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ค ำน ำ 
 

 เอกสารค าสอนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการ
สอนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร รหัสวิชา GE10001 ซึ่งเป็นรายวิชาที่ได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เอกสารค าสอนเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบไปด้วย 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาไทย การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การฟังและการดูในการสื่อสาร การพูด
เพ่ือการสื่อสาร การอ่านเพ่ือการสื่อสาร และการเขียนเพ่ือการสื่อสาร เนื้อหาดังกล่าวสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ที่มีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของภาษาไทย ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและ
การประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป  

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล รองศาสตราจารย์สมปัต ตัญตรัยรัตน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสรัจ พิศชวนชม ที่ช่วยให้ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทางการท าเอกสารค าสอนและให้
ก าลังใจในการท าเอกสารค าสอน  
 ขอขอบพระคุณ พันต ารวจโท บุญเหลือ ศรีสวัสดิ์ ดาบต ารวจหญิง บรรจง ศรีสวัสดิ์ คุณครู
สุวรรณี ศรีสวัสดิ์ คุณน้า กาญจนา ศรีสวัสดิ์ ที่ได้ให้แนวคิดวิธีการในการเขียนเอกสารค าสอนในครั้งนี้ 
 ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารค าสอนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร เล่มนี้จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน และยังหวังว่านักศึกษาและผู้สนใจจะเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงในการจัดท าเอกสารค าสอนในครั้ง
ต่อไป 
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แผนบริหารการสอนประจ ารายวิชา 

รายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร รหัส GE 10001 

Thai for communication 

 

จ านวนหน่วยกิต  3 หน่วยกิต 

จ านวน    3 ชั่วโมง / สัปดาห์    

ผู้สอน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพงษ์  ศรีสวัสดิ์ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ฝึกทักษะการใช้ภาษาด้านการฟังและการดู 
การพูด การอ่าน การเขียนทั้งในฐานะผู้ส่งสารและผู้รับสาร จนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา
ความรู้และใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็น
เครือ่งมือสื่อสาร 

 2. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถใช้ทักษะทางภาษาเพื่อพัฒนาปัญญา ขยายผลการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างสร้างสรรค์และถูกต้องตาม
กาลเทศะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ฏ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ฐ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

แผนบริหารการสอนประจ ารายวิชา 

 

เนื้อหาและกิจกรรการเรียนการสอน 

 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้ 

1 แนะน าเนื้อหารายวิชา 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ภาษาไทย 

- การก าเนิดของภาษา 

- ธรรมชาติของภาษา 

- การเปลี่ยนแปลงของภาษา 
- ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
วัฒนธรรม 

- ความส าคัญของการศึกษา
ความรู้พื้นฐานภาษาไทย 

3 - ชี้แจงการเรียนการสอน 

- น าเข้าสู่บทเรียน 

- การบรรยายเรื่อง การ
ก าเนิดของภาษาธรรมชาติ
ของภาษาการเปลี่ยนแปลง
ของภาษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม
ความส าคัญของการศึกษา
ความรู้พื้นฐานภาษาไทย 

- แบ่งกลุ่มผู้เรียนสนทนา
แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยน
ความรู้ 

2 - ค าในภาษาไทย 

- การอ่านค า 
- ประโยค โวหาร ส านวน ใน
ภาษาไทย 

 

3 - น าเข้าสู่บทเรียน 

- การบรรยายเรื่อง ค าใน
ภาษาไทย การอ่านค า 
ประโยค โวหาร ส านวน ใน
ภาษาไทย 

- ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

3 การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

- ความหมายและความส าคัญ
ของการสื่อสาร 

- องค์ประกอบของการสื่อสาร 

- ระดับของภาษาไทยที่ใช้ในการ
สื่อสาร 

- ศัพท์บัญญัติ 

3 - น าเข้าสู่บทเรียน 

- ความหมายและ
ความส าคัญของการสื่อสาร 

องค์ประกอบของการสื่อสาร 

ระดับของภาษาไทยที่ใช้ใน
การสื่อสาร ศัพท์บัญญัติ 
- แบ่งกลุ่มผู้เรียนสนทนา
แลกเปลี่ยนความรู้ 
- มอบหมายงาน 

 

 

 



 

ฑ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้ 

4 -  ค าสุภาพในภาษาไทย 

- ค าไวพจน์ในภาษาไทย 

- วัจนภาษาและอวัจนภาษา 

 

3 - น าเข้าสู่บทเรียน 

- การบรรยายเรื่องค าสุภาพ
ในภาษาไทย ค าไวพจน์ใน
ภาษาไทย วัจนภาษา
และอวัจนภาษา 

- แบ่งกลุ่มผู้เรียนสนทนา
แลกเปลี่ยนความรู้ 
 

5 - อุปสรรคในการสื่อสาร 

- ลักษณะและตัวอย่างค าที่มัก
สะกดผิด 

3 - น าเข้าสู่บทเรียน 

- การบรรยายเรื่อง- 
อุปสรรคในการสื่อสาร 

ลักษณะและตัวอย่างค าท่ีมัก
สะกดผิด 

 - แบ่งกลุ่มผู้เรียนสนทนา
แลกเปลี่ยนความรู้ 
- ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

6 การฟังเพื่อการและการดูสื่อสาร 
- ความหมายและความส าคัญ
ของการฟังและการดู 
- ประเภทของสารที่ฟังและดู 
- หลักการในการฟังและการดู 
- มารยาทในการที่ฟังและการดู 
 

 

3 - น าเข้าสู่บทเรียน 

- การบรรยายเรื่อง 
ความหมายและความส าคัญ
ของการฟังและการดู
ประเภทของสารที่ฟังและดู 
หลักการในการฟังและการดู 
มารยาทในการที่ฟังและการ
ดู 

- แบ่งกลุ่มผู้เรียนสนทนา
แลกเปลี่ยนความรู้ 
- ฝึกวิเคราะห์การฟังสาร
จาก CD บันทึกเสียง 
- มอบหมายงาน 

 

 

 

 



 

ฒ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้ 

7 - แนวทางในการฟังและดูอย่าง
สร้างสรรค ์

- วิจารณญาณการฟังและการดู 
- การวิเคราะห์และการประเมิน
ค่าสารจากการฟังและการดู 
- การพัฒนาการฟังและการดูให้มี
ประสิทธิภาพ 

3 - น าเข้าสู่บทเรียน 

- การบรรยายเรื่อง 
แนวทางในการฟังและดู
อย่างสร้างสรรค 
วิจารณญาณการฟังและการ
ดู การวิเคราะห์และการ
ประเมินค่าสารจากการฟัง
และการดู การพัฒนาการฟัง
และการดูให้มีประสิทธิภาพ 

- ฟังแถบบันทึกเสียงแล้ว
ร่วมกันอภิปราย 

- ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

8 

 

 

 

 

การพูดเพื่อการสื่อสาร 

-ความหมายและความส าคัญของ
การพูด 

- การเตรียมตัวในการพูด 

- การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูด 

- บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในการ
ท างาน 

3 - น าเข้าสู่บทเรียน 

- การบรรยายเรื่อง 
ความหมายและความส าคัญ
ของการพูด การเตรียมตัวใน
การพูด การพัฒนา
บุคลิกภาพในการพูด  
บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ใน
การท างาน 

- แบ่งกลุ่มผู้เรียนสนทนา
แลกเปลี่ยนความรู้ 
 

9  - เทคนิคการเตรียมตัวก่อนพูด
ในที่ประชุมชน 

- การพูดในโอกาสต่างๆ 

3 - น าเข้าสู่บทเรียน 

- การบรรยายเรื่อง -ดูวีดี
ทัศน์การพูดของนักพูด 

- ฝึกพูดหน้าชั้นเรียน 

- ฝึกประเมินผลการพูด 

- ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

 

 

 



 

ณ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้ 

10 การอ่านเพื่อการสื่อสาร 

- ลักษณะของนักอ่านที่ดี 
- จุดมุ่งหมายของการอ่าน 

- องค์ประกอบของการอ่าน 

3 - น าเข้าสู่บทเรียน 

- การบรรยายเรื่องลักษณะ
ของนักอ่านที่ดี จุดมุ่งหมาย
ของการอ่าน องค์ประกอบ
ของการอ่าน 

- แบ่งกลุ่มผู้เรียนสนทนา
แลกเปลี่ยนความรู้ 
- มอบหมายงาน 

 

11 - มารยาทในการอ่าน 

- ประเภทของการอ่าน 

- การอ่านเชิงวิเคราะห์ 

3 - น าเข้าสู่บทเรียน 

- การบรรยายเรื่อง มารยาท
ในการอ่าน ประเภทของ
การอ่าน การอ่านเชิง
วิเคราะห์ 
- ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

12 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 

-ความหมายและความส าคัญของ
การเขียน 

- จุดมุ่งหมายของการเขียน 

 

3 - น าเข้าสู่บทเรียน 

- การบรรยายความหมาย
และความส าคัญของการ
เขียน จุดมุ่งหมายของการ
เขียน 

- มอบหมายงาน 

 

13 - การเขียนย่อหน้า 

- การเขียนเรียงความ 

 

3 - น าเข้าสู่บทเรียน 

- การบรรยายการเขียนย่อ
หน้า การเขียนเรียงความ 

- ฝึกเขียนย่อหน้า 

- ฝึกเขียนเรียงความ 

 

 

 

 

 

 



 

ด ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้ 

14 - การเขียนจดหมายกิจธุระ 

- การเขียนหนังสือราชการ 

3 - น าเข้าสู่บทเรียน 

- บรรยายเรื่องการเขียน
จดหมายกิจธุระและการ
เขียนหนังสือราชการ  
- ฝึกเขียนจดหมายกิจธุระ
และการเขียนหนังสือ
ราชการ 

15 การเขียนจดหมายสมัครงานและ
ประวัติส่วนตัว 

3 - น าเข้าสู่บทเรียน 

- การบรรยายการเขียน
จดหมายสมัครงานและ
ประวัติส่วนตัว 

- ฝึกเขียนจดหมายสมัคร
งานและประวัติส่วนตัว 

- แบ่งกลุ่มสนทนา
แลกเปลี่ยนความรู้ 
- ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

16 ทบทวน สรุปเนื้อหาทั้งหมด  3 - สรุปและทบทวนเนื้อหา 

- ตอบข้อซักถาม 

 รวมจ านวนชั่วโมง 48  

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. สื่ออิเล็กทรอนิคส์ 
 3. สื่อสิ่งพิมพ์ 

 4. แบบฝึกปฏิบัติ 
 

การวัดผลและประเมินผล 

 การวัดผล 

  1. คะแนนระหว่างภาคเรียน   70% 

 - เวลาเรียนและความเอาใจใส่  10% 

   - แบบฝึกปฏิบัติและกิจกรรมในชั้นเรียน 40% 

   - สอบกลางภาค    20% 

  2. คะแนนสอบปลายภาค    30% 

 



 

ต ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

เกณฑ์การประเมินผล 

 

ระดับคะแนน 80 – 100 = A ระดับคะแนน 60 – 64 = C 

ระดับคะแนน 75 – 79 = B+ ระดับคะแนน 55 – 59 = D+ 

ระดับคะแนน 70 – 74 = B ระดับคะแนน 50 – 54 = D 

ระดับคะแนน 60  – 69 = C+ ระดับคะแนน 0 – 49 = F 

 

 

 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

 

บทที่ 1  

 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย 

 
แนวคิด  
 ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ คนในชาติใช้ภาษาที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองโดยการก าหนด
ภาษาตามแหล่งที่อยู่ของตนเอง การสื่อสารด้วยภาษาคือเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่งที่ส่งผ่านเนื้อหา
สาระต่างๆ ของผู้ส่งสารไปสู่ผู้รับสาร โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้รับสารมีความเข้าใจตรงกับผู้ส่งสาร 
ภาษาไทยมีหลักการใช้ที่ละเอียดและลุ่มลึก ผู้ใช้ภาษาควรใช้ภาษาอย่างระมัดระวัง ใช้ภาษาให้
เหมาะสมกับบุคคลเหมาะสมกับกาลเทศะและสภาวะแวดล้อม 
 
วัตถุประสงค์  
 เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะมีคุณลักษณะดังนี้ 
 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงสาเหตุและปัจจัยในการก าเนิดของภาษาได้ 
 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของภาษาและวัฒนธรรมได้ 
 3. ผู้เรียนสามรถจ าแนกประเภทและความแตกต่างของค าต่างๆ ในภาษาไทยได้ 
 4. ผู้เรียนสามารถใช้ส านวนโวหารได้ถูกต้องตามลักษณะของการสื่อสารได้ 
 5. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานวิชาชีพของผู้เรียนได้ 
 
สาระการเรียนรู้ 
 การก าเนิดของภาษา 
 ธรรมชาติของภาษา 
 การเปลี่ยนแปลงของภาษา 
 ภาษาและวัฒนธรรม 

 ค าในภาษาไทย 

 ส านวนไทย 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ฟังบรรยายจากอาจารย์ผู้สอน 
 2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
 3. แบ่งกลุ่มเพ่ืออภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสาร 
 4. ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 
 
 



 

2 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

สื่อการสอน 

 1. เอกสารค าสอน 
 2. แบบฝึกหัด 
 3. Power Point เรื่องความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาไทย 
 
การประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน 
2. ประเมินผลจากแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 

บทที่ 1 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย 

 

 
ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ การใช้ภาษาไทยในการสื่อสารจึงจ าเป็นต้องเข้าใจความรู้

พ้ืนฐานของภาษาไทยที่ถูกต้อง เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาขาอาชีพและชีวิตประจ าวันของตนเอง 
 

ความหมายของภาษา 

 ภาษา เมื่อแปลตามรูปศัพท์หมายถึง ค าพูดหรือถ้อยค า ภาษาเป็นเครื่องมือของมนุษย์ที่ใช้ใน
การสื่อความหมายให้สามารถติดต่อสื่อสาร เข้าใจกันได้ โดยมีระเบียบของเสียงและเรื่องของค าเป็น
เครื่องก าหนด ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาได้นิยามความหมายของภาษาไว้ดังนี้ 
 บันลือ พฤกษะวัน (2533: 5) ได้ให้ความหมายของภาษาไว้ว่า  คือเครื่องมือที่ ใช้สื่ อ
ความหมายที่ส าคัญทีสุ่ดของมนุษย์ 
 อุดม วิโรตม์สิกขดิตย์  (2547:2) กล่าวว่า ภาษา หมายถึง การสื่อความหมายที่ต้องมี
เสียง ความหมาย ระบบ กฏเกณฑ์ท่ียอมรับกันทั่วไปหรืออีกนัยหนึ่งกล่าวว่า ภาษาต้องมีโครงสร้าง 
 มยุเรศ รัตนานิคม (2542: 3) กล่าวว่า ภาษา หมายถึง รหัสชนิดหนึ่ งซึ่งมนุษย์ใช้สื่อ
ความหมายระหว่างกันในการท ากิจกรรมต่างๆ โดยผ่านสื่อที่เป็นเสียงสัญลักษณ์ตามที่ได้ตกลงยอมรับ
กันในสังคมของผู้ใช้รหัสเดียวกันนั้น เสียงสัญลักษณ์ดังกล่าวจะต้องมีระบบแบบแผนที่แน่นอนและมี
ความสัมพันธ์กันกับระบบความหมายอันเป็นความหมายที่สามารถเข้าใจตรงกันได้ในหมู่ชนนั้นๆ 
 จากการให้ความหมายของภาษาข้างต้น กล่าวโดยสรุป ภาษา หมายถึง เครื่องมือที่มนุษย์ใช้
สื่อสารกัน โดยการใช้เสียง การกระท า หรือการแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ เพ่ือใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อ
ความหมายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร การสื่อสารโดยภาษาจะประสบ
ผลส าเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับวิธีการสื่อสารของผู้ส่งสาร 
 
ความส าคัญของภาษา 

 หากจะท าการสื่อสาร พึงระลึกเสมอว่า ภาษากับมนุษย์เป็นเป็นสิ่งที่ควบคู่กัน  ภาษาเป็น
เครื่องมือที่มนุษย์ใช้ในการติดต่อสื่อสารความรู้ ความคิดเห็น ทรรศนคติ ตลอดจนเรื่องราวต่างๆ 
เพ่ือให้ผู้รับสารเข้าใจความหมายได้ตรงกับผู้ส่งสาร ผู้ส่งสารควรมีวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสาร 
ภาษามีความส าคัญมากมายหลายประการ ดังจะยกตัวอย่างความส าคัญของการสื่อสารในนิยามของ
นักวิชาการด้านภาษาดังต่อไปนี้ 
 “ภาษาเป็นประดิษฐการที่วิเศษสุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ ถ้าขาดภาษา การสื่อความคิดของ
คนเราก็ท าไม่ได้ เมื่อไม่มีการถ่ายทอดความคิดต่อกันแล้ว การเกี่ยวข้องระหว่างกันในชีวิตประจ าวัน
จะถูกจ ากัดอยู่ในวงแคบที่สุด การประกอบอาชีพ การศึกษาเล่าเรียน การจัดระบบสังคม การปกครอง 
ตลอดจนความเจริญต่างๆ ก็จะไม่เป็นไปอย่างทุกวันนี้ แม้แต่การคิดค้นสิ่งต่างๆ ในยุคดึกด าบรรพ์ 
เช่น การใช้ไฟหุงต้มอาหาร การใช้หินเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ การท าเครื่องนุ่งห่ม ก็จะไม่เกิด กล่าวโดย
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สรุปถ้ามนุษย์ไม่มีภาษาใช้ มนุษย์ก็จะมีสภาพไม่แตกต่างจากสัตว์ดิรัจฉานทั่วไป” (เสนีย์ วิลาวรรณ, 
2519: 4) 
 มนุษย์ต้องอาศัยภาษาติดต่อสื่อสาร ถ้าหากขาดสาระส าคัญแล้วมนุษย์คงไม่สามารถรวมกัน
เป็นสังคมได้ ทั้งนี้เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์อาจที่จะอยู่โดดเดี่ยวตามล าพัง แต่จะต้องติดต่อ
ไปมาหาสู่กันต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่เหล่าภาษาที่เขาใช้ ด้วยเหตุนี้อาจกล่าวได้ว่า “ภาษาเป็นเครื่องมือ
ทางสังคม” ก็คงไม่ผิด ส าหรับทักษะทางภาษาที่มนุษยชาติต่างๆ ใช้ติดต่อ สื่อสารกันก็คือ ภาษาศิลป์
หรือศิลปะทางภาษานั่นเองอันได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มนุษย์อาศัยทักษะทั้ง 4 
ประการที่กล่าวมานี้เสริมสติปัญญาและความรู้สึกนึกคิด พัฒนาอาชีพและพัฒนาบุคลิกภาพ รวมทั้งสิ่ง
อ่ืนๆ อีกมากให้กับตนเองและสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าวภาษาจึงมีบทบาทและความส าคัญส าหรับ
บุคคลทุกคนของทุกชาติ (วรรณี โสมประยูร, 2544: 16) 
 ภาษายังเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องมีการถ่ายทอด การเรียนรู้จึงจะสามารถใช้และสื่อความหมายกัน
ได้ ดังนั้นภาษาจึงมีความส าคัญต่อการเรียนรู้และได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของภาษาไว้ดังนี้  (บันลือ 
พฤกษะวัน, 2533: 16) 
  1. มนุษย์สามารถใช้ภาษาในการติดต่อท าความเข้าใจกันได้ กล่าวคือ สามารถใช้ภาษาแสดง
ความต้องการทางร่างกายและจิตใจด้วย 
  2. มนุษย์ใช้ภาษาเป็นกิจกรรมส าคัญและจ าเป็นในการด ารงชีวิต 
  3. ภาษาเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝน โดยเน้นการฝึกฝนที่ถูกวิธีเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การด าเนินชีวิตในประจ าวัน 
  4. ภาษาเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นในสังคม เพราะต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารและมีการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
  5. ภาษามีความส าคัญต่อบุคคลเพราะการที่บุคคลรู้จักใช้ภาษาได้ดีขึ้นย่อมได้รับการยกย่อง
จากสังคม 
  จากท่ีกล่าวมา จะเห็นได้ว่า ในการที่มนุษย์อาศัยอยู่ในสังคมที่ต้องมีการเจรจา ติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนั้น ภาษามีความส าคัญและจ าเป็นกับชีวิตของมนุษย์ ภาษา
ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสื่อสารของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การพัฒนาความคิด 
การประกอบการงานอาชีพ การถ่ายทอดความเชื่อทางวัฒนธรรม จากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง และ
ภาษายังแสดงออกถึงความอัตลักษณ์ของประเทศ  
 

ลักษณะส าคัญของภาษา 

 ไม่ว่าภาษาใดในโลกย่อมมีลักษณะส าคัญที่มุ่งสื่อสารให้เข้าใจหรือสื่อความรู้  ความคิด 
ความรู้สึก โดยมีนักวิชาการด้านภาษาได้แบ่งลักษณะส าคัญทางภาษาไว้อย่างน่าสนใจ เช่น นิสา ศักดิ์เดชยนต์ 
ยุพา ส่งศิริ และ ใจเอ้ือ บูรณะสมบัติ (2526: 3) ประยุทธ กุยสาคร (2527: 13) วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ 
(2524: 4) จรัลวิไล จรูญโรจน์ (2549: 22) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. ภาษาเป็นเสียงที่มีความหมาย หมายถึงค าที่เป็นเสียงพูดเท่านั้น ภาษาเขียนเป็นเพียง
ตัวแทนของภาษาพูด เสียงที่มีความหมายในภาษาหนึ่งอาจเป็นเสียงที่ไม่มีความหมายในภาษาอ่ืนก็ได้ 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/เครื่องมือทางสังคม
https://www.gotoknow.org/posts/tags/เครื่องมือทางสังคม
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 2. ภาษามีระบบกฎเกณฑ์ที่แน่นอน คือ มีการวางโครงสร้างระบบล าดับของเสียงพูด ค า 
ประโยค โดยมักแบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ โครงสร้างทางไวยากรณ์และโครงสร้างทางเสียง 
 3. มีลักษณะที่อธิบายเหตุผลไม่ได้ คือ ไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้ว่าท าไมค าที่มีความหมาย
เดียวกันแต่เขียนและออกเสียงต่างกันทั้งที่มีความหมายตรงกัน 
 4. ภาษามีลักษณะเป็นสังคม กล่าวคือภาษามีผู้ใช้อยู่ในวัฒนธรรมกลุ่มเดียวกันแต่การออก
เสียงหรือส าเนียงอาจแตกต่างกันบ้างทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสรีระอวัยวะออกเสียงของแต่ละบุคคล 

5. ภาษามีลักษณะสร้างสรรค์ คือ ภาษาสามารถสื่อความเป็นประโยคได้อย่างไม่รู้จบทั้งที่
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์มีจ านวนจ ากัด 

6. ภาษาเป็นวัฒนธรรม กล่าวคือ ภาษามีลักษณะส าคัญเหมือนวัฒนธรรม เพราะภาษาเป็น
มรดกทางสังคม มีการถ่ายทอด มีการพัฒนา มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไขตามกาลสมัย 

7. ภาษามีระดับ ภาษาย่อมมีระดับในการใช้เพ่ือให้เหมาะสมกับกาลเทศะและถูกต้องตาม
บริบทที่เผชิญอยู่ โดยมากแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ภาษาปาก ภาษากึ่งแบบแผนและภาษาแบบแผน 
(ภาษาราชการ) 

8. ภาษาเป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน กล่าวคือภาษาเป็นเรื่องของหมู่ชนที่ต้องท า
ความเข้าใจหรือวางสัญลักษณ์ที่เข้าใจร่วมกัน  

9. ภาษาย่อมเกิดจากการเรียนรู้  กล่าวคือ  มนุษย์จะเรียนรู้ภาษาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟัง
คนอ่ืนพูดมาก่อนแล้วค่อยเลียนแบบอย่างตาม  การเรียนรู้ภาษาของมนุษย์อยู่ในทุกช่วงวัย  นับตั้งแต่
วัยเด็ก  วัยรุ่น  วัยกลางคน  วัยชรา  มนุษย์ย่อมมีการเรียนรู้ภาษาอยู่เสมอ  การเรียนรู้ภาษานั้นต้อง
อาศัยการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางสังคมไม่ใช้สัญชาตญาณ  กล่าวคือ  หากเด็กท่ีมีพ่อแม่เป็นคนจีน
มาอยู่ในสังคมไทยย่อมพูดภาษาไทยได้แต่ไม่สามารถพูดภาษาจีนอันเป็นภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์
ตนเองได ้ แต่เด็กคนนี้ย่อมมีสัญชาตญาณในการเรียนรู้ภาษาจีนได้ดีกว่าคนไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์จีน 

10. ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสาร ภาษาเป็นเครื่องมือที่สื่อความรู้ ความคิด ความรู้สึกของผู้ส่ง
สารไปยังผู้รับสาร โดยกระบวนการสื่อสารนั้นต้องอาศัยภาษาเป็นเครื่องมือที่เข้าใจร่วมกัน  นั่นคือ
ภาษานั่นเอง 

11. แต่ละภาษาย่อมมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะภาษาแต่ละภาษานั้นมีโครงสร้างทั้งทาง
เสียงและทางไวยากรณ์ที่แตกต่างกันย่อมน ามาซึ่งความหมายที่แตกต่างกันด้วย  หรือแม้แต่ในภาษา
เดียวกันแต่มีโครงสร้างที่แตกต่างกันย่อมมีลักษณะความหมายที่แตกต่างกันไปด้วย 

12. ภาษาย่อมไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว กล่าวคือ แม้ว่าภาษาจะมีระบบโครงสร้างที่
ชัดเจน แต่ความจริงแล้วโครงสร้างเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่สามารถก าหนดได้อย่างตายตัว  ทั้งนี้เพราะต้อง
อาศัยบริบทต่างๆ ช่วยเหลือให้ภาษาเหล่านั้นมีความหมายหรือเสียงต่างจากเก่าได้ 

13. ภาษาทุกภาษาย่อมมีค่าแห่งความเป็นภาษาเท่าเทียมกัน กล่าวคือ ภาษาย่อมมีคุณค่า
ความส าคัญเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนก็ตามทีทั้งนี้เพราะภาษาทุกภาษาย่อมกฎเกณฑ์และ
มาตรฐานที่ต่างกันแต่มีศักดิ์ในการสื่อสารเท่าเทียมกัน 

14. ภาษาเป็นวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ ภาษาเป็นการออกเสียงโดยการกักเสียงหรือระเบิดเสียง
ตามหลักทางวิทยาศาสตร์สามารถฝึกหัดและเรียนรู้ได้  ศาสตร์ในการเรียนรู้ภาษาโดยอาศัย
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วิทยาศาสตร์ตั้งเรียนรู้ตั้งแต่ระบบสมองสั่งการ ระบบของอวัยวะออกเสียง ระบบเสียง เรียกศาสตร์
แขนงนี้ว่าภาษาศาสตร์ 

15. ภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปร เนื่องจากภาษาเป็นการวางเงื่อนไขของสังคมแต่ละสังคม 
ดังนั้นเมื่อมีผลกระทบอันเกิดจากภาษาย่อมมีการแปรเปลี่ยนภาษาได้ตามเหตุการณ์นั้นๆ ทางสังคม
อย่างแน่นอน  

16. ภาษาย่อมมีความหมาย ความหมายเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของภาษา ทุกภาษาย่อม
ต้องมีความหมายอยู่ด้วยเสมอซึ่งมีอยู่ 3 อย่างคือ  
  16.1 ความหมายที่แทนรูปธรรม เช่น คน ต้นไม้ สัตว์   
  16.2 ความหมายที่แทนนามธรรม เช่น หนาว ร้อน ชอบ สวย สบาย ดี ชั่ว  

16.3 ความหมายของค าที่มีบริบทหรือต าแหน่งเป็นตัวบังคับ เช่น ไก่ขันตอนเช้า  
“ขัน” หมายถึง กิริยาอาการส่งเสียงของไก่  เขาใช้ขันตักน้ า “ขัน” หมายถึง ภาชนะท่ีใช้ตักน้ า  
 
การก าเนิดของภาษา 

 ในสมัยโบราณมนุษย์ยังไม่รู้จักใช้ภาษาในการสื่อสารเหมือนยุคปัจจุบัน สันนิษฐานว่าการ
สื่อสารครั้งแรกอาจใช้ภาษาใบ้ เช่น การแสดงออกทางการเคลื่อนไหวของร่างกาย แล้วในเวลาต่อมา
จึงพัฒนาเป็นการออกเสียงอุทาน ซึ่งเดิมคงยังไม่มีความหมาย เป็นเพียงการออกเสียงตามสัญชาติ
ญาณของตนเอง ภายหลังเมื่อใช้เสียงเหล่านั้นบ่อยเข้าจึงเป็นที่เข้าใจในการท าการสื่อสารกันในหมู่
คณะ และเกิดการบัญญัติศัพท์และความหมายเป็นภาษาขึ้น และพัฒนาการเป็นภาษาที่ใช้กันในวง
กว้างตามวิวัฒนาการความเจริญของมนุษย์ ภาษามีมูลเหตุแห่งการเกิดข้ึน ดังต่อไปนี้ 
 1. เกิดจากการเลียนเสียงสิ่งแวดล้อมท่ีปรากฏขึ้น ดังต่อไปนี้ 
  เสียงของสัตว์ เช่น นก หนู สุนัข 
  เสียงของวัตถุ เช่น โครม ติ๋งๆ ครืดๆ 
  เสียงของธรรมชาติ เช่น เปรี้ยง ออดแอด ครืนๆ 

  ของของเด็กทารก เช่น อ้อแอ้ แมะ หม่ า 
 2. เกิดจากเสียงอุทานในขณะที่เกิดความรู้สึกต่างๆ เช่น โอ้ย เย้ ฮื้ย ฯลฯ 
 3. เกิดจากการคิดค าขึ้นใหม่และก าหนดความหมายของค านั้นให้เข้าใจกันในหมู่คณะ เช่น 
นก หมายถึง ไม่มีคนสนใจ หลุมด า หมายถึง คนที่เป็นจุดอ่อนของคณะ 
 
ธรรมชาติของภาษา 
 ภาษาเป็นสิ่งส าคัญต่อมนุษย์เพราะมนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เป็นหัวใจของ
การถ่ายทอดความรู้ ความเชื่อ คติธรรม และวัฒนธรรมของมนุษย์  ลักษณะธรรมชาติของภาษาสรุป
ได้ดังนี้ 
 1. ภาษาใช้เสียงสื่อความหมาย เป็นการพูดเพ่ือสื่อความหมายอย่างมีระเบียบกฎเกณฑ์ที่
เข้าใจกันทั้งสองฝ่าย โดยใช้เสียง สัญลักษณ์เป็นสื่อ ส าหรับการสื่อสารในวงแคบ ให้ถือว่าเสียงพูด 
เป็นเสียงสื่อความหมาย ทั้งนี้เสียงและความหมายต้องขึ้นอยู่กับการตกลงกันของแต่ละกลุ่ม 
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 2. การประกอบกันในหน่วยภาษา หน่วยภาษาของมนุษย์สามารถเพ่ิมจ านวนค า หรือเปลี่ยน
การเรียงค าได้ เช่น ใครไปหาให้ หาใครไปให้ ให้ใครไปหา ไปหาให้ใคร ใครหาไปให้ ให้หาใครไป ไปให้
ใครหา หาให้ใครไป ไปหาใครให้ ใครให้ไปหา ฯลฯ การซ้อนกันของประโยค เช่น แม่ซื้อแหวน แม่ซื้อ
แหวนอยู่ที่ร้าน แม่ซ้ือแหวนอยู่ที่ร้านขายเครื่องประดับ  
 3. ภาษามีการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนความหมาย เปลี่ยนค าที่ใช้ร่วมกัน 
เช่น การได้รับอิทธิพลของภาษาอ่ืน การพูดหรือการเขียนโดยไม่ได้ค านึงถึงความหมายดั้งเดิม เป็นต้น 
 
การเปลี่ยนแปลงของภาษา   
 สาเหตุที่ท าให้ภาษาเปลี่ยนแปลง สันนิษฐานได้หลายประการดังนี้ 
 1. การสนทนาในชีวิตประจ าวัน หากผู้พูดมิได้พยายามพูดให้ชัดเจน เสียงที่เปล่งออกมาอาจ
กลายเสียงผิดเพ้ียนได้ เช่น อย่างนี้ กร่อนเป็นเสียง อย่างงี้ อันหนึ่ง กร่อนเสียงเป็น อนึ่ง เมื่อออกเสียง
แบบเดิมซ้ าๆ ค าท่ีเปลี่ยนไปจะติดอยู่ในภาษา ค าเดิมก็อาจค่อยๆ สูญหายไปหรืออาจใช้ในความหมาย
ที่ต่างจากเดิม 
 2. อิทธิพลของภาษาถิ่น เมื่อมีการยืมค าหรือประโยคของภาษาอ่ืนมา ผู้ใช้ภาษาอาจพยายาม
เปลี่ยนแปลงให้มีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาเปลี่ยนแปลงไปได้ เช่น เสียงเพ่ิมขึ้น มีรูปแบบประโยค
เพ่ิมข้ึน มีค าศัพท์เพ่ิมข้ึน 

 3. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมตามกาลเวลา เมื่อมีสิ่งใหม่ ความคิดใหม่ กระบวนทัศน์
ใหม่เกิดขึ้น จะใช้ศัพท์ใช้เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ สิ่งที่เคยมีอยู่เดิม เมื่อเลิกใช้กันก็อาจท าให้ค าที่ใช้เรียก
สิ่งนั้นสูญไปจากภาษาด้วยหรือถึงแม้ค านั้นจะยังคงอยู่คนรุ่นใหม่ก็อาจไม่รู้ความหมายหรือเข้าใจ
ความหมายผิดไปได้ 
 4. การเลียนแบบภาษาของเด็ก เด็กเลียนแบบภาษาจากบุคคลทั้งหลายที่ได้อยู่ใกล้ชิด เมื่อ
เด็กได้ฟังค าพูด ได้ฟังภาษาของบุคคลเหล่านั้น อาจปรุงแต่งขึ้นเป็นภาษาของตนเอง เราจะสังเกตเห็น
ว่าภาษาของเด็กไม่เหมือนกันภาษาของผู้ใหญ่ เด็กอาจเข้าใจความหมายของค า การออกเสียงค า และ
ใช้ค าไม่ตรงกับผู้ใหญ่ และอาจติดการใช้ภาษาแบบนั้นไปจนโตซึ่งท าให้ภาษาที่ใช้มีความหมายนั้น
เปลี่ยนแปลงไป 

 การเปลี่ยนแปลงของภาษาดังที่กล่าวมานี้ ถือเป็นปรากฏการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นกับภาษาทุก
ภาษา แต่ผู้ใช้ภาษาก็ไม่ควรปล่อยให้ภาษาเปลี่ยนแปลงไปมากจนก่อให้เกิดผลเสียแก่การสื่อสาร เช่น 
ปล่อยให้เสียง ร หรือเสียงควบกล้ าหายไป ค าที่มีเสียง ร ออกเสียงเป็น ล เช่น ค าว่า เรียน ออกเสียง
ผิดเป็น เลียน ค าที่มีเสียงควบกล้ า เช่น กรอบ ออกเสี ยงผิดเป็น กอบ ผู้ พูดและผู้ฟังจะเข้าใจ
ความหมายไม่ตรงกันอาจท าให้การสื่อสารอาจไม่สัมฤทธิ์ผลได้ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม 

 ภาษากับวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกัน อาจกล่าวถึงความสัมพันธ์โดยรวมได้
ดังต่อไปนี้ 

1. ภาษาเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง 
เพราะภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น มีการเรียนรู้ ถ่ายทอด และเจริญงอกงาม สืบต่ออารยธรรม

ความรู้นั้นจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน 
 2. ภาษาเป็นเครื่องมือถ่ายทอดวัฒนธรรม 

ในวัฒนธรรมสาขาต่างๆ นั้น ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่ส าคัญสุด เพราะภาษาเป็นเครื่องมือช่วย
ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมสาขาต่างๆ ให้สืบทอดและเจริญงอกงามต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด หากไม่มีภาษา 
การสืบทอดวัฒนธรรมจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะไม่สามารถที่จะสื่อความหมายกันให้เข้าใจได้
อย่างชัดเจน 
 3. ภาษาสะท้อนให้เห็นถึงประวัติความเป็นอยู่ของมนุษย์ในอดีตและวัฒนธรรมของชาติ 

ถ้อยค าภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นตามความจ าเป็นของสังคมนั้นๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน จึงกล่าวได้ว่าถ้อยค าบางค าเป็นประวัติวัฒนธรรมของชาติ เช่นค าว่า นาฬิกา มีนัยมาจาก
ภาษาบาลี ว่า นาฬิเกร แปลว่า มะพร้าว ทั้งนี้เพราะโบราณมีวิธีนับเวลาโดยใช้กะลามะพร้าวเจาะรู
แล้วน าไปลอยน้ า เมื่อจมครั้งหนึ่ง ก็เรียกว่านาฬิกาหนึ่ง ต่อมาเรามีนาฬิกาอย่างปัจจุบันซึ่งเราเรียกว่า
นาฬิกากล แต่ได้กร่อนเสียงมาเป็นนาฬิกาในเวลาต่อมา 
 4. ภาษาเป็นเครื่องบ่งชี้วัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษา 

ถ้อยค าในภาษามีระดับและนอกจากสื่อความหมายแล้วยังสื่อความรู้สึกได้ เช่น ค าใช้แทนชื่อ
ภาษาไทย ที่เรียกว่าค าสรรพนาม เช่น ฉัน ผม เกล้ากระผม กระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ดิฉัน หม่อม 
ฉัน ท่าน คุณ ใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาท เป็นต้น ค ากริยาแสดงอาการกินก็มีมาก เช่น กิน รับประทาน 
แดก ฉัน เสวย เป็นต้น เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าภาษาเป็นเครื่องแสดงระดับวัฒนธรรมของผู้ใช้ เพราะ
ค าเหล่านี้ไม่ได้บอกเฉพาะความหมายเท่านั้น ยังบอกถึงความรู้สึก อารมณ์ และระดับการศึกษาของ
ผู้ใช้ด้วย ดังมีค ากล่าวว่า “ส าเนียงส่อภาษา กริยาส่อสกุล” หมายความว่า ภาษา กิริยา พฤติกรรม
ของผู้ใช้เป็นเครื่องบ่งบอกวัฒนธรรมของผู้นั้นว่าสูงต่ าเพียงใด 
 5. ภาษาเป็นเครื่องอบรมจิตใจและความประพฤติของผู้ใช้ให้มีความละเอียดอ่อน 

ในภาษาไทยเรามีการใช้ค าราชาศัพท์ ส าหรับบุคคลที่เป็นเจ้านาย พระราชาและราชวงศ์
พระสงฆ์และสุภาพชน โดยใช้ภาษาส าหรับการปฏิบัติภารกิจแต่ละอย่างแตกต่างไปจากภาษาที่สามัญชน
ใช้ เช่น พระสงฆ์จะใช้ค าว่า ฉัน แทนค าว่า กิน ใช้ค าว่า จ าวัด แทนค าว่า  นอน พระราชาใช้ค าว่า 
เสวย แทนค าว่า กิน ใช้ค าว่า บรรทม แทนค าว่า นอน ทั้งนี้เพราะพระสงฆ์และพระราชาจะปฏิบัติกิจ
เหล่านี้เช่นเดียวกับชาวบ้านไม่ได้ ก่อนที่พระสงฆ์จะฉันอาหาร ก็ต้องมีผู้ประเคนให้เสียก่อนเวลาจะจ า
วัดต้องจ าวัดบนที่นอนที่ไม่ได้บรรจุด้วยนุ่นหรือส าลี พระราชาเวลาเสวยกระยาหารจะเสวยด้วยอาการ
ส ารวม เวลาบรรทมจะบรรทมในที่มิดชิดไม่ประเจิดประเจ้อ ดังนั้นจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงจิตใจและ
ความประพฤติของมนุษย์นั้นมีความสัมพันธ์กับภาษาที่ใช้ส าหรับแต่ละบุคคลและชนชั้น 
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ภาพสะท้อนวัฒนธรรมจากภาษาไทย 

 ภาษาของแต่ละชนชาติจะสะท้อนภาพความเป็นอัตลักษณ์ของบริบทต่างๆ ของชาตินั้นๆ 
ประเทศไทยมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเองซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของคนในชาติไทย ภาพ
สะท้อนวัฒนธรรมจากภาษาไทย สรุปได้ดังนี้ 
 1. ภาษาไทยมีระเบียบการใช้ถ้อยค าให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคล 
 2. ภาษาไทยมีวิธีการใช้ถ้อยค าและข้อความที่เปลี่ยนแปลงไปให้เหมาะสมตามความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล มีการใช้ค าสรรพนามทั้งที่แทนตัวกับคู่สนทนาและผู้ที่กล่าวถึง 
 3. ภาษาไทยมีศัพท์แสดงความละเอียดในการกล่าวถึงเรื่องใกล้ตัว และมีศัพท์เฉพาะในเรื่อง
ต่างๆ จ านวนมาก 
 4. ภาษาไทยมีการสร้างค าข้ึนใหม่จากการยืมค าจากภาษาต่างๆ 
 5. ภาษาไทยมีความละเอียดอ่อนในการใช้ภาษา ส่งผลให้คนไทยมีความเป็นคนเจ้าบทเจ้า
กลอน 
 
ความส าคัญของการศึกษาความรู้พื้นฐานภาษาไทย 

 ภาษาไทยเป็นภาษาที่คนในชาติใช้สื่อสารกัน เป็นภาษาราชการที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันใน
ประเทศ การใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารผู้ใช้ควรคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะสื่อสารออกและใช้ให้
ถูกต้องตามหน้าที่และระดับของภาษา มิเช่นนั้นจะเกิดปัญหาในการสื่อสาร เช่น เกิดความไม่เข้าใจกัน
หรือสื่อความหมายผิดไปจากวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีผลท าให้ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปจนไม่อาจ
รักษาเอกลักษณ์ของภาษาไทยไว้ได้หน้าที่ของคนไทยต้องรักษาสิ่งที่ เป็นเอกลักษณ์ของตนไว้ 
ความส าคัญของการศึกษาความรู้พ้ืนฐานของภาษาไทยมีดังนี้ 
 1. ธ ารงรักษาอัตลักษณ์ทางภาษา 
  การศึกษาความรู้พื้นฐานภาษาไทย จัดเป็นหน้าที่ของพลเมืองประเทศไทยที่จะธ ารงรักษาซึ่ง
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของภาษาไทย การที่เราใช้ภาษาไทยถูกต้องตามอักขรวิธี ใช้ถูกต้องตามกาลเทศะ 
จะเป็นเครื่องแสดงถึงการอบรมจากครอบครัวและระดับการศึกษาของผู้ท าการสื่อสาร 
 2. เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้หรือภูมิปัญญาไปยังบุคคลอ่ืน 
 การศึกษาการใช้ภาษาไทยอย่างถูกวิธี จะสามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ตนเองต้องการ
สื่อสารได้อย่างตรงประเด็น ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ เมื่อผู้รับการสื่อสารสามารถรับรู้วิธีการสื่อสารที่
ถูกวิธีและสามารถถ่ายทอดความรู้ต่อไปได้ 
 3. การถ่ายทอดความต้องการและสร้างความเข้าใจระหว่างกัน 
 การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามอักขรวิธีและใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะ จะสามารถ
ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความปรารถนาต่างๆ ของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน
และเข้าใจได้ตรงกัน ส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติกิจการงานต่างๆ ที่ตั้งไว้ร่วมกันได้ 
 4. เพ่ืออบรมและสั่งสอน 
 ภาษาไทยใช้ในกลุ่มหรือสังคมหนึ่งเป็นเครื่องมือในการชี้แนะแนวทางปฏิบัติ เพ่ือสืบทอด 
ความรู้ ภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง 
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 5. เพ่ือบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
 คนไทยใช้ภาษาไทยในการบันทึกทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี ต าราส าหรับ
การศึกษาเรียนรู้ของคนในสังคมแลอนุชนรุ่นหลัง 
 6. เพ่ือเป็นเครื่องมือถ่ายทอดความบันเทิงเริงรมย์ 
 ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีความงดงาม มีท านองเสียงไพเราะ การใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสาร
ด้วยสุนทรียภาพทางสร้างสรรค์ เป็นการสร้างความสุขของคนในสังคม เช่น การเขียนวรรณกรรม และ
สื่อบันเทิงต่างๆ 
 
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ของภาษาไทย 

 การเรียนรู้ภาษาไทย ผู้เรียนควรรู้และเข้าใจพ้ืนฐานของ พยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ของ
ภาษาไทย จากการศึกษาเอกสารจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย อาทิ เริงชัย ทองหล่อ (2556: 65-76); 
นพดล จันทร์เพ็ญ (2557:18-38); จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ (2555: 44-72) สรุปลักษณะของ พยัญชนะ 
สระ วรรณยุกต์ ของภาษาไทย ดังต่อไปนี้ 
 1. พยัญชนะของภาษาไทย 

 พยัญชนะในทางภาษาศาสตร์ หมายถึง เสียงแบบหนึ่งในภาษา ออกเสียงให้แตกต่างได้จาก
ลักษณะของอวัยวะออกเสียงในช่องปาก และลักษณะอ่ืนๆ เช่น การพ่นลม หรือเสียงก้อง ไม่ก้อง 
นอกจากนี้ยังหมายถึงตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะด้วย ขณะที่ผู้ใช้ภาษาทั่วไปมักจะเข้าใจว่า 
พยัญชนะ คือตัวอักษรแทนเสียงพยัญชนะเพียงอย่างเดียว 
 พยัญชนะไทยทั้งหมด มี 44 ตัว ดังนี้ 
 ก ข ฃ ฅ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ 
ษ ส ห ฬ อ ฮ 

 แบ่งเป็นกลุ่มตามลักษณะการผันอักษรได้ 3 กลุ่ม เรียกว่าอักษร 3 หมู่ หรือไตรยางค์ ดังนี้ 
  อักษรสูงมี 11 ตัว ดังนี้ 

ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห 
  อักษรกลางมี 9 ตัวดังนี้ 

ก จ ด ต บ ป อ ฎ ฏ 
  อักษรต่ ามี 24 ตัว  

ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ 
 อักษรสูงและอักษรต่ า มีความสัมพันธ์ในลักษณ์ของอักษรคู่และอักษรเดี่ยว อักษรต่ าที่มีเสียง
คูก่ับอักษรสูง เรียกว่า อักษรต่ าคู่ ดังนี้ 
   ข ฃ  คู่กับ ค ฅ ฆ 
   ฉ คู่กับ ช ฌ 
   ฐ ถ คู่กับ ฑ ฒ ท ธ 
   ผ คู่กับ พ ภ 
   ฝ คู่กับ ฟ 
   ศ ษ ส  คู่กับ ซ 
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   ห คู่กับ ฮ 
 อักษรต่ าที่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูง มี 10 ตัว เรียกว่า อักษรต่ าเดี่ยว ดังนี้ 
   ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ 
 

2. สระ ในภาษาไทย 

 สระ คือ เครื่องหมายใช้แทนเสียงที่เปล่งออกมาตามหลักภาษา พยัญชนะจ าเป็นต้องอาศัย
สระจึงจะออกเสียงได้ สระในภาษาไทยมี 21 รูป ดังนี้ 

1.      ะ          เรียกว่า             วิสรรชนีย ์                                                      
2.         ั          เรียกว่า             ไม้หันอากาศ หรือ ไม้ผัด 

  3.         ็          เรียกว่า             ไม้ไต่คู้ 
  4.      า          เรียกว่า             ลากข้าง 
  5.         ิ          เรียกว่า             พินทุ หรือ พิทุอิ 

6.         ่          เรียกว่า             ฝนทอง 
  7.        ่  ่          เรียกว่า             ฟันหนู 
  8.                    เรียกว่า             นฤคหิต หรือ หยาดน้ าค้าง 
  9.         ุ          เรียกว่า             ตีนเหยียด 
  10.       ู          เรียกว่า             ตีนคู ้
  11.    เ           เรียกว่า             ไม้หน้า 
  12.    ใ           เรียกว่า             ไม้ม้วน 
  13.    ไ           เรียกว่า             ไม้มลาย 
  14.    โ           เรียกว่า             ไม้โอ 
  15.    อ          เรียกว่า             ตัวออ 
  16.    ย          เรียกว่า             ตัวยอ 

 17.   ว           เรียกว่า            ตัววอ 
  18.    ฤ           เรียกว่า            ตัว ฤ (รึ) 
  19.    ฤๅ          เรียกว่า            ตัว ฤๅ (รือ) 
  20.    ฦ           เรียกว่า            ตัว ฦ (ลึ) ปัจจุบันเลิกใชแ้ล้ว 

 21.    ฦๅ          เรียกว่า            ตัว ฦๅ (ลือ) ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว 
 
เสียงสระในภาษาไทยมี 21 เสียง แบ่งเป็นสระเดี่ยว และสระประสม เสียงสระเดี่ยว มี 18 หน่วยเสียง 
ดังนี้ 
 1. อะ   2. อา 

3. อิ   4. อี 
5. อึ   6. อือ 
7. อุ   8. อู 
9. เอะ   10. เอ 
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11. แอะ   12. แอ 
13. โอะ   14. โอ 
15. เอาะ  16.ออ 
17. เออะ  18.เออ 

หน่วยเสียงประสมในภาษาไทย มี 3 หน่วยเสียง ดังนี้ 
19. เอีย   20. อัว 
21. เอือ 
 
3. วรรณยุกต์ในภาษาไทย 

วรรณยุกต์ คือ เครื่องหมายที่ใช้ก ากับค าเพ่ือให้มีระดับเสียงต่างกัน ประโยชน์ของวรรณยุกต์ 
คือ ช่วยท าให้ค ามีความหมายมากขึ้นวรรณยุกต์ มี 4 รูป 5 เสียง เสียงวรรณยุกต์ที่ใช้อยู่ในภาษาไทย 
มี 5 เสียง ดังนี้ 

เสียงสามัญ เช่น กา มา นา ทา  
เสียงเอก  เช่น ก่า ข่า ป่า ดึก  
เสียงโท  เช่น ก้า ค่า ลาก  
เสียงตรี  เช่น ก๊า ค้า ม้า  
เสียงจัตวา เช่น ก๋า ขา หมา  

 
การผันวรรณยุกต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1. วรรณยุกต์มีรูป ได้แก่ วรรณยุกต์ที่มีเครื่องหมายบอกระดับของเสียงให้เห็นชัดเจนอยู่บน

อักษรมีอยู่ 4 รูป คือ วรรณยุกต์เอก วรรณยุกต์โท วรรณยุกต์ตรี และวรรณยุกต์จัตวา โดยล าดับและ
ให้เขียนไว้บนอักษรตอนสุดท้าย เช่น ก่อ ก้อ ก๊อ ก๋อ ปั่น ปั้น ลื่น เลี่ยน หากเป็นอักษรควบหรือ
อักษรน าให้เขียนไว้บนอักษรตัวที่ 2 เช่น ครุ่น คลื่น เกลื่อน เกล้า ใกล้ เสน่ห์ หมั่น โกร๋น ฯลฯ 

2. วรรณยุกต์ไม่มีรูป ได้แก่ เสียงที่มีท านองสูงต่ าตามหมวดหมู่ของตัวอักษร โดยไม่ต้องมีรูป
วรรณยุกต์ก ากับก็อ่านออกเสียงได้เหมือนมีรูปวรรณยุกต์ก ากับด้วย เช่น นา หนะ นาก นะ หนา ฯลฯ 
วรรณยุกต์ไม่มีรูปต่างกับวรรณยุกต์ท่ีมีรูป คือ วรรณยุกต์ที่มีรูปจะต้องมีเครื่องหมายบอกเสียงก ากับ 
 
อยู่บนตัวอักษร และมีเพียง 4 เสียงเท่านั้น คือ เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี เสียงจัตวา ตามรูป 
วรรณยุกต์แต่ไม่มีเสียงสามัญ ส่วนวรรณยุกต์ไม่มีรูปจะมีครบทั้ง 5 เสียง เต็มตามจ านวนเสียงที่
ก าหนดใช้อยู่ในภาษาไทย โดยไม่มีเครื่องหมายบอกเสียงก ากับแต่อาศัยการออกเสียงตามพ้ืนเสียงของ
หมู่ของอักษร 

หมายเหตุ พ้ืนเสียง คือ ค าท่ีไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่มีเสียงวรรณยุกต์ 
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ค าในภาษาไทย 

ค าเป็นหน่วยของภาษาที่สื่อถึงความหมายซึ่งประกอบด้วยพยางค์หนึ่งพยางค์หรือมากกว่า
ปกติแล้วแต่ละค าจะมีรากศัพท์ของค าแสดงถึงความหมายและที่มาของค านั้น โดยการน าค าหลายค า 
มาประกอบกันจะท าให้เกิดวลีหรือประโยค ซึ่งใช้สื่อความหมายให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

ค าแต่ละชนิดมีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันออกไป การเรียนรู้เรื่องลักษณะของค าเพ่ือ
สร้างเป็นกลุ่มค าและประโยคเป็นเรื่องส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งในการเรียนและการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจ าวัน 

การใช้ภาษาจ าเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทราบว่าท าแต่ละชนิดมีวิธีใช้อย่างไร เพื่อประโยชน์ใน
การสื่อสาร นักไวยากรณ์ได้สังเกตความหมายและหน้าที่ของค าในประโยค แล้วจึงแบ่งค าในภาษาไทย
ออกได้เป็น 7 ชนิด คือ 1. ค านาม 2. ค าสรรพนาม 3. ค ากริยา 4. ค าวิเศษณ์ 5. ค าบุพบท  
6. ค าสันธาน 7. ค าอุทาน โดยในแต่ละค ามีลักษณะการใช้แตกต่างกันดังต่อไปนี้ 
 

1. ค านาม  
ค านาม คือ ค าท่ีใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เช่น ครู ดินสอ โต๊ะ บ้าน โรงเรียน  

 ค านามแบ่งออกเป็น 5 ชนิด ดังนี้ 
1.1 สามานยนาม เป็นนามที่ใช้เรียกชื่อท่ัวไป เช่น หนู ไก่ คน บ้าน โต๊ะ 

1.2 วิสามานยนาม เป็นนามเฉพาะ เช่น นายทอง เจ้าด า ชื่อวัน ชื่อเดือน ชื่อจังหวัด ชื่อ
ประเทศ ชื่อแม่น้ า ชื่อเกาะ 

1.3 สมุหนาม นามที่เป็นหมูคณะ เช่น ฝูง โขลง กอง  
1.4 ลักษณนาม เป็นค านามที่บอกลักษณะของนาม มักใช้หลังท าวิเศษณ์ที่บอกจ านวนนับ 

เช่น นาฬิกา 4 เรือน หมู 5 ตัว ไข่ 3 ฟอง 
1.5 อาการนาม เป็นนามที่เป็นชื่อกริยาอาการในภาษามักใช้ค าว่า การ และ ความ น าหน้า 

เช่น การนั่ง การกิน ความดี ความชอบ 
 

 2. ค าสรรพนาม 

 ค าสรรพนาม คือ ค าท่ีใช้แทนค านามเช่น ผม ฉัน หนู ชื่อคุณ ข้าพเจ้า เขา ท่าน มัน เป็นต้น 
ค าสรรพนามแบ่งเป็น 6 ชนิด ดังนี้  

2.1 บุรุษสรรพนาม คือ ค านามท่ีใช้แทนชื่อ เวลาสนทนาและพูดจากัน 
บุรุษที่ 1 ใช้แทนผู้พูด เช่น ผม ฉัน ข้าพเจ้า 
บุรุษที่ 2 ใช้แทนผู้ฟัง เช่น คุณ เธอ ท่าน 

บุรุษที่ 3 ใช้แทนพูดกล่าวถึง เช่น เขา มัน นายคนนั้น 

 2.2 ประพันธสรรพนาม คือ ค าสรรพนามที่ใช้แทน (เชื่อม) ค าน าหน้าที่อยู่ข้างหน้า ได้แก่ค า
ว่า ที่ อัน ซึ่ง เช่น 

คนที่ออกก าลังกายเสมอร่างกายมักจะแข็งแรง 
อเมริกาซ่ึงเป็นเจ้าภาพการแข่งขันชกมวยก าลังมีชื่อเสียงทั่วโลก 
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มีดเล่มที่อยู่ในครัวคมมาก 
2.3 นิยมสรรพนาม ได้แก่ สรรพนามที่ก าหนดความรู้ให้รู้แน่นอน ได้แก่ นี่ นั่น โน่น หรือ นี้ 

นั้น โน้น เช่น 
นี่เป็นเพื่อนของฉัน  
นั่นอะไรน่ะ 
โน่นของเธอ 

2.4 อนิยมสรรพนาม ได้แก่ สรรพนามที่ใช้แทนสิ่งที่ไม่ทราบ หรือไม่ชี้เฉพาะลงไปและไม่ได้
กล่าวในเชิงค าถาม หรือสงสัย ได้แก่ ใคร อะไร ไหน ใด เช่น 

ใครขยันก็สอบได้  
เขาเป็นคนท่ีไม่สนใจอะไร  
ใครๆ เขาก็ท ากัน 

2.5 ปฤจฉาสรรพนาม ได้แก่ สรรพนามท่ีใช้เป็นค าถาม ได้แก่ค า อะไร ใคร ที่ไหน เช่น 
ใครอยู่ที่นั่น 
อะไรเสียหายบ้าง 
ไหนล่ะโรงเรียนของเธอ 

2.6 วิภาคสรรพนาม ได้แก่ ค าสรรพนามที่ใช้แทนค านาม ซึ่งแสดงให้เห็นว่างามนั้นจ าแนก
ออกเป็นหลายส่วน ได้แก่ ต่าง บ้าง กัน เช่น 

นักเรียนต่างก็อ่านหนังสือ 
เขาตีกัน 
นักเรียนบ้างก็เรียนบ้างก็เล่น 
 

3. ค ากริยา 
ค ากริยา คือ ค าแสดงอาการของนามสรรพนามแสดงการกระท าของประโยคเช่น เดิน วิ่ง 

เรียน อ่าน นั่ง เล่น ซึ่งค ากริยา แบ่งเป็น 4 ชนิด ดังนี้ 
3.1 สกรรมกริยา คือ ค ากริยาที่ต้องมีกรรมรับ เช่น 

ฉันกินข้าว 
เขาเห็นนก  
ครูตีนักเรียน 

3.2 อกรรมกริยา คือ ค ากริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับก็ได้ความสมบูรณ์ เช่น 
เขานั่ง 
เขายืน 
เธอนอน 

3.3 วิกตรรถกริยา คือ ค ากริยาที่ไม่มีความหมายในตัวเองใช้ตามล าพังไม่ได้ความ ต้องมีค า
อ่ืนมาประกอบจึงจะได้ความได้แก่ เหมือน เป็น คล้าย เท่า คือ เช่น 

ผมเป็นนักเรียน 
คนสองคนนั้นเหมือนกัน 
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ฉันหน้าตาคล้ายพ่อมาก 

3.4 กริยานุ เคราะห์ คือ ค ากริยาที่ ไม่มีความหมายในตัวเอง ท าหน้าที่ช่วยกริยาให้มี
ความหมายชัดเจนได้มากขึ้น เช่น จง ก าลัง จะ ยอม คง ยัง ถูก นะ เถอะ เทอญ เช่น  

แดงจะไปโรงเรียน 
เขาถูกต ี
รีบไปเถอะ 
 

4 ค าวิเศษณ์ 
ค าวิเศษณ์ คือ ค าท่ีใช้ขยายค าอ่ืนให้ได้ใจความชัดเจนยิ่งขึ้นแบ่งออกเป็น 10 ชนิด ดังนี้ 
4.1 ลักษณวิเศษณ์ บอกลักษณะ เช่น สูง ใหญ่ ด า อ้วน ผอม หวาน เค็ม 

 4.2 กาลวิเศษณ์ บอกเวลา เช่น เช้า สาย บ่าย เย็น  
4.3 สถานวิเศษณ์ บอกสถานที่ เช่น ไกล บน ล่าง 
4.4 ประมาณวิเศษณ์ บอกจ านวน เช่น หนึ่ง สอง น้อยมาก ทั้งหมด ทั้งปวง  
4.5 นิยมวิเศษณ์ บอกความแน่นอน เช่น นี่ นี้ โน้น นั้น 
4.6 อนิยมวิเศษณ์ บอกความไม่แน่นอน เช่น กี่ อันใด ท าไม อะไร ใคร 
4.7 ปฤจฉาวิเศษณ์ บอกความเป็นค าถาม เช่น แม่จะไปไหน 
4.8 ประติชญาวิเศษณ์ บอกการตอบรับ มีค าว่า คะ ครับ 
4.9 ประติเษธวิเศษณ์ แสดงความปฏิเสธ เช่น ไม่ ไม่ใช่ 
4.10 ประพันธวิเศษณ์ แสดงหน้าที่เชื่อประโยค เช่น ที่ อัน ซึ่ง 

 
5. ค าบุพบท  

   ค าบุพบท คือ ค าท่ีใช้น าหน้าค าอ่ืน แบ่งออกเป็น 2 พวก ดังนี้ 
5.1 ไม่เชื่อมกับบทอ่ืน ได้แก่ ค าทักทายหรือร้องเรียก  
5.2 เชื่อมกับบทอ่ืน ได้แก่ ด้วย ของ บน ฯลฯ  

พวกเราเดินทางด้วยรถยนต์ 
ขนมเหล่านั้นเป็นของคุณแม ่
นกเกาะอยู่บนต้นไม้ 

 การใช้ค า กับ แก่ แด่ ต่อ  
กับ ใช้การกระท าท่ีร่วมกันกระท า เช่น 

เขากับเธอมาถึงโรงเรียนพร้อมกัน 
พ่อกับลูกก าลังอ่านหนังสือ 

 แก่ ใช้น าหน้าผู้รับที่มีอายุน้อยกว่าผู้ให้หรือเสมอกัน เช่น 

คุณครูมอบรางวัลแก่นักเรียน 
เขามอบของขวัญปีใหม่แก่เพ่ือน 

 แด่ ใช้น าหน้านามท่ีเป็นผู้รับที่มีอายุมากกว่าหรือกับบุคคลที่เคารพ เช่น 

นักเรียนมอบของขวัญแดอ่าจารย์ใหญ่ 
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ฉันถวายอาหารแดพ่ระสงฆ ์
 ต่อ ใช้ในการติดต่อกับผู้รับต่อหน้า เช่น 

จ าเลยให้การต่อศาล 
ประธานนักเรียนเสนอโครงการต่ออาจารย์ใหญ่ 

 
6. ค าสันธาน 

ค าสันธาน คือ ค านามทีเ่ชื่อมกับค านามหรือประโยคทีเ่ชื่อมกับประโยคให้มีเนื้อความ 
ต่อเนื่องกัน ค าสันธานมี 2 ลักษณะ ดังนี้ 

6.1 เชื่อมค ากับค า เช่น พ่ีกับน้อง เขียนกับอ่าน ลูกและหลาน 
6.2 เชื่อมประโยคกับข้อความ หรือข้อความกับประโยคมี 4 ลักษณะดังนี้ 

  ก. คล้อยตามกัน เช่น พอล้างมือเสร็จก็ไปรับประทานอาหาร 
  ข. ขัดแย้งกัน เช่น แม้เขาจะขยันแต่ก็เรียนไม่ประสบความส าเร็จ 
  ค. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เธอจะอ่านหนังสือหรือจะเล่น 
  ง. เป็นเหตุเป็นผลกัน เช่น เพราะรถติดเขาจึงมาสาย 

 
7. ค าอุทาน 

ค าอุทาน คือ ค าท่ีเปล่งออกมาบอกอาการหรือความรู้สึกของผู้พูดแบ่งออกเป็น 2 พวก ดังนี้ 
7.1 อุทานบอกอาการ หรือบอกความรู้สึก จะใช้เครื่องหมายอัศจรรย์ (!) ก ากับภายหลัง เช่น 

  อุ๊ย! ว้าย! กรี้ด! 
7.2 อุทานเสริมบท เป็นค าพูดเสริมเพ่ือให้เกิดเป็นค าท่ีสละสลวยขึ้น เช่น  
 รถรา กระดูกกระเดี้ยว วัดวาอาราม 

 

 ค าเป็นค าตาย 

ค าเป็นค าตาย เป็นการจ าแนกค าตามลักษณะที่ใช้ระยะเวลาออกเสียงต่างกันซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวจะท าให้ค าท่ีมีเสียงพยัญชนะต้นเป็นรูปเดียวกันมีเสียงวรรณยุกต์ต่างกัน เช่น 

คา เป็นอักษรต่ า ค าเป็น พื้นเสียงเป็นเสียงสามัญ 
คะ เป็นอักษรต่ า ค าตาย เสียงสั้น พ้ืนเสียงเป็นเสียงตรี  
 

ลักษณะท่ัวไปของค าเป็นมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. ค าท่ีพยัญชนะประสมกับสระเสียงยาวในแม่ ก กา เช่น มา ดู ปู เวลา  
2. ค าท่ีพยัญชนะประสมกับสระ เช่น -ำ ใ- ไ- เ-า เช่น จ า ใจ ไป เอา 
3. ค าท่ีมีตัวสะกดอยู่ในแม่ กง กน กม เกย เกอว เช่น จริง กิน กรรม สาว ชุ่ย 
 

ลักษณะท่ัวไปของค าตาย ได้แก่ค าที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. ค าท่ีพยัญชนะประสมกับสระเสียงสั้นในแม่ ก กา เช่น กะทิ เพราะ แคะ 
2. ค าท่ีมีตัวสะกดในแม่ กก กบ กด เช่น บทบาท ลาภ เลข ธูป 
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การอ่านค า                                                       
       เสียงของค าในภาษาไทยมีหลายลักษณะที่ผู้อ่านออกเสียงควรจะท าความเข้าใจและฝึกฝนเพื่อให้
อ่านออกเสียงค าได้ถูกต้อง 
 
         1. การอ่านอักษรควบกล้ า คือ มีพยัญชนะตัวหน้า 1 ตัว และมีตัว ร ล และ ว ร่วมสระ
เดียวกัน การอ่านอักษรควบมีข้อแนะน า ดังนี้ 
        อักษรควบแท้ คือ ค าที่มีพยัญชนะต้นควบกับ ร ล ว ประสมด้วยสระเสียงเดียวกัน อ่านออก
เสียงพร้อมกันทั้งสองตัว เช่น เตรียมพร้อม กร่อย กลับกลาย คล่องแคล่ว ขรัว เป็นต้น 
          อักษรควบไม่แท้ คือ พยัญชนะที่มีตัว ร ควบอยู่ แต่ไม่ออกเสียงตัว ร หรือเปลี่ยนเสียงเป็น
เสียงอ่ืน อักษรควบ จร สร ซร ศร ทร เป็นอักษรสองตัวที่มี จ ส ซ ศ ท ควบกับ ร  เมื่อเป็นพยัญชนะ
ต้น จร สร ซร ศร ให้อ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้าตัวเดียวเป็น จ ส ซ ศ ส่วน ทร ให้อ่านออก
เสียงเป็น ซ เช่น จริง สร้าง ไซร้ อินทรี เศร้า เป็นต้น 
 

2. การอ่านอักษรน า คือ มีพยัญชนะต้นสองตัวร่วมสระเดียวกัน การอ่านอักษรน า ดังนี้ 
กรณีอักษรสูง  ข ฃ ฉ ถ ฐ ผ ฝ ศ ษ ส ห  เป็นตัวน า และอักษรต่ าเดี่ยว  ง ญ น ย ณ ร ว ม 

ฬ ล  เป็นตัวตาม เมื่ออ่านออกเสียงให้ออกเสียงที่ตัวน า ส่วนตัวตามให้ออกเสียงวรรณยุกต์เสียงจัตวา
หรือเสียงสูงตามตัวน า เช่น 

สงวน อ่านว่า สะ-หงวน 
ถนอม อ่านว่า ถะ-หนอม 
ขนม อ่านว่า ขะ-หนม 

อักษรสูงน าอักษรต่ าคู่ เมื่ออ่านให้ออกเสียง อะ กึ่งเสียงที่ตัวน า ส่วนตัวตามให้ออกเสียง 
วรรณยุกต์ตามปกติไม่ต้องออกเสียงสูงตามตัวน า เช่น 

ไผท อ่านว่า ผะ-ไท 
สภาพ อ่านว่า สะ-พาบ 
เผชิญ อ่านว่า ผะ-เชิน 

          อักษรกลาง ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ  น าอักษรต่ าเดี่ยว เมื่ออ่านให้ออกเสียง อะ กึ่งเสียงที่ตัวน า 
ส่วนตัวตามให้ออกเสียงวรรณยุกต์ตามตัวน าที่เป็นอักษรกลาง เช่น 

กนก อ่านว่า กะ-หนก 
จมูก อ่านว่า จะ-หมูก 
ตลาด อ่านว่า ตะ-หลาด 

อักษร อ น า ย ไม่ต้องออกเสียง อะ ที่ตัวน า ให้ออกเสียงวรรณยุกต์ของตัว ย ตามเสียงตัว อ 
เช่น 

อย่า อ่านว่า หย่า 
อยู่ อ่านว่า หยู่ 
อย่าง อ่านว่า หย่าง 
อยาก อ่านว่า หยาก 
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         อักษร ห น าอักษรต่ าเดียว ไม่ต้องออกเสียง อะ กึ่งเสียง ที่ตัวน าแต่ออกเสียงวรรณยุกต์ตาม
ตัว ห เช่น 

หมอ อ่านว่า หมอ 
            หลง อ่านว่า หลง 

หนัก อ่านว่า หนัก 
           

3. การอ่านค าสมาส การอ่านค าสมาสมีข้อแนะน า ดังนี้ 
ค าสมาสที่พยางค์ท้ายของค าหน้าไม่มีรูปสระปรากฏอยู่ให้อ่านออกเสียง อะ ที่พยางค์ท้าย

ของค าหน้าต่อเนื่องกับพยางค์หลัง เช่น 
กิจกรรม  อ่านว่า  กิด-จะ-ก า 

            อิสรภาพ อ่านว่า  อิด-สะ-หระ-พาบ 
            วรรณคดี อ่านว่า  วัน-นะ-คะ-ดี 
 ค าสมาสที่พยางค์ท้ายของค าหน้ามีรูปสระปรากฏอยู่ให้ออกเสียงพยางค์ท้ายประสมกับรูป
สระที่ปรากฏอยู่ต่อเนื่องกับพยางค์หลัง เช่น 

ประวัติศาสตร์  อ่านว่า  ประ-หวัด-ติ-สาด 
           อุบัติเหตุ   อ่านว่า  อุ-บัด-ติ-เหด 
            เมรุมาศ   อ่านว่า  เม-ร-ุมาด 
         ค าสมาสบางค าไม่อ่านตามข้อแนะน าข้างต้น เช่น 

ชลบุรี   อ่านว่า  ชน-บุ-ร ี
สุพรรณบุรี  อ่านว่า  สุ-พัน-บุ-ร ี

  
4. การอ่านค ายืมจากภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต มีข้อแนะน าดังนี้ 
อ่านแบบเรียงพยางค์ ค าท่ีไม่มีรูปสระก ากับให้ออกเสียง อะ เช่น 

กรณ ี  อ่านว่า  กะ-ระ-นี 
ปรมาจารย์ อ่านว่า  ปะ-ระ-มา-จาน 
มกราคม  อ่านว่า  มะ-กะ-รา-คม 

กรณีท่ีเป็นพยัญชนะตัวสระกดไม่ต้องออกเสียง อะ ที่ตัวสะกด เช่น 
ปรมาจารย์ อ่านว่า  ปะ-ระ-มา-จาน 
สัปดาห์  อ่านว่า  สับ-ดา 
อาชญา  อ่านว่า  อาด-ยา 

หากพยัญชนะตัวสะกดของพยางค์หน้าเป็นตัว ล ให้ออกเสียงตัว ล มีเสียงสระ อะ กึ่งเสียง
ต่อเนื่องกับพยางค์หลังด้วย เช่น 

กัลบก  อ่านว่า  กัน-ละ-บก 
ศิลปะ  อ่านว่า  สิน-ละ-ปะ 
กัลยา  อ่านว่า  กัน-ละ-ยา 
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หากพยัญชนะตัวสระกดของพยางค์หน้าเป็นตัว ศ ษ ส ให้ออกเสียง อะ กึ่งเสียง ต่อเนื่องกับ
พยางค์หลังด้วย เช่น 

สัสดี  อ่านว่า  สัด-สะ-ดี 
โฆษณา  อ่านว่า  โคด-สะ-นา 
เทศนา         อ่านว่า      เทด-สะ-หนา 

ยกเว้น บางค าไม่ต้องออกเสียง อะ ที่ ศ ษ ส เช่น 
สวัสดี  อ่านว่า  สะ-หวัด-ดี 
อธิษฐาน       อ่านว่า       อะ-ทิด-ถาน 

         สันนิษฐาน    อ่านว่า       สัน-นิด-ถาน 
  

5. การอ่านตัว ฤ (ร)ึ มีข้อแนะน า ดังนี้ 
อ่านออกเสียง เออ เช่น 

ฤกษ์  อ่านว่า  เริก 
อ่านออกเสียง ร ิเมื่อประสมกับพยัญชนะ ได้แก่ ก ต ท ป ศ ส เช่น 

ตฤณมัย  อ่านว่า  ตริน-นะ-ไม 
            ศฤงคาร      อ่านว่า  สริง-คาน, สะ-หริง-คาน 

            ทฤษฎี        อ่านว่า  ทริด-สะ-ดี 
อ่านออกเสียง รึ เมื่อประสมกับพยัญชนะ ค น พ ม ท เช่น 

            คฤหาสน์     อ่านว่า        คะ-ร-ึหาด 
            มฤคา           อ่านว่า        มะ-ร-ึคา 
            พฤกษา        อ่านว่า        พรึก-สา 

ตัว ฤ ที่เป็นพยางค์หน้าของค า เช่น 
ฤทัย           อ่านว่า       ร-ึไท 

           ฤด ี            อ่านว่า       ร-ึดี 
            ฤด ู            อ่านว่า       ร-ึดู 
 
เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย  

เครื่องหมายวรรคตอน คือ เครื่องหมายที่ใช้เขียนก ากับค า กลุ่มค า ประโยคหรือข้อความให้
เด่นชัดเพ่ือให้อ่านได้ถูกต้อง และช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้ชัดเจนขึ้น เครื่องหมายวรรคตอนใน
ภาษาไทยมีดังนี้  

 
1. มหัพภาค เครื่องหมายวรรคตอน มีรูปดังนี้ ( . ) มีหลักเกณฑก์ารใช้ดังนี้ 

1.1 ใช้เพื่อแสดงว่าจบประโยคหรือจบความ เช่น 
กร ีน. กระดูกแหลมที่หัวกุ้ง. 

1.2 ใช้เขียนไว้หลังตัวอักษร เพ่ือแสดงว่าเป็นอักษรย่อ เช่น 
ม.ค. ค าเต็มคือ มกราคม 
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1.3 ใช้เขียนไว้ข้างหลังตัวอักษรหรือตัวเลขที่บอกล าดับข้อ เช่น 
1.  ก.              

1.4 ใช้คั่นระหว่างชั่วโมงกับนาทีเพ่ือบอกเวลา เช่น 
9.30 น.  อ่านว่า  เก้านาฬิกาสามสิบนาที 

                    1.5 ใช้เป็นจุดทศนิยม แล้วจุดทศนิยมให้อ่านตัวเลขเรียงกันไป เช่น 
2.345    อ่านว่า    สองจุดสามสี่ห้า 
10.75 วินาที    อ่านว่า  สิบจุดเจ็ดห้าวินาที 
4.567 เมตร     อ่านว่า    สี่จุดห้าหกเจ็ดเมตร 

                ยกเว้น ในกรณีเงินตรา ถ้าอ่านเป็นหน่วยเงินตราได้ ให้อ่านตามหน่วยเงินตรา
นั้น  เช่น 

10.50 บาท       อ่านว่า     สิบบาทห้าสิบสตางค์ 
7.75 ดอลลาร์    อ่านว่า     เจ็ดดอลลาร์เจ็ดสิบห้าเซนต์ 
 

2. จุลภาค เครื่องหมายวรรคตอน มีรูปดังนี้ ( , ) มีหลักเกณฑก์ารใช้ดังนี้ 
2.1 ใช้คั่นจ านวนเลขนับจากหลักหน่วยไปทีละ 3 หลัก เช่น 

1,500  อ่านว่า  หนึ่งพันห้าร้อย 
                              2,350,000      อ่านว่า    สองล้านสามแสนห้าหมื่น 

2.2 ใช้แยกวลีหรืออนุประโยคเพ่ือกันความเข้าใจสับสน เช่น 
                               นายเทิดศกัดิ์ท่ีนั่งคู่กับนางยุพด,ี เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 

2.3 ใช้คั่นค าในรายการที่เขียนต่อๆ กัน ตั้งแต่ 3 รายการขึ้นไปโดยเขียนคั่นแต่ละ 
รายการ ส่วนหน้าค า และ หรือ ที่อยู่หน้ารายการสุดท้ายไม่จ าเป็นต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค เช่น 
   พระรัตนตรัย คือ แก้ว 3 ประการ หมายถึง พระพุทธ , พระธรรม และ
พระสงฆ ์

2.4 ใช้ในการเขียนบรรณานุกรม ดรรชนี และนามานุกรม เช่น 
                               คึกฤทธิ์  ปราโมช, ม.ร.ว. 
 

