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๑๑๓ – ๑๐๘ 
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร



      การฟัง

           อ.สุพิชฌาย์  นพวงศ์ ณ อยุธยา



เนื้อหาส าคญั
ความหมายและความส าคัญของการ
ฟัง
ขั้นตอนและกระบวนการการฟังเพื่อ
รับสาร

ขั้นตอนและกระบวนการฟัง

ความส าคัญของการฟัง

จุดมุ่งหมายของการฟัง



เนื้อหาส าคญั

ปัจจัยที่ช่วยให้การฟังเกิดสัมฤทธิผล

มารยาทการฟังที่ดี

การฟังประเภทต่างๆ 

การฟังค าบรรยาย

ปัญหาและอุปสรรคในการฟัง

แนวทางการแก้ปัญหาในการฟัง



ความหมายและความส าคัญของการฟัง

การฟัง หมายถึง การรับรู้เรื่องราว
ต่าง ๆ จากแหล่งของเสียง แล้วผู้ฟังเกิด
การรับรู้ความหมายของเสียงที่ได้ยิน 

จากนัน้ท าความเขา้ใจวตัถุประสงค์ของผู้
พูด ประเมินคา่สารที่ได้ฟัง และน าสารที่ได้
จากการฟังไปปฏิบตัิให้เกิดประโยชนใ์น

ชีวิตประจ าวันของตน



 ขั้นตอนและกระบวนการการฟังเพื่อรับสาร
การฟังท่ีดีมีประสิทธิภาพคือ การ

ฟังอย่างมีวิจารณญาณ คือ การฟังท่ีมี
ประสิทธิภาพ นอกจากการฟังเพื่อการรับ
สารแล้ว  ต้องมีการวิเคราะห์ ใคร่ครวญ 
วินิจฉัย ประเมินค่า และเพื่อใช้ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจ าวันอย่างแท้จริงตามจุดมุ่งหมาย
ท่ีตั้งไว้ทุกประการ

ไดย้ิน 
รับฟงั 

(รับสาร)
ท าความเข้าใจ    

น าไปใช้ให้เกดิ
ประโยชน์



ขั้นตอนและกระบวนการฟัง

ขั้นได้ยิน
เสียง 

ขั้นรับรู้ ขั้นตคีวาม

ขั้นเข้าใจ
ขั้นพิจารณา
หรือขั้นเชื่อ

ขั้นการ
น าไปใช้ 



ความส าคัญของการฟัง

๑.การฟังเป็นกระบวนการรับสารท่ีเราใช้มากท่ีสุดในชีวิตประจ าวัน

๒.การฟังเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการแสวงหาความรู้ทุกสาขาวิชา  

๓.การฟังเป็นทักษะส่งเสริมความคิดและความฉลาดรอบรู้ เป็นพหูสูต
(ผู้สดับรับฟังมาก) ท าให้ประสบความส าเร็จและก้าวหน้าในหน้าท่ีการ 
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ความส าคัญของการฟัง
๔.การฟังช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ส่ิงท่ีแปลกใหม่โดยการ 
  วิเคราะห์ ตีความ น ามาประยุกต์ปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม 
  เกิดความงอกงามทางความรู้ ความคิด และสติปัญญา

๕.การฟังเป็นทักษะท่ีก่อให้เกิดความสนุกสนาน

๖.การฟังช่วยให้ผู้รับสารเป็นผู้พูดและผู้เขียนท่ีมีประสิทธิภาพ และ
  ประสิทธิผล



จุดมุ่งหมายของการฟัง

เพื่อให้เกิดความรู้

เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินและซาบซึ้งใจ

เพื่อให้ได้คติชีวิตหรือจรรโลงใจ



ปัจจัยที่ช่วยให้การฟังเกิดสัมฤทธิผล

ปัจจัยท่ี
ช่วยให้การ
ฟังเกดิ

สัมฤทธิผล

ประสบการณ์

วุฒิภาวะ

สติปัญญา /
การประมวล
ข้อมูลอย่างมี

เหตุผลการฝึกฝน
ตนเองอยู่เป็น

นิจ

การปลูกฝัง
นิสัยรักการฟัง

ความคิด
สร้างสรรค์



มารยาทการฟังที่ดี
•  มีความตั้งใจและพร้อมทีจ่ะฟงั
• มีสมาธิ ติดตามเนื้อหาที่ฟังโดยตลอด
• มีจิตใจเป็นกลาง ไม่มีอคติในทางใดทางหนึ่งที่จะ 
  น าไปสู่การจับผิด
• ให้เกียรติผู้พูด ไม่แสดงกิริยาดูหมิ่นหรือก้าวร้าว
• ไม่แสดงอาการใด ๆ เป็นการรบกวนสมาธิของผู้พูด
  หรือผู้รว่มฟัง



มารยาทการฟังที่ดี
• บันทึกเรื่องราวที่ได้ฟังอย่างถูกต้องตามล าดับ
• มีความส ารวมในการนั่งฟังด้วยที่นั่งที่สุภาพเรียบร้อย 
  ถูกต้องตามวัฒนธรรม 
• ไม่แสดงอาการง่วงเหงาหาวนอน
• หากมีข้อสงสัยจะถาม ควรรอจังหวะที่เหมาะสม 
  ขออนุญาตถามด้วยน้ าเสียงสุภาพ ไม่ควรประชดประชัน
   หรือลองภูมิ



