำรถแก้ไขปัญหำหรือพัฒนำองค์กรได้ กล่ำวคือ จะต้องมี
รำยละเอียด วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่ชัดเจน สำมำรถด ำเนินงำนได้จริง หลักกำรและเหตุผลมีควำม
เชื่อมโยงและสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวัตถุประสงค์ วิธีกำรด ำเนินงำน และกำรประเมินผล 
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นโครงกำรที่สอดคล้องกับแผนงำนหลักหรือ
นโยบำยขององค์กร และตั้งอยู่บนหลักแห่งควำมจริง ตลอดจนได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรทุกด้ำน 
รวมทั้งได้รับกำรสนับสนุนทรัพยำกรที่จ ำเป็น ที่ส ำคัญโครงกำรควรก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนท่ี
ชัดเจน และมีรำยละเอียดที่เข้ำใจง่ำย ติดตำมประเมินผลได้จริง โดยทั่วไปโครงกำรมักจะมีองค์ประกอบและ
แนวทำงกำรเขียนโครงกำร ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ (พิมพร สอพิมำย, 2544 : 170 - 184) 
 1) ชื่อโครงการ เป็นสิ่งแรกที่ท ำให้ผู้อ่ำนหรือผู้พิจำรณำโครงกำรได้ทรำบว่ำเป็นโครงกำรเกี่ยวกับ
อะไร ชื่อโครงกำรควรเขียนให้ชัดเจน เหมำะสม และเข้ำใจง่ำย เพ่ือแสดงถึงลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ 
 2) ผู้รับผิดชอบโครงการ กำรระบุชื่อผู้รับผิดชอบโครงกำรควรระบุชื่อบุคคล ต ำแหน่งหน้ำที่ แทน
กำรระบุชื่อหน่วยงำน เพ่ือประโยชน์ในกำรติดตำม หำกต้องกำรให้กลุ่มคนร่วมรับผิดชอบด้วยควรลงชื่อ
บุคคล ตำมด้วยกลุ่มบุคคล 
 3) ระยะเวลา ควรระบุวันที่เริ่มปฏิบัติโครงกำรจนกระทั่งถึงวันสิ้นสุดโครงกำรโดยระบุวันที่ เดือน 
ปี ถึง วันที่ เดือน ปี ให้ชัดเจน ไม่ควรใช้ค ำว่ำ 1 สัปดำห์ หรือ 3 เดือน ซึ่งไม่มีควำมชัดเจนว่ำจะด ำเนินกำร
เมื่อไร 
 4) หลักการและเหตุผล กำรเขียนหลักกำรและเหตุผลมีควำมส ำคัญมำก เนื่องจำกร้ำนหรือผู้
พิจำรณำอนุมัติโครงกำรจะได้ทรำบถึงควำมจ ำเป็นของโครงกำร โดยชี้แจงว่ำหำกท ำแล้วเกิดผลดีอย่ำงไร วิธี
เขียนให้เขียนบรรยำยเป็นควำมเรียง ไม่ควรเขียนเป็นข้อ ๆ โดยเขียนถึงสภำพปัจจุบันที่เป็นปัญหำ หำกท ำ
โครงกำรนี้แล้วจะดีขึ้นอย่ำงไรหรือเขียนอ้ำงอิงค ำสั่ง นโยบำย ระเบียบ ทฤษฎี ควำมส ำคัญ โดยยกขึ้น
มำแล้วหำข้อมูลมำสนับสนุนให้สมเหตุสมผลตอนท้ำยให้ถึงผลดีที่จะได้รับ 
 5) วัตถุประสงค์ กำรเขียนวัตถุประสงค์ต้องให้สอดคล้องกับหลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์ถือ
เป็นเครื่องชี้แนวทำงกำรด ำเนินงำนของโครงกำร จึงควรเขียนให้ชัดเจน ระบุสิ่งที่ต้องกำรอย่ำงมีเหตุผล 
 6) เป้าหมาย คือ กำรคำดหวังถึงผลที่จะได้รับว่ำมีคุณภำพและปริมำณเท่ำใด 
 7) สถานที ่ให้ระบุพ้ืนที่บริเวณท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
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 8) วิธีด าเนินงาน เขียนตำมข้ันตอนของกำรปฏิบัติงำนเรียงตำมล ำดับว่ำจะท ำอย่ำงไร ระบุวันเวลำ 
สถำนที่ให้ชัดเจน มักเขียนในรูปปฏิทิน ควรเขียนแนวทำงปฏิบัติกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ โดยให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค ์คือปฏิบัติกิจกรรมใดบรรลุวัตถุประสงค์ข้อใด กิจกรรมต้องครบถ้วนตำมวัตถุประสงค์ 
 9) งบประมาณ ให้ระบุรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยและจ ำนวนเงิน และทรัพยำกรอ่ืน ๆ โดยแยก
ประเภทค่ำใช้จ่ำยให้ชัดเจน และระบุแหล่งท่ีมำของงบประมำณ ผู้เขียนโครงกำรต้องประมำณค่ำใช้จ่ำยให้
เพียงพอ และต้องค ำนึงถึงควำมประหยัด 
 10) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้ระบุว่ำเม่ือด ำเนินงำนตำมโครงกำรจนครบถ้วนแล้วจะได้รับผล
อะไรบ้ำง โดยเขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 11) ปัญหาและอุปสรรค ให้ระบุปัญหำที่อำจเกิดข้ึนในขณะปฏิบัติกิจกรรมตำมโครงกำร เพ่ือจะได้
ท ำกำรป้องกันไม่ให้ปัญหำดังกล่ำวเกิดข้ึน 
 12) การประเมินผลโครงการ ให้ระบุวิธีกำรประเมินหรือประเด็นที่ควรประเมิน เพ่ือจะได้รู้ว่ำกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรนั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม ่เพียงใด 
ตัวอย่างโครงการทางธุรกิจ (พิมพร สอพิมำย, 2544 : 183 – 184) 
 

• ชื่อโครงการ โครงกำรพัฒนำบุคลิกภำพพนักงำนขำยตรง 
• ผู้รับผิดชอบโครงการ นำยภูมิไทย ธรรมชำติ ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรขำย 
• ระยะเวลาด าเนินงาน จัดอบรมทุกวันเสำร์ ช่วงเดือนธันวำคม 2563  
• หลักการและเหตุผล 

 กำรมีบุคลิกภำพที่ดีเป็นปัจจัยที่ช่วยให้บุคคลประสบควำมส ำเร็จในชีวิตโดยเฉพำะบุคคลที่
ประกอบอำชีพด้ำนกำรขำย ซึ่งจะต้องสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำ บุคลิกภำพที่ดีย่อมเป็นที่
ชื่นชอบแก่ผู้พบเห็น ก่อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์และด ำเนินไปสู่กำรขำย ท ำให้มียอดขำยสูงขึ้น
บุคลิกภำพสำมำรถปรับปรุงพัฒนำได ้ฝ่ำยกำรขำยเห็นถึงควำมส ำคัญดังกล่ำว จึงจัดโครงกำรอบรม
พัฒนำบุคลิกภำพแก่พนักงำน เพ่ือให้มีบุคลิกภำพที่ดีเหมำะกับวิชำชีพ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ด้ำน
กำรค้ำแก่บริษัทต่อไป 

• วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถพัฒนำบุคลิกภำพของตนเองได้  
 2. เพ่ือให้พนักงำนขำยมีบุคลิกภำพที่ดีเหมำะกับวิชำชีพ  
 3. เพ่ือเพ่ิมยอดขำยและผลก ำไรแก่ตนเองและบริษัท  

• เป้าหมาย 
 จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 30 คน ใช้เวลำในกำรอบรม 32 ชั่วโมง ผู้เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำ
บุคลิกภำพให้ดีขึ้น 80 เปอร์เซ็นต ์
 

• สถานที่ด าเนินงาน  ห้องมรกต โรงแรมอุบลฯ  
• วิธีด าเนินงาน / ปฏิทินปฏิบัติงาน 
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วิธีด าเนินงาน ม.ค. 2563 ก.พ. 2563 มี.ค. 2563 เม.ย. 2563 พ.ค. 2563 
1. เสนอโครงกำร      
2. ประชุมมอบหมำย
งำน 

     

3. ประสำนงำนกับ
วิทยำกร 

     

4. ประชำสัมพันธ์      
5. เตรียมเอกสำร      
6. ด ำเนินกำรอบรม      
7. ประเมินผล
โครงกำร 

     

 
 

• งบประมาณ 
 1. ค่ำตอบแทน 
  1.1 ค่ำตอบแทนวิทยำกร    13,600  บำท 
  1.2 ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ      8,000  บำท 
 2. ค่ำวัสดุ 
  2.1 ค่ำวัสดุจัดท ำเอกสำรอบรมและประชำสัมพันธ์   6,000  บำท 
  2.2 ค่ำอำหำรว่ำง    12,000  บำท 
       รวม 39,000  บำท 

• ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. พนักงำนขำยมีบุคลิกภำพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 2. บริษัทมียอดขำยและผลก ำไรที่สูงขึ้น 

• ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี 
• การประเมินผล 

 1. สังเกตยอดขำยในเดือนพฤษภำคม 2563 หลังจำกผ่ำนกำรอบรม 3 เดือน มียอดขำย
เพ่ิมข้ึน 20 % 
 2. สังเกตพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนขำยต่อลูกค้ำ 
 3. เก็บข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ลูกคำ้ โดยกำรสุ่มตัวอย่ำง 
 
 

4. ประเด็นศึกษาเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
 ประเด็นศึกษำเชิงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำทักษะกำรรับสำรและส่งสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ใน
งำนวิชำชีพซึ่งควรศึกษำเพ่ิมเติมและใช้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำต่อยอด มีรำยละเอียดดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
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วิทยำนิพนธ์ของวีระ ประเสริฐศิลป์ (2514) เรื่อง “กำรวิเครำะห์กำรผ่ำนหนังสือรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
กับกองกลำง ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร” มีวัตถุประสงค์เพ่ือหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเวลำและ
จ ำนวนจุดที่หนังสือรำชกำรผ่ำน เพ่ือเปรียบเทียบควำมเร็วในกำรผ่ำนหนังสือรำชกำร แยกตำมประเภท 
ชนิด และแผนกงำนที่หนังสือรำชกำรผ่ำนแผนกโต้ตอบ แผนกศึกษำธิกำรและส ำนักงำนเลขำนุกำรรัฐมนตรี 
และเพ่ือเปรียบเทียบเวลำที่หนังสือรำชกำรประเภทและชนิดเดียวกัน ผ่ำนช่วงต่ำง ๆ ในแผนกเดียวกัน 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ สหสัมพันธ์ระหว่ำงเวลำและจ ำนวนจุดที่หนังสือรำชกำรทั้งหมดผ่ำน มีควำมสัมพันธ์กัน
อย่ำงมีนัยส ำคัญ และควำมเร็วในกำรผ่ำนหนังสือรำชกำรในแผนกศึกษำธิกำรช้ำกว่ำกำรผ่ำนในแผนก
โต้ตอบและกำรผ่ำนในส ำนักงำนเลขำนุกำรรัฐมนตรี ส่วนกำรผ่ำนหนังสือรำชกำรชนิดธรรมกรประเภทเพ่ือ
ทรำบ เร็วกว่ำประเภทเพื่อพิจำรณำ  

วิทยำนิพนธ์ของประดิษฐำ นำครักษำ (2535) เรื่อง “กำรศึกษำรูปแบบและส ำนวนภำษำที่ใช้ใน
หนังสือรำชกำรไทย ระหว่ำงปี พ.ศ.2475 ถึง พ.ศ.2534” มีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยเพ่ือให้เห็นวิวัฒนำกำร
ของรูปแบบและภำษำที่ใช้ในหนังสือรำชกำรภำยนอก ผลกำรวิจัยพบว่ำ ตำมที่มีระเบียบเกี่ยวกับกำรใช้
หนังสือรำชกำร จ ำนวน 4 ฉบับ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2478 ถึง พ.ศ.2534 พบว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนรูปแบบ
ไปตำมระเบียบที่ก ำหนด ในช่วงระยะเวลำต่ำง ๆ และส ำนวนภำษำท่ีใช้นอกจำกจะเป็นแบบแผนตำม
ระเบียบที่ก ำหนดแล้ว ยังมีลักษณะที่เป็นไปตำมควำมนิยม ทั้งนี้ ยังพบว่ำส ำนวนที่ใช้ในหนังสือรำชกำร
ปัจจุบันบำงส ำนวนได้มีกำรใช้มำแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475  