2.5 ใช้ในหนังสือประเภทพจนานุกรมเพ่ือคั่นความหมายของค าท่ีมีความหมาย 
หลาญอย่าง  เช่น    
   บรรเทา ก. ทุเลาหรือท าให้ทุเลา, ผ่อนคลายหรือท าให้ผ่อนคลายลง 
 
 3. วงเล็บ หรือนขลิขิต เครื่องหมายวรรคตอน รูปดังนี้ ( ) มีหลักเกณฑ์การใช้ดังต่อไปนี้ 

3.1 ใช้กับข้อความที่ขยายหรืออธิบายไว้เป็นพิเศษ เพ่ือช่วยให้เข้าใจข้อความนั้นได้ 
แจ่มแจ้งข้ึน  

เช่น มนุษย์ได้สร้างโลภะ (ความโลภ)  โทสะ (ความโกรธ)  และโมหะ (ความหลงผิด) 
ให้เกิดข้ึนในใจของตัวเอง 
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3.2 ใช้กบัข้อความที่บอกท่ีมาของค าหรือข้อความ เช่น 
                             ชลี (กลอน) ก. อัญชลี, ไหว้ 

3.3 ใช้กับหัวข้อที่เป็นตัวอักษรหรือตัวเลข ซึ่งอาจจะใช้เพียงเครื่องหมายวงเล็บปิดก็ 
ได้  เช่น 

(ก) หรือ ก)             (ข) หรือ 1) 
3.4 ใช้กับนามเต็มท่ีเขียนใต้ลายมือชื่อ เช่น 
  ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ 
         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์) 

การอ่านออกเสียงข้อความที่มีเครื่องหมายวงเล็บ มีวิธีการอ่านหลายวิธี ตามบริบทของ
กาลเทศะ โอกาสหรือจุดประสงค์ของการสื่อสาร  เช่น  ถ้าจะอ่านเพ่ือให้ผู้ฟังจดจ าไว้ให้ถูกต้อง ถ้า
เป็นข้อความสั้นๆ ควรอ่านว่า “วงเล็บ” ตัวอย่าง 
          พระยาศรีสุนทรโวหาร (ภู่)  อ่านว่า พระยาศรีสุนทรโวหารวงเล็บภู่ หรือ พระยาศรีสุนทร
โวหารภู่  

หากข้อความนั้นยาวมาก ให้อ่านว่า  “วงเล็บเปิด” แล้วอ่านข้อความในวงเล็บจนจบ แล้ว
อ่านว่า “วงเล็บปิด” หรืออาจเสริมข้อความว่า “ต่อไปนี้เป็นข้อความในวงเล็บ” เมื่ออ่านหมดข้อความ
ให้อ่านว่า “หมดข้อความในวงเล็บ”  

 
4. ยัติภังค์ เครื่องหมายหมายวรรคตอน มีรูปดังนี้ ( - ) อาจใช้ได้หลายขนาด แต่ใม่ควรเกิน 2 

ช่องตัวอักษร เครื่องหมายยัตภังค์มีหลักเกณฑ์การใข้ดังนี้ 
4.1 ให้เขียนไว้ที่สุดบรรทัดเพ่ือต่อพยางค์หรือค าสมาส ซึ่งจ าเป็นต้องเขียนแยก 

บรรทัดกันเนื่องจากมาอยู่ตรงสุดบรรทัด และไม่มีที่พอจะบรรจุค าเต็มได้ เช่น 
นายศศิพงษ ์ศรีสวัสดิ์ นอกจากจะท าธุรกิจการเกษตรเขายังด ารงต าแหน่งประธาน- 

สภาผู้แทนราษฎร 
4.2 ใช้เขียนไว้ท้ายวรรคหน้าในบทร้อยกรอง เพ่ือต่อพยางค์หรือต่อค าสมาส เพ่ือให้ 

ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ เช่น 
คนเด็ดดับสูญสัง-  ขารร่าง 

 
4.3 ใช้แยกพยางค์เพ่ือบอกด าอ่าน โดยเขียนไว้ระหว่างพยางค์แต่ละพยางค์ เช่น  

เสมา   อ่านว่า   เส-มา 
4.4 ใช้ในความหมายว่า “และ” หรือ “กับ” เช่น 

เชิญชมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีม นครสวรรค์ - พิจิตร (กับ) 
ภาษาตระกูลไทย - จีน (และ) 

4.5 ให้ในความหมายว่า “ถึง” เพ่ือแสดงช่วงเวลา จ านวน สถานที่ เวลาเขียนหรือ 
พิมพ์ให้เว้นวรรคหน้าและหลังเครื่องหมาย เช่น 

เวลา 9.00 - 10.50 น. อ่านว่า เวลาเก้านาฬิกาถึงสิบนาฬิกาสามสิบนาที 
มีผู้ชมประมาณ 10 - 20 คน อ่านว่า มีผู้ชมประมาณสิบถึงยี่สิบคน 
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4.6 ใช้เขียนแสดงล าดับย่อยของรายการที่ไม่ต้องใส่ตัวอักษรหรีอตัวเลขนอกล าดับ 
งานมีรายการคร่าวๆ เช่น 

- พิธีเปิดงาน  
- ร าาอวยพร 
- คนตรีบรรเลง  
- ปิดงาน 

 
5. อัญประกาศ เครื่องหมายวรรคตอน มีรูปดังนี้ (“...”) มีหลักเกณฑ์การใช้ดังนี้ 

5.1 ใช้เพื่อแสดงว่าค าหรือข้อความนั้น เป็นค าพูดหรือความนึกคิด เช่น 
ครูพูดกับนักเรียนว่า “ขอให้ทุกคนตั้งใจจริง แล้วจะประสบความส าเร็จ” 

5.2 ใช้เพื่อแสดงว่าค าหรือข้อความนั้นคัดมาจากที่อ่ืน เช่น 
  สุนทรภู่เขียนเตือนใจเรื่องความมีไมตรีต่อกันไว้ในเรื่องพระอภัยมณีตอน

หนึ่งว่า “ปรารถนาสารพัดในปฐพ ีเอาไมตรีแลกได้ดังใจจง” 
5.3 ใช้เพื่อเน้นค าหรือข้อความนั้นให้เด่นชัดขึ้น เช่น 

  ค าว่า “ตะโก้” หมายความไว้ว่า หมายถึง ชื่อขนมชนิดหนึ่งท าต้วยแปังข้าว
เจ้ากวนเข้ากับน้ าตาล ใส่แห้วหรือข้าวโพดก็ได้ หยอดหน้าด้วยกะทิกวนกับแปัง  

ในการอ่านออกเสียง เมื่อมีเครื่องหมายอัญประกาศเปิดให้อ่านว่า “อัญประกาศเปิด”  
และเมื่อถึงเครื่องหมายอัญประกาศปิดให้อ่านว่า “อัญประกาศปิด” หากข้อความในเครื่องหมาย
อัญประกาศมีความยาวหลายย่อหน้าและใส่เครื่องหมายอัญประกาศเปิด ไว้หน้าย่อหน้าทุกย่อหน้าดัง
ตัวอย่าง ให้อ่าน “อัญประกาศเปิด” เฉพาะเมื่อเริ่มข้อความเท่านั้น และอ่าน“ อัญประกาศปิด” เมื่อ
จบข้อความ 
 

6. ปรัศนี เครื่องหมายวรรคตอน มีรูปดังนี้ ( ? ) มีหลักเกณฑ์การใช้ดังต่อไปนี้ 
6.1 ใช้เมื่อสิ้นสุดความหรือประโยคที่เป็นค าถาม เช่น  

ท าไมเธอถึงมาโรงเรียนสาย? 
6.2 ให้หลังข้อความเพ่ือแสดงความสงสัยหรือไม่แนใจ มักเขียนอยู่ในวงเล็บ เช่น 

กฤษฏาธาร (กริดสะดาทาน) น. พระท่ีนั่งที่ท าข้ึนส าหรับเกียรติยศ (?) 
 

7. อัศเจรีย์ เครื่องหมายวรรคตอน มีรูปดังนี้ ( ! ) มีหลักเกณฑ์การใช้ดังนี้ 
7.1 ใช้เขียนหลังค า วลี หรือประโยคที่เป็นค าอุทาน เช่น  

อ้ือฮือ ! มากจังเลย 
7.2 ใช้เขียนหลังค าเลียนเสียงธรรมชาติ เพ่ือให้ผู้อ่านท าเสียงได้เหมาะสมกับ 

เหตุการณ์ในเรื่องนั้นๆ เช่น 
โครม !   เปรี้ยง ! 
โป้ง !   เอ๊ียด ! 
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8. ไม้ยมก เครื่องหมายวรรคตอน มีรูปดังนี้ ( ๆ ) มีหลักเกณฑ์การใช้ดังนี้ 
ใช้เขียนหลังค า วลี หรือประโยค เพ่ือให้อ่านซ้ าค า วลี หรือประโยค อีกครั้งหนึ่ง เช่น 

เด็กเล็กๆ  อ่านว่า   เด็กเล็กเล็ก 
ในวันหน็่งๆ  อ่านว่า   ในวันหนึ่งวันหนึ่ง 
แต่ละวันๆ  อ่านว่า   แต่ละวันแต่ละวัน 

หมายเหตุ  
1. ค าท่ีเป็นค าซ้ า ต้องใช้ไม้ยมก หรือยมก (ๆ) เสมอ เช่น สีด าๆ เด็กตัวเล็กๆ 
2. ห้ามใช้โม้ยมก หรือยมก (ๆ) ในกรณีดังต่อไปนี้ 

2.1 เมื่อเป็นค าคนละบท คนละความ เช่น  
“ฉันจะไปปทุมวันๆ นี้” ควรแก้ไขเป็น ฉันจะไปปทุมวัน วันนี้” 
2.2 เมื่อรู้ค าเติมเป็นค า 2 พยางค ์ทีม่ีเสียงซ้ ากัน เช่น  
นานา นานาชาติ นานาประการ 
2.3 ชื่อเป็นค าคนละชนิดกัน เช่น 
คนคนนี้มีวินัย (คนค าแรกเป็นค าสามานยนาม คนค าหลังเป็นลักษณนาม) 
2.4 เมื่อเป็นค าประพันธ์ เช่น 
หวั่นหวั่นจิตคิดคิดครวญูดรวญหา 
คอยคอยหายหลายหลายนัดผัดผัดมา 

 
9.ไปยาลน้อย เครื่องหมายวรรคตอน มีรูปดังนี้ ( ฯ ) มีหลักเกณฑ์การใช้ดังนี้ 

9.1 ใช้ละค าที่รู้กันดีแล้วโดยละส่วนท้ายไว้เหลือแต่ส่วนหนึ่งของค าพอเป็นที่เข้าใจ เช่น 
กรุงเทพฯ ค าเต็มคือ กรุงเทพมหานคร 

9.2 ใช้ละส่วนท้ายของวิชามานยนาม ซึ่งได้กล่าวมาก่อนแล้ว เช่น 
มหามกุฎราชวิทยาลัย  เขียนเป็น  มหามกุฎฯ 

9.3 ค าว่า ฯพณฯ อ่านวา พะ - นะ - ท่าน ให้เป็นค าหน้าชื่อ หรือต าแหน่งข้าราข 
การผู้ใหญ่ ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีขึ้นไปและเอกอัครราชทูต เช่น 

ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนทร์ ประธานองคมนตรี 
 

10. ไปยาลใหญ่ เครื่องหมายวรรคตอน มีรูปดังนี้ ( ฯลฯ ) มีหลักเกณฑ์การใช้ดังต่อไปนี้ 
10.1 ใช้ส าหรับละข้อความข้างท้ายที่อยู่ในประเภทเดียวกันซึ่งยังมีอีกมาก แต่ไม่ได้ 

น ามาแสดงไว้ เช่น 
สิ่งของทีซ่ื้อขายกันในตลาดมี เนื้อสัตว์ ผัก น ้าปลา ฯลฯ 

10.2 โบราณใช้ละค าหรือข้อความที่อยู่ตรงกลางก็ได้ โดยบอกตอนต้นและตอนจบไว้ 
เช่น 

พยัญชนะไทย 44 ตัว มี ก ฯลฯ ฮ 
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หมายเหตุ  
 1. การอ่านเครื่องหมายไปยาลใหญ่ที่อยู่ข้างท้ายข้อความให้อ่านว่า  “ละ” หรือ 

“และอ่ืนๆ” 
2. การอ่านเครื่องหมายไปยาลใหญ่ ที่อยู่ตรงกลางข้อความ อ่านว่า “ละถึง” 

 
11. ไข่ปลาหรือจุดไข่ปลา เครื่องหมายวรรคตอน  มีรูปดังนี้ (…) มีหลักเกณฑ์การใช้ 

ดังต่อไปนี้ 
11.1 ใช้ส าหรับละข้อความที่ไม่จ าเป็นหรือไม่ต้องการกล่าวเพ่ือจะชี้ว่า ข้อความที ่

น ามากล่าวนั้นตัดตอนมาเพียงบางส่วน ใช้ใด้ทั้งตอนขึ้นต้น ตอนกลาง และตอนท้ายข้อความ โดยใช้
ละด้วยจุดอย่างน้อย 3 จุด เช่น 

“...ภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ ภาษาท้ังหลายเป็น 
เครื่องมือของมนุษย์ชนิดหนึ่ง คือ เป็นทางส าหรับแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งสวยงามอย่าง
หนึ่ง เช่นในทางวรรณคดี เป็นต้น ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดี ประเทศไทยนั้นมีภาษาของเรา
เองซึ่งต้องหวงแหน .. เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ” 
พระราชด ารัส ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 

11.2 ในบทร้อยกรอง หากละข้อความตั้งแต่ 1 บรรทัดขึ้นไป ให้ใช้เครื่องหมายไข่
ปลา หรือ จุดไข่ปลา ยาวตลอดบรรทัด เช่น 

เรื่อยเรื่อยมารอนรอน   ทิพากรจะตกต่ า 
สนธยาจะใกล้ค่ า     ค าสั่งหน้าเจ้าตราตรู 

...........................................  
ปักษีมีหลายพรรณ   บ้างชมกันขนัเพรียกไพร 

ยิ่งฟังวังเวงใจ     ล้วนหลายหลากมากภาษา 
ในการอ่านออกเสียง เมื่อมีเครืองหมายไข่ปลา หรือ จุดไข่ปลา ตามตัวอย่างข้างต้นควรหยุด

เล็กน้อยก่อน แล้วจึงอ่านว่า “ละ ละ ละ” แล้วหยุดเล็กน้อยก่อนอ่านข้อความต่อไป 
 

12. สัญประกาศ เครื่องหมายวรรคตอน มีรูปดังนี้ ( __ ) มีหลักเกณฑ์การใช้ดังนี้คือ ใช้ขีดไว้ 
ใต้ค าหรือข้อความที่ส าคัญ เพ่ือเน้นให้ผู้อ่านสังเกตเป็นพิเศษ เช่น 

หลักการอ่านตัวเลขมีตีพิมพ์รวมอยู่ในหนังสืออ่านอย่างไร-เขียนอย่างไร 
 
13. บุพสัญญา เครื่องหมายวรรคตอน มีรูปดังนี้ ( ” ) มีหลักเกณฑ์การใช้คือ ใช้แทนค าหรือ

ข้อความที่อยู่บรรทัดบนเพ่ือไม่ต้องเขียนซ ้าอีก แต่เวลาอ่านต้องอ่านซ้ าค าหรือข้อความข้างบนนั้นด้วย 
หากเป็นค าค าเดียวหรือเป็นข้อความไม่ยาวนัก  ให้ใส่เครื่องหมาย 1 ตัวแต่ถ้าเป็นข้อความยาว 
สามารถใส่เครื่องหมายเกิน 1 ตัวได้ เช่น 

พลขับ   อ่านว่า   พน - ละ - ขับ 
สวัสดี       ”  สะ - หวัด - ดี 
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14. ทับ เครื่องหมายวรรคตอน มีรูปดังนี้ ( / ) เวลาเขียนไม่ตอ้งเว้นวรรคหน้าและหลัง 
เครื่องหมาย มีหลักเกณฑ์การใช้ดังนี้ 

14.1 ใช้ขีดหลังจ านวนเลข เพ่ือแบ่งจ านวนย่อยออกจากจ านวนใหม่ โดยส่วนมาก 
เป็นบ้านเลขที่ และหนังสือราชการ ส าหรับการอ่านบ้านเลขที่ มีหลักการอ่านดังนี้ บ้านเลขที่ที่มี
เครื่องหมายทับ / และบ้านเลขที่ที่ไม่มีเครื่องหมายทับ / มีหลักการอ่านเหมือนกันคือ บ้านเลขที่ซึ่งมี
ตัวเลข 2 หลัก ให้อ่านแบบจ านวนเต็ม ถ้ามีตัวเลข 5 หลักขึ้นไป ให้อ่านแบบเรียงตัวเลขหรือแบบ
จ านวนเต็มก็ได้ ตัวเลขหลังเครื่องหมายทับ / ให้อ่านเรียงตัว เช่น 

บ้านเลขท่ี 10 อ่านว่า บ้าน - เลก - ที ่- สิบ 
บ้านเลขท่ี 414 อ่านว่า บ้าน – เลก – ที่ – สี่ – หนึ่ง – สี่  หรือ  บ้าน –  

เลก – ที่ – สี่ – ร้อย – สิบ – สี่ 
บ้านเลขท่ี 56/342  อ่านว่า  บ้าน – เลก – ที่ – ห้า – สิบ หก - ทับ –  

สาม - สี่ – สอง 
บ้านเลขท่ี 657/21  อ่านว่า บ้าน - เลก - ที่ – หก - ห้า - เจ็ด - ทับ –  

สอง - หนึ่ง หรือ บ้าน - เลก - ที่ - หก - ร้อย - ห้า - สิบ - เจ็ด - ทับ - สอง – หนึ่ง 
กลุ่มตัวเลขท่ีเลข 0 น าหน้า อ่านเรียงตัวเสมอ เช่น 

บ้านเลขท่ี 0864/1108 
อ่านว่า บ้าน - เลก – ที ่- สูน - แปด - หก – สี่ – ทับ - หนึ่ง -  หนึ่ง –  

สูน - แปด 
หนังสือราชการนิยมอ่านเรียงตัว เช่น 

ที ่ศธ 0308/205 อ่านว่า ที ่– สอ - ทอ - สูน - สาม – สูน – แปด - ทับ - สอง –  
สูน - ห้า 

14.2 ใช้ขีดค่ันระหว่างเลขบอกล าดับศักราช เช่น 
ค าสั่งโรงเรียนเลยพิทยาคม ที ่1/2545 

14.3 ใช้ขีดค่ันระหว่างตัวเลขแสดงวัน เดือน ปี เช่น 
3/12/2543 (วันที ่3 เดือนธันวาคม พ.ศ 2543) 

14.4 ใช้ขีดคั่นระหว่างค า และ กับ หรือ เป็น และ/หรือ หมายความว่า อย่างใด 
อย่างหนึ่งหรือท้ังสองอย่างก็ได้ เช่น 
   ..ใช้ผสมและ/หรือ โรยบนผิวหน้าวัสดุที่ท าเครื่องหมายบนผิวทาง.. 

14.5 ใข้ขีดค่ันระหว่างค า แทนค าว่า หรือ หมายความว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น 
ตรอก/ชอย  อ าเภอ/เขต 

14.6 ใช้ขีตคั่นระหว่างค า มีความหมายว่า ต่อ เช่น 
กิโลเมตร/ขั่วโมง  
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ประโยคในภาษาไทย 

ประโยค คือ ถ้อยค าที่มีความเกี่ยวข้องกันถูกต้องตามระเบียบของภาษาและมีเนื้อความ 
บริบูรณ ์ประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดง องคป์ระกอบของประโยคในภาษาไทยอธิบายได้ 
ดังนี้ 

1. องค์ประกอบของประโยค ค าที่น ามาเรียงกันจะเป็นประโยคได้ก็ต่อเมื่อมีภาคประธาน
และภาคแสดง เช่น  

แมวเล่นในสวน แยกได้ แมว (ประธาน) เล่น (อกรรมกริยา) ในสวน (ขยายกริยา) 
อารีย์ขายผลไม้ทุกวัน แยกได้ อารีย์ (ประธาน) ขาย (สกรรมกริยา) ผลไม ้(กรรม)  

ทุกวัน (ขยายกริยา)  
 

ภารโรงสมหมายเป็นคนดี แยกได้ ภารโรง (ประธาน) สมนึก (ขยายประธาน) เป็น  
(วิกตรรถกริยา) คนด ี(ขยายกริยา) 
 

2. รูปประโยคหลักของไทย มี 4 ชนิด ดังนี้ 
2.1 ประโยคประธาน หมายถึง ประโยคทีผู่้กระท าข้ึนต้นประโยค เช่น แดงเตะ 

ตะกร้อ 
2.2 ประโยคกรรม หมายถึง ประโยคที่ผู้กระท าขึ้นต้นประโยค เช่น นักเรียนถูกครูต าหนิ 
2.3 ประโยคกริยา หมายถึง ประโยคที่กริยา เกิด ม ีปรากฏ ขึ้นต้นประโยค เช่น เกิด 

พายุหมุนที่ชายฝั่งทะเลของอ่าวไทย 
2.4 ประโยค การิต หมายถึง ประธานของประโยคกรรมมีผู้รับใช้แทรกเข้ามา เช่น  

คุณแม่ให้ฉันรดน้ าต้นไม้ (ประธานมีผู้รับใช้) หนังสือถูกครูให้นักเรียนอ่าน (กรรมมีผู้รับใช้) เพ่ือนให้ฉัน
ท าการบ้าน (ประธานมีผู้รับใช้) 
 

3. ประโยคตามเจตนาผู้ส่งสาร มี 4 ชนิด 
3.1 ประโยคบอกเล่าหรือประโยคแจ้งให้ทราบ เช่น ธรรมะย่อมชนะอธรรม 
3.2 ประโยคค าถาม จะมีค าท่ีแสดงค าถามก ากับอยู่ 2 ลักษณะ คือ ต้องการค าตอบ 

ที่เป็นเนื้อความ หรือต้องการค าตอบรับหรือปฏิเสธเท่านั้น 
3.3 ประโยคปฎิเสธ จะมีค าว่า “ไม”่ ประกอบอยู่เพ่ือแสดงให้เห็นความหมาย 

ตรงกันข้ามกับประโยคบอกเล่า เช่น กิ๊ฟไมอ่ยากทานส้มต า 
3.4 ประโยคค าสั่งและขอร้อง เป็นประโยคสั่งให้ท าหรือขอร้องให้ปฏิบัติซึ่งสามารถ 

ละประธานไว้ได้ เพราะผู้ส่งสารหรือผู้รับสารต่างเข้าใจและรับทราบว่าสั่งหรือขอร้องใคร เช่น ห้าม
เดินลัดสนาม โปรดท าความเคารพประธานในพิธี กรุณาถอดร้องเท้าก่อนเข้าห้องเรียน 
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4. ชนิดของประโยค ชนิดของประโยคในภาษาไทยแบ่งตามลักษณะเป็น 3 ชนิด คือ 
 4.1 ประโยคความเดียว (เอกรรถประโยค) คือประโยคที่มีใจความส าคัญเพียงหนึ่ง 

คือ มีประธานเพียงหนึ่งเดียว กริยาส าคัญเพียงอย่างเดียวและอาจมีกรรมหรือไม่มีก็ได้ โดยมีโครงสร้าง 
ประธาน กริยา กรรม เช่น เราเดินอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่เพาะปลาจากแหล่งเพาะพันธุ์ การเดินเป็น
การออกก าลังกาย 

4.2 ประโยคความรวม (อเนกรรถประโยค) คือประโยคที่เกิดจากประโยคความ 
เดียว ตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไปมารวมกันโดยมีสันธานเป็นตัวเชื่อม โดยมีโครงสร้าง ประโยคความ
เดียว+สันธาน+ประโยคความเดียว ประโยคความรวมแบ่งเป็น 5 ชนิด 

4.2.1 ประโยคความรวมเชื่อมความคล้อยกัน (อันวยาเนกรรถประโยค) 
ได้แก่ และ และแล้ว แล้วจึง...ก็ แล้ว...ก็ ทั้ง...และ กับ ครั้น...จึง เมื่อ...ก็ 

4.2.2 ประโยคความรวมเชื่อมความขัดแย้งกัน (พยติเรกาเนกรรถประโยค)  
ได้แก่ แต่ทว่า กว่า...ก็ แม้ว่า... แต่...ก็ ถึง...ก็ 
 

4.2.3 ประโยคความรวมเชื่อมความให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง (วิกัลป์ปา 
เนกรรถประโยค) ได้แก่ หรือ หรือไม่ก็ มิฉะนั้น ไม่เช่นนั้น ไม่...ก็ 

4.2.4 ประโยคความรวมเชื่อมความเป็นเหตุเป็นผล (เหตวาเนกรรม 
ประโยค) ได้แก่ จึง ดังนั้น...จึง ฉะนั้น...จึง เพราะฉะนั้น...จึง 

4.3 ประโยคความซ้อน (สังกรประโยค) คือประโยคที่ประกอบด้วยประโยคหลัก 
และประโยคย่อยซึ่งเป็นประโยคซ้อนอยู่ในประโยคหลัก โดยมีค าสันธานเป็นตัวเชื่อม  องค์ประกอบ
ของประโยคความซ้อนมีอยู่ 2 ชนิด คือ ประโยคหลัก (มุขยประโยค) คือประโยคที่มีใจความส าคัญ
ของประโยคใหญ่ และเป็นประโยคย่อย (อนุประโยค) คือ ประโยคที่ท าหน้าที่ช่วยประโยคหลักให้มี
ใจความชัดเจนสมบูรณ์มากขึ้น โดยประโยคย่อยแบ่งเป็น 3 ชนิด 

4.3.1 นามานุประโยค คือ อนุประโยคที่ท าหน้าที่เป็นนามในประโยค อาจ 
เป็นประธานหรือกรรมในประโยคก็ได้ เช่น  
   สุนัขกัดภรรยาของน้อย (สุนัขกัดเป็นสิ่งที่น้อยเห็น จึงเป็นกรรมของ
ประโยค)  

สุนัขกัดภรรยา (สุนัขท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค) 
4.3.2 คุณานุประโยค คือ ประโยคย่อยท าหน้าที่เหมือนวิเศษณ์ โดยจะท า 

หน้าที่ขยายค านามหรือสรรพนาม ในส่วนที่เป็นประธานหรือเป็นกรรมของประโยคหลัก สันธานเชื่อม
ประโยค (เป็นประพันธสรรพนาม) คือ ที่ ซึ่ง อัน ผู้ ท าหน้าที่เชื่อมประโยคและแทนค านาม ค าสรรพ
นามที่อยู่ข้างหน้า เช่น 

ปากกาที่วางบนโต๊ะซื้อมาจากญี่ปุ่น 
ประโยคหลัก ปากกาซื้อมาจากญี่ปุ่น 
สันธาน ที่ (ประพันธสรรพนาม แทน ปากกา) 
ประโยคย่อย ปากกาวางบนโต๊ะ(ท าหน้าที่ ขยาย)  
ค านาม “ปากกา” ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานของประโยคหลัก 
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4.3.3 วิเศษณานุประโยค คือ ประโยคย่อยท าหนาที่เหมือนวิเศษณ์ โดยจะ 
ท าหน้าที่ขยายกริยาหรือค าวิเศษณ์ ในส่วนที่เป็นกริยาหรือค าวิเศษณ์ของประโยคหลัก สันธานเชื่อม
ประโยคได้แก่ (ประพันธวิเศษณ์) ได้แก่ ที่ เมื่อ ระหว่าง ตั้งแต่ จนกระทั้ง เพราะ ตาม ราวกับ ขณะที่ 
โดย เป็นต้น ท าหน้าที่เชื่อมประโยค เช่น 

เขามาเมื่อฉันหลับ 
ประโยคหลักคือ เขามา 
สันธาน คือ เมื่อ 
ประโยคย่อย คือ ฉันหลับ (ขยาย “มา”) 

 ข้อสังเกต ประโยคความซ้อนลักษณะนี้ ประโยคผลจะมาก่อนประโยคเหตุ 
หากมีอนุประโยคท าหน้าที่เป็นนามหรือมีค า “ว่า” อยู่ในประโยค เรียกว่า นามานุประโยค 
ห ากอ นุ ป ระ โย ค มี ค า ว่ า  ที่  ซึ่ ง  อั น อ ยู่ ห น้ าป ระ โยค  เรี ย ก ว่ า  คุ ณ านุ ป ระ โย ค 
หากอนุประโยคมีค าว่า เมื่อ เพราะ แม้ว่า อยู่หน้าประโยค เรียกว่า วิเศษณานุประโยค 

 
โวหารในภาษาไทย 

โวหาร คือ การใช้ถ้อยค าในการพูดหรือการเขียนเพ่ือให้ผู้รับสารเข้าใจ หรือเกิดความรู้สึก
คล้อยตาม ท าให้ผู้รับสารเกิดการรับรู้และเข้าใจตามจินตนาการของผู้ส่งสาร โวหารที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร แบ่งออกเป็น  โวหาร ดังนี้ 

 
1. บรรยายโวหาร 
คือการเล่าเรื่องราว หรืออธิบายเรื่องราวต่างๆ ตามล าดับเหตการณ์ เขียนตรงไปตรงมา รวบรัด 

ได้แก่ การเขียนอธิบายประเภทต่างๆ เช่น เขียนรายงานวิทยานิพนธ์ ต ารา บทความ การเขียนเพ่ือ
เล่าเรื่องเช่น บันทึก จดหมายเหตุ การเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นประเภทบทความเชิงวิจารณ์ ข่าว 
เป็นต้น 

ตัวอย่างบรรยายโวหาร 
พ่อเดินเข้าไปที่กอไผ่ เลือกตัดล าเท่าขามาสองปล้อง ท าเป็นกระบอก คัดเห็ดดอกใหญ่ไปล้าง

ในล าห้วยจนสะอาด บรรจุลงในกระบอกไม้ไผ่จนแน่น ไม่ต้องใส่น้ าเติมเกลือและเติมน้ าพริกลงไป
พอเหมาะ ก่อไฟเผากระบอกไม้ไผ่นั้น ไม่นานนักเห็ดก็ขับน้ าออกมาเดือดปุดๆ 

 
2. พรรณนาโวหาร 
คือโวหารที่มุ่งให้ความแจ่มแจ้งละเอียดลออ เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ซาบซึ้ง เพลิดเพลินไป

กับข้อความนั้น การเขียนพรรณาโวหารจึงยาวกว่าบรรยายโวหารมาก มุ่งให้เห็นภาพและอารมณ์ จึง
มักใช้การเล่นค า เล่นเสียง ใช้ภาพพจน์ เต็มด้วยส านวนโวหารที่ไพเราะเมื่ออ่านแล้วได้รสชาติ 
 ตัวอย่างพรรณนาโวหาร 
 วันเพ็ญ พระจันทร์สีนวลจ้าส่องอยู่วงรัศมีสีขาว น้ าขึ้นเต็มฝั่ง นิ่งไม่กระดุกกระดิก แต่เป็นเงา
แวววาวเหมือนถาดเงินใบใหญ่ที่ขัดมัน ทางฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยา ตอนหนึ่งมีต้นล าพูต้นใหญ่ 
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3. เทศนาโวหาร 
คือโวหารที่เขียนมุ่งสั่งสอนคุณธรรมหรือจรรโลงใจผู้อ่านหรือปลุกใจ จูงใจให้ผู้อ่านคล้อยตาม 
ตัวอย่างเทศนาโวหาร 
ท าอะไรก็อย่าท าด้วยความอยากมีอยากเป็น อยากได้นั้นอยากได้นี่ แต่เราท าไปตามหน้าที่

ของเรา เรามีหน้าที่อะไรก็ท าหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์ ให้เรียบร้อย ไม่ต้องมีความอยากจะได้ อยากจะเป็น
ก็ท าได้ ท าเพราะส านึกในหน้าที่ มันเป็นเหตุให้กระตุ้นเตือนให้กระท าเพราะความส านึกว่าเราเกิดเพ่ือ
หน้าที่ หรือค าพูดที่เคยพูดบ่อยๆว่า “งานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข ท างานให้สนุก เป็นสุขขณะ
ท างาน” 

 
4. สาธกโวหาร  
ให้มุ่งเน้นความชัดเจน โดยการยกตัวอย่างเพ่ืออธิบายให้แจ่มแจ้ง หรือสนับสนุนความคิดเห็น

ที่เสนอให้หนักแน่น น่าเชื่อถือ 

ตัวอย่างสาธกโวหาร 
โยคีเทศนาทหารทัพลังกาและเมืองผลึกในเรื่องพระอภัยมณี คือรูปรสกลิ่นเสียง ไม่เที่ยงแท้

ย่อมเฒ่าแก่เกิดโรคโศกสงสาร ความตายหนึ่งพึงเห็นเป็นประธาน หวังนิพพานพ้นทุกข์สุขสบายซึ่ง
บ้านเมืองเคืองเข็นถึงเช่นนี้ เพราะโลคีย์ตัณหาพาฉิบหายจะตกอบายภูมิขุมนรก 

 
5. อุปมาโวหาร 
คือการเปรียบเทียบ โดยยกตัวอย่าง สิ่งที่คล้ายคลึงกันมาเปรียบเพ่ือให้เกิดความชัดเจนด้าน

ความหมาย ด้านภาพ และเกิดอารมณ์ความรู้สึกมากยิ่งขึ้น อุปมาโวหารมักจะปรากฏพร้อมกับ
พรรณนาโวหารเสมอ 

ตัวอย่างอุปมาโวหาร  
 จะมารักเหากว่าผม จะมารักลมกว่าน้ า จะมารักถ้ ากว่าเรือน 

จะมารักเดือนยิ่งกว่าตะวัน จะมารักตัวออเฒ่ายิ่งกว่าตัวเองเล่า 
 

โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย  

 ภาพพจน์ หมายถึง ค าหรือกลุ่มค าที่สร้างขึ้นจากกลวิธีในการใช้ค า เพ่ือให้ปรากฏภาพที่
เด่นชัดและลึกซึ้งขึ้นในใจท าให้ผู้อ่านและผู้ฟังเกิดจินตภาพคล้อยตาม การสร้างภาพพจน์เป็นศิลปะ
ทางภาษาขั้นสูงของการแต่งค าประพันธ์ โดยผู้แต่งใช้กลวิธีการเปรียบเทียบที่คมคายในลักษณะต่างๆ 
ภาพพจน์ที่ใช้ในการประพันธ์วรรณคดีมีดังนี้  

1. อุปมา  

 คือการเปรียบสิ่งหนึ่งเหมือนอีกสิ่งหนึ่ง  โดยใช้ค าเชื่อม เช่น เหมือน ราว ราวกับเปรียบ ดุจ 
ประดุจ ดัง ดั่ง เฉก เช่น เพียง เพ้ียง ประหนึ่ง ถนัด กล เล่ห์ ปิ้มว่า ปาน  ปูน พ่าง ละม้าย แม้น ทนต์ 
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 2. อุปลักษณ์  
คือการเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง มักใช้ค าว่า คือ และ เป็น บางครั้งภาพพจน์แบบอุป

ลักษณ์ไม่มีค ากริยา “คือ” และ “เป็น” ให้สังเกตและจะต้องตีความเอาเอง  
 

 3. บุคคลวัต  

 คือการสมมติสิ่งต่างๆ ให้มีกิริยาอาการ ความรู้สึกเหมือนมนุษย์ เช่น ท้องฟ้าร้องไห้ แผ่นดิน
ซับน้ าตา  
 

4. อติพจน์  
คือการเปรียบเทียบโดยการกล่าวข้อความที่เกินจริง มักเปรียบเทียบในเรื่องปริมาณว่ามีมาก

เหลือเกิน มีเจตนาเน้นข้อความที่กล่าวนั้นให้มีน้ าหนักยิ่งขึ้น เช่น ร้อนตับแตก คอแห้งเป็นผง รักคุณ
เท่าฟ้า มารอตั้งโกฎิปีแล้ว ใจดีเป็นบ้า อกไหม้ไส้ขม เหนื่อยสายตัวแทบขาด 

 
5. นามนัย  

 คือการใช้ค าหรือวลีที่บ่งลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแสดงความหมายแทนสิ่ง
นั้นทั้งหมด เช่น ใช้ ค าว่าเวที แทน การแสดง  ใช้ ค าว่ามงกุฎ พระบาท แทน กษัตริย์  ใช้ค าว่าเก้าอ้ี 
แทนต าแหน่งหน้าที่ของผู้บริหาร  
 

6. สัญลักษณ์  
 คือการใช้สิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่งที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะภาวะบางประการร่วมกันเป็นการ
สร้างจินตภาพซึ่งใชัรูปธรรมชักน าไปสู่ความหมายอีกชั้นหนึ่ง ส่วนใหญ่มักจะเป็นที่เข้าใจในสังคม เช่น 
ใช้ ดอกไม้ แทน ผู้หญิง เพราะมีคุณสมบัติร่วมกัน คือความสวยงามและความบอบบาง ใช้ ราชสีห์ 
แทน ผู้มีอ านาจ เพราะราชสีห์และผู้มีอ านาจต่างมีคุณสมบัติร่วมกันคือความน่าเกรงขาม 
 

7. สัทพจน์  
คือ การเปรียบเทียบโดยใช้ค าเลียนแบบให้เห็นท่าทาง แสง สี ได้ยินเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือหลายอย่างรวมกัน มักจะพบในความเป็นธรรมชาติ หรือเสียงเครื่องดนตรี หรือเครื่องใช้ตามวิถี
ชาวบ้าน  

 
 8. วิภาษ  

 คือการเปรียบเทียบความขัดแย้ง หรือสิ่งที่ตรงข้ามกันน ามาจับเข้าคู่กัน เช่น กากับหงส์ ดิน
กับฟ้ามืดกับสว่าง  
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 9. อรรถวิภาษ  
 คือ การเปรียบเทียบการใช้ค าที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันแต่เมื่อพิจารณาความหมายลึกซึ้งโดย
แท้จริงแล้วอาจเข้ากันได้ หรือน ามาเข้าคู่กันได้อย่างกลมกลืน เช่น เปลวควันเทียนริบหรี่กลับมีแสง ลง
เรือน้อยล าใหญ่ พกปืนสั้นกระบอกยาว  
 

10. อธินามนัย 

 คือ การเปรียบเทียบ โดยจาระไนของหลายๆ อย่างที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน
มากล่าวน าและสรุปความหมายรวม คือใช้ชื่อเรียกรวมๆ แทนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
หรือคนใดคนหนึ่ง  
 

11. ปฏิพากย ์ 

 คือ การน าเอาค าและความหมายที่ไม่สอดคล้องกันและดูเหมือนจะขัดแย้งกันมารวมไว้
ด้วยกันเพ่ือให้เกิดผลการสื่อสารเป็นพิเศษ เช่น น้ าผึ้งขม คาวน้ าค้าง ศัตรูคือยาก าลัง 
 

12.อุปมานิทัศน์  
คือ การใช้เรื่องราวนิทานขนาดสั้นหรือขนาดยาวประกอบ ขยาย หรือแนะโดยนัยให้ผู้อ่าน

หรือผู้ฟังเข้าใจได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งในแนวความคิด หลักธรรม หรือข้อควรปฏิบัติที่ผู้เขียนประสงค์
จะสื่อไปยังผู้อ่านผู้ฟัง  

 
ส านวน สุภาษิต ค าพังเพย 

ส านวนไทยนิยมใช้กันมาอย่างยาวนานและแพร่หลายนับเป็นอีกหนึ่งในวัฒนธรรมที่ควร
ภาคภูมิใจของคนไทย ส านวนไทยเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้คนที่ท าให้เกิด
เหตุการณ์ต่างๆ ขึ้น ทั้งทางดีและทางร้ายจนมีการน าสิ่งที่เกิดข้ึนมาเรียบเรียงถ้อยค าใหม่ในเชิงสั่งสอน
หรือเปรียบเทียบ จนเกิดเป็นส านวนไทยสุภาษิต ค าพังเพย และสุภาษิตส านวนไทยในที่สุด 

ส านวน สุภาษิต ค าพังเพยนั้น โดยองค์รวมจะคล้ายกันมากจนแยกกันแทบไม่ออก ซึ่งใน
ความเป็นจริงแล้วทั้ง 3 ค ามีความแตกต่างกันอยู่ โดยส านวนไทยจะพูดในเชิงเปรียบเทียบและมักจะ
ไม่แปลความหมายตรงๆ เช่น กินน้ าใต้ศอก ส่วนสุภาษิตจะเป็นเชิงสั่งสอนหรือให้ข้อคิด เช่น หัวล้าน
ได้หวี วานรได้แก้ว และสุดท้ายค าพังเพย จะเป็นลักษณะการเปรีบยเทียบของสองสิ่ง เช่น กว่าถั่วจะ
สุกงาก็ไหม้ เป็นต้น 

 
 ส านวน หมายถึง โวหาร ท านองพูด ถ้อยค าที่เรียบเรียง การใช้ถ้อยค าอาจไม่ถูกหลัก
ไวยากรณ์ การแสดงถ้อยค าออกมาเป็นข้อความพิเศษเฉพาะภาษาหนึ่งๆ 
 ตัวอย่างส านวนไทย 
 จับแพะชนแกะ ความหมายส านวนนี้คือ การแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเร่งด่วนเฉพาะ
หน้าเพ่ือให้เหตุการณ์นั้นสามารถผ่านไปได้ก่อน โดยการแก้ปัญหานั้นจะเป็นลักษณะแก้ปัญหาแบบ
รวกๆไม่มีความสมบูรณ์นัก ขอเพียงให้เรื่องราวหรือปัญหานั้นยุติหรือจบไปก่อนถือเป็นใช้ได้ 
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 สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น ส านวนนี้มีความหมายว่า เรื่องที่เล่าจากปากคนมากๆ ก็อย่าเพ่ิงไป
เชื่อที่เขาเล่าเสียทีเดียวนักบางทีก็โอ้อวดเกินความเป็นจริง ต้องให้เห็นด้วยตาตนเองเสียก่อนถึงเชื่อถือ
ได้ และถ้าจะให้แน่จริงๆ แล้วก็ต้องได้อยู่กับเหตุการณ์นั้นด้วย หรือได้สัมผัสด้วยมือของตนเองจริงๆ
นั่นแหละถึงจะเชื่อถือได้อย่างแน่นอน 
 ไข่ในหิน ความหมายส านวนนี้หมายถึง ของที่ต้องระมัดระวังทะนุถนอมและหวงอย่างยิ่ง ไม่
ยอมให้ไครมา ท าอันตรายเด็ดขาดหรือเข้ามาเกี่ยวข้องได้โดยง่าย เช่น พ่อแม่ที่มีลูกสาวคนเดียวที่ทั้ง
สวยและน่ารักจึงไม่ยอมให้ใครได้เข้ามาจีบได้โดยง่ายเพราะเพราะหวงและดูแลลูกสาวไม่ให้คลาด
สายตา จึงไม่มีใครกล้าเข้ามาจีบเพราะแม่หวงอย่างกับไข่ในหินเลยทีเดียว หนุ่มๆต่างก็กลัวและไม่กล้า
ฝ่าด่านของพ่อแม ่ 
 

 สุภาษิต หมายถึง ค ากล่าวที่มีคติชวนให้คิด มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการสั่งสอนเตือนสติให้ได้คิด 
แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 
 1. เมื่ออ่านหรือฟังแล้วสามารถเข้าใจเนื้อความได้ทันที โดยไม่ต้องแปลความหมาย หรือ
ตีความหมาย เช่น ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง 
 2. เมื่ออ่านหรือฟังแล้ว ไม่สามารถเข้าใจในเนื้อความนั้นได้ทันที ต้องนึกตรึกตรอง ต้องแปล
ความ ตีความหมายเสียก่อนจึงจะทราบเนื้อหาแท้ของค าเหล่านั้น เช่น ผีซ้ าด้ าพลอย 
 ตัวอย่างสุภาษิต 
 กินน้ าใต้ศอก หมายถึง เมียน้อยต้องยอมรับของเหลือเดนจากเมียหลวงตกเป็นรองด้าน
ศักดิ์ศร ี
 เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน หมายถึง เก็บเล็กผสมน้อย เก็บส่วนเล็กส่วนน้อยจนเป็นรูปเป็นร่างเป็น
กอบเป็นก า  
 ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด หมายถึง มีความรู้มากแต่ไม่รู้จักใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ 
 

 ค าพังเพย หมายถึง ถ้อยค าที่เรียบเรียงขึ้นมา แฝงคติเตือนใจหรือข้อคิดสกิดใจให้น าไป
ปฎิบัติได้ เป็นความหมายกลางๆ คือไม่เน้นการสั่งสอน และเนื้อหาของใจความนั้นก็ไม่จ าเป็นว่า
จะต้องเป็นความดีหรือความจริงแทแ้น่นอน 
 
 ตัวอย่างค าพังเพย 

 กินบนเรือน ขี้รดบนหลังคา หมายถึง คนที่เนรคุณคนเปรียบได้กับคนที่อาศัยพักพิงบ้านเขา
อยู่แล้ว คิดท ามิด  ีมิชอบให้เกิดขึ้นภายในบ้านนั้น  ท าให้เจ้าของบ้านที่ให้อาศัยต้องเดือดร้อนคน
โบราณเอาลักษณะของแมวที่ไม่ดี คือกินแล้วไม่ขี้ให้เป็นที่กลับขึ้นไปขี้บนหลังคาให้เป็นที่สกปรกเลอะ
เทอะเพราะคนสมัยก่อนต้องการให้หลังคาสะอาดเพ่ือรองน้ าฝนไว้กิน  จึงเอาแมวชั่วนี้ มาเปรียบเทียบ
กับคนชั่วที่ไม่รู้จักบุญคุณคน. 
 ไก่กินข้าวเปลือก หมายถึง “ตราบใดที่ไก่ยังกินข้าวเปลือกอยู่ ตราบนั้นคนเราก็ยังอดกิน
สินบนไม่ได” สันนิฐานว่าเป็นค าพังเพยของจีน ๆ เอามาใช้เป็นภาษาของเขาก่อน แล้วไทยเราเอามา
แปลเป็นภาษาไทยใช้กันอยู่มากในสมัยก่อน 



 

33 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 

 โค่นกล้วยอย่าไว้หน่อ ส านวนนี้ มีประโยคต่อท้ายสัมผัสกันด้วยว่า “ฆ่าพ่ออย่าไว้ลูก” แต่มัก
พูดสั้น ๆ ว่า “โค่นกล้วยอย่าไว้หน่อ”  หมายความว่าจะคิดก าจัดศัตรู ปราบพวกคนพาลให้หมดสิ้น
ทีเดียวแล้ว ก็ต้องปราบให้เรียบอย่าให้พรรคพวกของมันเหลือไว้เลยแม้แต่คนเดียว  มิฉะนั้นพวกที่
เหลือนี้จะกลับฟ้ืนฟูก าลังขึ้นมาเป็นศัตรูกับเราภายหน้าได้อีก ท านองเดียวกับที่ว่า ถ้าเราจะขุดตอไม้
ทิ้ง เราก็ต้องขุดท้ังรากท้ังโคนมันออกให้หมดอย่าให้เหลือไว้จนมันงอกข้ึนมาภายหลังได้อีก 

 
สรุป 

การใช้ภาษาไทยในการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้สื่อสารควรศึกษาการใช้
ภาษาไทยในลักษณะต่างๆ ตามรูปแบบของการติดต่อสื่อสาร วิธีการใช้ค าในภาษาไทย การใช้
เครื่องหมายในภาษาไทย การใช้ส านวนโวหารที่ถูกต้องตามความหมาย เมื่อผู้ท าการสื่อสารมีความรู้
พ้ืนฐานจะสามารถติดต่อสื่อสารได้ตรงประเด็น และใช้ถ้อยค าได้ถูกต้องกับฐานะของผู้รับสาร จะ
สามารถท าการสื่อสารกับผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบ่งบอกถึงพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาไทยของผู้ท าการสื่อสาร ดังนั้นความรู้พ้ืนฐานของภาษาไทยจึงมีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพทุกผู้ทุกนาม 
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แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  

 

ตอนที่ 1 ให้นักศึกษาท าเครื่องหมาย X ทับข้อที่ถูกท่ีสุด 
 

1. ค าว่า “ที”่ ในข้อใดต่อไปนี้ท าหน้าที่แตกต่างจากข้ออื่น 
 “ผู้ใหญ่ว่า เยาวชนยุคดิจิทัลนี้ลุ่มหลงอยู่ในวิถีชีวิตสมัยใหม่ตามแบบวัฒนธรรมตะวันตก
โดยเฉพาะประเทศทุนใหญ่ที่ (1) มือยาวสาวได้สาวเอา แต่พอถึงคราวผู้ใหญ่ที่ (2) เป็นครูบาอาจารย์
จะลงมือแก้ไข กลับเอาอย่างตะวันตกตามที่ (3) ได้เรียนรู้มา ไม่ได้แยกแยะให้ดีว่าควรจะเอาอะไรมา
จึงจะเหมาะสมกับเด็กบ้านเมืองนี้ การแก้ปัญหาเยาวชนของชาติจึงเหมือนลิงแก้แห ยิ่งแก้ยิ่งยุ่ง 
เพราะพ่อแมท่ี ่(4) ใกล้ชิดกับเด็กยุคคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตไปแล้ว” 
 ก. ข้อ (1) 
 ข. ข้อ (2)                                
 ค. ข้อ (3)                                

ง. ข้อ (4) 
  

2.  “รัก รัก รัก ค าสั้นๆ  
 ไม้หันอากาศมักลอยหายไปในอากาศ 
 แทนทีจ่ะรักกลับกลายเป็นรก 
 รีบร้อนจนลืมสระ อีลืมสิ่งดีๆ บางทตี้องรบกัน” 
ข้อเขยีนนี้แสดงให้เห็นธรรมชาติของภาษาในเรื่องใด  
 ก. ภาษามีการเปลี่ยนรูป 
 ข. ภาษามีการเปลี่ยนแปลง 
 ค. ภาษาใช้เสียงสื่ออความหมาย 
 ง. ภาษาสร้างหน่วยใหมได้่่ 
 
3. ประโยคในข้อใดมี ค าวิสามายนาม มากที่สุด 
 ก. ฉันไปเที่ยวเชียงใหม่ในวันหยุด 
 ข. ครูให้นักเรียนอ่านเรื่องสามก๊ก 
 ค. โขง ชี มูล เป็นแม่น้ าอยู่ในภาคอีสานของประเทศไทย 
 ง. ดวงอาทิตย์ ให้ความสว่างแก่ดาวนพเคราะห์ทุกดวง 
 
4. ข้อใดใช้สรรพนามไม่ถูกต้อง 
 ก. แมวของฉันเลี้ยงง่าย เขาชอบเล่นกับเจ้าของ 
 ข. ถ้าอยากเรียนเก่งเธอต้องมีความอดทน 
 ค. ใครๆ เขาก็อยากท าความดีทั้งนั้น 
 ง. ชั่วโมงงานบ้านวันนี้หนูจะท าอะไรดี 
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5. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของค าบุพบท 
 ก. เพื่อบอกต าแหน่ง 
 ข. ความเป็นเจ้าของ 
 ค. เพ่ือบอกว่าใครท าอะไรที่ไหนอย่างไร 
 ง. ความมุ่งหมาย 
 
6. ประโยคใดเป็นประโยคความรวม 
 ก. นักกีฬาทีมชาติไทยมุ่งม่ันไปสู่จุดหมาย 
 ข. เวียร์อ่านหนังสือสารคดีซึ่งแม่ซื้อมาให้ 
 ค. พอพ่อกลับถึงบ้านแม่ก็เตรียมอาหารเย็นเสร็จแล้ว 
 ง. นักแสดงที่มีความสามรถย่อมได้รับการกล่าวขาน 
 
7. ข้อใดอ่านผิด 
 ก. สตรี (สะ-ตรี) 
 ข. สัตบุรุษ (สัด-บุ-หรุด) 
 ค. สมรรถภาพ (สะ-มัด-ถะ-พาบ) 
 ง.สมานฉันท์ (สะ-มา-นะ-ฉัน) 
 
8. พอใกล้ ............ อากาศเริ่ม .............. ลง .................. นักท่องเที่ยวเตรียมก่อกองไฟ ควรเติมค า
วิเศษณ์ในข้อใดจึงจะถูกต้อง 
 ก. สว่าง อบอุ่น บรรดา 

ข. ค่ า เย็น บรรดา 
 ค. ฤดูหนาว หนาว พี่ 
 ง. ค่ า ร้อน บรรดา 
 
9. ข้อใดมีค าที่ไม่ใช่ค าซ้อน 

 ก. ฝืดเคือง เสื่อสาด แปดเปื้อน 
 ข. เจ็บไข้ บ้านเรือน ย่ าค่ า 
 ค. ลุ่มลึก ลี้ลับ ไหวหวั่น 
 ง. เด็ดขาด เท็จจริง ข่มเหง 
 
10. ค าซ้ าในข้อใดแตกต่างจากข้ออ่ืน 

 ก. หลังจบปริญญาตรี ฉันก็คิดๆ อยู่ว่าจะไปเรียนต่อต่างประเทศ 
 ข. เธอก็คงชอบๆ เขาอยู่เหมือนกัน เห็นนัดไปเที่ยวต่างจังหวัดกันหลายครั้งแล้ว 
 ค. ผู้อ านวยการจะบรรยายเรื่องประกันคุณภาพ ไปช่วยนั่งๆ ให้ท่านเห็นหน่อย 
 ง. เวลาเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ไปดูคอนเสิร์ต จะชอบร้องกรี๊ดๆ และแสดงอารมณ์ตามนักร้อง 
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11. “คนเก่งต่อคนเก่งมาสู้กัน” มีความหมายตรงกับส านวนไทยในข้อใด   
 ก. ขิงก็ราข่าก็แรง  
 ข. ขี้แพ้ชวนตี 
 ค. เพชรตัดเพชร    

ง. แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร 
 

12. โวหารใดที่ผู้เขียนมุ่งจะสั่งสอนคุณธรรมหรือจรรโลงใจผู้อ่าน 
ก. พรรณาโวหาร    
ข. เทศนาโวหาร  
ค. บรรยายโวหาร    
ง. สาธกโวหาร  

13. โวหารใดที่ผู้เขียนเล่าเรื่องหรืออธิบายเรื่องราวต่างๆ ตามล าดับเหตุการณ์ 
ก. พรรณาโวหาร   ข. เทศนาโวหาร  
ค. บรรยายโวหาร   ง. สาธกโวหาร  

 
14. ส านวนใดไม่ได้เกิดจากธรรมชาติ 
 ก. น้ าเชี่ยวอย่าขวางเรือง 
 ข. ต าข้าวสารกรอกหม้อ 
 ค. น้ าตาลใกล้มด 
 ง. ฝนตกไม่ทั่วฟ้า 
 

15. ค าเชื่อมในข้อใดน ามาเติมลงในช่องว่างเหมาะสมที่สุด 

 “ผู้ที่ไม่ต่อสู้ดิ้นรน ....... มองไม่เห็นความส าเร็จอยู่ข้างหน้า ...... ท าตัวเหมือนกรวดทรายที่
ไหลไปตามกระแสน้ านั้นเป็นผู้ท าตัวไม่สม .......... ที่เกิดมาเป็นมนุษย์” 
 ก. หรือ จึง แก่ 
 ข. เพราะ และ กับ 
 ค. และ ก็ กับ 
 ง. เพราะ โดย แก่ 
  
16. “เขาใช้แขนยันพ้ืนดิน อาการเหนื่อยอ่อน กลิ่นน้ าฝนบนใบหญ้าและกลิ่นไอดินโชยเข้าจมูกวาบหวิว อยาก
ให้มีใครซักคนผ่านมาพบ เพ่ือพาเขากลับไปหาหมอในหมู่บ้าน มดหลายตัวเดินสวนขบวนผ่านไปมา มันไม่มีที
ท่าจะสนใจเขาเลยแม้แต่น้อย เขามองดูมันอย่างเลื่อนลอยท าไมมัน จึงเฉยเมยกับฉัน มันคงรู้แน่ ฉันอยากให้มัน
เป็นคนจริงๆ ฉันจะต้องกลับบ้านให้ได้ เขาคิดพลางเหม่งมองดูยอดสนของหมู่บ้าน หาดเสี้ยวเห็นอยู่ไม่ไกล ดวง
อาทิตย์สีแดงเข้มก าลังคล้อยลงเหนือยอดไม้ทางทิศตะวันตก” ข้อความข้างต้นคือโวหารชนิดใด 

ก. บรรยายโวหาร ข. พรรณนาโวหาร 
ค. เทศนาโวหาร  ง. อุปมาโวหาร 
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17. “วันเพ็ญ พระจันทร์สีนวลจ้าส่องแสงอยู่วงรัศมีสีขาว น้ าขึ้นเต็มฝั่ง นิ่งไม่กระดุกกระดิก แต่เป็น
เงาแวววาวเหมือนถาดเงินใบใหญ่ที่ขัดมัน ทางฝั่งขวาของแม่น้ าเจ้าพระยาตอนหนึ่งมีต้นล าพูต้นใหญ่” 
ข้อความข้างต้นคือโวหารชนิดใด 

ก. บรรยายโวหาร 
ข. พรรณนาโวหาร 
ค. เทศนาโวหาร 
ง. อุปมาโวหาร 

 
18. “หาความเดือดร้อนใส่ตัวเองโดยใช่เหตุ” มีความหมายตรงกับส านวนใด 
 ก. เอาเนื้อมาสู้เสือ 
 ข. เอามือซุกหีบ 
 ค. เอาเนื้อไปแลกกับหนัง 
 ง. เอาทองไปรู่กระเบื้อง 
 
19. ส านวนใด “มุ่งสอนผู้หญิงโดยเฉพาะ” 
 ก. ชิงสุกก่อนห่าม 
 ข. ปลูกเรือนคร่อมตอ  
 ค. น้ าตาลใกล้มด 
 ง. กินน้ าใต้ศอก 
 

20. ส านวนในข้อใดน ามาเติมลงในช่องว่างเหมาะสมที่สุด 
 “รายงานฉบับนี้วินัยท าแบบ ............. ขอให้มีส่งอาจารย์ เพราะยังมีรายงานอีกหลายฉบับที่
ยังไม่ได้ท าท้ิงไว้จนเข้าต ารา.......” 
 ก. ผักชีโรยหน้า  ยุ่งเหมือนยุงตีกัน 
 ข. สุกเอาเผากิน  ดินพอกหางหม ู
 ค. ต าข้าวสารกรอกหม้อ กองเป็นภูเขาเหล่ากา 
 ง. จับแพะชนแกะ หัวไม่ได้วางหางไม่ได้เว้น 
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ตอนที่ 2 ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. จงอธิบายปัจจัยและสาเหตุของการเกิดภาษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ภาษาและวัฒนาธรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. การศึกษาความรู้พื้นฐานภาษาไทยมีความส าคัญอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. โวหารในภาษาไทยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ค าเป็นและค าตายมีความแตกต่างกันอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. องค์ประกอบของประโยคในภาษาไทย มีอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. องค์ประกอบของประโยคที่สมบูรณ์มีอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ประโยคความเดียวมีลักษณะอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. จงบอกลักษณะของส านวนไทย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับภาษาไทย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตตนเองได้
อย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 
 

บทที่ 2 
 การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 

แนวคิด  
 การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในปัจจุบัน ผู้ส่งสารควรมีศิลปะในการใช้ถ้อยค าและส านวนให้
เข้าถึงจิตใจของผู้รับสาร การใช้ภาษาในการสื่อสารนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักการของระดับภาษา 
ควรใช้วัจนภาษาและอวัจภาษาให้เหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อออกไปในแต่ละ
ครั้ง  
 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะมีคุณลักษณะดังนี้ 
 1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมายและความส าคัญของภาษาได้ 

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการสื่อสารได้ 
3. ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องตามระดับของภาษา 

4. ผู้เรียนสามารถบอกลักษณะของ ศัพท์บัญญัติ ค าไวพจน์ ค าสุภาพได้ 
5. ผู้เรียนสามารถบอกถึงวิธีการแก้ไขอุปสรรคในการสื่อสาร 
6. ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานวิชาชีพของผู้เรียนได้ 
 

สาระการเรียนรู้ 
 ความหมายและความส าคัญของการสื่อสาร 
 ระดับของภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสาร 
 ศัพท์บัญญัติ ค าไวพจน์ ค าสุภาพ 
 วัจนภาษาและอวัจนภาษา 
 อุปสรรคในการสื่อสาร 
 ลักษณะและตัวอย่างค าท่ีมักสะกดผิด 
 

กิจกรรมการเรียน 

 1. ฟังบรรยายจากอาจารย์ผู้สอน 
 2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
 3. แบ่งกลุ่มเพ่ืออภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
 4. ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
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สื่อการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. แบบฝึกหัด 
 3. Power Point เรื่องการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

 
การประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน 
2. ประเมินผลจากแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
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บทที่ 2 
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 
 

 การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต มนุษย์จ าเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลา
การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของมนุษย์ การ
สื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์มาก การสื่อสารมีความส าคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน 
ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น ยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่บุคคลและ
สังคม การสื่อสารท าให้คน มีความรู้และโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น การสื่อสารเป็นกระบวนการที่ท าให้
สังคมเจริญก้าวหน้าอย่างไม่ หยุดยั้ง ท าให้มนุษย์สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู้ และรับรู้วัฒนธรรม
ของตนเองและสังคมได้ การสื่อสาร เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ สร้างสรรค์ความ
เจริญก้าวหน้าแก่ชุมชน และสังคมในทุกด้าน 

 เมื่อ 50 กว่าปี ที่ผ่านมา ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม 2505  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
ทรงเสด็จพระราชด าเนินไปเป็นประธานและทรงร่วมอภิปรายกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทาง
วิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “การใช้ภาษาไทย
ในปัจจุบัน” ทรงสรุปว่า “เราโชคดีท่ีมีภาษาของตนเองมาแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษา 
ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ ประการแรก ต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง
คือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน  ประการที่ 2 ต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้หมายความว่าวิธีใช้ค ามา
ประกอบเป็นประโยค นับเป็นปัญหาที่ส าคัญ ประการที่ 3 คือความร่ ารวยในค าของภาษาไทยซึ่งพวก
เรานึกว่าไม่ร่ ารวยพอจึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ส าหรับค าใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจ าเป็นในทาง
วิชาการไม่น้อย แต่บางค าที่ง่ายๆ ก็ควรจะมี ควรจะใช้ค าเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้วไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่
ให้ยุ่งยาก” (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ : 2505) 
 จากพระราชด ารัสของพระองค์ท่าน จะเห็นว่าพระองค์ได้ให้ความส าคัญในการรักษา
ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย และเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยทุกคนที่จะช่วยกันรักษา
ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป สิ่งที่คนไทยทุกคนจะรักษาภาษาไทยให้คงอยู่ได้ตลอดไปนั้น
จะต้องใช้ภาษาไทยในการพูด ในการเขียน และการออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย และ
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
 
ความหมายของการสื่อสาร  
 ความหมายของการสื่อสาร ได้มีผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความหมายไว้หลากหลายดังนี้  
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546: 116) ได้ให้ความหมายของค าว่า การ
สื่อสารว่า เป็นค านาม (น.) วิธีการน าถ้อยค า ข้อความ หรือหนังสือ เป็นต้น จากบุคคลหนึ่งหรือ
สถานที่หนึ่ง ไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรืออีกสถานที่หนึ่ง 
 ปรมะ สตะเวทิน (2546 : 7) กล่าวว่า การสื่อสารคือกระบวนการของการถ่ายทอดสาร 
(Message) จากบุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ส่งสาร (Source) ไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าผู้รับ
สาร (Receiver) โดยผ่านสื่อ (Channel) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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 เดนนิส แมคเควล (2005) กล่าวว่า การสื่อสาร หมายถึง การให้และการรับความหมาย การ
ถ่ายทอดและการรับสาร ซึ่งรวมถึงแนวคิดของการโต้ตอบ แบ่งปัน และมีปฏิสัมพันธ์กันด้วย 

 จากข้อความข้างต้นอาจสรุปได้ว่าการสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์
เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล เพ่ือให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน  วิธีการส่งข้อมูลนี้จะ
แปลงข้อมูลเป็นสัญญาณ หรือรหัสเสียก่อนแล้วจึงส่งไปยังผู้รับ และเมื่อถึงปลายทางหรือผู้รับก็จะต้อง
มีการแปลงสัญญาณนั้น กลับมาให้อยู่ในรูปที่มนุษย์ สามารถที่จะเข้าใจได้  ในระหว่างการส่งอาจจะมี
อุปสรรคที่เกิดขึ้นก็คือ สิ่งรบกวนจากภายนอกท าให้ข้อมูลบางส่วนเสียหาย หรือผิดเพ้ียนไปได้ซึ่ง
ระยะทางก็มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยเพราะถ้าระยะทางในการส่งยิ่งมากก็อาจจะท าให้เกิดสิ่งรบกวนได้มาก
เช่นกัน จึงต้องมีหาวิธีลดสิ่งรบกวนเหล่านี้ โดยการพัฒนาตัวกลางในการสื่อสารที่จะท าให้เกิดการ
รบกวนน้อยที่สุด 
 
ความส าคัญของการสื่อสาร   
 การสื่อสารมีความส าคัญและเป็นพ้ืนฐานของการมีปฏิกิริยาของมนุษย์ ผู้เรียนจึงศึกษาว่า มี
อะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อมีการกระท าทางการสื่อสาร หรือในกระบวนการสื่อสารมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
ในองค์ประกอบเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ดังนั้นทฤษฎีจะช่วยท าหน้าที่เป็นตัวเปรียบเทียบกับ
สิ่งที่ก าลังศึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจให้แจ่มชัดขึ้นการสื่อสารนั้นถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญปัจจัยหนึ่ง
ในชีวิตของมนุษย์ นอกเหนือจากปัจจัยสี่ที่มีความจ าเป็นต่อความอยู่รอดของมนุษย์ซึ่งได้แก่ อาหาร ที่
อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค แม้ว่าการสื่อสารจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็น
ความตายของมนุษย์เหมือนกับปัจจัยสี่ แต่การที่จะให้ได้มาซึ่งปัจจัยสี่เหล่านั้นย่อมต้องอาศัยการ
สื่อสารเป็นเครื่องมือ มนุษย์ต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนิน
กิจกรรมของตน และเพ่ืออยู่ร่วมกันในสังคม 
 กล่าวได้ว่าการสื่อสารเป็นพ้ืนฐานของการติดต่อของมนุษย์ และเป็นเครื่องมือส าคัญของ
กระบวนการสังคม ยิ่งสังคมมีความสลับซับซ้อนมากและประกอบด้วยคนจ านวนมากขึ้นเท่าใด การ
สื่อสารก็ยิ่งมีความส าคัญมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
สังคมจะน ามาซึ่งความสลับซับซ้อนหรือความสับสนต่างๆ จนอาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจและไม่แน่ใจ
แก่สมาชิกของสังคม ดังนั้นจึงต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวหากจะ
พิจารณาถึงความส าคัญของการสื่อสารที่มีต่อมนุษย์แล้วสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
 

1. ความส าคัญต่อความเป็นสังคม  
มนุษย์อยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นสังคม ตั้งแต่สังคมระดับเล็ก คือ ครอบครัว ชุมชน ไปจนถึง

การรวมตัวเป็นสังคมขนาดใหญ่ในระดับประเทศนั้น จ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารเป็นพ้ืนฐาน เพราะ
การสื่อสารท าให้เกิดความเข้าใจ และท าความตกลงกันได้ มีการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างระเบียบของ
สังคมให้เป็นที่ยอมรับระหว่างสมาชิก ทั้งนี้เพ่ือจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเป็นสังคม การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมมนุษย์ต้องอาศัยการสื่อสาร สังคมมนุษย์เกิดจากการใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจะรวม
คนที่มีอุดมการณ์เดียวกันมาอยู่ร่วมกัน 
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 2. ความส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน  
การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนเราเป็นอย่างมาก ตั้งแต่เราตื่น

นอนเราจะท าการสื่อสารอยู่ตลอดเวลา เช่น การสื่อสารกับตนเอง การสื่อสารระหว่างบุคคล การ
สื่อสารกลุ่มใหญ่ การสื่อสารด้วยค าพูด การสื่อสารด้วยตัวหนังสือ การสื่อสารด้วยกิริยาท่าทางและ
การสื่อสารมวลชนด้วยกิจกรรมต่างๆ  

 
3.  ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ  
ปัจจุบันวงการอุตสาหกรรมมีการปฏิวัติทางด้านเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้ต้องอาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะโรงงาน
อุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นองค์กรหรือสถาบันที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประชาชน 
นอกจากนั้นโรงงานอุตสาหกรรมยังเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกฝ่ายต่างๆ อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของโรงงาน ผู้บริโภคสินค้า เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล ฯลฯ 
นอกจากนั้นสิ่งหนึ่งที่องค์กรต้องการก็คือ ความสนับสนุนและความร่วมมือจากบุคคลเหล่านั้น โดย
องค์กรจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลเหล่านี้ ด้วยการใช้วิธีกิจการด้านสื่อสารที่เรียกว่า การ
ประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร่ข่าวสารเพ่ือลดปัญหาความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และ
ยังสามารถตรวจสอบประชามติหรือความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่มีต่อองค์กรด้วย 

 
4.  ความส าคัญต่อการปกครอง    
การปกครองในแต่ละระบบ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติ ย่อมจะมีทั้งผู้ปกครองและ

ผู้ถูกปกครอง ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายจ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารเป็นเครื่องมือหรือกลไกท่ีส าคัญท่ีจะท าให้สังคม
เจริญก้าวหน้าและประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินการปกครองของ
รัฐบาลจ าเป็นที่จะต้องเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจจะได้เกิดความร่วมมือและ
ปฏิบัติตามนโยบายตลอดจนกฎเกณฑ์ที่รัฐบาลก าหนดไว้ นอกจากการเผยแพร่ข่าวสารแล้ว รัฐบาลยัง
จ าเป็นที่จะต้องรับทราบความรู้สึกนึกคิด ความต้องการหรือประชามติของประชาชนด้วย เพราะสิ่ง
เหล่านี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการด าเนินนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับประชามติในกรณี
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 
5.  ความส าคัญต่อการเมืองระหว่างประเทศ       
ในวงการเมืองระหว่างประเทศนั้นจ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารเข้ามาเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ 

พัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ สามารถช่วยท าให้ประชาชนทั่วโลกติดต่อ
แลกเปลี่ยนข่าวสารและความคิดกันได้สะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นด้วยเหตุผลทางด้านการสื่อสารที่
เจริญก้าวหน้าขึ้นและเหตุผลทางด้านการเมือง ส่งผลให้สังคมโลกปัจจุบันเป็นสังคมที่แคบ เพราะ
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก การติดต่อสื่อสารหรือการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
และนโยบายการเมืองระหว่างประเทศต่างๆ จึงจ าเป็นต้องมีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือรับผิดชอบด้าน
การสื่อสารโดยตรงเพ่ือท าหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับประเทศของตน สร้างความเข้าใจอันดีกับ
ประเทศอ่ืน ตลอดจนชักจูงให้ได้รับความสนับสนุนจากประเทศอ่ืนและได้ศึกษาถึงความรู้สึกนึกคิด
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ของประชาชนในประเทศอ่ืนที่มีต่อประเทศของตน หน่วยงานส าคัญที่รับผิดชอบด้านการสื่อสารของ
การเมืองระหว่างประเทศ คือ กระทรวงการต่างประเทศ และสถานฑูตต่างๆ ซึ่งจะเป็นผู้จัดการกับ
การสื่อสารให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะทางจิตใจสังคมและวัฒนธรรมของประชาชนชาติ
ต่างๆ ที่มีความแตกต่างไปจากประเทศของตน  
 
องค์ประกอบของการสื่อสาร 
 การสื่อสารที่สมบูรณ์แบบต้องมีปัจจัยเป็นเครื่องมือช่วย ซึ่งหมายถึงองค์ประกอบในส่วนของ
องค์ประกอบที่ส าคัญของการสื่อสารมี 6 ประเภท ดังนี้  
 

1.  ผู้ส่งสาร (sender) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งสาร 
หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ที่เป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปลสารนั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ที่มนุษย์
สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาและอากัปกิริยาต่างๆ เพ่ือสื่อสารความคิด ความรู้สึก ข่าวสาร 
ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วยวิธีการใดๆ หรือส่งผ่านช่องทางใดก็ตาม จะ
โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน นักจัดรายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ  
สถาบัน สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์   
      คุณสมบัติของผู้ส่งสาร  

1. เป็นผู้ที่มีเจตนาแน่ชัดที่จะให้ผู้อื่นรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร แสดงความคิดเห็น 
หรือวิจารณ์ ฯลฯ 
          2. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี           
          3. เป็นผู้ที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี มีความน่าเชื่อถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ และมีความ
รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ส่งสาร  
          4. เป็นผู้ที่สามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของผู้รับสาร   
          5. เป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการส่งสารหรือน าเสนอข้อมูลในการสื่อสาร 
 

2. สาร (message) หมายถึง เรื่องราวที่มีความหมายหรือสิ่งต่างๆ ที่อาจอยู่ในรูปของข้อมูล 
ความรู้ ความคิด ความต้องการ อารมณ์ ฯลฯ ซึ่งถ่ายทอดจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารให้ได้รับรู้ และ
แสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่สามารถท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ เช่น ข้อความที่
พูด ข้อความที่เขียน บทเพลงที่ร้อง เรื่องราวที่อ่าน ท่าทางที่สื่อความหมาย สารสามารถจ าแนกได้ 3 
ประเภทดังนี้ 
        2.1 รหัสสาร (message code) ได้แก่ ภาษา สัญลักษณ์ หรือสัญญาณที่มนุษย์ใช้เพ่ือ
แสดงออกแทนความรู้ ความคิด อารมณ์ หรือความรู้สึกต่างๆ              
       2.2 เนื้อหาของสาร (message content) หมายถึง บรรดาความรู้ความคิดและประสบการณ์
ที่ผู้ส่งสารต้องการจะถ่ายทอดเพ่ือการรับรู้ร่วมกันเพ่ือแลกเปลี่ยนเพ่ือความเข้าใจร่วมกันหรือหามติ
ร่วมกันกับบริบทของการสื่อสาร             



 

47 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

       2.3 การจัดสาร (message treatment) หมายถึง การรวบรวมเนื้อหาของสาร แล้วน ามา
เรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหาที่ต้องการด้วยการเลือกใช้รหัสสารที่
เหมาะสม 
 

3.  สื่อ หรือช่องทาง (media or channel) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งใน
การสื่อสาร หมายถึง สิ่งที่เป็นพาหนะของสารท าหน้าที่น าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ผู้ส่งสารต้อง
อาศัยสื่อหรือช่องทางท าหน้าที่น าสารไปสู่ผู้รับสาร  

 
4. ผู้รับสาร (receiver) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนที่รับเรื่องราวข่าวสารจากผู้

ส่งสาร เช่น ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการอภิปราย ลักษณะของผู้รับสารทีดีจ าแนก
ได้ดังนี้ 

4.1 มีความรู้พ้ืนฐานในองค์ความรู้ของสารที่จะรับข้อมูล 
4.2 มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจที่จะรับสาร 
4.3 มีทัศนคติที่ดี และไม่มีอคติต่อผู้ส่งสาร 
4.4 ยินยอมรับฟังสาร อย่างเปิดใจกว้าง ไม่มีอคติต่อสาร 
4.5 ไม่คาดหวังในการรับสารนั้นสูงเกินไป 
 
5. ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) คือ วิธีการที่ผู้รับสารแสดงออกมาให้ผู้ส่งสารได้ทราบ

ผลของการสื่อสารว่าส าเร็จมากน้อยเพียงใด สารนั้นบรรลุเป้าหมายและสร้างความพอใจให้ผู้รับสาร
มากน้อยเพียงใด เพ่ือผู้ส่งสารจะได้น ามาปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือคงสภาพ วิธีการ เนื้อหา
สาระของสารและการเลือกสื่อ ซึ่งจะท าให้การสื่อสารมีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น หรือพิจารณาว่าควรจะ
สื่อสารต่อไปหรือไม่เพียงใด ปฏิกิริยาตอบกลับนี้อาจจะแสดงออกทางสีหน้า การตั้งค าถาม การพูด
โต้ตอบ หรือแสดงความคิดเห็นก็ได้ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

