
องคความรู 
ทักษะการสื่อสาร : ดานการเจรจาโตตอบ 

 
ความหมายของการสื่อสาร  
 การติดตอส่ือสารเปนกระบวนการรับและการถายทอดขอมูล หรือเนื้อหาสาระตางๆ ที่บุคคลตองการ 

หรือเกี่ยวของกัน จากบุคคลหน่ึงไปสูบุคคลหนึง่ เพื่อสรางความเขาใจ การชักจูงใจ มุงใหความรู หรือทําใหเกิด

การเปล่ียนแปลงในการกระทําอยางหนึ่งอยางใดตามที่ประสงค ซึ่งการส่ือสารที่ดีสามารถทาํใหเกดิการรวมแรง

รวมใจกัน เกิดประโยชนแกหนวยงานและสังคม  
 
ความสาํคัญของการสื่อสาร 
 ความสําคัญตอมนุษยและสังคม  5  ประการหลักๆ ไดแก 

1. ความเปนสังคม  สังคมขนาดเล็กหรือใหญ มีความสลับซับซอนตางกัน ตองมีการสื่อสารที่มีวธิีการ

แตกตางกนั เพื่อสรางความเขาใจใหเกิดการยอมรับ และปฏิบัติรวมกนั 

2. ชีวิตประจําวัน  มนุษยตองมกีารสื่อสารตลอดเวลา ถาไมใชผูสงสารก็ตองเปนผูรับสาร 

3. อุตสาหกรรมและธุรกิจ  การติดตอส่ือสารประชาสัมพันธ โฆษณา เปนเคร่ืองมือในการจูงใจลกูคา 

ใหเกิดการเขารวมและดําเนนิธุรกิจ 

4. การปกครอง  การเผยแพรขาวสารใหประชาชนรับทราบและเขาใจอยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดความ
รวมมือและการปฏิบัติตามนโยบายและกฏเกณฑของรัฐบาล กอใหเกดิความสงบสขุในสังคม 

5. การเมืองระหวางประเทศ การส่ือสารระหวางประเทศอยางรวดเร็วทาํใหกาวทันสถานการณโลก 

และสามารถสรางความเขาใจอันดีระหวางคนในประเทศและประเทศอ่ืนๆ  

 

วัตถุประสงคของการสื่อสาร  โดยทัว่ๆ ไปการส่ือสารมวีัตถุประสงคดังนี ้

 1.  จุดมุงหมายของผูสงสาร  เพื่อแจงใหทราบ แจงใหปฏิบัติตาม หรือดําเนนิการในสวนที่เกีย่วของ   

สอนหรือใหการศึกษา  สรางความพอใจและใหความบันเทงิ  เสนอหรือชักจูงใจ ฯลฯ 

 2.  จุดมุงหมายของผูรับสาร  เพื่อทราบ  ศึกษา  กอใหเกดิความพอใจ และเพื่อกระทาํหรือตัดสินใจ ฯลฯ

สําหรับวัตถุประสงคของการส่ือสารในองคการ มีดังนี ้

 1.  เพื่อใหหรือรับขาวสาร ขอเท็จจริงดานตางๆโดยมุงใหความรูและสรางความเขาใจที่ถูกตอง 

 2.  เพื่อจูงใจใหเกิดความรวมมือ สรางกําลังใจแกผูที่เกีย่วของนําไปสูความสัมพันธอันดี 

 3.  เพื่อกระตุนและโนมนาวจิตใจใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามแผนที่วางไว 

 
องคประกอบการสื่อสาร 
 1.   ผูสงสาร หมายถงึ ผูพูด ผูเขียน หรือเจาของขอความ หรือความคิด 
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 2.   สารหรือขอมูล หมายถึง ตัวขาวสาร ขอมูล หรือเร่ืองราวที่ผูสงสารสงไปยังผูรับสาร  

เปนเร่ืองราวตางๆ ในรูปของขอมูล ความรูสึก ความคิดเห็น ฯลฯ โดยทัว่ไปหมายถงึส่ิงเรา สาระหรอืเร่ืองราวที่ผู

สงสารสงออกไป  

 3.   ส่ือ/ชองทาง หมายถึง เคร่ืองมือที่ใชในการส่ือสารเปนตัวกลางนาํสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร ซึ่ง