 ชำติชำย คงเพ็ชรดิษฐ์, ธีระวัฒน์ จันทึก และพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2559) ได้ศึกษำเรื่อง “กำรพัฒนำ
โปรแกรมเสริมสร้ำงทักษะกำรสื่อสำรเพ่ือกำรเจรจำเชิงผลได้ของพนักงำนบริหำรงำนลูกค้ำในบริษัทตัวแทน
โฆษณำ” โดยมีสำระส ำคัญคือ กำรพัฒนำโปรแกรมเสริมสร้ำงทักษะกำรสื่อสำรเพ่ือกำรเจรจำเชิงผลได้ของ
พนักงำนบริหำรงำนลูกค้ำในบริษัทตัวแทนโฆษณำ ท ำให้ได้โปรแกรมเสริมสร้ำงทักษะกำรสื่อสำรเพ่ือกำร
เจรจำเชิงผลได้ของพนักงำนบริหำรงำนลูกค้ำในบริษัทตัวแทนโฆษณำ ที่สำมำรถน ำไปเสริมสร้ำงทักษะกำร
สื่อสำรของพนักงำนบริหำรงำนลูกค้ำให้เกิดองค์ควำมรู้  (Knowledge) ทักษะ (Skill) ควำมสำมำรถ 
(Ability) ของกำรส่ือสำรด้ำนทักษะกำรพูด (Oral Skill) ทักษะกำรเขียน (Writing Skill) ทักษะกำรฟัง
(Listening Skill) และทักษะกำรใช้ภำษำท่ำทำง (Non-verbal Skill) โดยได้รูปแบบกำรสื่อสำรที่เหมำะสม
กับสถำนกำรณ์ ซึ่งเป็นสมรรถนะที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนบริหำรงำนลูกค้ำในบริษัทตัวแทน
โฆษณำและน ำไปสู่กำรปฏิบัติจริงที่ก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมวัตถุประสงค์ขององค์กำร
และสำมำรถเป็นแนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนรุ่นใหม่ ที่ก ำลังก้ำวเข้ำสู่อุตสำหกรรมโฆษณำ อัน
จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบุคลำกรในวิชำชีพด้ำนวงกำรโฆษณำเป็นบุคลำกรที่มีศักยภำพ และเป็น
สินทรัพย์ที่มีคุณค่ำขององค์กำร ที่ก่อให้เกิดควำมได้เปรียบเชิงแข่งขันขององค์กำรทั้งในระดับประเทศ และ
นำนำชำติ อย่ำงยั่งยืนต่อไป  (ชำติชำย คงเพ็ชรดิษฐ์, ธีระวัฒน์ จันทึก และพิทักษ์ ศิริวงศ์, 2559 : 265 – 
266)  
 รุจินันท์ เ อ้ือพิทักษ์สกุล และยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2551) ได้ศึกษำเรื่อง “คุณสมบัติของนัก
ประชำสัมพันธ์และปัจจัยในกำรเลือกรับเข้ำท ำงำนขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย” โดยมีสำระส ำคัญคือ 
1) คุณสมบัติของนักประชำสัมพันธ์ที่เป็นที่ต้องกำรขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยมีจ ำนวน 6 ด้ำน ได้แก่ 
คุณสมบัติด้ำนควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมคิด ทักษะ บุคลิกภำพและลักษณะนิสัย 2) ปัจจัยที่อธิบำยกำร
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ตัดสินใจเลือกรับนักประชำสัมพันธ์เข้ำท ำงำนขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย ได้แก่ ปัจจัยด้ำน
ควำมสำมำรถ ปัจจัยด้ำนบุคลิกภำพ ปัจจัยด้ำนผลกำรเรียน ปัจจัยด้ำนกิจกรรมที่ท ำขณะก ำลังศึกษำอยู่ใน
ระดับอุดมศึกษำ ปัจจัยด้ำนสุขภำพ ปัจจัยด้ำนที่พักอำศัย ปัจจัยด้ำนควำมรู้ ปัจจัยด้ำนสำยสัมพันธ์ และ
ปัจจัยด้ำนอ่ืน ๆ ได้แก่ เป็นผู้ที่ยังไม่มีงำนท ำ รวมถึงเป็นผู้ที่ใส่ใจและให้ควำมส ำคัญกับกำรเขียน  Resume 
เพ่ือสมัครเข้ำท ำงำน (รุจินันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล และยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2551 : 69)  
 ณัฐรัตน์ แท่นทอง และคณะ (2563) ได้ศึกษำเรื่อง “กำรใช้ภำษำในกำรเขียนหนังสือรำชกำร ที่ว่ำ
กำรอ ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช” โดยมีสำระส ำคัญคือ 1) กำรใช้ค ำ กำรใช้ค ำในหนังสือรำชกำร 
ที่ว่ำกำรอ ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช มีกำรใช้ค ำสั้น ๆ มีควำมกะทัดรัด แต่เป็นค ำที่กระชับ อ่ำน
แล้วสำมำรถเข้ำใจง่ำย รวมทั้งสื่อควำมหมำยได้ชัดเจน ไม่พบกำรใช้ค ำแสลงและกำรใช้ภำษำระดับกันเองใน
หนังสือรำชกำรทุกประเภท นอกจำกนี้ยังมีกำรใช้ค ำที่สะกดถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ อย่ำงไรก็ตำม  ยังพบกำร
ใช้ค ำผิดอยู่บ้ำงแต่เป็นเพียงส่วนน้อยเท่ำนั้น ซึ่งสำมำรถกล่ำวได้ว่ำ หนังสือรำชกำรของที่ว่ำกำรอ ำ เภอทุ่ง
ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำชนั้นมีกำรใช้ภำษำได้อย่ำงเหมำะสม ถูกต้องและชัดเจน ซึ่งสำมำรถท ำให้ผู้อ่ำน
เกิดควำมเข้ำใจและน ำไปสู่กำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ 2) กำรใช้ประโยค กำรใช้ประโยคในหนังสือรำชกำร 
ที่ว่ำกำรอ ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำช ส่วนใหญ่เป็นประโยคควำมรวมและประโยคควำมซ้อน 
รวมทั้งมีใจควำมที่สมบูรณ์ครบถ้วน อีกทั้งยังมีควำมกระชับ และเป็นประโยคที่สละสลวย มีควำมชัดเจนใน
กำรสื่อสำร พบกำรใช้ประโยคท่ีค่อนข้ำงไม่กระชับบ้ำง แต่เป็นเพียงส่วนน้อยเท่ำนั้น ซึ่งสำมำรถท ำให้ผู้อ่ำน
เกิดควำมเข้ำใจ และน ำไปสู่กำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นได้ 
 นอกจำกนี้ ในประเด็นกำรจัดท ำหนังสือรำชกำรเกี่ยวกับกำรพิมพ์ กำรรับ - ส่ง และกำรจัดเก็บ
สำมำรถสรุปได้ดังนี้  1) กำรพิมพ์ กำรพิมพ์หนังสือภำยนอกของที่ว่ำกำรอ ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมรำช สำมำรถสรุปได้ว่ำ มีกำรใช้รูปแบบของกำรพิมพ์ถูกต้องตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) ทุกประกำร ตั้งแต่กำรตั้งค่ำหน้ำกระดำษ ขนำดของ
ครุฑที่ใช้ในหนังสือรำชกำรแต่ละประเภท กำรย่อหน้ำ กำรเว้นระยะก่อนหลัง รวมทั้งรูปแบบกำรพิมพ์ 
ต่ำง ๆ ซึ่งถือได้ว่ำที่ว่ำอ ำเภอทุ่งใหญ่เป็นหน่วยงำนแห่งหนึ่งที่ให้ควำมส ำคัญกำรกำรพิมพ์หนังสือรำชกำรให้
ถูกต้องตำมรูปแบบที่ก ำหนดไว้ 
 2) กำรรับ – ส่ง ที่ว่ำกำรอ ำเภอทุ่งใหญ่ มีกำรรับหนังสือรำชกำรจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
อยู่สม่ ำเสมอ ซึ่งขั้นตอนกำรปฏิบัติกำรรับหนังสือประกอบด้วย จัดล ำดับควำมเร่งด่วนของหนังสือเพ่ือ
ด ำเนินกำรก่อนหรือหลัง ตรวจสอบเอกสำรหำกพบว่ำไม่ถูกต้องก็จะติดต่อหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องให้แก้ไขให้
ถูกต้องโดยเร็วที่สุด หลังจำกนั้นประทับตรำรับหนังสือด้ำนมุมบนขวำของหนังสือรำชกำรประเภทนั้น ๆ 
และลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับโดยกรอกรำยละเอียดให้ตรงตำมที่ปรำกฏตำมทะเบียน
หนังสือรับ และเข้ำสู่กระบวนกำรจัดแยกหนังสือให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรได้เซ็นมอบหมำยให้กับส่วนรำชกำร
ที่เก่ียวข้องด้ำนบนซ้ำยของหนังสือรำชกำร เพ่ือปฏิบัติงำนตำมหนังสือฉบับนั้น ๆ และในข้ันตอนสุดท้ำยเป็น
กำรลงลำยมือชื่อรับในหนังสือทะเบียนรับ (ช่องหมำยเหตุ) เพ่ือไว้เป็นหลักฐำนว่ำได้รับหนังสือฉบับนั้นไป
ด ำเนินกำรปฏิบัติงำนเรียบร้อยแล้ว ส่วนกำรส่งหนังสือก็มีข้อมูลกำรกรอกเช่นเดียวกัน เพียงแต่กำรส่ง
หนังสือรำชกำรจะมีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ กำรส่งภำยนอกหน่วยงำน และภำยในหน่วยงำน ซึ่งภำยใน
หน่วยงำนจะมีขั้นตอนที่สั้นกว่ำแตกต่ำงกันที่กำรน ำส่งและสำมำรถปฏิบัติง่ำย และสะดวกรวดเร็วกว่ำ 
เพรำะเป็นกำรส่งภำยในหน่วยงำนเดียวกัน 
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 3) กำรจัดเก็บ ที่ว่ำกำรอ ำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมรำชใช้ระบบกำรจัดเก็บเอกสำรใน
หน่วยงำนแบบกำรจัดเก็บเอกสำรตำมชื่อเรื่อง ซึ่งเป็นกำรจ ำแนกเอกสำรออกเป็นหมวดใหญ่ ๆ ตำมชื่อเรื่อง
ของหนังสือ โดยกำรจัดท ำเป็นแฟ้มเอกสำรเก็บรวบรวมเอกสำรแต่ละฉบับตำมหัวข้อเรื่อง ซึ่งง่ำยต่อกำร
ค้นหำ (ณัฐรัตน์ แท่นทอง และคณะ, 2563 : 96 - 98)  
 อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม (2557) ได้ศึกษำเรื่อง “กำรเขียนโครงกำรวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจำก
หน่วยงำนภำยนอก” โดยมีสำระส ำคัญคือ กำรเขียนโครงกำรวิจัยให้ได้รับกำรพิจำรณำสนับสนุนจำกแหล่ง
ทุนภำยนอก ผู้ท ำกำรวิจัยควรมีหลักคิดที่แปลกใหม่และทันสมัยที่จะคิดเชื่อมโยงควำมรู้ในสำขำวิชำต่ำง ๆ 
สู่กำรปฏิบัติที่เห็นผลได้จริง มีหลักวิชำที่ลุ่มลึกถูกต้องชัดเจนเชื่อถือได้และมีข้อมูลหลักฐำนสนับสนุนอย่ำง
เพียงพอ มีหลักปฏิบัติที่เหมำะสมและมีควำมเป็นไปได้ในกำรด ำเนินกำรวิจัย โดยเขียนโครงกำรวิจัยที่มี
ควำมน่ำสนใจและมีคุณค่ำซึ่งเกิดจำกกำรสั่งสมประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องและกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  
(อุดมรัตน์  สงวนศิริธรรม, 2557 : 138)  
 สุรศักดิ์ เสำแก้ว และณัฏฐพล สัมประสิทธิ์ (2557) ได้ศึกษำเรื่อง “กำรอ่ำนงำนวิจัยทำงสุขภำพ
อย่ำงมีวิจำรณญำณ” โดยมีสำระส ำคัญคือ กำรอ่ำนงำนวิจัยอย่ำงมีวิจำรณญำณมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้อ่ำน
เข้ำใจจุดแข็งจุดอ่อนของงำนวิจัย สำมำรถพิจำรณำและน ำข้อมูลมำประกอบกับกำรดูแลคนไข้บนพ้ืนฐำน
ของหลักฐำนเวชศำสตร์เชิงประจักษ์ที่มีได้ กระบวนกำรต้องอำศัยกำรฝึกฝนควำมรู้ทำงคลินิกและกำรคิด
อย่ำงมีวิจำรณญำณ อำจมีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันในกลุ่มบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ซ่ึงจะท ำให้ได้
ทัศนะคติทีแ่ตกต่ำงกันมำกขึ้น (สุรศักดิ์ เสำแก้ว และณัฏฐพล สัมประสิทธิ์, 2557 : 295)  
 นอกจำกนี้ ผู้เขียนได้ศึกษำเรื่อง “กำรศึกษำควำมสุภำพในกำรขอร้องและกำรปฏิเสธในกำรติดต่อ
ธุรกิจทำงจดหมำยในภำษำไทยตำมแนววัจนปฏิบัติศำสตร์” ของปนัดดำ เลอเลิศยุติธรรม (2549) โดยมี
สำระส ำคัญคือ กลวิธีควำมสุภำพในกำรขอร้อง พบ 6 กลวิธี ได้แก่ กำรยกย่อง กำรใช้วัจนกรรมที่ท ำให้ผู้ฟัง
พึงพอใจโดยกำรชม กำรขอโทษและกำรขอบคุณ กำรให้เหตุผลกำรเสนอทำงเลือก กำรแสดงควำมหวัง และ
กำรให้ข้อมูลเพ่ิมเติมทำงธุรกิจ โดยใช้แนวคิดของของเลคอฟ (1973) บรำวน์และเลวินสัน (1978 , 1987) 
ลีช (1983) และบลุมกุลกำ (1984, 1992) ประกอบกำรอธิบำย ส่วนกลวิธีควำมสุภำพในกำรปฏิเสธ พบ 5 
กลวิธี ไม่พบกลวิธีกำรเสนอทำงเลือก นอกจำกน้ียังพบกลวิธีควำมสุภำพด้ำนลบหรือกลวิธีควำมสุภำพที่
สัมพันธ์กับกำรยกย่องนับถือ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมทำงธุรกิจ และพบกลวิธีควำมสุภำพด้ำนบวกหรือกลวิธีควำม
สุภำพที่สัมพันธ์กับกำรได้รับกำรยอมรับจำกบุคคลอ่ืน เพรำะสังคมธุรกิจได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรได้รับกำร
ยอมรับและชื่นชมต่อผู้อื่น รวมทั้งกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงธุรกิจ ในขณะเดียวกันกำรพิจำรณำถึงผลประโยชน์
ทำงธุรกิจเป็นส่วนส ำคัญทั้งในกำรขอร้องและกำรปฏิเสธ อ ำนำจมีบทบำททั้งในกำรขอร้องและกำรปฏิเสธ 
มีกำรใช้มูลบทอันเนื่องมำจำกระยะห่ำงทำงสังคม 
 จำกประเด็นศึกษำเชิงวิชำกำรดังได้กล่ำวมำข้ำงต้น เป็นตัวอย่ำงที่พยำยำมชี้ให้เห็นควำมส ำคัญของ
กำรพัฒนำทักษะกำรรับสำรและส่งสำรในงำนวิชำชีพ ซึ่งมีขอบเขตกว้ำงขวำงและรำยละเอียดที่ลึกซึ้ง  
โดยผู้ต้องกำรจะมีทักษะดังกล่ำวอย่ำงช ำนำญ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องอำศัยกำรสั่งสมประสบกำรณ์และ
ฝึกฝนตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
 

นอกจำกนี้ ยังมีกำรศึกษำเรื่อง
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สรุป 
 ทักษะกำรรับสำรและกำรส่งสำรส ำคัญกับมนุษย์เรำเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในมิติ  
กำรท ำงำน ที่ต้องติดต่อสื่อสำรกับบุคคลหลำกหลำยรูปแบบ หลำกหลำยช่องทำงหรือวิธีกำร  เพ่ือให้กำร
ท ำงำนบรรลุเป้ำหมำย ดังนั้นในแต่ละองค์กรกำรท ำงำนจึงได้ก ำหนดรูปแบบแนวทำงกำรสื่อสำรไว้อย่ำงเป็น
ระบบเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อสื่อสำร ทั้งนี้ จะแตกต่ำงกันออกไปตำมบริบทวัฒนธรรมองค์กร 
เช่น องค์กรเอกชน หรือองค์กรรัฐ โดยผู้ที่จะเข้ำไปท ำงำนในองค์กรต่ำง ๆ ควรจะมีควำมรู้ พ้ืนฐำนหรือ
ทักษะกำรรับสำรและกำรส่งสำรเพ่ือน ำไปปรับใช้ในชีวิตกำรท ำงำน โดยในบทนี้ได้น ำเสนอเนื้อหำเกี่ยวกับ
ทักษะกำรรับสำรและกำรส่งสำร ซึ่งมีกระบวนกำรและจุดมุ่งหมำยที่แตกต่ำงกัน นอกจำกนี้ สิ่งส ำคัญที่ควร
จะมีควบคู่กับกำรสื่อสำรคือวิจำรณญำณในกำรคิดใคร่ครวญอย่ำงลึกซึ้ง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกระบวนกำร
รับสำรที่ควรให้ควำมส ำคัญเป็นพิเศษ นอกเหนือจำกพ้ืนฐำนในเชิงแนวคิดแล้ว ผู้ท ำงำนในวงกำรอำชีพ 
ต่ำง ๆ ก็พัฒนำ ฝึกฝนทักษะที่จ ำเป็นในงำนอำชีพไว้ด้วย เช่น กำรเขียนประวัติย่อ กำรเขียนสรุปควำม  
กำรเขียนย่อหน้ำ กำรเขียนบันทึกสื่อสำรในส ำนักงำน กำรเขียนหนังสือรำชกำร กำรเขียนโครงกำร เป็นต้น 
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กิจกรรมเสนอแนะเพื่อเสริมการเรียนรู้ 
 