5.1 ปฏิกิริยาตอบกลับแบบทันทีทันใด (Immediate Feedback) จะเกิดขึ้นในการสื่อสาร
แบบที่ผู้ส่งสารหรือผู้รับสารสามารถเห็นหน้ากันได้ (Face to Face Communication) หรือการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) 

5.2  ปฏิกิ ริ ยาตอบกลับแบบช้ าๆ ( Delayed Feedback)  ซึ่ ง เป็นลั กษณะของการ
สื่อสารมวลชนปฏิกิริยาตอบกลับมีด้วยกัน 2 ลักษณะ คือ ปฏิกิริยาตอบกลับเชิงบวก (Positive) และ
ปฏิกิริยาตอบกลับเชิงลบ (Negative) ในการสื่อสารนั้นปฏิกิริยาตอบกลับเชิงบวกมักจะก่อให้เกิดผลดี 
เพราะท าให้ผู้ส่งสารสามารถประเมินผลความส าเร็จของการสื่อสารได้ ส่วนปฏิกิริยาตอบกลับเชิงลบ
จะแจ้งให้ทราบว่าการสื่อสารนั้นผิดพลาด ล้มเหลว หรือบกพร่องอย่างไร ฉะนั้นปฏิกิริยาตอบกลับจึง
เป็นกลไกควบคุมกระบวนการสื่อสารด้วย แต่บางครั้งที่ผู้รับสารไม่แสดงปฏิกิริยาตอบกลับให้ผู้ส่งสาร
ทราบ เช่น การสื่อสารมวลชน จะท าให้เกิดปัญหาในการสื่อสารได้ 
 6. ประสบการณ์ (Frame of Reference/Field of Experience) คือประสบการณ์ของ
ผู้ส่งสารหรือผู้รับสาร รวมทั้งความรู้และความรู้สึกนึกคิด อารมณ์และทัศนคติ ซึ่งท าให้ความเข้าใจสาร
ของผู้รับสารเหมือนหรือคล้ายคลึงกับผู้ส่งสาร ท าให้ผู้รับสารเข้าใจสารได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่ง
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สาร โดยการใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่ตีความหมายของสัญลักษณ์ หรือสารที่รับหรือส่งมา Wilbur 
Schramm, 1973 กล่าวว่า มนุษย์เราจะรับรู้และเข้าใจความหมายของสิ่งต่างๆ ได้ไม่หมด เราจะรับ
สารได้แต่เพียงเฉพาะสิ่งที่เรามีประสบการณ์ร่วมกับผู้ส่งสารเท่านั้น ในท านองเดียวกัน ผู้ส่งสารก็มี
ความสามารถจ ากัดที่จะส่งสารได้ภายในขอบเขตของประสบการณ์ของตนเองเท่านั้น ดังนั้นการ
สื่อสารจะส าเร็จหรือไม่ มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ส่งสารและผู้รับสารมีประสบการณ์ร่วมกัน
หรือไม่นั่นเอง 
 
ประเภทของการสื่อสาร  

การจ าแนกประเภทของการสื่อสาร สามารถจ าแนกได้หลายลักษณะตามเกณฑ์ และวัตถุ 
ประสงค์ท่ีจะน ามาพิจารณา โดยทั่วไปสามารถจ าแนกประเภทของ การสื่อสารตามเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้ 

 
1. จ าแนกตามจ านวนผู้สื่อสาร ซึ่งจ าแนกได้ 5 ประเภท ดังนี้ 
1.1 การสื่อสารภายในตัวบุคคล หมายถึง การสื่อสารที่บุคคลเดียวเป็นทั้งผู้ส่งสาร และผู้รับ

สาร เช่น การคิดอยู่คนเดียว การอ่านหนังสืออยู่คนเดียว การพูดกับตัวเอง 
1.2 การสื่อสารระหว่างบุคคล หมายถึง การสื่อสารที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สื่อสารกัน

โดยเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับสลับกันไป มองเห็นหน้าตากัน และพูดกันได้อย่างทั่วถึง การสื่อสารประเภทนี้
ถือได้ว่าเป็นการสื่อสารในลักษณะกลุ่มย่อย ที่ทุกคนสามารถได้แลกเปลี่ยนสารกันได้โดยตรง เช่น การ
พูดคุยกัน การสอนหนังสือในกลุ่มย่อย การประชุมกลุ่มย่อย การเขียนจดหมายโต้ตอบกัน เป็นต้น 

1.3 การสื่อสารกลุ่มใหญ่ หมายถึง การสื่อสารระหว่างคนจ านวนมาก ไม่อาจมองเห็นหน้าตา
ได้อย่างทั่วถึง สมาชิกในกลุ่มไม่สามารถท าหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งสาร และผู้รับสารกันได้ทุกคน เพราะมี
ระเบียบวินัยเข้ามาเกี่ยวข้อง และจ านวนสมาชิกก็มากเกินไป เช่น การบรรยายในที่ประชุม การสอน
หนังสือในห้องเรียน การกล่าวค าปราศรัย การพูดหาเสียงเลือกตั้ง เป็นต้น 

1.4 การสื่อสารองค์การ เป็นการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน หรือหน่วยงานกับ
บุคคล โดยเนื้อหาของสาร และวัตถุประสงค์ในการสื่อสารเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภารกิจ และงานของ
องค์การ หรือหน่วยงานเท่านั้น เช่น การสื่อสารในบริษัท การสื่อสารในหน่วยราชการ การสื่อสารใน
โรงงานอุตสาหกรรม เป็น ต้น 

1.5 การสื่อสารมวลชน หมายถึงการสื่อสารที่มีไปยังประชาชนจ านวนมากในเวลาเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกัน ซึ่งประชาชนจะอยู่กระจัดกระจายทั่วไป เพ่ือให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึง
ต้องอาศัยสื่อเป็นสื่อมวลชนซึ่งมีอยู่ 4 ชนิด ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ เป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร 
 

2. จ าแนกตามลักษณะการใช้ภาษา จ าแนกได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
2.1 การสื่อสารที่ใช้ภาษาถ้อยค า หรือการสื่อสารเชิงวัจนภาษา เป็นการสื่อสารที่อยู่ในภาษา

พูดหรือภาษาเขียน ได้แก่ การสื่อสารที่ใช้ ภาษาพูดและภาษาเขียน เช่น การพูดบรรยาย การอภิปราย 
การเขียนหนังสือ เป็นต้น 
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2.2 การสื่อสารที่ไม่ใช้ภาษาถ้อยค า หรือการสื่อสารเชิงอวัจนภาษา เป็นการสื่อสารที่ไม่ได้อยู่
ในภาษาพูดหรือภาษาเขียน ได้แก่ การสื่อสาร ที่ใช้อากัปกริยาท่าทาง หรือสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น กริยา
อาการ สิ่งของ เวลา ร่างกาย สถานที่ น้ าเสียง เป็นต้น 

 
3. จ าแนกโดยถือเกณฑ์การเห็นหน้ากัน คือ ยึดเอาต าแหน่งที่อยู่ของผู้ส่งสาร และผู้รับสาร

เป็นหลักพิจารณา จ าแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
3.1 การสื่อสารแบบเผชิญหน้าหรือการสื่อสารทางตรง เป็นการสื่อสารที่ผู้ส่งสาร และผู้รับ

สารอยู่ในต าแหน่งที่สามารถมองเห็นกัน โต้ตอบซักถามกันได้ทันทีทันใด และมองเห็นอากัปกริยาซึ่ง 
กันและกันได้ตลอดเวลาที่ท าการสื่อสาร เช่น การสนทนากัน การเรียนการสอนในห้องเรียน การ
ประชุมสัมมนา เป็นต้น 

3.2 การสื่อสารแบบไม่เห็นหน้าหรือการสื่อสารทางอ้อม เป็นการสื่อสารที่ผู้ส่งสารและผู้รับ
สารอยู่ในต าแหน่งที่ต่างกันทั้งสถานที่และเวลา ไม่สามารถซักถามหรือตอบโต้ได้ในทันทีทันใดและไม่
สามารถสังเกตกริยาท่าทางซึ่งกันและกันได้ โดยจะอาศัยสื่อกลางเข้ามาช่วย เช่น การส่งข้อความทาง
มือถือ หนังสือพิมพ์ จดหมาย เป็นต้น 

 
4.จ าแนกโดยถือเกณฑ์ความสามารถในการโต้ตอบกัน จ าแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
4.1 การสื่อสารทางเดียว เป็นการสื่อสารที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่มีโอกาสได้โต้ตอบกัน 

อาจจะเห็นหน้าหรือไม่เห็นก็ได้ โดยผู้ส่งสารไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสารได้พูดหรือโต้ตอบกัน เช่น ครู
ก าลังสอนนักเรียน โดยไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเลย 

4.2 การสื่อสารสองทาง เป็นการสื่อสารที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถตอบโต้ได้ขณะท าการ
สื่อสาร เช่น การคุยตอบโต้กันทางโทรศัพท์ การเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็น 

 
5. จ าแนกประเภทตามเกณฑ์ความแตกต่างระหว่างผู้รับสารกับผู้ส่งสาร  จ าแนกได้ 3 

ประเภท ดังนี้ 
5.1 การสื่อสารระหว่างเชื้อชาติ เป็นการสื่อสารที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารต่างเชื้อชาติ เป็นคน

ละภาษา ดังนั้นการสื่อสารประเภทนี้ผู้ส่งสารและผู้รับสารต้องศึกษาภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
ค่านิยม ของผู้ที่ตนเองก าลังสื่อสารด้วย เช่น ชาวไทยสื่อสารกับชาวอังกฤษต้องรู้ความหมายของภาษา
ซึ่งกันและกัน ไม่เช่นนั้นการสื่อสารอาจจะล้มเหลวได้ 

5.2 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เป็นการสื่อสารของคนต่างวัฒนธรรมกัน ซึ่งผู้ส่งสารและ
ผู้รับสารอาจเป็นคนในประเทศเดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน เช่น การสื่อสารระหว่างคนไทยภาคกลาง 
กับภาคเหนือ คนไทยพื้นราบกับคนไทยภูเขา เป็นต้น 

5.3 การสื่อสารระหว่างประเทศ เป็นการสื่อสารในระดับชาติ ผู้ส่งสารและผู้รับสาร จะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของชาติ การสื่อสารประเภทนี้มักเป็นการสื่อสารที่เป็นทางการ 
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6. จ าแนกโดยถือลักษณะเนื้อหาวิชา จ าแนกได้ 8 ประเภท ดังนี้ 
6.1 ประเภทข่าวสาร เป็นการสื่อสารที่เน้นเอาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบข่าวสารน าไป

ประยุกต์ใช้กับงานด้านการกระจายข่าว การส่งข่าว การน าข้อมูลที่เก็บไว้มาใช้ ตลอดจนการพัฒนาวิธี 
วิเคราะห์ระบบข่าวสาร 

6.2 การสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นการสื่อสารที่มุ่งถึงทฤษฎีการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
ตั้งแต่การสื่อสารแบบตัวต่อตัว การสื่อสารกลุ่มย่อย ตลอดจนการสื่อสารกลุ่มใหญ่ 

6.3 การสื่อสารมวลชน เป็นการสื่อสารที่มุ่งส่งสารไปสู่คนจ านวนมากซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ใน
ที่ต่างๆ ให้ได้รับสารเดียวกันในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 

6.4 การสื่อสารการเมือง เป็นการสื่อสารที่มีเนื้อหาไปในทางการเผยแพร่ข่าวสารการ เมือง 
การประชาสัมพันธ์หาเสียง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบการเมือง การเลือกตั้งตลอดจนระบอบ 
การปกครอง 

6.5 การสื่อสารในองค์การ เป็นการสื่อสารที่มีเนื้อหาให้ทราบถึ งประสิทธิผลของ การ
ด าเนินงานในองค์การ หรือหน่วยงานทั้งในการบริหารและการจัดการ 

6.6 การสื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล คือ การที่บุคคลในประเทศเดียวกันสื่อสารต่าง
วัฒนธรรมกัน หรือการสื่อสารกับบุคคลต่างประเทศ ต่างเชื้อชาติกัน เนื้อหาของสารก็ย่อมเกี่ยวข้อง
กับทฤษฎีและพฤติกรรมทางวัฒนธรรมด้วย 

6.7 การสื่อสารการสอน เป็นการสื่อสารที่มีเนื้อหามุ่งเน้นถึงหลักวิชาการ การวิจัย การ
ถ่ายทอดความรู้ ซึ่งอาจจะอยู่ในระบบการสอน หรือเทคโนโลยีการสอน เช่น การสอนในห้องเรียน 
การสอนระบบทางไกล เป็นต้น 

6.8 การสื่อสารสาธารณสุข เป็นการสื่อสารที่มุ่งเน้นเนื้อหาในการพัฒนาสุขภาพ พัฒนา
คุณภาพของชีวิตของประชาชน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาระบบการสาธารณสุข การเผยแพร่ โน้มน้าว 
ใจให้ประชาชนตระหนักในการพัฒนาสุขภาพพลานามัย 

 
วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร  

วัตถุประสงค์ของการสื่อสารในแต่ละระดับมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันไป ซึ่งจะส าเร็จได้ต้อง
ขึ้นอยู่กับทั้งฝ่ายผู้ส่งสารและฝ่ายผู้รับสาร มีความต้องการที่สัมพันธ์กัน โดยรวมวัตถุประสงค์การ
สื่อสารจ าแนกได้ ดังนี้ 

1. เพ่ือแจ้งให้ทราบ หมายถึง การสื่อสารที่ผู้ส่งสารจะแจ้ง หรือบอกกล่าวข่าวสาร ข้อมูล 
เหตุการณ ์ความคิด ความต้องการของตนให้ผู้รับสารได้ทราบ 

2. เพ่ือสอนหรือให้การศึกษา หมายถึง การสื่อสารที่มุ่งจะให้ผู้รับมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทางด้านองค์ความรู้ ความคิด สติปัญญา ฉะนั้นจึงมุ่งเน้นไปที่การเรียนการสอนหรือการศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการโดยเฉพาะ  

3. เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง หมายถึง การสื่อสารที่มุ่งให้เกินผลทางจิตใจหรือ 
อารมณ์ความรู้สึกแก่ผู้รับสาร ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ส่งสารมีข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับสาร และมีกลวิธีในการน าเสนอเป็นที่พอใจ 
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4. เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ มุ่งเน้นให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตาม หรือยอมปฏิบัติตามการ
เสนอแนะของตน  
 
ระดับภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสาร  
      ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารให้สัมฤทธิ์ผลนอกจากจะค านึงถึงความหมายของถ้อยค าและส านวนที่ใช้
แล้ว ผู้ใช้ควรค านึงถึงสัมพันธภาพระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล กาลเทศะ เครื่องมือในการสื่อสาร และ
เนื้อหาในการสื่อสาร ดังนั้นผู้สื่อสารควรเรียนรู้เรื่องระดับของภาษาไทย โดยลักษณะส าคัญของ
ภาษาไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

1. ภาษาระดับพิธีการ ภาษาระดับพิธีการใช้ในกาลเทศะที่มีพิธีการ เช่น การกล่าวเปิดงาน 
การกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสต่างๆ ผู้ส่งสารมักเป็นผู้มีต าแหน่งสูงในวงการนั้น ผู้รับสารเป็นบุคคลใน
วงการเดียวกันหรือเป็นกลุ่มชนใหญ่ อาจเป็นประชาชนทั้งประเทศ ลักษณะภาษาจะเป็นถ้อยค าที่ คัด
สรรมาอย่างประณีต มีความจรรโลงใจ มักเตรียมเป็นวาทนิพนธ์ และใช้วิธีอ่านต่อท่ีประชุมชน 

2. ภาษาระดับทางการ ภาษาระดับทางการใช้ในการบรรยาย การอภิปราย หรือการเขียน
ข้อความที่เสนอต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการ ผู้ส่งสารและผู้รับสารอยู่ในวงการเดียวกัน ติดต่อกัน
ด้วยเรื่องธุรกิจและการงาน การใช้ถ้อยค าจึงต้องกระชับ ชัดเจน สุภาพ อาจมีศัพท์วิชาการเฉพาะด้าน
อยู่ด้วย 

3. ภาษาระดับกึ่งทางการ ภาษาท่ีใช้ในการประชุมกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม การบรรยายในชั้น
เรียน ข่าวและบทความที่เผยแพร่ทางสื่อมวลชน เนื้อหาเป็นความรู้ทั่วไป การแสดงความคิดเห็นเชิง
วิชาการเก่ียวกับการด ารงชีวิตเกี่ยวกับธุรกิจ ใช้ศัพท์ทางวิชาการเท่าที่จ าเป็น 

4. ภาษาระดับสนทนา ภาษาระดับสนทนาใช้ในการสนทนาของบุคคลกลุ่มเล็กๆ ใน
กาลเทศะที่ไม่เป็นการส่วนตัว เนื้อหาเป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน กิจธุระต่างๆ การปรึกษาหารือ
กัน การเขียนจดหมายถึงเพ่ือนสนิท ภาษาข่าวและบทความที่เสนอผ่านสื่อมวลชน 
 5. ภาษาระดับกันเอง ภาษาระดับกันเองใช้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ที่มีสัมพันธภาพใกล้ชิด
กันมาก ใช้ในกาลเทศะที่เป็นการส่วนตัว ไม่นิยมบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากการใช้ภาษา
ในนวนิยายหรือเรื่องสั้นบางตอนเพื่อให้สมจริงอาจมีค าคะนองและภาษาถิ่นปะปนอยู่บ้าง 
 
ศัพท์บัญญัติ  

ศัพท์บัญญัติ หมายถึง ค าที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ซึ่งอาจเริ่มมีการใช้งานทั่วไป แต่อาจยังไม่เป็นที่
ยอมรับในภาษาทั่วไป อาจถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือความเฉพาะเจาะจง เกี่ยวกับคน การเผยแพร่ เวลา หรือ
เหตุการณ์ ในประเทศไทยราชบัณฑิตยสถานมีหน้าที่บัญญัติศัพท์ และมีคณะกรรมการบัญญัติศัพท์
สาขาวิชาต่างๆ เช่น คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ปรับอากาศ คณะกรรมการบัญญัติศัพท์วิทยาศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการบัญญัติศัพท์แพทย์ และคณะกรรมการบัญญัติศัพท์พิมพ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
หน่วยงานทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามา และได้บัญญัติศัพท์เฉพาะขึ้นมาใช้
เอง เช่น คณะกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย คณะกรรมการพิจารณาศัพท์วิชาการศึกษา
ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ และกรรมการพิจารณาศัพท์วิชาการของกรมวิชาการ 
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วิธีสร้างศัพท์บัญญัติ  
ค าศัพท์บัญญัติมีวิธีการสร้าง ดังนี้ 
ใช้ค าไทย  
ใช้ค าไทยแท้ผูกเป็นค าใหม่ขึ้นมา โดยมีความหมายตรงตามศัพท์เดิมของค าภาษาอังกฤษนั้น

มักจะพบวิธีการสร้างค าโดยการประสมค า 
 
ตารางท่ี 1 ตัวอย่าง ศัพท์บัญญัต ิ

ศัพท์บัญญัติ ความหมาย ค าภาษาอังกฤษ 
ไฟฟ้า พลังงานอย่างหนึ่งที่แยกตัวออกมของอิเล็กตรอน electricity 
พัดลม เครื่องใช้ไฟฟ้าพัดอากาศเพ่ือให้ความเย็น  fan 
เครื่องปรับอากาศ   เครื่องใช้ไฟฟ้าปรับอากาศท าให้อากาศเย็น   Air conditioner 

       
ใช้ค าบาลีสันสกฤต 

     ใช้ค าบาลีสันสกฤตที่มีความหมายตรงกับค ายืมนั้น และบางค าอาจใช้วิธีผูกค าแบบค าสมาสก็
ได้ การใช้ค าบาลีสันสกฤตที่มีความหมายตรงกับค ายืม 
 
 ตารางท่ี 2 ตัวอย่าง การใช้ค าบาลีสันสกฤตที่มีความหมายตรงกับค ายืม 

 
ตารางท่ี 3 ตัวอย่าง  การผูกค าศัพท์บัญญัติแบบค าสมาส 

ศัพท์บัญญัติ ความหมาย ค าภาษาอังกฤษ 
อุบัติเหตุ เหตุเกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด accident 
เอกภาพ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน unity 
ศาสตราจารย์ ต าแหน่งอาจารย์ชั้นสูงในสถาบันอุดมศึกษา professor 

 
 

การใช้ค าทับศัพท์เป็นศัพท์บัญญัติ 
ค าเฉพาะกลุ่มและค าเฉพาะวงการค าทับศัพท์ และศัพท์บัญญัติใช้ทั้งในการพูดและการเขียน 

มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 
1. หากมีค าไทยอยู่แล้วให้ใช้ค าไทย  เช่น 

                     คอรัปชั่น    ใช้     ฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือ ทุจริต 
                     ช็อปปิ้ง      ใช้     ซื้อของ 

ศัพท์บัญญัติ ความหมาย ค าภาษาอังกฤษ 
ประยุกต ์ ปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ apply 
ประชากร หมู่พลเมือง population 
สัญชาติ ผู้อยู่ในบังคับชาติเดียวกัน nationality 



 

53 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

                     การ์ด        ใช้     บัตร 
 

ตัวอย่าง  ข้อความที่ใช้ค าทับศัพท์ 
เรื่องสวยงามมีจังหวะฟลุคที่คาดไม่ถึง  ส่วนที่เสี่ยง หรือหวังพลิกล็อคอาจเป็นทีชื่นชอบอยู่ก็

ได้ผลดี                       
ฟลุค       มีความหมายว่า    บังเอิญ      ควรใช้ค าไทยว่า  บังเอิญ 
พลิกล็อค    มีความหมายว่า   เปลี่ยนไป   ควรใช้ค าไทยว่า  เปลี่ยนไป 

  
2. หากเป็นภาษาระดับทางการ ควรใช้ค าศัพท์บัญญัติแทนค าทับศัพท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

การเขียนต าราวิชาการสาขาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ ศัพท์สารสนเทศ ศัพท์คอมพิวเตอร์ เช่น 
                      ตัวจอภาพ     มาจากค าศัพท์    มอนิเตอร์ 
                      ไร้สาย          มาจากค าศัพท์     ไวร์เลส 
                      รายการเลือก  มาจากค าศัพท์     เมนู 

ตัวอย่าง  ข้อความที่ใช้ศัพท์บัญญัติ 
ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ติดต่อสัมพันธ์กับอินเดียมาช้านาน มีหลักฐานโบราณคดี 

ยืนยันว่า ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชาวอินเดียไม่น้อย เข้ามาติดต่อค้าขาย และคงจะพ านัก
อยู่คราวละนานๆ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

จากข้อความข้างตนจะพบค าศัพท์บัญญัติ ดังนี้ 
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   มาจากค าศัพท์     Southeast Asia 
  โบราณคดี     มาจากค าศัพท์     Archaeology 
  ประวัติศาสตร์     มาจากค าศัพท์     Pre-historical 
 

การรับภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ในภาษาไทยมี 2 วิธี คือ การทับศัพท์ และการบัญญัติศัพท์
ขึ้นมาใช้ การทับศัพท์จะออกเสียงเดิม หรือดัดแปลงให้เหมาะสมกับการออกเสียงของคนไทย การทับ
ศัพท์จะมีหลายภาษา ส่วนการบัญญัติศัพท์มักจะบัญญัติศัพท์จากภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีใช้ค าไทยแท้
แล้วผูกขึ้นมาแบบค าประสม หรือใช้ค าบาลีสันสกฤตในรูปของค าสมาสก็ได้ 
 
ค าสุภาพในภาษาไทย 

ค าสุภาพ หมายถึง ค าที่ผู้รับสารได้ยินแล้วรู้สึกไพเราะ ชวนฟังเป็นถ้อยค าที่เหมาะสมไม่เป็นค า
หยาบ ลักษณะของค าสุภาพ สรุปได้ดังนี้ 
 1. ไม่เป็นค าหยาบ 

2. ไม่เป็นค าท่ีได้ยินแล้วไม่น่าฟัง ไม่เป็นค ากระด้าง 
3. ไม่เป็นค าท่ีสั้นหรือห้วนเกินไป 

 4. เป็นค าที่พูดผวนแล้วไม่หยาบ  
 5. เป็นค าที่ไม่นิยมเปรียบกับของหยาบ 
 6. เป็นค าที่ยืมมาจากภาษาบาลี สันสกฤต และเขมร 
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 ประโยชน์ของการศึกษาค าสุภาพ  
ยรรยง  มีสติ  (2544: 415) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการศึกษาเรื่องค าสุภาพว่าไว้มีประโยชน์

ดังต่อไปนี้  คือ  
1. ท าให้ใช้ภาษาได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับชั้นของบุคคล 
2. เป็นเครื่องช่วยฝึกอบรมจิตใจให้ผู้ใช้และผู้ศึกษาเป็นคนประณีตในการใช้ภาษาและเป็นผล

ให้เป็นคนมีวิสัยรักสวยรักงามมีความสุขุมรอบคอบ 
3. การศึกษาค าสุภาพท าให้ผู้ศึกษารู้วงศัพท์กว้างขวางลึกซึ้ง นับว่าเป็นผู้มีทักษะทางภาษา  

และได้ชื่อว่า “เป็นผู้รู้ภาษาไทยดี” 
ดังนั้นค าสุภาพในภาษาไทยเป็นค าที่ไพเราะ รับฟังแล้วไม่กระด้างหรือมีความหมายไปในทางไม่ 

ดี ไม่เป็นค าที่สั้นหรือห้วนไป เป็นค าที่พูดผวนแล้วไม่หยาบ เป็นค าที่ไม่นิยมเปรียบกับของหยาบ เป็น
ค าท่ียืมมาจากภาษาบาลี สันสกฤต และเขมร ซึ่งผู้ที่จะใช้ค าสุภาพควรศึกษาความหมายและกาลเทศะ
ในการใช้ค านั้นๆ ให้ละเอียดถีถ้วนก่อน 

 

 ตารางท่ี 4 ตัวอย่างการเปรียบเทียบค าสามัญกับค าสุภาพ 
 

ค าสามัญ ค าสุภาพ 
กล้วยไข่ กล้วยเปลือกบาง 
พริกข้ีหนู พริกเม็ดเล็ก 
ต้นต าแย ต้นอเนกคุณ 
ฟักทอง ฟักเหลือง 
ถั่วงอก ถั่วเพาะ 
ดอกข้ีเหล็ก ดอกเหล็ก 
ผักกระเฉด ผักรู้นอน 
ผักตบ ผักสามหาว 
ผักบุ้ง ผักทอดยอด 
มะเขือยาว มะเขืองาช้าง 
ควาย กระบือ 
ปลาช่อน ปลาหาง 
ปลาสลิด ปลาใบไม ้
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ค าไวพจน์ในภาษาไทย  
ค าไวพจน์ คือค าที่มีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ในบริบทต่างๆ กัน หรือเรียกอีกอย่างว่า ค า

พ้องความหมาย ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 ให้ค าอธิบาย
ว่า “ค าที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก เช่น มนุษย์ กับ คน บ้าน กับ 
เรือน รอ กับ คอย ป่า กับ ดง ค าพ้องความ ก็ว่า”   
ตัวอย่างค าไวพจน์ 

1. พระจันทร์  รัชนีกร /แข/ บุหลัน/ นิศากร/ ศศิธร 
2. พระอาทิตย์  ทินกร /ประภากร/ ทิวากร/ ตะวัน/ สุริยา 
3. ทองค า  สุวรรณ /เหม/ กนก/ มาศ/ อุไร 
4. ป่า   ไพร /พง/ ดง/ อารัญ/ พนา 
5. เมือง    บุรี /ธานี/ นคร/ ปุระ/ กรุง 
6. ผู้หญิง  สตรี /อิตถี/ นารี/ กามินี/ พธู 
7. ดอกไม้  บุปผา /บุษบา/ โกสุม/ มาลี/ ผกา 
8. พระเจ้าแผ่นดิน  ราชา/ ภูมี/ นฤบดี/ นราธิป/ นฤบาล 
9. ภูเขา   คีรี /สิงขร/ บรรพต/ ไศล/ ศิขรินทร์ 
10. นักบวช  มุนี /ฤษี/ ดาบส/ นักพรต/ นักสิทธิ์ 
11. น้ า    อาโป /อุทก/ วารี/ ชล/ คงคา 
12. ไฟ    อัคคี /เตโช/ เพลิง/ อัคนี/ บาพก 
13. ช้าง   ไอยรา/ ด ารี/ กุญชร/ สาร/ คช 
14. แผ่นดิน  ภูมิ/ ธรณี/ ปฐพี/ ธาตรี/ ธรา 
15. ท้องฟ้า  นภา/ เวหา/ อัมพร/ ทิฆัมพร/ คัคนานต์ 
16. นก   สกุณา/ ปักษา/ สุโนก/ วิหค/ ทิชากร 
17. ม้า   พาชี/ ดุรงค์/ หัย/ สินธพ/ อัศวะ 
18. งู    อุรค/ ภุชงค์/ ผณี/ ทีฆชาติ/ นาคา 
19. ยักษ์   อสูร/ รากษส/ แทตย์/ ทานพ/ มาร 
20. เทวดา   อมร/ เทพ/ สุร/ เทพยดา/ นิรชร 
21. นางฟ้า   อัจฉรา/ อัปสร/ รัมภา/ เทพธิดา/ เทวี 
22. เด็ก   พาล/ ทารก/ ดรุณ/ กุมาร/ ศิศุ 
23. ต้นไม้   พฤกษ์/ รุกข์/ ตรุ/ เฌอ/ ทุม 
24. พ่อ    บิดา/ ชนก/ บิตุรงค์/ บิดร/ ปิตุ 
25. แม่    มารดา/ ชนนี/ ชเนตตี/ นนทลี/ มาตุ 
26. สวยงาม  ประไพ/ อ าไพ/ วิลาวัณย์/ วิไล/ โสภา 
27. ข้าศึก   ริปู / ปัจนึก/ ศัตรู/ ปรปักษ์/ บร 
28. พระอินทร์  โกสีย์/ สักกะ/ อมรินทร์/ สหัสนัยน์/ สุชัมบดี 
29. ตาย   อาสัญ/ บรรลัย/ มรณา/ ตักษัย /วายชนม์ 
30. ใจ    กมล/ หทัย/ ฤดี /ฤทัย /แด 
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วัจนภาษาและอวัจนภาษา 
 วัจนภาษาและอวัจนภาษา มีความแตกต่างกันในรูปแบบและวิธีการใช้ค า ให้ถูกต้องตาม
บริบทของประโยค (สวนิต ยมาภัย, 2552: 32-37; สิริชัย วงษ์สาธิตศาสตร์ และคณะ, 2552: 63-64; 
อรุณีประภา หอมเศรษฐี, 2528; 115) อธิบายสรุปได้ดังนี้ 
 

 วัจนภาษา 
 วัจนภาษา คือ ค าพูดหรือตัวอักษรที่ก าหนดใช้ร่วมกันในสังคม ซึ่งหมายรวมทั้งเสียง และลาย
ลักษณ์อักษร ภาษาถ้อยค าเป็นภาษาที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างมีระบบ  มีหลักเกณฑ์ทางภาษาหรือ
ไวยากรณ์ซึ่งคนในสังคมต้องเรียนรู้และใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่าน เขียนและคิด การใช้วัจนภาษาใน
การสื่อสารต้องค านึงถึงความชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาและความเหมาะสมกับลักษณะการสื่อสาร 
ลักษณะงาน เป้าหมาย สื่อและผู้รับสาร วัจนภาษาแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้ 
 1. ภาษาพูด ภาษาพูดเป็นภาษาที่มนุษย์เปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยค าเพ่ือสื่อสารกับผู้อ่ืน 
นักภาษาศาสตร์ถือว่าภาษาพูดเป็นภาษาที่แท้จริงของมนุษย์ ส่วนภาษาเขียนเป็นเพียงวิวัฒนาการขั้น
หนึ่งของภาษาเท่านั้น มนุษย์ได้ใช้ภาษาพูดติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนอยู่เสมอ ทั้งในเรื่องส่วนตัว สังคม 
และหน้าที่การงาน ภาษาพูดจึงสามารถสร้างความรักความเข้าใจและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ  ในสังคม
มนุษย์ได้ 
 2. ภาษาเขียน ภาษาเขียนเป็นภาษาที่มนุษย์ใช้อักษรเป็นเครื่องหมายแทนเสียงพูดในการ
สื่อสาร ภาษาเขียนเป็นสัญลักษณ์ของการพูด ภาษาเขียนนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพ่ือใช้
บันทึกภาษาพูด เป็นตัวแทนของภาษาพูดในโอกาสต่างๆ แม้นักภาษาศาสตร์จะถือว่าภาษาเขียนมิใช่
ภาษาที่แท้จริงของมนุษย์ แต่ภาษาเขียนเป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อสารของมนุษย์มาเป็นเวลาช้า
นาน มนุษย์ใช้ภาษาเขียนสื่อสารทั้งในส่วนตัว สังคม และหน้าที่การงาน ภาษาเขียนสร้างความรัก 
ความเข้าใจและช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคมมนุษย์ได้มากมายหากมนุษย์รู้จักเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
บุคคล โอกาสและสถานการณ์ 
 
 อวัจนภาษา 
 อวัจนภาษา คือ ภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยค า ได้แก่ การแสดงกิริยาท่าทางของมนุษย์ การแสดงสีหน้า 
สายตา น้ าเสียง การใช้มือ วัตถุ การใช้สัญญาณต่างๆ เพ่ือสื่อความหมาย และ ท าความเข้าใจต่อกัน 
(สวนิต ยมาภัย, 2552: 32-37; สิริชัย วงษ์สาธิตศาสตร์ และคณะ, 2552: 63-64; อรุณีประภา หอม
เศรษฐี, 2528; 115)อวัจนภาษาแบ่งได้ 7 ประเภท ดังนี้ 
 1. เทศภาษา (Proxemices) เป็นอวัจนภาษาที่ใช้เกี่ยวข้องกับสถานที่ หรือช่วงระยะห่างที่
บุคคลก าลังสื่อสารกันสถานที่ที่บุคคลสื่อสารกันสามารถแสดงให้เห็นนัยแห่งความสัมพันธ์บางประการ
ของผู้ส่งสารและผู้รับสาร เช่น การชายหญิงคุยกันสองต่อสองในห้องบ่งบอกได้ว่าทั้งคู่มีความสนิท
สนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี หรือ มีเรื่องที่พูดคุยกันเป็นความลับ นอกจากนี้ระยะห่างหรือใกล้ในขณะ
สนทนาก็บ่งบอกถึงความสนิทสนมของผู้สนทนาได้ 



 

57 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

2. เนตรภาษา (Oculesics) เป็นอวัจนภาษาที่เก่ียวข้องกับการใช้ดวงตาสายตาเพ่ือสื่อสารถึง
อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ และความต้องการจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร เช่น การมอง การจ้อง  
เหลือบสายตา ฯลฯ 

3. กาลภาษา (Chonemics) เป็นอวัจนภาษาที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลา หรือช่วงระยะเวลาที่
ก าลังสื่อสารกันอยู่ โดยถือว่า กาลหรือเวลาเป็นอวัจนภาษาท่ีส าคัญอย่างมากในทุกสังคม เพราะแสดง
ให้เห็นถึงการให้เกียรติ ให้ความเคารพ ให้ความส าคัญ เช่น การสัมภาษณ์เพ่ือเข้ารับการท างาน การ
นัดหมายประชุมงานต่างๆ   

4. อาการภาษา (Kinesics) เป็นอวัจนภาษาที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างๆ 
ของร่างกายเพ่ือสื่อความหมายบางประการ เช่น การเคลื่อนไหวศรีษะ ส่ายศรีษะ การโบกมือ ทั้งนี้
อาการภาษาจะถูกก าหนดโดยคนในแต่ละสังคมซึ่งเข้าใจกันได้ 

5. สัมผัสภาษา (Haptics) เป็นอวัจนภาษาท่ีสื่อกับผู้รับสารโดยการใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของผู้ส่งสารสัมผัสกับผู้รับสารเพ่ือแสดงถึงความรู้สึก ความปรารถนาและอารมณ์ของผู้ส่งสารที่
ต้องการสื่อ เช่น การเดินจับมือ การโอบกอด การลูบไล้   

6. ปริภาษา (Vocalic / Paralanguage) เป็นอวัจนภาษาที่สอดประสานมากับภาษาพูดและ
ภาษาเขียน ปริภาษา แบ่งเป็น 2 ลักษณะ 
           6.1 ปริภาษาเกี่ยวกับภาษาพูด ได้แก่ น้ าเสียง ความเร็ว ความดัง จังหวะในการพูด
เพราะสามารถบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้พดในขณะนั้นได้ 
           6.2 ปริภาษาเกี่ยวกับภาษาเขียน ได้แก่ การใช้รูปแบบตัวอักษรใหญ่ เล็ก ตัวหนา  
บาง เอียง สีของอักษร การขีดเส้นใต้ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนเพื่อเน้นย้ าความส าคัญของข้อความ 
 7.วัตถุภาษา (Objects) เป็นอวัจนภาษาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้วัตถุเพ่ือน ามาสื่อถึง
ความหมายบางประการ เช่น การเลือกใช้เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ข้าวของเครื่องใช้ในการแต่ง
บ้าน เช่น สร้อยทองค าแสดงถึงความร่ ารวย แต่งกายชุดสีด าแสดงว่าเสียใจและไว้อาลัยให้ผู้ตาย  
 การสื่อสารแต่ละครั้งย่อมใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาควบคู่กันไป ซึ่งอวัจนภาษาที่ใช้
สัมพันธ์กบัวัจนภาษาโดยสรุปมี 5 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. มีความหมายตรงกัน อวัจนภาษามีความหมายตรงกับถ้อยค า เช่น การส่ายหน้าปฏิเสธ
พร้อมพูดว่า “ไม่ใช่” 
 2. มีความหมายขัดแย้งกัน อวัจนภาษาที่ใช้ขัดแย้งกับถ้อยค า เช่น การกล่าวชมว่า “วันนี้
แต่งตัวสวย” แต่สายตามองที่อ่ืน 
 3. ใช้แทนกัน อวัจนภาษาท าหน้าที่แทนวัจนภาษา เช่น การกวักมือแทนการเรียก การ
ปรบมือแทนการกล่าวชม 
 4. ใช้เสริมกัน อวัจนภาษาที่ช่วยเพิ่มหรือเสริมน้ าหนักของถ้อยค าเช่นเด็กบอกว่ารักแม่เท่าฟ้า
พร้อมกับกางแขนออก 
 5. ใช้เน้นกัน อวัจนภาษาช่วยเน้นหรือเพ่ิมน้ าหนักให้ถ้อยค า เช่น การบังคับเสียงให้ดังหรือ
ค่อยกว่าปกติ 
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อุปสรรคของการสื่อสาร 
 อุปสรรคที่ท าให้การสื่อสารไม่สัมฤทธิผลนั้นมีหลายประการอาจเกิดจากความบกพร่องของ 
องค์ประกอบของการสื่อสารสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อทราบว่าอุปสรรคเกิดจากเหตุใด ควรแก้ไขที่จุดบกพร่อง
นั้น โดยทั่วไปอุปสรรคของการสื่อสาร ประมวลผลได้ดังนี้ (ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์, 2532: 73-74; วัลล
ภา วิทยารักษ์, 2541: 20-21; เสนีย์ วิลาวรรณ, 2546: 44-45; จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และอัมพร ทองใบ, 
2555: 118-119)  
 

1.ผู้ส่งสาร  ในการท าการสื่อสารผู้ส่งสารเป็นตัวแปรหนึ่งที่จะท าให้การสื่อสารส าเร็จลุล่วงไป 
ด้วยดี สาเหตุที่ท าให้เกิดอุปสรรคของผู้ส่งสารมีดังนี้ 

1. ผู้ส่งสารขาดความรู้ในเรื่องท่ีจะส่งสาร  
2. ผู้ส่งสารขาดประสบการณ์ในการส่งสาร  
3. ผู้ส่งสารมีอคติต่อผู้รับสารหรือตัวสาร  
4. ผู้ส่งสารขาดการช านาญในการใช้ภาษา  
5. ผู้ส่งสารขาดการช านาญในการใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ  
 
2.ผู้รับสาร ในการท าการสื่อสารผู้รับสารต้องมีความพร้อมและเตรียมตัวในการรับสารมาใน 

ระดับหนึ่ง อุปสรรคในการสื่อสารที่เกิดจากตัวผู้รับสารมีดังนี้ 
1. ผู้รับสารขาดความรู้ในเรื่องที่ส่งมาจากผู้ส่งสาร  
2. ผู้รับสารขาดความสนใจในตัวสาร  
3. ผู้รับสารมีอคติต่อผู้ส่งสารและตัวสาร  
4. ผู้รับสารขาดทักษะในการรับสาร  
5. ผู้รับสารมีการบกพร่องในทักษะการรับสาร  
 
3.สาร สารหรือข้อมูลจากผู้ส่งสาร เป็นตัวแปรส าคัญหนึ่งในการสื่อสาร การสื่อสารจะประสบ 

ความส าเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการจัดการ อุปสรรคในการสื่อสารที่เกิดจากสารมีดังนี้ 
1. สารมีความซับซ้อน ยากเกินความเข้าใจ 

2. สารมีเนื้อหาวกวน  
3. สารมีความลุ่มลึกยากเกินไปส าหรับผู้รับสาร  
4. สารขัดแย้งกันเอง ไม่สามารถสรุปเนื้อหาอย่างเป็นเอกภาพได้ 
5. สารไม่เหมาะกับผู้รับสาร อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับบริบทของผู้รับสาร 
 

4.สื่อ เป็นช่องทางในการล าเลียงสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร อุปสรรคในการสื่อสารที่เกิด 
จากสื่อมีดังนี้ 

1. มีคลื่นเสียงรบกวนในการบรรยาย  
2. เครื่องขยายเสียงปรับไม่พอเหมาะกับขนาดของพ้ืนที่  
3. เอกสารตัวอักษรเลอะเลือนไม่ชัดเจน  
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4. ใช้อักษรตัวเขียนอ่านยาก 
 
5.ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดการสื่อสารประสบความส าเร็จ เมื่อผู้ส่ง 

สารใช้ภาษาให้ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้รับสาร อุปสรรคที่เกิดจากการใช้ภาษาที่ใช้ในสื่อสารที่เกิด
จากสื่อมีดังนี้ 

1. ใช้ภาษาไม่เหมาะสมกับระดับของผู้รับสาร 
2. ใช้ภาษายากเกินไป มีการใช้ศัพท์เฉพาะ ศัพท์ภาษาประเทศ และไม่มีการแปลความหมาย 

3. ใช้ภาษาไม่เหมาะกับเนื้อหา  
4. ใช้ภาษาวกวน ผู้รับสารไม่สามารถจับประเด็นได ้

 

6.กาลเทศะและสภาพแวดล้อม  
1. เวลาไม่เหมาะสมกับเนื้อหาที่บรรยาย 
2. สถานที่ไม่เหมาะสม เช่น บรรยายในที่ที่มีเสียงรบกวน บรรยายในที่ที่ต้องการความเงียบ 

3. สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น บรรยายในห้องที่เครื่องปรับอากาศเสีย การฟังบรรยาย 
ในที่ท่ีมีอากาศหนาวเกินไป 

   
 แนวทางแก้ไขอุปสรรคของการสื่อสาร 

เมื่อนักศึกษาเข้าใจถึงอุปสรรคของการสื่อสารแล้ว แนวทางท่ีจะแก้ไขอุปสรรคในการสื่อสาร  
สรุปได้ดังนี้ 

1. ผู้รับสาร-ผู้ส่งสาร  
เมื่อผู้รับสารและผู้ส่งสารสังเกตเห็นว่า การสื่อสารไม่อาจด าเนินไปได้โดยราบรื่น ไม่ควรแสดง 

อาการหงุดหงิด ขุ่นเคือง ร าคาญใจ เสียใจ ควรสงบจิตใจ ท าใจให้เป็นกลางและไม่ควรใส่ใจไปกับ
ความสับสนที่เกิดขึ้นกับการสื่อสารนั้นๆ หากผู้รับสารเกิดความสงสัย ไม่ควรด่วนสรุปว่าตัวสารหรือผู้
ส่งสารเป็นต้นเหตุ อาจเกิดที่ตัวผู้รับสารเองก็ได้ เมื่อเป็นผู้ส่งสารหากสารของตนไม่สามารถบรรลุผล
ตามที่มุ่งหมาย ไม่ควรด่วนสรุปว่าเป็นความผิดของฝ่ายผู้รับสาร เพราะว่าตนเองอาจส่งสารไปผิด
กาลเทศะ สารอาจซับซ้อนเกินไปยากเกินไปหรืองา่ยเกินไปกเ็ป็นได้  
 

2. สาร  
สารเรื่องเดียวกันอาจน าเสนอได้หลายวิธี การน าเสนอด้วยวิธีหนึ่งอาจเข้าใจยากส าหรับ

บุคคลกลุ่มหนึ่งและอาจเข้าใจง่ายส าหรับบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง เราจึงต้องเลือกวิธีน าเสนอสารให้เกิด
อุปสรรคในการสื่อสารน้อยที่สุดหรือไม่เกิดขึ้นเลย สารบางอย่างต้องน าเสนอทั้งด้วยการพูดและการ
แสดงออกของผู้ส่งสารเพ่ือเสริมความเข้าใจจึงจะประสบผลส าเร็จในการสื่อสาร 

 
3. ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร  
ผู้ใช้ภาษาจ าเป็นต้องระมัดระวัง เลือกใช้ถ้อยค าให้สื่อความชัดเจนเป็นที่เข้าใจแก่ผู้รับสารไม่

ควรใช้ค ายาก ค าก ากวม ประโยคที่ยาวยืดเกินไปมักจะยากแก่การเข้าใจ หากเป็นการเขียนยิ่งต้อง
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ระมัดระวังมากกว่าการพูด เพราะผู้อ่านไม่อาจสอบถามท าความเข้าใจได้โดยทันที ควรพึงระลึกอยู่
เสมอว่าภาษาเป็นเครื่องมือส าหรับการสื่อสารจึงต้องระมัดระวังไม่ให้กลายเป็นอุปสรรคของการ
สื่อสาร  

 
4. สื่อ  
สื่อที่เป็นอุปสรรคแก่การสื่อสารนั้นอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ ปัญหาของสื่อบาง

ปัญหาแก้ไขได้ บางปัญหาอาจสุดวิสัยในการการไขให้ทันกับช่วงเวลาที่ต้องใช้  ดังนั้นเพ่ือเป็นการ
ป้องกันอุปสรรคการสื่อสารที่เกอดจากสื่อ ผู้รับสารและผู้ส่งสารควรตรวจสอบสภาพสื่อที่ใช้ในการ
สื่อสารร่วมกัน จะส่งผลให้การสื่อสารประสบความส าเร็จและประหยักเวลาในการสื่อสาร 

 
5. กาลเทศะและสภาพแวดล้อม  
ในการสื่อสารหากใช้เวลามากเกินไปอาจกลายเป็นอุปสรรคในการสื่อสาร แต่หากใช้เวลาน้อย

อาจส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดและไม่ชัดเจนได้ ดังนั้นผู้ส่งสารควรเลือกจัดสรรเวลา สถานที่
ในการสื่อสารและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เพ่ือให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 สภาพการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารในปัจจุบัน 

กุหลาบ มัลลิกะมาส (2551: 22-30)  กล่าวถึงสภาพการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารในปัจจุบัน 
ดังนี้ 

1. มีค าบัญญัติเพ่ือมีใช้ให้เพียงพอกับความเป็นจริงของชีวิตและวัฒนธรรมด้านการศึกษา
ต่างๆ ค าทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นภาษาทางวิชาการศึกษาวิชาการแพทย์ วิชาคหกรรม วิชาวิศวกรรม 
เป็นต้น วิชาการเหล่านี้มีความจ าเป็นจะต้องสร้างค าขึ้น แม้แต่ภาษาพูดของชาวบ้าน ที่มีเครื่องใช้  มี
สิ่งของมีวัตถุเป็นเครื่องมือเครื่องใช้มากขึ้น ก็จ าเป็นจะต้องมีค ามากขึ้น เพราะฉะนั้นจึงมีการเร่งสร้าง
ค าใหม่ในภาษาไทยเป็นอันมาก และมีวิธีการสื่อสาร เรียบเรียงถ้อยค าที่แตกต่างกันออกไปมากข้ึน 

2. ค าที่เกิดใหม่ในภาษาที่มากที่สุดในภาษาไทย เป็นภาษาต่างชาติ ในอดีตมีการรับภาษา
เขมร  มอญ จีน และอ่ืนๆ มาใช้ในภาษาไทย ต่อมาประเภทไทยติดต่อกับยุโรปและอเมริกา ค าเหล่านี้
จึงเข้ามามีอิทธิพลต่อภาษาไทย โดยเฉพาะค าในภาษาอังกฤษ เช่น รถเมล์ คอนโดมิเนียม เป็นต้น 

3. การใช้ค าซึ่งมีความหมายเดิมอย่างหนึ่งให้มีความหมายใหม่อีกอย่างหนึ่ง ในปัจจุบันการใช้
ค าท าให้ความหมายเปลี่ยนไป เช่น ค าว่า “อุ้ม” หมายถึง อุ้มเด็ก อุ้มทารก ปัจจุบันยังหมายถึง “อุ้ม
ไปฆ่า” ค าว่า “คลื่นใต้น้ า” “ต่อท่อน้ าเลี้ยง” “เกียร์ว่าง” ค าเหล่านี้มีความหมายเปลี่ยนไปจาก
ความหมายเดิม 

4. ภาษาเฉพาะกลุ่ม คือภาษาที่ตกลงใช้ความหมายเดียวกันในกลุ่ม เช่น ภาษาในกลุ่มงาน
อาชีพ ภาษาในแวดวงกีฬา ภาษาของวัยรุ่น เช่น ค าว่า “แอ๊บแบ๊ว” ,“ว้าว”, “บิ๊กจิ๋ว”, “มีการดวล
แข้งกันในระหว่างหงษ์แดงกับปีศาจแดง” เป็นต้น 

 
 
 



 

61 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

สาเหตุของปัญหาการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารในปัจจุบัน 
พระธรรมกิตติวงศ์ (2551:83) กล่าวสรุปสาเหตุของปัญหาการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารใน

ปัจจุบัน มีสาเหตุมาจาก 3 ประเด็นใหญ่ๆ ดังนี้ 
1. เกิดจากความไม่ระมัดระวังในการใช้ภาษา เป็นการใช้ภาษาที่ไม่รอบคอบไม่ถ้วนถี่ คือใช้

ตามความรู้สึกนึกคิดของตนเอง โดยไม่ค านึงถึงความถูกต้อง ถูกความหมายและหลักไวยากรณ์ 
2. ไม่พิถีพิถันในการใช้ภาษา กล่าวคือ ใช้อย่างไรก็ได้ ขาดตกบกพร่องอย่างไรก็ได้ ไม่ถูก

ไวยากรณ์ก็ยอมรับกันได้ขอให้ฟังรู้เรื่อง จึงท าให้ไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง 
  3. เคร่งครัดในการใช้ภาษามากเกินไป จึงมีกฎเกณฑ์ มีหลัก มีโครงสร้างมาก ท าให้การพูด 

มักจะผิดไปจากข้อก าหนดจากหลักไวยากรณ์ จึงก่อให้เกิดการใช้ภาษาท่ีผิดหลักเป็นต้น 
 

กาญจนา นาคสกุล (2551: 42-53) กล่าวถึงสภาพปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันดังนี้ 
1. การใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีระดับ มีท าเนียบต่างๆ มีภาษาวิชาการ 

ภาษาทางการ ภาษาราชาศัพท์ ภาษาวรรณคดี ภาษาสื่อสารมวลชน ภาษาปาก ภาษาตลกคะนอง  
เป็นต้น ปัจจุบันมีการใช้ภาษาเหล่านี้ไม่ถูกต้อง ซึ่งเกิดจากการที่ผู้ใช้ภาษาไทยไม่สนใจที่จะใช้ภาษาให้
ถูกต้อง อยากจะพูดอะไรก็พูด อยากจะเขียนอะไรก็เขียน โดยไม่คิดสิ่งที่ตนเองพูดหรือเขียนนั้นถูกต้อง 
ถูกความหมาย ถูกหลักไวยากรณ์หรือไม่ 

2. การใช้ภาษาไม่ตรงกับภาษามาตรฐาน กล่าวคือ ภาษาที่ถือว่าเป็นภาษามาตรฐาน คือ 
ภาษาถิ่นภาคกลาง โดยราชบัณฑิตยสถาน ได้ก าหนดวิธีการออกเสียง วิธีการเขียนและการสะกดค า
เพ่ือให้ภาษาไทยมีเอกภาพ แต่ก็มีการใช้ค าหลายค าในปัจจุบันที่ใช้ค าเหล่านี้ไม่ตรงกับภาษามาตรฐาน 
เช่น อุดสาหกรรม อ่านว่า อุด-สา-หะ-ก า แต่อ่านเป็น อุด-ตะ-สา-หะ-ก า ปริยัติธรรม อ่านว่า  
ปะ-ร-ิยัด-ติ-ท า แต่อ่านเป็น ปะ-ร-ิยัด-ท า เป็นต้น 

3.ไม่ออกเสียงควบกล้ า พบว่าปัจจุบันคนไทยไม่นิยมออกเสียงควบกล้ า เช่น ค าว่า ขาดแคลน 
อ่านเป็น ขาดแคน”ฃ กลั่นแกล้ง อ่านเป็นกั่นแก้ง เอาข้าวคลุก อ่านเป็น เอาเข้าคุก ซึ่งท าให้การ
สื่อสารไม่สัมฤทธิ์ผล 

4. การใช้ภาษาตามสื่อสารมวลชน นักสื่อสารมวลชนบางคนมักจะออกเสียงไม่ถูกต้อง จึงเป็น
ตัวอย่างในการใช้ภาษาที่ผิด เช่น ค าว่า บรม อ่านว่า บอ-รม แต่อ่านเป็น บรม ปลัดอ่านว่า ปะ-หรัด 
แต่อ่านเป็น ปลัด ผลิต อ่านว่า ผะ-หลิด แต่อ่านเป็น ผลิต สุนทรี อ่านว่า สุน-ทะ-ร ีแต่อ่านเป็น 
สุน-ทรี  

5. การพูดตัดค า ปัจจุบันมีการพูดตัดค ากันมากขึ้น เช่น ค าว่า รัฐธรรมนูญ อ่านเป็น รัด- 
ท า-นูน ผู้พิพากษา อ่านเป็น พาก-สา มหาวิทยาลัย อ่านเป็น มะ-หา-ลัย  

6. การใช้ภาษาที่ไม่ค านึงถึงความถูกต้องตามวัฒนธรรม เป็นการใช้ค าที่ไม่ถูกต้องตาม
กาลเทศะ ตามระดับหรือฐานะของบุคคล เช่น พูดสิ่งที่ควรปกปิดในที่สาธารณะ ใช้ค าพูดไม่ถูกต้อง
ตามระดับหรือฐานะของบุคคล ใช้ค าสูงกับผู้มีฐานะต่ า เช่น พูดถึงสัตว์ เช่น แมว สุนัข ว่า รับประทาน
อาหาร ซึ่งเปน็กิริยาที่ใช้กับคน แต่ใช้ค าว่า เลียแผล ค าราม ลิ้นห้อย ซึ่งเป็นกิริยาของสัตว์มาใช้กับคน  
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ลักษณะและตัวอย่างค าที่มักสะกดผิด  
ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการยกตัวอย่างค าที่มักสะกดผิด ซึ่งเกิดจากการผันอักษรและเสียงไม่ตรง

กับรูป โดยผู้เขียนน าตัวอย่างค ามาจากการใช้ภาษาของคนในสังคมไทย ในยุคปัจจุบัน ลักษณะและ
ตัวอย่างค าท่ีมักสะกดผิด มีดังนี้ (sanook.com, 2553) 

ค าที่สะกดผิดเพื่อให้แปลกตา 
หน่องเตย  หมายถึง     ใบเตย อาร์สยาม 

       นู๋   หมายถึง     หน ู
       ชะมะ ชิมิ  หมายถึง     ใช่ไหม 
       ช่ะ   หมายถึง    ใช่ปะ ใช่เปล่า ใช่หรือเปล่า 
      มว๊ากกกก  หมายถึง     มาก 

ป่าว ป่ะปล่าว  หมายถึง     เปล่า 
คัย  ไค ครัย                 หมายถึง      ใคร 
เตง ตะเอง                   หมายถึง     ตัวเอง 
เก๊า เก๊าท์  หมายถึง     เขา 
เทอ เทอร์  หมายถึง       เธอ 
ชั้ล ช้าน   หมายถึง      ฉัน 
ค้ะ คร๊ คร้ะ ค่า  หมายถึง      ค่ะ 
คร้าบ คับ คัฟ  หมายถึง     ครับ 
บร๊ะ   หมายถึง     พระ 
เกรeีu   หมายถึง     เกรียน 
Uou   หมายถึง     นอน 
Inw   หมายถึง    เทพ 
วาน   หมายถึง     วัน 
จิง   หมายถึง    จริง 
ก า   หมายถึง    กรรม 

 
ค าที่สะกดผิดเพื่อแสดงอารมณ์ 

เป็นอะไร                สะกดผิดเป็น เปงราย เปนรัย เปงรัย 
ท าไม                    สะกดผิดเป็น ทามมาย ทามมัย   
จังเลย                   สะกดผิดเป็น จังรุย จังเยย จุงเบย 
บอกตรงๆ             สะกดผิดเป็น บ่องตง 
นิดนึง                   สะกดผิดเป็น นิสนึง นิสนุง 
คือแบบ               สะกดผิดเป็น คีบับ เคบับ 
น่าร าคาญ             สะกดผิดเป็น น่ามคาน 
น่ารักอะ               สะกดผิดเป็น น่าร๊อคอ้า 
จริงๆ                  สะกดผิดเป็น จีจี จิง กิงๆ 
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สุดๆ                   สะกดผิดเป็น ฝุดๆ 
ไม่รู้                     สะกดผิดเป็น มะรุ 
อะไรหรือ  สะกดผิดเป็น ไรเหรอ ไรหรา ไรหรอ อาไยหยอ 

 
ค าเลียนเสียง โดยส่วนใหญ่จะเพิ่มทัณฑฆาต หรือซ้ าตัวอักษร 

   อ๊าย   เขียนเป็น แอร๊ยย อร๊ายยย อ้ัยยะ 
   กรี๊ด เขียนเป็น   กี๊สส 

        โฮก เขียนเป็น   โฮกกก 
        โอ้ เขียนเป็น   โอ้วส์ 

มัน เขียนเป็น   มันส์ 
 จากลักษณะและตัวอย่างค าที่มักสะกดผิดที่น าเสนอในข้างต้น ถือได้ว่าเป็นวิวัฒนาการของ
ภาษาที่เกิดจากสภาวะบริบทต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงของคนในประเทศ ที่รับเอาวัฒนธรรม 
แนวคิดต่างๆ จากการศึกษา การอยู่ใกล้ชิดจากการติดต่อสื่อสารกับคนต่างเชื้อชาติ ซึ่งการเกิด
ปรากฏการณ์เช่นนี้จะมีมาตลอด เป็นการนิยมใช้ค าให้ผิดเพ้ียนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อถึง
เวลาหรือเม่ือใช้ไปจนรู้สึกเบื่อ ผู้ใช้ภาษานั้นจะเลิกใช้ไปเองและหาค าใหม่มาใช้แทน เป็นต้น 

 
 
สรุป 
 
 การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร เนื่องด้วยภาษาไทยมีการแบ่งระดับของภาษาในการใช้ให้
ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้รับหรือกลุ่มผู้รับอย่างชัดเจน ผู้สื่อสารควรศึกษาวิธีการสื่อสาร ในด้าน
การเรียบเรียงถ้อยค า ด้านความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของค าศัพท์ต่างๆ การ
เรียนรู้ความหมายของค า ค าศัพท์ที่เขียนต่างกันแต่ความหมายเหมือนกัน การใช้ส านวนโวหารให้
ถูกต้องตามกาลเทศะ การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของภาษาสมัยใหม่ ซึ่งจากองค์ความรู้ที่ได้
เรียบเรียงในข้างต้นนั้น มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ตัวผู้ท าการสื่อสารสามารถสื่อสารได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร และธ ารงเอกลักษณ์ของภาษาไทยไว้ตราบชั่วลูกชั่วหลาน  
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 แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  
 
ตอนที่ 1 ให้นักศึกษาท าเครื่องหมาย X ทับข้อที่ถูกท่ีสุด 
 
1. สถานการณ์ใดสื่อถึงความหมายของการสื่อสารได้ชัดเจนที่สุด 

ก. เวียร์ไปเดินตลาดพบกันวีระโดยบังเอิญ 

ข. บอยสอบถามเพ่ือนเรื่องไปดูงานที่เวียดนาม 
ค. พรรณโกรธโตโน่ที่ไม่ยอมสบสายตา 
ง. บอสป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุ 

 
2. ข้อใดไม่ใช่ความส าคัญของการสื่อสาร 
 ก. มีความส าคัญต่อการติดต่อทางธุรกรรมการเงิน 
 ข. มีความส าคัญต่ออุตสหกรรม 

 ค. มีความส าคัญต่อความเป็นสังคม 

 ง. มีความส าคัญต่อการเมืองระหว่างประเทศ 
 
3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะผู้ส่งสารที่ดี 
 ก. มีบุคลิกภาพดี 
 ข. มีเจตนาแน่ชัดที่จะสื่อสาร 
 ค. น าเสนอแนวคิดตนเองเป็นหลัก 
 ง. มีความรู้เพียงพอในเรื่องที่จะสื่อสาร 
 
4. “.........................ทางวิทยาการท่ีเปน็อยู่ทุกวันน้ี คงจะเกิดข้ึนไม่ได้  
ถ้าหากปราศจาก..................ระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ” ข้อใดน ามาเติมแล้วได้ความหมายสมบูรณ์
ที่สุด 

ก. ความคิดเห็น การผสาน  
ข. ความก้าวหน้า ความร่วมมือ           
ค. ความมีอิทธิพล ความขัดแย้ง  
ง. ความล้มเหลว การแข่งขัน  

 
5. “แม้ว่ารัฐบาลหลายประเทศได้พยายามปรับปรุง...........สตรีให้ดีขึ้นมาระดับหนึ่งก็ตาม แต่ปัญหา
ด้าน .................ทางโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ การงานของสตรียังมีอยู่ในทุกสังคม” ข้อใดน ามา
เติมแล้วได้ความหมายสมบูรณ์ท่ีสุด 

ก. คุณภาพ ความแปรปรวน ข. เสถียรภาพ ความเท่าเทียม 
ค. เสรีภาพ ความสูญเสีย  ง. สถานภาพ ความไม่เสมอภาค 
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6. ประโยคในข้อใดใช้ถ้อยค าสื่อความหมายได้ชัดเจนที่สุด  
ก. พนักงานเดินตลาดอยู่ตรงนั้นเอง 
ข. เขาเป็นคนใช้ฉันไปท างานตามค าสั่ง 
ค. วันนี้ฉันจะไปกินอาหารมื้อเย็นกับเธอ 
ง. ผมเพิ่งทาสีบ้านใหม่เมื่อเดือนก่อน 

 
7. “........เธอขยนั........ สอบได้คะแนนด”ี ข้อใดควรใช้ค าสันธานได้เหมาะสมที่สุด 

ก. ถึง...แต่ ข. แม้...เพ่ือ 
ค. เพราะ...จึง ง. เพราะ...จน 

 
8. ข้อใดเรียงล าดับองค์ประกอบของการสื่อสารได้ถูกต้อง 
 ก. สื่อ  สาร การตอบสนอง  ผู้รับสาร  การตอบสนอง 
 ข. ผู้ส่งสาร สาร  สื่อ  ผู้รับสาร  การตอบสนอง 
 ค. ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร  สื่อ  ผู้รับสาร  การตอบสนอง 
 ง. ผู้ส่งสาร สิ่งเร้า  สิ่งเสริมแรง ผู้รับสาร  การตอบสอง  

 
9. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเก่ียวกับระดับภาษา 

ก. ภาษาระดับพิธีการ ใช้ถ้อยค าตรงไปตรงมา มุ่งสู่จุดประสงค์ที่ต้องการโดยเร็ว 
ข. ภาษาระดับสนทนา อาจใช้ค าคะนองหรือค าภาษากลุ่มในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
ค. ภาษาระดับทางการ ใช้ภาษาเป็นทางการ มีความจริงจังโดยตลอด เป็นพิธีรีตอง 
ง. ภาษาระดับกึ่งทางการ ผู้ส่งสารและผู้รับสารอาจมีการโต้ตอบหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กันบ้าง 
 
10. การคิดและตัดสินใจด้วยเหตุผลต่างๆ ของตนเองเป็น การสื่อสารแบบใด 
 ก. การสื่อสารภายในตัวบุคคล 
 ข. การสื่อสารแบบขอค าปรึกษา 
 ค. การสื่อสารมวลชล 
 ง. การสื่อสารจากมวลมิตร 
 
11. บุคคลในข้อใดใช้ประโยคได้เหมาะสม 

ก. โย่งบอกเพ่ือนว่า “แจนแกจะไปกับฉันไหม” 
ข. เบลล่าบอกแม่ว่า “จะใช้อะไรลูกก็ว่าเลยค่ะ” 

ค. นิ้งบอกคุณปู่ว่า “คุณปู่คะทั้งหมดราคาเท่าไหร่กันล่ะ” 
ง. เวียร์บอกกับเจ้านายว่า “ท่านครับใครมาหาก็ไม่รู้” 
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12. ข้อใดให้ความหมายของศัพท์บัญญัติได้ชัดเจนที่สุด 
 ก. การสร้างค าขึ้นมาใหม่ให้เกิดความหลากหลายในการเลือกใช้ค า 
 ข. ค าศัพท์ที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือใช้เรียกแทนศัพท์ใหม่ที่มาจากต่างประเทศ 
 ค. ค าท่ีถูกเรียกให้ตรงตามศัพท์ใหม่ตามหลักไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ 
 ง. ค าท่ีถูกใช้มาอย่างช้านาน จนไม่สามารถหาที่มาของค าได้ 
 
13. เหตุใดจึงมีการยืมค าภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย 

ก. เพราะในปัจจุบันมีคนนิยมใช้กันมาก 
ข. เพราะมีวิทยากรเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย 
ค. เพราะมีการติดต่อระหว่างประเทศทั้งด้านการทูต การค้าขาย 
ง. เพราะภาษาต่างประเทศมีมากจึงต้องน ามาใช้ในประเทศไทยบ้าง 

 
14. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเก่ียวกับกับเรื่องระดับภาษา 
 ก. ภาษาระดับพิธีการ ใช้ถ้อยค าตรงไปตรงมา มุ่งสู่จุดประสงค์ที่ต้องการโดยเร็ว 

ข. ภาษาระดับกึ่งทางการ ผู้ส่งสารและผู้ส่งสารอาจมีการโต้ตอบหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันบ้าง 
 ค. ภาษาระดับทางการ ใช้ภาษาเป็นทางการ มีความจริงจังโดยตลอด เป็นพิธีรีตอง 
 ง. ภาษาระดับสนทนา อาจใช้ค าคะนองหรือค าภาษากลุ่มในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
 
15. ข้อใดคือศัพท์บัญญัติของค าว่า “Accident”  
 ก. อุบัติภัย ข. อุเบกขา 
 ค. อุบัติเหตุ ง. อุทกภัย 
 

16. ข้อใดคือศัพท์บัญญัติของค าว่า “Unity” 

 ก. อุบัติภัย ข. อุเบกขา 
 ค. อุบัติเหตุ ง. เอกภาพ 
 
17. ข้อใดคือศัพท์บัญญัติของค าว่า “คอรัปชั่น” 

 ก. โกงเงิน ข. ฮุบเงิน 
 ค. ทุจริต ง. สุจริต 
 
18. ค าไวพจน์ในข้อใดไม่ได้หมายถึง “ป่า” 

ก. ไพร  ข. ไพรี 
ค. สัณฑ ์ ง. สณฑ ์
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19. ข้อใดเป็นค าสุภาพที่ใช้เรียก “ผักตบชวา” 
ก. ผักทอดยอด 
ข. ผักรู้นอน 
ค. ผักนางริ้น 
ง. ผักสามหาว 
 

20. ข้อใดเป็นการส่งสารด้วยอวัจนภาษา 
 ก. เปี๊ยกทานข้าวในโรงอาหาร 
 ข. แพนร้องเพลงในห้องนอน 
 ค. แตนกวักมือเรียกเพ่ือน 
 ง. แจนโยนเหรียญเสี่ยงทาย 
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ตอนที่ 2 ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. จงอธิบายความหมายของการสื่อสาร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. สื่อและสารมีความแตกต่างกันอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ศัพท์บัญญัติมีลักษณะอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. นักศึกษาสามารถน าความรู้เรื่องการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้
อย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ให้นักศึกษาอ่านบทความต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม 
ในเช้าของวันใหม่สมชายเดินทางออกไปนอกบ้านเพ่ือไปสมัครงานหลังจากที่เขาส าเร็จการศึกษา
มาแล้ว 3 ปี และได้ท าวิจัยชีวิตตนเองด้วยการไม่ท างานและเฝ้าเพียรสร้างปรัชญาชีวิตผ่านโลกสังคม
ออนไลน์ เพียงหวังความภาคภูมิใจจากคนในสังคมออนไลน์แสดงพฤติกรรมคลิกถูกใจในสิ่งที่ตนเองได้
เขียนลงไป สมชายได้สมัครงานที่บริษัทหนึ่งในต าแหน่งธุรการ ก่อนออกจากบริษัทสมชายได้สนทนา
กับพนักงานรักษาความปลอดภัยว่า 
 สมชาย : ผมกลับก่อนนะพ่ียาม 
 พนักงานรักษาความปลอดภัย : ครับ เอ่อ แล้วเจ้านายว่าไง น่าจะได้งานมั๊ย 
 สมชาย : ไม่แน่ใจครับ รอฟังผลพรุ่งนี้ตอนสายๆ ครับ 
 พนักงานรักษาความปลอดภัย : โอเค แล้วเจอกัน 
 สมชาย : ครับ ผมก็หวังว่าเราจะได้เจอกันครับ  
สมชายโบกมือลาพนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมกับแววตามีความหวัง 
 
จากเนื้อเรื่องให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
มีการใช้ภาษาระดับใดบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
มีการใช้อวัจนภาษาประเภทใดบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จากเรื่องนักศึกษาคิดว่าสมชายจะได้รับพิจารณาให้ท างานหรือไม่เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

 

บทที่ 3  

 การฟังและการดูเพ่ือการสื่อสาร 

 

แนวคิด  
 การฟังและการดูเป็นรับสารผ่านโสตประสาททางหูและทางตา ผ่านเข้าสมองและได้รับการ
แปลความหมาย ซึ่งความหมายที่ได้จะแตกต่างกันไปตามความรู้พ้ืนฐานของแต่ละคน การฟังและการ
ดูเป็นการสื่อสารที่ง่ายที่สุด เป็นการรับฟังข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ทรรศนะ ข้อคิดเห็น จากผู้ส่งสาร 
ข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันมีทั้งข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ดังนั้นผู้รับสารควรมีความรู้และมีวิจารณญาณ
ในการฟังสารแต่ละประเภทเพ่ือไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพและเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตใน
ปัจจุบันและอนาคต  

 

วัตถุประสงค์ 
 เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะมีคุณลักษณะดังนี้ 
 1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมายและความส าคัญของการฟังและการดูได้ 
 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงจุดมุ่งหมายและประโยชน์จากการฟังและการดูได้ 
 3. ผู้เรียนมีมารยาทในการฟังและการดู 
 4. ผู้เรียนมีวิจารณญาณการฟังและการดู 
 5. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และการประเมินค่าสารจากการฟังและการดูเพ่ือไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจ าวันได้ 
  

สาระการเรียนรู้ 
 ความหมายและความส าคัญของการฟงัและการดู 
 จุดมุ่งหมายของการฟังและการดู 
 ล าดับขั้นกระบวนการฟังและการดู 
 มารยาทการฟังและการดูที่ด ี

 การพัฒนาทักษะการฟังและการดูในสถานการณ์ต่างๆ  
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

 2. ฝึกวิเคราะห์สารจากการฟังและการดูประเภทต่างๆ 

 3. แบ่งกลุ่มเพ่ืออภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียนเกี่ยวกับการฟังและการดูเพ่ือ
การสื่อสาร 
 4. ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
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สื่อการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. แบบฝึกหัด 

 3. Power Point เรื่องการฟังและการดูเพ่ือการสื่อสาร 

 4. CD บันทึกเสียงสื่อการฟังประเภทต่างๆ 

การประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน 

2. ประเมินผลจากแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
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บทที่ 3  

การฟังและการดูในการสื่อสาร 
 

 

 การฟังและการดู เป็นช่องการรับสารที่ มั ก เกิดขึ้นพร้อมกัน  ในสั งคมไทยปัจจุบั น 

มีช่องทางในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบการฟัง และการดูจ านวนมาก ผู้เรียนควรศึกษาและ
รู้จักเลือกรับสารจากการฟังและการดูจ านวนมาก ผู้เรียนควรศึกษาและรู้จักเลือกรับสารจากการฟัง
และดูอย่างมีวิจารณญาณ เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นแล้วควรวิเคราะห์ วิจารณ์ และสังเคราะห์สาร
นั้น เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ ผลที่ตามมาจากการฟังและการดูจะเป็นผลบวก
หรือลบแก่ตนเองและสังคมนั้นขึ้นอยู่กับการน าประโยชน์จากการฟังและการดูน าไปใช้  
 

ความหมายของการฟังและการดู  
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546: 811) กล่าวว่า การฟัง หมายถึง ตั้งใจ

สดับ คอยรับเสียงด้วยหู ได้ยิน เชื่อ ท าตามถ้อยค า เช่น ให้ฟังค าสั่งผู้บังคับบัญชา 

ประพนธ์ เรืองณรงค์ และคณะ (2545: 229) กล่าวว่า การฟังหมายถึง การที่มนุษย์รับรู้
เรื่องราวต่างๆ จากแหล่งของเสียง หรือภาพ หรือเหตุการณ์ ซึ่งอาจหมายถึงการฟังจากผู้พูดโดยตรง
หรือการฟังและดูผ่านสื่อแล้วฟัง เกิดการรับรู้ความหมายของเสียงที่ได้ยิน หรือภาพที่เห็น 

          พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546: 412) ให้ความหมายของการดูไว้ว่า 
เป็นค ากริยา ใช้สายตาเพื่อให้เห็น เช่น ดูภาพ ดูละคร 

 จากความหมายของการฟังและการดูข้างต้น สรุปได้ว่า การฟังและการดู หมายถึง 
กระบวนการรับสารโดยผ่านสื่อ คือ เสียง ภาพหรือตัวอักษร ผู้รับสารเกิดการรับรู้ตีความจนกระทั่ง
เข้าใจสาร แล้วเกิดปฏิกิริยาตอบสนองจากการรับสารนั้น 

 

ความส าคัญของการฟังและการดู 
การฟังและการดู เป็นกระบวนการรับสารที่มีประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ในชีวิตประจ าวัน

มนุษย์นั้นมีพฤติกรรมในการฟังและการดูสิ่งต่างๆ จ านวนมาก ความส าคัญของการฟังและการดูสรุป
ได้ดังนี้ 
  1. สร้างความรู้และเพ่ิมความคิด 

มนุษย์เริ่มฟังและดูตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งเป็นการเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากระดับที่ง่ายจนกระทั่งพัฒนาสู่
ระดับที่ยาก การฟังและการดูเป็นวิธีการหาความรู้อย่างหนึ่งอาจเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติเรื่องหนึ่ง 
ซึ่งท าให้รับความรู้และเพ่ิมความคิดของตนเอง 

2. สร้างความเพลิดเพลินจิตและสร้างความจรรโลงใจ 

การรับสารบางประเภทจะท าให้เกิดความเพลิดเพลินใจและสร้างความจรรโลงใจ บางครั้ง
หากเหนื่อยล้าจากการเรียนหรือการท างานมาทั้งวัน การฟังเพลงที่ไพเราะหรือดูภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ
อาจท าให้รู้สึกผ่อนคลาย และเป็นวิธีการพักผ่อนประเภทหนึ่ง นอกจากนี้เนื้อหาสาระของเรื่องนั้น 
ยังให้แง่คิดบางประการ ซึ่งอาจเป็นการกระตุ้นความรู้สึกของผู้รับสารได้อีกทางหนึ่ง 
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3. เสริมสร้างโลกทัศน์ให้กว้างไกล 

การรับสารที่หลากหลายอย่างสม่ าเสมอ ย่อมท าให้ผู้รับสารได้รับสิ่งแปลกใหม่ มากขึ้น 
ก่อให้เกิดความคิดและมีมุมมองใหม่ ซึ่งแตกต่างจากเรื่องที่เคยรับมาและเกิดการพัฒนาในอนาคต 