อาจเปนคําพดู  คําส่ังดวยวาจา  ระเบียบขอบังคับ วทิย ุโทรทัศน หนังสือพิมพ ภาพสัญลักษณ การแสดงทาทาง

ตางๆ 

 4.  ผูรับสาร หมายถงึ ผูที่รับขาวสารนั้น เชน ผูฟง ผูรับคําส่ัง ฯลฯ  

  5.  ขอมูลยอนกลับ หรือปฏิกิริยาตอบสนอง หมายถงึ การเปล่ียนแปลงทาท ีหรือพฤติกรรมของผูรับสาร

ที่แสดงออกมาใหผูสงสารไดรับทราบ  
 
วิธีการสื่อสาร 

1. การสื่อสารดวยวาจา (ภาษาพูด) คือ การพดูที่เปนประโยค มีจังหวะจะโคน น้ําเสียงมทีั้งเบาและ

คอย มีความเร็วหรือชาของการพูด  

2. การสื่อสารดวยกิริยาทาทาง (ภาษากาย) เชน การกลอกตา การจองตา การพยกัหนา การกมโคง 

การแสดงออกทางสีหนา การสัมผัส และการใชมือ 

3. การสื่อสารดวยลายลักษณอักษร (ภาษาเขียน) ไดแก สัญลักษณ และรูปภาพตางๆ 

 การจะเลือกวธิีการสื่อสารนีม้ีปจจัยเกีย่วของอีกมากมาย ทัง้นี้จะข้ึนอยูกับผูส่ือ และผูรับส่ือตลอดจน

เหตุการณแวดลอมตางๆที่เกี่ยวของอีกดวย บางคร้ังการส่ือความหมายอาจจะตองใชทั้ง 2 หรือ 3 วิธี รวมกนั

เพื่อใหการส่ือนั้นมนี้าํหนักและมีความหมายลึกซึง้ข้ึนเปนตน และเมื่อมีการสงสารแลวยังตองสังเกตปฏิกิริยา

ยอนกลับของผูรับ เพื่อทีจ่ะทําใหทราบวาขาวสารที่สงไปนั้นบรรลุเปาหมายเพยีงใด ปฏิกิริยายอนกลับนี้อาจจะมี

ทั้งพอใจ ไมพอใจ หรือมีความเขาใจมากนอยเพียงใดอีกดวย 
 
ประเภทของการสื่อสาร  แบงไดเปน 4 ประเภท ดังนี ้

 1. การสื่อสารภายในตนเอง หมายถงึ บุคคลผูนั้นเปนทั้งผูสงและผูรับในขณะเดียวกนั  

 2. การสื่อสารระหวางบุคคล เปนการส่ือสารระหวางคน 2 คน เชน การสนทนา หรือ การโตตอบ

จดหมายระหวางกนั เปนตน 

 3. การสื่อสารแบบกลุมชน เปนการส่ือสารระหวางบุคคลกับกลุมชนซ่ึงประกอบดวยคนจํานวนมาก เชน 

การสอนในหองเรียนระหวางครูเพียงคนเดียวกับนักเรียนทั้งหอง หรือระหวางกลุมชนกับบุคคล เชน กลุมชนมา

รวมกันฟงคําปราศรัยหาเสียงของผูสมัครรับเลือกต้ัง เปนตน 

 4. การสื่อสารมวลชน เปนการส่ือสารโดยการอาศัยส่ือมวลชนประเภทวทิย ุโทรทัศน ภาพยนตร และส่ือ

ส่ิงพิมพตาง ๆ เชน นิตยสาร หนังสือพิมพ แผนพับ แผนโปสเตอร ฯลฯ   เพื่อการติดตอไปยังผูรับสารจํานวนมาก

ซึ่งเปนมวลชนใหไดรับขอมูลขาวสารเดียวกันในเวลาพรอม ๆ หรือไลเล่ียกัน 
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ทิศทางของการสื่อสาร  
 1.  จากเบื้องบนลงสูเบ้ืองลาง   เปนการติดตอส่ือสารจากผูบังคับบัญชาลงมาสูผูใตบังคับบัญชา  เพื่อ

เปนการสงหรือถายทอดขอมูลหรือส่ังงานมายงัผูปฏิบัติงาน การใชส่ือในการสื่อการจากเบ้ืองบนลงสูเบ้ืองลาง  