 1. เขียนหนังสือเชิญวิทยำกรมำให้ควำมรู้แก่มหำวิยำลัยของท่ำนเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำ
สู่โลกแห่งกำรท ำงำน 
 2) เขียน resume ของนักศึกษำ และออกมำน ำเสนอหน้ำชั้น เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ
เพ่ือน ๆ  
 

ของผู้เรียน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
การพูดเพื่อการน าเสนอในงานอาชีพ 

 
ผลการเรียนรู้ 

• สำมำรถใช้ทักษะกำรพูดเพ่ือน ำเสนองำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ประเด็นที่จะศึกษา 

• กำรพูดน ำเสนองำน 
• กำรพูดในที่ชุมนุมชน 
• จุดมุ่งหมำยทั่วไปในกำรพูด 
• กำรเตรียมตัวในกำรพูด 
• บุคลิกภำพในกำรพูด 
• กำรพัฒนำเสียงให้มีสมรรถภำพ  
• กำรพูดน ำเสนองำนเพ่ือให้ข้อมูล ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
• ประเด็นศึกษำเชิงวิชำกำรที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 

 

ประเด็นการศึกษา
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1. การพูดน าเสนองาน 
 การพูดน าเสนองาน คือ กำรใช้ถ้อยค ำ น้ ำเสียง รวมทั้งกิริยำอำกำรถ่ำยทอดควำมคิด ควำมรู้ 
ควำมรู้สึกและควำมต้องกำรของผู้พูดให้ผู้ฟังได้รับรู้และเกิดกำรตอบสนองตรงตำมจุดมุ่งหมำยของผู้พูด   
โดยจะมุ่งเน้นไปที่บริบทที่เก่ียวข้องกับกำรท ำงำนเป็นส ำคัญ 
 
2. การพูดในที่ชุมนุมชน (Public Speaking)  
 กำรพูดในที่ชุมนุมชน หมำยถึง กำรพูดต่อผู้ฟังจ ำนวนมำกหรือกำรพูดในท่ีสำธำรณะ ซึ่งเป็นกำร
สื่อสำรควำมรู้ ควำมคิด ควำมรู้สึก และข้อเสนอแนะแก่ผู้ฟังเป็นจ ำนวนมำก ผู้พูดจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อม 
โดยเฉพำะสำรที่จะส่งไปยังผู้ฟัง จะต้องเป็นสำรที่ผู้ฟังหลำย ๆ กลุ่มสำมำรถรับฟังได้เข้ำใจ (พิมพร สอพิมำย, 
2544 : 124) 
 ประเภทของการพูดในที่ชุมนุมชน 
 1) การพูดอย่างฉับพลันทันที  กำรพูดโดยฉับพลันเป็นกำรพูดท่ีผู้พูดไม่มีโอกำสเตรียมตัวล่วงหน้ำ 
เช่น กำรแนะน ำตนเอง กำรกล่ำวอวยพร กำรอภิปรำยในที่ประชุม เป็นต้น เป็นกำรพูดประเภทที่ต้องอำศัย
ประสบกำรณแ์ละปฏิภำณไหวพริบ รวบรวมข้อมูล เรียงล ำดับเนื้อหำที่จะพูดอย่ำงรวดเร็ว ควบคุมสติให้มั่นคง
พูดด้วยควำมมั่นใจด้วยท่ำทำงอันสง่ำผ่ำเผย 
 2) การพูดโดยวิธีท่องจ า กำรพูดโดยกำรท่องจ ำเป็นกำรพูดโดยกำรเรียบเรียงเนื้อหำท้ังหมดแล้ว
ท่องจ ำเนื้อหำจนขึ้นใจ ต้องเสียเวลำในกำรท่องหรือซักซ้อมจนจ ำได้อย่ำงแม่นย ำ ขณะพูดผู้พูดบำงคนพูดเร็ว
มำกเพรำะกลัวลืมเนื้อหำ พูดเหมือนท่อง หรือมัวพะวงกับเนื้อหำจนไม่ได้ใช้มือ สีหน้ำ กิริยำ ท่ำทำง อำรมณ์
ตำมธรรมชำติของเรื่องที่พูด ท ำให้ขำดควำมเป็นธรรมชำติ ขำดรสชำติ ขำดควำมมีชีวิตชีวำ ท ำให้น ำเบื่อ
หน่ำย กำรพูดประเภทนี้ควรฝึกซ้อมให้ดี พร้อมทั้งใช้อวัจนภำษำให้เหมำะสมกับเรื่อง พูดให้เป็นธรรมชำติ
เหมือนกับกำรพูดคุยกับผู้ฟัง เช่น กำรเล่ำนิทำน เล่ำประสบกำรณ์ เป็นต้น 
 3) การพูดโดยอ่านจากต้นฉบับที่เตรียมไว้ กำรพูดโดยอ่ำนจำกต้นฉบับเป็นกำรพูดโดยอ่ำนจำก
ต้นฉบับทุกค ำพูด เอกสำรได้จัดเรียบเรียงเนื้อเรื่องอย่ำงถูกต้องสมบูรณ์แล้ว กำรพูดวิธีนี้เหมำะส ำหรับกำรพูด
ที่เป็นพิธีกำร เช่น กำรกล่ำวรำยงำน กล่ำวเปิดงำน กล่ำวปรำศรัย ให้โอวำท อ่ำนข่ำว ค ำแถลงกำรณ์ เป็นต้น 
กำรพูดวิธีนี้โดยทั่วไปผู้พูดควรมีโอกำสได้อ่ำนเนื้อเรื่องมำก่อน เพ่ือศึกษำควำมหมำยกำรอ่ำนเว้นวรรคตอน 
กำรอ่ำนออกเสียง รวมทั้งปรับลีลำให้เหมือนกับกำรพูดคุย ผู้อ่ำนควรจเนื้อหำให้ได้เป็นช่วงแล้วเงยหน้ำมอง
ผู้ฟังขณะพูดช่วงประโยคที่จ ำได้ไม่ควรก้มหน้ำอ่ำนตลอดเวลำ 
 4) การพูดจากความเข้าใจตามที่ได้เตรียมไว้ กำรพูดจำกควำมเข้ำใจเป็นกำรพูดที่ผู้พูดรู้ตัวล่วงหน้ำ 
มีโอกำสเตรียม รวบรวมข้อมูล เรียบเรียงค ำพูดตำมล ำดับเนื้อหำให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน วิเครำะห์ผู้ฟังและ
สภำพแวดล้อม เตรียมอุปกรณ์ประกอบกำรพูด ซักซ้อมกำรพูดจนเกิดควำมมั่นใจ ขณะพูดอำจปรับเนื้อหำ 
ถ้อยค ำภำษำ และลีลำกำรพูดตำมควำมเหมำะสม วิธีนี้ผู้พูดนิยมจดหัวข้อเรื่องไว้แล้วคอยเหลือบดูขณะพูด 
(พิมพร สอพิมำย, 2544 : 128) 
 ผู้ฝึกพูดในที่ชุมชนควรฝึกกำรพดูจำกควำมเข้ำใจตำมที่ได้เตรียมไว้ให้มำกท่ีสุด ในกำรพูดแต่ละครั้ง 
ควรเตรียมพร้อมล่วงหน้ำและฝึกซ้อมกำรพูดโดยใช้วิธีเรียงล ำดับควำมคิดตำมที่ได้เขียนบทพูดไว้ ซึ่งกำร
ซ้อมพูดนั้น อำจมีบำงช่วงที่ใช้ถ้อยค ำไม่ซ้ ำกัน หรือแสดงท่ำทำงแตกต่ำงกันไปบ้ำง ก็ไม่ใช่เรื่องผิด เพรำะ
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กำรพูดจำกควำมเข้ำใจ สำมำรถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเนื้อหำได้เมื่อเห็นสมควร และเมื่อถึง
เวลำพูดจริง ก็จะพูดออกไปได้จำกควำมเข้ำใจและมั่นใจอย่ำงแท้จริง 
3. จุดมุ่งหมายท่ัวไปในการพูด  
 ในกำรพูดแต่ละครั้ง ผู้พูดควรก ำหนดจุดมุ่งหมำยในกำรพูดเพ่ือจะได้แสดงข้อเท็จจริง ควำมรู้ หรือ
ควำมคิดเห็นต่อผู้ฟังได้ตรงตำมควำมประสงค์ของตน ดังนี้ 
 1) การพูดเพื่อให้ความรู้ เป็นกำรบอกกล่ำว ชี้แจง อธิบำยควำมรู้และข้อเท็จจริงให้เกิดควำมเข้ำใจ
ที่ชัดเจนขึ้น เพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ให้มำกข้ึน เช่น กำรรำยงำน กำรบรรยำย กำรอธิบำย 
 2) การพูดเพื่อโน้มน้าวใจ เป็นกำรพูดชักจูงให้ผู้ฟังคล้อยตำม  เชื่อถือ  เปลี่ยนทัศนคติหรือปฏิบัติ
ตำมข้อแนะน ำ เช่น กำรพูดโฆษณำ กำรพูดหำเสียง กำรพูดเชิญชวนให้ร่วมมือกัน  
 3) การพูดเพื่อความเพลิดเพลินจรรโลงใจ เป็นกำรพูดให้เห็นควำมน่ำชื่นชมของควำมคิด กำร
กระท ำควำมดี คุณค่ำของบุคคลหรือวัตถุ ตลอดจนควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน ผ่อนคลำยจิตใจ มักพูดใน
งำนบันเทิงรื่นเริงต่ำง ๆ หรือกล่ำวแสดงควำมยินดีในโอกำสต่ำง ๆ เช่น งำนมงคลสมรส งำนพบปะสังสรรค์ 
งำนวันเกิด 
 
ตารางท่ี 7 ตารางแสดงรายละเอียดของจุดมุ่งหมายในการพูดทั้ง 3 ประเภท 

     ประเภทของจุดมุ่งหมายในการพูด                               รายละเอียด 

1. กำรพูดเพ่ือให้ควำมรู้ 
  มุ่งให้เกิดควำมชัดเจน 
  มุ่งให้เกิดควำมสนใจ 
  มุ่งให้เกิดควำมเข้ำใจ 

2. กำรพูดเพ่ือโน้มน้ำวใจ 
  มุ่งให้เกิดควำมเชื่อถือ คล้อยตำม 
  มุ่งให้เกิดกำรกระตุ้น เร่งเร้ำ 
  มุ่งให้เกิดกำรกระท ำ  

3. กำรพูดเพ่ือควำมเพลิดเพลินจรรโลงใจ 

  มุ่งให้เกิดควำมสนใจ 
  มุ่งให้เกิดควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน 
  มุ่งให้เกิดควำมชื่นชม 
  มุ่งให้เกิดข้อคิดเตือนใจ 

 

4. การเตรียมตัวในการพูด 
กำรเตรียมตัวในกำรพูดมีขั้นตอนต่ำง ๆ ดังนี้   
  1) กำรตั้งวัตถุประสงค์ 

ตารางที่ 8
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 2) กำรวิเครำะห์ผู้ฟัง 
 3) กำรเลือกเรื่องท่ีจะพูด 
 4) กำรก ำหนดขอบเขตของเรื่อง 
 5) กำรรวบรวมเนื้อหำ 
 6) กำรวำงโครงเรื่อง 
 7) กำรใช้ถ้อยค ำภำษำ 
 8) เสียงและลีลำของกำรใช้เสียง 
 9) กำรใช้ท่ำทำงประกอบกำรพูด 
 10) กำรฝึกพูด 
 ผู้น ำเสนองำนในวงกำรวิชำชีพควรเตรียมตัวในกำรพูดโดยปฏิบัติตำมขั้นตอนดังกล่ำว ซึ่งมี
รำยละเอียดดังนี้ 
 1) การตั้งจุดมุ่งหมาย ก ำหนดจุดมุ่งหมำยของเรื่องที่จะพูดประกำรใดประกำรหนึ่ง  
 2) การวิเคราะห์ผู้ฟัง ผู้ฟังคือบุคคลส ำคัญที่สุดในกำรพูด เพรำะกำรพูดแต่ละครั้งจะประสบ
ควำมส ำเร็จหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับควำมสนใจของผู้ฟังเป็นประกำรส ำคัญ ก่อนกำรพูดจึงควรศึกษำกลุ่มผู้ฟัง 
ดังนี้ 

• จ ำนวนผู้ฟัง 
• วัย 
• เพศ 
• อำชีพ 
• ควำมรู้  
• ประสบกำรณ์ 
• ทัศนคติ 
• รสนิยม 
• ควำมสนใจ  

 3) การเลือกเรื่องท่ีจะพูด  แนวทำงในกำรเลือกเรื่องท่ีจะน ำมำพูดในที่ชุมนุมชน ได้แก่ 

• เนื้อเรื่องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยในกำรพูดที่ก ำหนด 
• เป็นเนื้อเรื่องที่ผู้พูดและผู้ฟังมีควำมสนใจตรงกัน  และเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง 
• ควำมยำวของเรื่องอยู่ในเวลำที่ก ำหนดให้พูด 
• เรื่องท่ีผู้พูดมีควำมรู้และสำมำรถพูดได้ดี  

 4) การก าหนดขอบเขตของเรื่องที่จะพูด  ต้องค ำนึงถึงแนวทำงดังนี้ 

• ค ำนึงถึงควำมรู้ ควำมเข้ำใจของผู้พูด ผู้ฟัง 
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• ควำมสนใจของผู้ฟัง 
• ค ำนึงถึงเวลำที่ก ำหนดให้พูด   

 5) การรวบรวมเนื้อหา เป็นสิ่งส ำคัญที่สุดของกำรพูด ซึ่งต้องเตรียมดังนี้ 

• ค้นคว้ำหำข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ 
• รวบรวมประสบกำรณ์ของตน เพ่ือช่วยในกำรสร้ำงเนื้อหำ และใช้เป็นหลักฐำนอ้ำงอิง 
• หำกพบเห็นถ้อยค ำหรือตัวอย่ำงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำ ก็ควรรีบบันทึกเก็บไว้ เพ่ือน ำมำ

ประกอบกำรพูดให้น่ำสนใจขึ้น 
 6) การวางโครงเรื่อง เมื่อรวบรวมเนื้อหำครบถ้วนแล้ว จึงน ำมำจัดล ำดับเป็นโครงเรื่องโดยแบ่ง
โครงเรื่องเป็น 3 ส่วน มีสัดส่วนที่เหมำะสม ได้แก่  
 ค ำน ำ   สัดส่วน    10  %   
 เนื้อเรื่อง  สัดส่วน    85  % 
 สรุป    สัดส่วน    5  %        
 
  6.1)  ค าน า 

• ท ำให้ผู้ฟังพอใจ พร้อมที่จะรับฟัง 

• บอกให้รู้ว่ำก ำลังจะพูดอะไร 

• ดึงควำมสนใจของผู้ฟังให้ตั้งใจฟัง มีผู้พูดเป็นจุดสนใจร่วมกัน 

• เป็นช่วงที่ผู้พูดใช้เวลำปรับระดับน้ ำเสียง บุคลิกภำพ และอ่ืน ๆ 
  6.2) เนื้อเรื่อง กำรด ำเนินเรื่องมีหลำยวิธี ดังนี้ 