4. ใช้พัฒนาตัวเองและสังคม 

การรับสารด้วยการฟังและการดูท าให้เกิดความรู้สร้างความคิด สร้างความเพลิดเพลินใจและ
เสริมสร้างโลกทัศน์ของผู้รับสารให้กว้างไกล ผู้รับสารสามารถ น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันซึ่งสร้าง
ประโยชน์ผู้คนรอบข้างหรือหน่วยงาน และเป็นการพัฒนาสังคมได้ดีวิธีหนึ่ง 
 

ประเภทของสารที่ฟังและดู 
 การรับสารจากการฟังมักจะมาพร้อมกับการดูแทบจะทุกครั้งในการรับสาร สารที่ได้รับในแต่
ละวันนั้นมีหลายประเภท ประเภทของสารที่ฟังและดู แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. สารที่ให้ความรู้ 
เป็นการฟังและการดูข้อมูลข่าวสารต่างๆ การฟังและการดูเรื่องทางวิชาการและการฟังและ 

การดูเรื่องเก่ียวกับสาขาวิชาชีพที่ตนสนใจ แล้วน ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 
 2. สารที่โน้มน้าวใจ 

เป็นการฟังและการดูโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ เช่น โฆษณาสินค้าหรือโฆษณาหาเสียงการเชิญ
ชวนให้ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ การโต้วาที และการอภิปรายในเรื่อง ผู้รับสารควรมีวิจารญาณในการรับ
สารด้วย 

3. สารที่สร้างความจรรโลงใจ 

เป็นการรับสารที่ท าให้เกิดความเพลิดเพลินใจก่อให้เกิดความความสุข คลายความทุกข์ และ
ให้แง่คิดเตือนใจของผู้รับสาร เช่น การฟังนิทาน การฟังเพลง จรรโลงใจการดูการ์ตูนหรือภาพยนตร์ 
การฟังเทศน์ การฟังและการดูเรื่องที่ท าให้ตระหนักถึงคุณค่าต่างๆ ของชีวิต 

  
ส่วนประกอบของข้อความท่ีฟังและดู มีดังนี้ 
1. ใจความหลัก หมายถึง ข้อความที่ส าคัญที่สุดของเรื่องจะตัดออกไม่ได้ หากตัดออกแล้วจะ

ท าให้สาระส าคัญของเรื่องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

2. พลความ หมายถึง ข้อความที่มีความส าคัญน้อยกว่าใจความ มีหน้าที่ขยายใจความให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

ขั้นตอนการสรุปความจากการฟังและการดู มีดังนี ้
1. ขั้นรับสาร เมื่อฟังและดูเรื่องใดแล้วต้องท าความเข้าใจ จับประเด็นส าคัญหรือแนวคิด

ส าคัญของเรื่องที่ผู้ส่งสารรู้เรื่อง เข้าใจ ว่าเป็นเรื่องอไร 

2. ขั้นคิดสรุปความ เพ่ือให้เข้าใจสาระส าคัญของเรื่องทั้งหมด ด้วยการตั้งค าถามต่อจากการ
จับประเด็นส าคัญของเรื่องว่า เรื่องนั้นเกี่ยวกับใครท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร โดยสรุปใจความ
ส าคัญ 



 

75 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

3. สังเคราะห์ประโยชน์หรือข้อคิดที่ได้จากการฟังและการดู หลังจากสรุปเรื่องทั้งหมดได้แล้ว 
เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากการฟังและการดูยิ่งขึ้น ผู้รับสารควรคิดต่อว่าเราได้อะไรจากเรื่องนั้นบ้าง  
จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร  

4. ขั้นเรียบเรียงบทสรุป น าใจความส าคัญมาเรียบเรียงใหม่ด้วยส านวนของผู้สรุปเองอย่าง
สั้นๆ และได้ใจความ 

 

หลักการในการฟังและการดู 
            ทักษะการฟังและการดูเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ผู้รับสารแต่ละคนก็มีความสามารถใน
การฟังและการดูที่แตกต่างกัน ดังที่เราจะพบว่าในบางครั้งผู้ฟังหรือผู้ดูหลายคนฟังและดูในเรื่อง
เดียวกัน แต่เข้าใจเนื้อหาในเรื่องนั้นแตกต่างกัน การพัฒนาศักยภาพการฟังและการดูที่ดีมีหลักการ
ดังนี้ 

1. เตรียมตัวให้พร้อมก่อนรับสาร 

 การฟังและการดูเรื่องราวต่างๆ ผู้รับสารที่ดีควรมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ มีสุขภาพดี 
พักผ่อนอย่างเพียงพอก่อนการรับสารและศึกษาเนื้อหาที่จะฟังคร่าวๆ มาก่อน 

 2. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการรับสาร 

 ผู้รับสารที่ดีควรก าหนดจุดมุ่งหมายในการรับสารทุกครั้ง เช่น เพ่ือความรู้ เพ่ือความ
เพลิดเพลิน เพ่ือให้ได้ข้อคิด การก าหนดจุดมุ่งหมายในการรับสารจะท าให้ผู้ฟังเกิดประโยชน์สูงสุดใน
การรับสาร 

3. มีสมาธิในการรับสาร 

สมาธิเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะช่วยให้เราท าความเข้าใจในการรับสาร โดยการก าหนดจิตใจให้จด
จ่อและตั้งใจรับสารเรื่องนั้นๆ โดยไม่มีความคิดอ่ืนมาปะปน สมาธิเป็นสิ่งที่สร้างได้ค่อนข้างยาก แต่ละ
คนมีสมาธิยาวและสั้นไม่เท่ากัน เมื่อฝึกรับสารมีสมาธิอย่างต่อเนื่องย่อมส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
รับสารได้เป็นอย่างดี 
 4. ไม่มีอคติวางใจให้เป็นกลาง 

อคติ คือความล าเอียง ล าเอียงเพราะรัก หลง โกรธ และกลัว การมีอคติต่อเรื่องที่จะรับสาร 
และต่อตัวผู้ส่งสาร ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นกับผู้รับสารที่ดี ผู้รับสารที่ดีควรวางใจให้เป็นกลาง เพ่ือที่จะ
พิจารณาเรื่องที่รับสารได้อย่างมีเหตุผล ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ซึ่งจะก่อประโยชน์สูงสุดใน
การฟังและการดู 

5. จับใจความส าคัญของเรื่องได้ 
 ผู้รับสารที่ดีควรจับประเด็นส าคัญของเรื่องที่รับสาร บางครั้งผู้ส่งสารอาจแสดงเรื่องราวที่ไม่มี
สาระเพียงพอ สารนั้นเน้นความสนุกสานามากจนเกินไป ผู้รับสารจึงควรตั้งใจมีสมาธิในการค้นหา
สาระที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อมายังผู้รับสาร นอกจากการจับใจความของเรื่องที่รับสารแล้วผู้รับสารควร
สรุปความคิดรวมยอดของเรื่องที่รับสารในครั้งนั้นด้วย 
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6. จดบันทึกเรื่องท่ีฟังและดู 

การจดบันทึกสิ่งที่ได้รับสาร จะท าให้จดจ าเรื่องรับสารได้ดีขึ้น และหากต้องการทบทวนเรื่อง
ที่รับสาร ผู้รับสารสามารถน ากลับมาอ่านทบทวนได้ใหม่ ในการจดบันทึกจะจดบันทึกเฉพาะประเด็นที่
ส าคัญของสารที่ได้รับ 

 7. น าสิ่งทีฟั่งและดูมาปรับใช้ในชีวิตตนเอง 
 ผู้รับสารที่ดีควรน าเรื่องที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน หากเป็นเรื่องที่ดีควรน าไป
เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ เช่น รับสารเรื่องข้อควรปฏิบัติในการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ
รับสารแล้วน าไปประกอบการตัดสินใจในการใช้สิทธิเลือกตั้ง หากเรื่องที่รับสารเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ควร
หลีกเลี่ยงไม่ควรปฏิบัติตาม เช่น รับสารเรื่องการเล่นการพนัน การดื่มสุราในที่สาธารณะ การสูบบุหรี่
ในที่สาธารณะ เป็นต้น 

 

 กระบวนการฟังและการดู เป็นขั้นตอนที่ผู้รับสารควรเรียนรู้ เพ่ือจะได้ทราบถึงการรับสารแต่
ละครั้งนั้นตนเองมีกระบวนการรับสารอยู่ในระดับใด กระบวนการฟังและการดู มีกระบวนการดังนี้ 

1. ขั้นได้ยินและพบเห็น เป็นขั้นต้นของการรับสาร เมื่อมีคลื่นเสียงมากระทบกับโสตประสาท
หรือได้เห็นภาพที่ปรากฏอยู่ในสายตา 

2. ขั้นพิจารณาแยกแยะเสียงที่ได้ยินหรือภาพที่เห็น ว่าเป็นเสียงอะไรหรือภาพอะไร คน สัตว์ 
สิ่งของ หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  

3. ขั้นยอมรับ เป็นขั้นตอนที่ต่อจากขั้นพิจารณา ผู้ฟังหรือผู้ดูอาจยอมรับหรือปฏิเสธว่า
ข้อความที่ได้ยินหรือภาพท่ีเห็น สื่อความหมายได้หรือไม่ 

4. ขั้นตีความ เป็นขั้นที่ผู้ฟังหรือผู้ดูต้องแปลความหมายหรือตีความหมายของสิ่งที่ได้ยินหรือ
ได้เห็น ให้ตรงกับจุดประสงค์ของผู้ส่งสารที่ต้องการสื่อถึงผู้รับสาร เนื่องจากสารที่ส่งมาอาจอยู่ใน
รูปแบบของสารที่มคีวามหมายโดยนัย 

5. ขั้นเข้าใจ เป็นขั้นที่ผู้ฟังหรือผู้ดูท าความเข้าใจกับข้อความที่ได้ยินหรือภาพที่ได้เห็น  
6. ขั้นน าไปใช้ เป็นขั้นที่พิจารณาจนเข้าใจ อย่างท่องแท้ ผู้ฟังและผู้ดูจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง

จากการรับสารโดยการน าประโยชน์จากสารที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง 
 

มารยาทในการฟังและการดู  
 การรับสารในที่สาธารณะ การมีมารยาทในการรับสารเป็นเรื่องส าคัญเพราะถือเป็นมารยาท
ทางสังคมอย่างหนึ่งที่มนุษย์ควรมี มารยาทพ้ืนฐานในการฟังและดูสรุปได้ดังนี้ 
   1. ควรเดินทางไปถึงสถานที่จัดงานอย่างน้อย 15 นาที เพื่อจะได้ไม่รบกวนผู้อ่ืนขณะฟังและดู
การแสดงและควรนั่งตามล าดับก่อนหลัง 

2. ควรแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ หากงานที่จัดเป็นทางการควรสวมเสื้อผ้าที่สุภาพเรียบร้อย 
และควรสวมรองเท้าท่ีมีลักษณะหุ้มส้นเท้า 

3. ให้เกียรติผู้พูดหรือผู้สื่อสารเมื่อมีการแนะน าตัวด้วยการปรบมือ และปรบมืออีกครั้งเมื่อจบ
กระบวนการสื่อสาร 
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4. ตั้งใจดูและฟังการสื่อสารอย่างส ารวม ไม่พูดคุยหรือวิจารณ์ผู้ส่งสารด้วยเสียงที่ดัง เพราะ
เป็นการรบกวนผู้อื่น 

5. รักษาความสงบ ไม่รบกวนสมาธิผู้อื่นด้วยการกระท าใดๆ ที่แสดงถึงการรบกวนการฟังและ
ดูของผู้อื่น 

6. ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมต่อผู้อื่นขณะฟังหรือดูการแสดง เมื่อผู้รับสารไม่พอใจในบางสิ่ง
บางอย่างจากการสื่อสารของผู้ส่งสาร 

7. ควรปิดเสียงหรือตั้งระบบแจ้งเตือนเป็นแบบสั่นเตือน หรือปิดเครื่องมือสื่อสาร หากมีธุระ
จ าเป็นควรใช้ระบบฝากข้อความ 

8. สบสายตาผู้พูดหรือผู้ส่งสารเพ่ือแสดงความสนใจในการสื่อสาร และไม่ควรท ากิจกรรม
อย่างอ่ืนขณะรับสาร 

 

 การเลือกสื่อในการฟังและการดู 
 ปัจจุบันช่องทางการน าข้อมูลในการดูและฟังมีจ านวนมาก ดังนั้นผู้เรียนควรรู้จักสื่อที่จะดูและ
ฟัง เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว ควรวิเคราะห์ วิจารณ์ เพ่ือน าไปใช้ในทางสร้างสรรค์ ผลที่ตามมาจากการดู
และการฟังจะเป็นผลบวกหรือลบแก่สังคมนั้นขึ้นอยู่กับการน าไปใช้ นั่นคือผลดีและเกิดแก่สังคม เมื่อผู้
ดูและผู้ฟังน าผลที่ได้นั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์ ดังนั้นในฐานะผู้รับสารจึงควรเรียนรู้ประเภทและการ
เลือกสื่อในการฟังและการดู เพ่ือแยกแยะน าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งประเภทของสื่อที่มักใช้ในการฟังและ
การดมูีดังนี ้

1. สื่อโฆษณา สื่อประเภทนี้ผู้รับสารต้องรู้จักจุดมุ่งหมายในการการส่งสาร เพราะส่วนใหญ่จะ
เป็นการสื่อให้ผู้รับสารรู้สึกคล้อยตาม บางสื่ออาจไม่สมเหตุสมผล ผู้รับสารควรพิจารณาไตร่ตรองก่อน
ตัดสินใจ 

2. สื่อเพ่ือความบันเทิง สื่อเหล่านี้ผู้รับสารต้องระมัดระวัง ใช้วิจารณญาณประกอบการ
ตัดสินใจในการรับสาร ปัจจุบันรายการโทรทัศน์จะมีการแนะน าในจุดมุ่งหมายของแต่ละรายการว่า
เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายใด เพราะเชื่อกันว่าผู้ใดขาดความคิดในเชิงสร้างสรรค์แล้ว สื่อบันเทิงอาจส่ง
ผลร้ายต่อสังคมได้ เช่น ผู้ดูเอาตัวอย่าง การปล้น การฆ่า การข่มขืนกระท าช าเรา การฆ่าตัวตาย การ
ข่มขืน โดยเอาตัวอย่างจากสื่อท่ีได้รับ 

3. ข่าวจากสื่อต่างๆ สื่อประเภทนี้ผู้รับสารควรมีความพร้อมพอสมควร เพราะต้องรู้จักที่มา
ของแหล่งข่าว ผู้น าเสนอข่าว การจับประเด็น  ความมีเหตุผล รู้จักเปรียบเทียบเนื้อหาจากที่มาของ
ข่าวหลายๆ แหล่ง 

4. การปาฐกถา เนื้อหาประเภทการปาฐกถานั้นผู้รับสารต้องรับสารอย่างมีสมาธิ เพ่ือจับ
ประเด็นให้ได้ และก่อนตัดสินใจเชื่อหรือน าข้อมูลส่วนใดไปใช้ประโยชน์ ผู้รับสารควรมีความรู้พ้ืนฐาน
ในเรื่องที่รับสารนั้นอยู่บ้าง 

5. ค ากล่าวสุนทรพจน์ สื่อประเภทนี้ส่วนใหญ่จะไม่ยาวนัก และมีความที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ใช้
ภาษาอย่างละเมียดละไม ผู้รับสารจะต้องรู้จักกลั่นกรองสิ่งที่ดีไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อชีวิต
ของตนเอง 
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 การฟังและการดูจากสื่อบุคคล 

การสื่อสารกับบุคคล เช่น การรับสารจากผู้บั งคับบัญชาหรือหัวหน้างานสั่ งไปยัง
ผู้ใต้บังคับบัญชาอาจเป็นการแจ้งให้ทราบ การสั่งงาน การรับค าสั่งหรือข้อและน าการปฏิบัติงานมี
หลักการดังนี้ 

1. ใช้ความคิดไตร่ตรองเพ่ือท าความเข้าใจสารนั้น และจับใจความส าคัญเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. มีสติในการรับสาร มีสมาธิในการรับสารเพ่ือติดตามค าสั่งหรือข้อแนะน า จากบุคคลผู้ที่ท า
หน้าที่เป็นผู้ส่งสาร 

3. จดบันทึกค าสั่งของผู้ส่งสารได้เข้าใจได้อย่างชัดเจน เพ่ือน าไปปฏิบัติให้ถูกต้อง 
4. ผู้รับสารควรทบทวนค าสั่งเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง ว่าตรงกับเจตนาของผู้ส่ง

สารหรือไม่ หากไม่ตรงตามเจตนาควรซักถามให้เข้าใจก่อนจบกระบวนการสื่อสาร 

5. หากไม่เข้าใจในการรับสาร ผู้รับสารควรซักถามผู้ส่งสารให้เข้าใจก่อนจบกระบวนการ
สื่อสาร เพ่ือสามารถปฏิบัติตามค าสั่งตรงตามวัตถุประสงค์ 
 

 การฟังและการดูสารจากการสื่อสารมวลชน 

       สารจากการสื่อสารมวลชนมีหลายรูปแบบ เช่น ต าราเรียน วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ การฟังและการ
ดูจากการสื่อสารมวลชนผู้รับสารควรจับใจความส าคัญหรือประเด็นส าคัญของสารนั้น การฟังและการ
ดูสารจากการสื่อสารมวลชน มีหลักการรับสารดังนี้ 

1. ตั้งใจฟังและดูสารนั้นอย่างมีสมาธิ เพื่อให้สามารถจับใจความหลักและใจความรองของสาร
นั้นได ้อาจใช้น ามาใช้อ้างอิงเมื่อผู้รับสารน าเสนอต่อผู้รับสารผู้อ่ืนต่อไป 

2. จดบันทึกเนื้อหา สาระส าคัญของสาร บันทึก วัน เวลา และแหล่งที่มาของสารที่ฟังและดู
ได้เพ่ือน ามาใช้อ้างอิง เมื่อผู้รับสารน าเสนอต่อผู้รับสารผู้อ่ืนต่อไป 

3. พยายามจับประเด็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือความรู้สึกของสารที่
ได้รับ เพราะข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในการสื่อสารมวลชนในยุคปัจจุบันมีความหลากหลาย ผู้รับข้อมูล
ข่าวสารอาจรับข้อมูลที่เป็นเท็จได้ 
 

 การฟังและการดูสารจากแหล่งเรียนรู้ 
           แหล่งเรียนรู้แต่ละพ้ืนที่ของประเทศไทยนั้น มีความแตกต่างตามบริบทของพื้นที่ การฟังและ
การดูเพ่ือให้เกิดความรู้นั้น อาจเกิดจากการรับสารจากปราชญ์ในพ้ืนที่ หรือผู้รู้ที่ผ่านการศึกษาใน
แหล่งเรียนรู้นั้นมาอย่างลุ่มลึก หลักการฟังและการดูสารจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีดังนี้ 

1. ฟังและดูสารโดยจิตใจจดจ่อกับเรื่องนั้น โดยการตั้งสติ ตัดเรื่องที่ท าให้คิดกังวลใจออกไป
จากจิตใจตนเอง แล้วตั้งใจฟังและดูอย่างมีสมาธิ 

2. จับใจความส าคัญของสารที่ได้รับ ในการรับสารในบางครั้งผู้ให้ความรู้อาจให้ข้อมูลที่นอก
ประเด็น ดังนั้นผู้รับสารควรจับใจความส าคัญในประเด็นหลักให้ได้  

3. มีวิจารณญาณในการฟังและการดู สารบางอย่างอาจมาจากความเชื่อที่ไม่สามารถพิสูจน์
ได้ หรืออาจมาจากเรื่องเล่าต่อๆ กันมา ดังนั้นผู้รับสารควรมีวิจารณญาณในการรับสาร 
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3. บันทึกเนื้อหาส าคัญของสาร หลังจากการรับสารอย่างมีสมาธิและจับประเด็นส าคัญของ
เรื่องได้แล้ว เพ่ือป้องกันการลืมและสามารถกลับไปอ่านซ้ าได้ ผู้รับสารควรจดบันทึกลงในสมุดบันทึก
ด้วยภาษาและวิธีการเขียนของตนเอง 
 

แนวทางในการฟังและดูอย่างสร้างสรรค์ 
1. ควรเข้าใจหมายของศัพท์ในการสื่อสาร 

หลักเบื้องต้นของการจับใจความของสารที่ฟังและดูนั้น คือผู้รับสารควรเข้าใจความหมายของ
ค าศัพท์ ส านวน ประโยค และข้อความที่รับสาร สารอาจมาในรูปแบบการบรรยายการอภิปรายและ
เสวนา 

2. ควรหาประโยคใจความส าคัญ 

ข้อความแต่ละข้อความจะมีใจความส าคัญและใจความส าคัญของเรื่องจะอยู่ที่ประโยค
ใจความส าคัญ ซึ่งเรียกว่าประโยคใจความส าคัญ ประโยคใจความส าคัญในตอนใดตอนหนึ่งของ
ข้อความ โดยปกติจะปรากฏในตอนต้น ตอนกลาง ตอนท้าย หรืออยู่ตอนต้นและตอนท้ายของ
ข้อความผู้รับสารจะต้องรู้จักสังเกต และเข้าใจในการปรากฎของใจความส าคัญในตอนต่างๆ ของ
ข้อความ จึงจะช่วยให้จับใจความได้ดีขึ้น 

3. ควรเข้าใจในลักษณะของประโยคใจความ 

ประโยคใจความคือข้อความที่เป็นความคิดหลัก ซึ่งมักจะมีเนื้อหาตรงกับหัวข้อเรื่อง เช่น 
เรื่อง “จักรยาน” ความคิดหลักคือ จักรยานเป็นพาหนะชนิดหนึ่งที่ต้องใช้แรงคนในการเคลื่อนที่ แต่
การฟังเรื่องราวจากการพูดบางครั้งนั้นไม่มีหัวข้อ แต่จะพูดตามล าดับของเนื้อหา ดังนั้นการจับใจความ
ส าคัญต้องฟังให้ตลอดเรื่องและจับใจความว่า พูดถึงเรื่องอะไร จับประเด็นหัวเรื่อง เรื่องเป็นอย่างไร 
สาระส าคัญหรือใจความส าคัญของเรื่องเป็นอย่างไร 

4. ควรรู้จักประเภทของสาร 

สารที่ฟังและดูมีหลายประเภท ผู้ฟังจะต้องแยกแยะประเภทและสรุปสารได้ว่า เป็นสาร
ประเภทข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น เป็นค าทักทายปราศรัย ข่าว ละคร หรือสารคดี เพ่ือจะได้จับประเด็น
และแยกประเภทของสารได้ 

5. ต้องตีความให้ได้ตามเจตนาของผู้ส่งสาร 

ผู้ส่งสารมีเจตนาที่จะต้องส่งสารต่างๆ ผู้ส่งสารบางคนต้องการให้ความรู้ บางคนต้องการโน้ม
น้าวใจ บางคนต้องการส่งสารเพื่อสื่อความหมายอื่นๆ ผู้ฟังและดูควรวิเคราะห์เจตนาของผู้ส่งสารให้ได้
เพ่ือจะได้จับใจความส าคัญของสารนั้นได้ 

6. ตั้งใจฟังและดูให้ตลอดเรื่อง 
ผู้รับสารควรพยายามท าความเข้าใจสารต่างๆ ให้ตลอดเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องยาวสลับซับซ้อน

นั้นควรตั้งใจเป็นพิเศษและพยายามจับประเด็นหัวเรื่อง รวมทั้งกริยาอาการ ภาพและเครื่องหมายอื่นๆ 
ของผู้ส่งสารด้วยความตั้งใจ 
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7. สรุปใจความส าคัญ 

เป็นขั้นตอนขั้นสุดท้ายของการฟังและการดู คือการสรุปให้ได้ว่า เรื่อง อะไร ใคร ท าอะไร ที่
ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และท าไม หรือบางเรื่องอาจสรุปไม่ได้ประเด็นครบทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสารที่
ฟังและดูนั้นจะมีปริมาณใจความส าคัญครบถ้วนมากน้อยเพียงใด 

 

วิจารณญาณในการฟังและการดู 
            วิจารณญาณในการฟังและดู คือการรับสารโดยเข้าใจเนื้อหาสาระ ใช้ปัญญาคิดใคร่ครวญ
อาศัยความรู้ ความคิด เหตุผล และประสบการประกอบแล้วสามารถน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม การ
ฟังและการดูที่ก่อให้เกิดวิจารณญาณนั้นมีขั้นตอนในการพัฒนาเป็นล าดับบางกรณีอาจเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว บางกรณีอาจต้องอาศัยเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานความรู้ประสบการณ์ของผู้รับสารและ
ความซับซ้อนและเรื่องของสารที่รับมา 
 

 ขั้นตอนในการฟังและการดูอย่างมีวิจารณญาณ มีดังนี ้
1. ฟังและดูให้เข้าใจเรื่อง เมื่อรับสารเรื่องใดก็ตามผู้รับสารจะต้องตั้งใจรับสารเรื่องนั้นให้

เข้าใจตลอดเรื่องให้รู้ว่าเนื้อเรื่องเป็นอย่างไร มีสาระส าคัญอะไรบ้าง พยายามท าความเข้าใจ
รายละเอียดทั้งหมด 

2. วิเคราะห์เรื่อง ผู้รับสารจะต้องพิจารณาว่าเรื่องเป็นประเภทใด เป็นข่าวบทความเรื่องสั้น 
นิทาน นิยาย บทสนทนา สารคดี ละคร เป็นเรื่องร้อยแก้วหรือร้อยกรอง เป็นเรื่องจริงหรือแต่งขึ้น 
ควรวิเคราะห์ลักษณะต่างๆ ของตัวละครในเรื่อง และวิธีในการเสนอสารของผู้ส่งสารให้เข้าใจ 

3. วินิจฉัยเรื่อง คือการพิจารณาเรื่องที่รับสารว่าเป็นข้อเท็จจริง ความรู้สึกความคิดเห็น และ
ผู้ส่งสารมีเจตนาอย่างไรในการพูดการแสดง อาจจะมีเจตนาที่โน้มน้าวใจจรรโลงใจ หรือแสดงความ
คิดเห็น เป็นเรื่องท่ีมีเหตุมีผลมีหลักฐานน่าเชื่อถือหรือไม่ มีคุณค่าและคุณประโยชน์มากน้อยเพียงใด 

 

วิจารณญาณในการฟังและดูสารที่ให้ความรู้ 
 สารที่ให้ความรู้บางกรณีสามารถเข้าใจได้ง่าย แต่บางกรณีเป็นสารที่ซับซ้อนจนส่งผลให้เข้าใจ
ยาก ต้องใช้การพินิจพิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับว่า ผู้รับสารมีพ้ืนฐานในเรื่องที่รับสารนั้น
มากน้อยเพียงใด การรับสารแบบไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อนอาจส่งผลให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจผิดใน
เนื้อหาของสารได้ ข้อแนะน าในการรับสารที่ให้ความรู้โดยใช้วิจารณญาณมีดังนี้ 

1. เมื่อได้รับสารที่ให้ความรู้เรื่องใดแล้วนั้น ต้องพิจารณาว่าเรื่องนั้นมีคุณค่าหรือมีประโยชน์
ควรแก่การใช้วิจารณญาณมากน้อยเพียงใด 

2. เรื่องที่ใช้วิจารณญาณในการรับสาร เช่น ข่าว บทความ สาระคดี ข่าว หรือความรู้เรื่องใดก็
ตามควรรับสารด้วยความตั้งใจจับประเด็นให้ได้ ต้องตีความหรือพิจารณาว่าผู้ส่งสารต้องการส่งสารถึง
ผู้รับคืออะไร และตรวจสอบเปรียบเทียบกับผู้รับสารด้วยการน ามาพิจารณาเนื้อความว่าตรงหรือ
ใกล้เคียงกันหรือไม่อย่างไร หากเห็นว่าการดูและการฟังของเราต่างจากผู้อ่ืนก็ควรปรับปรุงแก้ไขให้
ทัศนะในการรับสารตรงกับผู้อื่น 
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3. ฝึกการแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น เจตคติของผู้ส่งสารหรือการแสดงต่อเรื่องที่ส่งสาร
ฝึกพิจารณาตัดสินใจว่าสารที่ฟังและดูนั้นเชื่อถือได้หรือไม่ และเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด 

4. ขณะที่รับสารควรบันทึกสาระส าคัญของเรื่องไว้โดยตลอด รวมทั้งประเด็นส าคัญไว้เพ่ือ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคม 

5. ประเมินสารที่ให้ความรู้ว่า มีความส าคัญมีคุณค่าและประโยชน์มากน้อยเพียงใด มีแง่คิด 
อะไรบ้าง และผู้ส่งสารมีกลวิธีในการถ่ายทอดทีด่ีและน่าสนใจอย่างไร 

6. น าคุณค่าประโยชน์ข้อคิด ความรู้และกลวิธีต่างๆ ที่ได้จากการรับสารไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิต การประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 

วิจารณญาณในการฟังและการดูสารที่โน้มน้าวใจ 

สารที่โน้มน้าวใจเป็นสารที่พบเป็นประจ าจากสื่อต่างๆ ซึ่งผู้ส่งสารอาจมีจุดมุ่งหมายหลาย
ประการทั้งที่ดีและไม่ดี มีประโยชน์และให้โทษ จุดมุ่งหมายที่ให้ประโยชน์ เช่นโน้มน้าวใจให้รักชาติ
บ้านเมือง ให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด ให้รักษาสิ่งแวดล้อม ให้รักษาสาธารณสมบัติและประพฤติแต่สิ่งที่ดี
งาม ในทางตรงข้ามผู้ส่งสารอาจจะมีจุดมุ่งหมายให้เกิดความเสียหาย มุ่งหมายที่จะโฆษณาชวนเชื่อ
หรือปลุกปั่น ยุยงส่งเสริมให้เกิดการแตกแยก ดังนั้นผู้รับสารต้องมีวิจารณญาณ คิดพิจารณาให้ดีว่า
สารนั้นสื่อความหมายเป็นไปในทางใด การฟังและการดูสารที่โน้มน้าวใจ ควรพิจารณาตามหัวข้อต่อนี้ 
 1. สารนั้นเรียกร้องความสนใจมากน้อยเพียงใดหรือสร้างความเชื่อถือของผู้ส่งสารมากน้อย
เพียงใด 

2. สารที่น ามาเสนอนั้น สนองความต้องการพ้ืนฐานของผู้ฟังและดูอย่างไร ท าให้เกิดความ
ปรารถนา ความสุขใจ หรือความว้าวุ่นขึ้นในใจมากน้อยเพียงใด 

3. สารได้เสนอแนวทางท่ีสนองความต้องการของผู้ฟังและดูหรือมีสิ่งใดแสดงความเห็นว่าหาก
ผู้ฟังและดูยอมรับข้อเสนอนั้นแล้วจะได้รับประโยชน์อะไร 

4. สารที่น ามาเสนอนั้นเร้าใจให้เชื่อถือเกี่ยวกับสิ่งใด และต้องการให้คิดปฏิบัติอย่างไรต่อไป 

5. ภาษาท่ีใช้ในการโน้มน้าวใจนั้นมีลักษณะท าให้ผู้ฟังและดูเกิดอารมณ์อย่างไร 

6. ผู้รับสารควรพิจารณาเนื้อหาที่รับได้กับตรรกะความเป็นจริงแห่งความเป็นไปได้ 
 

 วิจารณญาณในการฟังและการดูสารที่จรรโลงใจ 

           ความจรรโลงใจ คือสารที่ได้รับแล้วผู้รับสารมีจิตใจที่เบิดบาน สดใสขึ้น จิตใจยกระดับขึ้น 
สารที่ได้รับนั้นอาจได้รับในรูปแบบบทเพลง การดูละครภาพยนตร์ ค าประพันธ์ สุนทรพจน์ บทความ
สร้างสรรค์ ค าปราศรัย พระธรรมเทศนา โอวาท ฯลฯ เมื่อได้รับสารดังกล่าวแล้วจะเกิดความรู้สึก
สบายใจ สุขใจ คลายเครียด เกิดจินตนาการ มองเห็นภาพและเกิดความซาบซึ้ง สารที่จรรโลงใจจะ
ช่วยยกระดับจิตใจมนุษย์ให้สูงขึ้นมีความประณีตละเอียดละออขึ้น ในการฝึกให้มีวิจารณญาณในการ
รับสารประเภทนี้ควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ฟังและดูด้วยความตั้งใจ แต่ไม่เคร่งเครียด และควรท าให้สบายใจ 

2. ท าความเข้าใจในเนื้อหาที่ส าคัญ ใช้จินตนาการไปตามจุดประสงค์ของสารนั้น 
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3. ควรพิจารณาว่าสิ่งฟังและดูนั้น ให้ความจรรโลงในด้านใด อย่างไรและมากน้อยเพียงใด 
หากเรื่องนั้นต้องอาศัยเหตุผลในการรับสารควรพิจารณาว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ 

4. ควรพิจารณาภาษาและการแสดงของผู้ส่งสารว่าเหมาะสมกับรูปแบบเนื้อหาและผู้รับสาร
หรือไมแ่ละมากน้อยเพียงใด 

 

 การสรุปความจากการฟังและการดู 
            การสรุปความจากการฟังและการดู คือการจับใจความส าคัญจากเรื่องที่ฟังและดู และน ามา
เรียบเรียงใหม่อย่างสั้นๆ ให้รู้ว่าเป็นเรื่องอะไร มีใครท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ประโยชน์จาก
การสรุปความจากการฟังและการดู มีดังนี ้

1. เพื่อน าข้อมูลจากการฟังและการดูไปใช้ เช่น การน าข้อมูลที่ได้มาเขียนเรียงความ เพ่ือช่วย
ทบทวนความรู้ ความคิด ความจ า การน าใจความส าคัญไปใช้ในการติดต่อสื่อสาร สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้
การฟังและการดูได้ผลดียิ่งขึ้น 

2. เพ่ือความเพลิดเพลิน คือ การรับสารเพ่ือความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด สาร
ประเภทนี้ไม่เน้นความส าคัญของเนื้อหาสาระมากนัก และไม่จ าเป็นต้องมีสมาธิใจจดจ่อในการรับสาร
ในครั้งนั้น 

3. เพ่ือความจรรโลงใจ คือ การรับสารที่ก่อให้เกิดสติปัญญาหรือช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น 
ผู้รับสารต้องมีวิจารณญาณท่ีจะเชื่อหรือปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง 

4. เพ่ือประเมินผลและวิจารณ์ คือ การรับสารที่ต้องอาศัยความรู้อย่างละเอียด ถูกต้องใน
เรื่องท่ีจะประเมินหรือวิจารณ์ นอกจากนั้น ต้องมีใจเป็นธรรมไม่มีอคติต่อผู้สื่อสารหรือตัวสาร  
 

การวิเคราะห์และการประเมินค่าสารจากการฟังและการดู 
 การวิเคราะห์ประเมินค่าสารจากการฟังและการดู เป็นการน าข้อมูลที่ได้รับสารเข้ามา
พิจารณาในตัวผู้รับสาร ในประเด็นด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ดังนั้น
ประโยชน์จากการรับสารของผู้รับสารของแต่ละบุคคลจะไม่เท่ากัน สามารถจ าแนกวิธีการได้ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์สาร 

 เป็นการรับสารจากการฟังและการดู ผู้รับสารควรพิจารณาเนื้อหาเป็นส่วนๆ โดยอาศัยการ
ตรึกตรองด้วยเหตุผล สามารถแยกเนื้อหาส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 

2. การตีความ 

 นอกจากผู้รับสารจะแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นของสารได้แล้วขั้นตอนต่อไปคือ จะต้อง
พยายามเข้าใจความหมายที่แท้จริงของสารนั้นด้วย โดยอาศัยการตีความทั้งตีความตัวอักษร เนื้อหา 
และน้ าเสียงของสารเพราะสารบางประเภทจะมีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย 

 3. การวินิจฉัยเพ่ือประเมินค่า 
เป็นขั้นตอนการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบครอบเพ่ือหาคุณค่าของสารที่ส าคัญคือต้องตรึก

ตรองสารปราศจากอคติ และท าใจให้เป็นกลาง ไม่น าความชอบส่วนตัวหรืออคติส่วนตัวมาตัดสิน
ข้อมูลที่ได้รับมา 
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 การประเมินค่าการรับสาร 
 ในการรับสารจากการฟังและการดู กรณีที่ผู้รับสารสามารถเห็นผู้ส่งสารได้ด้วยตนเอง การ
สังเกตรูปลักษณ์ภายนอกและวิธีการสื่อสารพร้อมเนื้อหา เป็นวิธีการหนึ่งในการประเมินค่าจากสารที่
ได้รับ การประเมินค่าสารมีดังนี้ 

1. ท่าทีและการวางตัวของผู้ส่งสาร 

บุคลิกของผู้ส่งสาร เช่น การแต่งกาย การยิ้มแย้ม ความเชื่อมั่นในตัวเอง ความกระตือรือร้น 
ความสารถในการควบคุมตนเอง สิ่งเหล่านี้สามารถน ามาประเมินคุณค่าการเชื่อถือของการรับสารใน
ครั้งนั้นได ้

2. น้ าเสียง 
 น้ าเสียงของผู้ส่งสาร บ่งบอกถึงความมั่นใจในข้อมูลของตนเอง เช่น ความดังความน่าฟัง การ
ออกเสียงที่ถูกต้องชัดเจน ความเป็นกันเอง ความนุ่มนวลน่าฟังของเสียง อัตราการเร็ว การย้ า การ
เน้นของเสียงในประเด็นที่ส าคัญ 

3. อากัปกิริยาท่าทาง 
 การวางตัวการใช้อวัจนภาษาของผู้ส่งสาร เช่น การทรงตัว การเคลื่อนไหว การประสาน
สายตากับผู้ฟัง การใช้กิริยาให้เหมาะสมกับค าพูดและบรรยากาศของที่ประชุม 

4. ภาษาท่ีใช้ 
 ภาษาที่ผู้ส่งสารใช้ในการสื่อสาร จะมีส่วนช่วยในเรื่องของความน่าเชื่อถือของผู้รับสาร เช่น 
ความชัดเจนของภาษาที่ใช้สื่อสารและความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ไทย 

5. ความคิดและเนื้อหาสาระ 

การน าเสนอแนวคิดที่แปลกใหม่อย่างสร้างสรรค์ การน าเสนอที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจน
ข้อเท็จจริงถูกต้อง มีการอ้างอิงเหตุผลประกอบที่สัมพันธ์กันจะช่วยเสริมในการสื่อสารนั้นประสบ
ผลส าเร็จ 

6. การเรียบเรียงเนื้อเรื่อง 
การเรียบเรียงเนื้อเรื่องให้น่าสนใจ เช่น เริ่มอารัมภบทที่น่าสนใจ ล าดับเนื้อหาสาระได้ 

เหมาะสมและสรุปความคิดได้รัดกุม 

การประเมินค่ารับสารที่กล่าวมาข้างต้น ต้องเป็นเพียงแนวทางพ้ืนฐานหนึ่งในการประเมินค่า
สารที่ได้รับจากการฟังและการดู นักศึกษาสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมและใช้ประเมินค่าสารที่ได้รับมา
ได้อย่างหลากหลาย 

 

การพัฒนาการฟังและการดูให้มีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาการฟังและการดูให้มีประสิทธิภาพ ผู้ศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพได้ด้วยตนเอง
ด้วยการฝึกรับสารที่มีคุณค่าเป็นประจ า และฝึกวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารต่าง                                           
ลักษณะทั่วไปการพัฒนาการฟังและการดูที่มีประสิทธิภาพมีดังนี้ 

1. ฟังและดูด้วยความสนใจ ไม่ว่าเรื่องที่รับสารจะเป็นเรื่องยาก สลับซับซ้อนอย่างไรก็ตาม
ควรสนใจในผู้ส่งสาร โดยไม่เลือกว่าผู้ส่งสารคนนั้นเป็นคนพูดดี หรือพูดเก่ง ควรให้ความสนใจและ
พยายามเข้าใจความหมายที่ผู้ส่งสารสื่อสารออกมา 
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2. ฟังและดูโดยจับใจความ เรื่องที่รับสาร ควรพยายามรู้ความหมายของค าที่สื่ออกมา และ
ความหมายที่ผู้ส่งสารแสดงออกมาทางอากัปกิริยา ท่าทาง สีหน้า หรือแววตา 

3. ฟังและดูด้วยความอดทน เช่น อดทนต่อความร้อน ความหิวโหย ความกังวลใจในเรื่อง
ส่วนตัว 

4. ฟังและดูด้วยการสังเกตอย่างถี่ถ้วน เช่น สังเกตบุคลิกภาพของผู้ส่งสาร สังเกตการณ์
สื่อสารออกมาทางวาจาหรือถ้อยค า สังเกตองค์ความรู้ที่สื่ออกมา 

5. ฟังและดูโดยไม่คิดตอบโต้ในขณะที่ฟัง ไม่สอดแทรกความเชื่อหรือทัศนะคติส่วนตังเองลง
ไปในความคิดขณะรับสาร และควรรับสารอย่างมีสมาธิ 

6. ฟังและดูโดยไม่แสดงความคิดเห็นแทรกลงไปในขณะรับสาร เช่น ขณะที่ผู้บรรยายก าลัง
บรรยายอยู่บนเวที ไม่ควรถามค าถามที่สงสัยโดยทันที ควรรอให้ผู้บรรยายเปิดโอกาสให้ชักถาม 

7. ฟังและดูโดยท าความเข้าใจให้ตรงกันกับผู้ส่งสาร รับสารด้วยจิตที่ว่าง ปราศจากอคติต่อ
ผู้รับสาร พยายามเข้าถึงจิตใจของผู้ส่งสารนั้นให้ชัดเจน 

  
 การฟังและการดูให้มีประสิทธิภาพ    
             การฟังและการดูถือเป็นสิ่งส าคัญที่ควรยึดถือปฏิบัติ เพราะหากขาดมารยาทที่ดีจะท าให้
ขาดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการรับสาร นอกจากนี้ยังเป็นการไม่ให้เกียรติผู้ส่งสารและท าให้
เสียเวลาในการฟังและการดูไปอย่างเปล่าประโยชน์ การฟังและการดูให้มีประสิทธิภาพสรุปได้ดังนี้ 

1. การฟังหรือดูเฉพาะหน้าผู้ส่งสาร ควรส ารวมกิริยาอาการ สบตาผู้พูดเป็นระยะๆ ให้
พอเหมาะ ไม่ชิงพูดก่อนจะพูดจบความ เมื่อไม่เข้าใจให้ถามเมื่อพูดจบกระแสความ 

2. การฟังหรือดูในห้องประชุม ควรตั้งใจฟัง จดบันทึกสาระส าคัญ ไม่กระซิบพูดกัน ไม่ท ากิจ
ส่วนตัว ถ้าจะพูดให้ยกมือขออนุญาตจากประธานในที่ประชุมก่อน 

3. การฟังหรือดูในที่ประชุม การฟังหรือดูการพุดอภิปราย บรรยาย ปาฐกถา ต้องฟังด้วย
ความส ารวม แสดงความสนใจ ถ้าจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ควรรอให้การพูดนั้นสิ้นสุดลงก่อน 

           4. การฟังหรือดูในที่สาธารณะ ต้องรักษาความสงบเพ่ือไม่ให้รบกวนสมาธิของผู้พูด ไม่ควร
เดินเข้าออกพลุกพล่าน ไม่พูดคุยเสียงดัง ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความไม่รู้กาลเทศะและไม่ให้
เกียรติผู้พูด  

การรับสารโดยใช้ทักษะการฟัง การดูเพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลนั้น ผู้รับสารต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ใน
การฟัง การดู เพ่ือให้การรับสารมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการพิจารณาสาร แยกแยะข้อเท็จจริงและ
สรุปใจความส าคัญ วิเคราะห์ ใคร่ครวญ วินิจสารและประเมินค่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการหมั่น
ฝึกฝนเป็นประจ า จึงจะให้ให้ผู้รับสารน าสารที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
สัมฤทธิ์ผล 
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          สรุป    
      

การฟังและการดูในการสื่อสาร ในปัจจุบันมีสื่อหลายประเภทให้ผู้รับสารเลือกรับสารด้วย
ตนเอง ดังนั้นผู้รับสารควรเลือกสารให้เหมาะสมกับเพศ วัย การศึกษา หน้าที่การงาน และเกิด
ประโยชน์กับตนเองและสังคม ในการรับสารหลังจากรับสารแล้วผู้รับสารควรน าสารนั้นมาวิเคราะห์ 
ข้อดีข้อเสียข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและสังเคราะห์ความรู้นั้นให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ใน
การฟังและการดูผู้รับสารไม่อาจจะจดจ าสารที่ฟังและดูได้ทั้งหมด ผู้รับสารควรฝึกด้วยวิธีการรับสาร
และจดจ าให้มากขึ้น อาจท าการจดบันทึกสารที่ได้จากการฟังและการดู การจดบันทึกประเด็นต่างๆ 
จะช่วยให้จ าได้ดีขึ้น เพราะการได้เขียนท าให้สิ่งนั้นผ่านประสาทตาและประสาทสัมผัสของเราอีกครั้ง
หนึ่งเป็นการช่วยย้ าเตือนความจ าของเราให้ดีขึ้น                                                           
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แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  
 

ตอนที่ 1 ให้นักศึกษาท าเครื่องหมาย X ทับข้อที่ถูกท่ีสุด 

 

1. ข้อใดคือความหมายของการฟังและการดู 
 ก. การรับรู้จากการสัมผัส รับรู้ ตีความ เข้าใจ และเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง  

 ข. การรับสารโดยผ่านสื่อ รับรู้ ตีความ เข้าใจ และเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง 
 ค. การรับรู้จากการเรียนรู้ สัมผัส ตีความ เข้าใจ และเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง 
 ง. การรับสารผ่านโสตประสาท รับรู้ ตีความ เข้าใจ และเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง 
 

2. “การรับสารที่หลากหลายอย่างสม่ าเสมอ เปิดรับสิ่งแปลกใหม่” คือความส าคัญของการฟังและการ
ดูประเภทใด 

ก. ใช้พัฒนาตนเองและสังคม 

ข. เสริมสร้างโลกทัศน์ให้กว้างไกล 

ค. สร้างความรู้และเพ่ิมความคิด 

ง. สร้างความเพลิดเพลินจิตและสร้างความจรรโลงใจ 

 

3. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการฟังและการดูสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ         

 ก.การจับประเด็นส าคัญ                                 
 ข.การตรวจสอบเปรียบเทียบ        

 ค.การวิเคราะห์ และการตีความ         
 ง.การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 

 

4. “ฟังหู ไว้หู” เป็นส านวนที่มีความหมายตรงกับการรับสื่อในข้อใด   

 ก. เชื่อสื่อแรกที่ได้รับมากกว่าสื่อรองอ่ืนๆ                 
 ข. เชื่อสื่อแรกที่ได้รับมากกว่าสื่อรองอ่ืนๆ                
 ค. ท าใจเป็นกลางก่อนตรวจสอบข้อเท็จจริงของสื่อ 

 ง. ไม่ไว้วางใจสื่อท่ีได้รับ  และไม่ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของสื่อ 

 

5.  สื่อประเภทใด ที่ผู้รับสารต้องรู้แหล่งที่มาของสาร และผู้รับสารต้องมีความพร้อมพอสมควรทีจ่ะรับ
สารนั้น 

ก. ข่าวสาร  ข. สื่อโฆษณา 
ค. การปาฐกถา  ง. สื่อเพ่ือความบันเทิง 
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6. “เป็นการรับสารจากการฟังและการดู ผู้รับสารควรพิจารณาเนื้อหาเป็นส่วนๆ                             
โดยอาศัยการตรึกตรองด้วยเหตุผล” จากค ากล่าวนี้มีความหมายตรงกับข้อใด 

ก. การวิเคราะห์สาร  ข. การตีความ 

ค. การวินิจฉัยเพ่ือประเมินค่า ง. สรุปใจความความส าคัญของสาร 

 

7. ผู้ส่งสารที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร 

ก. ปิติเป็นคนที่พูดจาชัดเจน และชอบขยับตัวในขณะทีพู่ดตลอดเวลา 
ข. มานีใช้ภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการขณะพูดในที่ประชุม 

ค. มานะใช้น้ าเสียงนุ่มนวล และสบตาผู้ฟังตลอดเวลาขณะที่พูดในห้องสัมมนา 
ง. ชูใจใช้น้ าเสียงไพเราะ วางตัวสุภาพและใส่เสื้อรัดรูปในขณะพูดเปิดงานส าคัญ 

 

8. ข้อใดเรียงล าดับ หลักการฟังและการดู ได้ถูกต้อง 
ก. ไม่มีอคติ/เตรียมตัวให้พร้อม/ก าหนดจุดมุ่งหมาย/มีสมาธิ/จับใจความส าคัญของเรื่องได้/

จดบันทึก/น ามาปรับใช้ในชีวิตตนเอง 
ข. ก าหนดจุดมุ่งหมาย/เตรียมตัวให้พร้อม/ มีสมาธิ/ไม่มีอคติ/จับใจความส าคัญของเรื่องได้/

จดบันทึก/น ามาปรับใช้ในชีวิตตนเอง 
ค. เตรียมตัวให้พร้อม/ก าหนดจุดมุ่งหมาย/มีสมาธิ/ไม่มีอคติ/จับใจความส าคัญของเรื่องได้/

จดบันทึก/น ามาปรับใช้ในชีวิตตนเอง 
ง. ก าหนดจุดมุ่งหมาย/ไม่มีอคติ/เตรียมตัวให้พร้อม/ มีสมาธิ/จับใจความส าคัญของเรื่องได้/

จดบันทึก/น ามาปรับใช้ในชีวิตตนเอง 
 

9. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกบัหลักการฟังและดูสารจากสื่อบุคคล 

ก. ใช้ความคิดไตร่ตรองเพ่ือท าความเข้าใจสารนั้น และจับใจความส าคัญเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข. ตั้งใจรับสาร มีสมาธิในการรับสารเพ่ือติดตามค าสั่งหรือข้อแนะน า จากบุคคลที่ท าหน้าเป็น                 
ผู้ส่งสาร 

ค. จดบันทึกค าสั่งของผู้ส่งสารให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน 

ง. ผู้รับสาร ไม่จ าเป็นต้องทวนค าสั่งเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง 
  

10. ข้อใดไม่ใช่หลักส าคัญในการฟังและดูจากการสื่อสารมวลชน  
ก. ตั้งใจฟังและดูสารนั้นมีสมาธิ เพ่ือให้สามารถจับใจความหลักของสารนั้นได้ 
ข. จดบันทึกเนื้อหาสาระส าคัญของสาร 

ค. พยายามจับประเด็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือความรู้สึกของสารที่
ได้รับ 

ง. ผู้รับสารควรซักถามผู้ส่งสารให้เข้าใจก่อนจะจบกระบวนการรับสาร 
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11. ข้อใดคือลักษณะการฟังและดูสารจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 ก. ฟังและดูสารโดยจิตใจจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้น 

ข. บันทึกเนื้อหาส าคัญของสาร 

ค. จับใจความส าคัญว่าสารที่ได้รับมีสารอย่างไร 

ง. ถูกทุกข้อ 

 

12. ข้อใดไม่ไช่การประเมินค่าการรับสาร 

 ก. บุคลิกภาพของผู้ส่งสาร 

 ข. น้ าเสียงของผู้ส่งสาร 

 ค. พาหนะของผู้ส่งสาร 

 ง. เนื้อหาสาระของผู้ส่งสารที่น ามาส่งสาร 

 

13. ควรปฏิบัติอย่างไร ในการรับสารที่ให้ความรู้ที่ต้องใช้วิจารณญาณ 

ก. หาความรู้ในเนื้อหาที่จะรับสารมาก่อน  
ข. ฟังและดูด้วยความตั้งใจ แต่ไม่เคร่งเครียด และท าใจให้สบาย 

ค. ควรพิจารณาภาษาว่าเหมาะสมกับรูปแบบเนื้อหา 
ง. ประเมินสารที่ให้ความรู้ มีความส าคัญมีคุณค่าและประโยชน์มากน้อยเพียงใด 

 

14. “การรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ อาจเป็นโรคพยาธิ” ข้อความนี้เป็นข้อเท็จจริงที่มีลักษณะ
อย่างไร       
 ก. เป็นความจริงตามธรรมชาติ       
 ข. มีความสมเหตุสมผล        

 ค. ไม่มีความเป็นไปได้       
 ง. มีความเป็นไปได้ 
 

15. การฝึกใหต้นเองมีวิจารณญาณในสารประเภทจรรโลงใจ ควรปฏิบัติอย่างไร 

ก. ฟังและดูด้วยความตั้งใจแต่ไม่เคร่งเครียดควรท าใจให้สบาย 

ข. สังเกตภาษาท่ีใช้มีลักษณะท าให้ผู้ฟังและดูเกิดอารมณ์อย่างไร 

ค. ฝึกแยกแยะข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นเจตคติของผู้ส่งสาร 

ง. ขณะที่รับสารควรบันทึกสาระส าคัญของเรื่องไว้โดยตลอด 

 

16. ข้อใดเรียงล าดับกระบวนการฟังและการดูได้ถูกต้อง  
ก. ขั้นได้ยินหรือเห็น ขั้นพิจารณาแยกแยะ ขั้นยอมรับ ขั้นตีความ ขั้นเข้าใจ ขั้นน าไปใช้ 
ข. ขั้นพิจารณาแยกแยะ ขั้นยอมรับ ขั้นตีความ ขั้นได้ยินหรือเห็น ขั้นเข้าใจ ขั้นน าไปใช้ 
ค. ขั้นได้ยินหรือเห็น ขั้นพิจารณาแยกแยะ ขั้นตีความ ขั้นยอมรับ ขั้นเข้าใจ ขั้นน าไปใช้ 
ง. ขั้นพิจารณาแยกแยะ ขั้นตีความ ขั้นได้ยินหรือเห็น ขั้นยอมรับ ขั้นเข้าใจ ขั้นน าไปใช้ 
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17. ข้อใดไม่ใช่พ้ืนฐานในการฟังและการดู 
ก. ไปถึงสถานที่จัดงานก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาท ี

ข. แต่งกายตามความชอบของตนเอง 
ค. ตั้งใจฟังหรือดูการแสดงด้วยอาการส ารวม 

ง. ไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมต่อผู้อ่ืน 

 

18. ข้อความใดเป็นข้อคิดเห็น         

ก. ไก่เป็นสัตว์จ าพวกเดียวกับนก        

ข. เราเห็นดวงดาวชัดเจนในคืนเดือนมืด        

ค. ตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก       

ง. ที่เธอปวดท้อง ฉันคาดว่าต้องเป็นเพราะกินอาหารรสจัดเกินไป 

 

19. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของข้อความที่ฟังและดู 
 ก. ใจความหลัก 

 ข. พลความ 

 ค. แก่นความรู้ 
 ง. ใจความรอง 
 

20. ผู้ใดปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักการฟังและดูในที่ประชุมชน 

 ก. อี๊ดตั้งใจฟังวิทยากรและจดทุกค าพูดของวิทยากร 

 ข. ดาวตั้งใจฟังและถามทุกครั้งเมื่อสงสัย 

 ค. ทิวตั้งใจฟังและเก็บค าถามไว้เมื่อวิทยากรเปิดโอกาสให้ถาม 

 ง. อัญท าตัวนั่งเฉยไม่พูดจากับใคร 
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ตอนที่ 2 ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

1. ประเภทของสารที่ฟังและดูมีอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. กระบวนการการพัฒนาศักยภาพการฟังและการดูมีหลักการอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. จงสรุปหลักและแนวทางในการฟังและดูอย่างสร้างสรรค์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ขั้นตอนการฟังและการดูอย่างมีจารณญาณมีอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. นักศึกษาสามารถน าความรู้จากการฟังและการดูไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของตนเองได้อย่างไร
บ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

91 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

6. ให้นักศึกษาเลือกเพลงที่นักศึกษาชื่นชอบ 1 เพลง และให้วิเคราะห์ในหัวข้อต่อไปนี้ 
 1) ใจความหลักของเพลงมีเนื้อความอย่างไร 

 2) ใจความรองหรือพลความของเพลงมีเนื้อความอย่างไร 

 3) เนื้อหาของเพลงต้องการสื่อถึงเรื่องใด 

 4) ผู้แต่งเพลงต้องการสื่อความหมายใดแก่ผู้ฟัง 
 5) นักศึกษาได้ข้อคิดอะไรบ้างจากเพลงที่ได้น ามาวิเคราะห์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 
 
บทที่ 4  
 การพูดเพ่ือการสื่อสาร 

 
แนวคิด  
 การพูดเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน การพูดเป็นการสื่อสารความรู้ 
ความต้องการ ทัศนคติของผู้ส่งสาร การพูดที่ดีผู้พูดควรพูดให้เหมาะสมตามวาระโอกาสและกาลเทศะ 
การพูดให้ประสบผลส าเร็จผู้พูดควรมีข้อมูลที่เพียงพอและมีกลวิธีในการพูดที่เหมาะสม องค์ประกอบ
เหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้พูดประสบผลส าเร็จในการพูดได้  
 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะมีคุณลักษณะดังนี้ 
 1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมายและความส าคัญของการพูดได้ 
 2. ผู้เรียนมีบุคลิกภาพที่ดีในการพูดในสถานการณ์ต่างๆ 

 3. ผู้เรียนสามารถน าความรู้เรื่องการพูดไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
 4. ผู้เรียนสามารถน าทักษะที่ได้เรียนเรื่องการพูดเพ่ือการสื่อสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับงาน
อาชีพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ได้ 
 

สาระการเรียนรู้ 
 ความหมายของการพูด 

ความส าคัญของการพูด 
ประโยชน์ของการพูด 

 การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูด 
 การพูดในโอกาสต่างๆ 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ฟังบรรยายจากอาจารย์ผู้สอน 
 2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
 3. แบ่งกลุ่มเพ่ืออภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสาร 
 4. ฝึกพูดต่อที่ประชุมชน 

 5. ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 
สื่อการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. แบบฝึกหัด 
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 3. Power Point เรื่องการพูดเพ่ือการสื่อสาร 

 4. วีดิทัศน์การพูดในรูปแบบต่างๆ ของนักพูดที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย 

 

การประเมินผล 
1. ประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน 
2. ประเมินผลจากแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
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บทที่ 4 
การพูดเพ่ือการสื่อสาร 

 
 

 ในปัจจุบันการพูดมีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เพราะการพูดเปรียบเสมือน 
เครื่องมือสื่อสาร ที่ช่วยท าให้เกิดความเข้าใจกันได้ง่ายรวดเร็ว การพูดเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทางวิชาการ ท าให้ความเจริญก้าวหน้าในวิทยาการต่างๆ การพูดเป็น
พฤติกรรมการสื่อสารที่ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความรู้สึก และความต้องการจากผู้พูดไปสู่ผู้ฟัง โดย
อาศัยถ้อยค า การใช้น้ าเสียงกิริยา ท่าทางต่างๆ เพ่ือให้ผู้ฟังรับรู้ และเข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้พูด 
รวมทั้งมีปฏิกิริยาตอบสนองตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้   
 

ความหมายของการพูด 
 สนิท ตั้งทวี (2538) ให้ความหมายของการพูดไว้ว่า การพูดหมายถึง การสื่อความหมายของ
มนุษย์โดยการใช้เสียงและกิริยาท่าทางเป็นเครื่องถ่ายทอดความรู้ความคิดและความรู้สึกจากผู้พูดไปสู่
ผู้ฟัง 
 นิพนธ์ ศศิธร และคณะ (2540: 1) ให้ความหมายของการพูดไว้ว่า การพูด (Speech) 
หมายถึง การติดต่อสื่อความหมายระหว่างมนุษย์ด้วยการใช้สัญลักษณ์ คือ เสียง ภาษา ท่าทาง สีหน้า 
แววตา เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและความเข้าใจจากผู้พูดไปยังผู้ฟังให้เป็นที่เข้าใจกัน 
 นพดล จันทร์เพ็ญ (2557: 68) ให้ความหมายของการพูดไว้ว่า การพูดคือการถ่ายทอด
พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษย์ โดยอาศัยภาษา ถ้อยค า น้ าเสียง ตลอดจนกิริยาท่าทางและอ่ืนๆ เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตนเองแก่ผู้อ่ืน ให้เกิดผลตอบสนองตามท่ีต้องการ 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น การพูด หมายถึง การสื่อสารของมนุษย์ โดยอาศัยภาษา ถ้อยค า 
น้ าเสียง ตลอดจนกิริยาท่าทาง และเครื่องมือช่วยอ่ืนๆ เพ่ือถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตนแก่ผู้รับ
สาร ให้เกิดผลตอบสนองตามที่ต้องการ การพูดเป็นพฤติกรรมการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาที่ควบคู่ไป
กับการฟังกล่าวคือ เมื่อมีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟัง จึงจะเกิดความสมบูรณ์ในการสื่อสาร  
  
ความส าคัญของการพูด 
 ในชีวิตประจ าวันของเรา การพูดนับเป็นพฤติกรรมการใช้ภาษาที่ใช้มากเป็นอันดับ 2 รองจาก
การฟัง ซึ่งเป็นกิจกรรมการใช้ภาษาที่ใช้มากที่สุดนอกจากการฟังเสียงอ่ืนๆ แล้วสิ่งที่ฟังก็คือเสียงพูด
นั่นเอง จะเห็นได้ว่า ในแต่ละวันเราต้องใช้การพูดตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนอีกครั้งหนึ่งไม่น้อย
เลย ถ้าจะคิดปริมาณเป็นจ านวนตัวเลขคงได้จ านวนมากมายจนน่าพิศวง (นพดล จันทร์เพ็ญ, 2556: 
68) 
 การพูดเป็นการสื่อสารของมนุษย์ที่มีความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพ
เป็นอันมาก มนุษย์จะต้องใช้การพูดเพ่ือการสื่อสารให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าใจกันก่อน ถ้าสื่อสารกันได้
ดี การกระท ากิจการงานต่างๆ จะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และ อัมพร ทอง
ใบ, 2555: 152) 
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  การพูดมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของคนเราทุกคนเป็นอย่างมาก เพราะการ
พูดคือรูปแบบของการสื่อสารที่ง่ายและท าความเข้าใจได้ชัดเจน มากกว่าการเขียน ไม่ว่าจะเป็นการ
สนทนากันระหว่างบุคคล การพูดต่อหน้าที่สาธารณะชน การพูดโดยผ่านเครื่องมือต่างๆเช่น 
โทรศัพท ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถพูดสื่อสารกันได้ ฯลฯ (สุทธิชัย ปัญญโรจน์, 2556) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าการพูดเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญที่สุดส าหรับบุคคลทุกอาชีพ
ในสังคม ประชาชนทั่วโลกต่างเห็นความส าคัญของการพูด โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการพูดคือ
เพ่ือโน้มน้าวใจผู้ฟังให้คล้อยตามในเรื่องที่ตนพูด การพูดจึงเปรียบเสมือนบันไดส าคัญขั้นแรกของ
มนุษย์ในการสื่อสารกับสังคม และเป็นสะพานเชื่อมไปสู่ความส าเร็จในชีวิตได้ โดยทั่วไปความส าคัญ
ของการพูดแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1. การพูดเป็นการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ 
การสื่อสารด้วยการพูดจะสร้างความเข้าใจระหว่างบุคลได้ง่ายกว่าการสื่อสารรูปแบบอื่น ดังนั้นการพูด
จึงเป็นการสื่อสารที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูง เช่น การพูดคุยตกลงกันในการปฏิบัติหน้าที่การ
งาน การเจรจาธุรกิจ การพูดเพ่ือประนีประนอมการชดใช้หนี้สิน ฯลฯ 

2. การพูดเป็นเครื่องมือของการเข้าร่วมสมาคม 
การพูดส่งเสริมให้เกิดความส าเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน การพูดของแต่ละบุคคลนั้นเป็นเครื่อง
แสดงถึงความสามารถทางสติปัญญา อุปนิสัยใจคอของผู้พูดตลอดจนความมีไมตรีจิตต่อผู้รับสาร เช่น 
การพูดแนะน าตนเองกับเพ่ือนใหม่ การพูดอวยพรในงานพิธีมงคล การพูดแสดงความเสียใจในงานพิธี
อวมงคล ฯลฯ 

3. การพูดเป็นเครื่องมือประสานประโยชน์ให้แก่สังคม 
 ในปัจจุบันการพูดนอกจากจะเป็นการประสานความสัมพันธ์ให้กับตนเองแล้ว การพูดยังเป็น
เครื่องมือชั้นยอดในการประสานประโยชน์แก่สังคม เช่น การพูดประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของ
รัฐบาล การพูดประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่างๆ ของหน่วยงาน การพูดในหน่วยงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับคนในองค์การ ฯลฯ 
 4. การพูดเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน 
 การพูดท าให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ดังนั้นการพูดจึงเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจ
ระดับบุคคล ระดับกลุ่มบุคคล ระดับองค์กร จนถึงระดับชาติ เช่น การปรับความเข้าใจกันระหว่างคน
สองคน การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดกันระหว่างหน่วยงาน การประชุมเพ่ือหาทางออกให้กับ
องค์กรของตนเอง 
 
ประโยชน์ของการพูด 
 การพูดมีความส าคัญและเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งของมนุษย์ อัครา บุญทิพย์ 
(2525) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการพูดไว้ดังนี้ 
 1. ใช้สื่อความหมาย ความคิด 
 2. ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 3. ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ 
 4. ใช้เป็นเครื่องมือในงานอาชีพ 
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 5. ใช้เป็นเครื่องมือในชีวิตประจ าวัน 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการพูดมีประโยชน์กับบุคคลที่จะต้องอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมโลก ทั้ง
ในด้านการติดต่อสื่อสารกับคนใกล้ตัว และการติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปในสังคม การพูดจะมี
ประโยชน์และมีโทษหากผู้พูดไม่มีวิธีการในการพูดที่เหมาะสมกับกาลเทศะและกับบุคคลผู้ที่สนทนา
ด้วย 
 

การเตรียมตัวในการพูด 
 การพูดในที่ประชุมโดยส่วนมากผู้ฟังจะมีจ านวนมาก ผู้ฟังจะตั้งความหวังจะได้รับความรู้และ
สาระประโยชน์จากการฟังในครั้งนั้น ผู้พูดจึงต้องเตรียมตัวเป็นอย่างดี มีความเชื่อมันในตนเองกล้า
แสดงออก สิ่งเหล่านั้นจะช่วยให้ผู้พูดประสบความส าเสร็จได้ หลักการเตรียมตัวพูดในชุมชนมีดังนี้ 

1. ก าหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนว่าจะพูดอะไร เพ่ืออะไร มีขอบข่ายกว้างขวางมากน้อย
เพียงใด 

2. วิเคราะห์ผู้ฟัง พิจารณาจ านวนผู้ฟัง เพศ วัย การศึกษา สถานภาพทางสังคม อาชีพ ความ
สนใจ ความมุ่งหวัง ทัศนคติเพ่ือน าข้อมูลของกลุ่มผู้ฟังมีต่อเรื่องที่พูดและตัวพูดเพ่ือน าข้อมูลมาเตรียม
พูดและเตรียมวิธีการใช้ภาษาให้เหมาะกับผู้ฟัง 

3. ก าหนดขอบเขตของเรื่อง โดยค านึงถึงเนื้อเรื่องและเวลาที่จะพูด ก าหนดประเด็นส าคัญให้
ชัดเจน 

4. รวบรวมเนื้อหา ต้องจัดเนื้อที่ผู้ฟังจะได้รับประโยชน์มากที่สุด การรวบรวมเนื้อหาท าได้
จากการศึกษาค้นคว้าจากการสัมภาษณ์ สอบถามผู้รู้ ประสานความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ตนเองมี 
แล้วจดบันทึกไว้ 

5. เรียบเรียงเนื้อเรื่อง ผู้พูดจัดท าเค้าโครงเรื่องให้ชัดเจนเป็นไปตามล าดับ เตรียมการใช้ภาษา
ให้เหมาะสม กะทัดรัด เข้าใจง่าย ตรงประเด็น พอเหมาะกับเวลา 

6. การซ้อมพูด เพ่ือให้เกิดความความมั่นใจในการพูด ต้องซ้อมออกเสียงพูดถูกอักขรวิธี มี
ลีลาจังหวะท่าทาง สีหน้า สายตา น้ าเสียง มีผู้ฟังช่วยติชมการพูด มีการบันทึกเสียงการฝึกซ้อม ใน
กรณีเป็นการพูด แบบฉับพลัน ผู้พูดไม่รู้ตัวมาก่อน หรือรู้ล่วงหน้าเพียงระยะเวลาสั้นๆ เช่น กล่าวอวย
พรในงานมงคลสมรส กล่าวแสดงความยินดี กล่าวแสดงความคิดเห็นในนามแขกผู้มีเกียรติ ผู้พูดที่มี
ประสบการณ์สามมารถสร้างบรรยากาศได้ดี แนวทางในการพูดต่อที่ชุมชนมีดังนี้ 

6.1 เมื่อได้รับเชิญให้พูด อย่าแสดงอาการตกใจ แต่จงภูมิใจที่ได้รับเกียรตินั้น ลุกขึ้น 
เดินไปอย่างสง่าผ่าเผยกล่าวทักทายต่อที่ประชุมให้เหมาะสมกับบุคคลที่มาประชุม พร้อมกับสังเกต
สถานการณ์ สภาวะแวดล้อม เริ่มประโยคแรกเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้ฟังให้มากที่สุด 

6.2 พูดเรื่องที่ง่ายและใกล้ตัวที่สุด ล าดับเรื่องที่จะพูดก่อนหลัง โดยเสนอแนวคิด 
อย่างกระชับที่สุด พูดไปอย่างต่อเนื่อง พูดบทสรุปในตอนจบอย่างประทับใจและพยายามรักษาเวลาที่
ก าหนดไว้ 

6.3 ในกรณีที่เป็นการตอบค าถาม กล่าวทักทายหรือท าขั้นตอนอย่างสั้นๆ แล้วทวน 
ค าถามให้กระชับ ตอบโดยล าดับเรื่องให้ตรงประเด็น ขยายความให้ชัดเจน 

6.4 ผู้พดูต้องมีปฏิภาณไหวพริบ คือมีความสามารถในการแสดงความคิดท่ีจะแก้ไข 
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ปัญหาต่างๆ รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างฉับไว เรียบเรียงเนื้อเรื่องพูดได้ทันที คิดเร็ว และมี
เหตุผล 
 
การพัฒนาบุคลิกภาพในการพูด 

บุคลิกภาพในการพูด คือ ลักษณะทางกายภาพของผู้พูดที่แสดงออกมาสู่สายตาของผู้ฟัง เป็น
สภาวะภายในจิตใจของผู้พูดผสมผสานกันขึ้นเป็นตัวบุคคล ซึ่งสิ่งที่แสดงออกมานั้นจะเป็นอัตลักษณ์
ประจ าตัวบุคล และไม่สามารถมีใครเลียนแบบได้ บุคลิกภาพในการพูดของแต่ล่ะคนจะมีมากน้อยไม่
เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการศึกษาหาความรู้ การหมั่นเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านการพูดแล้วน ามาพัฒนา
บุคลิกภาพในการพูดของตนเอง 

ในการติดต่อสื่อสารด้วยการพูด นอกจากผู้พูดจะมีการเตรียมข้อมูลที่เป็นความจริง ผสานกับ
วิธีการพูดที่น่าสนใจ มีความดึงดูดความสนใจของผู้ฟังให้เกิดความสนใจกับข้อมูลของตนเองดีควรมี
การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ พูดยังเป็นส่วนประกอบหนึ่ งที่จะท าให้การพูดในครั้งนั้นประสบ
ความส าเร็จ ดังนั้นผู้พูดที่ดีควรมีพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับ การพัฒนา
บุคลิกภาพสามารถพัฒนาได้ทั้งภายนอกและภายในตัวผู้พูด การพัฒนาดังกล่าวสามมารถปฏิบัติได้
ดังนี้ 
 

การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน 
นอกจากการปรุงแต่งบุคลิกภาพภายนอกให้ดูสง่างามแล้ว การดูแลบุคลิกภาพในนั้นถือเป็น

ส่วนส าคัญและจ าเป็นไม่น้อยไปกว่าการดูแลบุคลิกภาพภายนอก การส ารวจบุคลิกภาพตนเองถือเป็น
การท าให้รู้จักตนเองว่า เราเป็นบุคคลประเภทใด มีคุณลักษณะอย่างไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร รู้จักหลัก
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันในการท างานและการเข้าสังคมอย่างไร สิ่งส าคัญที่เป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนาบุคลิกภาพคือ การส ารวจและเติมส่วนขาดหายให้กับตนเอง โดยมีส่วนประกอบที่ส าคัญ
ทางด้านร่างกายที่สมบูรณ์และจิตใจที่ดี กล่าวคือ มีร่างกายแข็งแรง รูปร่างสมส่วน มีความคล่องตัว 
ว่องไว ปรับตัวได้ง่าย 

วิธีท าให้จิตใจแจ่มใสและสามารถคิดเรื่องที่พูดได้อย่างสร้างสรรค์โดยการพัฒนาบุคลิกภายใน
ตัวของผู้พูด สามารถท าได้ดังต่อไปนี้ 

1. การบริหารร่างกายเป็นประจ า 
   การรู้จักออกก าลังกายโดยการกระท ากิจกรรมที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อได้ออก
แรงท าให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น มีเหงื่อออกมากกว่าปกติ ท าให้รูปร่างสมส่วน 

2. รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ 
  การรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อการบ ารุงร่างกาย ตามหลักโภชนาการที่ให้
รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และมีปริมาณที่เพียงพอแก่ร่างกาย ช่วยให้ไม่ขาดสารอาหารจะช่วย
ส่งเสริมให้ร่างกายและจิตใจแจ่มใส่ 
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3. พักผ่อนร่างกายให้เพียงพอ 
ควรจัดการตัวเองให้มีเวลาพักผ่อนร่างกายพอสมควร ภายหลังจากการเหน็ดเหนื่อยจากการท าง าน
ประจ าวัน ควรมีเวลานอนให้เหมาะสมกับวัย การที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอจะท าให้ส่งผลต่อบุคลิกภาพ
ภายในและต่อมาท่ีบุคลิกภายนอก 

4. บริหารจิตใจ 
การฝึกจิตใจให้มีสมาธิ มีพลัง มีความคิดที่ดี อาจท าได้โดยการนั่งสมาธิ การก าหนดลมหายใจ 

หรือการฟังธรรมเทศนา สิ่งเหล่านี้จะท าให้จิตใจเบิกบานแจ่มใสได้  เมื่อมีจิตใจที่ดีจะส่งผลดีต่อ
บุคลิกภาพภายนอก 

5. คิดในสิ่งท่ีดี 
การที่บุคคลคิดพยายามคิดในสิ่งที่ดี สิ่งที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม

นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ เพราะเมื่อบุคคล คิดดี สิ่งที่ดี ความโชคดีก็จะเกิดขึ้นกับ
ตัวบุคคลนั้นและส่งต่อไปยังสังคมและประเทศชาติต่อไป 

6. คิดหาทางออกที่ดีให้ตัวเอง 
ในการใช้ชีวิตในปัจจุบันไม่ได้ที่จะไม่เจอกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างตั้งใจและไม่ตั้งใจ เมื่อ

เจอปัญหาแล้วไม่ควรจมอยู่กับความทุกข์ด้วยการซ้ าเติมตัวเองหรือตอกย้ าความผิดพลาดของตัวเอง 
ควรคิดหาทางออกที่ดีให้กับตัวเอง เช่น เมื่อมีปัญหาในชีวิต เราควรคิดหาทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์
และพยายามหาวิธีระบายความเครียดนั้น อาจจะเป็นการออกก าลังกาย ฟังเพลงที่ชอบหรือท า
กิจกรรมที่ชอบอย่างสร้างสรรค์ 

7. มองโลกแง่ดี 
เมื่อพบเห็นสิ่งใด หรือได้รับข่าวสารใด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดี เราควรมองเรื่องนั้นใน

มุมที่ดี และมองหาทางแก้ไขข้อเสียของเรื่องนั้น เพราะไม่มีเรื่องอะไรจะเลวร้ายไปเสียหมด และไม่มี
เรื่องอะไรจะดีไปเสียทุกอย่าง 

8. อยู่ในสังคมที่ดี ท าความรู้จักกับคนที่ต่างสาขาอาชีพ 
มนุษย์สามารถเลือกวางตนเองในสังคมที่เหมาะสมได้ ดังนั้นควรวางตนเองในสังคมที่ดี มี

ความเอ้ือเฟ้ือและสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าได้ การที่อยู่ในสังคมที่เป็นสังคมที่มีลักษณะ
แนวคิดเดียวกัน มีวิถีชีวิตแบบเดียวกัน อาจท าให้เกิดความซ้ าซากในการใช้ชีวิต ดังนั้นควรลองท า
ความรู้จักกับคนต่างสาขาอาชีพบ้าง เพื่อได้เรียนรู้มุมมอง แนวคิดที่หลากหลายจากคนต่างสาขาอาชีพ 
เพ่ือน ามาเป็นแง่คิดในการพัฒนาบุคลิกภาพภายในตนเองและส่งต่อไปยังบุคลิกภาพภายนอก 
 

การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก 
การพูดในแต่ละครั้งหากเป็นนักพูดมือใหม่ ผู้ฟังอาจจะยังไม่รู้จักและไม่ทราบถึงประวัติความ

เป็นมาของผู้พูด การสร้างรูปลักษณ์ภายนอกให้ดูดีนั้นเป็นพื้นฐานหนึ่งที่ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง
และยังบ่งบอกถึงรสนิยมของตัวผู้พูดด้วย ในการพัฒนาบุคลิกภาพโดยทั่วไป ผู้พูดอาจปรับปรุงตัวเอง
ในด้าน การแต่งกาย การจัดแต่งทรงผม ท่าทางการเดิน การนั่งและการยืน การใช้สายตาและแววตา 
การใช้ค าพูดและน้ าเสียง การไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยทั่วไปการพัฒนาบุคลิกภาพ
ภายนอกมดีังนี้ 
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 1. การแต่งกาย 
การแต่งกายควรเหมาะสมกับกาลเทศะ คือการเลือกสวมเสื้อผ้ารวมถึงเครื่องประดับตกแต่ง

ร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ให้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่  เช่น สถานที่ราชการ โรงเรียน 
โรงภาพยนตร์ ความส าคัญของการแต่งกายมีหลายประการ เช่นเพ่ือป้องกันอันตราย เห็นได้จากการ
ใส่เสื้อผ้าเพ่ือป้องกันความหนาว การใส่เสื้อแขนยาวเพ่ือป้องกันแสงแดด หรือแต่งกายเพ่ือดึงดูดความ
สนใจและความสวยงาม แต่งกายเพ่ือแสดงฐานะทางสังคม เช่น เครื่องแบบนักศึกษา ข้าราชต ารวจ 
หรือการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับราคาแพงก็สามารถบ่งบอกถึงฐานะทางสังคมได้เช่นกัน 
นอกจากนี้การแต่งกายยังบ่งบอกถึงขนบธรรมเนียมและความสุภาพ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็มีลักษณะแบบ
แผนของตนเอง เช่นธรรมเนียมตะวันตกถ้าเป็นงานพิธีการจะต้องแต่งกายครบเครื่อง สวมถุงน่อง 
รองเท้า หมวก ถุงมือ เป็นต้น 

2. การจัดแต่งทรงผม 
         หลังจากผู้พูดดูแลเรื่องแต่งกายแล้ว ขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนเพ่ิมความสวยงามให้กับผู้พูดนั่น
คือการจัดแต่งทรงผมให้เหมาะสมกับงานที่พูด การเลือกจัดแต่งทรงผมให้เหมาะสมกับงานที่พูดนั้น
เป็นเรื่องส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเลือกชุดแต่งกาย เช่น หากเราได้รับเชิญไปพูดงานพิธีการซึ่งมีผู้
อาวุโสเป็นประธานในพิธี เราควรจัดแต่งทรงผมให้เรียบร้อย เหมาะกับกาลเทศะ แต่หากได้รับเชิญไป
พูดงานรื่นเริงทั่วไป มีกลุ่มคนหลากหลายวัยมาร่วมงานเราอาจท าทรงผมตามสมัยนิยมก็ได้ ดังนั้นก่อน
ท าการพูดต่อหน้าที่ประชาชนทุกครั้ง ผู้พูดควรสังเกตการณ์จัดทรงผมของตนว่าดูเรียบร้อยหรือไม่ 
ทั้งนี้ควรเลือกทรงผมให้เหมาะกับกาลเทศะและบุคลิกภาพของตนเองด้วย 
 3. ท่าทางการเดินการนั่งการยืน 

ท่าเดิน ท่านั่งและท่ายืน บ่งบอกได้ถึงลักษณะนิสัยใจคอของผู้พูดว่าเป็นคนอย่างไร มีอารมณ์
ความรู้สึกต้องการเป็นอย่างไร เช่น บางคนเดินแกว่งแขนไปมา มีการยกไหล่เล็กน้อยในขณะแกว่ง
แขน พบว่าลักษณะแบบนี้มักจะหาเรื่องใส่ตัวเอง ในขณะที่บ้างคนยืนห่อไหล่ แบบหมดอาลัยตาย
อยาก พบว่าลักษณะแบบนี้จะท าให้เห็นว่าคนๆ นั้นเป็นคนขาดความเชื่อมันในตัวเองไม่กล้าแสดงออก 
ดังนั้นการพัฒนาตัวเองในท่าการเดินการนั่งและการยืนให้ดูดี สง่าผ่าเผยนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ เพราะการแสดงเหล่านั้นบอกถึงบุคลิกภาพที่มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเอง หลักการ
ทั่วไปของการเดิน นั่งและยืนที่ดูดี สง่าผ่าเผย คือ ยืดตัว หน้าตรง เดินแกว่งแขนไปมาเล็กน้อย ทั้งนี้ยัง
การมีท่าเดินท่ายืนท่านั่งที่ถูกลักษณะ นอกจากจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ตัวเองแล้ว ยังส่งผลดีต่อ
สุขภาพของตัวผู้พูดที่จะไม่เป็นโรคต่างๆ ที่เก่ียวกับกระดูก เช่น ปวดหลัง ปวดข้อต่อ เป็นต้น 
 4. การใช้สายตา  
 ความส าคัญของการใช้สายตาเพ่ือสอดประสานใจระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง เช่น  หากเราสนทนา
อยู่กับใครสักคนหนึ่ง แล้วคู่สนทนามองออกไปทางอ่ืน ดูเหมือนไม่สนใจคู่สนทนา หรือบางคนที่เรา
สนทนาด้วยมีแววตาเศร้าหมอง สลดหดหู่ สีหน้าอิดโรย ดูแล้วเหมือนจะไม่ได้หลับไม่ได้นอน คงจะมี
น้อยคนนักที่ยังอยากสนทนากับบุคคลที่กล่าวมานี้ เฉกเช่นเดียวกัน หากผู้พูดแสดงออกด้วยแววตา
เช่นที่กล่าวมา อาจมีหลายคนที่ไม่อยากคุยด้วย ดังนั้นสายตาและแววตาที่แสดงออกมาจะเป็นเสน่ห์
ดึงดูดใจผู้อ่ืนได้ สิ่งแรกที่ผู้พูดควรปฏิบัติ คือ ผู้พูดต้องสบตากับผู้พฟัง ไม่หลบหรือหลีกเลี่ยงการ
ประสานสายตา การสบสายตานั้นไม่ใช่การจองมองแบบเอาเลือดเอาเนื้อ ควรเป็นการแสดงออกทาง
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ความรู้สึกเอาใจใส่ และความปรารถนาที่อยากจะพูดคุยด้วย รวมถึงการมีแววตาที่พร้อมจะให้ความ
ช่วยเหลือ ความเป็นกันเอง และความร่วมมือต่างๆ ดังนั้น การนอนหลับพักผ่อน การดูแลสุขภาพของ
ตัวเอง มีสภาพจิตใจที่ดีจะช่วยท าให้คุณสามารถมีสายตาและแววตาที่ดีสดใสอยู่เสมอ 
 5. การใช้ค าพูดและน  าเสียง 
 ค าพูดและน้ าเสียงส่งผลต่อสภาวะจิตใจของผู้ฟัง เพราะค าพูดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจ
แฝงเร้นความหมายโดยนัยเอาไว้ เปรียบได้กับคมมีดที่กรีดลงไปกลางใจผู้ฟัง โดยทั่วไปในสังคมไม่มี
ใครชอบค าพูดหรือน้ าเสียงที่ไม่ถูกกาลเทศะ โดยไม่ค านึงถึงผู้ฟัง เช่น ผู้บังคับบัญชาต าหนิพนักงานว่า 
“บอกกี่ทีแล้วไม่รู้จักจ า สมองมีไว้ท าอะไร เอาไว้คั่นหูใช่มั๊ย ถามจริงๆ นั่นสมองหรือเศษเนื้อติดเขียง
หมูที่ก าลังเน่า” ซึ่งเป็นค าพูดที่ฟังแล้วอาจสร้างความขัดแย้งระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานได้ 
ดังนั้นผู้พูดควรเลือกวิธีการพูดให้เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดอคติต่อผู้รับสาร หากจะพูดเชิงต าหนิควร
นึกถึงส านวนไทยที่ว่า “บัวไม่ให้ช้ าน้ าไม่ให้ขุ่น” เป็นต้น 
 6. ไม่แสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
  การแสดงพฤติกรรมต่างๆ ของผู้พูดแต่ละคนจะมีความหลากหลายแตกต่างกัน เช่น ยืนตัว
ตรง ยืนเอามือล้วงกระเป๋า การยักไหล่ ฯลฯ หากจะพัฒนาบุคลิกภาพแล้วนั้นพฤติกรรมเหล่านี้ไม่
สมควรกระท าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้คนฟังและดู ขาดความน่าเชื่อถือและขาดความศรัทธาต่อตัว
ผู้พูด ดังนั้นหากต้องการมีบุคลิกภาพตามแบบอย่างของนักพูดที่ดี ผู้พูดควรหมั่นฝึกฝนตนเองโดยอาจ
ทดลองพูดคนเดียวหน้ากระจก และสังเกตบุคลิกภาพของตนเองว่าเหมาะสมหรือไม่ หรืออาจให้เพื่อน
หรือบุคคลที่มีความสนิทสนมช่วยดูและให้ค าแนะน า เป็นต้น 
 
บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในการท างาน 

ในการด าเนินงาน ในแต่ละงานจะอาศัยคุณลักษณะที่แตกต่างกันไป บางงานอาศัยลักษณะ
ส่วนที่เป็นบุคลิกภาพภายใน บางงานอาศัยส่วนที่เป็นบุคลิกภาพภายนอก โดยภาพรวมบุคลิกภาพที่
พึงประสงค์ในการท างานมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

1. เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสืบค้น ช่างแสวงหาค าตอบในปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง บุคคลที่
ประสบความส าเร็จ มักเป็นคนที่บอกตนเองอยู่เสมอว่า ไม่มีสิ่งใดที่เขาไม่รู้ ไม่มีปัญหาใดที่ตอบไม่ได้ 
ไม่มีงานใดที่ท าไม่ได้ ไม่มีสิ่งใดที่จะเอาชนะไม่ได้ ฯลฯ ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้บุคคลมีการเคลื่อนไหว
ตลอดเวลา ทั้งทางด้านความคิดและการกระท า 

2. เป็นคนใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ คือ ชอบการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้ได้แนวคิดที่แปลก
ใหม่อยู่เสมอ แต่จะไม่เปลี่ยนความคิดหากยังขาดขอ้มูลที่เป็นข้อเท็จจริง  

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คือ เป็นคนที่หาวิธีคิดที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ จะส่งผลให้
การท างานก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว 

4. มีหัวใจเป็นคนท างาน คือใช้สมองและความคิดในการท างาน คิดถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ 
ค านึงถึงผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระท าต่างๆ 

5. รกัการท างาน คือมีใจรักในการท างาน ท างานเพ่ืองาน มิใช่ท างานเพ่ือแลกกับค่าแรงหรือ
เงินเดือนเพียงอย่างเดียว แต่มีความตั้งใจท างาน สู้งาน และผูกพันกับงานที่ตนรับผิดชอบเสมอ 
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6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี การท างานในปัจจุบันจะเน้นการมีมนุษยสัมพันธ์มาก โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการสื่อสาร เนื่องจากการท างานไม่เพียงแต่จะเข้ากับบุคคลอ่ืนได้ ยังต้องสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้
เป็นอย่างดีและสอนงานคนอ่ืนได้ด้วย ในการท างานมักไม่นิยมคนเก่งที่ถ่ายทอดหรือสอนงานหรือ
ท างานกลุ่มไม่เป็น 

7. มีลักษณะของผู้น า ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการเป็นผู้น าเป็นสิ่งจ าเป็นมากส าหรับ
การพัฒนางาน เนื่องจากการท างานที่ดีจะต้องมีความเจริญก้าวหน้า ขยายกิจการและสาขาใหม่
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท างานมานาน เมื่อได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ถ้าหากเป็นผู้บริหารที่มีความเป็นผู้น าสูงย่อมน าพา
ความก้าวหน้ามาสู่ตนเองและองค์กร 

8. มีความเป็นระเบียบและมีวินัย ลักษณะในส่วนนี้จะส่งผลให้มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 
ท างานอย่างมีเป้าหมาย สามารถคาดคะเนความส าเร็จได้ล่วงหน้าและรู้จักท างานอย่างมีแผน มี
ระบบงานที่ด ี

9. แสดงออกได้โดยเหมาะสมตามกาลเทศะ การแสดงตนได้เหมาะสมทั้งการแต่งกาย การเข้า
สมาคม ท่าทางการเดิน การพูด อิริยาบถต่างๆ ตลอดจนความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และการ
แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม จะช่วยเสริงสร้างตนเองให้เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน 

10. มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับภาวะแวดล้อมได้ดี คือมีความสามารถในการ
วางตัวและปฏิบัติงานให้ผสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทั้งบุคคล เวลา สถานที่ และสถานการณ์
ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 
เทคนิคการเตรียมตัวก่อนพูดในที่ประชุมชน 

 ในการขึ้นเวทีพูดในที่ประชุมชน โดยส่วนมากผู้พูดมักจะให้ความส าคัญกับเนื้อหาที่จะ
บรรยายเป็นส่วนใหญ่ จนท าให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกว่ารับสารที่เป็นวิชาการหรือสารที่มีเนื้อหาที่ยากต่อ
การเข้าใจและยากต่อการแก้ปัญหา ส่งผลให้ผู้ฟังเกิดความเครียดเกิดความเบื่อหน่ายในการรับฟัง 
ผู้ฟังบางคนอาจได้รับฟังสารประเภทดังกล่าวเป็นจ านวนหลายครั้ง จนอยากเลี่ยงการรับฟังบรรยาย 
ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นประจ า ดังนั้นผู้พูดควรเรียนรู้วิธีการเตรียมตัวก่อนพูดในที่ประชุมชน 
เพ่ือให้ผู้ฟังรับสารอย่างเข้าใจ มีความสุขในการรับฟัง การเตรียมตัวก่อนพูดในที่ประชุมชนผู้พูดควร
เตรียมตัวดังต่อไปนี้ (วิสูตร แสงอรุณเลิศ, 2554) 
 1. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเอง 
 การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเอง คือการแสดงตนเองกับผู้ฟังว่า ตนเองนั้นเป็นใคร มี
ความโดดเด่นที่จุดไหน เพ่ือให้คนฟังนั้นทราบถึงประวัติที่เป็นจุดเด่นคร่าวๆ ของผู้พูด แต่ไม่ควรกล่าว
โอ้อวดจนเกินจริง เช่น “สวัสดีครับ กระผม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
สอนวิชาภาษาไทย นักเขียน และนักวิจัยอิสระ” เมื่อผู้ฟังได้ทราบข้อมูลคร่าวๆ ของผู้พูดแล้ว จะส่งผล
ต่อการมอบความน่าเชื่อถือของผู้ฟังให้แก่ผู้พูดและยอมสละเวลาของผู้ฟังเพ่ือเข้ารับการบรรยาย 

 2. สร้างการเชื่อมโยงผู้พูดกับผู้ฟัง 
 ผู้พูดควรหาข้อมูลของตนเองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตหรืออาชีพของผู้ฟัง เพ่ือให้ผู้ฟังมี
ความรู้สึกเหมือนผู้พูดมีนิสัยใจคอหรือมีวิธีคิดแบบเดียวกับผู้ฟัง เช่น การบรรยายเรื่องราคายางพารา
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ตกต่ า ผู้พูดควรหาวิธีพูดที่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจพ่ีน้องชาวสวนยางพารา อาจจะยกเหตุผลต่างๆ 
ที่เชื่อมโยงกับผู้พูดเพียงนิดเดียวแต่น ามาขยายความให้ลึกซึ้งกินใจ เพ่ือให้ผู้ฟังรู้สึกว่าผู้พูดเป็นคนที่
เข้าใจผู้ฟัง 
 3. สร้างวิธีคิดด้วยค าถาม 
 โดยส่วนมากมนุษย์ชอบการกระตุ้นความคิดด้วยค าถามที่แปลกใหม่ มีความหลากหลายและ
สร้างสรรค์ เช่น การสร้างค าถามที่กระตุ้นให้ผู้ฟังได้คิดต่อยอดจากองค์ความรู้เดิม ค าถามที่ท าให้เกิ ด
การพัฒนาชีวิตตนเอง ซึ่งค าถามเหล่านั้นนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ฟังแล้ว ยังสามารถกระตุ้น
ความคิดและร่างกายของผู้ฟังไม่ให้เกิดอาการเบื่อหน่ายในการฟังบรรยาย ดังนั้นผู้พูดควรมีการ
กระตุ้นผู้ฟังด้วยค าถามอยู่เป็นระยะขณะบรรยาย 
 4. สร้างความน่าติดตาม 
 การพูดในที่ประชุมชนผู้พูดควรสร้างความน่าติดตามด้วยน้ าเสียง การแสดงออกทาง
บุคลิกภาพ ที่เหมาะสมกับเรื่องที่พูด ผู้พูดไม่ควรบรรยายด้วยน้ าเสียงที่ราบเรียบตลอดการบรรยาย 
หรือไม่แสดงอาการใดๆ ออกมาประกอบเรื่องที่บรรยายเลย เพราะจะท าให้ผู้ฟังเกิดอาการเบื่อหน่าย
และไม่สนใจเรื่องราวที่ผู้พูดก าลังบรรยายอยู่ได้ 
 5. แบ่งหัวข้อขั นตอนให้ชัดเจน 
 การแบ่งหัวข้อเพ่ือแสดงขั้นตอน วิธีการต่างๆ จะช่วยเพ่ิมทักษะความเข้าใจของผู้ฟังได้ดี
ยิ่งขึ้น เพราะมนุษย์จะจดจ าข้อมูลต่างๆ แบบเป็นหัวข้อย่อยๆ ได้ดีกว่าการรับข้อมูลบรรยายแบบ
ทีเดียวยาวๆ ดังนั้นผู้พูดควรจัดการกับข้อมูลที่ได้เตรียมมานั้นออกเป็นหัวข้อย่อยๆ พร้อมอธิบายตาม
หัวข้อที่แยกออกมาให้เข้าใจโดยง่าย ผู้พูดอาจเรียบเรียงภาษาท่ีใช้เป็นเอกลักษณ์ของตนเองได้ 
 6. ควรมีเรื่องเล่าระหว่างการบรรยาย 
 การบรรยายในเรื่องที่เป็นวิชาการ บรรยากาศในการรับฟังมักจะตรึ งเครียดและสร้าง
ความเครียดให้กับผู้ฟัง ผู้พูดควรเตรียมเรื่องเล่าที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับเรื่องที่บรรยาย ควรเป็นเรื่องที่
เบาสมองแต่ได้สาระ เมื่อผู้ฟังได้ฟังจะเป็นการพักสมองไปในตัว ผู้พูดไม่ควรเล่าเรื่องที่ตนเองไม่มี
ความรู้หรือมีความรู้น้อย เพราะจะท าให้การเล่าเรื่องนั้นไม่มีความสละสลวยในภาษาและเนื้อเรื่องอาจ
ไม่ครบถ้วน ขาดอรรถรสในการรับฟัง ผู้พูดควรเล่าเรื่องที่เป็นประสบการณ์ตรงของตนเอง เพราะจะ
ท าให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องได้ดีกว่าและผู้พูดสามารถอธิบายและตอบค าถามต่างๆ ได้ชัดเจน 
 7. สรุปเรื่องให้ลึกซึ ง 
 การพูดในที่ประชุมชนหลังจากพูดจบเนื้อหาแล้ว ควรสรุปทิ้งท้ายการพูดด้วยถ้อยค าท่ีซาบซึ้ง
กินใจ เช่น การใช้ค าคม คติพจน์ ที่ให้แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่บรรยาย เพ่ือให้ผู้ฟังจดจ า
และน าสิ่งที่ได้รับฟังไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
 จากเทคนิคที่กล่าวมาข้างต้น ผู้พูดอาจน าเทคนิคนี้ไปใช้ในการประกอบการเล่าเรื่อง หรือใช้
ในการบรรยายตามงานต่างๆ อาจตัดเทคนิคบางข้อหรือเสริมวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองเขาไป
ในขั้นตอนการบรรยายตามความเหมาะสม  
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การพูดในโอกาสต่างๆ 
ในสังคมปัจจุบัน เป็นสังคมที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันอยู่เป็นประประจ า การเข้าร่วมสังคม

ตามงานต่างๆ เป็นพ้ืนฐานหนึ่งของมนุษย์ที่จะช่วยประสานสัมพันธ์กับคนอ่ืนในการพูดในการต่างๆ  
ในด้านของ เนื้อความน้ าเสียง และอารมของผู้พูดจะแตกต่างกัน ไปตามลักษณะของงานดังนั้นการพูด
ในลักษณะต่างๆ จึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือมารยาททางสังคม เพ่ือเป็นเกียรติแก่งานและผู้ฟังการรู้จักพูดให้
ถูกกาลเทศะจึงเป็นสิ่งที่ควรศึกษาไว้อย่างยิ่ง เพ่ือผู้จะได้เลือกเรื่องและเนื้อหาที่จะพูดได้อย่างถูกต้อง
เนื้อหาที่จะพูดสอดคล้องกับบรรยากาศในงานนั้นและท าให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ ฟัง การพูดใน
โอกาสต่างๆ มีดงันี้ 

 
1. การกล่าวแนะน าผู้พูด 
การกล่าวแนะน ามักจะใช้ในการแนะน าบุคคลที่เราได้รับเชิญมาพูดในโอกาสต่างๆ เช่น ผู้

อภิปราย ผู้บรรยาย ผู้โต้วาที หรือผู้เข้าร่วมสัมมนา จุดมุ่งหมายของการแนะน า คือเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ฟัง
เกิดความสนใจผู้พูดและสนใจเรื่องที่จะพูดผู้แนะน าจะต้องเป็นผู้จุดประกายไฟแห่งความตื่นเต้นให้
เกิดขึ้น ท าผู้ฟังรู้สึกอยากฟัง ผู้กล่าวแนะน าจึงต้องมีวาทศิลป์ในการแนะน าตัวผู้พูดและควรพูดอย่าง
สุภาพอ่อนโยน 

หลักการกล่าวแนะน าผู้พูด 
1. วิเคราะห์อารมณ์ของผู้ฟัง ผู้แนะน าต้องแนะน าตัวผู้พูดให้เหมาะสมกับลักษณะของงานให้

เหมาะสมกับอารมณ์ผู้ฟัง เหมาะสมกับโอกาสที่จัดขึ้น เหมาะสมกับบุคลิกภาพและชื่อเสียงของผู้พูด
และสอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่จะพูด ควรขอค าแนะน าจากผู้ที่ถูกเชิญให้พูดเสียก่อนว่าอยากให้แนะน า
เกี่ยวกับอะไรบ้าง เมื่อรับค าแนะน าแล้วควรตรวจทานรายละเอียดที่จ าเป็นในการแนะน าให้ถูกต้อง
เสียก่อน 

2. ควรแนะน าในเวลาอันสั้น แต่เน้นเนื้อหาครบถ้วน โดยใช้เวลาไม่ต่ ากว่า 20 วินาที แต่ไม่
เกิน 2 นาที เช่น “ประวัติท่านวิทยากร เคยสอบเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอันดับที่ 1 
หลังจากเรียนจบได้เข้าท างานที่บริษัทหลักทรัพย์ชั้นน าของประเทศมาเลเซีย ต่อมาได้ลาออกจากงาน
มาเปิดธุรกิจส่วนตัว ซึ่งบริษัทของท่านได้ถูกจัดอันดับให้อยู่ในบริษัทที่มีความมั่นคงอันดับต้นๆ ของ
ประเทศไทย จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะมาบรรยายเรื่อง เรียนอย่างไรให้ประผลส าเร็จในสาย
การเงินการธนาคาร ขอเสียงปรบมือต้อนรับ คุณสง่า ยอดวังขนาย ครับ” อย่างไรก็ตามการกล่าว
แนะน าผู้พูดไม่ควรกล่าวยกยอผู้พูดจนเกินสมควร เพราะจะท าให้ผู้ถูกแนะน ารู้สึกเขินอาย ควรแนะน า
เพียงให้อยู่ในระดับที่สามารถเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟังได้ก็พอ 

3. ควรแนะน าโดยการพูดปากเปล่า ไม่ควรใช้วิธีอ่านจากเอกสารที่เตรียมไว้และไม่ควรใช้วิธี
ท่องจ ามาพูด อาจใช้วิธีลงก้มดูเพียงหัวข้อที่เตรียมมา เพ่ือแสดงให้เห็นว่าผู้แนะน าให้ความสนใจต่อผู้
พูดอย่างจริงจัง ควรแนะน าจากความทรงจ าโดยกล่าวถึงแต่เรื่องส าคัญๆ เรื่องที่น่าสนใจและไม่ยืดยาว
นัก ผู้แนะน าจึงต้องแสดงกิริยาท่าทางประกอบที่แสดงออกถึงความสนใจและกระตือรือร้นที่จะ
แนะน าผู้พูดต่อผู้ฟัง การเอ่ยชื่อผู้พูดและเรื่องราวที่จะพูดควรเน้นเสียงให้ชัดเจนเป็นพิเศษ 
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ตัวอย่างการกล่าวแนะน า 
“สวัสดีครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผมนายศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ รับหน้าที่เป็นพิธีกร

ด าเนินรายการในวันนี้ครับ วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ มากความสามารถและ
ประสบการณ์ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดในระดับแนวหน้าของประเทศไทย เคยได้รับ
รางวัลนักวางแผนการตลาดในระดับดีเยี่ยม จัดอันดับโดยสมาคมนักการตลาดแห่งเอเชีย ปัจจุบันท่าน
เป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายมหาวิทยาลัยและเป็นเจ้าของธุระกิจส่วนตัว นับเป็น
โอกาสอันดีที่บริษัทเราได้เชิญท่านมาเป็นวิทยากร ในการบรรยายเรื่อง วางแผนการตลาดก่อนลงทุน
ขอให้ทุกท่านตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ในการบรรยายในครั้งนี้เพ่ือไปพัฒนาแนวคิดและชีวิตของท่านให้
มากที่สุดครับ ขอปรบมือต้อนรับ คุณชนาธิป เก่งมากทุกทาง ครับ” 
 

2. การกล่าวมอบรางวัล 
เป็นการพูดโอกาสที่มีการมอบทุน การให้รางวัล การให้เกียรติแก่บุคคลที่ควรค่า หรือท าพิธีระลึกถึง
คุณงามความดีแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง มักจะมีการพูดเพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้รับรางวัล ได้รับทุน หรือรางวัล
เกียรติยศนั้นเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานหรือการใช้ชีวิตไปในทางที่ดีต่อไป โดย
ส่วนมากมักจะใช้เวลาในการพูดประมาณ 5 นาที โดยประโยคที่ใช้ในการพูดต้องสุภาพและประทับใจ
แก่ผู้รับรางวัลและเข้าร่วมงาน  

หลักการกล่าวมอบรางวัล 
1. ควรกล่าวถึงเหตุผลในการมอบรางวัล เช่นความส าคัญของทุนหรือรางวัล ความดีของผู้

ได้รับเกียรตินั้น และต้องแสดงการพูดอย่างจริงจังไม่เสแสร้ง 
2. ควรแสดงความพอใจให้เกียรติผู้รับมอบผู้พูดต้องระบุให้ชัดว่าใครคือบุคคลที่ได้รับเกียรติ

นั้นเพ่ือแสดงว่า ผู้ให้ตระหนักถึงคุณความยินดีนั้นอย่างแท้จริง และเพ่ือเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติคุณ
แก่ผู้ได้รับรางวัลหรือของขวัญนั้น 

3. การมอบของขวัญหรือรางวัล เมื่อได้กล่าวต่อผู้ฟังจบแล้ว ควรหันไปพูดกับผู้ได้รับทุนหรือผู้
ที่ได้รับรางวัลนั้นโดยตรง ด้วยเสียงที่พอจะได้ยินกันอย่างทั่วถึง พร้อมกับท าการมอบของขวัญหรือ
ของรางวัลให้ผู้รับด้วยทีท่าสง่างาม เพราะในปัจจุบันการมอบรางวัล หรือสิ่งต่างๆ มักมีการถ่ายภาพ
เป็นที่ระลึก 

ตัวอย่างการมอบรางวัล 
“เรียนท่านประธาน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ก่อนอ่ืนต้องขอแสดงความยินดีกับพนักงาน

ทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลมงกุฎทองเพชร จากต้นสังกัดบริษัท ฮาจิบัง จ ากัด  ซึ่งผู้ที่จะ
ได้รับรางวัลนี้จะต้องมีผลงานการท างานที่โดดเด่น มีคุณภาพ ซึ่งจะตัดสินโดยการประเมินจาก
ผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆ 10 ท่าน จากนั้นจะถูกเสนอชื่อไปยังบริษัทต้นสังกัดที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อต้น
สังกัดตรวจสอบความเหมาะสมแล้ว รายชื่อจะถูกส่งมายังบริษัทที่ประเทศไทย นับได้ว่าเป็นการคัด
กรองกันอย่างเข้มข้น รางวัลนี้นอกจากจะมอบให้เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่พนักงานแล้วยังเป็น
รางวัลที่เชิดหน้าชูตาวงศ์ตระกูลอีกด้วย เพ่ือไม่เป็นการไม่เสียเวลา ขอเชิญผู้ที่มีรายชื่ อ รับมอบของ
รางวัลจากท่านประธาน มารูชิ มาซิฮิโต้ ครับ” 
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3. การกล่าวตอบรับการมอบรางวัล 
ผู้ที่ได้รับรางวัลหรือของขวัญ ผู้รับควรกล่าวตอบรับเพ่ือแสดงความพอใจและขอบคุณผู้ให้ซึ่ง

ควรพูดสั้นๆ โดยเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานนั้น ไม่ควรพูดออกนอกประเด็นหรือพูดใน
แนวขัดแย้งกับรางวัลที่ได้รับ 

หลักการกล่าวตอบรับการมอบรางวัล 
1. แสดงความขอบคุณและความพอใจที่ได้รับของขวัญหรือรางวัลดังกล่าวในลักษณะที่รางวัล

ที่ได้รับนี้นอกจากจะมีประโยชน์ในตัวเองแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งน้ าใจและความปรารถนาดีจากผู้
มอบรางวัลอีกด้วย ควรใช้ภาษาสุภาพ ชัดเจนและจริงใจ 

2. ควรพูดอย่างถ่อมตนและยกย่องผู้ร่วมงาน มารยาทของผู้รับรางวัลที่ดีนั้นคือ ต้องไม่โอ้อวด
ความสามารถของตนจนเกินไป แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ควรถ่อมตนจนไร้ความหมาย ควรสรรเสริญ
ชมเชยผู้ร่วมงานที่ได้ให้ความช่วยเหลือจนเป็นผลส าเร็จ 

3. กล่าวขอบคุณผู้มอบรางวัลด้วยความสุจริตใจ โดยกล่าวถึงผลงานและปรารถนาดีขอผู้ให้ 
4. กล่าวสรุป เน้นถึงความพึงพอใจที่ได้รับของขวัญหรือรางวัลนั้น ขณะที่พูดก็ควรมองไปยัง

ของขวัญหรือรางวัลด้วยสายตาที่ปลาบปลื้มด้วย 
5. กล่าวขอบคุณส าหรับรางวัลที่ได้รับ กล่าวชมเชยและขอบคุณเพ่ือนร่วมงานที่ได้ช่วยเหลือ

และเป็นก าลังใจจนได้รางวัลและจะพยายามท าประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติตลอดไป 
ตัวอย่างการกล่าวตอบรับการมอบรางวัล 

   “เรียนท่านประธาน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายชนาธิป ชมพูทอง มีความยินดี
เป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลยอดนักการตลาดระดับมงกุฎครอบเพชร ซึ่งเป็นรางวัลที่เป็นขวัญก าลังใจ
ให้กับตัวกระผมและครอบครัว ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ผลักดันและให้โอวาทเพ่ือเป็นแรง
บันดาลใจให้กระผมมีความมานะพยายามจนมาถึงปัจจุบันนี้ กระผมจะตั้งใจท างานให้ดีที่สุดเพ่ือเป็น
การตอบแทนพระคุณท่ีบริษัทได้มอบโอกาสและรางวัลนี้กับกระผมครับ 
 

4. การกล่าวต้อนรับ 
การกล่าวตอนรับจะใช้กรณีที่บุคคลส าคัญหรือคณะบุคคลมาประชุมหรือเยี่ยมชมกิจการหรือ

ใช้กับผู้ร่วมงานคนใหม่ก็ได้ โดยเป็นการกล่าวต้อนรับเพ่ือแสดงความปรารถนาดีและท าให้ผู้มาเยือน
เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ ไม่ควรใช้เวลาพูดนานและต้องมีการเตรียมล่วงหน้ามาเป็นอย่างดี 

 หลักการกล่าวต้อนรับ 
1. กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้มาเยือน ด้วยความจริงใจ 
2. กล่าวสรรเสริญหรือยกย่องผู้มาเยือน เช่น เป็นใคร มีผลงานดีเด่นอะไร มีความสัมพันธ์

อย่างไรกับผู้ต้อนรับ โดยอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองหน่วยงานอย่างคร่าวๆ 
3. กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสให้การตอนรับในครั้งนี้ และกล่าวถึงจุดเด่นขององค์กร

ตนเองเพียงเล็กน้อย 
4. กล่าวขออภัยหากมีสิ่งใดที่บกพร่องและหวังว่าผู้มาเยือนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง 
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ตัวอย่างการกล่าวตอนรับ 
   “เรียนท่านประธาน และสมาชิกทุกท่าน ทางบริษัท กางเกงยีนส์ศรีสวัสดิ์ จ ากัด ซึ่งเป็น
ตัวแทนจ าหน่ายกางเกงยีนส์ยี่ห้อศรีสวัสดิ์ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับการศึกษาดูงานของ
บริษัทกางเกงยีนส์ปิ่นโตเล็ก จ ากัด ซึ่งความสัมพันธ์ของเราทั้งสองบริษัทนั้นถือว่าเป็นคู่ค้าที่
แลกเปลี่ยนความรู้ ด้านเทคนิคการผลิตและแนวคิดด้านการตลาดอยู่เสมอ บัดนี้ทางบริษัท กางเกง
ยีนส์ศรีสวีสดิ์ จ ากัด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับและดูแลคณะผู้บริหารและสมาชิกของ
บริษัทกางเกงยีนส์ปิ่นโตเล็ก จ ากัด หากการต้อนรับดูแลในครั้งนี้ผิดพลาดประการใดทางบริษัทขอ
น้อมรับข้อบกพร่องนั้นและหวังว่าทางบริษัทกางเกงยีนส์ศรีสวัสดิ์ จ ากัด จะได้มีโอกาสต้อนรับบริษัท
กางเกงยีนส์ปิ่นโตเล็ก จ ากัด อีกครั้งหนึ่ง” 
 

5. การกล่าวตอบการต้อนรับ 
ในการกล่าวตอบการต้อนรับ มักจะเป็นการกล่าวขอบคุณอย่างสั้นๆ จากแขกผู้มาเยือน ซึ่ง

ต้องพูดให้สอดคล้องกับการพูดต้อนรับนั้น ส่วนมากเป็นการพูดแบบฉับพลัน ดั้งนั้นเพ่ือขจัดความ
ประหม่าผู้กล่าวตอบการต้อนรับควรเตรียมตัวและหัวข้อในการพูดไว้ล่วงหน้า 

หลักการกล่าวตอบการต้อนรับ 
1. แสดงความยินดีที่ได้มาเยือนในหน่วยงานนั้นอย่างจริงใจ และพูดถึงข้อเสียในการต้อนรับ

ในครั้งนี ้
2. แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อเกียรติที่ได้รับในการถูกต้อนรับ 
3. กล่าวสรรเสริญผู้ที่ให้การต้อนรับ เช่น กล่าวถึงชื่อเสียงขององค์กร หรือคุณงามความดีของ

สถาบันที่ไปเยือน 
4. กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้จากการมาเยือนครั้งนี้ โดยเน้นจุดเด่นบางประการเท่านั้น 
5. กล่าวเชื้อเชิญผู้ถูกต้อนรับให้ไปเยือนหน่วยงานของตน  
ตัวอย่างการกล่าวตอบการต้อนรับ 

 “เรียนท่านประธาน และสมาชิกทุกท่าน กระผมในนามของบริษัท ปิ่นโตเล็ก จ ากัด มีความดี
ใจและซาบซึ้งยิ่งนัก ที่ได้รับเกียรติจาก บริษัท ศรีสวัสดิ์ จ ากัด ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายกางเกงยีนส์ 
ยี่ห้อศรีสวัสดิ์ ที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และได้รับรางวัลบริษัทที่มีการบริหาร
บุคลากรยอดเยี่ยม 5 ปีซ้อน ทางบริษัทให้ความอนุเคราะห์ ให้เข้าชมการปฏิบัติงาน และสอบถาม
ความรู้เทคนิคการท างานต่างๆ จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับบริษัท 
ปิ่นโตเล็ก ทางบริษัทจะน าทักษะและเทคนิคต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้ไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง
ให้เกิดความก้าวหน้าเพ่ือให้สมกับเป็นคู่ค้ากับบริษัท ศรีสวัสดิ์ จ ากัด ต่อไป ในโอกาสต่อหากมีโอกาส
ทางบริษัทปิ่นโตเล็ก ใคร่ขอเชิญบุคลากรบริษัทศรีสวัสดิ์ ไปเยี่ยมชมการท างาน ชมการพัฒนาการ
ท างานของบริษัทปิ่นโตเล็กด้วยครับ ขอบคุณครับ” 
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6. การกล่าวในโอกาสเข้ารับต าแหน่งใหม่ 
ผู้ที่ได้รับต าแหน่งใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นหัวหน้าอาจมีการเชิญผู้ใต้บังคับบัญชามาประชุมกัน

เพ่ือท าความรู้จักเพ่ือแถลงนโยบายและแผนงานการด าเนินงาน จะส่งผลให้มีผลต่อประสิทธิภาพของ
การท างานร่วมกันต่อไป การรู้จักกับผู้ที่เข้ามาเป็นผู้บริหารใหม่ในหน่วยงาน 
บางครั้งผู้ใต้บังคับบัญชาอาจเกิดอคติไว้ล่วงหน้าจึงเป็นหน้าที่ขอสมาชิกใหม่ที่จะต้องสรรหาวาจาอัน
ชาญฉลาดเพื่อเข้าถึงหัวใจของเพ่ือนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ 

หลักการกล่าวในโอกาสเข้ารับต าแหน่งใหม่ 
1. กล่าวยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมงานร่วมกับคณะผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงาน 
2. กล่าวยกย่องหรือกว่าถึงคุณค่าของสถาบัน หรือของสถานที่ที่ตนได้มาท างาน และไม่กล่าว 

ให้ร้ายสถานที่ท่ีท างานแห่งเดิม  
3. กล่าวถึงหลักการนโยบาย อุดมการณ์การท างานของตน 
4. กล่าวให้ความส าคัญแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานทุกคน และเชิญชวนให้มาร่วมใจใน

การท างานเพ่ือความก้าวหน้าของหน่วยงาน 
 ตัวอย่างการกล่าวในโอกาสเข้ารับต าแหน่งใหม่ 
 “เรียนท่านผู้อ านวยการ คณาจารย์ทุกท่าน กระผม นายศศิพงษ์ เก่งทุกวัน มีความยินดีเป็น
อย่างยิ่งที่ได้เข้ามารับต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านหนองลิงขบ กระผมจะ
สนับสนุนและสานงานต่อตามนโยบายที่ท่านผู้อ านวยการและท่านรองผู้อ านวยการท่านเดิมได้วางไว้
อย่างต่อเนื่อง กระผมขอสัญญาว่าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เจริญก้าวหน้า และ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับกระผมเป็นอย่างดี สุดท้ายนี้กระผมขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกอ านวยพรแก่ทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไป” 
 

7. การกล่าวอวยพร 
การกล่าวอวยพร เป็นการกล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับการกล่าวอวยพร ซึ่งมีเนื้อความ

เป็นสิริมงคล สร้างความปลื้มปิติยินดีแก่ผู้รับ การอวยพรมีหลายโอกาส เช่น ในงานมงคลสมรส งาน
วันขึ้นปีใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ ตลอดจนการอวยพรของผู้อาวุโส การกล่าวอวยพรส่วนมากมักเรียกกันว่า 
“ค าอวยพร” ซึ่งหมายถึง การให้ศีลให้พรแก่ลูกหลาน ลูกศิษย์ ผู้ใต้บังคับบัญชา ฯลฯ 

หลักการกล่าวอวยพร 
1. ควรพูดด้วยท่าท่ีร่าเริงแจ่มใสและเป็นการแสดงความยินดีไปในตัว 
2. เริ่มต้นด้วยเสียงค่อนข้างดังเพราะเป็นการเรียกร้องความสนใจ เพราะการกล่าวชนิดนี้มักมี

เสียงรบกวนจากการพูดสนทนากันของผู้ร่วมงาน 
3. การด าเนินเรื่องให้เป็นไปตามความเหมาะสม เช่น หากเป็นงานวันเกิดควรกล่าว

ความส าคัญในวันเกิด แล้วพูดถึงคุณงามความดี และเกียรติคุณของเจ้าภาพตามสมควร 
4. การกล่าวลงท้ายด้วยการกล่าวค าอวยพร ควรสรรหาถ้อยค าที่สุภาพลึกซึ้ งและไม่ยาวมาก

นักอาจเป็นส านวนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นั้น 
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 ตัวอย่างการกล่าวอวยพร 
 “สวัสดีครับ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ก่อนอ่ืนผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานวัน
คล้ายวันเกิดของเพ่ือนผม เพ่ือนคนนี้มีความสนิทสนมกับผมมาตั้งแต่เป็นเด็ก เป็นคนมีอัธยาศัยไมตรี
และมนุษยสัมพันธ์ดีมากคนหนึ่ง ใจคอกว้างขวาง โอบอ้อมอารี เป็นที่ยอมรับของเพ่ือนๆ และคนที่
รู้จักมักคุ้นโดยทั่วไป เมื่อมีการจัดงานคล้ายวันเกิดของเพ่ือนคนนี้แต่ละครั้ง ถ้าผมไม่ติดธุระจ าเป็น ผม
จะมาร่วมงานทุกครั้ง เพ่ือนคนนี้นอกจากจะเป็นคนดีของเพ่ือนๆ ทุกคนแล้ว ยังเป็นหัวหน้าครอบครัว
ที่ดีอีกด้วย ในโอกาสนี้ผมขออวยพรให้เพ่ือนรักของผมคนนี้ จงมีอายุมั่นขวัญยืน มีความสุข เจริญใน
หน้าที่การงาน สุขภาพแข็งแรง ตลอดไป ขอบคุณครับ” 

 
 8. การกล่าวอ าลา 
ในกรณีที่บุคคลต้องจากภูมิล าเนาตัวเอง อาจไปเพ่ือประกอบธุรกิจ ไปรับราชการ หรือไปประจ า ณ 
สถานที่อ่ืนด้วยเหตุผลต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน โดยมารยาทในสังคมไทย
มักมีการจัดเลี้ยงส่งเพ่ือให้เกิดมุทิตาจิต และสร้างความประทับใจก่อนจากลากันในองค์กร เมื่อมีการ
จัดเลี้ยงส่งและมีการมอบของขวัญที่ระลึก ผู้รับควรมีการพูดขอบคุณที่ได้รับของขวัญนั้นและกล่าวค า
อ าลา 

หลักการกล่าวอ าลา 
1 การกล่าวแสดงความเสียใจที่ต้องจากไปควรบอกให้ทราบว่าท าไมจึงไม่อยากจะจากไป

กล่าวถึงความสุขที่ได้รับและความคุ้นเคยที่มีอยู่กับบุคคลต่างๆ ควรเล่าถึงเหตุการณ์ที่ประทับใจใน
ขณะที่ได้อยู่ด้วยกันมาช้านาน 

2 กล่าวส่งสรรเสริญคณะผู้จัดหรือผู้ร่วมงานนี้ส่งจากใจจริง 
3 กล่าวในลักษณะว่า คาดว่าความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่ยังคงมีตลอดไป โดยแสดงความ

มั่นใจว่าแม้ตัวจะจากไปแต่หัวใจยังผูกพัน   
4 กล่าวสรุปผลงานความประทับใจต่อผู้ที่ เคยร่วมงานที่ผ่านมาในแง่ดีและกล่าวอ าลา

ผู้เข้าร่วมงาน 
ตัวอย่างการกล่าวอ าลา 
“เรียนท่านประธาน เพ่ือนข้าราชการและผู้มีเกียรติทุกท่าน ผมรู้สึกปลาบปลื้มและซาบซึ้งใจ

เป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านได้เห็นความส าคัญในงานเลี้ยงอ าลาของผมในครั้งนี้ ผมขอถือโอกาสขอบคุณทุก
ท่าน การจากไปของผมเป็นการเกษียณอายุราชการ ซึ่งคิดว่าท่านทั้งหลายคงมีวันแบบผมตามมา
เช่นกัน ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานนี้แล้วก็ตาม หากทุกท่านมีความต้องการให้ผม
ช่วยเหลืออันใด หากไม่เกินความสามารถ ผมยินดีช่วยเสมอครับ ขอขอบคุณน้ าใจจากผู้ร่วมงานทุก
ท่าน พรอันใดที่ท่านผู้บังคับบัญชาและพ่ีน้องผองเพ่ือนได้อวยพรให้ผม ขอให้พรอันประเสริฐนั้น
ย้อนกลับไปสนองท่านเป็นร้อยเท่าพันทวีคูณ ขอบคุณครับ” 
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9. การพูดเพื่อน าเสนองาน 
 เป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ทั้งในแวดวง
การศึกษา แวดวงวิชาชีพ การท างานทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนให้ความส าคัญกับทักษะการ
น าเสนอของบุคลากร Cheryl Hamilton (1999:6) อธิบายว่า มีงานศึกษาพบว่าผู้จ้างงานส่วนใหญ่
เห็นว่าทักษะการน าเสนอมีส่วนส าคัญต่อการประสบความส าเร็จในการท างานมากกว่าทักษะทาง
วิชาชีพ จากการศึกษาของ  Michigan State University ศึกษาความคิดเห็นผู้อ านวยการฝ่ายบุคคล 
479 คนจากบริษัทใหญ่ๆ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรไม่แสวงหาก าไร พบว่าในการคัดเลือกบุคลากร
เข้าท างาน ทักษะการน าเสนอเป็นทักษะที่ส าคัญที่สุดที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าท างานในชีวิต
การท างาน การน าเสนอเป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การน าเสนอเป็นวิธีการ
สื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิดไปยังกลุ่มผู้ฟัง ที่อาจจะเป็นกลุ่มผู้ฟังขนาดเล็กที่มีความคุ้นเคย
กัน เช่น กลุ่มผู้ร่วมงาน หรือกลุ่มผู้ฟังขนาดใหญ่ที่ไม่มีความคุ้นเคยกัน เช่น กลุ่มบุคคลทั่วไป 

หลักการน าเสนองาน 
1. วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน คือ มีความต้องการที่แน่ชัดว่าต้องการน าเสนออะไร จุดประสงค์

ส าคัญในการน าเสนอคืออะไร เสนอเพ่ืออะไร โดยไม่ควรให้ผู้รับฟังการน าเสนอนั้นถามถึงผู้น าเสนอว่า
ต้องการให้พิจารณาอะไรในการน าเสนอนั้น 

2. รูปแบบการน าเสนอเหมาะสม คือ เนื้อความที่มีความกะทัดรัด เรียงล าดับเนื้อหาตาม
ความเหมาะสมใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย หากมีข้อมูลเชิงสถิติ ควรใช้ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ เพ่ือช่วยให้
พิจารณาข้อมูลได้สะดวก 

3. มีความเหมาะสมด้านเนื้อหาสาระ คือการน าเสนอควรมีความน่าเชื่อถือ เที่ยงตรง ถูกต้อง
สมบูรณ์ครบถ้วน ผู้น าเสนอควรหาข้อมูลในการพูดให้ถูกต้อง สามารถอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น
ได้ และเนื้อหาสาระต้องตรงตามความต้องการมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเนื้อหาเพียงพอแก่การ
พิจารณาของผู้รับฟัง 

4. มีข้อเสนอที่สร้างสรรค์ คือ มีข้อเสนอที่สมเหตุสมผล มีข้อพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือก
ที่เห็นผลได้ชัดเจน และสามารถเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

 
ขั นตอนการเตรียมตัวเพื่อน าเสนองาน 
ขั้นตอนการเตรียมตัวน าเสนอไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว จากประสบการณ์ของผู้เขียน

พบว่าหากเราจัดเตรียมงานเสนออย่างรัดกุม ชัดเจนโดยอยู่ในกรอบแบบแผนที่ว่างไว้งานน าเสนอจะ
ออกมาตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้ หัวข้อต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมงานน าเสนออย่างคร่าวๆ ซึ่ง
ผู้อ่านสามารถน าไปใช้ เป็นแนวทางในการเตรียมตัวน าเสนองานตามความเหมาะสม 

1. เตรียมข้อมูล การเตรียมตัวส าหรับการน าเสนองาน ต้องมีข้อมูลทั้งในส่วนของผู้บรรยาย
และผู้ฟังบรรยาย ด้านหนึ่งคือต้องหาข้อมูลที่ดีที่สุดเพ่ือใช้น าเสนอ เริ่มจากต้องทราบว่าการน าเสนอ
ในครั้งนี้เป็นจุดประสงค์อะไร ต้องการให้ผู้ฟังทราบอะไรบ้างและอีกด้านหนึ่งก็เป็นส่วนส าคัญ คือ ต้อง
ทราบว่า ผู้ฟังเป็นใคร มีวุฒิภาวะ การศึกษาระดับใด มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสิ่งที่จะน าเสนอบ้างหรือ
มีความสนใจในสิ่งนี้หรือไม่ เมื่อทราบวัตถุประสงค์อย่างคร่าวๆ แล้วรวมข้อมูลที่มีอยู่มาท าการ
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วิเคราะห์ข้อมูลที่ควรน ามาน าเสนอ และเพ่ิมเติมข้อมูลที่เป็นส่วนส าคัญและยังขาดอยู่ลงไปในการ
น าเสนอ 

2. จัดข้อมูลเพ่ือน าเสนอ เมื่อมีข้อมูลครบถ้วนแล้ว น าข้อมูลต่างๆ มาสร้างเป็นงานน าเสนอ
เริ่มจากการจัดเตรียมหัวข้อหลักให้เหมาะสม เป็นไปตามจุดประสงค์ที่วางเอาไว้ ต้องทราบว่าแต่ละ
ประเด็นที่จะน าเสนอมีวัตถุประสงค์อะไรเมื่อจัดข้อมูลเพ่ือน าเสนอเสร็จแล้ว ควรจัดพิมพ์เอกสารลง
กระดาษ เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับน าเสนอผู้เข้ารับฟังกับการน าเสนอ 

3. ซักซ้อมก่อนน าเสนอจริง เมื่อได้สร้างงานน าเสนอพร้อมกับพิมพ์เอกสารเตรียมไว้แล้ว สิ่งที่
ต้องท าต่อไปคือ การซักซ้อมการน าเสนอ ผู้อ่านสามารถตรวจสอบกิริยาตัวเองได้จากการส่องกระจก
หรือให้เพ่ือนสังเกตและวิจารณ์ สังเกตน้ าเสียงและท่าทางเพ่ือป้องกันการประมาทขณะอยู่ท่ามกลาง
สายตาผู้รับฟังการน าเสนอ จุดประสงค์ของการซ้อมก่อนการน าเสนอจริงมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

3.1 ซ้อมเพ่ือให้ความเข้าใจข้อมูลอย่างถ่องแท้ ในขณะที่ผู้อ่านทดลองบรรยายแต่ละ 
หัวข้อ จะทราบด้วยตัวเองทันทีว่าหัวข้อใดควรเน้นพิเศษ หัวข้อใดควรข้ามไป ข้อดีของการซ้อม
บรรยาย คือ ผู้บรรยายจะรู้จุดเด่นจุดด้อยของตัวเองและหาวิธีปรับปรุงจุดด้อยนั้น 

3.2 ซ้อมเพ่ือล าดับการน าเสนอท่ีถูกต้อง ขณะซ้อมบรรยาย หากพบว่าหัวข้อใด 
จัดล าดับไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้ 

3.3 ซ้อมเพ่ือให้เกิดความม่ันใจ หลังจากจัดข้อมูล เรียบเรียงเนื้อหา และซ้อมพูดจน 
เกิดความช านาญแล้ว ควรซ้อมพูดอีกครั้งเพื่อสร้างความม่ันใจให้กับตนเอง 

3.4 ซ้อมเพ่ือก าหนดเวลาที่แน่นอน โดยการซ้อมพูดและจับเวลาในการน าเสนอ จะ 
ได้ทราบว่าผู้พูดควรตัดหรือเพ่ิมประเด็นต่างๆ อย่างไรบ้าง 

4. น าเสนองานจริง การน าเสนองานผู้บรรยายควรมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ฟัง กล่าวคือควร
สร้างบรรยากาศในการบรรยายให้เป็นกันเอง เมื่อบรรยากาศเป็นกันเองแล้วนั้น จะส่งผลให้ผู้น าเสนอ
และผู้รับสารรู้สึกสบายไม่ตรึงเครียดจนเกินไปและงานที่น าเสนอจะออกมาราบรื่นไปด้วยดี 

การพูด การสื่อความหมาย การโน้มน้าวจิตใจให้คนต่างวัย ต่างอาชีพ ต่างฐานะ ต่างความรู้ 
ให้มีเจตคติที่ดีและเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดอยากน าเสนอที่ดีประทับใจ และโดดเด่นเหนือคู่แข่ง ซึ่งผู้พูดทุก
คนจะต้องฝึกทักษะและพัฒนาฝีมือในการน าเสนอความคิดของตนตั้งแต่ระดับง่ายจนกระทั้งถึงวิธีการ
น าเสนอแบบมืออาชีพ 

 
การวิจารณ์การพูด 

 การพูดในสถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องอาศัยผู้ฟังเป็นผู้ติชมหรือให้ล าดับคะแนนแก่ผู้พูด เพ่ือให้ผู้
พูดน าผลสะท้อนนั้นกลับมาปรับปรุงแก้ไขตนเองให้มีประสิทธิภาพในการพูดให้ดียิ่งขึ้น การติชมหรือ
วิจารณ์ตนเองนั้นสามารถท าได้ 2 วิธี ดังนี้ 
 1. สังเกตตนเอง อาจกระท าได้โดยฝึกพูดคนเดียว ฝึกการออกเสียงเสมือนมีผู้ฟังจริง หรืออาจ
ฝึกหน้ากระจก หรือมีการบันทึกทั้งภาพและเสียง เพ่ือสะท้อนภาพตนเอง 
 2. ให้ผู้อ่ืนสังเกต คือ มีผู้คอยติชม พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขตามบริบทที่เห็นสมควร ผู้พูด
จะรู้ข้อบกพร่องของตนเองและน าไปปรับปรุงแก้ไข 
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 ผู้วิจารณ์ควรยึดหลักการดังนี  
 1. ติชมเพ่ือให้ผู้พูดปรับปรุงแก้ไขในทางสร้างสรรค์ 
 2. ติชมด้วยใจสุจริต ไม่มีอคติต่อผู้พูด 
 3. เสนอแนวทางแก้ไขในการพูดที่ตรงประเด็นอย่างสร้างสรรค์ 
 4. ผู้วิจารณ์อาจไม่ใช่นักพูดหรือเป็นคนพูดเก่ง แต่สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์การพูดได้อย่างมี
หลักการ 
 ผู้พูดควรยึดหลักการดังนี  
 1. ด้านผู้พูด  
 มีความพร้อมในการเตรียมตัวมาพูด มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความกระตือรือร้น มี
บุคลิกภาพที่ดีในการพูด  
 2. ด้านเนื้อหา  
 มีการเกริ่นเริ่มต้นที่น่าสนใจ มีจุดมุ่งหมายในการพูดที่ชัดเจน การด าเนินเรื่องเป็นไป
ตามล าดับขั้น มีสาระมีเหตุผลมีแหล่งที่มาการอ้างอิง การใช้ภาษาถูกต้องและชัดเจน การสรุปมีความ
ประทับใจ  
 3. การสังเกตผู้ฟัง 
 โดยการสังเกตขณะตนเองพูดว่า ผู้ฟังมีพฤติกรรมในการฟังอย่างไรบ้าง เช่น การแสดงความ
สนใจ การแสดงออกถึงมารยาทในการฟัง การตั้งค าถาม สิ่งเหล่านี้จะสะท้อนผลของการพูดได้ 
 4. ผลการสะท้อนจากการพูด 
 คือ ผลการประเมินจากตนเองและจากผู้อื่น ในการพูดของตนเอง ผู้พูดต้องยินยอมรับผลของ
การพูดให้ได้ ไม่ควรแสดงสีหน้าหรือท่าทางที่ไม่พอใจเมื่อได้รับผลการประเมินในด้านลบ และไม่แสดง
กิริยาท่าทางที่แสดงออกถึงการยินดีมากเกินไปเมื่อได้รับผลการประเมินในด้านบวก ควรวางตัวอย่าง
สุภาพ 
 
สรุป 
 จากองค์ความรู้ในเรื่องการพูดเพ่ือการสื่อสาร และตัวอย่างการพูดในสถานการณ์ต่างๆ 
ผู้เรียนอาจใช้เป็นแนวทางในการพูดให้เหมาะสมกับบริบทของงานที่ได้รับมอบหมาย สิ่งที่ผู้พูดควร
ค านึงถึงมากท่ีสุดคือ เนื้อหาที่ถูกต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของงาน การใช้ภาษาให้เหมาะสม
กับผู้รับสาร และการแสดงออกทางบุคลิกภาพ การพูดในโอกาสต่างๆ ผู้พูดควรฝึกซ้อมให้ช านาญก่อน
ขึ้นพูดจริง เพ่ือลดอาการประหม่าของตนเองการพูดในสถานการณ์ต่างๆ มนุษย์ที่รักในความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานจะต้องหมั่นฝึกฝนตนเองอยู่เป็นประจ า เพ่ือน าไปใช้ในอนาคต การฝึก
พูดในสถานการณ์ต่างๆ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกในวัยที่ก าลังศึกษาเล่าเรียน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน
การวางตัวในการพูดในสังคม ทั้งด้านบุคลิกภาพและการเลือกเรื่องที่จะพูดในงานที่ได้รับมอบหมายให้
กระท าการพูด 
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แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน  
 
ตอนที่ 1 ให้นักศึกษาท าเครื่องหมาย X ทับข้อที่ถูกท่ีสุด 
 
1. ข้อใดไม่ใช่ความหมายในการพูดในโอกาสต่างๆ 
 ก. การพูดที่ใช้ถ้อยค าทีเหมาะสมแก่สถานการณ์ที่ได้รับเชิญไปพูด 
 ข. การพูดที่ต้องฝึกน้ าฝนเสียง ท่าทาง ให้เหมาะกับโอกาสที่จะพูด 
 ค. การพูดที่ต้องเตรียมบทพูดเพ่ือให้เหมาะสมแก่โอกาสและสถานการณ์ 
 ง. การพูดที่จะต้องมีดนตรีประกอบท าให้เหมาะกับสถานการณ์ที่ได้รับเชิญไปพูด 

 
2. การใช้โฆษณาสินค้าที่เราพบเห็นในชีวิตประจ าวัน จัดเป็นการพูดเพ่ือจุดมุ่งหมายใด 

ก. การพูดจรรโลงใจ 
ข. การพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ 
ค. การพูดเพ่ือค้นหาค าตอบ 
ง. การพูดให้ความรู้และข้อเท็จจริง 

 
3. ข้อใดไม่ใช่ความส าคัญของการพูดต่อที่ประชุมชน  

ก. ช่วยท าให้มนุษย์ด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข 
ข. ช่วยเผยแพร่ความคิดเห็นของบุคคลได้สะดวกและรวดเร็ว 
ค. ช่วยให้มนุษย์สามารถชี้แนะการแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่สังคม 
ง. ช่วยถ่ายทอดวัฒนธรรมปลูกฝังความคุณธรรมและเผยแพร่วิทยาการใหม่ๆ 

 
4. โดยทั่วไปผู้พูดทุกคนเมื่อถึงเวลาพูดจะเกิดอาการประหม่า ตื่นเต้นท าให้เสียบุคลิกภาพในการพูด ผู้
พูดควรเตรียมตัวเองอย่างไรเพ่ือไม่ให้เกิดอาการประหม่า 

ก. ฝึกซ้อมการพูดก่อนขึ้นพูดจริง 
ข. ยืนก้มหน้าอ่านอย่างจริงจัง 
ค. พูดไปเดินไปเพ่ือสร้างสมาธิ 
ง. พูดเร็วๆ เพ่ือให้จ าเนื้อหาได้ 

 
5. ข้อใดไม่ใช่วิธีการพูดโน้มน้าวใจ  

ก .พูดแบบมีเหตุผลดี                                                                   
ข .พูดให้มีความน่าเชื่อถือ         
ค .พูดให้มีความรู้สึกร่วมกัน                                             
ง. พูดด้วยวาจาที่เป็นตัวตนของตัวเอง 
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6. ผู้ใดมีคุณสมบัติของผู้พูดท่ีดีมากที่สุด   
 ก. ทยุตพูดด้วยถ้อยค ารุนแรง เพ่ือกระตุ้นผู้ฟังให้สนใจ      
 ข. ปลาทองมีความรู้ความเข้าใจเรื่องท่ีจะพูดอย่างชัดเจน        
 ค. ดวงสุดาพูดเกินเวลาที่ก าหนด ประมาณ 1 ชั่วโมง   
 ง. แพรไหมพูดเสียงเบาไม่กล้าสบตาผู้ฟัง 
 
7. ผู้พูดควรแต่งกายอย่างไรจึงจะเหมาะสมในการพูดต่อที่ประชุมชน 

ก. ใส่กางเกงที่มีลวดลายสีสันฉูดฉาด 
ข. ใส่เสื้อคอโปโลแขนสั้น 

ค. ใส่ชุดสูทและใส่ถุงเท้าข้อสั้น 
ง. ใส่เสื้อเชิ้ตและกางเกงสแล็คท่ีเหมาะสมกับรูปร่าง 

 
8. การก าหนดหัวข้อที่จะใช้พูดให้ชัดเจนมีประโยชน์อย่างไร                                             

ก. ผู้ฟังเป็นอิสระในเวลาผู้พูดก าลังพูด       
ข. ผู้ฟังสามารถถาม หยอกล้อผู้พูดได้     
ค. ผู้ฟังเกิดความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อมากที่สุด                                                         
ง. ผู้ฟังสามารถเตรียมเนื้อหาพ้ืนฐานในการฟังได้ 

  
9. ข้อใดไม่ควรท าขณะพูด 
 ก. เกาศีรษะ 
 ข. นั่งหรือยืนพูดอย่างเรียบร้อย 
 ค. มองหน้าผู้พูด 
 ง. ใช้ถ้อยค าที่สุภาพ 
 
10. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเตรียมตัวเพื่อที่จะพูดในที่ประชุม 

ก. เพิ่มความม่ันใจในการพูด 
ข. ท าให้การพูดมีความเข้าใจง่ายต่อผู้ฟัง 
ค. เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่จะพูด    
ง. เพ่ิมถ้อยค าที่นอกเหนือจุดมุ่งหมายในการพูด                 

 
11. ข้อใดคือการปรับปรุงบุคลิกภาพภายนอก 

ก. การปรับปรุงรูปร่างหน้าตา 
ข. การปรับปรุงการแต่งกาย 
ค. การปรับปรุงกิริยาท่าทาง 
ง. ถูกทุกข้อ 
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12. การกล่าวอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนอวยพร เป็นการกล่าวอวยพรให้กับบุคคลในข้อใด          
 ก. บุคคลที่อาวุโสเสมอกัน                                              
 ข. บุคคลที่อาวุโสน้อยกว่า        
 ค. บุคคลที่อาวุโสสูงกว่า                                        
 ง. บุคคลทั่วไป 
 
13. การพูดเพ่ือสร้างความสนิทสนม เป็นการพูดโน้มน้าวใจโดยอาศัยแนวการปฏิบัติอย่างไร            
 ก. พูดให้เหตุผลดี                                                                   
 ข. พูดดีมีความน่าเชื่อถือ         
 ค. พูดให้มีความรู้สึกร่วมกัน                                             
 ง. พูดผูกสัมพันธ์หรรษา      
 
14. ข้อใดไม่ควรน ามาวิเคราะห์ผู้ฟัง 
 ก. อายุของผู้ฟัง 
 ข. การศึกษาของผู้ฟัง 
 ค. ความลับของแต่ละบุคคล 
 ง. เพศของผู้ฟัง 
 
15. ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ในการพูดโฆษณา 

ก. พูดให้ลูกค้าเห็นประโยชน์ที่จะได้ 
ข. ศึกษาหาข้อมูลของลูกค้า 
ค. พูดเสนอเนื้อหาอย่างกระชับและชัดเจน 
ง. การกล่าวถึงสรรพคุณของสินค้าเกินจริง 

 
16. ข้อใดไม่เหมาะสมในการสนทนากับบุคคลที่ไม่คุ้นเคย 

 ก. ถามชื่อ นามสกุล 
 ข. ที่อยู่ปัจจุบัน 
 ค. ภูมิล าเนา 
 ง. จ านวนเงินเดือน 
 
17. “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เป็นสิ่งที่ทุกคนควรถือปฏิบัติให้เป็นสุขนิสัยที่ดีในการรับประทาน
อาหาร” ข้อความามนี้ มีการใช้ภาษาพูดเพ่ือโน้มน้าวใจอย่างไร        
 ก.การใช้ภาษาพูดเชิงขอร้อง         
 ข. การใช้ภาษาพูดเชิงวิงวอน      
 ค. การใช้ภาษาพูดเชิงค าถาม       
 ง. การใช้ภาษาพูดเชิงเสนอแนะ   
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18. ข้อใดไม่ใช่หลักการกล่าวต้อนรับ 
ก. กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้มาเยือนด้วยความจริงใจ 

ข. กล่าวยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับคณะผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงาน 
ค. กล่าวสรรเสริญหรือยกย่อผู้มาเยือน เช่น มีผลงานดีเด่นอะไร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับผู้

ต้อนรับ 

ง. กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสให้การต้อนรับในครั้งนี้ และกล่าวถึงจุดเด่นขององค์กร 

 

19. ข้อใดไม่ใช่หลักการส าคัญในการน าเสนองาน 
ก. กล่าวสรรเสริญคณะผู้จัดงานด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส 

ข. มีรูปแบบการน าเสนองานที่เหมาะสมเนื้อมีความกะทัดรัด เรียงล าดับเนื้อหาตามความ
เหมาะสม ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 

ค. วัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน มีความต้องการที่ชัดว่าต้องการน าเสนออะไร จุดประสงค์ส าคัญการ
น าเสนอเพ่ืออะไร 

ง. มีข้อเสนอที่สร้างสรรค์ มีข้อเสนอแนะที่สมเหตุสมผล มีข้อพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือก
ที่เห็นได้ชัดเจน 
 
20. ข้อใดกล่าวถึงหลักการกล่าวในโอกาสเข้ารับต าแหน่งใหม่ได้ถูกต้อง 

ก. กล่าวยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับคณะผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงาน 
ข. แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อเกียรติที่ได้รับในการถูกต้อนรับ 
ค. ควรพูดด้วยท่าทีร่าเริงแจ่มใสและเป็นการแสดงความยินดีไปในตัว 
ง. กล่าวสรรเสริญผู้จัดหรือร่วมงานเลี้ยงส่งจากใจจริง 
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ตอนที่ 2 ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
1. จงบอกความหมายและความส าคัญของการพูด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. จงยกตัวอย่างลักษณะของการพูดที่เป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. การพูดต่อที่ประชุมชนมีลักษณะอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ในการเตรียมตัวในการพูดในที่ประชุม ผู้พูดจะต้องเตรียมอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. นักศึกษาสามารถน าความรู้เรื่องการพูดเพ่ือการสื่อสารไปใช้ประโยชน์กับชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



 

118 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

6. ให้นักศึกษาพูดหน้าชั้นเรียนในหัวข้อ “ความสุขของฉัน” โดยใช้เวลา 3 นาที 
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

แบบประเมินการพูด 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1.  ความถูกต้อง 

ของข้อมลูใน 
การพูด 

ข้อมูลในการพูดถูกต้อง 
สมบูรณ์ดมีาก 

ข้อมูลในการพูดถูกต้อง 
สมบูรณ์ด ี

ข้อมูลในการพูด
ถูกต้องสมบูรณ์       
พอใช้ 

ข้อมูลในการพูด  
ยังไม่ถูกต้อง   
และไม่เพียงพอ 

2.  การเรียบเรียง 
เนื อหาสาระ 

และการล าดับ 
เร่ืองราวในการ 

พูด 

เรียบเรียงเนื้อหาสาระ
และล าดับเรื่องราวใน
การพูดชัดเจน 

เรียบเรียงเนื้อหาสาระ
และล าดับเรื่องราวใน
การพูดค่อนข้างชัดเจน 

เรียบเรียงเนื้อหาสาระ
และล าดับเรื่องราวใน
การพูด  พอใช้ 

เรียบเรียงเนื้อหาสาระ
และล าดับเรื่องราวใน
การพูด  สับสน ไม่
เป็นล าดับขั้นตอน 

3.  การสอดแทรก 
ข้อคิด คุณค่าและ 
อารมณ์ขันในการ 

พูด 

สอดแทรกข้อคิด คณุค่า
และอารมณ์ขัน ในการ
พูดอยู่ในเกณฑด์ีมาก 

สอดแทรกข้อคิด คณุค่า
และอารมณ์ขันในการ
พูดอยู่ในเกณฑด์ ี

สอดแทรกข้อคิด 
คุณค่า และอารมณ์
ขันในการพูดอยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ 

สอดแทรกข้อคิด 
คุณค่า และอารมณ์
ขันในการพดูอยู่ใน
เกณฑ์ควรปรับปรุง 

4.  ลีลาท่าทางและ 
บุคลิกในการพูด 

ลีลาท่าทางและบุคลิกใน
การพูดดึงดดูความสนใจ
ในระดับดมีาก 

ลีลาท่าทางและบุคลิกใน
การพูดดึงดดูความสนใจ 
ในระดับด ี

ลีลาท่าทางและบุคลิก
ในการพูดดึงดูดความ
สนใจ ในระดับพอใช้ 

ลีลาท่าทางและบุคลิก
ในการพูดยังไม่
น่าสนใจ 

5. น  าเสียงการออก 
เสียงควบกล  าและ 
จังหวะในการพูด 

น้ าเสียง  การออกเสียง 
ควบกล้ าและจังหวะใน
การพูด อยู่ในเกณฑ ์
ดีมาก 

น้ าเสียง  การออกเสียง 
ควบกล้ าและจังหวะใน
การพูดอยู่ในเกณฑ์ด ี

น้ าเสียง  การออก
เสียงควบกล้ าและ
จังหวะในการพูด    
อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

น้ าเสียง  การออก
เสียงควบกล้ าและ
จังหวะในการพูด    
ไม่ถูกต้อง 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
17-20 ดีมาก 
13-16 ด ี
9-12 พอใช้ 
5-8 ปรับปรุง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 
 
บทที่ 5  
 การอ่านเพื่อการสื่อสาร 
 
แนวคิด  
 การอ่านเป็นการศึกษาหาความรู้อีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถหาความรู้ได้ตลอดเวลา ในปัจจุบัน
สื่อที่เผยแพร่ด้วยการอ่านนั้นมีหลายรูปแบบ หลายจุดมุ่งหมาย ผู้อ่านที่ดีจึงควรมีทักษะการอ่าน เพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ และน าไปต่อยอดเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับอาชีพ
และประเทศชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะมีคุณลักษณะดังนี้ 
 1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมายและความส าคัญของการสื่อสารได้ 
 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงประเภทและกลวิธีในการอ่านได้ 
 3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่อ่านได้ 
 4. ผู้เรียนสามารถน าทักษะที่ได้เรียนเรื่องการอ่านเพ่ือการสื่อสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
งานอาชีพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ 
 

สาระการเรียนรู้ 
 ความหมายของการอ่าน 

ความส าคัญของการอ่าน 
จุดมุ่งหมายของการอ่าน 
ประโยชน์ของการอ่าน  
มารยาทในการอ่าน 

ประเภทของการอ่าน 
 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. ฟังบรรยายจากอาจารย์ผู้สอน 
 2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
 3. แบ่งกลุ่มเพ่ืออภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอ่านเพื่อการสื่อสาร 
 4. ฝึกอ่านจับใจความส าคัญ วิเคราะห์ ตีความ ของสื่อประเภทต่างๆ 

 5. ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
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สื่อการสอน 
 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. แบบฝึกหัด 
 3. Power Point เรื่องการอ่านเพ่ือการสื่อสาร 
การประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน 
2. ประเมินผลจากแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
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บทที ่5 

การอ่านเพื่อการสื่อสาร 
 
 

 การอ่านเป็นสิ่งส าคัญส าหรับมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม มนุษย์จะไม่สามารถเป็นมนุษย์ได้อย่าง
สมบูรณ์แบบหากปราศจากการอ่านเพ่ือค้นคว้าหาความรู้และอารยธรรมของตนเอง การอ่านเป็นหนึ่ง
ในสี่ของทักษะทางภาษาที่จ าเป็นต้องฝึกฝนอยู่สม่ าเสมอ และการฝึกฝนสามารถพัฒนาได้ตามวัย และ
ประสบการณ์ไม่มีวันสิ้นสุด การอ่านเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้มนุษย์ได้รับความคิด ความรู้และความ
บันเทิง มีผลต่อชีวิตและจิตใจมนุษย์ให้เจริญขึ้น การอ่านเป็นกระบวนการรู้การถอดรหัสสัญลักษณ์ที่
ซับซ้อนเพ่ือสร้างหรือหาความหมาย เป็นวิธีการได้มาซึ่งภาษาเพ่ือการสื่อสารการแบ่งปันสารสนเทศ
และความคิดกระบวน การอ่านต้องอาศัยการฝึกฝนการพัฒนาและการขัดเกลาอย่างต่อเนื่อง 
นอกเหนือจากนี้การอ่านยังต้องการความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์วิจารณ์สารที่ผู้อ่านได้รับมา 
เป็นต้น 
 
ความหมายของการอ่าน 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 364) ได้ให้ความหมายของการอ่าน
ไว้ ว่าอ่าน ก. ว่าตามตัวหนังสือ ออกเสียงตามตัวหนังสือ ดูหรือเข้าใจความจากตัวหนังสือ สังเกตหรือ
พิจารณาดูเพื่อให้เข้าใจ คิด นับ (ไทยเดิม) 
 ชวน เพชรแก้ว และคณะ (2552) ได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า การอ่านคือการแปล
ความหมายของตัวอักษรออกมาเป็นความคิดและน าความคิดนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตัวอักษรคือ
เครื่องหมายแทนค าพูด และค าพูดก็เป็นเพียงเสียงที่ใช้แทนของจริงอีกทีหนึ่ง ฉะนั้นหัวใจของการอ่าน
จึงอยู่ท่ีการเข้าใจความหมายของค า 
 นพดล จันทร์เพ็ญ (2557: 114) ได้ให้ความหมายของการอ่านไว้ว่า การอ่านคือการแปลควา
หมายของตัวอักษร เครื่องหมายสัญลักษณ์เครื่องสื่อความหมายต่างๆ ที่ปรากฏแก่ตาออกมาเป็น
ความคิดความเข้าใจเชิงสื่อสาร แล้วผู้อ่านสามารถน าความคิดความเข้าใจนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อไปได ้

สุพรรณี วราทร (2545) กล่าวสรุปความหมายของการอ่านว่า การอ่านเปรียบเหมือนการ
ถอดรหัส อันเป็นผลมาจากการเห็นสัญลักษณ์หรือข้อความ การอ่านเน้นกระบวนการทางสมองที่
ซับซ้อนซึ่งการอ่านนั้นเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม 3 ลักษณะ คือ 
 1.การรับรู้ ได้แก่การรับรู้ค า คือแปลสัญลักษณ์ที่เน้นลายลักษณ์อักษรได้ 
 2.การอ่านมีความเข้าใจ 3 นัย คือ 