การสื่อสารลงลางมีความสําคัญมาก ถาส่ือสารลงมาสูผูปฏิบัติไมชัดเจนแลว  จะเกิดปญหาความสับสนหรือการ

เบ่ียงเบนขาวสารได   

  2.  จากเบื้องลางข้ึนสูเบ้ืองบน  เปนการส่ือสารจากผูใตบงัคับบัญชาไปยังผูบังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบ

งานหรือดูผลยอนกลับ วางานที่ไดปฏิบัติไปแลวไดผลเปนอยางไร การสงขาวสารข้ึนบนจึงมีลักษณะเปนการรวบ

รัด มีการตรวจสอบอยางดี  ตัดใหส้ันลง  

 3.  ระดับเดียวกัน  เปนการติดตอส่ือสารระหวางผูรวมงาน เปนการสนบัสนุนใหเกิดการรวมมือการ

ทํางานและการทํางานเปนทมี 

   

รูปแบบการสื่อสารระหวางบุคคลโดยทั่วไปม ี2 ระบบ  ไดแก 

1. การติดตอส่ือสารแบบทางเดียว หมายถึงการที่ผูสงสารไดแจงหรือเสนอขอมูลใหผูรับสารทราบ เพื่อ

แนะนาํ บอกกลาว ซึ่งฝายรับจะไมมีโอกาสไดสอบถาม หรือปรึกษาหารือกับผูสงสาร 

 
 2.  การติดตอส่ือสารแบบสองทาง เปนการส่ือสารทีม่กีารโตตอบระหวางผูรับสาร และผูสงสาร โดยทั้ง

สองฝายมีโอกาส พบปะ ชี้แจง ทําการตกลง ทบทวนความเขาใจ เปนตน   การสรางความสัมพนัธตอกันควรใช

การติดตอส่ือสารแบบสองทางในทุกระดับช้ันการบังคับบัญชา การติดตอส่ือสารที่ตรงไปยังฝายใดฝายหนึง่เพียง

ฝายเดียว  หากไมมีการโตตอบกลับมา  หรือไมมีการตรวจสอบยอนกลับมาแลว  โอกาสทีจ่ะเกิดการผิดพลาดใน

การทาํงานก็มมีาก  และยังทาํใหการทาํงานในหนวยงานไมมีประสิทธภิาพ    

 

 ในปจจุบันน้ีหนวยงานหรอืองคการสมัยใหมจะไมนยิมใชการสื่อสารทางเดียว  แตจะใช 
“การสื่อสารสองทาง”  สามารถโตตอบหรือสื่อสารยอนกลับไปได  การสื่อสารสองทางนี้    นอกจากจะเปน

ผูสงสาร สาร สื่อ/ชองทาง ผูรับสาร 

ผูสงสาร/ 
ผูรับสาร 

สาร 

 

ผูรับสาร/ 
ผูสงสาร 

สื่อ/ชองทาง สาร 

สื่อ/ชองทาง 



 4 

 
ปญหาอุปสรรคและผลลพัธของการสือ่สาร 
  1.  ดานตัวบุคคล  ไดแก  การขาดทักษะในการส่ือความ  ใชภาษาและถอยคําทีย่ากเกนิไป  มีอคติ  มี

ความลําเอียงเพราะรักหรือเพราะเกลียด ฯลฯ 

 2.   ดานขาวสารหรือขอมูล  เชน  ขอมูลคลุมเครือ  ยากแกการเขาใจ  มกีารกล่ันกรอง ตอเติม  จน

เบ่ียงเบนไปจากเดิม ฯลฯ 

  3.  ดานส่ือความหมาย  อาทิ  คําพูดที่เคลือบแฝง  ภาษาทาทาง  สัญลักษณเพราะถึงแมวาสัญลักษณ

หลายอยางเปนสากลที่มีคนเขาใจกันอยางกวางขวาง แตการเขาใจอาจข้ึนอยูกับคนบางกลุมเทานัน้  ถานําไปใช

กับกลุมคนอ่ืนอาจไมเขาใจหรือเขาใจผิดได 

 4. ดานส่ิงแวดลอม  เสียงรบกวน  ระยะทางของการติดตอส่ือสาร  ถาผูสงและผูรับสารอยูหางไกลกนั