• เรียงตำมล ำดับเวลำ 
• เรียงตำมสถำนที่ใกล้ ไกลตัวผู้ฟัง 
• ให้ค ำจ ำกัดควำม แล้วพูดรำยละเอียดขยำยควำมให้แจ่มชัด 
• แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ แล้วพูดให้รำยละเอียดทีละหมวดหมู่ 
• กล่ำวถึงเหตุและผลให้สอดคล้องกัน 
• บอกวิธีแก้ปัญหำ เริ่มจำกบอกปัญหำแล้วแนะน ำวิธีกำรแก้ปัญหำ 

  6.3) สรุป บทสรุปที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 

• จับใจคนฟังให้สนใจที่จะฟังต่อจนจบ 
• จี้ใจให้เห็นประโยชน์ที่ได้ฟังมำตั้งแต่ต้น 
• แจ้งใจในสำระที่พูดมำตั้งแต่ต้น 
• มีควำมสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง 
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• กะทัดรัด ไม่เยิ่นเย้อ ใช้เวลำประมำณ 30 วินำที ถึง 1 นำที 
 7) การใช้ถ้อยค า ภำษำไทยร่ ำรวยค ำมีทั้ค ำที่ออกเสียงเหมือนกัน ใกล้เคียงกัน ควำมหมำย
เหมือนกัน ควำมหมำยคล้ำยกัน ค ำขยำยเพื่อบอกรำยละเอียด ผู้พูดที่มีควำมรู้ในกำรใช้ค ำ จึงได้ประโยชน์ใน
กำรเลือกสรรถ้อยค ำภำษำที่หลำกหลำยให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องเพ่ือกำรสื่อควำมหมำยได้ชัดเจนที่สุด ซึ่งมี
ข้อควรปฏิบัติ ดังนี้ 
  7.1) ใช้ถ้อยค าให้ตรงความหมาย  ลักษณะของค ำที่ควรพิจำรณำ คือ 

• ค ำท่ีออกเสียงใกล้กัน  ควำมหมำยท ำนองเดียวกันแต่ใช้แทนกันไม่ได้ เช่น 
   กระบวนกำร  - ขบวนกำร 
   แน่นหนำ  - หนำแน่น 
   ซ้ ำซ้อน   - ซับซ้อน     
   อนุญำต   - อนุมัติ    

• ค ำที่มีควำมหมำยหลักเหมือนกัน แต่มีรำยละเอียดต่ำงกัน เช่น ค ำที่มีควำมหมำยว่ำชอบ 
อำจเลือกใช้ได้อีกหลำยค ำที่มีควำมหมำยใกล้เคียงกัน ดังนี้ สนใจ รัก พอใจ พึงพอใจ 
ประทับใจ 

• ค ำท่ีมีควำมหมำยโดยนัย ได้แก่   
  ความหมายนัยตรง เป็นควำมหมำยที่ปรำกฏในพจนำนุกรม อำจเป็นควำมหมำยตำมตัว 
หรือควำมหมำยเชิงอุปมำ เช่น เก้ำอ้ี หมำยถึง ที่นั่ง (ตำมตัว) หรือ ต ำแหน่งหน้ำที่ (เชิงอุปมำ) 
  ความหมายนัยประหวัด เป็นควำมหมำยแฝงที่ท ำให้นึกถึงอีกเรื่องหนึ่ง หรือก่อให้เกิด
ควำมรู้สึกอ่ืนที่ดีและไม่ดี เช่น สีด ำ หมำยถึง ควำมทุกข์โศก   
  ผู้พูดต้องระมัดระวังในกำรเลือกใช้ค ำให้ถูกควำมหมำยท้ังควำมหมำยนัยตรง ควำมหมำย
เชิงอุปมำ และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมหมำยนัยประหวัด 
  7.2) ใช้ค าให้เหมาะสม ค ำในภำษำไทยมีระดับ กำรรู้จักระดับของค ำ ท ำให้ผู้พูดเลือกใช้
ค ำได้ถูกต้องกับบุคคลและโอกำส ท ำให้ผู้ฟังเกิดควำมศรัทธำและเชื่อถือในควำมรู้ ของผู้พูดยิ่งขึ้น จึงควร
เลือกใช้ให้ถูกต้องเหมำะสม ดังนี้ 

• ใช้ถ้อยค ำให้เหมำะสมกับระดับของบุคคล เช่น 
  ค ำว่ำ หมำยก ำหนดกำร ใช้กับงำนที่เกี่ยวกับพระมหำกษัตริย์    
  ค ำว่ำ ก ำหนดกำร ใช้กับงำนของบุคคลธรรมดำ 
  ค ำว่ำ พระรำชนิพนธ์ ใช้กับกำรแต่งหนังสือของพระมหำกษัตริย์ 
  ค ำว่ำ พระนิพนธ์  ใช้กับกำรแต่งหนังสือของเจ้ำนำย 
  ค ำว่ำ เรียบเรียง  ใช้กับกำรแต่งหนังสือของบุคคลธรรมดำสำมัญ 
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• ใช้ถ้อยค ำให้เหมำะสมตำมระดับควำมสุภำพ ค ำนึงถึงผู้ฟัง และกำลเทศะ  
ซึ่งต้อง ระมัดระวังกำรใช้ค ำพูด โดยเลือกใช้ค ำสุภำพเท่ำนั้น เช่น 

  ค ำสุภำพ    ค ำไม่สุภำพ 
  รับประทำน      กิน 
  สำมี       ผัว 
  โชคร้ำย      ซวย 

• ใช้ถ้อยค ำให้เหมำะสมกับบรรยำกำศ โดยพิจำรณำว่ำบรรยำกำศของงำนมี
ลักษณะเป็นทำงกำร กึ่งทำงกำร หรือเป็นส่วนตัว เพ่ือเลือกใช้ค ำที่เหมำะสมกับ
ระดับของโอกำสนั้น เช่น 

  ค ำเป็นทำงกำร    ค ำไม่เป็นทำงกำร 
  ข้ำพเจ้ำ  กระผม   ดิฉัน      ฉัน   ผม   หนู  
  นำยแพทย์    หมอ 
  งำนมงคลสมรส      งำนแต่งงำน 

• ใช้ถ้อยค ำให้เหมำะสมตำมระดับควำมสนิทสนม บำงครั้งกำรเลือกใช้ค ำก็ข้ึนกับ
ระดับควำมสนิทสนมระหว่ำงผู้พูดกับผู้ฟังด้วย เช่น พวกเรำ คุณผู้ฟัง ท่ำนผู้ฟัง 

  7.3) ใช้ถ้อยค าให้ชัดเจน ผู้พูดต้องเลือกใช้ถ้อยค ำที่สื่อควำมหมำยชัดเจน  เพ่ือให้กำรพูด
ถ่ำยทอดควำมรู้  ควำมคิดเห็นได้ถูกต้องในเวลำอันรวดเร็ว  ซึ่งจะต้องค ำนึงถึงกำรใช้ค ำ ดังนี้ 

• กำรใช้ศัพท์ที่มีควำมหมำยได้หลำยอย่ำง  ควรเรียบเรียงประโยคหรือข้อควำมอ่ืน
มำขยำยควำมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  เพื่อให้ผู้ฟังสื่อควำมหมำยได้ถูกต้องตรงตำมที่ผู้พูด
ต้องกำร 

• ใช้รูปประโยคที่สมบูรณ์ ไม่ก ำกวม ด้วยกำรเรียงล ำดับประธำน กริยำ กรรมและ
ส่วนขยำยในประโยคให้ถูกต้อง เช่น 

  ตัวอย่างที่ 1 “กำรขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงโดยทั่วไปนิยมใช้วิธีให้สมำชิกเขียนบัตร
ลงใส่กล่อง” 
  ตัวอย่างที่ 2 “โดยทั่วไปกำรขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงนิยมใช้วิธีให้สมำชิกเขียนลง
บัตรแล้วใส่กล่อง” เป็นประโยคที่เรียบเรียงค ำได้ถูกต้อง เข้ำใจชัดเจน 

• ใช้ค ำศัพท์ซึ่งเป็นที่รู้จัก ผู้พูดควรหลีกเลี่ยงกำรใช้ค ำศัพท์ที่ไม่เป็นที่รู้จัก หรือรู้จัก
น้อย   

  7.4)  ใช้ถ้อยค าให้กะทัดรัด ผู้พูดพึงหลีกเลี่ยงกำรพูดถ้อยค ำที่ท ำให้กำรพูด เยิ่นเย้อ ดังนี้ 

• อย่ำพูดซ้ ำควำมในค ำควำมหมำยเดียวกัน เช่น ในอนำคตข้ำงหน้ำที่ยังมำไม่ถึง 
• อย่ำพูดค ำที่เกินควำมจ ำเป็น เช่น ท ำกำร เป็นอะไรที่ แบบว่ำ 
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• อย่ำใช้ค ำพูดที่ติดปำก ซึ่งมีทั้งค ำพูดที่มีควำมหมำยและไม่มีควำมหมำย เช่น ค่ะ 
นะครับ แล้วก็ 

  7.5)  ใช้ค าให้ถูกต้องตามหลักภาษา ผู้พูดต้องใช้ถ้อยค ำให้ถูกตำมหลักภำษำไทย  
เพ่ือแสดงถึงควำมรู้และควำมเอำใจใส่ตลอดจนเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้แก่ผู้ฟัง หลักท่ีควรพิจำรณำ ได้แก่ 

• กำรใช้ลักษณนำมให้ถูกต้อง เช่น 
   ช้อน  ส้อม  -  คัน  เอกสำร   - ฉบับ  
   ปำกกำ   -  ด้ำม  ขนม   - ชิ้น 

• กำรใช้บุพบทให้ถูกต้อง เช่น   
  กับ แสดงอำกำรกระชับ เช่น ได้ยินกับหู 
   แสดงอำกำรร่วม  เช่น พ่ีไปโรงเรียนกับน้อง 
   แสดงอำกำรเทียบกัน เช่น ขำวกับด ำ 
  แก่ รับอำกำรให้จำกผู้ใหญ่ เช่น คุณแม่ให้เงินแก่ลูก 
   รับอำกำรกระท ำ  เช่น โปรดบริจำคทรัพย์สินแก่ผู้ ยำกไร้ 
   แสดงอำกำรรับกัน เช่น พิธีมอบประกำศนียบัตรแก่นักเรียน 
  แด ่ ใช้แทนค ำว่ำ แก่ ในกำร เช่น นักเรียนกล่ำวอวยพรให้ผู้ใหญ่หรือผู้ที่ควร 
       เคำรพแด่อำจำรย์ 

• กำรใช้สันธำนให้ถูกต้อง ตำมใจควำมและใช้ค ำที่หลำกหลำย    
 8) การใช้เสียง กำรใช้เสียงพูดให้มีคุณภำพ มีแนวทำงดังนี้ 
  8.1) พูดให้เสียงดังฟังชัดทุกถ้อยค ำ ออกเสียง ร, ล, ค ำควบกล้ ำและเสียงวรรณยุกต์ให้
ถูกต้องชัดเจน 
  8.2) พูดให้เป็นจังหวะพอเหมำะ ไม่เร็วหรือช้ำเกินไป ซึ่งอัตรำควำมเร็วจะข้ึนกับควำมยำก 
ง่ำยของเนื้อหำด้วย 
  8.3) พูดให้มีน้ ำเสียงน่ำฟัง และสอดคล้องกับอำรมณ์ของเนื้อหำ 
  8.4) พูดให้มีท่วงท ำนองน่ำสนใจ เน้นเสียงในบทที่มีควำมส ำคัญ ไม่ท ำเสียงรำบเรียบตลอด
เรื่อง แต่ก็ไม่พูดเล่นเสียงหลำยระดับมำกเกินไป จนคล้ำยกำรแสดงละคร 
  8.5) พูดออกเสียงให้เต็มค ำอย่ำงชัดถ้อยชัดค ำ ไม่พูดค ำย่อหำกไม่จ ำเป็น เช่น พูดว่ำ 
รัชกำลทีเ่ก้ำ แทนค ำว่ำ ร. 9  
  พูดรวบพยำงค์ในค ำเต็ม เช่น มหำวิทยำลัย ไม่ควรพูด มหำลัย  โรงพยำบำล ไม่ควรพูด 
โรงบำล 
  8.6) หลีกเลี่ยงกำรพูดเสียง เอ้อ อ้ำ อืม และเสียงอ่ืน ๆ เพรำะท ำให้กำรพูดติดขัด  
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 9) การใช้ท่าทางประกอบการพูด ผู้พูดย่อมต้องแสดงอวัจนภำษำ ด้วยท่ำทำง สีหน้ำ สำยตำ 
ประกอบกำรพูดเพ่ือช่วยสื่อควำมหมำยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และยังเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศที่น่ำสนใจ ท่ำทำงที่
ควรใช้ประกอบกำรพูด ได้แก่ 
  9.1) กำรเดิน เริ่มตั้งแต่กำรเดินออกมำพูด จนถึงกำรเดินขยับตัวไปมำเล็กน้อยในขณะพูด 
  9.2) กำรยืนพูด กำรนั่งพูด 
  9.3) กำรวำงท่ำ 
  9.4) กำรใช้ศีรษะ 
  9.5) กำรใช้มือและแขน 
  9.6)  กำรใช้สำยตำ 
  9.7)  กำรแสดงสีหน้ำ  
 10) การฝึกพูด  ช่วยสร้ำงควำมมั่นใจและควำมพร้อมที่จะพูดจริง ตลอดจนช่วยให้ผู้ พูดได้ทรำบ
ข้อบกพร่องของเนื้อหำ เสียง ท่ำทำง สื่อ เพ่ือจะได้รีบแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพที่สุด  
5. บุคลิกภาพในการพูด 
 บุคลิกภำพ คือ พฤติกรรมทั้งปวงของมนุษย์ที่แสดงออกทำงร่ำงกำยและจิตใจ เช่น กำรแต่งกำย    
สีหน้ำดวงตำ อำกัปกิริยำ ท่ำทำง เสียงพูด กำรยิ้ม ไหวพริบ รสนิยม 
 บุคลิกภำพโดยเฉพำะอำกัปกิริยำท่ำทำงต่ำงๆสำมำรถใช้ประกอบกำรพูด และสื่อควำมหมำยได้
ส ำคัญเท่ำ ๆ กับกำรใช้เสียงและค ำพูด 
 