การฟังประเภทต่างๆ 

การฟังการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล และการ
สื่อสารภายในกลุ่ม

การฟังการสื่อสาร
สาธารณะ

การฟัง

สื่ออิเล็กทรอนิกส์



การฟังค าบรรยาย

 ค าบรรยาย หมายถึง การพูดชี้แจงหรืออธิบาย
เรื่องราวต่าง ๆ ให้ฟังหรือเขียนเพื่อชี้แจง หรืออธิบาย
เรื่องราวต่าง ๆ ให้อ่านโดยเฉพาะข้อความที่เป็นความรู้



หลักการฟังค าบรรยาย

ข้ันก่อนการฟังค าบรรยาย 

• ผู้ฟังควรตระหนักถึง
จุดมุ่งหมายการฟังให้ชัดเจน
ว่า การฟังค าบรรยายเป็นการ
ฟังเพื่อความรู้ในศาสตร์หรือ
วิชาการต่าง ๆที่ตนก าลัง
ศึกษาอยู่ขณะนี้

• ผู้ฟังต้องทราบว่า การฟังค า
บรรยายครั้งนี้ จะฟังจาก
บุคคลที่เป็นผู้ส่งสารโดยตรง 
หรือ ฟังจากสื่อ

• ผู้ฟังต้องเตรียมความรู้
พื้นฐานเก่ียวกับเรื่องที่ฟัง

• ผู้ฟังควรเลือกที่น่ังให้
เหมาะสม ควรนั่งในต าแหน่ง
ที่มองเห็นผู้พูด และได้ยิน
เสียงผู้พูดชัดเจน

• ผู้ฟังควรเตรียมอุปกรณ์ต่าง 
ๆ ให้ครบถ้วน เช่น ดินสอ 
ปากกา สมุดบันทึก เป็นต้น

ข้ันขณะฟังค าบรรยาย 

• ผู้ฟังต้องต้ังใจฟังค าบรรยาย
• ผู้ฟังต้องมีสมาธิขณะที่ฟัง
• ผู้ฟังต้องมีมารยาทในการฟัง
• ผู้ฟังต้องมีปฏิกิริยาสัมพันธ์

กับผู้พูด เช่น การพยักหน้า 
สั่นศีรษะ ย้ิม เป็นต้น

• ผู้ฟังควรวางใจเป็นกลาง
• ผู้ฟังควรจดบันทึก

สาระส าคัญของการบรรยาย

ข้ันหลังการฟังค าบรรยาย 

• ผู้ฟังควรทบทวนเรื่องราวที่
บันทึกไว้ขณะที่ฟังในทันทีที่มี
โอกาส

• ผู้ฟังควรน าเนื้อหาสาระของ
ค าบรรยายที่ได้ฟังไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์

• ผู้ฟังควรน าเนื้อหาสาระที่ฟัง
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพื่อน ๆ เพื่อให้มีความคิด
กว้างไกลมากย่ิงข้ึน



ปัญหาและอุปสรรคในการฟัง

 เกิดจากผู้ฟัง
- ขาดสมาธิ  ขาดการใฝ่รู้ ไม่มีแรงแรงจูงใจที่จะฟัง
- ขาดพื้นความรู้ทีจ่ าเป็นตอ่การรับสารครั้งนั้น
- ขาดความเปน็กลาง  ขาดความอดทน อดกลัน้ 
  และการควบคมุอารมณ์เท่าที่ควร
- ขาดความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา



เกิดจากผู้พูด
      - ขาดความรู้ความเข้าใจสารอย่างแท้จริง
        ขาดความแม่นย าในเนื้อหา
      - ขาดกลวิธีน าเสนอที่เหมาะสม
      - พูดเสียงเบา พูดช้า หรือเรว็เกินไป
      - มีบคุลิกภาพไม่ดีไม่มมีนุษยสัมพันธ์
      - ไม่วิเคราะห์ผู้ฟังก่อนการพูด
      - สารที่ฟังมีเนื้อหายากเกินไป 
         ไม่เหมาะสมกับเวลา และสถานการณ์



เกิดจากสาร
- สารที่ฟังมีเนื้อหายากเกินไป 
- ไม่เหมาะสมกับเวลา 
- ไม่เหมาะสมสถานการณ์



    เกิดจากสภาพแวดล้อม
    - สถานที่ฟังมีบรรยากาศไม่เหมาะสม

            - แสงสว่างในห้องที่ฟังเพียงพอ
            - อากาศถ่ายเทไมส่ะดวก
            -  เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง



แนวทางการแก้ปัญหาในการฟัง

- หากไม่มีพืน้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ฟงั ก็ควรหาหนังสืออา่น 
  เพิ่มเติม
- ใช้อุปกรณ์ในการช่วยฟัง เช่น สมดุ ปากกา แถบ
  บันทึกเสียง เครื่องบนัทึกเสียง
- ฝึกฟังบ่อยๆ
- ต้องฝึกตนเองให้มีความอดทน



ค าถามท้ายบท
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