มาก และตองอาศัยคนกลางสงขอมูลยอมทําใหการสงขอมูลมีการลาชา และขอมูลบิดเบือนได 

 

 

 
  

 จากปญหาและอุปสรรคดังกลาวจะกระทบตอผลลัพธของการสื่อสารในเชิงบวกและเชิงลบ ดังนี ้

  ผลเชิงบวก      ผลเชิงลบ 

 1.  เกิดความเขาใจที่ถกูตอง    1.  เกิดความเขาใจผิดพลาด 

 2.  เกิดความพอใจของคูสนทนา    2.  เกิดความไมพอใจของคูสนทนา 

 3.  เกิดความรูสึกประทับใจ    3.  เกิดความรูสึกไมประทับใจ 

 4.  เกิดความรูสึกวาคูสนทนาใหเกยีรติและยอมรับ   

 5.  ความตองการมาติดตอในคร้ังตอๆไป   4.  ไมตองการติดตอดวย 

 6.  เกิดความสัมพนัธเปนเครือขายการทาํงานในอนาคต 5.  ไมสามารถสรางเครือขายการทํางาน  

 

ผูรับสาร สาร 
ส่ือ/

ชองทาง 
ผล บวก/ลบ 

ผลระยะส้ัน/ยาว 

feedback 
feedback 

feedback 

ผูสงสาร ชุมชน/องคกร 
สังคม 

ใคร กลาวอะไร ชองทางใด ถึงใคร ไดผลอะไร กระทบกับใคร 



 5 

ประสิทธิภาพในการสื่อสาร  ข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการไดแก 

 1.  ระดับความรู (Knowledge) ผูสงสารและผูรับสารที่มคีวามรูใกลเคียงกนัในเร่ืองที่ตองการจะส่ือสาร   

อาจงายตอการทําความเขาใจกัน 

 2.  ทัศนคติ (Attitude) การที่ตางฝายตางมีทัศนคติที่ดีตอการสงและการรับ ยอมมีโอกาส 

พิจารณาตามความเปนจริงไดดีกวาการมีทัศนคติเชิงลบตอกัน ซึง่อาจนําไปสูการตัดสินใจดวยอารมณที่ไม

เหมาะสม 

 3.  ระดับสังคมและวัฒนธรรม (Social Cultural System) ผูสงสารและผูรับสารที่เขาใจระบบสังคม 

วัฒนธรรมของผูที่มาติดตอกัน จะสามารถเลือกวธิีการ จัดเนื้อหาสาระ รูปแบบที่ติดตอใหสอดคลองเหมาะสมได 

 

ภาษาท่ีใชในการสื่อสาร  ควรเลือกใหเหมาะกับบุคคลเปาหมายของการติดตอส่ือสาร 

ภาษาที่ใช เชิงบวก เชิงลบ 

1.  ภาษาพูด สุภาพ, ชัดเจน, มีหางเสียง มคํีาขานรับ 

ครับ/คะ, ส้ัน เขาใจงาย ตรงประเด็น 

ส้ันหวน, ไมสุภาพ 

,พูดคลุมเครือไมเนนประเด็นที่ตองการ

ส่ือสาร 

, อธิบายความยืดเยื้อแตไมตรง

ประเด็น 

การฟง ต้ังใจฟง 

คิดตาม 

ขานรับหรือสอบถามกลับตามความ

เหมาะสม 

ไมต้ังใจฟง 

ฟงแลวไมเก็บประเด็น 

พูดแทรก 

การโตตอบ ถาฟงไมเขาใจใหถามอยางสุภาพ จนม่ันใจ

ในสาระสําคัญของการสื่อสาร 

ตอบกลับแบบประชดประชันหรือ ทา

ทาย 

2. ภาษากาย สุภาพ ทาทีเปนมิตร จริงใจ 

ยิ้มแยมแจมใส 

สบตาคูสนทนาตามสมควร 

แตงกายเหมาะสม 

ยืนและนั่งในทาที่เหมาะสมกับคูสนทนา 

ทาทีไมสํารวม 

หนาตาบูดบ้ึงไมควบคุมอารมณ 

ไมมองหนาคูสนทนา  

แตงกายไมเหมาะสม 

ยืนและนั่งในทาที่ไมเหมาะสม 

กระแทกหูโทรศัพท 

การ โตตอบ สบตาคูสนทนา ทาทีเปนมิตร 

ใหบริการตามประเด็นที่ผูรับบริการ

ตองการ ตอบรับหรือปฏิเสธดวยทาที

สุภาพ 

ทาทีไมเต็มใจใหบริการ 

แสดงอาการโตตอบดวยอารมณ 

ทาทีไมเกรงใจ 
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ภาษาที่ใช เชิงบวก เชิงลบ 