 5.1 ลักษณะของบุคลิกภาพ  
 โดยทั่วไปมนุษย์มีบุคลิกภำพ 2 ส่วน คือ บุคลิกภำพที่เกิดจำกพฤติกรรมภำยใน และบุคลิกภำพที่
ปรำกฏออกมำภำยนอก ผู้พูดจึงควรปรับปรุงบุคลิกภำพของตนเองทั้ง 2 ด้ำน  เพื่อน ำมำประกอบกำรพูดให้
ประสบควำมส ำเร็จ 
 1) บุคลิกภาพที่เกิดจากพฤติกรรมภายใน 
 เป็นบุคลิกภำพที่มองไม่เห็น เกิดขึ้นจำกกำรสั่งสมพฤติกรรม เช่น ควำมรู้  ควำมคิด อำรมณ์
ควำมรู้สึก และกำรกระท ำ บุคลิกภำพด้ำนนี้อำจแสดงออกมำให้ปรำกฏแก่สำยตำผู้อ่ืนหรือปิดบังซ่อนเร้นก็
ได้ ขึ้นอยู่กับอำรมณ์ ควำมคิด และพฤติกรรมที่สั่งสมมำของผู้พูด       
 2) บุคลิกภาพที่ปรากฏออกมาภายนอก 
 เป็นบุคลิกภำพที่ปรำกฏออกมำอย่ำงชัดเจน ท ำให้ผู้ฟังได้เห็น ได้ยิน ได้สัมผัส  ซึ่งมีผลให้ผู้ฟัง
ประทับใจหรือไม่ชอบผู้พูดได้ตั้งแต่แรกเห็น ผู้พูดจึงควรปรับปรุงบุคลิกภำพด้ำนนี้ให้ดีด้วยกำรฝึกฝน  และ
ปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ  บุคลิกภำพท่ีปรำกฏออกมำภำยนอก ได้แก่ 

• กำรแต่งกำยท่ีสุภำพ เหมำะสมกับกำลเทศะ สะอำดและเรียบร้อย  รวมทั้งมีควำมพิถีพิถัน 

• กำรปรำกฏกำย กำรก้ำวขึ้นเวที กำรเดิน กำรยืน กำรนั่ง กำรก้ำวเดินลงจำกเวที 
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• กำรใช้เสียงและน้ ำเสียง ประกอบกำรพูดมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกต่อกำรสื่อควำมหมำย 
เพรำะกำรเปล่งเสียงเป็นกำรแสดงออกเพ่ือสื่อควำมคิด อำรมณ์ ควำมรู้สึกของตนให้ผู้อ่ืนทรำบ เสียงและ
ภำษำพูดที่ดีควรมีควำมดังพอประมำณ เป็นเสียงที่นุ่มนวลชวนฟัง แจ่มใส ชัดเจน มีคุณภำพมีควำม
คล่องแคล่วในกำรใช้เสียง ไม่พูดตะกุกตะกัก  มีควำมยืดหยุ่นในกำรใช้เสียงสอดคล้องกับควำมคิดและ
ควำมรู้สึกท่ีก ำลังแสดงออก ไม่พูดช้ำเนิบนำบจนเกินไป ไม่เปล่งเสียงที่ไม่มีควำมหมำย ไม่ใช้ระดับเสียงเดียว
ตลอดไป ( Monotone ) พูดชัดเจน ถูกต้องทุกถ้อยค ำตำมหลักไวยำกรณ์  โดยเฉพำะกำรออกเสียง / ร / / 
ช / / ส / / ซ / / ท /  และค ำควบกล้ ำ กำรออกเสียงให้เต็มค ำ ไม่พูดค ำย่อ  หรือรวบรัด หลีกเลี่ยงกำรพูด
เสียง เอ้อ อ้ำ ตลอดเวลำ 

• กำรใช้ไมโครโฟน ปรับควำมสูงของไมโครโฟนให้อยู่ต่ ำกว่ำระดับปำกเล็กน้อย ในขณะที่
พูดอย่ำมองไมโครโฟน อย่ำใช้มือจับหรือเล่นไมโครโฟน  และอย่ำม้วนสำยไมโครโฟนเล่นขณะพูดควำมดัง
ของเสียงควรอยู่ในระยะที่คนอยู่ห่ำงออกไป 10 – 15 เมตร  สำมำรถได้ยินชัดเจน ไม่ควรเริ่มด้วยกำร
กระแอม กำรเคำะไมโครโฟน หรือพูดว่ำ ฮัลโหล ควบคุมอำรมณ์ขณะพูด เสียงจะไม่สั่น 

• กำรทรงตัว กำรยืน อย่ำชะโงกตัวไปพักน้ ำหนักบนแท่นยืนพูด  อย่ำยืนเท้ำโต๊ะ หรือยืน
เกำะพนักเก้ำอ้ี หรือยืนพิงแท่นยืนพูด  อย่ำเท้ำสะเอว เอำมือกอดอก ล้วงกระเป๋ำ อย่ำยืนส่ำยตัวไปมำ กำร
นั่ง นั่งตัวตรง พิงพนักเก้ำอ้ีได้แต่อย่ำปล่อยตัวตำมสบำย  นั่งให้เต็มเก้ำอ้ี วำงเท้ำบนพ้ืน ไม่ยกขำไขว่ห้ำง 

• กำรใช้มือและแขน ประกอบกำรพูดให้สอดคล้องกับสิ่งที่พูดและเป็นธรรมชำติ 

• กำรเคลื่อนไหวขณะพูด ผู้พูดควรมีกำรเคลื่อนไหวจำกที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งบ้ำงเป็นครั้งครำว
ในขณะพูดเพ่ือดึงดูดควำมสนใจผู้ฟังและท ำให้ผู้ฟังตื่นตัวอยู่เสมอ 
 ข้อควรตระหนักในกำรเคลื่อนไหวคือ ต้องให้เป็นธรรมชำติและสอดคล้องกับเรื่องท่ีพูด 

• กำรเดิน  วิธีกำร เดินของผู้ พูดสื่อควำมหมำยบำงสิ่ ง ได้  โดยอำจแสดงถึงควำม
กระปรี้กระเปร่ำ มีก ำลังวังชำ ควำมกระตือรือร้น ควำมอ่อนแอ ควำมไม่แยแส ซึ่งมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 

o กำรก้ำวเดินขึ้นเวทีและก้ำวลงจำกเวทีมีควำมส ำคัญมำก เพรำะผู้ฟังจ้องมองอยู่ 
ผู้พูดจึงต้องเดินด้วยควำมระมัดระวัง ไม่เดินทอดน่อง หรือเดินแบบหลบ ๆ ซ่อน ๆ      

o เมื่อเดินขึ้นบนเวทีแล้วยังไม่ต้องรีบพูด ควรหยุดสักครู่ มองผู้ฟังแล้วจึงเริ่มต้นพูด 
o เมื่อพูดจบก็ไม่ควรรีบนั่งลงหรือเดินลงเวที แต่ควรหยุดสักครู่แล้วจึงเดินลงไปด้วย

ท่ำทำงสง่ำผ่ำเผยแต่ผ่อนคลำย 
o เมื่ออยู่บนเวที กำรเคลื่อนไหวควรเป็นไปด้วยควำมระมัดระวัง ไม่กำงแขนหรือขำ

ให้กว้ำงหรือเร็วเกินไปจนเหมือนถลำ กำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย จะท ำก็ต่อเมื่อมีควำมจ ำเป็น 
เช่น เดินไปเขียนกระดำน 
• กำรประสำนสำยตำ   

o ผู้พูดใช้สำยตำจับกลุ่มผู้ฟังอย่ำงทั่วถึงให้เป็นธรรมชำติ ไม่รีบร้อน 
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o ไม่มองที่อ่ืนซึ่งไม่มีผู้ฟังนั่งอยู่ เพรำะกำรท ำเช่นนั้นไม่ช่วยให้กำรสื่อสำรดีขึ้น และ
ยังบั่นทอนบุคลิกภำพของพูด   

o ขณะพูด ไม่แหงนหน้ำมองเพดำน หรือก้มหน้ำอ่ำนเอกสำรจนไม่เงยหน้ำสบตำ
ผู้ฟัง 

o อย่ำมองผู้ฟังด้วยหำงตำ 
o อย่ำมองลอดแว่นตำ 
o อย่ำใช้แว่นตำกระจกสีเข้มจนบดบังแววตำ 

• กำรแสดงสีหน้ำ สีหน้ำคือควำมรู้สึกที่ผู้พูดแสดงออกทำงใบหน้ำ ซึ่งสำมำรถแสดงออกได้
ดังนี้ 

o ควรแสดงสีหน้ำยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อให้เห็นว่ำมีควำมสนใจผู้ฟังและเต็มใจที่จะพูด    
o ไม่ยิ้มมำกเกินไป และต้องไม่ท ำหน้ำบึ้งตึงหรือเฉยเมย      
o กำรใช้สีหน้ำสะท้อนควำมรู้สึกก็จะช่วยให้กำรพูดน่ำสนใจขึ้น เช่น กำรเลิกคิ้ว

แสดงควำมสงสัยหรือตั้งค ำถำม  กำรเม้มปำกแสดงควำมคิด     
o หลีกเลี่ยงกำรตีสีหน้ำหรือกำรแสร้งท ำ   
o สีหน้ำควรสอดคล้องกับอำรมณ์ของเรื่อง แต่ไม่จ ำเป็นต้องมำกเกินไป เพรำะไม่ใช่

กำรแสดงละคร 

• กำรวำงตัวในกำรพูด 
  ก่อนพูด  
  ถ้ำมีผู้พูดหลำยคน ผู้พูดหลักควรน ำคณะไปยังเวที เพ่ือเป็นกำรเตรียมพร้อมที่จะพูด และ
ถ้ำผู้พูด พูดจบเป็นคนแรก ต้องนั่งอยู่กับที่และสนใจฟังกำรพูดของคนต่อ ๆ ไป   
  เมื่อเริ่มพูด 
  เมื่อได้รับกำรแนะน ำให้ลุกข้ึนยืนและก้ำวเดินไปยังที่พูดด้วยอำกำรสงบเป็นปกติ  แต่ให้มีสี
หน้ำยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงถึงควำมเต็มใจที่จะพูด เมื่อถึงที่พูดควรหยุดเว้นระยะสักเล็กน้อยเพ่ือให้ผู้ฟังหันมำ
สนใจ  แล้วจึงเริ่มพูด 
  ระหว่ำงพูด 
  หลีกเลี่ยงอิริยำบถที่ไม่มีควำมหมำย เช่น จับเน็คไท เสยผม หมุนปำกกำ ไม่ควรก้มดูบท
พูดบ่อยครั้ง หำกลืมก็ใช้วิธีช ำเลืองดูเพียงครั้งครำว 
  หลังพูดจบ 
  เมื่อพูดค ำสุดท้ำยจบแล้ว ผู้ฟังจะปรบมือให้ ควรหยุดนิ่งสักครู่หนึ่งแล้วก้มศีรษะลง หรือ
ยกมือไหว้ผู้ฟัง แล้วจึงเดินกลับไปยังที่นั่ง หรือนั่งลงตรงที่เดิมบนเวที รอจนกระทั่งผู้ด ำเนินกำรอภิปรำยหรือ 
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พิธีกร กล่ำวสรุปและกล่ำวขอบคุณ จึงเดินลงจำกเวทีด้วยท่ำทำงสุภำพ  หน้ำตำยิ้มแย้มแจ่มใสเช่นเดียวกับ
ก่อนพูด  
 
6. การพัฒนาเสียงให้มีสมรรถภาพ 
 เสียงพูดที่มีสมรรถภำพ คือ เสียงพูดที่ดี ซึ่งท ำให้ควำมหมำย ควำมต้องกำร อำรมณ์และควำมรู้สึก
ของผู้พูดสื่อไปยังผู้ฟังได้ถูกต้องชัดเจน เสียงพูดที่ดียังบ่งบอกถึงบุคลิกภำพของผู้พูดได้ด้วย เสียงพูดที่ดีมี
ลักษณะ ดังนี้ 

1) เป็นเสียงแจ่มใสมีชีวิตชีวำ 
2) มีจังหวะกำรพูดและอัตรำกำรเปล่งเสียงพูดพอเหมำะ 
3) มีระดับควำมดังพอเหมำะกับโอกำสของกำรพูดนั้น ๆ  
4) มีระดับควำมแหลม ทุ้ม ของเสียงพอเหมำะ 
5) มีกำรพูดเน้นเสียงในที่ท่ีควรเน้น 
6) พูดอย่ำงชัดถ้อยชัดค ำ 
7) พูดด้วยอำรมณ์มั่นคง เชื่อมั่นในตนเอง 
8) พูดด้วยน้ ำเสียงคล้ำยกำรสนทนำ ไม่เป็นเสียงท่องหรือเสียงอ่ำน 

 เสียงพูดที่มีสมรรถภาพ 
1) ควรพูดให้มีควำมดังพอประมำณท่ีจะได้ยินอย่ำงทั่วถึง ไม่ควรพูดดังเกินไป ถ้ำหำกในขณะ

พูดมีเสียงดังรบกวน ผู้พูดควรปรับเสียงให้ดังขึ้นอีก ซึ่งต้องพิจำรณำกลุ่มผู้ฟังว่ำมีจ ำนวนมำกน้อยเพียงใด 
และในกำรใช้เครื่องขยำยเสียง ผู้ พูดต้องไม่พูดใกล้กับไมโครโฟนจนเกินไป หรือพูดเสียงดังเกินไปใส่
ไมโครโฟน   

2) ถึงแม้ว่ำควำมแหลมทุ้มของเสียงจะขึ้นอยู่กับอวัยวะในกำรออกเสียง  แต่ผู้ที่มีเสียงแหลม
สูงหรือเสียงต่ ำเกินไป ก็สำมำรถปรับเสียงได้บ้ำง   กำรปรับระดับเสียงสูงบ้ำงต่ ำบ้ำงให้สอดคล้องกับเนื้อหำ
และอำรมณข์องบทพูด เป็นเทคนิคที่ผู้พูดควรน ำมำใช้   

3) อัตรำกำรเปล่งเสียงพูดที่เหมำะสมอยู่ระหว่ำง 125 – 150 ค ำต่อนำที ผู้พูดจึงควรฝึกฝนที่
จะเปล่งเสียงพูดให้อยู่ในอัตรำที่พอเหมำะ แต่ก็ต้องค ำนึงถึงเรื่องที่พูดด้วย นั่นคือ ถ้ำเป็นเรื่องที่มีเนื้อหำ
สำระทำงวิชำกำร ก็ควรพูดให้ช้ำลง แต่ถ้ำเป็นเรื่องเล่ำสนุกสนำนก็ควรพูดให้เร็วขึ้น 

4) ควรฝึกออกเสียงทุกค ำให้ถูกต้องชัดเจน 
5) ควรรักษำอวัยวะที่ใช้ในกำรออกเสียงให้เป็นปกติ เพ่ือคุณภำพของเสียงที่ดีอยู่ เสมอ 

รวมทั้งฝึกหัดกำรหำยใจเข้ำ ออกให้ถูกวิธี เพ่ือเพ่ิมพลังเสียง งดเว้นกำรสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะท ำให้
เกิดกำรระคำยคอ  และพยำยำมควบคุมรักษำอำรมณ์ให้เป็นปกติ เพรำะคุณภำพเสียงมีส่วนสัมพันธ์กับ
อำรมณ์และจิตใจของผู้พูดด้วย   
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7. การพูดน าเสนองานเพื่อให้ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ 
 กำรพูดน ำเสนองำนเพ่ือให้ข้อมูล ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เป็นทักษะที่มีควำมส ำคัญอย่ำงมำกส ำหรับ
บุคลำกรทุก ๆ ระดับในองค์กร เช่น ฝ่ำยขำย ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ฝ่ำยสื่อสำรองค์กร จ ำเป็นต้องใช้ทักษะ
กำรสื่อสำรข้ำงต้นอยู่เสมอ ทั้งนี้เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ อย่ำงไรก็
ตำม รูปและวิธีกำรสื่อสำรในแต่ละต ำแหน่งของบุคลำกรในองค์กร อำจแตกต่ำงกันออกไปตำมบทบำท
หน้ำที่ นอกจำกนี้ กำรพูดน ำเสนองำนในวงกำรวิชำชีพควรฝึกฝนให้เกิดทักษะควำมช ำนำญอย่ำงรอบด้ำน 
ได้แก่ 1) กำรพูดรำยงำน 2) กำรพูดอธิบำย 3) กำรพูดแนะน ำ และ 4) กำรพูดบรรยำย 