2.1 การประสานความหมาย คือการก าหนดความหมายให้สัญลักษณ์ท่ีเป็นลาย 
ลักษณ์อักษร 

2.2 ความเข้าใจทางภาษา หมายถึงเข้าใจข้อความที่อ่านซึ่งต้องอาศัยทักษะการอ่าน 
บางประการ 
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2.3 การตีความ เป็นการประมวลความคิดจากเนื้อหาต่างๆ ในข้อเขียนรับความ 
เข้าใจโดยเชื่อมโยงจากสิ่งที่อ่านทั้งหมด ท าให้เกิดความเข้าใจในสารที่น าเสนอ 
 3.การมีปฏิกิริยาต่อการอ่าน เป็นเรื่องของการประเมินผลซึ่งหมายถึงการพิจารณาวิเคราะห์
เพ่ือหาข้อเท็จจริงจากการอ่าน 
 สรุปจากความหมายการอ่านข้างต้น การอ่าน หมายถึง การรับรู้ข้อความในการเขียนของ
ตนเองหรือของผู้อ่ืน รวมถึงการรับรู้ความหมายจากเครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น สัญลักษณ์
จราจร เครื่องหมายที่แสดงบนแผนที่ สัญลักษณ์ในสังคมออนไลน์ ฯลฯ การรับรู้ข้อความ เข้าใจ
เรื่องราวหรือได้รับรสความบันเทิงใจตรงตามจุดประสงค์ของผู้เขียนเป็นการอ่านที่ดีและได้รับโยชน์
อย่างแท้จริง การอ่านคือการรับรู้ความหมายจากถ้อยค าที่ตีพิมพ์จากสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ เพ่ือรับรู้ว่า
ผู้เขียนคิดอะไรและพูดอะไร โดยที่ผู้อ่านต้องเริ่มท าความเข้าใจวลี ประโยค ซึ่งรวมอยู่ในย่อหน้าแต่ละ
ย่อหน้าแล้วรวมเป็นเรื่องเดียวกัน 
 
ความส าคัญของการอ่าน 
 ในชีวิตประจ าวันมนุษย์ย่อมเกี่ยวข้องผูกพันกับสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่มีใครจะอยู่ได้
โดยปราศจากการเข้าสังคมและการอยู่รวมกับผู้อ่ืน กระบวนอยู่ร่วมกับสังคมนั้นต้องมีความเข้าใจซึ่ง
กันและกัน โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ความสนใจ เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขและพัฒนา
ไปขา้งหน้าอย่างแท้จริง 
 รัญจวน อินทรก าแหง และคณะ (2523: 27-28) กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านไว้ว่า การ
อ่านหนังสือมีความจ าเป็นต่อชีวิตของคนในยุคปัจจุบันยิ่งกว่าในยุคที่ผ่านมา เพราะโลกปัจจุบันเป็น
โลกที่หมุนเร็ว ทั้งในด้านวัตถุ วิทยาการ ความนึกคิดตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็เดินเร็ว 
หมุนเร็ว และแปรเปลี่ยนเร็ว ฉะนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอ่านหนังสือเพ่ือให้สามารถติดตาม
ความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าเปลี่ยนแปรทั้งหลายได้ทันกาล 
 ยุพร แสงทักษิณ (2531: 1) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านไว้ว่า การอ่านหนังสือ เป็น
เรื่องจ าเป็นส าหรับมนุษย์ การอ่าน ท าให้เราก้าวตามโลกได้ทัน เพราะโลกปัจจุบันนี้ไม่ได้หยุดนิ่ง มี
ความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านวัตถุ วิทยาการ ความคิด ฯลฯ ด้วยเหตุที่เราต้องมี
ความสัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม เราจึงควรปรับตัวเราให้สอดคล้องไปด้วย มิฉะนั้นเราจะ
กลายเป็นคนโง่ ล้าหลัง อาจประพฤติผิดพลาด ก็ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
 จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และอัมพร ทองใบ (2555: 260) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านไว้ว่า 
การอ่านมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน เพราะเราต้องแสวงหาความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร การเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การอ่านเสริมให้ผู้อ่านมีพัฒนาการใน
ด้านความรู้และความคิดมองโลกได้กว้างไกล เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมผ่านสื่อการสอน ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้จะช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง มีความเฉลียวฉลาดสามารถประกอบอาชีพและเป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศชาติได้ 
 ฐะปะนีย์ นาครทรรพ และคณะ (2546: 55-56) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านโดยสรุป
ได้ดังนี้ 
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 1. การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน
จ าเป็นต้องอ่านหนังสือเพ่ือการศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นต้นทุนทางความรู้ไปเผชิญกับ
อนาคต 
 2. การอ่านเป็นเครื่องมือช่วยให้ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ เพราะสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการอ่านไปพัฒนางานของตนเองได้ 
 3. การอ่านเป็นเครื่องมือสืบทอดทางวัฒนธรรมของมนุษย์ เพราะการอ่านหรือศึกษาเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธ์ของตนเอง จะส่งให้ผู้อ่านสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นส่งต่อไปผู้รับสารคน
ต่อไปได ้
 4. การอ่านเป็นวิธีส่งเสริมให้คนมีความคิดอ่านและฉลาดรอบรู้ เพราะประสบการณ์ที่ ได้จาก
การอ่านเมื่อเก็บสะสมเพ่ิมพูนขึ้นเรื่อยๆ ผ่านกาลเวลาระยะหนึ่งจะท าให้เกิดความคิด เกิดสติปัญญา
เป็นคนฉลาดรอบรู้ได้ 
 5. การอ่านเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจ เป็นวิธีหนึ่งในการแสวงหา
ความสุขให้กับตนที่ง่ายที่สุด และได้รับประโยชน์คุ้มค่าที่สุด 
 6. การอ่านเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท าให้เป็นคนสมบูรณ์ทั้งด้านจิตใจและบุคลิกภาพ 
เพราะเม่ืออ่านมากย่อมรู้มากสมารถน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 7. การอ่านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง ศาสนา ประวัติศาสตร์
และสังคม 
 8. การอ่านเป็นวิธีการหนึ่งในการหนึ่งในการพัฒนาระบบการสื่อสารและการใช้เครื่องมือทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้ เพราะเครื่องมืออันทันสมัยต่างๆ มักจะมีคู่มือในการใช้ หากผู้อ่านศึกษาและ
ท าความเข้าใจ จะส่งผลให้ผู้อ่านสามารถใช้เครื่องมือนั้นได้ถูกวิธี 
 จากความส าคัญของการอ่านที่กล่าวไว้ข้างต้น สรุปได้ว่าการอ่านคือการติดต่อสื่อสารที่มีส่วน
ส าคัญในการเชื่อมโยงมนุษย์ทุกคนเข้าด้วยกัน สามารถติดต่อสื่อสารกันด้วยการอ่านข้อเขียนของกัน
และกัน ส าหรับสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมใหญ่ที่มีการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การ
ติดต่อกันโดยวิธีพบปะสนทนาย่อมเป็นไปได้ในวงจ ากัด ดังนั้นการสื่อสารกันโดยการอ่านจึงมี
ความส าคัญ นอกจากนั้นผู้อ่านจ านวนมากยังต้องการอ่านเพ่ือแสวงหาความรู้และความบันเทิงจาก
หนังสือต่างๆ อีกด้วย 
 
วิธีการในการอ่าน 
 วิธีการในการอ่านมีหลายรูปแบบ ซึ่งบุคคลจะใช้วิธีการอ่านแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับความถนัด
และองค์ประกอบแวดล้อมในสภาวะกาลปัจจุบันของแต่ละบุคคล วิธีการในการอ่านสรุปได้ดังนี้ 
 อัมพร ทองใบ (2540: 18-19) ได้แบ่งประเภทของวิธีการในการอ่านได้ดังนี้ 
 1. อ่านผ่านๆ หรืออ่านเอาเรื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้อ่าน เช่น การอ่านพลิกต ารา
บางเล่มเพ่ือดูเนื้อหาครอบคลุมเรื่องที่จะค้นคว้าหรือไม่ อาจจะอ่านเพียงหัวเรื่อง หรืออ่านหน้าสารบัญ 
หรืออ่านหน้าผนวกท้ายเล่ม เป็นต้น 
 2. อ่านวิเคราะห์ เมื่อมีความประสงค์จะรู้เรื่องโดยละเอียด การอ่านแบบนี้อาจจะต้องบันทึก
เรื่องย่อไว้ด้วย เพ่ือทบทวนความจ า 
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 3. อ่านตีความ เมื่ออ่านรู้ เรื่องก็ต้องมีการอ่านตีความ ซึ่งการตีความนั้นจะขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ของแต่ละคน ผู้อ่านหลายๆ คนที่อ่านเรื่องเดียวกันแล้วอาจตีความไม่เหมือนกัน 
  
 สอางค์ ด าเนินสวัสดิ์ และคณะ (2546: 88) ได้แบ่งประเภทของวิธีการในการอ่านไว้ดังนี้ 
 1. การอ่านอย่างคร่าวๆ เป็นการอ่านเพ่ือส ารวจว่า ควรอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างละเอียดต่อไป
หรือไม่ โดยอ่านเพียงชื่อเรื่อง หัวข้อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ค าน า หรือการอ่านเนื้อหาบางตอนอย่างรวดเร็ว 
 2. การอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญ เป็นการอ่านเพ่ือเก็บแนวคิดที่ต้องการ และอ่านข้ามตอนที่
ไม่ต้องการ 
 3. การอ่านเพ่ือส ารวจเนื้อหา เป็นการอ่านเพ่ือท าเป็นบันทึกย่อ หรือทบทวนเพ่ือสรุป
สาระส าคัญของเรื่องทั้งหมด 
 4. การอ่านเพื่อศึกษาอย่างลึกซึ้ง เป็นการอ่านละเอียด เพ่ือให้เข้าใจเรื่องท่ีอ่านอย่างชัดเจน 
 5. การอ่านวิเคราะห์และวิจารณ์ เป็นการอ่านละเอียด เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาว่ามีความหมาย
และมีความส าคัญอย่างไร รวมทั้งแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 

 จากการแบ่งประเภทวิธีการในการอ่านและการให้นิยามความหมายของประเภทของวิธีการ
อ่าน วิธีการในการอ่านสรุปได้ดังนี้ 
 1.การอ่านแบบกวาดสายตา เป็นการอ่านมองหาประเด็นส าคัญอย่างรวดเร็ว เช่น หาหน้า หา
ชื่อเรื่อง หาความส าคัญบางประเด็นส าคัญของการการอ่าน เช่น ผู้อ่านตั้งใจที่จะมองข้ามสิ่งอ่ืนๆ
นอกจากสิ่งที่ผู้อ่านต้องการค้นหา 
 2.การอ่านอย่างคร่าวๆ คือการอ่านอย่างรวดเร็วเพ่ือดูว่ามีเนื้อหาสาระอะไรที่น่าสนใจบาง 
โดยที่ไม่ตั้งใจหาสิ่งที่เฉพาะเจาะจงเหมือนอย่างการอ่านกวาด เช่นผู้อ่านหยิบหนังสือเกี่ยวกับสังคม
ขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วพลิกอ่าน มองหาแนวคิดส าคัญในแต่ละย่อหน้า มองดูชื่อบทและอ่ืนๆเพ่ือส ารวจว่า
หนังสือเล่มนี้ น่าสนใจ หรือมีประโยชน์ที่ผู้อ่านจะใช้ได้หรือไม่ 
 3.การอ่านแบบไม่มีกฎเกณฑ์ เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่มักใช้อ่านหนังสือกัน เช่น การอ่านนิยาย 
การ์ตูน วารสาร การอ่านเพ่ือหลบหนีจากโลกความเป็นจริงที่มีแต่ปัญหาและความยุ่งยากใจ ไปสู่อีก
โลกหนึ่ง ผู้อ่านไม่ความจ าเป็นต้องวิเคราะห์เนื้อหาเหล่านั้น ไม่จ าเป็นต้องอ่านอย่างพินิจพิจารณา 
การอ่านวิธีนี้จะอ่านได้อย่างรวดเร็วและผิวเผิน การอ่านเช่นนี้มีคุณค่าท่ีส าคัญคืออ่านเพ่ือความบันเทิง 
 4.การอ่านเพ่ือการศึกษา การอ่านหนังสือประเภทต าราวิชาการต่างๆ  จุดมุ่งหมายเพ่ือ
ต้องการเพ่ือจะท าความเข้าใจในเนื้อหาวิชาอย่างถ่องแท้ การอ่านแบบนี้ต้องอ่านอย่างตั้งใจ จับ
ประเด็นส าคัญที่อ่านให้ได้ สามารถโยงความสัมพันธ์ในสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันได้ การอ่านเพ่ือการศึกษา
ควรจดบันทึกย่อใจความส าคัญหรือหัวข้อส าคัญที่อ่านได้ เพ่ือใช้ในการทบทวนความรู้ 
 5.การอ่านแบบค าต่อค า หนังสือหรือบทความบางอย่างที่ต้องการอ่านแบบค าต่อต า เช่น 
หนังสือสัญญา หนังสือภาษาต่างประเทศสูตรคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ การอ่านหนังภาษาไทย 
การอ่านประเภทนี้ต้องวิเคราะห์และแปลความหมายอย่างละเอียดและรอบคอบ  
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ลักษณะของนักอ่านที่ดี 
 การเป็นนักอ่านที่ดีนั้นย่อมให้ประโยชน์แก่บุคคลนั้นๆ อย่างสูงสุด ซึ่งก่อนที่จะเป็นนักอ่านที่ดี
ได้ ผู้อ่านควรมีความรู้เกี่ยวกับการอ่านเบื้องต้นว่าต้องมีความสามารถทางภาษา รู้ค า รู้จักส่วนต่างๆ 
ของหนังสือ รู้ว่าหนังสือประเภทใดควรใช้การอ่านอย่างไร รู้จักเลือกหนังสืออ่าน และรู้แหล่งของ
หนังสืออีกด้วย การมีความรู้เรื่องเหล่านี้จะช่วยพัฒนาให้เป็นนักอ่านที่ดีได้ ซึ่งนักอ่านที่ดีนั้น สมบัติ 
จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ (2550) ได้กล่าวไว้ดังนี้ 
 1. มีความตั้งใจ หรือสมาธิแน่วแน่ในการอ่าน 
 2. มีความอดทน หมายถึง สามารถอ่านหนังสือได้ในระยะเวลานานโดยไม่เบื่อ 
 3. อ่านได้เร็วและเข้าใจความหมายของค า 
 4. มีความรู้พ้ืนฐานพอสมควร ทั้งด้านความรู้ทั่วไป ถ้อยค า ส านวนโวหาร ฯลฯ 
 5. มีนิสัยจดบันทึก รวบรวมความรู้ความคิดท่ีได้จากการอ่าน 
 6. มีความจ าดี คือ จ าข้อมูลของเรื่องได้ 
 7. มีความรู้เรื่องการหาข้อมูลจากห้องสมุด เพราะจะช่วยประหยัดเวลาในหาข้อมูล 
 8. รักการสนทนากับผู้มีความรู้และนักอ่านด้วยกัน 
 9. หมั่นทบทวนความรู้ที่ต้องการทราบหรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 10. มีวิจารณญาณในการอ่าน คือแยกเนื้อหาข้อเท็จจริงเพ่ือกันสิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้ใช้ต่อไป
ในอนาคต 
 
จุดมุ่งหมายของการอ่าน 

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2551: 9-11) ได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของการอ่านที่บุคคลทั่วไปยึดกัน
มาแต่เดิม แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1. พุทธิพิสัย เป็นจุดประสงค์ทางความรู้ 
2. จิตพิสัย เป็นจุดประสงค์ทางจิตใจและความรู้สึก 
3. ทักษะพิสัย เป็นจุดประสงค์ทางอวัยวะที่ท างานเกี่ยวข้องกับการอ่าน ได้แก่ ตา และสมอง  
ต่อมาในยุคของข้อมูลข่าวสาร ได้มีการแบ่งจุดประสงค์ของการอ่านออกเป็น 3 ระดับ คือ 

  ระดับต้น เป็นระดับพ้ืนฐาน เป็นการอ่านเพ่ือเข้าใจความหมายของค า กลุ่มค า 
ประโยคส าคัญเพ่ือน าไปสู่การเข้าใจเรื่องที่อ่าน 

 ระดับกลาง เป็นการน าความคิดเห็นของผู้อ่านสอดแทรกในเรื่องที่อ่าน 
 ระดับวิจารณญาณ เป็นการอ่านระดับสูง เป็นระดับค้นหาความคิดของผู้เขียนที่

ปรากฏจากเรื่องที่อ่าน 
 จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และอัมพร ทองใบ (2555: 260) กล่าวถึงจุดประสงค์ในการอ่านว่า 

จุดประสงค์ในการอ่านของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามความต้องการ ผู้อ่านจะก าหนดจุดประสงค์
ของการอ่าน เพ่ือตอบสนองความต้องการโดยเฉพาะตนเอง การอ่านแต่ละครั้งย่อมก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้อ่านทั้งสิ้น ข้อควรค านึงส าหรับผู้ที่อยู่ในวันเรียน คือ ควรใช้วิจารณญาณในการเลือก
เรื่องที่จะอ่าน และรู้จักแยกแยะ น าสิ่งที่เป็นประโยชน์จากการอ่านไปใช้ในการประกอบกิจกรรมที่
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เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตในแต่ละด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดเป็นปัจจัยส าคัญที่จะเสริมสร้าง
สัมฤทธิผลของการอ่านให้บรรลุจุมุ่งหมายแต่ละข้อตามที่กล่าวมา 

การก าหนดจุดมุ่งหมายในการอ่าน เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะท าให้ผู้อ่านนั้นอ่านได้รวดเร็ว
เข้าใจข้อความรู้ได้รวดเร็ว และผู้อ่านได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ การที่ผู้อ่านรู้ว่าอ่านเพ่ืออะไรจะ
สามารถเลือกสื่อการอ่านได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยทั่วไปการอ่านมีความมุ่งหมายดังนี้ 
 1. อ่านเพ่ือความรู้ เน้นการอ่านเรื่องราวต่างๆ ที่ต้องการให้เกิดความรู้ การอ่านเพ่ือความรู้
นั้นมีประโยชน์มาก เพราะนอกจากจะสนองตอบความต้องการด้านต่างๆ แล้วยังท าให้ผู้อ่านเกิด
ความรู้และความมั่นใจอันมีผลต่อบุคลิกภาพ ในบางครั้งสารที่อ่านยังให้ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพอีกด้วย การอ่านเพ่ือความรู้นี้มีหลายลักษณะ เช่น อ่านเพ่ือหาค าตอบ อ่านเพ่ือติดตามข้อมูล
ข่าวสาร อ่านเพื่อการประเมินค่าสารต่างๆ 

 2. อ่านเพ่ือศึกษาหาข้อมูล เป็นพฤติกรรมการอ่านอย่างจริงจัง เช่น การอ่านต ารา หนังสือ 
วิชาการ วารสารงานวิจัย 
 3. อ่านเพ่ือความคิด เป็นการอ่านเพ่ือให้เข้าใจสาระของเนื้อเรื่องเป็นแนวทางในการริเริ่มสิ่ง
ต่างๆ ซึ่งเป็นความคิดท่ีได้ประโยชน์จากการอ่าน 
 4. อ่านเพ่ือวิเคราะห์วิจารณ์ เป็นการอ่านเพ่ือความรู้อย่างลึกซึ้งท าให้สามารถแสดงความ
คิดเห็นจากเรื่องที่ได้อ่านได้ เช่น การอ่านบทความ ข่าว บทความทัศนคติ 
 5. อ่านเพ่ือความเพลิดเพลิน เป็นการอ่านเพ่ือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม เป็นการผ่อนคลาย
เพ่ือให้เกิดความรื่นรมย์ การอ่านชนิดนี้ ไม่ได้จ ากัดประเภทการอ่านเอกสารชนิดใด ขึ้นอยู่กับความ
พอใจของผู้อ่านเป็นส าคัญ 
 6. อ่านเพื่อใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ คือการอ่านที่ไม่ได้มุ่งหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยเฉพาะ เป็นการ
อ่านเมื่อมีเวลาว่างขณะรอคอยกิจกรรมอ่ืนๆ การอ่านชนิดนี้สามารถหยุดอ่านได้ทันทีโดยไม่ท าลาย
ความตอ่เนื่องหรือสมาธิในการอ่าน 
  
องค์ประกอบของการอ่าน 

การอ่านเป็นกระบวนการที่ส าคัญและมีความซับซ้อน โดยมีองค์ประกอบหลายชนิดที่ช่วยให้
การอ่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบของการอ่านมีดังต่อไปนี้ 

จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และอัมพร ทองใบ (2555: 273) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการอ่านไว้
ว่า การอ่านต้องอาศัยองค์ประกอบด้านต่างๆ คือ ความสามารถของผู้อ่าน หนังสือหรือสิ่งที่อ่าน การ
เข้าใจความหมายของค า ถ้อยค า ความหมายของประโยค ความรู้ในเรื่องของภาษา โครงสร้างทาง
ภาษา และความรู้เกี่ยวกับเหตุผลในการอ่านและวิธีการอ่าน เพ่ือที่จะเกิดความเข้าใจตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ผู้เขียนต้องการสื่อ ตลอดจนการน าเอาสิ่งที่ได้รับจากการอ่านไปใช้ประโยชน์ได้ครบ
ถ้านและสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งองค์ประกอบเหล่ารี้จะมีผลท าให้เกิดความสามารถในการอ่านขึ้น 

มาลินี ชาญศิลป์ และคณะ (2537: 102-103) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการอ่านไว้ 5 
องค์ประกอบดังนี้  

1. ผู้อ่าน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญส่วนแรกที่ท าให้เกิดการอ่าน เพราะไม่มีผู้อ่าน การอ่านก็
ไม่เกิด 
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2. สาร หรือหนังสือ หรือตัวอักษร เนื้อหาเรื่องราวและสารจากหนังสือเหล่านั้นจะให้ความคิด
แก่ผู้อ่าน ถ้าอ่านไม่ออกหรืออ่านไม่เข้าใจ การอ่านก็ไม่สัมฤทธิผล 

3. ความหมาย ผู้อ่านต้องเข้าใจความหมายของค า การอ่านจึงจะเกิดขึ้นต่อไปได้ 
4. การเลือกความหมาย ความหมายของค าในภาษาไทยนั้น มีจ านวนไม่น้อยที่มีหลาย

ความหมาย ผู้อ่านจะต้องสามารถพิจารณาเลือกให้ถูกต้องว่า ผู้แต่งมีจุกมุ่งหมายให้ค านั้นหมายความ
ว่าอย่างไร ถ้าผู้แต่งและผู้อ่านมีความเข้าใจตรงกัน ก็สามารถอ่านได้ความที่ถูกต้อง หากเข้าใจไม่
ตรงกันก็ท าให้เข้าใจผิดได้เช่นกัน 

5. การน าไปใช้ การอ่านจะได้รับผลส าเร็จมากน้อยหรือไม่เพียงใด อยู่ที่ผู้ อ่านเข้าใจ
ความหมายเรื่องราวถูกต้องตามจุดประสงค์ของผู้แต่ง สามารถเลือกสิ่งที่ดีถูกต้องเหมาะสมและ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันตามโอกาสต่างๆ ได้หรือท าระโยชน์ให้ตนเองและสังคมต่อไปได้ด้วย 

เอ็ดดี วิลเลียมส์ (Eddie Williams, 1984: 3-7) กล่าวถึงองค์ประกอบที่จะท าให้การอ่านมี
ประสิทธิภาพดังนี้ 

1. ความรู้ในระบบการเขียน ได้แก่ ความรู้ด้านการสะกดค า และการอ่านออกเสียง 
2. ความรู้ในเรื่องภาษา หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของค า การเรียบเรียงค า โครงสร้าง

ไวยากรณ์ของภาษา 
3. ความสามารถในการตีความ หมายถึง ความสามารถเข้าใจจุดประสงค์ของข้อความ รู้

วิธีการเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความที่ต่อเนื่องกัน และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประโยค 
4. ความรู้รอบตัวทั่วไป ได้แก่ ลักษณะของข้อเขียน วัฒนธรรม เหตุการณ์ปัจจุบัน ตลอดจน

ประสบการณ์ต่างๆ 
5. เหตุผลในการอ่านและวิธีการอ่าน ผู้อ่านแต่ละคนมีเหตุผล และความต้องการในการอ่าน

แตกต่างกัน ซึ่งจะมีผลต่อการเลือกวิธีการอ่าน ผู้อ่านจึงควรเลือกใช้วิธีอ่านให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
ของการใช้ 
 จาการให้ความหมายและลักษณะขององค์ประกอบของการอ่านในข้างต้น สามารถสรุปองค์
ความรู้ด้านองค์ประกอบของการอ่านได้ดังนี้ 
 1. การเข้าใจความหมายของค าผู้อ่านต้องมีความเข้าใจในความหมายที่ถูกต้องของศัพท์ทุกค า 
เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจสิ่งที่อ่านได้ตลอดเรื่อง 
 2. การเข้าใจความหมายของกลุ่มค า ความหมายของกลุ่มค านั้นจะช่วยให้ผู้อ่านใจความหมาย
ของเนื้อความอย่างต่อเนื่อง 
 3. การเข้าใจประโยค หมายถึง การน าความหมายของกลุ่มค าแต่ละกลุ่มมาสัมพันธ์กันจนได้
ความหมายเป็นประโยค 
 4. การเข้าใจย่อหน้า ผู้อ่านต้องเข้าใจข้อความในแต่ละย่อหน้า สามารถมองเห็นความสัมพันธ์
ของย่อหน้าทุกย่อหน้าอันจะท าให้เข้าใจความส าคัญของเรื่องได้ทั้งหมด 
 เมื่อทราบเรื่ององค์ประกอบของการอ่านแล้ว ผู้อ่านที่ดีจะต้องพยายามศึกษาข้อมูลต่างๆ ให้
ชัดเจนตามองค์ประกอบนั้น การอ่านจึงจะเกิดประสิทธิภาพตามที่ต้องการ ปัจจัยที่จะน าความส าเร็จ
ไปสู่ผู้อ่านมีดังต่อไปนี้ 



 

130 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

 1. ความรู้เกี่ยวกับระบบการเขียน รู้จักย่อหน้า ข้อความที่เน้นด้วยการขีดเส้น หรือพิมพ์
อักษรทึบ การใช้วรรคตอน ประโยคใจความส าคัญ ประโยคขยายความ 

 2. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาในการใช้ค า โวหาร ภาพพจน์ สุภาษิต 
 3. ความสามารถในการตีความ หมายถึง ความเข้าใจเนื้อหา เข้าความสัมพันธ์ระหว่าง
ประโยค และคาดคะเนความคิดของผู้เขียนได้ 
 4. ความรู้รอบตัวของผู้อ่าน ผู้อ่านที่มีความรู้รอบตัว อาจเกิดจากประสบการณ์ต่างๆ หากมี
ความสัมพันธ์หรือสอดคล้องกับเรื่องที่อ่านแล้วจะท าให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 
 5. เหตุผลในการอ่าน ผู้อ่านที่ดีต้องรู้เหตุผลในการอ่านว่าจะอ่านเพ่ือจุดประสงค์ใด เพื่อจะได้
เลือกวิธีการอ่านได้อย่างเหมาะสม 
 เมื่อรู้องค์ประกอบของการอ่านข้างต้นแล้ว  ผู้อ่านทีมีความรู้เรื่องพ้ืนฐานในการอ่านจะรู้สึก
ได้ว่าการอ่านมีคุณค่าต่อชีวิตอย่างมาก ซึ่งสามารถน ามาสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 1. การอ่านท าให้เกิดความพอใจ เช่น การอ่านเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ 
 2. การอ่านช่วยสนองความต้องการเรื่องราวต่างๆ ของตนได้อย่างกว้างขวาง เช่น การอ่าน
เพ่ือฆ่าเวลาและยังท าให้ใช้เวลาว่างได้อย่างมีประโยชน์ 
 3. การอ่านให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
 4. การอ่านท าให้รู้ทันความคิดของผู้อื่นทันโลกและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
 5. การอ่านช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การอ่านเพ่ือการศึกษาเล่าเรียน 
 6. การอ่านสามารถเสริมสร้างบุคลิกภาพของบุคคลได้ 
 
 พื้นฐานในการอ่าน 

การอ่านที่กล่าวถึงต่อไปนี้เป็นการอ่านงานเขียนทั่วไปที่สามารถใช้ได้กับงานเขียนทุกประเภท
และทุกวัตถุประสงค์ ซ่ึงเป็นเกณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ตายตัว พ้ืนฐานในการอ่านโดยทั่วไปมีข้ันตอนดังนี้ 
 1. ขั้นวางเป้าหมายในการอ่าน ก่อนอ่านหนังสือทุกครั้งผู้อ่านต้องก าหนดเป้าหมายในการ
อ่านของตนไว้ให้แน่นอน เมื่อทราบว่าตนเองจะอ่านหนังสือนั้นไปเพ่ือเป้าหมายใดควรตั้งใจอ่านให้ดี 
เช่น หากต้องการอ่านเพื่อรู้รายละเอียดของต าราเรียน ผู้อ่านควรมีสมาธิเพื่อเก็บรายละเอียดสาระของ
การอ่านต าราเรียนนั้นให้ได้ 
 2. ขั้นส ารวจข้อมูล ผู้อ่านควรให้ความสนใจเกี่ยวกับผู้แต่ง เวลาที่แต่ง เวลาที่จัดพิมพ์จ านวน
ครั้งที่พิมพ์ โรงพิมพ์หรือส านักพิมพ์ เพ่ือจะได้ทราบเกี่ยวกับภูมิหลังของหนังสือเล่มนั้นๆ เช่น หนังสือ
ที่จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 1 เวลาผ่านไป 5 ปี ยังไม่มียอดพิมพ์จ าหน่ายเพ่ิมเติมแสดงว่าย่อมได้รับความ
สนใจน้อยกว่าหนังสือที่จัดพิมพ์ในเวลา 1 ปี แต่มีการพิมพ์เพ่ิมเติมเป็นครั้งที่ 2 หรือ 3 และในจ านวน
เล่มที่พิมพ์แต่ละครั้งมีจ านวนมากกว่า ดังนั้นหากจะเลือกใช้หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันควรเลือก
หนังสือที่ยอดพิมพ์และครั้งที่พิมพ์มากกว่า เพราะเนื้อหาย่อมทันสมัยและเข้าใจง่ายมากกว่า 
 3. ขั้นสังเกตส่วนประกอบ เช่น ค าน าช่วยท าให้รับรู้จุดมุ่งหมายของผู้เขียน สารบัญช่วยให้
รับรู้เนื้อหาสาระที่ส าคัญของหนังสือเล่มนั้นอย่างรวดเร็วว่าสิ่งที่ต้องการอ่านอยู่หน้าใด หนังสือบาง
เล่มมีดรรชนีท้ายเล่ม ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจรายละเอียดของค าที่ต้องการค้นหาว่าอยู่ที่หน้าใดของ
หนังสือส่วนภาคผนวกนั้นอาจมีหรือไม่มีก็ได้เพราะภาคผนวกจะรวบรวมสาระที่น่าสนใจและเกี่ยวข้อง
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กับหนังสือเล่มนั้นที่ควรทราบเพ่ิมเติม นอกจากนี้ยังมีอภิธานศัพท์ซึ่งจะรวมค าศัพท์ยากไว้การพลิกดู
จะท าให้เข้าใจความหมายของค าได้รวดเร็วและท าให้อ่านหนังสือเข้าใจได้เร็วยิ่งขึ้น ส่วนบรรณานุกรม
ในหนังสือต าราวิชาการ รายงาน ท าให้ผู้อ่านสามารถทราบแหล่งที่มาของข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือ
เล่มนั้นและช่วยให้สามารถหาความรู้เพ่ิมเติมได้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
 4. ขั้นตั้งค าถามทบทวน ในขณะที่อ่านผู้อ่านควรมีสมาธิในการอ่าน ผู้อ่านควรจดบันทึก
สาระส าคัญและทบทวนความรู้ที่ได้จากการอ่านอยู่ตลอดเวลา โดยการตั้งค าถามถามตัวเองว่า ใคร ท า    
อะไร ที่ไหน อย่างไร และค้นหาค าตอบให้ได้จะเป็นการตรวจสอบว่าการอ่านของผู้อ่านประสบ
ความส าเร็จมากน้อยเพียงใด 
 
มารยาทในการอ่าน 

การอ่านเป็นการรับข้อมูลข่าวสาร โดยการใช้สายตาอ่านตัวหนังสือจากแหล่ข้อมูลต่างๆ ใน
กรณีที่ประกอบกิจกรรมการอ่านในที่สาธารณะ เช่น การอ่านข้อสอบในเวลาสอบ การอ่านหนังสือใน
สวนสาธารณะอ่านหนังสือในห้องสมุด ผู้อ่านควรส ารวมกิริยาและให้เกียรติผู้ที่อ่านร่วมบริบทแวดล้อม
ด้วยกัน มารยาทการอ่านสรุปได้ดังนี้ 

1. ผู้อ่านควรมีสมาธิในการอ่าน อ่านอย่างตั้งใจ เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจอย่างรวดเร็ว 
2. ควรอ่านในใจ ไม่อ่านออกเสียงรบกวนผู้อื่น 
3. นั่งอ่านในกิริยาท่าทางสบาย แต่ไม่ควรท ากิริยาอันไม่สุภาพออกมา เช่น นอนอ่านหนัง นั่ง

อ่านหนังสือกับพื้นทางเดิน นั่งบนโต๊ะอ่านหนังสือ ฯลฯ 
4. ควรหยิบจับหนังสืออย่างเบามือ ผู้อ่านควรถนอมหนังสือของตัวเองและของสาธารณะเพ่ือ

รักษาสภาพของหนังสือไว้ให้น่าอ่าน 
5. ไม่ควรใช้ดินสอ ปากกา หรือสีต่างๆ ขีดเขียนใดลงในหนังสือ ควรใช้วิธีจดบันทึก

สาระส าคัญหรือสิ่งที่ผู้อ่านสนใจลงในสมุดบันทึก 
6. ไม่ควรพับหน้ากระดาษหนังสือและไม่ควรกางหนังสือมากเกินไปเพระจะท าให้หนังสือ

ช ารุด 
7. ไม่ควรฉีกส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือออกไป เพราะจะท าให้ผู้อ่านคนต่อไปไม่สามารถรับรุ้

สารที่ขาดหายไป 
8. ไม่ควรหยอกล้อกันขณะอ่านหนังสือ เพราะเป็นการรบกวนสมาธิของผู้อื่น 
9. ไม่ควรแย่งหนังสือขอผู้อ่ืนมาอ่าน หากผู้อ่านสนใจอ่านหนังสือที่คนอ่ืนก าลังอ่านอยู่ ควร

รอให้เขาอ่านเสร็จแล้ววางลงก่อน จึงค่อยหยิบมาอ่าน 
10. ไม่ทานขนมหรืออาหารขณะอ่านหนังสือเพราะอาจท าให้หนังสือเปรอะเปื้อนได้ 
11. ไม่ท ากิจกรรมอ่ืนๆ ระหว่างอ่านหนังสือ เพราะจะท าให้อ่านหนังสือไม่ได้เต็มที่ เช่น การ

ฟังเพลง การดูโทรทัศน์ การใช้โทรศัพท์มือถือ 
12. ไม่อ่านเอกสารหรือข้อความของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น เอกสารปกปิด จดหมาย

เร่งรัดหนี้สิน จดหมายส่วนตัว 
13. เมื่ออ่านหนังสือเสร็จควรเก็บไว้ให้เป็นที่เป็นทาง เพื่อให้ครั้งต่อไปสามารถหยิบหนังสือมา

อ่านได้ถูกท่ี 
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14. วางหนังสืออย่างระมัดระวังเพราะหนังสือผลิตจากกระดาษ เช่น วางในที่แห้ง ไม่วางไว้
ใกล้เปลวไฟ และควรวางในที่สะอาด 

15. ควรอ่านหนังสือให้ถูกที่ถูกเวลา เช่น ไม่อ่านหนังสือในเวลาที่ผู้คนรอบข้างก าลังนอนหลับ
ไม่อ่านหนังสือในเวลาที่มีแสงสว่างน้อย ไม่อ่านหนังสือเวลาคนอ่ืนก าลังท างานกลุ่มที่เร่งด่วนร่วมกัน 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน 

หนังสือเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในชีวิต เพราะเป็นอาหารสมองที่จะช่วยบ ารุงความรู้ และ
ประเทืองปัญญาแก่ผู้อ่าน การอ่านจึงมีประโยชน์ส าหรับมนุษย์ทุกคนทุกนาม ผู้ที่อ่านมากจะมีความรู้
ในเรื่องที่อ่านมากกว่าผู้ที่อ่านน้อยแต่มักคิดไปเองว่าตนเองนั้นมีความรู้แล้วประโยชน์ของการอ่าน
หนังสือโดยทั่วไปมีดังนี้ 

1. กระตุ้นการท างานของสมอง 
สมองก็เป็นอวัยวะอย่างหนึ่งในร่างกายที่ต้องกานการออกก าลัง เพ่ือรักษาประสิทธิภาพใน

การท างานให้ลื่นไหลไม่ติดขัดอยู่เสมอ การอ่านหนังสืออยู่เสมอจะช่วยกระตุ้นการท างานของสมอง
และกระตุ้นกระบวนการคิด ท าให้ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์ และโรคความจ าเสื่อม เพราะการใช้
สมองคิดตามสิ่งที่อ่าน จะท าให้สมองได้ท างานอยู่ตลอด 

2. ลดความเครียด 
ไม่เพียงแต่กระตุ้นการท างานของสมอง แต่การอ่านหนังสือยังมีข้อดีที่หน้าสนใจอย่างช่วยลด

ความเครียดได้ด้วย โดยนักจิตวิทยาได้แนะน าว่า การอ่านหนังสือนิยาย หรือหนังสือที่เราชอบใน
ช่วงเวลาที่มีความเครียดจากงานหรือสิ่งที่เจอในชีวิตประจ าวันจะท าให้ความเครียดที่มีอยู่ หายไปได้
เพราะถ้าเรามีสมาธิในการอ่านหนังสือที่อยู่ในมือ เราอาจจะลืมเลือนเรื่องที่ก าลังกังวล หรือเรื่องที่
ก าลังเครียดอยู่โดยอัตโนมัติ ข้อคิดหรือมุมมองที่ดีที่ได้จากหนังสือจะช่วยให้เรื่องที่ก าลังเครียดอยู่
หลายไปหรืออาจได้วิธีการแก้ไขปัญหาที่ดี 

3. ให้ความรู้ 
เมื่อเราอ่านหนังสือเราก็จะได้ความรู้ หรือข้อคิดอะไรบางอย่างกลับมา และไม่จ าเป็นต้องเป็น

หนังสือที่เต็มไปด้วยสาระความรู้เสมอไป หนังสือเรื่องสั้น นวนิยาย หรือหนังสือการ์ตูน ก็สามารถให้
ข้อคิดแก่ผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อยเช่นกัน ดังนั้นไม่ว่าหนังสือประเภทใดจะมีข้อคิดสอดแทรกมาไม่มาก็
น้อย 

4. ได้รับส านวนภาษาใหม่ 
การอ่านหนังสือนั้นจะช่วยให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ส านวนภาษา ค าศัพท์ วิธีการพูดอย่างสละสลวย

นุ่มนวล หากได้อ่านหนังสือภาษาต่างประเทศ หรือหนังสือแปล ผู้อ่านก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้ค าศัพท์ 
และส านวนใหม่ จะสังเกตได้ว่าส านวนการพูดหรือส านวนการเขียนของคนที่ชอบอ่านหนังสือจะเห็น
ความแตกต่างว่าเขาสามารถพูดจาและเขียนหนังสือได้อย่างไม่สะดุดมีภาษาที่สละสลวยและตรง
จุดประสงค์ในการใช้ภาษา  

5. ช่วยกระตุ้นความทรงจ า 
เมื่อเราอ่านหรือรับอะไรก็ตามเข้าไปในสมอง สมองจะสั่งการเก็บข้อมูลเหล่านั้นใว้ในส่วนหนึ่ง

ของสมองที่มีไว้ส าหรับการจดจ าข้อมูล และเรียกใช้ได้อย่างทันทีเมื่อจ าเป็น ดังนั้นเมื่อเราอ่านหนังสือ
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มาก สมองก็จะได้ท างานเก็บข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูลใหม่ เพ่ือให้เราสามารถจ าอะไรได้ดีขึ้น เราจึง
สามารถเรียนรู้และจดจ าได้ดี 

6. สามารถบริหารกระบวนการวิเคราะห์ 
ทุกครั้งที่ได้อ่านหนังสือที่มีความซับซ้อน มีเงื่อนง า หรือปมที่ต้องคิดตาม สมองของเราก็จะ

พยายามขบคิดปมปัญหานั้นและหาทางออกด้วยตนเอง เช่นเดียวกันกับเวลาที่ได้ดูหนังสือสืบสวน
สอบสวน เราก็พยายามหาค าตอบอยู่ในใจไปพร้อมกับเนื้อเรื่อง ซึ่งจะท าให้กระบวบการคิดวิเคราะห์
ของเราได้ท างานบริหารตัวเองอยู่ตลอด 

7.  ได้ฝึกสมาธิ 
หากอยากได้สมาธิ หรือต้องการหลีกหนีความวุ่นวายรอบกาย ให้หยิบหนังสือที่หน้าสนใจมา

อ่าน ผู้อ่านจะได้ฝึกสมาธิอย่างที่ตั้งใจ เพราะเวลาที่เราเพ่งความสนใจไปยังหนังสือ จะถือได้ว่าเราเพ่ง
สมาธิและสมองไปด้วย ท าให้เรามีสมาธิในสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น การอ่านหนังสือก่อนท างานหรือก่อนเรียน
ถือได้ว่าเป็นการฝึกสมาธิเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสมองและร่างกายให้พร้อมท างานและเรียน
หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ 

8. ได้พัฒนาทักษะการเขียน 
ผู้อ่านหนังสือทุกคน ไม่ว่าจะอ่านเป็นประจ าหรือไม่อ่านเป็นประจ าก็ตาม จะมีนักเขียนใน

ดวงใจที่เราที่อ่านแล้วชอบวิธีการเขียน  ซึ่งสิ่งนี้และที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะทางด้าน
การเขียนให้ผู้อ่าน หากได้อ่านบ่อยๆ จะส่งผลให้ได้ทั้งค าศัพท์และส านวนภาษาที่นักเขียนได้เขียนใน
หนังสือ และในอนาคตผู้อ่านอาจเป็นนักเขียนฝีมือดีได้ 

9. ให้ความสงบ 
นอกจากการอ่านหรือการอ่านหนังสือจะช่วยให้เรามีสมาธิขึ้นแล้ว การอ่านหนังสือจะช่วยให้

ร่างกายให้ร่างกายเราเกิดความรู้สึกสงบขึ้นด้วย โดยหากอ่านหนังสือแนวปรัชญาหรือในหนังสือที่ให้
แนวคิด จะช่วยลดความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ และบางครั้งยังสามารถช่วยชี้ทางสว่างให้ชีวิตได้ 

10. ให้ความบันเทิง 
ไม่ว่าจะอ่านหนังสือประเภทไหนก็ตาม จะมีความรู้มากน้อยเพียงใด หนังสือสามารถให้

มุมมอง แง่คิดกับผู้อ่านได้เสมอ การอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาให้ความบันเทิงเป็นวิธีหนึ่งที่จ าท าให้ผู้อ่าน
เกิดความผ่อนคลาย บันเทิงเริงใจ และยังสามารถรับรู้ข้อคิดต่างๆ ที่สอดแทรกมากับงานเขียนนั้น 
 
ระดับของการอ่าน 

ระดับของการอ่าน คือ กระบวนการตีความหมายลายลักษณ์อักษรจากการที่ผู้เขียนได้มีการ
ถ่ายทอดมาให้แล้วน ามาแปลเป็นความคิด ท าให้มีความเข้าใจ มีความรู้จากการอ่านและสามารถน า
ประโยชน์ที่ได้จากการอ่านมาใช้ในการด ารงชีวิต 
 ระดับของการอ่านมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การอ่านออก ผู้อ่านสามารถสะกดค าอ่านได้ อ่านออกเสียงหรืออ่านในใจถูกต้องตาม
อักขรวิธีของภาษานั้น 

ขั้นที่ 2 การอ่านแล้วเข้าใจ ผู้อ่านเข้าใจความหมายของค า วลี ประโยค สามารถสรุปใจความ 
ที่อ่านในครั้งนั้นได้  



 

134 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

ขั้นที่ 3 การอ่านแล้วรู้จักใช้ความคิด ผู้อ่านเมื่ออ่านแล้วสามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์และ
ออกความเห็นในทางท่ีขัดแย้งหรือเห็นด้วยกับงานเขียนนั้นอย่างเหมาะสมและมีเหตุผล 

ขั้นที่ 4 น าข้อความรู้จากการอ่านไปใช้ ผู้อ่านสามารถประยุกต์สิ่งที่ได้จากการอ่านไปใช้ในเชิง
สร้างสรรค์ 

ดังนั้นผู้ที่อ่านได้และอ่านเป็นจะต้องใช้กระบวนการทั้งหมดในการอ่านที่ก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยการถ่ายทอดความหมายจากตัวอักษรออกมาเป็นความคิด และจากการคิดที่ได้จากการอ่าน
ผสมผสานกับประสบการณ์เดิม และสามารถน าความคิดนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
วิธีการฝึกฝนตนเองในการอ่าน 
1. รู้หลักภาษา  
ผู้อ่านต้องให้ความส าคัญกับการศึกษาหลักไวยากรณ์ การออกเสียง อักขรวิธี สามารถอ่าน

ออกเสียงได้ถูกต้องแล้วจึงฝึกฝนตนเองให้เป็นคนอ่านเร็ว สามารถเข้าใจใจความของข้อความได้เมื่อ
กวาดสายตาไปตามอักษรที่เรียงกันเป็นค า เป็นประโยค โดยที่ไม่ต้องสะกดสามารถอ่านในใจได้ 

2. รู้จักแยกประเภทของหนังสือ  
ผู้ อ่านต้องรู้จักประเภทของหนังสือ สามารถแยกแยะประเภทและความแตกต่างของ

จุดมุ่งหมายในหนังสือแต่ละประเภทได้ รวมทั้งจะต้องรู้ถึงส่วนประกอบต่างๆ ของหนังสือว่ามี
อะไรบ้างและแต่ละส่วนเป็นอย่างไร 

3. รู้จักเลือกหนังสือ  
การที่ผู้อ่านรู้จักเลือกหนังสือที่ดี และมีประโยชน์ต่อตนเองนั้นจะท าให้สามารถเลือกหนังสือ

ได้ตรงตามความต้องการของตนเอง ช่วยประหยัดเวลาในการเลือกมากขึ้น 
4. รู้จักวิธีการอ่าน 
นอกจากต้องรู้หนังสือและรู้จักเลือกแล้ว ผู้อ่านจะต้องรู้จักวิธีอ่าน ต้องเปิดใจกว้างยอมรับ

ความแตกต่างของความคิดในหนังสือแต่ละเล่ม พยายามอ่านหนังสือหลายๆ ประเภท ไม่ควรอ่าน
เฉพาะหนังสือที่ตนเองชอบ หมั่นฝึกตนเองให้เป็นคนที่วิเคราะห์ด้วยเหตุผลความเป็นจริงและความถูกต้อง 

5. รู้จักคุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน 
เมื่อปฏิบัติได้ทั้ง 4 ข้อในข้างต้นแล้ว สิ่งส าคัญคือจะต้องอ่านและคิดตามตลอดเวลาฝึกจับ

ใจความสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อทั้งโดยตรงและโดยนัย พยายามเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกผู้เขียน 
ประเมินค่าและแยกแยะสิ่งที่เป็นเป็นประโยชน์จากเนื้อเรื่องได้ เมื่ออ่านจบสามารถบอกคุณค่าของ
หนังสือและสาระท่ีได้จากการอ่านเนื่องจากการอ่านของแต่ละบุคคลที่มีจุดมุ่งมายแตกต่างกัน 
 

วิธีการอ่านเร็ว 
การอ่านให้เร็ว เป็นวิธีการอ่านรูปแบบหนึ่งที่จะท าให้ผู้อ่านสามารถรับรู้ข้อมูลจากการอ่าน

นั้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์จ าเป็นต้องอ่านสารต่างๆ เช่น หนังสือเรียนหนังสือ
อ่านนอกเวลาเรียน หนังสือนิยาย หนังสือพิมพ์ ฯลฯ หากเราสามารถอ่านได้เร็ว และสามารถเข้าใจ
เนื้อหาได้ทั้งหมด จะช่วยประหยัดเวลาในการอ่านลงได้ การอ่านเร็วมีวิธีดังนี้  
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1. ไม่ควรอ่านออกเสียง  
การอ่านออกเสียงนั้นท าให้สมองต้องท างานหลายขั้นตอน ซ่ึงจะส่งผลต่อการอ่าน หากเรา

อ่านด้วยตาและสมองจะช่วยลดการท างานของสมองลงจะส่งผลให้เราอ่านได้เร็วขึ้น 
2. ใช้สายตากวาดหน้ากระดาษ  
ในขณะที่อ่านนั้นอาจไม่ควรใช้นิ้วมือหรือปลายปากกาช่วยชี้ตัวหนังสือไปด้วย เพราะจะท าให้

อ่านได้ช้าลง และส่งผลให้หนังสือช ารุดอีกด้วยผู้อ่านควรกวาดสายตาอ่านจับใจความของเนื้อหาอย่าง
รวดเร็ว การกวาดสายตาท าให้ผู้อ่านมีสมาธิ ไม่วอกแวกในขณะที่อ่าน ซึ่งจะช่วยท าให้อ่านหนังสือได้
เร็วขึ้น 

3. ควรมีสมาธิ 
การอ่านหนังสือให้ได้เร็วนั้น สมาธิเป็นสิ่งส าคัญมากเพราะหากไม่มีสมาธิหรือสมาธิไม่ดีแล้ว

นั้นจะท าให้อ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง ในบางช่วงผู้อ่านเกิดอาการใจลอยส่งผลให้ต้องอ่านซ้ าเนื้อหาช่วงนั้น  
4. อ่านให้เข้าใจภาพรวม 
การอ่านเนื้อหาบางประเภทอาจมีรายละเอียดข้อมูลจ านวนมาก ถ้าหากต้องการอ่านให้ เร็ว

นั้น ไม่ควรจับจองท่ีรายละเอียดมากนัก ควรเน้นอ่านเพ่ือให้เข้าใจภาพรวมของเนื้อหามากกว่า 
5. ขยับเฉพาะดวงตา  
ในขณะที่อ่านนั้นควรขยับแต่เฉพาะดวงตา โดยตั้งกึ่งกลางการมองอยู่ที่กึ่งกลางบรรทัดแล้ว

กวาดลูกตาไปทางซ้ายและไปทางขวา แทนการส่ายหัวไปในขณะอ่าน การอ่านในลักษณะนี้หากผู้อ่าน
ฝึกฝนจนช านาญจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถอ่านรวดเร็วขึ้น  

 
ประเภทของการอ่าน 
 การอ่านแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การอ่านในใจและการอ่านออกเสียง โดยอธิบาย
ดังต่อไปนี้  
1. การอ่านในใจ  
 การอ่านในใจ คือ การแปลความหมายของตัวอักษรออกมาเป็นความคิด ความเข้าใจและน า
ความคิดความเข้าใจที่ได้นั้นไปใช้ประโยชน์ ประเภทของการอ่านในใจมีดังต่อไปนี้ 
 1.1 การอ่านจับใจความ 
 การอ่านจับใจความเป็นพ้ืนฐานของการอ่านในใจที่มุ่งคุณค่าทางสติปัญญา แบ่งการอ่านชนิด
นี้ออกเป็น 2 ประเภท คือ การอ่านจับใจความส่วนรวมและการอ่านจับใจความส าคัญ โดยมีลักษณะ
และวิธีการดังต่อไปนี้ 
 การอ่านจับใจความส่วนรวม เป็นการอ่านเพ่ือเข้าใจเนื้อหาส่วนรวม เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
ต้องการอ่านอย่างรวดเร็ว 

วิธีการอ่าน 
  1. สังเกตส่วนประกอบของงานเขียน เช่น ชื่อเรื่อง ค าน า วัตถุประสงค์ ของผู้เขียน
ว่าเป็นงานเกี่ยวกับอะไร และเขียนเพื่อนอะไร 
  2. วิเคราะห์จุดมุ่งหมายงานเขียนว่าเขียนด้วยวัตถุประสงค์ใด 
  3. จัดล าดับเนื้อหาใหม่ตามความส าคัญ 
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  4. ใช้การตั้งค าถามกว้างๆ ว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่และท าไม เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ในการด าเนินเรื่อง 
 
 ตัวอย่างการอ่านจับใจความส่วนรวม 

เพลงดอกไม้บนลานหินทราย 
 ลมร้อนผ่าวพัดผ่านไปเหนือลานหินทรายอันร้อนระอุที่ยามนี้ข่อยดานกอใหญ่ยังไม่วายเหี่ยว
เฉาทั้งใบเพ่ือจะเก็บกักน้ าไม่ให้คายออกมามากจนเกินกว่าจะรักษาชีวิตของมันให้ผ่านพ้นกาลเวลา
แห่งความแห้งแล้งเพ่ือพบกับหยาดฝนแรกแห่งปีที่ก าลังจะมาถึง 

ทว่ากุหลาบแดงกอใหญ่กลับไม่สนใจกับลมร้อนดังว่ามันกลับเริงร่าท้าทายด้วยการผลิดอกสี
แดงสดประชดไอร้อนให้อายในความงามที่หากใครสักคนผ่านมาพบก็คงต้องสยบอยู่กับความงดงาม
อันราวกับราชินีแห่งฤดูร้อนเบื้องหน้านั้น 

ห่างออกไปกุหลาบขาวดงใหญ่ก็ก าลังเต่งตูมรอวันเวลาอีกไม่นานที่จะผลิดอกสีขาวบริสุทธิ์ให้
โลกได้รับรู้ถึงความงามที่ไม่เป็นรองดอกไม้ชนิดใดบนลานหินทรายแห่งนี้ซึ่งก็เป็นวัฏจักรของธรรมชาติ
ที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปด้วยสีสันของมวลดอกไม้หลายหลากผลิดอกออกช่อเบ่งบานไปในฤดูกาลแห่งปี
และไม่ว่าฤดูกาลใดเพลงดอกไม้บนลานหินทรายก็ยังขับขานผสมผสานกับวันเวลาของธรรมชาติ ได้
อย่างกลมกลืน 

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ในวันที่ธรรมชาติย่างเข้าสู่ฤดูร้อน ไม้ใหญ่น้อยในป่าเริ่มปลิดปลิวทิ้งใบร่วง
หล่นลงสู่ผืนดินตามกลไกของธรรมชาติที่สอนให้มันรู้ว่านี่คือหนทางที่จะยืนหยัดต่อสู้กับฤดูกาลอัน
แห้งแล้งและยาวนานนี้ได้ตามหนทางเดินในป่าจึงเกลื่อนกล่นไปด้วยใบไม้สีน้ าตาลยามเดินผ่านก็จะมี
เสียงกรอบแกรบดังขึ้นมาแทบทุกย่างก้าวมันเป็นรหัสของป่าอีกอย่างหนึ่งที่ก าลังเดินไปในกฎเกณฑ์
ของธรรมชาติอย่างที่ไม่มีใครหยุดยั้งราวไผ่ข้างทางยามนี้กลับพบว่ามีความงามยิ่งนักด้วยใบสี
ทองเหลืองอร่ามเปล่งปลั่งไปทั่วทั้งป่าพาให้อารมณ์เพริดไปในความสุนทรีย์ของธรรมชาติรอบข้างได้
อย่างไม่น่าเชื่อเหนือความสูงจากระดับน้ าทะเลขึ้นไปกว่า 1,300 เมตร บนลานหินทรายอันกว้างใหญ่
ของภูกระดึงคือเป้าหมายของการเดินทางในวันฤดูร้อนนี้ด้วยความเหนื่อยอ่อนที่ต้องพาสังขารอันอ่อน
ล้าขึ้นไปสู่เบื้องบนใครเลยจะล่วงรู้ว่าในวันเวลาอันแห้งแล้งเช่นนี้กลับเป็นเวลาที่งดงามเป็นที่สุดอีกวัน
หนึ่งของภูกระดึงในรอบปีด้วยต้นฤดูร้อนราวเดือนกุมภาพันธ์นี้คือวันเวลาที่กุหลาบแดงก าลังบาน
สะพรั่งไปทั้งภูโดยเฉพาะตามธารน้ าเหนือน้ าตกหลายแห่งซึ่งเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยกุหลาบแดง
เป็นที่สุด 

ปีนี้ก็เช่นเดียวกันกับทุกปีที่ผ่านมาที่ธรรมชาติยังคงท าหน้าที่ของมันอย่างดีและตรงเวลาเป็น
ที่สุดเหนือธารน้ าตกธารสวรรค์ซึ่งยามนี้มีเพียงสายน้ าปริ่มๆ ไหลรินจึงเต็มไปด้วยดอกสีแดงสดของ
กุหลาบแดงเป็นพุ่มแต่งแต้มในธารน้ าตกแห่งนี้สวยงามไปอีกแบบหนึ่งต่างกับในฤดูฝนที่สายน้ าไหล
หลากหากแต่ไม่มีสีสันแต่งแต้มดังเช่นฤดูร้อนธรรมชาติไม่เคยให้อะไรที่เกินกว่าค าว่าสมดุลเว้นแต่
กลไกแห่งธรรมชาตินั้นจะถูกท าลายลงด้วยหนทางใดหนทางหนึ่งซึ่งมนุษย์มักจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
แทบทุกครั้ง (สุรจิต จามรมาน, 2536) 
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แนวทางการจับใจความส่วนรวม 
 1. ชื่อเรื่อง “เพลงดอกไม้บนลานหินทราย” ผู้อ่านสามารถจับประเด็นของเรื่องได้ไม่ยาก ชื่อ
เรื่องมีความแปลกใหม่ชวนให้ติดตามและครอบคลุมใจความของเนื้อเรื่องไว้ทั้งหมด 
 2. ผู้เขียนด าเนินเรื่องด้วยการบรรยายถึงประสบการณ์ของตน ใจความแต่ละย่อหน้ามี
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นผลแก่กัน ใช้ส านวนเปรียบเทียบที่คมคายแทรกด้วยการพรรณนาที่
ท าให้ผู้อ่านนึกเห็นภาพและเกิดความประทับใจ ผู้เขียนสรุปเป็นข้อคิดเกี่ยวกับธรรมชาติว่ามีความ
สมดุลในตัวของมันเองเสมอหากธรรมชาติถูกท าลายลงก็เป็นด้วยน้ ามือของมนุษย์เท่านั้น 
 3. การใช้ภาษาผู้เขียนเลือกสรรถ้อยค ามาใช้อย่างประณีตท าให้เกิดความไพเราะด้วยเสียง
สัมผัสทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษรเช่น “จนเกินกว่าจะรักษาชีวิตของมันให้ผ่านพ้นกาลเวลาแห่ง
ความแห้งแล้ง” มีการใช้โวหารโดยสมมุติให้ดอกไม้มีกิริยาอาการและความรู้สึกเหมือนมนุษย์ เช่น
“มันกลับเริงร่าท้าทายด้วยการผลิดอกสีแดงสดประชดไอร้อนให้อายในความงาม” ผู้เขียนใช้ถ้อยค า
ท าให้ผู้อ่านนึกเห็นภาพและได้ยินเสียงเช่น “ไม้ใหญ่น้อยในป่าเริ่มปลิดปลิวทิ้งใบร่วงหล่นลงสู่ผืนดิน
ตามกลไกของธรรมชาติ” นอกจากนั้นยังใช้ถ้อยค าเลียนเสียงธรรมชาติ “...หนทางเดินในป่าจึงเกลื่อน
กล่นไปด้วยใบไม้สีน้ าตาลยามเดินผ่านก็จะมีเสียงกรอบแกรบดังข้ึน...” 
 
 1.2 การอ่านจับใจความส าคัญ 
 ใจความส าคัญคือใจความหลักของเรื่องเป็นการอ่านที่ละเอียดมากขึ้น เพ่ือจับใจความส าคัญ
ของงานเขียนแต่ละย่อหน้า การอ่านจับใจความส าคัญนี้ควรสังเกตประโยคใจความหลักและใช้การขีด
เส้นใต้ และจดบันทึกเรื่องราวโดยย่อ ด้วยส านวนภาษาของตนเอง วิธีการอ่านจับใจความส าคัญมีดังนี้ 

1.2.1 อ่านวิเคราะห์ค าหรือประโยคโดยการตีความหมายของศัพท์ต่างๆ 
 1.2 2 วิเคราะห์จุดมุ่งหมายงานเขียนว่าเขียนด้วยวัตถุประสงค์ใด 

1.2.3 วิเคราะห์น้ าเสียงว่าเป็นไปในท านองใดประชดประชันล้อเลียน ฯลฯ 
1.2.4 วิจารณ์เนื้อหาสาระของงานเขียน 

 
 ตัวอย่างการอ่านจับใจความส าคัญในแต่ละย่อหน้ามีลักษณะดังนี้ 

ใจความส าคัญอยู่ต้นย่อหน้า 
“การศึกษาคัมภีร์ฤคเวท ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจประเทศอินเดีย จากอดีตถึงปัจจุบันได้

อย่างถูกต้อง เพราะอารยธรรมอินเดียมีความเป็นหนึ่งเดียวสืบเนื่องยาวนานมาตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบัน
ด้วย พาหนะที่ส าคัญคือคัมภีร์ฤคเวทความเป็นไปในปัจจุบันของศาสนาปรัชญาศีลธรรมวรรณคดี
ตลอดจนพฤติกรรมทางสังคมในอินเดียล้วนมีพ้ืนฐานมาจากคัมภีร์ฤคเวททั้งสิ้น ความรู้สึกนึกคิดของ
คนอินเดียปัจจุบันโดยทั่วไปก็เหมือนกับที่ปรากฏในคัมภีร์ฤคเวทเป็นส่วนใหญ่อิทธิพลของคัมภีร์
ฤคเวทต่อพฤติกรรมในชีวิตของชาวอินเดียได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทุกท่ีตลอดเวลา” 

ใจความส าคัญอยู่กลางย่อหน้า 
“การเลียนแบบเนื้อหาโครงสร้างและโวหารกวีอยุธยาที่ปรากฏในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นี้แสดง

ว่ากวีรัตนโกสินทร์ไม่นิยมแต่งเรื่องนอกขนบนิยมแต่งอะไรก็เลียนแบบกวีเก่าแม้แต่ลักษณะค า
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ประพันธ์ก็มีการพยายามเลียนแบบของเก่า เช่น พระยาตรังแต่งโคลงกวีโบราณโดยยกตัวอย่างโคลง
โบราณแล้วก็แต่งตามแบบนั้นๆ” 

 
  ใจความส าคัญอยู่ท้ายย่อหน้า 

“วรรณกรรมของศาสนาฮินดูประกอบไปด้วยรสทุกรสคลุกเคล้าประสมประสานปะปนกันถ้า
จะเปรียบวรรณกรรมของฮินดูเปรียบได้เสมือนป่าใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดเป็นไม้เล็กบ้าง
ใหญ่บ้างไม้ชนิดดีมีค่าก็มีไม้ไร้ค่าก็มีไม้แก่นไม้กระพ้ีไม้มีพิษและไม้ที่ใช้เป็นสมุนไพรก็มีไม้เหล่ านี้ขึ้น
ปะปนกันไปฉะนั้นบุคคลที่เป็นสามัญชนย่อมพิจารณาได้โดยยากนอกจากนักพฤกษศาสตร์เท่านั้นที่จะ
สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นไม้ชนิดใดด้วยเหตุนี้วรรณกรรมฮินดูจึงมีทั้งดีที่สุดและเลวร้ายที่สุดแล้วแต่
ผู้ใดจะใช้วิจารณญาณเลือกสรรนามาใช้” 

 
ใจความส าคัญอยู่ตอนต้นและตอนท้ายย่อหน้า  
“บรรณานุกรมวรรณคดีเปรียบเทียบเป็นสื่อที่ส าคัญมาก มีหน้าที่รวมข่าวสารและเผยแพร่ไป

ยังนักวรรณคดีทุกชาติ เป็นเครื่องมือชิ้นที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้ที่ศึกษาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
ถึงแม้ว่าวิชานี้จะไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัวแต่ก็ยังพอมีแนวทางที่เดินร่วมกันได้  บรรณานุกรม
เหล่านี้ได้แยกทางเส้นที่สาคัญๆ ไว้ให้เห็นอย่างเด่นชัดรวมทั้งแนวทางย่อยๆ ที่ต่างความคิดเห็นกันซึ่ง
ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อการศึกษาและการตรวจสอบทั้งนั้น” 
 
 

1.3 การอ่านตีความ คือ การอ่านที่ผู้ อ่านจะต้องใช้สติปัญญาตีความหมายของค าและ
ข้อความทั้งหมดโดยพิจารณาถึงความหมายโดยนัย หรือความหมายแฝงที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อ
ความหมายซึ่งทั้งนี้ผู้อ่านจะสามารถตีความหมายของค าส านวนได้ถูกต้องหรือไม่นั้นจ าเป็นต้องอาศัย
เนื้อความแวดล้อมของข้อความนั้นๆ บางครั้งต้องอาศัยความรู้หรือประสบการณ์ปัจจุบันเป็น
เครื่องช่วยตัดสิน การตีความอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้อ่านต้องพิจารณาความหมายโดยอาศัยบริบท
น้ าเสียงของผู้เขียน เจตคติภูมิหลังของเหตุการณ์ประกอบการตีความด้วย 

 
ข้อปฏิบัติในการอ่านตีความ 

1.3.1 อ่านเรื่องให้ละเอียดโดยพยายามจับประเด็นส าคัญของเรื่องให้ได้ 
1.3.2 หาเหตุผลอย่างรอบคอบเพื่อพิจารณาว่ามีความหมายถึงสิ่งใด 
1.3.3 ท าความเข้าใจกับถ้อยค าที่ได้จากการตีความ 
1.3.4 เรียบเรียงถ้อยค าให้มีความหมายชัดเจนและมีเหตุมีผลเป็นหลักส าคัญ 
 

ตัวอย่างการอ่านตีความ 
“เห็นช้างข้ี ขี้ตามช้าง” 
ตีความได้ว่า จะท าอะไรควรดูฐานะของตนไม่ควรเอาอย่างคนที่มีฐานะดีกว่าเรา 
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“พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า กลิ่นหอมของดอกไม้ ทวนลมขึ้นไปไม้ได้ ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นจันทน์ 
กลิ่นกฤษณา หรือกลิ่นมะลิวัลย์ แต่กลิ่นของคุณงามความดีของคนย่อมหอมหวนทวนลมขึ้นไปได้ และ
ย่อมหอมฟุ้งไปทั่วทุกทิศ” 

ตีความได้ว่า คุณงามความดีของคน หอมยิ่งกว่ากลิ่นดอกไม้และกลิ่นหอมใดๆ 
 

1.4 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ การอ่านชนิดนี้เป็นการอ่านที่ค่อนข้างยาก เพราะต้องใช้
การหาเหตุผลมาใช้ในการวิจารณ์ 

ข้อควรปฏิบัติในการอ่านอย่างใช้วิจารณญาณ 
1.4.1 พิจารณาความหมายของข้อความที่อ่าน 
1.4.2 พิจารณาความต่อเนื่องของประโยคว่ามีเหตุผลสอดรับกันหรือไม่ 
1.4.3 พิจารณาความต่อเนื่องของใจความหลักและใจความรอง 
1.4.4 แยกแยะข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นและความรู้สึก 
1.4.5 พิจารณาว่ามีความรู้เนื้อหาหรือมีความคิดแปลกใหม่น่าสนใจหรือไม่ 
 

ตัวอย่างการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ถึงแม้ว่าคนโบราณจะสอนกันมาว่า “อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้

หาย” ดังนี้ก็ตามแต่ลูกควรระวังค าพูดของคนอ่ืนโดยเฉพาะค าพูดหวานๆของคนไว้บ้างก็ดีน้ าอ้อยหรือ
น้ าตาลที่มีรสหวานทิ้งไว้นานเข้าก็กลายเป็นน้ าเมาได้  น้ าค าหวานๆ ของคนบางคนก็ท าให้เราเมาได้
เหมือนกันพอเมาแล้วก็ท าให้หลงลืมตัวลืมใจเสียรู้เสียท่าบางครั้งถึงกับเสียเงินเสียทองให้เขาอย่างที่ไม่
น่าจะเสียเพราะไปเชื่อค าหวานของเขาข้อนี้ขอให้ลูกพิจารณาให้ดีใครมาพูดจาหวานๆ ยกยอเราว่าดี
อย่างนั้นเก่งอย่างนี้ลูกต้องระวังไว้ก่อนทีเดียวอย่าเพ่ิงไปหลงใหลได้ปลื้มกับค าพูดของเขาในทันทีลูก
จะได้ไม่เสียใจภายหลังปลาที่ตายไปส่วนหนึ่งเพราะถูกเขา “ยกยอ” ขึ้นมาถ้ามันไม่ติด “ยอ” มันก็จะ
ไม่ตายเรื่องมันเป็นอย่างนี้จึงควรระวังจะถูก “ยกยอ” แล้วตายไปเหมือนปลา 

ผู้อ่านต้องใช้วิจารณญาณว่าค าที่สอนมานี้เป็นการเปรียบเทียบกับสิ่งที่สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจนเช่นน้ าอ้อยที่ทิ้งไว้นานจะกลายเป็นน้ าเมาวิจารณญาณที่จะใช้พิจารณาคือน้ าอ้อยและ
น้ าเมานั้นอะไรดีอะไรมีโทษเมาคือความลุ่มหลงหลงเชื่อในค ายอเปรียบเหมือนปลาที่ติดยอจนตายคน
ก็เช่นกัน ถ้าหลงในค าหวานที่มีโทษก็จะตายไปเหมือนปลาเมื่อได้ประสบเหตุการณ์เหล่านี้ผู้ที่ได้รับรู้ค า
สอนนี้จะได้ใช้วิจารณญาณของตนพิจารณาได้ว่าอะไรคืออะไรเพราะการฟังและเชื่อโดยไม่พิจารณาให้
ถ้วนถี่มีโทษมากมาย 
 

1.5 การอ่านวิเคราะห์ การอ่านชนิดนี้เป็นการอ่านเพ่ือพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนเป็นการแยกแยะ
ท าความเข้าใจองค์ประกอบหรือโครงสร้างของหนังสือแต่ละประเภท 

 
ข้อควรปฏิบัติในการอ่านวิเคราะห์ 

1.5.1 ศึกษารูปแบบของงานประพันธ์ว่าเป็นรูปแบบใด 
1.5.2 แยกเนื้อเรื่องออกเป็นส่วนๆ ให้เห็นว่าใครท าอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไร 
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1.5.3 แยกพิจารณาแต่ละส่วนให้ละเอียดลงไปว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง 
1.5.4 พิจารณากลวิธีในการน าเสนอ 

การวิเคราะห์การอ่านจะต้องค านึงถึงรูปแบบกลวิธีในการประพันธ์เนื้อหา เนื้อเรื่องและ
ส านวนภาษาการอ่านวิเคราะห์ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. ดูรูปแบบงานประพันธ์ว่าใช้รูปแบบใดอาจเป็นนิทานบทละคร นวนิยาย เรื่องสั้น  
บทความบทละคร ฯลฯ 

2. แยกเนื้อเรื่องเป็นส่วนๆ ให้เห็นว่าใครท าอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไร 
3. พิจารณาแต่ละส่วนให้ละเอียดลงไปว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง 
4. พิจารณาให้เห็นว่าผู้เขียนใช้กลวิธีเสนอเรื่องอย่างไร 

 
1.6 การอ่านเพื่อประเมินคุณค่า การอ่านวิธีนี้คือการที่ผู้อ่านใช้อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวใน

การประเมินค่างานเขียนซึ่งอาจจะมีเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกส่วนตัวเข้าร่วมด้วย การประเมิน
คุณค่าที่ดีต้องปราศจากอารมณ์และในการประเมินคุณค่านั้นต้องประเมินตามลักษณะของหนังสือด้วย
เช่น ถ้าเป็นต าราเอกสารทางวิชาการต้องประเมินในเรื่องความรู้การใช้ภาษา ฯลฯ หากเป็นหนังสือ
สารคดีหรือบทความควรประเมินความคิดเห็นของผู้เขียน หรือหนังสือพิมพ์ควรประเมินจากข้อความที่
น่าเชื่อถือของข่าวสารนั้น การอ่านประเมินค่ามีวิธีการอ่านดังนี้ 

1.6.1 พิจารณาความถูกต้องของภาษาจากเรื่องที่อ่านภาษาที่ไม่ถูกต้องจะท าให้เกิด 
ความคลาดเคลื่อนไปจากความหมายที่แท้จริงความถูกต้องของภาษามีหลายลักษณะ เช่น การใช้
ค าผิด ใช้ความหมาย การเรียงค าในประโยคผิด การเว้นวรรคตอน  

1.6.2 พิจารณาความต่อเนื่องของประโยคว่าเป็นข้อความที่ไปกันได้ไม่ขัดแย้งกัน  
หรือข้อความที่ให้ความก้าวหน้าแก่กัน หากข้อความในเนื้อหามีความขัดแย้งกันมาก อาจส่งผลต่อ
ความน่าเชื่อถือของงานเขียนนั้น 

1.6.2 พิจารณาความต่อเนื่องของความหมายความหมายที่ต่อเนื่องต้องมีแกนหลัก 
ในการเชื่อมโยงความหมาย เช่น การเขียนชีวประวัติอาจใช้ช่วงเวลาของชีวิตเป็นแกนหลัก 

 1.6.3 เมื่ออ่านแล้วต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่อง 
ที่อ่านดังตัวอย่างเช่น 

“ประเทศแต่ละประเทศต่างมีระบอบการปกครองแตกต่างกันออกไป ประเทศรัสเซียได้ชื่อว่า
เป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบบสังคมนิยม ไม่มีศาสนา ไม่มีพระมหากษัตริย์ ถ้าข้าพเจ้าต้องชีวิตอยู่ที่
นั่นคงอึดอัดใจมิใช่น้อย เพราะข้าพเจ้าถือว่า ทั้งสองสถาบันนี้คือ ศูนย์รวมจิตใจของทุกคน” 

ข้อเท็จจริง คือ แต่ละประเทศ ต่างมีระบอบปกครองเป็นของตนเองไม่เหมือนประเทศอ่ืน 
ประเทศรัสเซียมีการปกครองตามระบอบสังคมนิยม ไม่มีศาสนา ไม่มีพระมหากษัตริย์ 

ความรู้สึก คือ ถ้าข้าพเจ้าต้องมีชีวิตอยู่ที่นั่นคงจะอึดอัดมิใช่น้อย 
 

1.6.4 พิจารณาดูความสัมพันธ์ของหลักการและตัวอย่างว่ามีความจริงเพียงไร  
สมเหตุผลหรือไม่ก่อนที่จะเชื่อในเรื่องท่ีอ่านนั้น 

1.6.5 ประเมินข้อเท็จจริงความคิดเห็นและความรู้สึกวิเคราะห์ความเป็นไปใน 
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ความคิดของผู้เขียนกับความคิดเห็นส่วนตัวของเราผลลัพธ์แห่งการประเมินนั้น จะเป็นความคิด
สร้างสรรค์ให้กับผู้อ่านหรือไม ่
 
หลักฝึกฝนการอ่านในใจ โดยทั่วไปมีหลักการดังนี้ 

1. ก าหนดเวลาในการอ่านหนังสือไว้แน่นอน เช่น ก าหนดไว้ว่าจะอ่าน 5 นาที เมื่อครบ
ก าหนดเวลาลองตรวจสอบดูว่าอ่านได้กี่หน้าแล้วทดลองจับเวลาในการอ่านครั้งต่อไปแล้วตรวจสอบดู
ว่าจ านวนหน้าที่อ่านได้เพ่ิมจ านวนขึ้นหรือไม่ 
  2. ฝึกการเคลื่อนไหวของสายตาซึ่งลักษณะการเคลื่อนไหวของสายตาและการฝึกใช้สายตาให้
อ่านได้รวดเร็วมีดังนี้ 

2.1การจับตา หมายถึง การที่สายตาจับอยู่ที่ข้อความเป็นจุดๆ ผู้ที่อ่านช านาญใน 1  
บรรทัด จะจับตาน้อยครั้งและใช้เวลาน้อย 
                 2.2 ช่วงสายตา หมายถึง ระยะห่างจากจุดที่จับตาจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งคนที่อ่าน
ไม่ช านาญช่วงสายตาจะแคบจะจับตาแทบทุกตัวอักษร 
                 2.3 การย้อนกลับการกวาดสายตาย้อนกลับข้อความที่อ่านผ่านไปแล้วนั้นคนที่อ่าน
ไม่ช านาญจะย้อนสายตากลับไปอ่านข้อความเดิมเพราะไม่มั่นใจว่าอ่านถูกหรือไม่ท าให้เสียเวลา  นัก
อ่านที่ดีควรกวาดตาย้อนกลับในแต่ละบรรทัดน้อยครั้งที่สุดหรือแทบไม่มีเลย 