3. ภาษาเขียน ใชภาษาเขียนใหตรงกับประเภทหนังสือ 

เชน เร่ืองราชการใชภาษาราชการ 

เขียนเนื้อเร่ืองตรงกับช่ือเร่ืองเขียนอธิบาย

ชัดเจน กระชับ   

ตรงประเด็น เขาใจงาย 

ถูกตองตามแบบฟอรม 

เขียนดวยภาษาพูดหรือไมเหมาะสม

กับประเภทหนังสือ/เร่ือง 

 

เขียนอธิบายยาวมากแตไมชดัเจน 

เขาใจยาก 

ใชภาษาไมเหมาะสมกับผูทีติ่ดตอดวย 

การโตตอบ ใชภาษาเขียนใหตรงกับประเภทหนังสือ  

ตอบตรงประเด็น ชัดเจน เขาใจงาย  

ถูกตองตามแบบฟอรม 

ตอบไมตรงประเด็น 

เขียนตอบแบบทาทาย หรือปฏิเสธแบบ

ตัดญาติขาดมิตร 

 
แนวทางการปฏิบัติเพื่อการสื่อสารดานการเจรจาโตตอบเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ  มดัีงนี ้

 1.  รูข้ันตอนของการส่ือสาร  มีความต้ังใจ   ความเขาใจ การยอมรับ และนาํไปสูการปฏิบัติใหตรงตาม

เปาหมายของการสงสารไดใหเกิดประสิทธภิาพ    

 2.  ใชภาษาธรรมดาที่ใชอยูประจํา  

 3.   รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา จะสามารถรูและเขาใจจิตใจ รวมถงึความคิดซึ่งกันและกันเปนอยางดี 

สามารถคาดการณลวงหนาไดวาคูส่ือสารจะโตตอบมาอยางไร  

 4.  เขาใจภาษาทาทาง  

 5.  เรียนรูวิธีรับและวิธีใหผลยอนกลับ  การศึกษาวา ขาวสารที่สงไปนัน้ ผูรับขาวสารเขาใจหรือไม และ

ตองรีบแกไขหากการส่ือสารลมเหลว สวนการตรวจสอบที่ใชกนัมากคือ “การดูผลยอนกลับ” (Feedback) ซึ่งทาํ

ไดโดยการเปดโอกาสหรือกระตุนใหผูรับสารสามารถส่ือสารยอนกลับมาใหไดสม่ําเสมอ   

 6.  พัฒนานิสัยการฟงที่ดี  ควรฟงทั้งความหมายของการพูด และการแสดงความเห็นประกอบของผูพูด 

และตองดูวามคีวามหมายซอนอยูในคําพดูเหลานั้นหรือไม  ทกัษะการฟงที่ดี สามารถลดความเขาใจผิด ความ

ขัดแยงในการปฏิสัมพันธกับคน การใชความคิด การจับประเด็น ฝกความจาํ และฝกฝนการจดจอแนวแนกับส่ิง

ใดส่ิงหนึง่ไดอยางมีประสิทธภิาพ  ไมควรแสดงความรําคาญไมอยากฟงหรือฟงแบบขอไปที โดยไมไดสนใจในสิง่

ที่ผูอ่ืนพูดจริง ๆ เปล่ียนเร่ืองพูดหรือคุยเร่ืองอ่ืนแทรกขัดจังหวะ ไมควรคิดเอาเองวาเขาคงเขาใจเหมือนอยางที่

ตนเองเขาใจ ควรสื่อสารอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพือ่ใหมั่นใจวาเขาเขาใจในส่ิงที่เราพูดจริง ๆ  

  
การพัฒนาทักษะการเปนผูฟงและผูพดูที่ดี 
ทักษะการเปนผูฟงที่ดี 
 การสื่อสารที่ใชชองทางดานการเจรจาโตตอบ ผูที่จะรับสารไดอยางถกูตอง ชัดเจนจนสามารถนําไป