 
 

 7.1 การพูดรายงาน 
 กำรพูดรำยงำน คือ กำรพูดน ำเสนอควำมรู้ของผู้เชี่ยวชำญด้ำนใดด้ำนหนึ่งซึ่งได้มีกำรค้นพบวิจัย
ใหม่ ๆ หรืออำจจะเป็นกำรรำยงำนผลจำกกำรอภิปรำยกลุ่มหรือกำรสัมมนำ ผู้รำยงำนอำจเป็นบุคคลเพียง 
1 คน หรือเป็นคณะ 
 กำรพูดรำยงำนที่ดีต้องแบ่งเนื้อเรื่องเป็นหัวข้อ ๆ พูดเรียงตำมล ำดับ โดยมีสื่อประกอบกำรรำยงำน 
เช่น สื่อภำพเคลื่อนไหว สไลด์ วีดิทัศน์ เอกสำร  
 

7.2 การพูดอธิบาย 
 กำรพูดอธิบำยเป็นกำรพูดเพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ขยำยข้อควำม เพ่ือเปรียบเทียบ เพ่ือบอก
วิธีกำรท ำ วิธีใช้ กำรแก้ไขปัญหำ กำรท ำควำมเข้ำใจในเรื่องที่ยำก ๆ กำรอธิบำยที่ดีจะท ำให้ผู้ฟังเข้ำใจแจ่ม
แจ้งขึ้นและสำมำรถปฏิบัติตำมได้ ผู้อธิบำยที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้       

1) ผู้พูดต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องท่ีจะอธิบำยเป็นอย่ำงดี   
2) ศึกษำเรื่องที่จะพูดอย่ำงละเอียด    
3) ก ำหนดจุดประสงค์ว่ำจะอธิบำยให้ผู้ฟังรู้เรื่องอะไรเป็นจุดส ำคัญ กี่ประเด็น 
4) วำงล ำดับกำรพูด  ตอนใดควรเน้น หรือมีกำรสรุปเป็นช่วง ๆ 
5) ใช้ระดับเสียงในกำรพดูที่เหมำะสม  
6) อธิบำยตัวอย่ำงที่ยกขึ้นมำไปหำกฎเกณฑ์ หรือจำกกฎเกณฑ์ไปหำตัวอย่ำง 
7) ควรมีเรื่องเล่ำเป็นเกร็ดประกอบกำรอธิบำยจะช่วยกระตุ้นควำมสนใจ 
8) ใช้ถ้อยค ำภำษำสั้น กระชับ 
9) กำรอธิบำยกระบวนกำร ต้องอธิบำยให้เห็นขั้นตอนล ำดับกำรท ำ กำรใช้ เรียงตำมล ำดับขั้น 

พูดเป็นข้อ ๆ โดยแยกเนื้อหำทีละประเด็น 
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 7.3 การพูดแนะน า 
 กำรพูดแนะน ำเป็นกำรพูดเพ่ือให้ค ำแนะน ำต่ำง ๆ  เช่น กำรให้ค ำแนะน ำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำร
ให้ค ำแนะน ำในกำรเรียน  กำรให้ค ำแนะน ำในกำรท ำรำยงำน  กำรให้ค ำแนะน ำในกำรเป็นสมำชิก กำรให้
ค ำแนะน ำในกำรร่วมกิจกรรมโครงกำรต่ำง ๆ  กำรพูดแนะน ำนี้ ส่วนใหญ่มีลักษณะของกำรพูดในที่ชุมนุมชน
มำกกว่ำกำรพูดส่วนบุคคล  ซึ่งมีวิธีกำรพูด  ดังนี้ 

1) พูดแนะน ำอย่ำงละเอียด   
2) พูดทีละประเด็น  เรียงตำมล ำดับขั้นตอนของวิธีกำรปฏิบัติ  
3) พูดด้วยน้ ำเสียงน่ำฟัง  มีถ้อยค ำภำษำที่ดึงดูดหรือชักจูงใจผู้ฟังให้เห็นควำมส ำคัญ และ

กระตุ้นให้สนใจฟังตลอดเวลำ   
4) อำจให้ผู้ ฟังทดลองปฏิบัติไปพร้อม ๆ กับกำรแนะน ำ  และควรมีเอกสำรแจกผู้ ฟัง

ประกอบกำรพูดด้วย   
5) เมื่อพูดจบ ควรให้ผู้ฟังได้ซักถำมเพ่ิมเติม  

 
 
 7.4 การพูดบรรยาย 
 กำรพูดบรรยำย คือ กำรบรรยำยในชั้นเรียนหรือกำรบรรยำยเกี่ยวกับกิจกรรมสำธำรณะต่ำง ๆ ใน
ท้องถิ่น ชุมชน หรือตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ผู้บรรยำยต้องมีควำมรู้ดีหรือเป็นผู้เชี่ยวชำญในเรื่องนั้นมำบรรยำย
เพ่ือให้ควำมรู้แก่ผู้ฟัง ผู้บรรยำยที่ท ำหน้ำที่ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้อ่ืน เรียกว่ำ วิทยำกร  
 กำรบรรยำยที่มีประสิทธิภำพมีวิธีกำร ดังนี้ 

• เตรียมตัวในด้ำนเนื้อหำ จัดล ำดับเนื้อหำ ท ำเป็นโครงสร้ำงกำรบรรยำย  ศึกษำค้นคว้ำ
เพ่ิมเติมจับประเด็นหลักท่ีต้องกำรเน้นย้ ำให้ผู้ฟังเข้ำใจ  คิดหำตัวอย่ำงมำพูดเพ่ิมเติม 

• เตรียมตัววิเครำะห์ผู้ฟัง ศึกษำผู้ฟังว่ำมีคุณวุฒิ วัยวุฒิ ควำมสนใจและควำมต้องกำรอย่ำงไร
เพ่ือจัดเตรียมให้เหมำะสมทั้งเนื้อหำ ค ำพูด  ท่ำทำง ตัวอย่ำงและสื่อ 

• ใช้สื่อประกอบกำรบรรยำย ให้ครอบคลุมกับเนื้อหำ มีควำมน่ำสนใจ  และล ำดับสื่อให้
ถูกต้องตรงกับเนื้อหำ   

• เทคนิคกำรบรรยำย ซึ่งมีหลำยแบบ ดังนี้ 
o อธิบำยโครงสร้ำงของเนื้อหำ โดยบอกว่ำมีประเด็นหลักอะไรบ้ำง แต่ละประเด็น

เกี่ยวโยงกันอย่ำงไร  
o อธิบำยตำมเนื้อหำ แม้จะพูดตำมเอกสำรแต่ต้องใช้ค ำพูดง่ำย ๆ  ยกตัวอย่ำง

ประกอบเป็นขั้นเป็นตอน น ำประสบกำรณ์มำกล่ำวเสริมให้น่ำสนใจ   
o ชักจูงให้เข้ำใจ แบ่งเนื้อหำเป็น 3 ระดับ คือ เนื้อหำที่จ ำเป็นต้องรู้  เนื้อหำที่ควรรู้ 

เนื้อหำที่รู้ไว้เพ่ือเสริมปัญญำ 
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o เสริมแนวคิดใหม่ บรรยำยตำมเนื้อหำในเอกสำรเพียงประเด็นส ำคัญ ๆ แล้วเสนอ
ควำมคิดใหม่ ๆ ขยำยเพิ่มเติม   

• ใช้วิธีกำรพูดที่มีศิลปะ ดังนี้  
o พูดดีต้องมีประเด็น 
o พูดดีต้องเป็นธรรมชำติ  
o พูดดีต้องฉลำดยกตัวอย่ำง  
o พูดดีต้องวำงตนเป็นสื่อ 
o ดีต้องยึดถือเวลำ 
o พูดดีต้องสำยตำจับจ้อง 
o พูดดีต้องกลั่นกรองค ำพูด    
o พูดดีต้องเป็นทูตไมตรี  
o พูดดีต้องวจีไพเรำะ  

 
 7.5 หลักการพูดน าเสนองาน  
 กำรพูดน ำเสนองำนเพ่ือให้ข้อมูล ควำมรู้ ควำมเข้ำใจทั้ง 4 ประเภท ข้ำงต้น มีหลักกำรพูดโดยรวม 
ดังนี้ 
 1) มีความชัดเจน 

• ไม่ควรพูดหลำยประเด็นจนเกินไป เรื่องท่ีพูดควรมีควำมคิดหลักเด่นชัดเพียง 3 – 4 ข้อ 

• ควำมคิดรองที่จะเสริมควำมคิดหลักต้องสอดคล้องกัน 

• พูดเรียงไปตำมล ำดับเนื้อหำที่ได้จัดระเบียบไว้ 

• มีกำรใช้สื่อประกอบกำรพูดอย่ำงเหมำะสมเพ่ือช่วยให้ผู้ฟังเข้ำใจได้ดียิ่งขึ้น 
 2) มีลักษณะเป็นรูปธรรม 

• หลีกเลี่ยงกำรพูดให้รำยละเอียดมำกเกินไปจนนอกเหนือประเด็นส ำคัญท่ีเตรียมไว้ 

• กำรพูดถึงตัวเลข สถิติ ควรท ำเป็นแผนภูมิ แบบจ ำลอง หรือฉำยภำพเคลื่อนไหว 

• พูดข้อเท็จจริงและมีตัวอย่ำงประกอบที่ช่วยขยำยควำม แต่ไม่ใช่ออกนอกประเด็น 
 3) มีการเชื่อมโยงความคิดใหม่โดยอาศัยประสบการณ์เดิมของผู้ฟัง 

• ดึงดูดควำมสนใจผู้ฟัง โดยใช้วิธีขึ้นต้นที่กล่ำวโยงถึงควำมรู้และประสบกำรณ์เดิมของผู้ฟัง 

• มีกำรย้ ำเตือนควำมรู้เดิมกับควำมรู้ใหม่เป็นระยะ ๆ  
 4) มีลีลาการพูด 

ภาษาไทยเพื่อการอาชีพ110



111 

 

• พูดด้วยเสียงที่หนักแน่นและดังพอสมควร 

• พูดออกเสียงชัดเจน คล่องแคล่วไม่ตะกุกตะกัก 

• ใช้สื่อประกอบกำรพูดที่น่ำสนใจ 

• เวลำพูดควรเคลื่อนไหว หรือใช้อำกัปกิริยำประกอบกำรพูดอย่ำงเป็นธรรมชำติ  

• หน้ำตำยิ้มแย้มแจ่มใส กระฉับกระเฉง 
 5) มีการขึ้นบทน าที่น่าสนใจ   

• ผู้พูดใช้วิธีกำรขึ้นบทน ำเป็นกำรชักจูงผู้ฟัง  

• ควรชี้ให้ผู้ฟังเห็นว่ำผู้ฟังมีควำมจ ำเป็นจะต้องรู้ในเรื่องนี้แต่อย่ำบังคับอย่ำพูดเยิ่นเย้อมำก
เกินไป 

• อย่ำให้เห็นว่ำเป็นเรื่องหนักเกินไปหรือน่ำเบื่อ 
 6) มีการสรุปจบที่ประทับใจ 

• สรุปให้ครอบคลุมเนื้อหำท้ังหมด กะทัดรัด 

• สรุปแบบย้ ำให้เข้ำใจและเชื่อตำม 
 
 7.6 ล าดับขั้นในการพูดน าเสนองาน 

 ขั้นเตรียมตัว 
1) ศึกษำเรื่องต่ำง ๆ ขั้นพื้นฐำนดังนี้ให้รอบคอบ 

• หัวข้อเรื่องท่ีจะพูด 

• วัน เวลำ สถำนที่ในกำรพูด 

• กลุ่มผู้ฟัง  ลักษณะของผู้ฟัง 

• ก ำหนดจุดมุ่งหมำยของเรื่อง 
2) สร้ำงควำมเชื่อม่ันให้ตนเอง    

• เชื่อมั่นควำมรู้ของตนเอง 

• เชื่อมั่นควำมสำมำรถของตนเอง 

• เชื่อมั่นควำมคิดของตนเอง 

• เชื่อมั่นประสบกำรณข์องตนเอง 
3) เตรียมเนื้อหำที่จะพูด 

• ก ำหนดขอบเขตของเรื่องให้อยู่ในกรอบที่เหมำะสม 
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• ศึกษำค้นคว้ำและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

• ติดตำมข่ำวควำมรู้  ควำมเคลื่อนไหวในปัจจุบันน ำมำประกอบหรือเป็นตัวอย่ำงที่
น่ำสนใจ 

• ท ำโครงเรื่องส ำหรับพูด แบ่งเนื้อหำออกเป็น 3 ตอน คือ บทน ำ เนื้อหำของกำรพูด 
บทสรุป 

• จัดท ำสื่อประกอบกำรพูด เช่น เอกสำร ภำพเคลื่อนไหว (PowerPoint)  
 ขั้นพูด 
 เมื่อได้เตรียมพร้อมส ำหรับกำรพูดน ำเสนอให้ควำมรู้แล้ว ก็ให้ใช้เทคนิคกำรพูดต่อไปนี้ 

1) เทคนิคกำรออกมำพูด หรือกำรก้ำวขึ้นเวทีด้วยควำมม่ันใจ ยิ้มแย้ม ท่ำทำงอบอุ่นเป็นมิตร 
2) เทคนิคกำรทักทำยผู้ฟัง เรียงล ำดับให้ถูกต้องตำมต ำแหน่งและอำวุโสของกลุ่มผู้ฟัง เอ่ยชื่อ

ด้วยเสียงดังชัดเจนแต่น้ ำเสียงอ่อนหวำนนุ่มนวล 
3) เทคนิคกำรน ำเข้ำสู่เรื่อง ขึ้นต้นให้น่ำตื่นเต้น  น่ำสนใจ 
4) เทคนิคกำรล ำดับเนื้อเรื่อง 
5) เทคนิคกำรใช้เสียงและถ้อยค ำ 
6) เทคนิคกำรใช้ท่ำทำงและไมโครโฟน 
7) เทคนิคกำรใช้อำรมณข์ัน ยกตัวอย่ำงท่ีแทรกอำรมณ์ขัน   
8) เทคนิคกำรสร้ำงควำมประทับใจ ท ำให้ผู้ฟังเกิดควำมรู้สึกที่ดีดังที่ค ำกล่ำวที่ว่ำ “ฟังสบำยหู ดูสบำย

ตำ พำสบำยใจ” 
9) เทคนิคกำรสรุปด้วยกำรเน้นย้ ำควำมส ำคัญ คุณค่ำของงำนที่น ำเสนอ 
10) สร้ำงควำมเชื่อม่ันศรัทธำให้เกิดแก่ผู้ฟังและกล่ำวอ ำลำ 