3. การเปลี่ยนบรรทัดผู้ที่อ่านอย่างช านาญเมื่อเปลี่ยนบรรทัดย่อมเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
แม่นย าโดยไม่ต้องอาศัยการชี้ด้วยนิ้วหรือการใช้ไม้บรรทัดวางคั่นเพ่ือป้องกันการอ่านผิดบรรทัด 

4. ทดสอบความเข้าใจเมื่ออ่านจบโดยอาจทดสอบเป็นระยะๆ หรือทดสอบเมื่ออ่านจบเรื่องแล้ว
ก็ได้ 

5. ศึกษาเรื่องความหมายของค าศัพท์อยู่เสมอโดยอาศัยการค้นคว้าจดบันทึกจะช่วยให้มี
ความรู้เรื่องวงศัพท์กว้างขวางและเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น 

6. หลีกเลี่ยงนิสัยการอ่านที่ไม่ดี เช่น การท าปากขมุบขมิบ การใช้มือชี้หรือการย้อนกลับไปอ่าน
ประโยคใดประโยคหนึ่งซ้ าๆ 

7. ฝึกฝนการอ่านอย่างสม่ าเสมอจะช่วยให้การอ่านเป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นย ายิ่งขึ้น 
 
2. การอ่านออกเสียง 

การอ่านออกเสียง คือ การอ่านข้อความโดยการเปล่งเสียงออกมาเพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ข้อความ
นั้นๆ ด้วยการอ่านออกเสียงแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. การอ่านออกเสียงปกติ เป็นการอ่านออกเสียงตามปกติทั่วไปอ่านได้ทั้งบทร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง เช่น อ่านข่าว อ่านประกาศ อ่านสารคดี อ่านข้อความประกอบภาพนิ่ง อ่านบทภาพยนตร์ 
ข้อควรปฏิบัติในการอ่านออกเสียงมีดังนี ้

1.1 ท าความเข้าใจกับเรื่องที่จะอ่านก่อนการอ่านจริง 
1.2 ออกเสียงชัดเจนดังพอประมาณ มีลีลาจังหวะในการอ่านอย่างเหมาะสม 
1.3 แบ่งวรรคตอนให้ถูกต้อง 
1.4 อ่านออกเสียงถูกต้องตามอักขรวิธี 
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2. อ่านท านองเสนาะ การอ่านท านองเสนาะเป็นการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองหรือ
วรรณคดีไทยให้ไพเราะน่าฟัง มุ่งให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้งเกิดอารมณ์ เกิดจินตนาการคล้อยตามบทร้อย
กรองนั้นๆ 

หลักเกณฑ์ในการอ่านท านองเสนาะ 
2.1 ต้องรู้จักลักษณะค าประพันธ์ที่จะอ่านก่อนว่าบังคับฉันทลักษณ์อย่างไร 
2.2 อ่านให้ถูกท านอง 
2.3 ควรมีน้ าเสียงและลีลาในการอ่านท่ีดี 
2.4 ออกเสียงแต่ละค าถูกต้องชัดเจน 

 
การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 การอ่านเชิงวิเคราะห์ คือ การอ่านสารต่างๆ แล้วน ามาใคร่ครวญหรือแยกเป็นส่วนหรือ
แยกแยะส่วนต่างๆ ออกมาพิจารณาให้ถี่ถ้วน หากเป็นงานเขียนควรแยกแยะไปตามรูปแบบของงาน
นั้นให้เห็นความแตกต่าง ความสอดคล้อง ข้อดี ข้อด้อย ของแต่ละส่วนงานเขียนนั้น ประเภทของการ
อ่านเชิงวิเคราะห์จ าแนกได้ดังนี้ 
 1. การอ่านวิเคราะห์ค า  
 เป็นการอ่านเพ่ือให้ผู้อ่านแยกแยะถ้อยค าในวลี ในประโยค หรือข้อความต่างๆ โดยสามารถ
อธิบายได้ว่า ค าใด ใช้อย่างไร ใช้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์หรือไม่  มีการใช้ค าผิดความหมายหรือไม่
เหมาะสมอย่างไร และหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง 
 2. การอ่านวิเคราะห์ประโยค 
 การอ่านวิเคราะห์ประโยค เป็นการอ่านเพ่ือแยกแยะประโยคต่างๆ ว่าเป็นประโยคที่ถูกต้อง
ชัดเจนหรือไม่ใช้ประโยคผิดไปจากแบบแผนของภาษาอย่างไร เป็นประโยคที่ถูกต้องสมบู รณ์เพียงใด
หรือไม่ มีหน่วยความคิดในประโยคขาดเกินหรือไม่ เรียงล าดับความในประโยคที่ใช้ได้ถูกต้องชัดเจน
หรือไม่ ใช้ค าฟุ่มเฟือยโดยไม่จ าเป็นหรือใช้ประโยคที่สื่อสารความหมายไม่ชัดเจนหรือไม่ เมื่อพบ
ข้อบกพร่องต่างๆ แล้วก็สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ 
 3. การอ่านวิเคราะห์ทัศนะผู้แต่ง 
 ผู้อ่านต้องพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบว่าผู้เขียนเสนอทัศนะมีน้ าหนัก มีเหตุผลประกอบ
ข้อเท็จจริงน่าเชื่อถือเพียงใด เป็นคนมองโลกในแง่ใด 
 4. การอ่านวิเคราะห์รส 
 การอ่านวิเคราะห์รส หมายถึง การอ่านอย่างพิจารณาถึงความซาบซึ้งประทับใจที่ได้จากการ
อ่าน วิธีการที่จะท าให้เข้าถึงรสอย่างลึกซึ้ง คือการวิเคราะห์รสของเสียงและรสของภาพ  การอ่าน
วิเคราะห์รสมี 2 ประเถท ดังนี้ 
  4.1 ด้านรสของเสียง ผู้อ่านต้องซาบซึ้งและรู้สึกได้จากการอ่านออกเสียง หนักและ
เบาในงานเขียนนั้น ทั้งรูปแบบการอ่านแบบปกติและการอ่านแบบท านองเสนาะ จึงจะช่วยให้รู้สึกถึง
ความไพเราะของจังหวะ และความเคลื่อนไหว ซึ่ งแฝงอยู่ในเสียง ท าให้เกิดความรู้สึกไปตาม
ท่วงท านองของเสียงสูงและต่ าจากเนื้อเรื่องที่อ่าน 
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  4.2 ด้านรสของภาพ เมื่อผู้อ่านเมื่ออ่านแล้วเกิดความเข้าใจเรื่อง ในขณะเดียวกันท า
ให้เห็นภาพด้วย เป็นการสร้างเสริมให้ผู้อ่านได้เข้าใจความหมาย การเขียนบรรยายความด้วยถ้อยค า
ไพเราะ ทั้งร้อยแล้วและร้อยกรองก่อให้เกิดภาพขึ้นในใจผู้อ่านท าให้เกิดความเพลิดเพลินและเข้าใจ
ความหมายของเรื่องได้ดียิ่งขึ้น 
 

5. การอ่านวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหาและการตีความเนื้อหาของข้อความ 
 การอ่านเชิงวิเคราะห์ มีสิ่งที่ต้องพิจารณา คือการวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหาและการ
ตีความเนื้อหาของหนังสือ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  5.1 การวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหา มีหลักปฏิบัติดังนี้ 

5.1.1 จัดประเภทของหนังสือตามชนิดและเนื้อหา หนังสือแต่ละประเภทมีวิธีการ 
อ่านต่างกัน ก่อนอ่านต้องวิเคราะห์รู้ว่าหนังสือเล่มนั้นอยู่ในประเภทใด การแบ่งประเภทจะดูแต่ชื่อ
เรื่องหรือลักษณะภายนอกเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องส ารวจเนื้อหาด้วย อย่างไรก็ตามชื่อเรื่องเป็นสิ่ง
แรกที่ใช้เป็นแนวทางได้เพราะผู้เขียนย่อมต้องพยายามตั้งชื่อเรื่องให้ตรงแนวเขียนหรือจุดมุ่งหมายใน
การเขียนของตนให้มากที่สุด 

5.1.2 สรุปให้สั้นที่สุด ว่าหนังสือนั้นกล่าวถึงอะไร หนังสือที่ดีต้องมีเอกภาพ มีการจัด 
องค์ประกอบของส่วนย่อยอย่างมีระเบียบ ผู้อ่านต้องพยายามสรุปภาพดังกล่าวออกมาเพียง 1-2 
ประโยค ว่าหนังสือเล่มนั้นมีอะไรเป็นจุดส าคัญหรือเป็นแก่นเรื่องแล้วจึงหาความสัมพันธ์กับส่วนส าคัญ
ต่อไป 

5.1.3 ก าหนดโครงอย่างสังเขปของหนังสือ เมื่ออ่านตั้งประเด็นด้วย ว่าจากเอกภาพ 
ของหนังสือเล่มนั้นมีส่วนประกอบส าคัญอะไรบ้าง มีความสัมพันธ์กันโดยตลอดหรือไม่ และแต่ละส่วน
ก็มีหน้าที่ของตน สนับสนุนซึ่งกันและกันหรือไม่ 

5.1.4 ก าหนดปัญหาที่ผู้เขียนต้องการแก้ ผู้อ่านควรพยายามอ่านและค้นพบว่า 
ผู้เขียนเสนอ ปัญหา อะไร อย่างไร มีปัญหาย่อยอะไร และให้ค าตอบไว้ตรงๆ  หรือไม่ การตั้งปัญหา
เป็นวิธีการหนึ่ง ที่จะท าให้เข้าใจเรื่อง แจ่มแจ้ง ยิ่งตั้งปัญหาได้กว้างขวางลึกซึ้งเพียงใด ยิ่งเข้าใจได้
เพ่ิมข้ึนเพียงนั้น 
 
การอ่านตีความเนื้อหาของหนังสือ 

  การอ่านตีความเนื้อหาของหนังสือ หมายถึง การที่ผู้อ่านพยายามท าความเข้าใจความคิดของ
ผู้เขียน พิจารณาวัตถุประสงค์ของผู้เขียน ซึ่งบางครั้งผู้เขียนไม่ได้บอกความหมายหรือนัยของข้อความ 
ที่เขียนออกมาตรงๆ แต่ผู้อ่านต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจบริบทของเรื่องเป็นอย่างดี จึงจะตีความได้
ถูกต้อง การท าความเข้าใจความคิดของผู้เขียนนั้น ไม่ว่าความคิดจะถูกต้องหรือไม่  ผู้อ่านจะเห็นด้วย
หรือไม่ก็ตาม การพยายามท าความเข้าใจเช่นนั้นจะท าให้ผู้อ่านวิจารณ์ผู้เขียนอย่างยุติธรรม ผู้อ่านควร
พิจารณาทั้งข้อดี ข้อบกพร่องของงานเขียนนั้นอย่างแจ่มแจ้ง โดยทั่วไปการตีความเนื้อหาของหนังสือมี
รายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

1. ตีความหมายของค าส าคัญ และค้นหาประโยคส าคัญที่สุด ผู้อ่านต้องพยายามเข้าใจค า
ส าคัญและเข้าใจประเด็นที่ส าคัญท่ีผู้เขียนน าเสนอ เพ่ือเข้าใจความคิดของผู้เขียน 
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2. สรุปความคิดส าคัญของผู้เขียน โดยพิจารณาว่าประโยคใดเป็นเหตุ ประโยคใดเป็นเหตุเป็น
ผล ประโยคใดเป็นข้อสรุป ซึ่งบางครั้งผู้เขียนไม่ได้สรุปความคิดออกมาให้เห็นชัดเจน แต่ผู้อ่านต้อง
พยายามสรุปออกมาให้ได้  

3. พิจารณาว่าอะไรคือการแก้ปัญหาของผู้เขียน เมื่อผู้อ่านตีความส าคัญ ให้ตรงกับผู้เขียน 
เข้าใจความคิดส าคัญของผู้เขียน และสรุปความคิดของผู้เขียนได้แล้ว ผู้อ่านจะวิเคราะห์หรือตัดสินได้
ว่าจากเรื่องราวหรือเหตุผลต่างๆ ที่ผู้เขียนน ามาเสนอนั้นมีความสมเหตุสมผลหนักแน่น น่าเชื่อถือได้
หรือไม่เพียงใด เพ่ือน าไปสู่การวิจารณ์หนังสือเรื่องนั้นๆ ต่อไป 
 
การอ่านเพื่อแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
 การอ่านเพ่ือแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเป็นการอ่านอย่างไตร่ตรองพิจารณาเหตุผลแล้ว
ตีความหมายของข้อความหรือเรื่องที่อ่าน แยกให้ได้ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็นข้อคิดเห็น 
อะไรถูก อะไรผิด เพ่ือให้การรับการสื่อนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง ดังนั้นการอ่านเพ่ือ
แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น คือ การอ่านอย่างละเอียดทุกตัวอักษร และเมื่ออ่านจบแล้วต้อง
แยกแยะได้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริง อะไรคือความคิดเห็น อะไรถูก อะไรผิด ถ้าผิดก็ต้องทราบว่าผิด
อย่างไร การวิเคราะห์ข้อความใดเป็นข้อเท็จจริง ข้อความใดเป็นข้อคิดเห็น ผู้อ่านจะต้องตั้งใจอ่านแล้ว
ใช้หลักต่อไปนี้พิจารณาแยกแยะ 
 
 ตารางท่ี 5 ลักษณะของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
 

ลักษณะของข้อเท็จจริง ลักษณะของข้อคิดเห็น 
1. มีความเป็นไปได ้
2. มีความสมจริง 
3. มีหลักฐานเชื่อถือ อ้างอิงแหล่งที่มาได้ 
4. มีความสมเหตุสมผล 

1. เป็นข้อความที่แสดงความรู้สึก 
2. เป็นข้อความที่แสดงความคาคคะเน 
3. เป็นข้อความที่แสดงความเปรียบเทียบ อุปมา
อุปนัย 
4. เป็นข้อความที่ เป็นข้อเสนอแนะหรือความ
คิดเห็นของผู้พูดเอง 

 
 ตารางท่ี 6 ตัวอย่างข้อความท่ีเป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
 

ลักษณะของข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง ลักษณะของข้อความที่เป็นข้อคิดเห็น 
1. จังหวัดเชียงใหม่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ
ไทย 

1. จังหวัดเชียงใหม่มีภูมิประเทศท่ีสวยงามน่าอยู่ 

2. การท าลายป่าไม้ท าให้เกิดความแห้งแล้ง 2. กินผักกวางตุ้งท าให้ตาหวาน 

3. สุวัฒน์ประกอบอาชีพท านา 3. คนที่เชื่อถือโชคลาง เชื่อว่าแมวเป็นสัตว์มงคล 
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สรุป 
 

การอ่านเป็นกระบวนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารรูปแบบหนึ่ง การอ่านช่วยท าให้ผู้อ่านเกิดความรู้
ความเข้าใจ เกิดสติปัญญา และเกิดความคิดที่สร้างสรรค์ ผู้ใดอ่านมากย่อมรู้มาก ผู้อ่านที่ดีควรเลือก
อ่านสารให้เหมาะกับตนเอง และควรวิเคราะห์สารที่อ่านอย่างมีวิจารณญาณ จากนั้นน าสิ่งที่ได้มา
สังเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ การเป็นผู้อ่านที่ดีนั้นเกิดจากทักษะการฝึกฝน
และการเรียนรู้ การอ่านเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารด้วยการเขียน กับผู้อ่านซึ่งเป็นผู้รับสาร โดย
อาศัยตัวหนังสือเป็นสื่อ ผู้อ่านจึงเกิดความรู้ความคิดและประสบการณ์เหล่านั้นไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได้ ซึ่งผลจากการอ่านที่ผู้อ่านได้รับนั้นย่อมได้รับผลแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นการมีความรู้เกี่ยวกับการ
อ่านจะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านได้ 
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แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
 
ตอนที่ 1 ให้นักศึกษาท าเครื่องหมาย X ทับข้อที่ถูกท่ีสุด 
 
ให้นักศึกษาอ่านข้อความที่ก าหนดให้แล้วตอบค าถามข้อ  1 – 4 
 “ชาวนาผู้ยากจนคนหนึ่งน าเห็ดโคนไปให้ราชาที่ดินโดยไม่คิดค่าอะไร ราชาที่ดินคิดว่า เรา 
มีเงินมากมายแต่ก็ไม่เคยให้อะไรใครกิน ชาวนาคนนี้เขามีน้ าใจงาม ต่อไปเราคงหาทางให้คนมากขึ้น ” 
1.  ข้อความนี้ ควรจะปรากฏอยู่ในหนังสือประเภทใด 
 ก. หนังสือนิทาน 
 ข. หนังสือธรรมะ 
 ค. หนังสือพิมพ์ 
 ง. หนังสือรวมเรื่องสั้น 
 
2. การกระท าของชาวนาท าให้ราชาที่ดินเป็นอย่างไร 

ก. เห็นแก่ตัวมากข้ึน 
ข. ได้ข้อคิดท่ีดีๆ 
ค. รู้น้ าใจของชาวนา 
ง. ไม่อยากรับของคนจน 

 
3. ค าว่า “ราชาที่ดิน” มีความหมายตรงกับข้อใด 
 ก. พระราชาเป็นเจ้าของที่ดิน 
 ข. พระราชาเป็นผู้มอบท่ีดินให้ 
 ค. คนที่มีที่ดินมากมาย 
 ง. ผู้ที่ให้ชาวนาเช่าที่ดิน 
 
4. การกระท าของชาวนาตรงกับค าพูดข้อใด 

ก. น้ าใสใจจริง 
ข. น้ านิ่งไหลลึก 
ค. น้ ากลิ้งบนใบบอน 
ง. น้ าขึ้นให้รีบตัก 

 
5. ลักษณะของนักอ่านที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร 

ก. มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้น มีความสามารถทางภาษา 
ข. สามารถสื่อสารได้แต่ไม่รู้แหล่งที่มาของข้อมูล 
ค. สืบค้นข้อมูลแต่ไม่ได้ท าความเข้าใจในข้อมูล 
ง. เตรียมตัวก่อนอ่านและมีความตั้งใจในการอ่าน 
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6. ข้อใดเป็นการอ่านแบบไม่มีกฎเกณฑ์ 
ก. เป็นการมองหาประเด็นส าคัญอย่างรวดเร็ว 
ข. อ่านเพื่อดูว่ามีเนื้อหาสาระอะไรที่น่าสนใจ 
ค. เป็นการอ่านเพ่ือหาจุดมุ่งหมายเพ่ือท าความเข้าใจ 
ง. เป็นการอ่านเพ่ือนหลบหนีจากโลกแห่งความจริงเช่น การอ่านนิยาย การ์ตูน 

 
7. การอ่านหนังสือประเภทวิชาการต่างๆ เพื่อต้องการที่จะท าความเข้าใจในเนื้อหาวิชาอย่างถ่องแท้
เป็นการอ่านแบบใด 

ก. การอ่านเพ่ือการศึกษา 
 ข. การอ่านแบบค าต่อค า 
 ค. การอ่านแบบกวาด 
 ง. การอ่านอย่างคร่าวๆ 
 
8. ข้อใดคือข้อควรปฏิบัติในลักษณะการอ่านตีความ 

ก. อ่านอย่างคร่าวๆ ก่อนเพื่อจะได้อ่านอย่างรวดเร็ว 

ข. อ่านค าต่อค า เพราะต้องวิเคราะห์แปลความหมาย 

ค. เรียบเรียงถ้อยค าให้มีความหมายชัดเจนและมีเหตุผล 

ง. อ่านแบบไม่ได้ตั้งหลักเกณฑ์ไปก่อนหนึ่งรอบเพ่ือเข้าใจคร่าวๆ 
 
ให้นักศึกษาอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ 

 “หมีน้อยมีนิสัยซุกซน วิ่งไปเหยียบขามดแดง มดแดงบอกให้ขอโทษ แต่หมนี้อยไม่ยอม 
ขอโทษ มดแดงจึงชวนเพ่ือนมารุมกัดหมีน้อย หมีน้อยได้รับความเจ็บปวดมากจนทนไม่ไหว จึงยอมขอ
โทษมดแดง” 
  
9. ข้อใดเหมือนพฤติกรรมของหมีน้อย  
 ก. ฟ้าวิ่งไปชนตอไม้จนหกล้ม  ข. เบลล่าท าการบ้านส่งครูทันเวลาทุกวัน  
 ค. ทรายวิ่งไล่เตะฟุตบอลในสนาม  ง. ฝนวิ่งเล่นลิงชิงหลัก 
  
10. ค าพูดใดตรงกับการกระท าของหมีน้อย  
 ก. ไม่รู้จักเข็ดหลาบ  ข. ไม่รู้จักประมาณตนเอง  
 ค. ไม่รู้จักเอาตัวรอด   ง. ไม่ดูตาม้าตาเรือ  
 
11. หมีน้อยควรท าตามข้อใด เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม  
 ก. เรียกเพ่ือนมาฆ่ามดแดง ข. ขอโทษมดแดง  
 ค. จับมดแดงกินเป็นอาหาร  ง. วิ่งไปให้ไกลที่สุด  
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12. หากมดแดงเป็นคน มดแดงควรถือคติตามข้อใด เหตุการณ์จึงจะสงบลง  
 ก. บุญคุณต้องทดแทน แค้นต้องช าระ  
 ข. คนดีชอบแก้ไข คนจัญไรชอบแก้ตัว  
 ค. เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร  
 ง. น้ าน้อยย่อมแพ้ไฟ  
 
13. การอ่านเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินเป็นวิธีการอ่านแบบใด 

ก. เป็นการอ่านเพ่ือความรู้อย่างลึกซึ้ง เช่น การอ่านบทความ ข่าว  
ข. เป็นการอ่านเพ่ือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ท าให้เกิดความผ่อนคลายสบายใจ 
ค. อ่านเพื่อให้เข้าใจภาษาเนื้อเรื่องโดยตลอด 

ง. เป็นการอ่านอย่างเปิดกว้าง เช่น การอ่านต ารา หนังสือวิชาการ  
 
14. ข้อใดคือมารยาทในการอ่านในที่สาธารณะ 

ก. อ่านออกเสียงดัง 
ข. นอนอ่านหนังสือกับพ้ืน 
ค. อ่านหนังสือเสร็จน าไปเก็บไว้ที่เดิม 
ง. หยอกล้อกันขณะอ่านหนังสือ 

 
15. ใครเป็นผู้มีลักษณะของนักอ่านที่ดี 

ก. ด ารีบอ่านหนังสือให้เสร็จเพื่อจะได้ไปวิ่งเล่น 
ข. ขาวอ่านหนังสือไปด้วยเล่นโทรศัพท์ 
ค. แดงกินขนมขณะอ่านหนังสือเพราะความหิว 
ง. ส้มอ่านซ้ าอีกรอบเพราะยังไม่เข้าใจในเรื่องที่อ่าน 
 

16. ข้อใดไม่ใช่หลักการวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหา 
ก. จัดประเภทหนังสือตามชนิดและเนื้อหา 

ข. การตีความหมายของค าส าคัญ 

ค. สรุปให้สั้นที่สุด 

ง. ก าหนดโครงสร้างของหนังสือ 
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17.  “การรักษาศีลเพ่ือบังคับตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยในการกระท าทุกสิ่งทุกอย่าง เช่น เรามา
อยู่วัด มานุ่งขาวห่มขาว ไม่ใช่ถือแต่ศีลแปดข้อเท่านั้น แต่เราต้องนึกว่าศีลนั้นคือความมีระเบียบ มี
วินัย เราเดินอย่างมีระเบียบ กินอย่างมีระเบียบ ท าอะไรก็ท าอย่างมีระเบียบนั่นเป็นคนที่มีศีล ถ้าเรา
ไม่มีระเบียบก็ไม่มี” จากบทความข้างต้นใจความส าคัญของเรื่องอยู่ที่ตอนใด 

ก. ตอนต้นของเรื่องและตอนกลางของเรื่อง 
ข. ตอนต้นของเรื่องและตอนท้ายของเรื่อง 
ค. ตอนกลางของเรื่องและตอนท้ายของเรื่อง 
ง. ทัง้ตอนต้นและตอนกลางและตอนท้าย 

 
18. ข้อใดไม่ใช่ข้อควรปฏิบัติในการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

ก. ศึกษารูปแบบของงานประพันธ์ว่าเป็นรูปแบบใด 
ข. แยกเนื้อเรื่องออกเป็นส่วนๆ ให้เห็นว่าใครท าอะไร ที่ไหน อย่างไร 
ค. พิจารณากลวิธีในการน าเสนอ 
ง. เรียบเรียงถ้อยค าให้มีความหมายชัดเจน และมีเหตุผลเป็นหลักส าคัญ 

 

19. ข้อใด ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเป็นการอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ที่ดี 
 ก. สุดาหาแก่นเรื่องท่ีผู้เขียนต้องการน าเสนอจากการตั้งชื่อตัวละคร  
 ข. ทิวาพิจารณาจุดเด่นและจุดด้อยของวรรณกรรมอย่างเป็นกลาง 
 ค. จริยาประเมินค่างานเขียนยึดประสบการณ์ของตนเองเป็นหลัก 

 ง. ธาราศึกษาสภาพสังคมท่ีปรากฏเป็นฉากหนึ่งในวรรณกรรม 
 
20.   “สูบบุหรี่ มีแต่ จะคอยบั่น  
  ทอนอายุ ให้สั้น นั้นแน่ๆ  
  ก าลังจิต ถูกตัดรอน    ให้อ่อนแอ   
  เพราะต้องแพ้แก่ความเงี่ยน ราบเตียนไป” 

 จากวาทะของท่านพุทธทาสภิกขุนี้ให้ข้อคิดอย่างไร 
 ก. คนเราควรตัดความอยากเพ่ือเลิกบุหรี่ 
       ข. การสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ไม่ดี จึงควรเลิก 

 ค. บุหรี่ท าให้จิตใจอ่อนแอและไร้พลัง 
 ง. การสูบบุหรี่ท าให้สุขภาพดีขึ้นปอดแข็งแรง 
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ตอนที่ 2 ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
1. การอ่านจับใจความมีลักษณะอย่างไร 
.......................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................................................................ ....
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................  
2. จงอธิบายมารยาทในการอ่านในที่สาธารณะมาพอสังเขป 
.......................................................................................................................................... ......................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
3. การฝึกให้ตนเอง “อ่านเป็น” มีวิธีฝึกอย่างไร 
.......................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................................................................ ....
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................  
4. การอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีลักษณะอย่างไร 
.......................................................................................................................................... ......................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
5. นักศึกษาสามารถน าประโยชน์จากการศึกษาเรื่องการอ่านเพ่ือการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองได้อย่างไร 
............................................................................................................................ ....................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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6. ให้นักศึกษาอ่านบทความแล้วตอบค าถาม 
 ในบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวเอกลักษณ์ของเมืองไทย เชียงคานคงจะเป็นเมืองที่หลายคนคุ้นเคย 
เป็นเพราะมันเคยบูมมากในหลายปีก่อน (ในความเห็นของผม) ท าให้คนทั่วไปรู้จักและจินตนาการตามได้
ไม่ยากย้อนกลับไปสมัยมัธยม ผมอ่านนิตยสารของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ คอลัมน์แบ่ง
ประเภทสาว 'ถาปัตย์ จะมีประเภทหนึ่งที่เป็นสาวเซอร์สุดมินิมอล ผู้สวมชุดด าจรดเท้า ซาบซึ้งในงานของ
คุณทะดะโอะ อันโด หลงใหลเอสเพรสโซชั้นดี และเที่ยวเชียงคานทุกสุดสัปดาห์ ผมอ่านแล้วก็รู้สึกตลกดี 
นึกภาพเมืองเชียงคานเป็นสีไม้ๆ ประดับไปด้วยไฟส้มสลัว อากาศเย็นและเงียบสงบ 
 ผมได้กลับไปเยี่ยมเชียงคานอีกครั้งเมื่อมาท างานที่จังหวัดเลย หลังจากท่ีเคยไปเที่ยวกับเพ่ือน
เมื่อ 4 - 5 ปีก่อน ว่าแล้วก็นึกค าพูดของเพ่ือน ญาติ และคนในเว็บบอร์ดที่บอกว่าเชียงคานไม่สวยเหมือน
แต่เก่าด้วยเหตุผลร้อยแปด เช่น คนเยอะไป หรือความสงบและอารมณ์ดั้งเดิมที่ลดลง ผมทั้งเห็นด้วยและ
ไม่เห็นด้วย แน่นอนว่าเชียงคานเปลี่ยนไป แต่ทุกสิ่งบนโลกนี้ก็ด้วย ถึงบางองค์ประกอบจะแตกต่าง
ออกไป แต่ถนนชายโขงก็เป็นถนนเส้นเดิม บ้านไม้อายุร้อยกว่าปีและประตูบานเฟี้ยมก็ยังอยู่ ผมว่าคง
เป็นการเอาแต่ใจไปหน่อยที่จะยึดติดกับความชั่วคราวของสิ่งเหล่านี้ ถ้าอยากจะอนุรักษ์จริง คงจะต้อง
คืนเชียงคานไปให้ลาวและเปลี่ยนกลับเป็นชื่อเมืองปากเหืองไปให้รู้แล้วรู้รอด (ฮา) 
 “ทุกสิ่งทุกอย่างมีความสวยงามของมันอยู่ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นมัน” สาว 'ถาปัตย์ใน
จินตนาการคนนั้นดูมีทรงจะชื่นชมปรัชญาท่อนนี้ของขงจื๊อ ว่ามั้ยครับถึงเวลาจะเปลี่ยนไป แต่ถ้าดูให้ดี
แล้ว เชียงคานก็ยังสวยงาม (ศิลป์ ชินศิรประภา, 2558) 
 
ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
ใคร
............................................................................................................................. ................................... 
ท าอะไร 
................................................................................................................................................................ 
ที่ไหน  
................................................................................................................................................................  
เมื่อไหร่  
................................................................................................................................................................ 
อย่างไร 
................................................................................................................................................................ 
นักศึกษามีทัศนคติอย่างไรต่อเรื่องที่อ่าน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................ ................................................................................ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

 

บทที่ 6  

 การเขียนเพ่ือการสื่อสาร 
 

แนวคิด  
 การเขียนเป็นการสื่อสารแทนการพูดจากันของมนุษย์ การเขียนเป็นวิธีการถ่ายทอดความคิด
ประสบการณ์ของผู้เขียนออกมาเป็นตัวหนังสือ และสามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงข้อมูลความรู้
ทางวิชาการ และทางกฎหมายได้ ดังนั้นผู้เขียนต้องมีทักษะในการใช้ภาษาและฝึกเขียนอยู่เป็นประจ า 
เพ่ือให้เกิดความช านาญในงานเขียน 
 

วัตถุประสงค์ 

 เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนี้ผู้เรียนจะมีคุณลักษณะดังนี้ 
 1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมายและจุดมุ่งหมายของการเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ 
 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการเขียนย่อหน้าและเรียงความได้ 
 3. ผู้เรียนสามารถจ าแนกวิธีการเขียนหนังสือราชการ และจดหมายสมัครงานได้ 
 4. ผู้เรียนสามารถน าความรู้และความสามารถในการเขียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
สร้างสรรค ์

 

สาระการเรียนรู้ 
 ความหมายของการเขียน 

จุดมุ่งหมายของการเขียนเพ่ือการสื่อสาร 
องค์ประกอบของการเขียนเพ่ือการสื่อสาร 
การเขียนย่อหน้า 
การเขียนเรียงความ 
การเขียนหนังสือราชการ 
การเขียนจดหมายสมัครงาน 

 
กิจกรรม 

 1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
 2. ปฏิบัติตามที่ได้รับได้รับมอบหมาย 
 3. อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
 4. ฝึกเขียนหนังสือราชการ รายงานการประชุมและจดหมายสมัครงาน 

 5. ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
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สื่อการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 
 2. แบบฝึกหัด 
 3. Power Point เร่ืองการเขียนเพ่ือการสื่อสาร 
 

การประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน 
2. ประเมินผลจากแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
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บทที่ 6 

การเขียนเพ่ือการสื่อสาร 
 

 

 การเขียน เป็นการสื่อสารชนิดหนึ่งของมนุษย์ที่ต้องอาศัยความพยายามและฝึกฝน การเขียน
เป็นการแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ผู้ รับสาร
สามารถอ่านได้เข้าใจ ได้ทราบความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการแล้วสามารถน าสารนั้นมาส่ง
ต่อกับบุคคลอ่ืนๆ อย่างได้ใจความ การเขียนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ เพราะการเขียนเป็น
เคร่ืองมือสื่อสารที่มนุษย์ใช้ในการบันทึกความจ า สื่อความคิด  เป็นหลักฐานและเอกสารอ้างอิง ได้ 
การเขียนสามารถพัฒนาความคิดของคนในสังคมเนื่องจากมนุษย์ได้เรียนรู้วิทยาการต่างๆ จาก
ข้อเขียนของคนรุ่นก่อน จากผู้รู้ในศาสตร์เฉพาะ หรือจากงานวิจัยต่างๆ นอกจากนี้การเขียนยังเป็น
เคร่ืองมือที่บุคคลในอาชีพต่างๆ ใช้ประกอบการท างาน เช่น วิศวกรเขียนรายงานความก้าวหน้าของ
โครงการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และนักวิจัยเขียนรายงานการวิจัย ครูอาจารย์เขียนต ารา 
เอกสารประกอบการศึกษา และรายงานการวิจัย ผู้ปฏิบัติงานส านักงานบันทึกข้อความหรือจดหมาย
ต่างๆ เป็นต้น 
 

ความหมายของการเขียน 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 203) ได้ให้ความหมายของการเขียน
ไว้ว่า “เขียน ก. ขีดให้เป็นตัวหนังสือหรือเลข, ขีดให้เป็นเส้นหรือรูปร่างต่างๆ วาด, แต่งหนังสือ...” 

สนิท ตั้งทวี (2528) ได้ให้ความหมายของการเขียนไว้ว่า การเขียนคือการแสดงความคิด 
ความรู้สึก ซึ่งอยู่ในใจออกมาให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ โดยวิธีการใช้สัญลักษณ์ที่เรียกว่าตัวหนังสือ หรือตัวอักษร 
เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจเจตนาของผู้เขียน ผู้อ่านจะสามารถรับรู้ความในใจของผู้เขียนไดดีหรือไม่นั้นก็อยู่
ที่ว่า ผู้เขียนจะมีทักษะในการใช้ภาษาเขียนได้ดีเพียงไร 

เอกฉัท จารุเมธีชน (2539: 116) ได้ให้ความหมายของการเขียนไว้ว่า การเขียนคือการ
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความต้องการ ความรู้สึกออกเป็นตัวหนังสือให้ผู้อ่านได้อ่าน และเข้าใจ
จุดประสงค์ของผู้เขียน 

จากการให้ความหมายของการเขียนในข้างต้น สรุปได้ว่าการเขียน หมายถึง การถ่ายทอด
ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของบุคคลออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร คือ ตัวหนังสือ เพ่ือสื่อ
ความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจ จากความข้างต้นท าให้มองเห็นความหมายของการเขียนว่า มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งต่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน เช่น นักเรียน ใช้การเขียนบันทึก ความรู้ ท าแบบฝึกหัดและ
ตอบข้อสอบบุคคลทั่วไป ใช้การเขียนกฎหมาย ท าสัญญา พินัยกรรม และค้ าประกัน พ่อค้าใช้การ
เขียนเพ่ือโฆษณาสินค้า ท าบัญชี ใบสั่งของ ท าใบเสร็จรับเงิน แพทย์ใช้บันทึกประวัติคนไข้ เขียนใบสั่ง
ยาและอ่ืนๆ เป็นต้น 
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ความส าคัญของการเขียน 

 นพดล จันทร์เพ็ญ (2557: 136) กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนไว้ว่า การเขียนเป็นทักษะ
ที่มีความส าคัญยิ่งต่อชีวิต เพราะเป็นเคร่ืองมือบันทึกและถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ ที่เป็นลายลักษณ์
อักษร ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ต่างๆ ของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้สะสมเพ่ิมพูน
ขึ้นเร่ือยๆ โดยใช้การเขียนเป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดสืบเนื่องมาโดยตลอด วิธีหนึ่งที่มนุษย์สามารถเรียนรู้
เร่ืองราวต่างๆ ในอดีตก็คือการอ่าน การอ่านท าให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้มากขึ้น และความรู้ต่างๆ ก็
แพร่กระจายออกไปมากขึ้นด้วย การเขียนถ่ายทอดเพ่ือให้มนุษย์ในรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น จึงท าให้สังคมมนุษย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดมา การเขียนจึงเป็นสิ่งส าคัญ
อย่างยิ่งในสังคมมนุษย ์
 สุจริต เพียรชอบ (2537: 239) กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนไว้ว่า ในบรรดาทักษะทาง
ภาษาทั้ง 4 อันได้แก่ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การเขียนเป็นทักษะที่มีความซับซ้อนและยาก
ที่สุด การสื่อสารด้วยการเขียนนั้น ผู้เขียนจะต้องใช้ความสามารถทางภาษาสูงกว่าทักษะอ่ืนๆ ทั้งนี้
เพราะการเขียนเป็นกิจกรรมที่ผู้เขียนจะต้องใช้ความสามารถของตนเองสื่อความหมาย โดยปราศจาก
ความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน  
 ทัศนีย์ ศุภเมธี (2537: 12) กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนไว้ดังนี้ 
 1. เป็นเคร่ืองมือวัดความเจริญ หรืออารยธรรมของมนุษย์ 
 2. เป็นเคร่ืองมือที่ใช้สนองความปรารถนาของมนุษย์ ท าให้เกิดผลตามที่ต้องการ 
 3. เป็นการแสดงว่า ผู้เขียนมีเวลาคิด ไตร่ตรอง แล้วจึงล าดับความคิดเรียบเรียงออกมาเป็น
เร่ืองราวด้วยภาษา ผู้เขียนมีเวลาแก้ไขก่อนถึงผู้อ่าน 
 4. เป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดสติปัญญาของมนุษย์ เพราะเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรม ความคิด 
จินตนาการ และความรู้ จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง 

จากการกล่าวถึงความส าคัญของการเขียนในข้างต้น สรุปได้ว่าการเขียนมีความส าคัญส าหรับ
มนุษย์ โลกในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การเขียนจะทวีความส าคัญมากขึ้นตามไป
ด้วย โดยทั่วไปความส าคัญของการเขียนได้ดังนี้ 

1. การเขียนเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งที่มนุษย์สามารถถ่ายทอดทัศนะ เจตนารมณ์ของตนเอง
ผ่านลายลักษณ์อักษร 

2. การเขียนเป็นการแสดงออกซึ่งภูมิปัญญาของมนุษย์ในแต่ละช่วงพัฒนาการของยุคสมัย 
 3. การเขียนเป็นเคร่ืองถ่ายทอดมรดกทางสติปัญญาของมนุษย์จากรุ่นสู่รุ่น เพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต 

 4. การเขียนเป็นเคร่ืองมือสร้างความสามัคคีและความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์ เพราะเป็นการ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม ความคิด จินตนาการและความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง 
 
จุดมุ่งหมายของการเขียน 

การเขียนจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่นั้น สิ่งส าคัญอย่างหนึ่งคือการเขียนต้องมี
จุดมุ่งหมาย การเขียนแต่ละชนิด มีจุดมุ่งหมายเฉพาะแตกต่างกันออกไปตามเนื้อหาสาระของเร่ืองที่
เขียนนั้นๆ การเขียนเป็นการสื่อความหมายที่มีจุดมุ่งหมายได้หลายประการ ซึ่งประมวลผลได้ดังนี้ 
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(กองเทพ เคลือบพณิชกุล, 2543: 125-126; ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง, 2550: 2-3; จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และ
อัมพร ทองใบ, 2555: 289) 

1. การเขียนเพ่ือการเล่าเร่ืองราว เป็นการน าเร่ืองราวที่ส าคัญมาถ่ายทอดเป็นข้อเขียน เช่น 
การเขียนเล่าประวัติ การเขียนบันทึกประวัติศาสตร์ การเขียนหนังสือความรู้ต่างๆ 

2. การเขียนเพ่ืออธิบาย เป็นการเขียนเพ่ือชี้แจงอธิบายวิธีใช้ วิธีท า ขั้นตอนการท า เช่น 
อธิบายการใช้เคร่ืองมือช่าง การเขียนอธิบายวิธีการแก้ไขปัญหา การเขียนอธิบายเหตุผลการตัดสินใจ
ต่างๆ 

3. การเขียนแสดงความคิดเห็น เป็นการเขียนเพ่ือวิเคราะห์ วิจารณ์ แนะน า หรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เช่น การเขียนแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในประเทศ การเขียน
แสดงความคิดเห็นต่อแนวโน้มทางการศึกษา การเขียนแสดงความคิดเห็นต่อนักแสดงชั้นน า 

4. การเขียนเพ่ือโน้มน้าวใจ เป็นการเขียนที่ผู้เขียนมีจุดประสงค์ที่จะชักจูง โน้มน้าวใจให้
ผู้อ่านยอมรับในสิ่งที่ผู้เขียนเสนอ เช่น การเขียนเชิญชวนไปเที่ยวงานกาชาด การเขียนข้อความ
โฆษณาขายผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า การเขียนเชิญชวนให้ประชาชนมีความสนใจในการท าบุญ 

5. การเขียนเพ่ือกิจธุระ เป็นการเขียนที่ผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง การเขียนชนิด
นี้มีรูปแบบการเขียนและลักษณะการใช้ภาษาที่แตกต่างกันไปตามประเภทของการเขียน ผู้เขียนต้อง
ใช้ถ้อยค าให้เหมาะสมกับประเภทของงานเขียนนั้น 
 
 มารยาทในการเขียน 

 สิ่งที่จะเสริมคุณลักษณะของผู้เขียนที่ดีให้มีประสิทธิภาพในการเขียนยิ่งขึ้น ก็คือ เป็นผู้ที่มีเจต
คติที่ดีต่องานเขียนทุกชนิด มองโลกในแง่ดี ช่างสังเกตจดจ าในสิ่งที่ประสบพบเห็น มีความพร้อมและ
ความต้องการที่จะเขียนและสิ่งส าคัญประการสุดท้ายคือมีใจรักในการเขียน (นพดล จันทร์เพ็ญ, 
2557: 138) 
 การเขียนเป็นการสื่อสารที่สามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานในการย้ าเตือนสิ่งที่ท าการสื่อสารในแต่
ละคร้ัง ดังนั้นผู้เขียนควรคิดไตร่ตรองให้ดีทุกคร้ังก่อนเขียนข้อความใดๆ ลงไป ผู้เขียนควรมีมารยาทใน
การเขียน ซึ่งมารยาทในการเขียนมีดังต่อไปนี้ 

1. ใช้ถ้อยค าสุภาพไพเราะ หลีกเลี่ยงค าหยาบ ไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวหรืออมีคติ
วิจารณค์นอ่ืนอย่างปราศจากเหตุผล อาจส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายต่อตนเองและสังคมได้ 

2. เขียนข้อความที่เป็นจริง ศึกษาค้นคว้าและตรวจสอบข้อมูลนั้นว่าถูกต้องแล้ว หากเป็นเร่ือง
ส่วนตัวควรได้รับอนุญาตจากเจ้าของเร่ืองเสียก่อน 

3. เขียนให้ถูกต้องตามอักขรวิธี ใช้พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ให้ถูกต้อง ใช้ถ้อยค าที่
เหมาะสมกับเนื้อหา กาลเทศะและสถานะภาพของบุคคลที่กล่าวถึง 

4. เขียนสิ่งที่มีคุณค่า ก่อให้เกิดความสุข ความสงบสุขแก่คนในสังคมและประเทศชาติ ท าให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีต่อผลการพัฒนาประเทศชาติ 

5. ไม่คัดลอกงานเขียนของผู้อ่ืน โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง เมื่อยกข้อความหรืองาน
เขียนของผู้อ่ืนมาประกอบจะต้องให้เกียรติเจ้าของผลงานโดยการเขียนอ้างอิงที่มาของเร่ืองและชื่อ
ผู้เขียนทุกคร้ัง 
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การเขียนย่อหน้า 
การเขียนย่อหน้า คือ การเขียนข้อความที่มีใจความส าคัญเพียงหนึ่งเดียว อาจเป็นประโยค

ใจความส าคัญและประโยคสนับสนุนใจความ รูปแบบของย่อหน้าสังเกตได้จากการเขียนโดยการขึ้น
บรรทัดใหม่ และเว้นจากริมกระดาษทางซ้ายมือเข้าไปประมาณ 5 ถึง 10 ตัวอักษร 
หลักการส าคัญเบื้องต้นในการเขียนย่อหน้า 

อวยพร พานิช และคณะ (2543) กล่าวไว้ว่าการเขียนย่อหน้าที่ดี คือ การเรียบเรียงสั้นๆ เร่ือง
หนึ่งที่ประกอบขึ้นด้วยประโยคหลายประโยค ประโยคเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันโดยมีใจความมุ่ง
แสดงความคิดเห็นส าคัญเพียงเร่ืองเดียว  
            การเขียนย่อหน้าเป็นส่วนหนึ่งของการเขียนชนิดต่างๆ เช่น เรียงความ บทความ หนังสือ 
ต ารา ฯลฯ ความยาวของย่อหน้าไม่อาจจ ากัดให้แน่นอนตายตัวได้ ขึ้นอยู่กับความส าคัญของเนื้อหาที่
น ามาเขียน 

             ความยาวของย่อหน้ามีหลักกว้างๆ คือต้องยาวพอดีที่จะอธิบายความคิดได้แจ่มแจ้ง แต่
ต้องไม่ยาวจนกระทั่งมีความคิดหลายอย่างมาปนกัน 
            งานเขียนชนิดต่างๆ แบ่งย่อหน้าออกเป็นหลายๆ ย่อหน้าจะช่วยจ ากัดขอบเขตของเนื้อหา
ท าให้เขียนง่ายขึ้น และช่วยให้ผู้อ่านสามารถช่วยจับประเด็นหรือใจความส าคัญได้ง่าย นอกจากนี้การ
เขียนย่อหน้ายังมีจุดมุ่งหมายหลายประการ (Diana Hacker และ Betty Renshaw, 1979) กล่าวไว้
ว่า การย่อหน้าเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจโครงสร้างของเร่ืองซึ่งแบ่งเป็นตอนๆ เพ่ือให้ผู้อ่านได้มองเห็นความ
สมบูรณ์ของประโยคแต่ละประโยคว่าสอดคล้องหรือสนับสนุนอย่างไร และเป็นการให้ผู้อ่านได้พัก
สายตาท าให้ผู้อ่านไม่เหนื่อย 
 
 ลักษณะของย่อหน้าที่ดี 

ย่อหน้าที่ดีจะต้องมีลักษณะส าคัญ 3 ประการดังนี้ 
1. เอกภาพ คือ ความเป็นหนึ่งในด้านความคิด ทุกประโยคในย่อหน้าจะต้องกล่าวถึง

ความส าคัญเร่ืองเดียวกัน เร่ืองที่จะกล่าวนั้นต้องมีขอบเขตจ ากัด ไม่ควรเป็น เร่ืองกว้างๆ ที่
ประกอบด้วยเร่ืองต่างๆ หลายเร่ือง เพราะจะท าให้เนื้อหานั้นไม่ชัดเจนเท่าท่ีควร 
 การเขียนย่อหน้าให้มีเอกภาพนั้นควรจ ากัดขอบเขตความคิดให้มีเพียงความคิดเดียว ความคิด
ใดไม่ตรงหรือไม่ช่วยสนับสนุนความคิดส าคัญควรตัดออก 
 ตัวอย่าง 
 “ว่ากันว่าหนังสารคดีก าลังทวีความส าคัญ นี่คือสื่อที่โดดเด่นเร่ืองการน าเสนอความจริงอย่าง
เข้มข้นแบบที่สื่ออ่ืนท าไม่ได้ เป็นที่มาของค าโปรยปกว่า ถ้ากระหายใคร่รู้ถึงความจริงที่เกิดขึ้นบนโลก 
จงดูหนังสารคด”ี 

 ย่อหน้าที่ยกตัวอย่างมานี้ จะมีประเด็นความคิดหลักเพียงเร่ืองเดียว คือ การเลือกดูหนังสารคดี 
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 2. สารัตภาพ คือ ความมีเนื้อหาสาระนั้นคือ ในย่อหน้าหนึ่งๆ จะต้องกล่าวถึงเร่ืองใดเร่ือง
หนึ่งอย่างได้เนื้อหาสาระหรือได้ใจความที่ชัดเจนเพียงพอ  
 การเขียนย่อหน้าให้มีสารัตภาพ ให้รายละเอียดเร่ืองอย่างแจ่มแจ้งนั้น ท าได้โดยก าหนด
ประโยคใจความส าคัญขึ้นมาก่อน และขยายประโยคใจความส าคัญให้ชัดเจน ตัวอย่างย่อหน้าเร่ืองการ
เลือกดูหนังสารคดีที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นนี้ ประโยคใจความส าคัญคือ “การเลือกดูหนังสารคดี” ส่วน
ข้อความอ่ืนๆ เป็นส่วนให้รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับสาเหตุของการตัดสินใจ เพ่ือช่วยสนับสนุน
ใจความส าคัญ 

3. สัมพันธภาพ คือ มีความสัมพันธ์ระหว่างประโยคนั้นคือในย่อหน้าหนึ่งๆ ประโยคต่างๆ ที่
น ามาต่อเนื่องกันนั้นต่อมีความสัมพันธ์กันโดยอาจจะใช้ค าเชื่อมหรือกลุ่มค าเชื่ อมช่วยแสดง
ความสัมพันธ์นั้น เช่น  
  หากต้องการเชื่อมประโยชน์เพ่ือแสดงการเสริมความหรือแสดงความคิดเห็นไปในทาง
เดียวกันอาจใช้ว่า  อีก ด้วย ประการแรก ประการที่สอง ประการต่อไป นอกจากนี้   ฯลฯ 

หากต้องการแสดงสรุป อาจใช้ว่า ในที่สุด กล่าวโดยย่อ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ฯลฯ 
หากต้องการแสดงเหตุผล อาจใช้ว่า เพราะว่า เพราฉะนั้น ดังนั้น ฯลฯ 
หากต้องการแสดงความขัดแย้ง อาจใช้ว่า แต่ อนึ่ง อย่างไรก็ดี ฯลฯ 
หากต้องการบอกเวลาและสถานที่ อาจใช้ว่า ต่อมา หลังจากนั้น เหนือข้ึนไป ฯลฯ 
หากต้องการแสดงการเปรียบเทียบ อาจใช้ว่า ราวกับ ในท านองเดียวกัน ฯลฯ 
หากต้องการขยายความ อาจใช้ว่า ตัวอย่าง เช่น อาทิ ฯลฯ 
 

 ส่วนประกอบของย่อหน้า 
โดยทั่วไปในเเต่ละย่อหน้าจะมีส่วนประกอบส าคัญ 2 ส่วน คือ  
1. ส่วนใจความส าคัญ คือ ประเด็นส าคัญที่ต้องการจะกล่าวถึงย่อหน้าแต่ละย่อหน้าประเด็น

ส าคัญนี้บางทีก็ไม่ได้เขียนเป็นประโยคแต่เมื่ออ่านแล้วจะจับประเด็นได้ แต่บางคร้ังก็เขียนเป็นประโยค
ชัดเจนในย่อหน้าเรียกว่า ประโยคใจความส าคัญ 

2. ส่วนขยาย หมายถึง ข้อความต่างๆ ที่อธิบายให้รายละเอียดหรือยกตัวอย่างเพ่ือประกอบ
ให้ผู้อ่านเข้าใจประเด็นส าคัญในย่อหน้าเพ่ิมมากข้ึน 
    ในงานเขียนย่อหน้าเป็นสัญลักษณ์บอกการเร่ิมต้นเนื้อหาในใจความหนึ่งๆ เมื่อใจความ
เปลี่ยนย่อหน้าก็ต้องเปลี่ยน ฉะนั้นในงานเขียนต่างๆ ย่อหน้าจะเปลี่ยนตัวแบ่งความคิด แบ่งการพัก
สายตา แบ่งความสนใจและแบ่งกลวิธีการเล่นตัวอักษร  จัดได้ว่าย่อหน้าเป็นอวัจนภาษาประเภทหนึ่ง
ที่ช่วยเสริมในการอธิบายงานเขียนให้ผู้อ่านได้เข้าใจมากข้ึน 
 
การเขียนเรียงความ 

ในการเขียนเรียงความเรามักประสบปัญหาคือจะเขียนอะไรบ้าง จะเขียนอย่างไรจึงจะเป็น
เรียงความที่ดี ปัญหาเล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบ
ในการเขียนเรียงความ การใช้โวหารแนวปฏิบัติแต่ละขั้นตอน รวมทั้งการฝึกทักษะการเขียนอย่าง
สม่ าเสมอจะช่วยให้การเขียนเรียงความมีความน่าสนใจและน่าติดตามอ่านยิ่งขึ้น 
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ความหมายของเรียงความและองค์ประกอบของเรียงความ              
เรียงความ คือ ข้อความหลายย่อหน้าที่บรรยายหรืออธิบายเร่ือง หรือความคิดเห็นอย่ างไร

อย่างหนึ่งประกอบด้วย หัวเร่ือง ค าน า เนื้อเร่ือง และสรุป แต่ถ้าพูดถึงองค์ประกอบของเรียงความ จะ
ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน คือ ค าน า เนื้อเร่ือง และสรุป โดยมีค าอธิบายดังนี้ 

1. ค าน า เป็นส่วนเร่ิมต้นของเรียงความ มีหน้าที่น าเกร่ินเข้าสู่เนื้อเร่ืองและปูพ้ืนฐานความ
เข้าใจแก่ผู้อ่าน ความน าควรมีใจความรวบรัดไม่เยิ่นเย้อ และไม่ควรซ้ ากับส่วนสรุป เพราะค าน าจะ
ช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่านสนใจด้วยเนื้อเร่ืองของความ สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการเขียนค าน า มีดังต่อไปนี้ 

1. เร่ิมต้นจากเร่ืองที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น ค าน าเร่ืององค์สหประชาชาติ ไม่มีความจ าเป็นต้อง
กล่าวถึงความล้มเหลวถึงองค์กรยูเนสโก หรือบุคลากรในองค์กร 

 2. ใช้ค าออกตัว เช่น การกล่าวในท านองที่บ่งบอกว่าผู้เขียนไม่มีความรู้ในเร่ืองที่จะเขียนมาก
นัก หรือมีความรู้น้อยแต่อยากแสดงความคิดเห็น 
 3. ลงความเห็นกว้างเกินไป เช่น ค าน าเร่ือง “การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย” ไม่ควรใช้ค า
ว่าภาษาไทยในรอบ 20 ปี ที่ผ่านมาได้กว้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปสัมพันธ์กับวิชาอ่ืนๆ ควรใช้ค าน า
ที่กระชับรัดกุม เช่น การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยมีการพัฒนาเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้าน
เสียง ความหมายและหลักไวยากรณ์ของไทยอย่างงดงาม 

 4. กล่าวค าที่เป็นความจริงในตัวเองอยู่แล้ว เช่น “เป็นที่กล่าวกันว่าสิ่งที่แน่นอนในชีวิตมนุษย์
มีอย่างเดียวเท่านั้น คือ ความไม่แน่นอน” 
 2. เนื้อเร่ือง เป็นข้อความต่อจากค าน า ท าหน้าที่ขยายใจความของค าน าให้ละเอียดแจ่มแจ้ง 
ย่อหน้าเนื้อเร่ืองอาจมีได้หลายย่อหน้ามากน้อยสุดแต่เนื้อเร่ือง ในการเขียนเรียงความโดยทั่วไปควร
ก าหนดจุดประสงค์ในการเขียน เพ่ือช่วยให้ก าหนดขอบเขตของหัวเร่ืองเรียงความที่ชัดเจน นอกจากนี้
ก่อนลงมือเขียนควรมีการวางโครงเร่ือง เพ่ือช่วยให้เนื้อเร่ืองมีเอกภาพไม่ออกนอกเร่ืองและสามารถ
น าเสนอความคิดได้เป็นล าดับ ไม่สับสน 

3. สรุป เป็นข้อความย่อหน้าสุดท้ายท าหน้าที่ปิดเร่ืองชี้ให้เห็นสาระส าคัญของเร่ือง และยังท า
หน้าที่สนองจุดประสงค์ของผู้เขียนให้แจ่มชัด โดยมีความยาวใกล้เคียงกับค าน า วิธีการเขียนบทสรุป มี
ดังนี้ 
 1. สังเขปความท้ังหมดที่น าเสนอในโครงเร่ืองอย่างย่อให้ได้สาระส าคัญอย่างชัดเจน 

2. น าส่วนส าคัญท่ีสุดในตัวเร่ืองมากล่าวย้ าเพ่ือสะกิดใจผู้อ่าน 
3. เลือกสุภาษิต ค าคมหรือค ากล่าวท่ีน่าเชื่อถือมาเป็นส่วนสรุป 
4. ฝากข้อคิดแก่ผู้อ่านเพ่ือให้น าไปคิดหรือปฏิบัติเมื่อมีโอกาส 
5. ทิ้งค าถามให้ผู้อ่านใคร่ครวญต่อไปโดยไม่จ าเป็นต้องเสนอข้อยุติ 

 
 จุดประสงค์ของการเขียนเรียงความ สรุปได้ดังนี้  

1. เพ่ือโน้มน้าวใจผู้อ่านให้เชื่อถือหรือคล้อยตามแนวคิดของผู้เขียน 

2. เพ่ือให้ข้อเท็จจริงแก่ผู้อ่าน 

3. เพ่ือให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน 

4. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้อ่านมีความคิดของตนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
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 โวหารในการเขียน 

 โวหาร คือ วิธีการเขียนเรียบเรียงข้อความให้สอดคล้องกับเนื้อเร่ือง โวหารที่ใช้ในการเขียน
เรียงความ ได้แก่ พรรณนาโวหาร บรรยายโวหาร อุปมาโวหาร เทศนาโวหาร สาธกโวหาร 

1. พรรณนาโวหาร หมายถึง การเรียบเรียงข้อความโดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคล 
สิ่งของ ธรรมชาติ สภาพแวดล้อม ตลอดจนความรู้สึกต่างๆ ของผู้เขียนโดยเน้นให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์
ความรู้สึกร่วมกับผู้เขียน              
 ตัวอย่าง “สมใจเป็นสาวงามที่มีล าแขนขาวผ่องทั้งกลมเรียวและอ่อนโยน ผิวขาวละเอียด 
ประกอบด้วยหลังมืออวบนูน นิ้วเล็กเรียว หลักเล็บมีสีดังกลีบดอกบัวแรกแยม” 

2. บรรยายโวหาร หมายถึง การเขียนอธิบายหรือบรรยายเหตุการณ์ที่ เป็นข้อเท็จจริง 
ตามล าดับเหตุการณ์ เป็นการเขียนตรงไปตรงมา ไม่เยิ่นเย้อ มุ่งความชัดเจนเพ่ือให้ผู้อ่านได้รับความ
เข้าใจ เช่น การเขียนเล่าเร่ือง เล่าเหตุการณ์ การเขียนรายงาน เขียนต าราและเขียนบทความ 

ตัวอย่าง “ช้างยกขาหน้าให้ควาญเหยียบขึ้นนั่งบนขอบ ตัวมันสูงใหญ่ ใบหูไหวพะเยิบ” 
3. อุปมาโวหาร หมายถึง การเขียนเป็นส านวนเปรียบเทียบที่มีความคล้ายคลึงกัน เพ่ือท าให้

ผู้ อ่านเกิดความเข้าใจลึกซึ้ งมากขึ้น โดยการเปรียบเทียบโดยโยงความคิดไปสู่ อีกสิ่งหนึ่ง หรือ
เปรียบเทียบข้อความตรงกันข้ามหรือข้อความที่ขัดแย้งกัน 

ตัวอย่าง “อันว่าแก้วกระจกรวมอยู่กับสุวรรณ ย่อมได้แสงจับเป็นเลื่อมพรายคลายมรกต ผู้ที่
โง่เขลาแม้ได้อยู่ใกล้นักปราชญ์ ก็อาจเป็นคนเฉลียวฉลาดได้เช่นเดียวกัน” 

 4. เทศนาโวหาร หมายถึง การเขียนอธิบาย ชี้แจ้งให้ผู้อ่านเข้าใจ ชี้ให้เห็นประโยชหรือโทษ
ของเร่ืองที่กล่าวถึง เป็นการชักจูงให้ผู้อ่านคล้อยตาม เห็นด้วยหรือเพ่ือแนะน าสั่งสอนปลุกใจหรือ
เพ่ือให้ข้อคิดคติเตือนใจผู้อ่าน 

ตัวอย่าง “การท าความดีนั้น เมื่อท าแล้วก็แล้วกัน อย่าได้น ามาคิดถึงบ่อยราวกับว่าการท า
ความดีนั้นชั่งยิ่งใหญ่นัก ใครก็ท าไม่ได้เหมือนเรา ถ้าคิดเช่นนั้นก็จะเหลือเพียงคร่ึงเดียวแต่ถ้าท าแล้วก็
ไม่น่าน ามาใส่อีก คิดแต่จะอะไรต่อไปอีกจึงจะดี จึงจะเป็นความดีท่ีสมบูรณ์ ไม่ตกไม่หล่น” 

5. สาธกโวหาร หมายถึง การหยิบตัวอย่างมาอ้างอิงประกอบการอธิบายเพ่ือสนับสนุน
ข้อความท่ีเขียนไว้ให้ผู้อ่านเข้าใจ และเกิดความเชื่อถือ 

ตัวอย่าง “อ านาจความสัตย์เป็นอ านาจอันศักดิ์สิทธ์ิ ไม่เพียงแต่จับหัวใจคน แม้แต่สัตว์ก็ยังมี
ความรู้สึกในความสัตย์ซื่อ เมื่อกวนอูตายแล้ว ม้าของกวนอูก็ไม่ยอมกินหญ้ากินน้ าและตายตาม
เจ้าของไปในไม่ช้า มันไม่ยอมให้หลังของมันสัมผัสกับผู้อ่ืนนอกจากนายของมัน” 

  
ข้อแนะน าในการเขียนเรียงความ 

1. เนื้อหาในย่อหน้าต้องเสนอความคิดที่เป็นประเด็นเดียวกัน มีความเป็นเอกภาพ และแต่ละ
ย่อหน้าต้องมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์ เรียบเรียงตามล าดับความคิดเป็นเร่ืองเดียวกัน 

2. การเตรียมความรู้และความคิดในการเขียนเรียงความ จ าเป็นต้องเลือกเขียนเรียงความใน
เร่ืองที่ตนเองมีความรู้และความสนใจ รวมทั้งมีข้อมูลในการเขียนมากท่ีสุด  
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3. การเลือกใช้ถ้อยค า ควรค านึงถึงความเหมาะสมของเร่ืองที่จะเขียน มีการใช้โวหาร
ประกอบใช้ภาษาระดับทางการ ส่วนภาษาพูด ค าทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ ค าย่อไม่ควรน ามาใช้ใน
การเขียนเรียงความ 

4. กลไกในการเขียนเกี่ยวกับการเขียนตัวสะกดการันต์ การเว้นวรรคตอน การเรียบเรียง
ถ้อยค า การใช้ภาษา การเลือกสรรค าที่เหมาะสมและถูกต้อง สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้
งานเขียนเรียงความมีความงดงามและน่าติดตามอ่านจนจบ  

 

 ข้อพึงระวังในการเขียนเรียงความ 

 1. เขียนให้อ่านง่าย รักษาความสะอาด และเขียนสะกดการันต์ให้ถูกต้อง 
 2. ต้องย่อหน้าใหม่ทุกคร้ังเมื่อเร่ิมเขียนใจความใหม่ โดยจะต้องศึกษาเร่ืองงานเขียนที่มี
เอกภาพ 
 3. ไม่ต้องมีค ารับ เช่น ครับ ค่ะ จ้ะ หรือใช้ภาษาพูดในงานเขียน 
 4. ไม่ควรเขียนแบบตอบค าถาม เช่น เขียนว่า 1... 2... 3... เพราะจะคล้ายกับการตอบ
ข้อสอบ 
 5. อย่าเขียนภาษาอังกฤษปนภาษาไทย  
 6. อย่าเขียนข้อความลอยๆ ควรมีหลักฐานอ้างอิง 
 7. ควรจดจ าบทร้อยกรอง ที่เป็นคติสอนใจ เพ่ือใส่ประกอบการเขียนเรียงความ 
 8. อย่าใช้ส านวนภาษาที่ไม่เป็นที่นิยม เช่น “ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ถูกเชิญมางานในวันนี้” 
ภาษาไทยไม่นิยมใช้ค าว่า “ถูก” เพราะเนื้อความคือไม่เต็มใจ 
 9. ไม่ควรใช้ส านวนต่างประเทศ  
 10. ไม่ควรใช้ศัพท์ที่ผู้เขียนไม่เข้าใจความหมาย 
 11. ไม่ควรใช้ค าแสลง ค าคะนอง  
 12. ควรเขียนเรียงความให้มีขนาดยาวพอสมควร ไม่เขียนเว้นบรรทัด  
 13. ควรแสดงความคิดเห็นที่เป็นกลางและสร้างสรรค์ในงานเขียนเรียงความ 
 14. ก่อนลงมือเขียนควรวางโครงเร่ืองให้เป็นระบบระเบียบเสียก่อน 
 15. ต้องมั่นใจเสียก่อนว่าจะเขียนเร่ืองอะไร ประเด็นหลักคืออะไร และตอนจบจะเป็นอย่างไร 

 
การเขียนจดหมายกิจธุระ 

จดหมายกิจธุระ เป็นจดหมายที่เกี่ยวข้องกับธุระการงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิต 
จดหมายกิจธุระอาจเป็นจดหมายระหว่างบุคคลถึงบุคคล บุคคลถึงบริษัทห้างร้าน หรือเป็นจดหมาย
ของบุคคลถึงส่วนราชการ ใจความในจดหมายต้องระบุให้ชัดเจนว่าต้องการให้เกิดความร่วมมือในเร่ือง
ใด มีความจ าเป็นอย่างไรจึงต้องขอความร่วมมือช่วยเหลือ การใช้ส านวนภาษาต้องสุภาพและให้
ความส าคัญกับผู้รับจดหมาย 

หลักการเขียนจดหมายกิจธุระ 

1. พิมพ์หรือเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของจดหมายแต่ละประเภท 
2. ใช้ถ้อยค าส านวนภาษาท่ีชัดเจน กระชับ รัดกุม ใช้ค าสุภาพและไม่ใช้ภาษาพูดในการเขียน 
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3. พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่าย เรียบร้อย สะอาดตา 
4. สะกดค าให้ถูกต้องตามระดับภาษา ถูกต้องตามระดับภาษา กาลเทศะ และบุคคล 

5. ใช้ค าน า ค าขึ้นต้น สรรพนาม ค าลงท้ายที่เหมาะสมกับฐานะของบุคคลและเหมาะสมกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนกับผู้รับ 

 
ประเภทของจดหมายกิจธุระ 

1. จดหมายส่วนตัว เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่สนิทสนมคุ้นเคยกัน ส่วนใหญ่มี
จุดประสงค์เพ่ือเล่าเร่ืองราวส่วนตัวหรือสอบถามเร่ืองราว ถามสารทุกข์สุกดิบ เช่น ลูกเขียนจด
หมายถึงคุณพ่อคุณแม่ ศิษย์เก่าเขียนจดหมายถึงคุณครูที่เคารพนับถือ  

2. จดหมายติดต่อธุระ เป็นการสื่อสารเพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร ความจ าเป็นต่างๆ ที่ประสงค์ให้
ผู้อ่ืนหรือองค์กรต่างๆ รับทราบเพ่ือน าไปสู่การพิจารณาให้ความร่วมมือในเหตุจ าเป็น เช่น นักศึกษา
เขียนจดหมายขอลาหยุดเรียนกรณีเจ็บป่วย นักศึกษาเขียนจดหมายขอลาหยุดเรียนกรณี มีกิจธุระ
จ าเป็นต่างๆ จดหมายติดต่อองค์กรภายนอกขอความร่วมมือไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก จดหมาย
ขอความอนุเคราะห์วิทยากรจากองค์กรอ่ืนๆ เพ่ือมาบรรยายหรือสาธิตความรู้ต่างๆ เป็นต้น 
 
 ประโยชน์ของจดหมายกิจธุระ 

1. ใช้สื่อสารแทนค าพูด ในการสื่อสารจากการพูดจากันโดยตรงอาจท าให้ไม่เข้าใจกันทั้งสอง
ฝ่าย เนื่องจากข้อมูลมีจ านวนมากหรืออาจเกิดจากข้อมูลมีความซับซ้อน ดังนั้นการเขียนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจะท าให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้มากกว่าการพูด 

2. ใช้เพ่ือบอกเล่าข้อความบางประการที่ ไม่อาจพูดจากันโดยตรงได้ เพราะข้อความบาง
ข้อความหากพูดกันโดยตรงแล้วจะส่งผลเสียต่อทั้งสองฝ่าย  

3. ใช้เป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ไม่รู้จักกัน เช่น การเขียนจดหมายสมัครงาน จดหมาย
เพ่ือสร้างมิตรภาพต่างสถาบัน จดหมายเพ่ือสมัครเข้าศึกษาต่อ 

4. ใช้เป็นเอกสารส าคัญ การเขียนจดหมายกิจธุระถือเป็นลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิง
เป็นหลักฐานในทางกฎหมายได้ 
 
 มารยาทในการเขียนจดหมายกิจธุระ  

1. ควรใช้กระดาษและซองจดหมายที่มีสีสุภาพ กระดาษที่ใช้เขียนจดหมายต้องมีความ
สะอาดเรียบร้อย ไม่ขาดหรือยับ สีของกระดาษมีสีที่ไม่ฉูดฉาด กระดาษมีขนาดมาตรฐาน ซอง
จดหมายมีขนาดมาตรฐานตามที่ไปรษณีย์รับรอง  

2. ตัวหนังสือและตัวเลขที่เขียนต้องมีความชัดเจน ควรเขียนด้วยปากกาสีด าหรือสีน้ าเงิน
เท่านั้น ไม่ควรใช้ปากกาสีอ่ืน 

3. ไม่ควรใช้ภาษาพูดในการเขียนจดหมาย 

4. เขียนค าข้ึนต้นละค าลงท้ายให้เหมาะสมกับฐานะและต าแหน่งของผู้รับ 

5. เมื่อเขียนจดหมายเสร็จควรพับให้เรียบร้อย ไม่ควรพับจดหมายที่ผู้อ่านต้องใช้เวลามากใน
การคลี่จดหมายออกมาอ่าน 
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6. ไม่ควรสอดธนบัตรหรือสิ่งของไปในซองจดหมาย หากต้องการส่งเงินควรใช้บริการธนาณัติ 
หากต้องการส่งสิ่งของควรใช้บริการพัสดุไปรษณีย์ 

7. เขียนค าน าหน้าชื่อผู้ รับให้ถูกต้องตามความนิยมและความเหมาะสม เช่น นายแพทย์ 
คุณครู ศาสตราจารย์ เป็นต้น  

8. ควรเขียนชื่อและที่อยู่ของผู้ รับไว้ให้ชัดเจน ณ ต าแหน่งเร่ิมจากมุมกึ่งกลางของซอง
จดหมายด้ายขวามือ 

9. ควรเขียนชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งไว้มุมได้ซ้ายมือของซองจดหมาย หากไปรษณีย์ส่งจด
หมายถึงผู้รับไม่ได้จะได้ส่งคือเจ้าของจดหมายได้ถูกต้อง 
 
 ค าขึ้นต้นและลงท้ายในจดหมายกิจธุระ      
 1. จดหมายส่วนตัว การใช้ค าขึ้นต้นและค าลงท้ายจดหมายส่วนตัว การเขียนจดหมายส่วนตัว
ไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการใช้ค าขึ้นต้นและค าลงท้ายที่ตายตัว เพียงแต่ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
ผู้รับ ค าข้ึนต้นและลงท้ายส าหรับบุคคลทั่วไป มีแนวทางการเขียนดังนี้ 
 

ตารางท่ี 7 ค าขึ้นต้นและลงท้ายในจดหมายกิจธุระ      
บุคคลติดต่อ ค าขึ้นต้น ค าลงท้าย 

ญาติผู้ใหญ่ เช่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า 
ตา ยาย 

กราบเท้า…ที่เคารพอย่างสูง กราบเท้าด้วยความเคารพอย่าง
สูง 
กราบมาด้วยความเคารพรัก
อย่างยิ่ง 

ญาติล าดับรองลงมา เช่น ลุง ป้า 
น้า อา 

กราบ…ที่เคารพ 
กราบ…ที่เคารพอย่างสูง 

กราบมาด้วยความเคารพ 
ด้วยความเคารพ 
ด้วยความเคารพอย่างสูง 

ญาติในระดับเดียวกันหรือ
ใกล้เคียง 

พ่ี…ที่รัก 
ถึง…ที่รัก 
…เพ่ือนรัก 
…น้องรัก 

ด้วยความรัก 
รักและคิดถึง 
ด้วยรักและคิดถึง 
คิดถึงเสมอ 

ครู อาจารย์ 
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง 

กราบเรียน…ที่เคารพอย่าสูง ด้วยความเคารพอย่างสูง 

ผู้บังคับบัญชาระดับใกล้ตัว 
ผู้เขียน 

เรียน…ที่เคารพ ด้วยความเคารพ 
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 2. ค าขึ้นต้นและค าลงท้ายหนังสือราชการ การใช้ค าข้ึนต้นและค าลงท้าย หนังสือราชการต้อง
เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณของทางราชการ มีแนวทางการเขียนดังนี้ 
 

ตารางท่ี 8 ค าขึ้นต้นและค าลงท้ายหนังสือราชการ 
บุคคลที่ติดต่อ ค าขึ้นต้น ค าลงท้าย 

ประธานองคมนตรี 
นายกรัฐมนตรี 
ประธานรัฐสภา 
ประธานวุฒิสภา 
ประธานศาลฎีกา 

กราบเรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 

ข้าราชการต าแหน่งอ่ืนทุก
ต าแหน่ง และบุคคลทั่วไป 

เรียน ขอแสดงความนับถือ 

พระภิกษุสงฆ์ชั้นพระราชาคณะ 
พระภิกษุสงฆ์ท่ีมิใช่พระราชา
คณะ 

นมัสการ ขอนมัสการด้วยความเคารพ
อย่างสูง 
ขอนมัสการด้วยความเคารพ 

 
วิธีการเขียนจดหมายกิจธุระ 

 การเขียนจดหมายโดยทั่วไป จะมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือส่วนน า เนื้อหา และส่วนท้าย
วิธีการเขียนจดหมายธุระกิจมีดังนี้ 

1. การเขียนส่วนน า  
ส่วนน าของจดหมายกิจธุระ ประกอบด้วย ที่อยู่ วันที่ เร่ือง และเรียน การเขียนที่อยู่จะต้อง

ถูกต้องและชัดเจน เพ่ือความสะดวกแก่ผู้รับ หากทางการติดต่อกับ วัน เดือน ปี ให้เขียนเหมือน
จดหมายทั่วไป คือ เขียนเลขวันที่ ชื่อเดือนเขียนชื่อเต็ม และเลขปี พ.ศ. เช่น 15 มกราคม 2558 ส่วน
เร่ืองนั้น จะต้องแจ้งชื่อเร่ืองของจดหมายให้ชัดเจนในกรณีที่เป็นจดหมายธุระเกี่ยวกับงาน เช่น ขอ
เชิญวิทยากร ขอลากิจ จดหมายขอบคุณ หากเป็นจดหมายถึงเพ่ือน อาจเขียนขึ้นต้นด้วยภาษาง่ายๆ 
ไม่เป็นพิธีมากนัก แต่หากเป็นจดหมายเกี่ยวกับกิจธุระส าคัญจะต้องค านึงถึงความถูกต้องและ
เหมาะสมของการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับบุคคล 

2. การเขียนเนื้อเร่ือง  
การเขียนเนื้อเร่ืองในจดหมายกิจธุระอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเร่ืองของ

จดหมาย เช่น ถ้าต้องการส่งจดหมายเชิญวิทยากร จะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเชิญมาเพ่ืออะไร 
เมื่อไหร่ เวลาอะไร หรือในขณะที่เดียวกัน อาจจะส่งก าหนดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้รับจดหมาย
ทราบรายละเอียดก่อนตัดสินใจตอบรับ ภาษาที่ใช้ในจดหมายกิจธุระ หากเป็นจดหมายกิจธุระ
เกี่ยวกับงาน จะต้องใช้ภาษา สุภาพ ข้อความกะทัดรัด สื่อความหมายชัดเจน ผู้รับอ่านแล้วเข้าใจง่าย
และตรงประเด็น 
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3. การเขียนส่วนท้าย  
การเขียนส่วนท้ายในจดหมายกิจธุระมีลักษณะคล้ายกับจดหมายทั่วไป คือ จะต้องเลือกใช้ให้

ถูกต้อง และเหมาะสม กับสถานภาพของผู้ รับแต่หากเป็นจดหมายส่วนตัวถึงเพ่ือนสนิทอาจไม่
เคร่งครัดเร่ืองภาษาและส านวนภาษามากนัก 
 