ดําเนนิการหรือปฏิบัติไดจะตองเปนผูที่มทีักษะของการเปนผูฟงที่ดี ดังนี ้
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           1.  ควรฝกความอดทนในการเปนผูฟงที่ดี เนื่องจากโดยธรรมชาติแลวมคีวามเปนไปไดสูงที่ผูฟง

จํานวนมากอาจเกิดอาการ “ใจลอย” เนื่องจากเบ่ือหนายกับส่ิงทีฟ่งและมีส่ิงอ่ืนทีน่าสนใจใหชวนคิดมากกวา 

หรือ “พูดแทรก” เนื่องจากรูสึกวาผูพูดนัน้พูดชา ไมทนัใจ โดยอาจใชวธิี “ดวนสรุป” จากความคิดของตนแทนการ

ฟงอยางต้ังใจจนจบ ซึง่อาจสงผลกระทบตอการทํางานที่ผิดพลาด เขาใจผิด อันเนือ่งมาจากการฟงที่ขาด

ประสิทธิภาพ 

           ควรฝกโดยการกําหนดใหมีชวงเวลาหนึ่งในแตละวันต้ังใจฟงส่ิงที่ผูอ่ืนพูด อาจฝกฝนจากการฟงเทป 

บทเรียน หนงัสือเสียงตางๆ โดยต้ังเวลาในการฟงอยางเจาะจง พรอมจดจออยูที่เนื้อหาของผูพูดเสมอ นอกจากนี้

ควรฝกฝนทักษะการฟงโดยใชสถานการณที่ทาํใหการฟงเปนไปอยางยากลําบาก เชน ในสถานทีท่ี่มีส่ิงเรา หรือ

ส่ิงรบกวนภายนอก ตามสถานที่สาธารณะตางๆที่อาจมีเสียงดังรบกวน หรือมีส่ิงทีน่าสนใจกวาคอยดึงดูดซึ่ง

สงผลใหประสิทธิภาพในการฟงลดลง เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการพัฒนาทกัษะดานการฟงใน

สถานการณทีย่ากลําบากทกุรูปแบบที่ไมสามารถหลีกเล่ียงได เชน ฟงคําอธิบายงานจากหวัหนา ในขณะทีท่ั้ง

หองทํางานเต็มไปดวยเสียงดังในการติดตองาน เปนตน 

  2.  การมีมารยาทในการเปนผูฟง  เปนหลักการสําคัญในการใหเกยีรติผูพูด เปนเหตุใหเกิดการปด

กั้นการเรียนรูจากแหลงตาง ๆ ไปอยางนาเสียดาย รวมทั้งเปนการสรางสัมพันธอันดีตอทั้งผูพูดและผูฟง ทําให

การสนทนานัน้เปนไปอยางสรางสรรคและจบลงดวยดี    

           ควรสบตาผูพูดเสมอ ไมเดินไปเดินมา ลุกนั่งหรือยายที่นัง่ไปมา ในขณะทีก่ําลังฟงผูอ่ืนพูดกับตน ไมพูด

ขัดจังหวะหรือพูดแทรกในขณะท่ีอีกฝายยงัพูดไมจบ โดยหากตองการถามอะไรใหจาํหรือจดประเด็นเอาไวกอน 

หรือหากกลัวลืมจริง ๆ ใหยกมือข้ึนและกลาวขออนุญาตถามดวยน้าํเสียงสุภาพ รูจักจังหวะของการ พูด/ฟง 

ถาม/ตอบ ในการสื่อสาร รูจักเลือกฟงในส่ิงที่สรางสรรคเปนประโยชน  

 3.  การฟงอยางกระตือรือรน ไมใชแตแสดงทาทางภายนอกวากาํลังฟงอยู แตในสมองตองมกีาร

ทํางานถกเถียงและคิดไปดวยอยูตลอดเวลา จะฟงแบบใจลอยคิดถึงเร่ืองอ่ืนไมได    

           ควรตอบสนองการฟงทุกคร้ัง ดวยการแสดงทาทางต้ังใจฟงและตอบรับ “ครับ/คะ” เพื่อใหผูพูดรูวาเรา

กําลังฟงอยู รวมทัง้กระตุนใหเขาต้ังคําถามยอนกลับมาทุกคร้ังหลังจากที่ผูพูดคุยสนทนาเสร็จ หรือพูดทวนส่ิงที่