 ขั้นประเมินผล 
ผู้พูดควรประเมินผลกำรพูดด้วยตนเองทุกครั้ง รวมทั้งให้ผู้ฟังตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้ประเมินผลกำร

พูดในแต่ละครั้งว่ำมีประสิทธิภำพ  บรรลุจุดมุ่งหมำยที่ก ำหนดมำกน้อยเพียงใด  เพื่อน ำมำปรับปรุงและแก้ไข 
กำรพูดของตนในครั้งต่อ ๆ ไป  
 
8. ประเด็นศึกษาเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
 ประเด็นศึกษำเชิงวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรน ำเสนองำนในวงกำรวิชำชีพซึ่งควรศึกษำเพ่ิมเติมและ
ใช้เป็นแนวทำงในกำรศึกษำต่อยอด มีรำยละเอียดดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
 พระมหำขวัญชัย กิตฺติปำโล และเกรียงศักดิ์ พลอยแสง (2561) ได้ศึกษำเรื่อง “หลักและศิลปะ 
กำรพูด” โดยมีสำระส ำคัญคือ กำรพูดเป็นพฤติกรรมกำรสื่อสำรที่เกิดจำกกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมคิด 
ควำมรู้สึก หรือควำมต้องกำรของผู้พูดไปยังผู้ฟัง โดยใช้ถ้อยค ำ น้ ำเสียง สีหน้ำ แววตำ และอำกัปกิริยำ
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ท่ำทำง เพ่ือให้ผู้ฟังเกิดควำมเข้ำใจและรับรู้ตรงกัน และมีปฏิกิริยำตอบสนองต่อสำรที่ผู้พูดได้สื่อมำถึงตน 
กำรพูดจึงมีควำมส ำคัญต่อกำรด ำรงชีวิตมนุษย์เป็นอย่ำงมำก ไม่ว่ำจะอำศัยอยู่ที่ใด ท ำหน้ำที่กำรงำนใด ล้วน
ต้องอำศัยทักษะกำรพูดให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแทบทั้งสิ้น 
 ปัจจัยสนับสนุนที่ช่วยให้กำรพูดประสบควำมส ำเร็จก็คือ กำรรู้จักก ำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนก่อน
กำรพูด เพรำะจะช่วยให้ผู้พูดสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำรพูด และช่วยให้ผู้ฟังสำมำรถรับรู้เรื่องรำวได้อย่ำง
ต่อเนื่องตำมล ำดับ กำรพูดโดยทั่วไปจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมรู้ จูงใจหรือโน้มน้ำวใจ จรรโลงใจ และ
ตอบข้อสงสัย ก่อนกำรพูดทุกครั้งผู้พูดควรศึกษำวัตถุประสงค์ของกำรพูด เพ่ือเตรียมเนื้อหำให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณแ์ละกลุ่มผู้ฟัง 
 อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่ผู้พูดควรค ำนึงถึงอยู่เสมอคือกำรพูดให้สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์และเหมำะสม
กับงำนในโอกำสต่ำง ๆ โดยภำพรวมมีกำรแบ่งกำรพูดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กำรพูดเพ่ือกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคลอย่ำงไม่เป็นทำงกำร และกำรพูดเพ่ือกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลอย่ำงเป็นทำงกำร หำกได้รับ
เชิญให้พูดในที่ประชุมชนอย่ำงกะทันหัน มีข้อควรปฏิบัติ คือ ควบคุมสติให้มั่น นึกถึงควำมรู้ประสบกำรณ์ 
กล่ำวทักทำยผู้ฟังให้ชัดถ้อยชัดค ำ สังเกตปฏิกิริยำผู้ฟังในขณะพูด และไม่ควรใช้เวลำในกำรพูดนำนเกินไป 
กำรพูดอย่ำงเป็นทำงกำรอีกลักษณะหนึ่ง ได้แก่ กำรพูดจำกกำรอ่ำนต้นฉบับที่เตรียมมำ เพ่ือหลีกเลี่ยง
ข้อผิดพลำดและต้องกำรจะควบคุมเวลำให้พอเหมำะ เช่น กำรแถลงนโยบำยของนำยกรัฐมนตรี ผู้พูดควรใช้
ภำษำที่เป็นทำงกำร และฝึกซ้อนกำรอ่ำนให้ถูกต้องตำมอักขรวิธี 
 ผู้พูดที่มีประสบกำรณ์น้อยอำจเลือกใช้กำรพูดโดยกำรท่องจ ำเนื้อหำตำมบทพูด ซึ่งประกอบด้วย 
ควำมน ำ-เนื้อเรื่อง-และส่วนสรุป ข้อดี คือ ช่วยให้ผู้พูดถ่ำยทอดเนื้อหำได้ท้ังหมดและจบได้ตำมเวลำที่ก ำหนด 
แต่มีข้อเสีย คือ อำจจะลืมเนื้อหำที่ท่องจ ำไว้ ท ำให้ขำดควำมเชื่อมั่นในตนเอง กำรใช้ภำษำและกิริยำท่ำทำง
ไม่เป็นธรรมชำติ ส ำหรับผู้พูดที่มีควำมช ำนำญจะเลือกวิธีกำรพูดโดยใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำร
เตรียมตัวล่วงหน้ำ เพรำะสำมำรถใช้ศำสตร์และศิลป์ประกอบกำรพูดได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ ท ำให้เรื่องท่ีพูดดู
น่ำสนใจ ตรงใจผู้ฟัง ผู้พูดจะใช้วิธีบันทึกโครงเรื่องเป็นหัวข้อสั้น ๆ แล้วขยำยควำมไปตำมควำมเข้ำใจใน
เนื้อหำ สำมำรถปรับหัวข้อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และปฏิกิริยำของผู้ฟังได้ตลอดเวลำ 
 กำรที่จะพัฒนำตนเองจนถึงขั้นเป็นนักพูดที่ดีได้นั้น ผู้พูดต้องผ่ำนบททดสอบมำกมำยด้วยตัวเอง 
เพรำะทุกคนไม่ได้มีพรสวรรค์มำตั้งแต่เกิด ต่อเมื่อมีควำมใฝ่ฝันที่จะเป็น จึงต้องมุมำนะมุ่งมั่น ขยันหมั่น
ฝึกฝน จนเกิดทักษะควำมช ำนำญ ผู้พูดควรศึกษำหลักกำรเป็นนักพูดที่ดี 12 ประกำร ได้แก่ (พระมหำขวัญ
ชัย กิตฺติปำโล และเกรียงศักดิ์ พลอยแสง, 2561 : 50 – 51) 
 
 1) เป็นนักฟังที่ดี    2) เป็นนักอ่ำนที่ดี  
 3) เป็นผู้มีบุคลิกภำพที่ดี    4) เป็นผู้มีควำมเชื่อม่ันในตนเอง  
 5) เป็นผู้มีควำมรู้ในเรื่องที่พูด   6) เป็นผู้มีควำมจริงใจ  
 7) เป็นผู้มีควำมรับผิดชอบ   8) เป็นผู้มีใจเปิดกว้ำงยอมรับควำมจริง 
 9) เป็นตัวของตัวเอง    10) เป็นผู้ใส่ใจต่อกำรวิเครำะห์ผู้ฟัง  
 11) เป็นผู้มีมำรยำทในกำรพูด   12) เป็นผู้ฝึกฝนทักษะกำรพูดอยู่เสมอ 
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 ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ (2552) ได้ศึกษำเรื่อง “กำรสื่อสำรกับกำรพูดแนะน ำตัว” โดยมีสำระส ำคัญ
คือ กำรพูดแนะน ำตัวสำมำรถเกิดได้ทุกที่ ทุกโอกำส และทุกสถำนกำรณ์ ผู้พูดควรมีกำรเตรียมตัว ไว้
ล่วงหน้ำ โดยเฉพำะข้อมูลที่เป็นกล่องข้อควำมว่ำตนประสงค์จะให้ผู้อ่ืนรู้จักตนมำกน้อยแค่ไหนระหว่ำง 
ข้อมูลส่วนตัว D1 และข้อมูลทั่วไป D2 เพ่ือให้ผู้พูดมีควำมพร้อมและสำมำรถน ำข้อมูลที่ตนเตรียมไว้อยู่แล้ว 
มำปรับให้เข้ำกับสถำนกำรณ์กำรพูดในครั้งนั้น ๆ กำรพูดแนะน ำตัวนอกจำกให้ผู้พูดเป็นที่รู้จักกับผู้ฟังแล้ว 
ถ้ำกำรพูดในครั้งนั้นๆ ผู้พูดมีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนเนื้อหำ ภำษำ และกำรน ำเสนอตัวเองในบุคลิกภำพ 
ที่ดีย่อมก่อให้เกิดควำมประทับใจและเป็นกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในอนำคตระหว่ำงผู้พูดและผู้ฟังด้วย 
(ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ, 2552 : 39)  
 เอกธิดำ เสริมทอง (2559) ได้ศึกษำเรื่อง “สื่อบุคคลกับหนทำงพัฒนำตนในกำรน ำเสนองำนอย่ำง
มืออำชีพ” โดยมีสำระส ำคัญคือ บุคคลสำมำรถฝึกตนให้กลำยเป็นสื่อบุคคลที่มีควำมเชี่ยวชำญได้ตั้งแต่เด็ก
จนโต ในทุก ๆ สถำนกำรณ์ “ทุก ๆ ที่มีแมวมอง” น่ำจะเป็นก ำลังใจให้ผู้ที่หมั่นฝึกฝนพัฒนำตนเอง ได้มี
โอกำสก้ำวขึ้นเป็นสื่อบุคคลที่มีคุณภำพได้ ตัวอย่ำงวิธีกำรฝึก ที่สำมำรถท ำได้ตำมล ำพัง เช่น กำรฝึกทักษะ
ด้วยตัวเองจำก กำรใช้กระจก (Miror Exercises) กำรอัดเทป (Audiotape Practice) กำรบันทึกวีดีทัศน์ 
(Videotape Replay) กำรสั ง เ กต ตั ว แบบ  (Observation of Assertive Role Models) กำร พัฒนำ 
เครือข่ำยเพ่ือนสนับสนุนเพ่ือน (Development of a Peer Support Network) กำรแสดงบทบำทสมมติ
และกำรชักชวน ซักซ้อมบทบำท กำรฝึกซ้อมพฤติกรรม (Roleplaying and Behavior Rehearsal) จำก
เทคนิคและวิธีกำรฝึกพัฒนำตน ในกำรน ำเสนองำนที่กล่ำวมำทั้งหมด จะเห็นได้ว่ำทุกเทคนิคล้วนมำจำกกำร
ขับเคลื่อนพลังภำยในตัวของผู้พูดทั้งสิ้น ไม่ว่ำจะเป็นควำมเอำใจใส่ ควำมพยำยำม และควำมทุ่มเทเพ่ือผู้ฟัง 
แต่ส ำหรับควำมเป็นมืออำชีพนั้น ผู้พูดทุกคนต้องฝึกฝน และเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ที่ค่อย ๆ สั่งสม โดยเริ่ม
จำกเวทีเล็ก ๆ สู่เวทีใหญ่ ๆ หัวข้อที่มีผลกระทบน้อย สู่หัวข้อที่สร้ำงผลกระทบในวงกว้ำง หรือแม้แต่กระทั่ง
กำรพูดที่ไม่อยู่บนเวที เพียงกำรยกมือแล้วลุกขึ้นยืนตั้งค ำถำมในสถำนะของผู้ฟังกำรบรรยำย ก็ถือเป็นเวทีฝึก 
ควำมกล้ำหำญระดับหนึ่ง เพ่ือเตรียมตัวก้ำวขึ้นสู่เวทีในสถำนะของผู้พูดในอนำคตได้  (เอกธิดำ เสริมทอง, 
2559 : 126 – 127)  
 จีรพรรณ นิลทองค ำ (2562) ได้ศึกษำเรื่อง “ตัวแบบกำรพัฒนำทักษะกำรพูดในที่ชุมชนส ำหรับผู้น ำ
ชุมชนท้องถิ่น” โดยมีสำระส ำคัญคือ 1) กระบวนกำรแก้ปัญหำและพัฒนำทักษะกำรพูดในที่ชุมชน ได้แก่ 
กำรแก้ไขปัญหำพฤติกรรมของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม กำรบันทึกจุดเด่น จุดบกพร่องเป็นรำยบุคคลอย่ำง
ละเอียด กำรพัฒนำกำรพูดด้วยกำรฝึกทักษะที่มำกกว่ำหนึ่งครั้ง และกำรพัฒนำบุคลิกภำพ 2) กระบวนกำร
ดังกล่ำวสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง อำทิ ใช้ในงำนรำชกำร งำนประเพณีในชุมชน ชีวิตประจ ำวัน เป็นต้น  
3) ตัวแบบกำรพัฒนำแบ่งเป็น 4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 กำรปรับพ้ืนฐำนทักษะของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมครบทุก
ด้ำน ขั้นที่ 2 กำรฝึกอบรมแบบมุ่งเน้นรำยบุคคล ขั้นที่ 3 ค ำแนะน ำเป็นสิ่งมีค่ำ และขั้นที่ 4 กำรพัฒนำ
ตำมล ำดับ (จีรพรรณ นิลทองค ำ, 2562 : 639 – 640)  
 จำกประเด็นศึกษำเชิงวิชำกำรดังได้กล่ำวมำข้ำงต้น ถือเป็นตัวอย่ำงกำรศึกษำเชิงพัฒนำที่สำมำรถ
น ำองค์ควำมรู้มำประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ ยังสะท้อนให้เห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำทักษะกำร
สื่อสำรอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในบริบทกำรน ำเสนองำนในวงกำรอำชีพที่อำจจะมีควำมแตกต่ำง
หลำกหลำยขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร 
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สรุป  
 กำรน ำเสนองำนที่ประสบควำมส ำเร็จ ควรเน้นผู้ฟังเป็นศูนย์กลำง ไม่ใช่ผู้พูดเป็นศูนย์กลำง ผู้พูด
ควรเตรียมตัวให้พร้อมโดยต้องวิเครำะห์ผู้ฟัง เพ่ือน ำข้อมูลมำปรับเนื้อหำและรูปแบบกำรน ำเสนอให้
สอดคล้องและมีประสิทธิผลสูงสุด กำรวำงแผนจึงเป็นส่วนประกอบที่ส ำคัญที่สุดในกำรพูดน ำเสนองำน 
เพรำะกำรวำงแผนที่ดี กำรฝึกฝนและควำมแม่นย ำในเนื้อหำกำรพูดน ำเสนอ จะช่วยสร้ำงควำมมั่นใจ และท ำ
ให้ลีลำกำรน ำเสนอเป็นธรรมชำติ จริงใจ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นศรัทธำแก่ผู้ฟังได้ในที่สุด 
 ในยุคปัจจุบันกำรสื่อสำรถือเป็นหัวใจส ำคัญของทุกอำชีพ เพรำะไม่ว่ำจะด ำเนินงำนหรือกิจกรรม 
ใด ๆ ก็ต่ำงต้องอำศัยกำรสื่อสำรเป็นส ำคัญ ดังนั้น กำรมีทักษะกำรสื่อสำรที่ดจีึงช่วยน ำพำให้เรำไดพ้บกับงำน
ที่สอดคล้องกับบุคลิกภำพ นับตั้งแต่กำรเริ่มสมัครงำนที่ต้องใช้ทักษะกำรสื่อสำรทั้งกำรพูดและกำรเขียนใน
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ควำมคิด ควำมสำมำรถ เพ่ือให้นำยจ้ำงหรือผู้สัมภำษณ์งำนได้รับรู้ และเมื่อเข้ำสู่บริบท
กำรท ำงำนจริงกำรสื่อสำรก็ยังคงมีควำมส ำคัญอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในแง่กำรติดต่อประสำนงำน กำรน ำเสนอ
งำน กำรแสดงควำมคิดเห็น กำรมอบหมำยงำน กำรท ำงำนเป็นทีม กำรมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงำน 
ตลอดจนกำรพูดคุยส่ือสำรในโอกำสต่ำง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้กำรสื่อสำรในงำนอำชีพจะรำบรื่นด้วยดีต้องอำศัย
กำรพัฒนำทักษะพ้ืนฐำนทำงภำษำอย่ำงสม่ ำเสมอ นั่นคือ กำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน  
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กิจกรรมเสนอแนะเพื่อเสริมการเรียนรู้ 
 