ตัวอย่าง  การเขียนจดหมายกิจธุระ (จดหมายส่วนตัว) 
 
                                                                                               มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
                                                                                               ถ.ทหาร    ต.หมากแข้ง 
                                                                                               อ.เมือง  จ.อุดรธานี 
 
 
     18 มีนาคม 2558 
 
 
ถึง วรรณสิงห์เพ่ือนรัก 

 เราทราบข่าวว่านายสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้และได้เรียนในคณะที่นายต้องการด้วย เราขอแสดงความ
ยินดีด้วยนะ ในปีนี้เราไม่ได้ไปสอบแข่งขันเข้ามหาลัยกับเพ่ือนๆ เพราะเราสนใจเรียนสายอาชีพมากกว่าและคิด
ว่าจะเลือกเรียนวิชาที่น ามาใช้กับอาชีพของครอบครัว จึงเลือกเรียนสายอาชีพ นายหละเป็นยังไงบ้าง เจอเพ่ือน
คนอ่ืนๆ บ้างรึเปล่า ช่วงปิดเทอมเราไม่ค่อยเจอใครเลยเพราะต้องท างานซ่อมรถจักรยานช่วยที่บ้าน คิดถึง
เพ่ือนๆ เสมอ เราขอแสดงความยินดีกับนายอีกคร้ัง และขออวยพรให้นายมีความสุขกับการเรียน และเรียนจบ
เร็วๆ ด้วยนะเพ่ือน 
 
 
 
     คิดถึงเสมอ 
         ศศิพงษ์  เก่งทุกทาง 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างจดหมายกิจธุระ (จดหมายส่วนตัว) 
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ตัวอย่าง จดหมายกิจธุระ  (จดหมายลาป่วย) 
 
 
 
 
                                                                                   77 หมู่ 69 ถ.เลย-ด่านซ้าย 
                                                                                             ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย 
                                                                                             42000 
 
    25 มีนาคม 2558 
 
เร่ือง ขอลาป่วย 

เรียน อาจารย์ประจ าวิชาภาษาไทย 
 
 ด้วยกระผม นายศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ นักศึกษาสาขาภาษาไทยเพ่ือชีวิต รหัสประจ าตัว  586269696 ประสบ
อุบัติเหตุทางรถจักรยาน ได้รับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเลย ขณะนี้ได้มาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน และยังไม่
สามารถมาเรียนได้ กระผมจึงขออนุญาตลาเรียนเป็นเวลา 5 วัน ระหว่าง วันที่ 25 มีนาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 
2558 เมื่ออาการเจ็บป่วยหายดีแล้ว จะมาเรียนตามปกติ 
 
              จึงเรียนมาเพ่ือขออนุญาต  
 
    ด้วยความเคารพอย่างสูง 
        ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ 
              (นายศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์) 
 
ขอรับรองว่าเป็นความจริง 
    ประยุทธ์ ศรีสวัสดิ์ 
(นายประยุทธ์ ศรีสวัสดิ์) 
       ผู้ปกครอง 

 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างจดหมายกิจธุระ (จดหมายลาป่วย) 
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ตัวอย่าง จดหมายกิจธุระ (จดหมายเชิญวิทยากร) 
 

                                                                                 ส านักงานมูลนิธิ-ชมรมไทยด า 
                                                                                 วัดศรีภูมิ อ าเภอเมือง  
               จังหวัดเลย 
               42000 
               โทร 042-811696 
                                                     แฟกซ์ 042-811697 
 
    19 มกราคม 2558 
  
เร่ือง     ขอเชิญเป็นวิทยากรงานสัมมนาวิถีชีวิตชาวไทยด า คร้ังที่ 1 
เรียน     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย     1. โครงการสัมมนาวิถีชีวิตชาวไทยด า คร้ังที่ 1 
                      2. ก าหนดการสัมมนา 1 ชุด 

               เนื่องด้วยคณะกรรมการจัดการสัมมนาวิถีชีวิตชาวไทยด า คร้ังที่ 1 ได้ก าหนดจัดงานขึ้น
ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเลยพาเลส ต าบลกุดป่อง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย จึงใคร่ขอ
เชิญท่านเป็นวิทยากรและร่วมสัมมากับวิทยากรที่มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับชาวไทยด า จากมหาวิทยาลัย
และสถาบันราชภัฎของรัฐบาล คณะกรรมการจัดงานสัมมนาใคร่ขอความกรุณาให้ท่านแจ้งตอบรับ
การเป็นวิทยากร และส่งบทความเกี่ยวกับงานวิจัยร่วมสัมมนาได้ที่ นายเรวัตร พุทธา เลขานุการ
คณะกรรมการจัดงานสัมมนา ที่ 33/237 หมู่บ้านกาทอง ถนนนกแก้ว ต าบลกุดงิ้ว อ าเภอเมือง 
จังหวัดเลย โทร 042-812546 ในการสัมมนาคร้ังนี้ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและแจ้งความประสงค์โดยด่วน เพ่ือความสะดวกในการเตรียม
งานของคณะกรรมการจัดงาน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
    ขอแสดงความนับถือ 
       เรวัตร พุทธา 
    (นายเรวัตร พุทธา) 
           เลขานุการและกรรมการ 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างจดหมายกิจธุระ (จดหมายเรียนเชิญวิทยากร) 
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การเขียนหนังสือราชการ 
 ในการท างานในหน่วยงานราชการเอกสารส าคัญต่างๆ มักจะอยู่ในรูปแบบหนังสือราชการ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2539) หมายถึง 
เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการซึ่งรวมถึงภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ โฉนด 
แผนที่ แบบผัง สัญญา หลักฐาน การสืบสวนสอบสวน ค าร้องหรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่และเอกสารนั้นได้ลงทะเบียนรับเข้าของทางราชการแล้ว  ส านักนายกรัฐมนตรีได้ออก
ระเบียบงานสารบรรณ ก าหนดข้อปฏิบัติในการจัดท าหนังสือราชการไว้ดังนี้ 
 งานสารบรรณ หมายความว่า งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เร่ิมตั้งแต่การจัดท า การ
รับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย 
 หนังสือ หมายถึง หนังสือราชการ  
 ส่วนราชการ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส านักงาน หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐทั้ง
ในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือใน
ต่างประเทศและให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย 

 คณะกรรมการ หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานใน
เร่ืองใดๆ และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือคณะบุคคลอ่ืนที่ปฏิบัติงานใน
ลักษณะเดียวกัน 
 ครุฑ หมายถึง พญานกที่เป็นพาหนะของพระนารายณ์ใช้เป็นตราแผ่นดินและเคร่ืองหมาย
ทางราชการไทย 
 หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่  

1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
2. หนังสือที่ส่ วนราชการมี ไปถึงหน่วยงาน อ่ืนใดซึ่ งมิ ใช่ส่วนราชการ หรือที่มี ไปถึง

บุคคลภายนอก  
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ  
4. เอกสารที่ราชการจัดท าข้ึนเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารที่ราชการจัดท าข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 

ชนิดของหนังสือราชการ มี 6 ชนิด คือ 
1. หนังสือภายนอก  
2. หนังสือภายใน  
3. หนังสือประทับตรา  
4. หนังสือสั่งการ  
5. หนังสือประชาสัมพันธ์  
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
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 ในรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารขอน าเสนอเฉพาะหนังสือราชการภายนอกและหนังสือ
ราชการภายใน ซึ่งเป็นรูปแบบของหนังสือราชการที่นักศึกษามีโอกาสได้อ่านและได้เขียนมากกว่า
หนังสือราชการชนิดอื่น 

 1. หนังสือภายนอก  
 หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือ
ติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึง
บุคคลภายนอก โดยกรอกรายละเอียดดังนี้  
 1. ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเจ้าของเร่ือง ตามที่ก าหนดไว้ทับ (/) ด้วยเลข
ทะเบียนหนังสือส่งซึ่งเรียงล าดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน หากเป็นหนังสือเรียนจะเพ่ิมรหัสพยัญชนะ 
ว หน้าเลขทะเบียนส่งหนังสือ เช่น ที่ นร 0533/64  หรือ ที่ มท ๓๔๖๒/ว ๔๕๒๗ การใช้ตัวเลขไทย
หรือตัวเลขอารบิกนั้นขึ้นอยู่กับหน่วยงานของผู้ส่งหนังสือราชการก าหนด 

 2. ส่วนหนังสือราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการ สถานที่ ราชการ หรือ
คณะกรรมการซึ่งเจ้าของหนังสือนั้น และโดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย 

 3. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก
หนังสือ  
 4. เร่ือง ให้ลงเร่ืองย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่หนังสือต่อเนื่องโดย
ปกติให้ลงเร่ืองของหนังสือฉบับเดิม  
 5. ค าข้ึนต้น ให้ใช้ค าข้ึนต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือ  
 6. อ้างถึง (ถ้ามี) ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือ
ได้รับมาก่อนแล้ว 

  7. สิ่งมี่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนั้น 
ในกรณีท่ีไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด 

 8. ข้อความ ให้ลงสาระส าคัญของเร่ืองให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลาย
ประการให้แยกเป็นข้อๆ  
 9. ค าลงท้าย ให้ใช้ค าลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือ  
 10. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ และให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้
ลายมือชื่อ  
 11. ต าแหน่ง ให้ลงต าแหน่งของเจ้าของหนังสือ  
 12. ส่วนราชการเจ้าของเร่ือง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเร่ือง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ
ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกระทรวง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเร่ือง  
 13. โทร ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเร่ือง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ
และหมายเลขภายในตู้สาขา (ถ้ามี) ไว้ด้วย 
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ตัวอย่างหนังสือราชการภายนอก  

 
 

 

 

 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างหนังสือราชการภายนอก 
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2. หนังสือราชการภายใน 

 หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือ
ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความโดยกรอก
รายละเอียดดังนี้  
 1.ส่วนราชการ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเร่ืองหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือโดยมี
รายละเอียดพอสมควรอโดยปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไปให้ลงชื่อส่วน
ราชการเจ้าของเร่ืองทั้งระดับกรมและกองถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับต่ ากว่ากรมลงมาให้
ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเร่ืองเพียงระดับกอง หรือส่วนราชการเจ้าของเร่ืองพร้อมทั้งหมายเลข
โทรศัพท์ (ถ้ามี) 
 2. ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเจ้าของเร่ือง ตามที่ก าหนดไว้ ทับเลขทะเบียน
หนังสือส่ง ส าหรับหนังสือของคณะกรรมการให้ก าหนดรหัสตัวพยัญชนะเพ่ิมข้ึนได้ตามความเป็นจริง  
 3. วันที่ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ  
 4. เร่ือง ให้ลงเร่ืองย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่อง
โดยปกตใิห้ลงเร่ืองของหนังสือฉบับเดิม  
 5. ค าข้ึนต้น ให้ใช้ค าข้ึนต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือ 

 6. ข้อความ ให้สาระส าคัญของเร่ืองให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลาย
ประการให้แยกเป็นข้อๆ ในกรณีที่มีการอ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันหรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วยให้ระบุไว้
ในข้อนี้  
 7. ลงชื่อและต าแหน่ง ให้ปฏิบัติตามแบบของหนังสือราชการภายนอก ข้อ 10 และข้อ 11 
โดยอนุโลมในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดใดประสงค์จะก าหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะ
เพ่ือใช้ตามความเหมาะสมก็ให้กระท าได้ 
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ตัวอย่างหนังสือราชการภายใน 

 
 

 

  
ภาพที่ 5 ตัวอย่างหนังสือราชการภายใน 
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การเขียนจดหมายสมัครงาน 
 ความหมายของจดหมายสมัครงาน 

 จดหมายสมัครงาน หมายถึง จดหมายที่บุคคลที่ต้องการจะสมัครงาน เขียนไปถึงบริษัทห้าง
ร้านหน่วยงานต่างๆ ทังภาครัฐบาลและเอกชน เพ่ือขอสมัครเข้าท างานในต าแหน่งที่ตนต้องการ 

 การเขียนจดหมายสมัครงานถือเป็นจุดเร่ิมต้นในการสมัครงานและการเขียนจดหมายนั้นยังมี
ผลต่อการรับเข้าท างานอีกด้วย จดหมายสมัครงานเป็นสิ่งที่แสดงให้นายจ้างเห็นถึงความตั้งใจ 
คุณสมบัติความพร้อมและความจริงจังของผู้สมัครในการสมัครงานต าแหน่งนั้นๆ ถือเป็นโอกาสแรกที่
ผู้สมัครจะสร้างความประทับใจให้นายจ้างหันมาสนใจประวัติการท างานท่ามกลางผู้สมัครงานนับพัน
คน ที่สมัครงานในต าแหน่งเดียวกับคุณ 
 การส่งประวัติการท างานของตนเองเพ่ือให้นายจ้างพิจารณานั้น อาจไม่เพียงพอต่อการ
พิจารณาเข้าท างาน แต่จดหมายสมัครงานเป็นโอกาสที่ผู้สมัครจะแนะน าตัวเอง น าเสนอคุณสมบัติ ให้
นายจ้างเห็นว่า ผู้สมัครคือคนที่เหมาะสมกับต าแหน่งดังกล่าวมากที่สุด การน าเสนอที่สั้นกระชับ และ
ตรงประเด็น จะดึงดูดใจนายจ้างให้อยากรู้จักผู้สมัครมากขึ้น 
  
 ความส าคัญของจดหมายสมัครงาน 

 จดหมายสมัครงาน เป็นเอกสารที่มีความส าคัญกับชีวิตของมนุษย์ เพราะเป็นขั้นตอนแรกใน
การน าเสนอตนเองต่อฝ่ายบุคคลของหน่วยงาน บริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ นิยมให้ผู้สมัครเขียนใบ
สมัครเข้ามาก่อนเนื่องจากเป็นขั้นตอนแรกในการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยผู้พิจารณาจะได้
เห็น วิธีการเรียบเรียงเนื้อหา การวางรูปแบบของจดหมาย การเขียนสะกดค า ส านวนภาษา ฯลฯ หาก
ผู้สมัครคนใดมีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานต้องการ ก็จะคัดเลือกเอาไว้และเรียกมาสัมภาษณ์อีกคร้ัง
หนึ่ง (สุรีย์ คงคากุล, 2533: 203-204; สมิต สัชฌุกร, 2551: 328) ความส าคัญของจดหมายสมัคร
งาน สรุปได้ดังนี้   
 1. มีคุณค่าเป็นพิเศษที่จะท าให้ผู้สมัครงานได้รับพิจารณาคัดเลือกหรือตอบปฏิเสธ ทั้งนี้
เพราะจดหมายสมัครงานจะเป็นตัวแทนของผู้สมัครงาน ที่มีโอกาสเข้าถึงฝ่ายนายจ้างได้ก่อนที่
นายจ้างจะเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้เข้าพบด้วยตนเอง 
 2. ประวัติย่อของผู้สมัครงานมีคุณค่าเป็นพิเศษท าให้ได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครงาน การ
เขียนจดหมายสมัครงานโดยครอบคลุมสาระอันส าคัญจะท าให้ฝ่ายนายจ้างพิจารณาถึงความเหมาะสม
ตามต าแหน่งที่จ้าง หากเขียนขึ้นอย่างถูกต้องตรงตามความจริงและเป็นที่พอใจ ก็จะได้รับพิจารณา
คัดเลือก 
 3. เอกสารสมัครงานเป็นเอกสารส าคัญของตัวผู้สมัคร เป็นการเสนอตัวต่อนายจ้างให้
พิจารณาว่า ผู้สมัครงานมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับต าแหน่งที่ต้องการจ้างอย่างไร ผู้สมัครงานจึงต้อง
เสนอคุณสมบัติของตนเอง เพ่ือให้เห็นว่ามีความเหมาะสมต่อการเข้าด ารงต าแหน่งนั้น 
 4. จดหมายสมัครงาน ถือเสมือนจดหมายขายสินค้าและบริการที่โน้มน้าวจิตใจให้ลูกค้าซื้อ
สินค้า จดหมายสมัครงานเป็นจดหมายเสนอขายแรงงาน ความรู้ ความสามารถ นายจ้างจะรับ
ข้อเสนอของเราหรือไม่ อยู่ที่การเขียนจดหมายสมัครงาน ถ้าจดหมายสมัครงานของเราสามารถท าให้
นายจ้างเข้าใจ เป็นประสิทธิภาพ ความรู้ ประสบการณ์ของเราที่จะก่อประโยชน์ให้เกิดแก่กิจการเขา
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เขามากเพียงใด โอกาสที่นายจ้างจะรับข้อเสนอก็มีมากเพียงนั้น อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของหน่วยงานนั้นๆ เป็นส าคัญด้วย 
 5. จดหมายสมัครงานช่วยให้นายจ้างสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์  ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทั่วไป และเป็นหลักฐานทางกฎหมาย เช่น ใช้เป็นพยานเอกสาร
ในการยื่นแสดงผลต่อศาล เป็นต้น 
 6. จดหมายติดตามผลการสมัคร แสดงถึงความสนใจในการสมัครและป้องกันข้อผิดพลาดใน
การแจ้งผลในการคัดเลือก เพราะข่าวสารอาจสูญหายได้  
 สรุปได้ว่า จดหมายสมัครงานมีความส าคัญอย่างยิ่ง เป็นการพยากรณ์อนาคตของผู้สมัครงาน 
ว่าจะมีโอกาสได้เข้ารับการสัมภาษณ์และได้รับงานที่ต้องการนั้นหรือไม่ จดหมายสมัครงานจะช่วยโน้ม
น้าวจิตใจของนายจ้างให้เกิดความสนใจในตัวผู้สมัครงาน การเขียนข้อมูลที่ถูกต้อง ครอบคลุมเนื้อหา
สาระและจุดประสงค์ที่นายจ้างต้องการ มีส่วนช่วยให้นายจ้างรับพิจารณาในงานนั้นๆ 

 

วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน 

 การเขียนจดหมายสมัครงานมีหลายรูปแบบและหลายวิธี ในบทนี้ขอน าเสนอวิธีการเขียน
จดหมายสมัครงานขั้นพ้ืนฐานที่ผู้สมัครควรจะเรียนรู้และท าความเข้าใจ พื้นฐานการเขียนจดหมาย
สมัครงานมีข้อแนะน าดังต่อไปนี้ 
 1. จดหมายสมัครงานไม่ควรมีความยาวเกินกว่า 1 หน้ากระดาษ และเขียนจดหมายสมัคร
งานใหม่ทุกคร้ังที่สมัครงาน เพราะงานแต่ละที่ต้องการบุคลากรที่แตกต่างกัน จดหมายจึงต้องเขียนให้
ตรงกับความต้องการของงานด้วย 
 2. การอ้างอิงหรือกล่าวถึงบุคคลที่ท างานอยู่ในสถานที่ที่ผู้สมัครก าลังยื่นใบสมัครจะต้องระบุ 
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง แผนกและสถานที่ท างานของบุคคลนั้น โดยระมัดระวังเร่ืองความถูกต้อง ให้
ข้อความท่ีเขียนนั้นมีลักษณะอ่อนน้อมสุภาพ 
 3. อย่าส่งจดหมายสมัครงานที่ได้จากการถ่ายเอกสารโดยเด็ดขาด ชนิดและสีของกระดาษ
จะต้องใกล้เคียงกับใบประวัติส่วนตัว (resume) ส าหรับการโทรศัพท์สอบถามเพ่ือติดตามเร่ืองนั้นมีข้อ
ควรระวัง  ดังนี้ 

3.1 ความถูกต้องของ ชื่อ-สกุล และต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ 
3.2 จัดล าดับค าพูดให้ดี 
3.3 ควรหาข้อมูลว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบเร่ืองการสมัครงาน อาจจะโทรศัพท์ไปถาม ชื่อ สกุล 

แล้วส่งจดหมายถึงผู้นั้นโดยตรง เช่น เรียน คุณบุญเติม มีมาก ผู้จัดการฝ่ายบุคคล จะดีกว่าเขียนถึง
ต าแหน่งลอยๆ เช่น เรียน ผู้จัดการแผนกสรรหาบุคลากร  

4. จดหมายสมัครงานจะต้องตอบค าถามว่า “เหตุใดนายจ้างจึงต้องพบกับผู้สมัคร” โดยแสดง
ให้เห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งมากเพียงใด จะท าให้ผู้รับจดหมายเกิดความสนใจ
ขึ้นมาได้ 

5. อย่าพยายามใช้ข้อความที่คิดว่าตลกขบขัน เสียดแทง ขวยเขิน หรือ โก้เก๋ตามสไตล์วัยรุ่น
และในขณะเดียวกันกไม่ควรเขียนในท่วงท านองที่เคร่งขรึม เรียกร้อง หรืออ้างค าคมของคนดังมาใช้ 
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จดหมายสมัครงานที่ดีควรเขียนด้วยถ้อยค าที่เป็นธรรมชาติแสดงถึงความเชื่อมั่นในลักษณะที่สุภาพ
และจริงใจ 

6. การขอรับการสัมภาษณ์ ในจดหมายสมัครงานอาจเขียนระบุเวลา และก าหนดวันขอเข้า
พบไว้คร่าวๆ เป็นช่วงเวลา โดยการทิ้งท้ายว่าจะโทรศัพท์มาสอบถามก าหนดวันที่แน่นอนอีกคร้ัง จะ
เป็นการเปิดโอกาสให้ตนเองในการติดตามเร่ืองได้ง่ายขึ้น 

7. การพิมพ์ดีด หรือ พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ จะช่วยเพ่ิมความสวยงาม ท าให้จดหมายสะอาด 
เป็นระเบียบน่าอ่านยิ่งขึ้น ตรวจทานตัวสะกดของชื่อบุคคล ชื่อบริษัท ต าแหน่ง และสถานที่ต่างๆ ใน
จดหมาย จ่าหน้าซองให้ถูกต้องชัดเจน การลงลายมือชื่อจะต้องเขียนด้วยปากกาเท่านั้น ห้ามพิมพ์ดีด
หรือพิมพ์คอมพิวเตอร์เป็นอันขาด 

8. ตรวจทานตัวสะกด ไวยากรณ์ ภาษา และการจัดหน้า เช่นเดียวกับประวัติย่อ 
จากวิธีการเขียนจดหมายสมัครงานที่กล่าวมาข้างต้น ผู้สมัครสามารถเป็นผู้สมัครที่โดดเด่น 

ท่ามกลางผู้แข่งขันจ านวนมากได้ด้วยจดหมายสมัครงานที่น่าประทับใจแนบไปพร้อมกับประวัติส่วนตัว
ของคุณเสมอ จดหมายสมัครงานจะเป็นประตูบานแรกที่นายจ้างใช้ในการพิจารณาว่าควรจะเปิด
ประตูให้ผู้สมัครก้าวต่อไปสู่ต าแหน่งงานทีต่้องการได้หรือไม่ 

 
รูปแบบของเอกสารสมัครงาน 

สมิต สัชฌุกร (2551: 330) กล่าวถึงรูปแบบเอกสารสมัครงานที่นิยมใช้ 3 รูปแบบดังนี้ 
1. แบบใบสมัครงาน 
มีรูปแบบในลักษณะของแบบพิมพ์ที่ก าหนดหัวข้อเพ่ือให้ผู้สมัครงานเป็นผู้กรอกข้อมูลใน

ช่องว่างของแต่ละหัวข้อ 
2. แบบจดหมายสมัครงานพร้อมด้วยรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครงาน  
มักใช้ในกรณีผู้สมัครงานเพ่ิงส าเร็จการศึกษา ยังไม่มีประสบการณ์ท างานมาก่อน จึงสามารถ

ให้รายละเอียดพร้อมกับแสดงความประสงค์จะสมัครงานในจดหมายได้ 
3. แบบจดหมายสมัครงานที่มีประวัติย่อแนบไปพร้อมจดหมาย  
มักใช้ในกรณีผู้สมัครงานมีประสบการณ์ในการท างานมาแล้ว มีรายละเอียดที่เป็นข้อมูลส่วน

บุคคล ประวัติการศึกษา และประวัติการท างาน ตลอดจนรายละเอียดที่สมควรเสนอให้พิจารณาอ่ืนๆ 
มีสาระและความยาวในการเขียนหรือพิมพ์มาก ไม่สามารถจะบรรจุลงจดหมายได้ จ าเป็นต้องแยก
พิมพ์เป็นเอกสารแนบต่างหาก 

โดยสรุปแล้วรูปแบบของเอกสารสมัครงาน นอกจากมีรูปแบบใบสมัครงานเป็นแบบฟอร์มใบ
สมัครแล้ว ยังมีรูปแบบอ่ืนๆ เช่น จดหมายสมัครงานที่ไม่แนบประวัติย่อและจดหมายสมัครงานที่แนบ
ประวัติย่อ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเขียนในรูปแบบใด ผู้สมัครควรเขียนให้ชัดเจน ถูกต้อง ไม่เขียนข้อมูล
ที่เป็นความเท็จ และมีการวางแผนในการเขียนอย่างดี สิ่งเหล่านี้จะมีส่วนช่วยให้นายจ้างสนใจในตัว
ผู้สมัคร 
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เอกสารประกอบการสมัครงาน 

 เอกสารต่อไปนี้ผู้สมัครควรจัดเตรียมและท าส าเนาไว้ให้เรียบร้อย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บุคลากร ใช้ประกอบการสมัครงานและพิจารณาคุณสมบัติ  
 1. สูติบัตร  

2. ส าเนาบัตรประชาชน  
3. บัตรประกันสังคม  
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน  
5. ประกาศนียบัตร / ปริญญา  
6. ใบรับรองผลการศึกษา  
7. รูปถ่าย  
8. บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)  
9. ส าเนาใบขับขี่ (ถ้ามี) ใบอนุญาตต่างๆ (ถ้ามี)  
10. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)  
11. บัตรวิชาชีพต่างๆ (ถ้ามี)  
12. เอกสารราชการทหาร (ถ้ามี)  
13. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  
14. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)  
15. ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)  
16. ประกาศเกียรติคุณ (ถ้ามี)  
17. สูติบัตรบุตร (ถ้ามี)  
18. หนังสือชมเชย (ถ้ามี)  

 19. เอกสารอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับการแสดงให้นายจ้างรับเข้าท างาน 
 
การเขียนข้อความในจดหมายสมัครงาน 

 สมิต สัชฌุกร  (2551 : 365) ได้อธิบายการเขียนข้อความในจดหมายสมัครงานพอสรุปได้
ดังนี้ 
 จดหมายสมัครงาน ควรประกอบด้วยข้อความส าคัญ 3 ส่วน คือ ความน า เนื้อหา และสรุป 
 1. ความน า เป็นส่วนที่แสดงจุดมุ่งหมายของจดหมาย และเพ่ือก่อให้เกิดความสนใจที่จะอ่าน
ต่อ ให้ค านึงถึงจุดสนใจเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งจะท าให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจ โดยอาจแสดงถึงที่มาของ
ความสนใจในการสมัคร เน้นความส าคัญบางอย่างที่ผู้จ้างต้องการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของจดหมาย 
อาจมีการแนะน าถึงความสามารถบางอย่าง ซึ่งผู้สมัครสามารถท าได้เหมาะสม หรืออาจจะท าให้ผู้อ่าน
เกิดความประทับใจ และกระตุ้นให้ผู้อ่านกระหายที่จะอ่านต่อ 
 2. เน้ือหา เป็นส่วนที่ชี้แจงหลักฐานและรายละเอียด หากเป็นจดหมายประเภทที่แนบประวัติ
ย่อ ไม่จ าเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดมากเกินไปนัก แต่ถ้าเป็นจดหมายสมัครงานที่ไม่แนบประวัติย่อ 
จ าเป็นที่จะต้องแจงรายละเอียดปลีกย่อยที่ส าคัญโดยมีวิธีการเขียน ดังนี้ 
  2.1 อธิบายประวัติส่วนตัว และการศึกษาคร่าวๆ โดยใช้ถ้อยค าที่น่าสนใจและเชื่อถือได้ 
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2.2 ประหยัดค า เขียนตรงไปตรงมา แต่เป็นธรรมชาติเข้าใจง่าย และควรจะตรง 
จุดมุ่งหมาย 

 2.3 ไม่ใช้ข้อความท่ีเกินความจริง หรือมีลักษณะที่ส่อถึงการโอ้อวด 
  2.4 ชี้แจงคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งหน้าที่การงาน ไม่ใช่สมัครงานในต าแหน่ง
วิศวกร แต่อธิบายถึงความเร็วในการพิมพ์ดีด 
  2.5 ไม่ใช้ถ้อยค าวกไปวนมา เปรียบเสมือนการเล่าซ้ าซาก หรือการเขียนด้วยภาษา
วรรณคดีอย่างนักประพันธ์ 
  2.6 เขียนสิ่งที่จะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ อ่าน ท าให้ผู้ อ่านไว้วางใจใน
ความสามารถ จนตัดสินใจที่จะนัดสัมภาษณ์ 
 3. สรุป เป็นส่วนสรุปเพ่ือแนะน าสิ่งที่ต้องท า แม้ว่าส่วนกลางของจดหมายจะบรรยาย
คุณสมบัติของผู้เขียนมาอย่างดีแล้ว ส่วนท้ายของจดหมายก็เป็นส่วนส าคัญที่อาจท าให้ผู้อ่านเปลี่ยนใจ
ได้ หากเขียนด้วยความไม่รอบคอบ ดังนั้นจึงควรยึดหลักในการเขียน ดังนี้ 

3.1 เน้นความสนใจในต าแหน่งงานอีกคร้ังหนึ่งด้วยการใช้ถ้อยค าที่สั้นและเข้าใจง่าย 
  3.2 แสดงถึงความเชื่อมั่นในการเข้าไปท างานให้กับบริษัท 
  3.3 ใช้ส านวนในลักษณะการขอร้อง แต่เป็นการขอร้องให้พิจารณา ไม่ใช่การขอร้อง
ให้รับเข้าท างาน เช่น กระผมจึงใครขอรับโอกาสให้ท่านได้พิจารณา 
  4.4 แสดงถึงความพร้อมส าหรับการมาสัมภาษณ์และแสดงหลักฐานอ่ืนๆ โดยอาจให้
หมายเลขโทรศัพท์เพ่ือสะดวกในการติดต่อ 
 
 วิธีเขียนและข้อควรค านึงถึงการเขียนจดหมายสมัครงาน 

 สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ และอุดม หนูทอง (2524 : 62-63) กล่าวถึงวิธีเขียนและข้อควรค านึงถึง
การเขียนจดหมายสมัครงาน สรุปได้ดังนี้ 
 1. ควรใช้กระดาษเนื้อดี สีสุภาพ ขนาดมาตรฐาน ไม่ควรใช้กระดาษราชการ 
 2. ควรพิมพ์ดีดให้ได้ระเบียบสวยงาม และสะอาด 
 3. ควรแยกจดหมายออกเป็น 2 ส่วน คือ ตัวจดหมายแจ้งความจ านงสมัครงาน และ
รายละเอียดส่วนตัวของผู้สมัครงาน 
 4. ตัวจดหมายแจ้งความจ านงสมัครงาน ควรใช้แบบฟอร์มจดหมายราชการโดยอนุโลม บอก
รายละเอียดว่า ทราบประกาศรับสมัครจากไหน มีเหตุผลและความตั้งใจในการสมัครงานอย่างไร ขอ
สมัครงานในต าแหน่งอะไร 
 5. การเขียนรายละเอียดส่วนตัว ควรบอกชื่อตัว ชื่อสกุล อายุ บุคลิกลักษณะ วุฒิการศึกษา 
สถานภาพโสด สมรส สถานที่อยู่ วิธีการติดต่อที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด ประสบการณ์ในการท างาน 
ความช านาญพิเศษ ฯลฯ 
 6. เขียนเฉพาะสิ่งที่จ าเป็นอย่างกระชับรัดกุม ไม่โอ้อวดตัว ปิดรูปถ่ายที่สุภาพ และควรมี
บุคคลที่เชื่อถือได้รับรองอย่างน้อย 1 คน 
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 ปราณี บุญชุ่ม และภาสกร เกิดอ่อน (2533 : 123-124) กล่าวถึงการเขียนจดหมายสมัครงาน
ว่า ควรมีหลักทีถู่กต้อง 4 ประการ สรุปได้ดังนี้ 
 1. สามารถเรียกความสนใจของผู้จ้าง มีหลักควรยึด 3 ประการ 
  1.1 ใช้กระดาษปอนด์อย่างดี สีขาว ห้ามใช้กระดาษราชการ กระดาษโฮเต็ล และ
อย่าใช้กระดาษผิดขนาดมาตรฐาน 
  1.2 อย่าเขียนด้วยลายมือตนเอง หรือผู้อื่น จงพิมพ์ดีด เว้นเสียแต่ผู้จ้างระบุให้เขียน 
  1.3 ระวังความผิดเกี่ยวกับการสะกดการันต์ ไวยากรณ์ เคร่ืองหมาย วรรคตอน 
 2. ก่อให้เกิดความต้องการในการบริการของท่าน ซึ่งเปรียบตัวท่านเหมือนสินค้าที่เสนอขาย 
มีหลักส าคัญ 3 ประการ 
  2.1 ตอบความต้องการในความที่แจ้งให้ครบถ้วน 
  2.2 แสดงเหตุผลที่ดีในการที่จะลาออกจากงานเดิม (ถ้ามี) เช่น เพียงแต่พูดว่าชอบ
งานใหม่นี้ เพ่ือหาประสบการณ์เพ่ิมขึ้น 
  2.3 แสดงให้เห็นว่าท่านได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้ว 
 3. จงแสดงให้เขาเห็นว่าท่านเป็นบุคคลที่เหมาะสมกับต าแหน่ง โดยแจ้งรายละเอียดในตัว
ของท่าน ดังน้ี 

  3.1 อายุ 20-30 ปี 
  3.2 การศึกษา 
  3.3 ประสบการณ์ 
  3.4 สัญชาติ 
  5.5 สภาวะทางกฎหมาย เช่น เป็นโสด แต่งงานแล้ว หรือหย่าร้าง 
 4. แนะการปฏิบัติ เพ่ือเป็นการง่ายต่อบุคคลที่จะตอบจดหมาย หรือให้เขาเลือกทางปฏิบัติ
แก่ท่านตามท่ีประสงค์ อาจเขียนแนะสั้นๆ ดังนี้ 
 “ท่านอาจจะโทรศัพท์ถึงกระผมได้ตั้งแต่เวลา  11.00  น. ถึง  12.00  น.” 
 “กระผมควรจะน าหลักฐานแสดงคุณวุฒิของกระผมมาแสดงด้วยซึ่งกระผมเชื่อว่าคุณวุฒิของ
กระผมจะเหมาะสมกับความต้องการของท่าน” 
 ข้อความในจดหมายสมัครงาน ควรวางตามล าดับดังนี้ อารัมภบท รายละเอียดส่วนตัว และ
การศึกษาที่ได้รับ (รวมทั้งกิจกรรมนอกหลักสูตร) ประสบการณ์  อ้างถึงผู้รับรอง (ถ้าเขาต้องการ)  
และปิด (สรุปตอนท้าย) 
 กุสุมา รักษมณี และคณะ (2536 : 210-212) กล่าวถึงข้อควรค านึงในการเขียนจดหมาย  
สรุปได้ว่า ไม่ว่าจะเขียนจดหมายในรูปแบบใดก็ตาม ควรค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้  คือ 
  1. เขียนข้อความให้ชัดเจนแจ่มแจ้ง 
  2. ใช้แบบของจดหมายให้ถูกต้อง 
  3. แสดงมารยาทที่เหมาะสมกับบุคคลที่ติดต่อด้วย 
  4. การบรรจุซอง จ่าหน้าซองให้ชัดเจน 
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 ประพนธ์ เรืองณรงค์ (2545 : 184) ได้ให้หัวข้อแนะน า การเขียนจดหมายสมัครงานโดยสรุป
สั้นๆ ดังนี้ 
  1. ใช้ถ้อยค ากระชับ ตรงประเด็น 
  2. ใช้ภาษาธรรมดา ไม่ใช่ภาษานักประพันธ์ 
  3. มีข้อที่จ าเป็นสมบูรณ์ครบถ้วน 
  4. ใช้ส านวนภาษาเขียน และใช้ภาษาสุภาพ 
 เนื้อหาของจดหมายสมัครงาน ควรเร่ิมต้นด้วยการแจ้งให้ทราบถึงแหล่งข้อมูลของการรับ
สมัครงาน แล้วจึงกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัคร เช่น อายุ สถานภาพการสมรส ภูมิล าเนา  
ประวัติการศึกษา ความสามารถพิเศษ ประสบการณ์ท างาน ผู้รับรอง และสถานที่ติดต่อกลับ 
 เสนีย์ วิลาวรรณ (2546 : 192-193) กล่าวถึงข้อความในจดหมายสมัครงานควรเรียงล าดับ  
ดังนี้ 
 1. อารัมภบท คือ กล่าวถึงแหล่งที่มาของข่าวการรับสมัครงาน ของหน่วยงานนั้นๆ เช่น 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น 
 2. ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ประวัติส่วนตัว วุฒิการศึกษา ความรู้ความสารถ ความถนัด 
ความสามารถพิเศษ 
 3. ประสบการณ์การท างาน โดยบอกต าแหน่งหน้าที่ สถานที่ท างานเดิม สาเหตุที่ลาออก แต่
ส าหรับผู้ที่ยังศึกษาอยู่ ต้องระบุว่าเคยเข้าฝึกอบรม หรือฝึกงานอะไรมาบ้าง ตลอดจนเคยเข้าร่วม
กิจกรรมในสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร 
 4. อ้างถึงผู้รับรอง หรือบุคคลอ้างอิงที่เชื่อถือได้ประมาณ 3 คน ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่ไม่ใช่ญาติ 
และต้องบอกชื่อ นามสกุล ต าแหน่งงาน พร้อมสถานที่ท างาน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
ให้ครบถ้วน 
 5. ส่วนปิดท้าย คือ ข้อความในตอนสุดท้ายของจดหมาย เป็นส่วนที่ผู้สมัครเขียนเพ่ือบอกแก่
ผู้รับสมัครว่า ขอให้เรียกไปสัมภาษณ์ ทดลองงาน หรือเน้นย้ าถึงความต้องการท างานในการสมัครอีก
คร้ัง 
 ข้อความที่ไม่ควรเขียนในจดหมายสมัครงาน 

 เสนีย์ วิลาวรรณ (2546 : 193) กล่าวถึงข้อความที่ไม่ควรเขียนในจดหมายสมัครงาน และข้อ
ควรค านึงถึงในการเขียนจดหมาย มีดังนี ้
 1. ข้อความที่แสดงถึงการวิพากษ์วิจารณ์ที่ท างานเดิม เช่น หัวหน้างานไม่ดี สวัสดิการไม่ดี 
ค่าจ้างไม่เหมาะสม เป็นต้น 
 2. ปัญหาส่วนตัวของผู้สมัครเอง เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาครอบครัว ปัญหาทางด้านการเงิน 
เป็นต้น 
 ข้อควรค านึงถึงในการเขียนจดหมายสมัครงาน 

 1. ใช้กระดาษ และซองสีขาวล้วน เนื้อกระดาษดี 
 2. พิมพ์ให้เรียบร้อย หากผู้รับสมัครก าหนดให้เขียนด้วยลายมือ ก็ควรเขียนตัวบรรจง อ่าน
ง่าย 
 3. ส านวนภาษาเหมาะสม สุภาพ เขียนสะกดค าถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
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 4. ไม่ควรสั้นหรือยาวเกินไป และควรเขียนเน้นเฉพาะประเด็นส าคัญ 
 5. แนบเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน หากเอกสารเป็นส าเนา ควรลงชื่อก ากับไว้
ด้วย เพ่ือยืนยันว่าเอกสารถูกต้องตามตันฉบับจริง 
 6. การเรียกร้องค่าตอบแทนนั้น หากนายจ้างไม่ได้ก าหนดไว้ ควรระบุว่า “เงินเดือนในขั้น
แรกนี้ สุดแล้วแต่ท่านจะพิจารณา” หรือ “เงินเดือนนั้นขอให้อยู่ในดุลยพินิจของท่าน” 
 อาจกล่าวโดยสรุป วิธีเขียนและข้อความ ค านึงถึงการเขียนจดหมายสมัครงานที่ส าคัญ ได้แก่  
การเขียนแบบฟอร์มถูกต้องตามรูปแบบของจดหมายสมัครงาน ใช้ภาษาธรรมดา เขียนสะกดให้
ถูกต้อง ถ้อยค ากระชับตรงประเด็น ส านวนภาษาสุภาพ ใช้กระดาษและซองอย่างดีมีมาตรฐาน มี
ความประณีตในการพิมพ์ เป็นระเบียบเรียบร้อย ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ มีเนื้อหาครบถ้วน เป็นที่
สนใจต่อนายจ้าง เน้นความสะอาด อาจแนบประวัติย่อ ความสามารถและประสบการณ์ ผู้รับรอง  
สถานที่ติดต่อกลับ และข้อความส่งท้ายแสดงความหวังที่จะได้รับการสัมภาษณ์และทดลองงาน 
 

การเขียนประวัติส่วนตัว 

การเขียนประวัติย่อ 

 สมิต สัชฌุกร (2551 : 366-367) ได้อธิบายการเขียนประวัติส่วนตัวในรูปแบบย่อไว้ สรุปได้
ดังนี้ 
 ประวัติย่อมีความส าคัญในอันที่จะท าให้ได้รับความส าเร็จหรือความผิดหวังในการสมัครงาน
ได้ จึงต้องเขียนขึ้นอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ประวัติย่อเป็นบทสรุป ซึ่งเรียกว่า Resume (อ่านว่า 
ray-zoo-may หรือ เร-ซู-เม) หรือ Curriculum Vitae (อ่านว่า เคอ-ริค-คิว-ลัม - วี-ไท และมักเรียก
ย่อๆ ว่า CV) หรืออาจจะใช้ค าว่า Bio data ซ่ึงตัดตอนมาจากค าเต็มว่า Biographical Data 
 ประวัติย่อเป็นเอกสารที่แสดงประวัติของผู้สมัครที่เขียนแยกออกต่างหากจากใบสมัครหรือ
จดหมายสมัครงาน  จะต้องจัดท าขึ้นอย่างมีรูปแบบน่าอ่าน  ช่วยพิจารณาคัดเลือกเอกสารสมัครงาน
เกิดความสนใจ  มิใช่เพียงการเขียนล าดับเหตุการณ์ในชีวิต 

1. รูปแบบประวัติย่อ การเขียนประวัติย่อที่นิยมมีในปัจจุบันมี 3 รูปแบบ สรุปได้ดังนี้ 
1.1 แบบตามล าดับเวลา เหมาะส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ และผู้ที่เพ่ิงเร่ิมท างานได้ 

ไม่ก่ีปี 
1.2 แบบเน้นทักษะหรือผลงาน เป็นการจ ากัดวง เจาะจง และเจาะลึกลงไปใน 

ประเด็นผลงานความส าเร็จและทักษะที่น าไปสู่ความส าเร็จเหล่านั้น เหมาะส าหรับผู้มีประสบการณ์มา
นาพอสมควร 

1.3 แบบสร้างสรรค ์เหมาะส าหรับผู้ที่สนใจสมัครงานในสายอาชีพที่ต้องใช้ความคิด 
สร้างสรรค์ เช่น งานโฆษณา งานสื่อสารมวลชน งานการแสดง งานบันเทิง ผู้สมัครงานต้องมีความ
มั่นใจในตนเองอย่างมากในการเลือกใช้ประวัติย่อแบบนี้ 
 2. ข้อมูลในประวัติย่อ แม้ว่าประวัติย่อจะช่วยชักน าให้นายจ้างสนใจด้วยการชี้ให้เห็นจุดเด่น
เกี่ยวกับความรู้ความสารถ ประสบการณ์ ความช านาญพิเศษ และคุณสมบัติที่ผู้สมัครงานมีอยู่ โดย
น าไปเปรียบเทียบกับคุณสมบัติที่เหมาะสม ในการด ารงต าแหน่งที่จ้าง แต่ควรจะให้ข้อมูลที่เหมาะสม 
 โดยทั่วไปนายจ้างมักจะสนใจข้อมูลดังต่อไปนี้ 
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 รายละเอียดส่วนบุคคล  ได้แก่  ชื่อ  นามสกุล  สถานที่อยู่  ภูมิล าเนา  ส่วนสูง  น้ าหนัก  
การศึกษาและการฝึกอบรม  ประสบการณ์การท างาน  กิจกรรมระหว่างการศึกษาหรือกิจกรรมทาง
สังคม  ความสนใจส่วนตัว  ความส าเร็จ  ความสามรถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ผู้รับรองหรือผู้
อ้างอิง 
 3. ข้อควรค านึงในการเขียนประวัติย่อ 

  3.1 เขียนแต่ความจริงอย่างตรงไปตรงมาและสมเหตุสมผล 
  3.2 ให้ข้อมูลอย่างเจาะจงและรัดกุม 
  3.3 เน้นข้อดี จุดเด่น และจุดแข็ง โดยระบุให้ตรงกับคุณสมบัติที่ต าแหน่งนั้นต้องการ 
  3.4 ให้ความพิถีพิถันในการจัดหน้าให้อ่านง่ายและน่าสนใจ 
  3.5 จัดพิมพ์ในกระดาษขาวคุณภาพดี 
  3.6 ใช้ตัวอักษรในการพิมพ์และขนาดตัวหนังสือที่อ่านง่าย และใช้ตัวอักษรที่เป็น
หัวข้อด้วยตัวหนา 
  3.7 ระวังการเขียนสะกด การันต์ และการเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง 
  3.8 แก้ไขข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน 
  3.9 เขียนโดยค านึงถึงการพิจารณาของนายจ้างเป็นหลัก 
  3.10 เขียนระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และวิธีการติดต่ออ่ืนๆ ให้ชัดเจน 
 4. ข้อพึงระวังในการเขียนประวัติย่อ 

 ในการเขียนประวัติย่อ ผู้สมัครไม่ควรเขียนข้อความยาวเยิ่นเย้อหรือเขียนสั้นรวบรัด อย่าให้
ข้อมูลอันเป็นเท็จ อย่าเขียนก ากวม โอ้อวดหรือถ่อมตน อย่าให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกัน ไม่ควรเขียนด้วย
ลายมือ เว้นแต่นายจ้างเป็นผู้ก าหนด ไม่ควรใช้กระดาษสีเก่า มีลวดลาย หรือหัวกระดาษของ
หน่วยงานที่ไม่มีสิทธิจะใช้ อย่าใช้ค าย่อ ค าศพัท์เฉพาะซึ่งอาจไม่เป็นที่เข้าใจ และไม่ใช้ถ้อยค าตามสมัย
หรือเป็นศัพท์วัยรุ่น 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียนประวัติส่วนตัว 

การเขียนประวัติส่วนตัวหรือ Resume ที่จัดท ามาเป็นอย่างดี จะเพ่ิมโอกาสให้ได้เข้ารับการ
สัมภาษณ์งาน ประวัติส่วนตัวที่ผู้สมัครตั้งใจท าออกมาอย่างเต็มที่  จะสร้างความประทับใจแก่นายจ้าง 
ท าให้นายจ้างอยากพบตัวจริงของเจ้าของประวัติส่วนตัว การเขียนประวัติส่วนตัว ไม่ว่าจะเขียนเพ่ือใช้
ในการสมัครงาน สมัครเรียนต่อ ควรจะเขียนให้ถูกหลัก มีความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา เพราะ
เป็นการน าเสนอข้อมูลส่วนตัวที่โดดเด่นของผู้สมัครงาน การเขียนประวัติส่วนตัวมีข้อแนะน าดังนี้ 

 1. ข้อมูลส่วนตัว รายละเอียดในส่วนนี้จ าเป็นจะต้องกรอกให้ละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วน รูป
ถ่ายควรจะเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน หน้าตรง สวมชุดสุภาพ ไม่ควรใช้รูปถ่ายที่ถ่ายในโทรศัพท์มือถือ  

 2. ข้อมูลการศึกษา ให้เรียงล าดับจากปีท่ีจบล่าสุดต่อด้วยสถาบันที่จบมาก่อนหน้านี้ 
 3. ประสบการณ์ท างาน ให้เรียงล าดับจากงานที่ท าล่าสุดเหมือนกัน กรอกเฉพาะข้อมูลที่

ส าคัญและเกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่จะสมัครในปัจจุบันเลือกเฉพาะต าแหน่งที่ส าคัญและสอดคล้องกับ
ต าแหน่งงานที่สมัครปัจจุบันนั่นเอง 
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 4. ความสามารถพิเศษและทักษะต่างๆ ควรเลือกเฉพาะที่ โดดเด่นและช านาญ เช่น 
ภาษาต่างประเทศ หรือทักษะความช านาญทางส านักงาน โปรแกรมทางด้านบัญชี หรือโปรแกรมอ่ืนๆ 
การอบรมความรู้ต่างๆ หรือประกาศนียบัตรต่างๆ  

5. บุคคลอ้างอิง ควรจะเป็นบุคคลที่เรารู้จักหรือให้ความเคารพเป็นอย่างดี หรือเป็นบุคคลที่
เคยร่วมงานกันมาก่อน 
 6. การเขียนที่อยู่ E-mail ไม่ควรใส่อีเมล์ที่อ่านแล้วไม่เป็นมืออาชีพ อ่านแล้วเหมือนผู้สมัคร
เขียนเล่น เพ่ือความสนุกสนานเช่น  Ilove u naka@gmail.com  KonnarakEiEi@hotmail.com 
Badboy2060@gmail.com เป็นต้น   
 ประวัติส่วนตัว เป็นส่วนส าคัญที่จะบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้สมัคร และประวัติการศึกษา 
ประวัติการท างานหรือความสามารถพิเศษที่จะเป็นผลต่อการประกอบการพิจารณา  
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ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน 

       
       นายศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ 

  77/7 ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง 
  อ.เมือง จ. เลย 42000 
  เบอร์โทรศัพท์ 087-857-4570 

      
   วันที ่17 กันยายน 2558 
 
เร่ือง   ขอสมัครงาน 
เรียน   ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  บริษัท วรรณกรรมอโยธยา จ ากัด 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    1.  ประวัติย่อ 
            2.  ใบรับรองการศึกษา 
            3.  รูปถ่าย  
 เนื่องด้วยข้าพเจ้าได้ทราบจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 10 กันยายน 2558 
ว่าทางบริษัทเปิดรับสมัครพนักงาน ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย ข้าพเจ้ามีความสนใจที่จะสมัคร
งานในต าแหน่งนี้ด้วยเหตุผล ดังนี้ คือ  
 ข้าพเจ้ารู้สึกสนใจและชื่นชนกับการบริหารที่มีประสิทธิภาพของบริษัทและ
ชื่อเสียงของบริษัทที่เป็นที่รู้จักทั่วไปมานานแล้ว เมื่อได้รับทราบข่าวการขยายงานของบริษัท 
ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์อยากเข้าร่วมงานกับบริษัทของท่าน  
 ในระหว่างศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติงานคือ เป็นประธานชมรมวรรณศิลป์ ขณะศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ซึ่ง
ช่วยให้ผมได้เรียนรู้การท างานด้านการบริหาร การวางแผน การท างานเป็นทีม การแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจ  
 นอกจากนี้ยังได้เรียนวิชาเฉพาะด้านเป็นวิชาที่ตรงกับคุณสมบัติที่ท่านต้องการและ
ในระหว่างปิดภาคเรียนได้ฝึกงานด้านการบริหารการตลาด กับบริษัท หนังสือดี จ ากัด เป็นเวลา 2 
เดือน 
 ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงมีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่าผมสามารถปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายได้ดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการติดต่อจากท่านเพื่อสัมภาษณ์ใน
รายละเอียดต่างๆ ขอขอบคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย  
 
       ขอแสดงความนับถือ 
         ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ 
                (นายศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์) 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน 
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ตัวอย่างประวัติส่วนตัว 

 

 

ประวัติส่วนตัว 

 
นายศศิพงษ ์ศรีสวัสดิ์ 
ที่อยู่  77/7 ถ. เลยด่านซ้าย ต.กุดป่อง 
อ. เมือง จ. เลย 42000 

เบอร์โทรศัพท์ 087-857-4570 
   
ข้อมูลส่วนตัว  
อายุ / ปีเกิด   25 ปี / 18 กันยายน 2534 
ศาสนา     พุทธ 
น้ าหนัก –  ส่วนสูง   60 กก.   170 ซม. 
สัญชาติ / เชื้อชาติ   ไทย / ไทย  
สถานภาพสมรส    โสด  
สุขภาพ    แข็งแรง สมบูรณ์ด ี
สถานะทางทหาร   พ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว  
 

การศึกษา    ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย  
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558 

    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนศิลป์-ภาษา  โรงเรียน 
    เลยพิทยาคม พ.ศ. 2552 
 
ประสบการณ์   ฝึกงานด้านการเขียนสารคดีเป็นเวลา 1 ปี 
    ประธานชมรมวรรณศิลป์ ในชั้นปีที่ 4 
 
ทักษะพิเศษ    พูดภาษาจีน (แต้จ๋ิว จีนกลาง) 
    สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่) 
    สามารถในคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมสถิติขั้นสูง ) 
 
งานอดิเรก    สะสมของเก่า สะสมแสตมป์ 
    เลี้ยงสัตว์ ปลูกต้นไม้ อ่านหนังสือ ว่ายน้ า  
 
 

ภาพที่ 7 ตัวอย่างประวัติส่วนตัว 

    รูปผู้สมัคร 
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ความรู้เร่ืองการเขียนจดหมายสมัครงานและการเขียนประวัติส่วนตัว ที่ได้กล่าวในข้างต้นเป็น
เพียงพ้ืนฐานที่ผู้ศึกษาต้องรับรู้และท าความเข้าใจ เพื่อน าไปเป็นเทคนิควิธีการในการเขียนจดหมาย
สมัครงานในอนาคต อย่างไรก็ตามในการรับสมัครงาน บางสถานประกอบการอาจมีรูปแบบใบสมัคร
เฉพาะของตนเอง ดังนั้นก่อนที่จะเขียนจดหมายสมัครงาน ผู้สมัครควรตรวจสอบและหาข้อมูลการ
สมัครงานในที่ที่ตนเองต้องการเข้าท างานด้วย 
 

 

สรุป 

 การเขียนเป็นกระบวนการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่ผู้ส่งสารไม่ได้พบเห็นกับผู้รับสารโดยตรง 
แต่จะสื่อสารกันด้วยลายลักษณ์อักษร ซึ่งการสื่อสารจะประสบผลส าเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับกลวิธีใน
การเขียนของแต่ละบุคคล การเขียนเป็นการบันทึกเร่ืองราวต่างๆ อาจไว้ใช้ประโยชน์เพ่ือเตือน
ความจ า หรืออาจเป็นบันทึกเพ่ือสั่งการต่างๆ ในการเขียนรูปแบบต่างๆ ผู้เขียนควรศึกษารูปแบบ 
วิธีการเขียน มารยาทในการเขียน เช่น การเขียนค าขึ้นต้น การเขียนค าลงท้าย การใช้ภาษาในการ
เขียน ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้รับสารนั้นๆ การเขียนจดหมายสมัครงานเป็นการเขียนอีกรูปแบบ
หนึ่งที่ผู้เขยีนจะต้องใช้เทคนิควิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปใช้สมัครงานในอนาคต 
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แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

 

ตอนที่ 1 ให้นักศึกษาท าเคร่ืองหมาย X ทับข้อที่ถูกท่ีสุด 
 
1. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการเขียนเพ่ือการสื่อสาร 
 ก. การเขียนเพ่ือเล่าเร่ืองราว 

 ข .การเขียนเพ่ืออธิบาย 

 ค. การเขียนแสดงความคิดเห็น 

 ง. การแสดงสัญลักษณ์ทางจิตใจ 
 
2.ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของย่อหน้าที่ดี 
 ก. มีเอกภาพ 
 ข. สารรัตภาพ 
 ค. มีสัมพันธภาพ 
 ง. มีเอกลักษณ์ 
 
3. ข้อใดไม่ใช่ศิลปะของการเขียนเรียงความ 

 ก. การเลือกใช้ค าท่ีสื่อความหมายชัดเจน 
ข. การใช้ส านวนและลีลาการเขียนที่เป็นของตนเอง 
ค. การเขียนข้อความในแต่ละย่อหน้าให้สัมพันธ์สอดคล้องกัน 
ง. การส ารวจโครงเร่ือง  สรุป  และค าน าให้เสนอเพียงความคิดเดียว 

 
4. การวางโครงเร่ืองก่อนเขียนเรียงความมีประโยชน์อย่างไร 

ก. ช่วยก าหนดจุดประสงค์ของเร่ือง 
ข. ช่วยสร้างความเข้าใจในแต่ละย่อหน้า 
ค. ช่วยก าหนดขอบเขตในการเขียนแต่ละคร้ัง 

 ง. ช่วยให้เนื้อหามีเอกภาพและเสนอความคิดได้ตามล าดับ 
 
5. การเขียนเรียงความที่เกิดจากกระบวนการคิดที่ดี จะมีลักษณะอย่างไร 

  ก. เขียนเรียงความได้อย่างเป็นระบบ    
  ข. เขียนเรียงความให้เกิดจินตนาการได้ง่าย 
  ค. เขียนเรียงความให้เร่ืองมีความสลับซับซ้อน น่าติดตาม   
  ง. เขียนเรียงความได้อย่างเป็นระบบและร้อยเรียงความคิดได้อย่างเหมาะสมกลมกลืน 
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6. ข้อความต่อไปนี้ควรอยู่ในส่วนใดของรายงาน “การจัดท ารายงานได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจาก
หนังสือและบทความต่างๆ ผู้เขียนรายงานหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในด้านดนตรีไทยทั่วไป” 

ก. ค าน า 
ข. เนื้อเร่ือง 
ค. ภาคผนวก 

ง.เชิงอรรถ 

 
7. ข้อใดไม่ใช่มารยาทในการเขียนจดหมาย 

ก. ลายมือบรรจง 
ข. เขียนถูกต้องตามรูปแบบ 
ค. ใช้กระดาษลวดลายสวยงาม 
ง. ไม่ส่งจดหมายล่าช้า 

 
8. ข้อใดใช้ค าลงท้ายถึงบุคคลทั่วไปได้ถูกต้องตามหลักการเขียนจดหมาย 

 ก. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
ข. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ 
ค. ขอแสดงความเคารพนับถือ 
ง. ขอแสดงความนับถือ 

 
9. ค าลงท้ายใด เหมาะสมในการเขียนจดหมายลากิจถึงครู 

ก. ขอขอบพระคุณยิ่ง 
ข. ด้วยรักจากศิษย์ 
ค. โดยความเคารพอย่างสูง 
ง. จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
10. ข้อใดไม่ใช่มารยาทในการเขียนจดหมายกิจธุระ 

ก. ควรใช้กระดาษ และซองที่มีสีสัน 

ข. สะกดค าให้ถูกต้องตามหลักภาษา 
ค. ใช้เนื้อความเพ่ือกล่าวข้อความบางประการที่ไม่อาจพูดจาโดยตรงได้ 
ง. ใช้ถ้อยค าส านวนภาษาท่ีชัดเจน 

 
11. ค าข้ึนต้นและค าลงท้ายข้อใดใช้ส าหรับญาติในระดับเดียวกัน 

ก. ที่เคารพอย่างสูง – กราบมาด้วยความเคารพรักอย่างยิ่ง 
ข. กราบเรียน – ด้วยความเคารพอย่างสูง 
ค. น้าชายที่รัก – ด้วยรักและคิดถึง 
ง. เรียนที่เคารพ – ด้วยความเคารพ 
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12. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่ 
ก. ต้องใช้ค าสุภาพ เหมาะสม 
ข. ระบุที่อยู่ผู้เขียนไว้มุมกระดาษด้านขวาบน 
ค. ไม่ต้องระบุวันที่ที่เขียน 
ง. ควรใช้ค าลงท้ายที่เหมาะสม 

 
13. ค าข้ึนต้นจดหมาย “กราบเรียน” ควรใช้กับบุคคลในข้อใด 

ก. หม่อมเจ้า  
ข. อธิการบดี 
ค. รัฐมนตรี 
ง. เจ้านายชั้นราชวงศ์ 

 
14. ข้อความใดที่ใช้ภาษาไม่สุภาพในการเขียนจดหมายกิจธุระ 

ก. ดิฉันสุขภาพแข็งแรงและพอใจในงานนี้ 
ข. กระผมมีวุฒิระดับปริญญาตรีสายงานไฟฟ้า 
ค. ดิฉันมีประสบการณ์ในการท างานมาแล้ว ๓ ปี 
ง. ผมสามารถเม้าให้คนอ่ืนเชื่อได้ในเวลาอันสั้น 

 
15. หนังสือภายนอกกับหนังสือภายในมีองค์ประกอบต่างกันในข้อใด 
 ก. แบบฟอร์ม 

 ข. การเก็บหนังสือ 

 ค. การลงทะเบียน รับ-ส่ง 
ง. ข้อ ข. และ ค. ถูก 

 
16. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของหนังสือราชการ 
 ก. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี 

 ข. ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 

 ค. เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ 
 ง. เป็นหนังสือติดต่อที่ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืน 

 
17. ข้อใดต่อไปนี้อาจไม่มีในหนังสือราชการ 
 ก. อ้างถึงค ากล่าวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
 ข. วันที่ออกหนังสือ 

 ค. เร่ือง 
 ง. ค าข้ึนต้นเเละค าลงท้าย 
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18. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณค าว่า “งานสารบรรณ” หมายความว่าอย่างไร 
 ก. งานที่เกี่ยวกับงานเอกสาร 
 ข. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร 
 ค. งานร่าง งานเขียนและพิมพ์หนังสือ 

 ง. งานรับ งานส่งและเก็บรักษาหนังสือ 

 
19. หากไม่มีประสบการณ์ในการสมัครงาน ควรเขียนเนื้อความในจดหมายสมัครงานว่าอย่างไร 
 ก. ไม่มีประสบการณ์ 
 ข. จะมีประสบการณ์การท างานก็ต่อเมื่อบริษัทรับเข้าท างาน 
 ค. กล่าวถึงประสบการณ์การฝึกงาน 
 ง. แต่งเร่ืองขึ้นเองจากจินตนาการ 
 
20. เนื้อหาใดไม่ควรเขียนลงในจดหมายสมัครงาน 
 ก. อัตราเงินเดือน 
 ข. สถานะโสด แต่งงาน หย่าร้าง 
 ค. ความเดือดร้อนด้านครอบครัว 
 ง. ที่อยู่ที่ผู้สมัครอาศัยอยู่จริง 
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ตอนที่ 2 ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
1. ให้นักศึกษาอธิบายความหมายและความส าคัญของการเขียน 
.......................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
2. จุดประสงค์ของการเขียนเรียงความมีก่ีประเภท อะไรบ้าง 
.......................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
3. หลักของการเขียนจดหมายกิจธุระมีอะไรบ้าง 
.......................................................................................................................................... ......................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................... ............................................................................................ 
4. การเขียนหนังสือราชการภายนอกและหนังสือราชการภายในองค์ประกอบความแตกต่างกัน
อย่างไร 
................................................................................ ................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................. ...................
................................................................................................................ ................................................
............................................................................................................................. .................................. 
5. เอกสารที่ต้องเตรียมในการส่งพร้อมจดหมายสมัครงานมีอะไรบ้าง (ตอบมา 5 อย่าง) 
.......................................................................................................................................... ......................
................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... ..........................................
............................................................................................................................. ...................................
...............................................................................................................................................................  
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6. ให้นักศึกษาเขียนเรียงความเร่ือง พ่อหลวงของแผ่นดิน ให้ถูกต้องตามหลักการเขียนเรียงความ โดย
มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 

แบบประเมินการเขียนเรียงความ 

เร่ือง พ่อหลวงของแผ่นดิน  
ล าดับ

ที ่
ชื่อ สกุล รายการประเมินการเขียน 

รูปแบบและ
ส่วนประกอบ 

เรียงล าดับ
ความ 

การใช้
ส านวน 

รวม เฉลี่ย 

10 10 10 30 10 

       
       
       
       
       
 

 
เกณฑ์การประเมิน 

รูปแบบและส่วนประกอบ การสะกดค า ความสมบูรณ์ของเน้ือหา คะแนน 

รูปแบบการเขียนเรียงความ
ถูกต้อง มีบทน า เนื้อหา
และบทสรุปครบ 

สะกดค าถูกต้องทั้งหมด เนื้อหาครบ ส านวนการ
เขียนดีมีความคิด
สร้างสรรค์ 

8-10 

มีบทน า เนื้อหา และ 
บทสรุปไม่ครบ 

สะกดค าผิดบ้างเล็กน้อย เนื้อหาเกือบครบสมบูรณ์ 5-7 

รูปแบบการเขียนไม่ถูกต้อง 
ไม่มีบทน า เนื้อหา และ
บทสรุป 

สะกดค าผิดมากหลาย
ต าแหน่ง 

เนื้อหาไม่ครบ 0-4 
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7. ให้นักศึกษาเขียนจดหมายเชิญวิทยากรให้ถูกต้องตามหลักการเขียนหนังสือราชการ  
.......................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
.......................................................................................................................................... ......................
............................................................................. ...................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. .................................................. 
.......................................................................................................................................... ......................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................. .................................................................................. 
.......................................................................................................................................... ......................
.......................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ...................................
...............................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................. ...................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................. ...................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. .................................. 
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8. ให้นักศึกษาเขียนจดหมายสมัครงานให้ถูกต้องตามหลักการเขียนจดหมายสมัครงาน 
.......................................................................................................................................... ......................
.................................................................... ............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................. ...............................
.................................................................................................... ........................................................... 
.......................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................. 
.......................................................................................................................................... ......................
............................................................................. ...................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. .................................................. 
.......................................................................................................................................... ......................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................. .................................................................................. 
.......................................................................................................................................... ......................
.......................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ...................................
...............................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................. ...................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. .................................. 



 

 

195 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

เอกสารอ้างอิง 
 

 

กองเทพ เคลือบพณิชกุล. (2543). การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
กุสุมา รักษมณี และคณะ. (2536). ภาษาไทย ทักษะการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: ไทยร่มเกล้า.   
จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และ อัมพร ทองใบ. (2555). ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง. (2550). การพัฒนาทักษะการเขียน. กรุงเพพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
ทัศนีย์ ศุภเมธี. (2537). ความรู้ทั่วไปส าหรับการใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ธนะการพิมพ์.  

นพดล จันทร์เพ็ญ. (2557). หลักการใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: เจเนซิส. 
นภาลัย สุวรรณธาดา และ อดุล จันทรศักดิ์. (2550). เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือ
 โต้ตอบ และรายงานการประชุม. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.  
ประพนธ์ เรืองณรงค์ และคณะ. (2545). แบบฝึกการพัฒนาทักษะ. กรุงเทพฯ: พัฒนาการศึกษา. 
ปราณี บุญชุ่ม และภาสกร เกิดอ่อน. (2533). หลักภาษาและการใช้ภาษา. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญ
 ทัศน์.   
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์
 พับลิเคชั่น. 
สนิท ตั้งทวี. (2528). การใช้ภาษาเชิงปฏิบัติการ. พิมพ์คร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พร้ินติ้งเฮ้าส์. 
สมิต สัชฌุกร. (2551). การเขียนเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์.  

ส านักนายกรัฐมนตรี .(2539). ระเบียบส านักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526.  ก รุ ง เท พ ฯ : 
 สูตรไพศาล. 
สุจริต เพียรชอบ. (2537). การพัฒนาทักษะการเขียน. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.  
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ และอุดม หนูทอง. (2524). การเขียน. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
สุรีย์ คงคากุล. (2533). ภาษาไทยธุรกิจ. ปัตตานี: เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี.  
เสนีย์ วิลาวรรณ. (2546). การพัฒนาทักษะภาษา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.  
อวยพร พานิช และคณะ. (2543). ภาษาและหลักการเขียนเพ่ือการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย. 
เอกฉัท จารุเมธีชน. (2539). การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  

Diana Hacker and Betty Renshaw. (1979). A Practical Guide for Writers. Cambridge. 
 MA. Winthop Publishers. 
 

 

 

 

 

 

 



 

196 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 



 

197 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

บรรณานุกรม 
 
 
กองเทพ เคลือบพณิชกุล. (2543). การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
กาญจนา นาคสกุล. (2544). การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
 วิทยาลัย. 
กุณฑลีย์ ไวทยะวณิช. (2545). หลักการพูด. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  
กุสุมา รักษมณี และคณะ. (2536). ภาษาไทย ทักษะการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: ไทยร่มเกล้า.   
กุหลาบ มัลลิกะมาส. (2551).  การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน .กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
 วิทยาลัย. 
คณะอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
 อุบลราชธานี. (2549). ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร. อุบลราชธานี: ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป 
 จ ากัด. 
จรวยพร ธรณินทร์. (2550). ความส าคัญของคนไทยกับภาษาไทย. การบรรยายพิเศษ เร่ือง การ
 ฝึกอบรมของสมาคมวิชาชืพนักจัดรายการวิทยุ -โทรทัศน์ไทย. กรุงเทพฯ: โรงแรม
 รัตนโกสินทร์. 
จรัลวิไล จรูญโรจน์. (2549). ภาษาศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และ อัมพร ทองใบ. (2555). ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน์. (2532). การพูดส าหรับผู้น า. กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์. 
ชวน เพชรแก้ว และคณะ. (2552). การใช้ภาษา. พิมพ์คร้ังที่ 2. สงขลา: มงคลการพิมพ์.  
ฐะปะนีย์ นาครทรรพ และคณะ. (2546). การพัฒนาการอ่าน. นนทบุรี: ไทยร่มเกล้า. 
เดนนิส แมคเควล. (2005). ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน. แปลโดย ศิริชัย ศิริกายะ และ กาญจนา แก้ว
 เทพ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง. (2550). การพัฒนาทักษะการเขียน. กรุงเพพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
ทัศนีย์ ศุภเมธี. (2537). ความรู้ทั่วไปส าหรับการใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ธนะการพิมพ์.  
นพดล จันทร์เพ็ญ. (2557). หลักการใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: เจเนซิส. 
นภาลัย สุวรรณธาดา และ อดุล จันทรศักดิ์. (2550). เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือ
 โต้ตอบ และรายงานการประชุม. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.  
นิพนธ์ ศศิธร และคณะ. (2528). หลักการเตรียมตัวก่อนพูด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
นิสา ศักดิ์เดชยนต์ ยุพา ส่งศิริ และ ใจเอ้ือ บูรณะสมบัติ. (2526). ภาษาศาสตร์ส าหรับครู. กรุงเทพฯ: 
 หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู 
บันลือ พฤกษะวัน. (2533). มิติใหม่ในการสอนอ่าน. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิชย์ 
ปรมะ สตะเวทิน. (2546). หลักนิเทศศาสตร์. กรุงเทพฯ: รุ่งเร่ืองสาส์นการพิมพ์. 
ประพนธ์ เรืองณรงค์ และคณะ. (2545). แบบฝึกการพัฒนาทักษะ. กรุงเทพฯ: พัฒนาการศึกษา. 
 



 

198 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

ประยุทธ กุยสาคร. (2527). ภาษาไทยเชิงภาษาศาสตร์. กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการ
 ฝึกหัดครู. 
ปราณี บุญชุ่ม และภาสกร เกิดอ่อน. (2533). หลักภาษาและการใช้ภาษา. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.   
ผะอบ โปษะกฤษณะ. (2532). ลักษณะเฉพาะของภาษาไทยการเขียนการอ่าน-การพูด-การฟัง 
 และราชาศัพท์. พิมพ์คร้ังที่ 4. กรุงเทพฯ: บ ารุงสาสน์.  
พระธรรมกิตติวงศ์. (2551). การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน .กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
 วิทยาลัย. 
ภินท์ ภารตาม. (2557). เอนหลังฟัง: ศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง. กรุงเทพฯ: สวนเงินมีมา.  
มยุเรศ รัตนานิคม. (2542). สัทศาสตรกับการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ . สกลนคร : ภาควิชา
 ภาษาต่างประเทศ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสกลนคร 
มาลินี ชาญศิลป์ และคณะ. (2537). ภาษาไทย 2. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ยรรยง มีสติ. (2525). การใช้ภาษาไทย. มหาสารคาม: อภิชาตการพิมพ์. 
ยรรยง มีสติ. (2544). เร่ืองสั้นการศึกษาเชิงความคิดเห็น.  สุ รินทร์: คณะมนุษยศาสตร์และ
 สังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสุรินทร์. 
ยุพร แสงทักษิณ. (2531). วรรณกรรมปัจจุบัน ท 022. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
รัญจวน อินทรก าแหง และคณะ. (2523). การอ่านและพิจารณาหนังสือ. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์. 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์
 พับลิเคชั่น. 
เริงชัย ทองหล่อ. (2556). หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง. 
วรรณี โสมประยูร. (2544). การสอนภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
วัลลภา วิทยารักษ์. (2541). หลักภาษาเพ่ือการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
วิจิตร อาวะกุล. (2539). การพูด การฟัง และการประชุมที่ดี. พิมพ์คร้ังที่ 4. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนา
 พานิช. 
วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์. (2524). ภาษาและภาษาศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
วิสูตร แสงอรุณเลิศ. (2554). มองไกล บนไหล่ยักษ์. กรุงเทพฯ: สต็อกทูมอร์โรว์. 
ศิลป์ ชินศิรประภา. (2558). อะเดย์. กรุงเทพฯ: อะบุ๊ค. 
สนิท ตั้งทวี. (2528). การใช้ภาษาเชิงปฏิบัติการ. พิมพ์คร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ: โอ.เอส.พร้ินติ้งเฮ้าส์. 
สนุกดอทคอม. (2553). คนไทยกับภาษาไทย. (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อ 28 เมษายน 2559. จาก  
 http://webboard.sanook.com/forum/?topic=3341721. 
สมบัติ จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์. (2550). กลเม็ดการอ่านให้เก่ง. พิมพ์คร้ังที่ 4. กรุงเทพฯ: 
 สถาพรบุ๊คส์. 
สมิต สัชฌุกร. (2551). การเขียนเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์.  
สวนิต ยมาภัย. (2552). ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์. 
ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ . (2505). วารสารวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ : ศูนย์
 ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4


 

199 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

ส านักนายกรัฐมนตรี .(2539). ระเบียบส านักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526.  กรุงเทพฯ: 
 สูตรไพศาล. 
สิริชัย วงษ์สาธิตศาสตร์ และคณะ. (2552). สิ่งเร้าที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: ประชาชน. 
สุจริต เพียรชอบ. (2537). การพัฒนาทักษะการเขียน. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.  
สุทธิชัย ปัญญโรจน์. (2556). พูดขั้นเทพฯ. กรุงเทพฯ: เพชรประกาย.  
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ และอุดม หนูทอง. (2524). การเขียน. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์. (2551). หลักและวิธีสอนอ่านภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
สุพรรณ ีวราทร. (2545). การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สุรจิต จามรมาน. (2536). เพลงดอกไม้บานบนลานหิน. อนุสาร. กรุงเทพฯ: อสท. 
สุรีย์ คงคากุล. (2533). ภาษาไทยธุรกิจ. ปัตตานี: เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี.  
เสนีย์ วิลาวรรณ. (2519). หนังสือเรียนพัมนาทักษะทางภาษา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
                   . (2546). การพัฒนาทักษะภาษา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.  
อรอุมา มุกสิกสาร. (2559). ภาษาไทยพ้ืนฐาน. กรุงเทพ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
อรุณีประภา หอมเศรษฐี. (2528). เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์. 
อวยพร พานิช และคณะ. (2543). ภาษาและหลักการเขียนเพ่ือการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
 มหาวิทยาลัย. 
อัครา บุญทิพย์. (2525). การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ธเนศวรการพิมพ์.  
อัมพร ทองใบ. (2540). เอกสารเสริมทักษะการอ่าน และแบบฝึกหัดการอ่านส าหรับนักเรียน ระดับ
 มัธยมศึกษา. เพชรบุรี: โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ.  
อุดม วิโรตม์สิกขดิตย์. (2547). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
เอกฉัท จารุเมธีชน. (2539). การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  
Diana Hacker and Betty Renshaw. (1979). A Practical Guide for Writers. Cambridge. 
 MA. Winthop Publishers.  
Hamilton, Cheryl.  (1999) .Essentials of Public Speaking.  USA:  Wadsworth Publishing 
 Company. 
Schramm, Wilbur. (1973). Channel and Audience in Handbook of Communication.  
 Chicago: Renelly College Publishing Company. 
Williams Eddie. (1984). Reading in the Language Classroom. London: Mcmillan 
 Publishers. 
 
 
 



 




	ปกหน้า
	1. ใบรองปก
	2. คำนำ
	3. สารบัญ
	4. แผนบริหารการสอน
	5. บทที่ 1
	6. บทที่ 2
	7. บทที่ 3
	8. บทที่ 4
	9. บทที่ 5
	10. บทที่ 6
	11. บรรณานุกรม
	Doc1
	ปกหลัง