ฝึกรายบุคคล  
 1. นักศึกษำน ำเสนอแนวคิด “กำรพูดน ำเสนองำนนั้นส ำคัญไฉน” 
 2. นักศึกษำพูดแนะน ำ “ของชิ้นนี้ที่ฉันรัก” คนละ 3 นำที เพ่ือฝึกกำรใช้เสียง บุคลิกภำพ และสร้ำง
ควำมมั่นใจ  
 
ฝึกเป็นกลุ่ม  
 นักศึกษำแบ่งกลุ่ม ฝึกเตรียมเขียนบทพูดน ำเสนองำนและฝึกพูดน ำเสนองำน ตำมที่ได้รับ
มอบหมำยกลุ่มละ 5 - 10 นำที ให้ผู้ฟังช่วยกันวิจำรณ์ เพ่ือเป็นกำรแนะน ำ 

ผู้เรียน

ผู้เรียน

ผู้เรียน
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 2556. 
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แนวเฉลย กิจกรรมเสนอแนะเพื่อเสริมการเรียนรู้ บทท่ี 1 
 

 แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ตำมสำขำวิชำชีพที่ก ำหนดให้ ซึ่งได้แก่ งำนเลขำนุกำร งำนสื่อสำรมวลชน 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ งำนทหำร งำนด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข จำกนั้นให้ผู้เรียนระดมสมอง 
(brain storming) ว่ำสำขำวิชำชีพดังกล่ำว มีลักษณะกำรใช้ภำษำอย่ำงไรบ้ำงท่ีแตกต่ำงจำกวิชำชีพอ่ืน ๆ 
แล้วให้แต่ละกลุ่มออกมำน ำเสนอหน้ำชั้นเรียน 
 จำกนั้นให้ผู้เรียนแต่ละคน สรุปกำรเรียนรู้ทีไ่ด้จำกกำรน ำเสนอในรูปแบบของแผนผังมโนทัศน์ 
แนวตอบ สรุปกำรเรียนรู้ที่ได้จำกกำรน ำเสนอในรูปแบบของแผนผังมโนทัศน์ (โดยสังเขป) 
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แนวเฉลย กิจกรรมเสนอแนะเพื่อเสริมการเรียนรู้ บทท่ี 2 
กิจกรรมเดี่ยว 
 1. นักศึกษำคิดว่ำบุคลิกภำพมีควำมส ำคัญต่อกำรประกอบอำชีพอย่ำงไร จงอธิบำยและยกตัวอย่ำง 
 แนวตอบ บุคลิกภำพมีควำมส ำคัญในแง่สำมำรถสะท้อนศักยภำพให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้โดยเฉพำะ
ผู้บังคับบัญชำและเพ่ือนร่วมงำน มีส่วนในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำน รวมไปถึงสะท้อนภำพลักษณ์ที่น่ำเชื่อถือ อันจะน ำไปสู่ควำมไว้วำงใจในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันกับ
ผู้อ่ืน ตัวอย่ำง นำยสุชำติเป็นคนแต่งตัวสุภำพ รู้จักเจรจำปรำศรัย มีควำมมั่นใจในตัวเอง มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ท ำงำนรวดเร็วตำมเป้ำหมำย ผู้บังคับบัญชำจึงมอบหมำยให้สุชำติเป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพตัวใหม่เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอำยุในอนำคต โดยสำมำรถเลือกสมำชิกได้อย่ำง
ไมจ่ ำกัดฝ่ำยหรือแผนกเพรำะทุกคนต่ำงต้องกำรที่จะร่วมงำนกับสุชำติด้วยควำมเต็มใจ 
 2. วิเครำะห์ตนเองโดยใช้แนวคิด SWOT 
 แนวตอบ 

 ข้อดี ข้อเสีย 

ภา
ยใ

น 

S-Strengths 
- เก่งภำษำ  
- มีควำมมั่นใจในตัวเอง 
- มีควำมรับผิดชอบ 
- รักกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 

W-Weaknesses 
- ท ำงำนภำยใต้ควำมกดดันไม่ได้ 
- ไม่ช ำนำญเทคโนโลยี 
- แต่งหน้ำและแต่งกำยไม่เป็น 

ภา
ยน

อก
 

O-Opportunities 
- ปัจจุบันหลำยองค์กรให้ควำมส ำคัญ

กับบุคลำกรที่รักกำรเรียนรู้ 
- หลำยอำชีพต้องกำรบุคลำกรที่มี

ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 

T-Threats 
- ปัจจุบันเทคโนโลยีมีควำมส ำคัญและ

จ ำเป็นมำกในกำรด ำเนินชีวิตและกำร
ท ำงำน ที่ส ำคัญเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 

 
 จำกกำรวิเครำะห์ข้ำงต้นสิ่งที่ควรรักษำหรือพัฒนำต่อยอดคือ S และ O ส่วนสิ่งที่ควรก ำจัดหรือ
พัฒนำให้ดียิ่งขึ้นคือ W และ T 
 3. หน้ำต่ำงโจฮำรีมีประโยชน์ในกำรพัฒนำบุคลิกภำพอย่ำงไร จงอธิบำยและยกตัวอย่ำง 
 แนวตอบ หน้ำต่ำงโจฮำรีช่วยในกำรตระหนักรู้ เกี่ยวกับบุคลิกภำพของบุคคลว่ำเป็นอย่ำงไร โดย
เป็นแนวคิดที่สำมำรถวิเครำะห์บุคลิกภำพได้อย่ำงครอบคลุมลึกซ้ึง ไม่ว่ำจะเป็นบุคลิกภำพที่เรำรู้และคนอ่ืน
ก็รู้ บุคลิกภำพที่เรำไม่รู้แต่คนอ่ืนรู้ บุคลิกภำพที่เรำไม่อยำกให้คนอ่ืนรู้ และบุคลิกภำพที่เรำไม่รู้และคนอ่ืนก็
ไม่รู้ ซึ่งบุคลิกภำพที่เรำไม่รู้และคนอ่ืนรู้ และบุคลิกภำพที่เรำไม่อยำกให้คนอ่ืนรู้ เรำควรค้นหำ พัฒนำและ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ส่วนบุคลิกภำพที่เรำไม่รู้และคนอ่ืนก็ไม่รู้เรำควรระมัดระวังและสังเกตตนเองอยู่เสมอเพ่ือ
ป้องกันพฤติกรรมในทำงลบกับบุคลิกภำพของตนเอง ตัวอย่ำง นำงสำวสมใจ รับรู้บุคลิกภำพของตนเองว่ำ
เป็นคนพูดจำเสียงดังฟังชัด แต่ไม่รู้ว่ำตนเองสื่อสำรไม่รู้เรื่องเพรำะมักพูดวกไปวนมำ โดยเฉพำะเวลำตื่นเต้น 
เพ่ือน ๆ ในที่ท ำงำนจึงแนะน ำนำงสำวสมใจว่ำควรสื่อสำรให้ตรงประเด็นและเข้ำใจมำกกว่ำนี้ นำงสำวสมใจ

1. ผู้เรียน
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ก็ยอมรับค ำแนะน ำนั้นและพัฒนำข้อบกพร่องดังกล่ำวให้ดีขึ้น หรือนำงสำวสมใจมีบุคลิกภำพที่ต้องปิดบังว่ำ
ตนชอบเรอเสียงดังเมื่อรับประทำนอำหำร นำงสำวสมใจจึงไปปรึกษำแพทย์ เพ่ือรักษำอำกำรดังกล่ำว  
เป็นต้น 
 
กิจกรรมกลุ่ม 
 แบ่งกลุ่มและระดมสมอง (Brain storming) ว่ำ ผู้หญิงในคลิปวีดีโอ มีพฤติกรรมใดบ้ำงที่ไม่
เหมำะสมในกำรสัมภำษณ์งำน และออกมำน ำเสนอหน้ำชั้น เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือน 
 

 
ที่มาของคลิป 
https://www.youtube.com/watch?v=n5F5W4KoMuQ 
 แนวตอบ พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมในกำรสัมภำษณ์งำนที่ปรำกฏในคลิปวิดีโอ (โดยสังเขป) มีดังนี ้

- พูดโทรศัพท์ขณะพูดกับคนอ่ืน 
- พูดน้ ำเสียงไม่สุภำพ 
- แสดงออกทำงสีหน้ำไม่เหมำะสม 
- เล่นโทรศัพท์ขณะรอสัมภำษณ ์
- กิรยิำท่ำทำงขณะรอสัมภำษณไ์ม่เหมำะสม เช่น กระดิกเท้ำ เอนตัวพิงเก้ำอ้ี ส่องกระจก ใส่

หูฟัง 
- ฯลฯ 

 
แนวเฉลย กิจกรรมเสนอแนะเพื่อเสริมการเรียนรู้ บทท่ี 3 

  จงใช้หลักและกลยุทธ์กำรสื่อสำรในองค์กร มำอภิปรำยหลังจำกชมคลิปวิดิทัศน์ประกอบ 
กำรบรรยำยของ ผศ. ดร. สุวิชิต ชัยดรุณ ดังนี้ 
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ก็ยอมรับค ำแนะน ำนั้นและพัฒนำข้อบกพร่องดังกล่ำวให้ดีขึ้น หรือนำงสำวสมใจมีบุคลิกภำพที่ต้องปิดบังว่ำ
ตนชอบเรอเสียงดังเมื่อรับประทำนอำหำร นำงสำวสมใจจึงไปปรึกษำแพทย์ เพ่ือรักษำอำกำรดังกล่ำว  
เป็นต้น 
 
กิจกรรมกลุ่ม 
 แบ่งกลุ่มและระดมสมอง (Brain storming) ว่ำ ผู้หญิงในคลิปวีดีโอ มีพฤติกรรมใดบ้ำงที่ไม่
เหมำะสมในกำรสัมภำษณ์งำน และออกมำน ำเสนอหน้ำชั้น เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือน 
 

 
ที่มาของคลิป 
https://www.youtube.com/watch?v=n5F5W4KoMuQ 
 แนวตอบ พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมในกำรสัมภำษณ์งำนที่ปรำกฏในคลิปวิดีโอ (โดยสังเขป) มีดังนี ้

- พูดโทรศัพท์ขณะพูดกับคนอ่ืน 
- พูดน้ ำเสียงไม่สุภำพ 
- แสดงออกทำงสีหน้ำไม่เหมำะสม 
- เล่นโทรศัพท์ขณะรอสัมภำษณ ์
- กิรยิำท่ำทำงขณะรอสัมภำษณไ์ม่เหมำะสม เช่น กระดิกเท้ำ เอนตัวพิงเก้ำอ้ี ส่องกระจก ใส่

หูฟัง 
- ฯลฯ 

 
แนวเฉลย กิจกรรมเสนอแนะเพื่อเสริมการเรียนรู้ บทท่ี 3 

  จงใช้หลักและกลยุทธ์กำรสื่อสำรในองค์กร มำอภิปรำยหลังจำกชมคลิปวิดิทัศน์ประกอบ 
กำรบรรยำยของ ผศ. ดร. สุวิชิต ชัยดรุณ ดังนี้ 
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ที่มาของคลิป 
https://www.youtube.com/watch?v=0vwVH_cDtSY&t=927s 
 แนวตอบ จำกคลิปวิดีโอดังกล่ำว สะท้อนหลักและกลยุทธ์กำรสื่อสำรในองค์กรโดยสังเขปดังนี้ 
องค์กรในคลิปวิดีโอมีกระบวนกำรสื่อสำรที่ไม่เป็นทำงกำร ดังจะเห็นจำกรูปแบบหรือระดับภำษำที่ใช้ในกำร
สื่อสำร และหำกพิจำรณำพฤติกรรมผู้น ำที่ปรำกฏจะพบว่ำเน้นกำรสื่อสำรทำงเดียว  (One Way 
Communication) ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้ำงสำยงำนในองค์กำรแบบสื่อสำรจำกบนลงล่ำง (Downward 
Communication) ทั้งนี้ ผู้น ำในองค์กรดังกล่ำวควรปรับกลยุทธ์กำรสื่อสำรในลักษณะผสมสำน เช่น เปิด
โอกำสให้ลูกน้องได้สื่อสำร หรือเมื่อลูกน้องได้สื่อสำรผู้น ำก็ควรเปิดใจยอมรับฟังควำมคิดเห็น เป็นต้น 
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แนวเฉลย กิจกรรมเสนอแนะเพื่อเสริมการเรียนรู้ บทท่ี 4 
 1. เขียนหนังสือเชิญวิทยำกรมำให้ควำมรู้แก่มหำวิยำลัยของท่ำนเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำ
สู่โลกแห่งกำรท ำงำน 
 แนวตอบ 

 
 2) เขียน resume ของนักศึกษำ และออกมำน ำเสนอหน้ำชั้น เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ
เพ่ือน ๆ  
 แนวตอบ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอำจำรย์ผู้สอนหรือผู้ตรวจ  

มหำวิทยำลัยของท่ำนเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำ

ผู้เรียน
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แนวเฉลย กิจกรรมเสนอแนะเพื่อเสริมการเรียนรู้ บทท่ี 5 
ฝึกรายบุคคล  
 1. นักศึกษำน ำเสนอแนวคิด “กำรพูดน ำเสนองำนนั้นส ำคัญไฉน” 
 แนวตอบ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอำจำรย์ผู้สอน 
 2. นักศึกษำพูดแนะน ำ “ของชิ้นนี้ที่ฉันรัก” คนละ 3 นำที เพ่ือฝึกกำรใช้เสียง บุคลิกภำพ และสร้ำง
ควำมมั่นใจ  
 แนวตอบ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอำจำรย์ผู้สอน 
 
ฝึกเป็นกลุ่ม  
 นักศึกษำแบ่งกลุ่ม ฝึกเตรียมเขียนบทพูดน ำเสนองำนและฝึกพูดน ำเสนองำน ตำมที่ได้รับ
มอบหมำยกลุ่มละ 5 - 10 นำที ให้ผู้ฟังช่วยกันวิจำรณ์ เพ่ือเป็นกำรแนะน ำ 
 แนวตอบ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอำจำรย์ผู้สอน 

1. ผู้เรียน

2. ผู้เรียน

ผู้เรียน
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