ไดยินมาซํ้าอีกคร้ังเพื่อเปนการย้ําวาส่ิงที่เขาเขาใจนัน้ตรงกันกับส่ิงที่เราพูดออกไปหรือไม 

 4.  ควรจบัประเด็นโดยต้ังคําถามเพื่อวัดความสามารถในการฟง ความสามารถในการจับประเด็น

เปนตัวช้ีวาการสื่อสารที่เกิดข้ึนนัน้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพหรือไม ผูสงสารสามารถบรรลุเปาหมายในการ

ส่ือสารที่ตองการไปยังผูรับสารหรือไม   ในภาคปฏิบัติหลังจากจบการพดูคุยกันแลวทกุคร้ัง ควรต้ังคําถาม

ทวนซํ้า เพื่อทดสอบวาเขาสามารถจับประเด็นในเนื้อหาที่ฟงไปไดหรือไม ตัวอยางคําถามเชน ในรูปแบบของ ใคร 

ทําอะไร ที่ไหน อยางไร เมื่อไร เวลาใด และเขาจะตองทําอะไรตอไป เปนตน รวมทั้งสามารถต้ังคําถามเพื่อใหเขา

ไดคิดตอยอด เชน ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่ไดฟง จะกอใหเกิดประโยชนในการฝกฝนทักษะการคิดไดอีก

ทาง  

            การพฒันาทักษะการฟงนัน้เปนทกัษะที่ตองเรียนรู ฝกฝน สรางใหเปนนิสัย การพฒันาทักษะการฟงควร

ควบคูกับทกัษะการอาน ทักษะการเขียน และทักษะการพูดอยางสอดรับกัน  
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 การฝกทักษะการฟง มีขอเสนอดังนี ้

1. การฟงทกุคร้ังตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน และไมเลือกฟงเฉพาะเร่ืองทีต่นเองสนใจ 

2. รับฟงขอมูลทัง้หมดกอนตัดสินใจ 

3. ใหความสนใจกับผูพูด 

4. มีการตรวจสอบ หรือตีความหมายทกุคร้ังที่มีการสื่อสาร 

5. เปนการฟงดวยการยอมรับสาระ และความรูสึก 

6. แสดงความสนใจกระตือรือรนที่จะฟง 
7. ขจัดส่ิงรบกวนที่ทาํลายสมาธิในการฟง 
8. ควรฟงพรอมสังเกตภาษา, ทาทางประกอบ จะชวยบอกความนัยได  

 
ทักษะการเปนผูพูดที่ดี 

 การพูดเปนวธิหีนึง่ของการส่ือสาร การถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ ความรูสึก หรือความ

ตองการ ดวยเสียง ภาษา และกิริยาทาทาง เพื่อใหผูรับฟงรับรู เขาใจไดตรงตามจุดประสงคของผูพูด การสื่อสาร

จึงจะบรรลุผลได ผูพูดเปนผูที่จะตองถายทอดความรูสึก ความคิดเหน็ ขอเทจ็จริง ตลอดจนทัศนคติของตนซ่ึง

เกิดจากการสะสมความรู ความคิดและประสบการณทีม่ีคุณคา มีประโยชน แลวรวบรวม เรียบเรียงความรู 

ความคิดเหลานี้ ใหมีระเบียบ เพื่อที่จะไดถายทอดใหผูฟงเขาใจไดโดยงาย โดยใชภาษา เสียง อากัปกิริยาและ

บุคลิกภาพของตนใหมีประสทิธิภาพมากทีสุ่ด ผูพูดจะตองคํานงึถงึมารยาทและคุณธรรมในการพดูดวย  

หลักการพูดที่ดีตองคํานึงถึง 

1. การใชภาษา ตองเลือกใชถอยคําที่เขาใจงายเหมาะสมกับวัยของผูฟง  

2. ออกเสียงพูดใหชัดเจนตามหลักภาษาและความนิยม ดังพอประมาณ อยาตะโกนหรือพูดคอยเกินไป  

3. สีหนา ทาทางยิ้มแยมแจมใส เปนกันเอง ไมเครงเครียด  

4. ทาทางในการยืน นัง่ ควรสงาผาเผย การใชทาทางประกอบการพูดกม็คีวามสําคัญ เชน การใชมือ นิ้ว 

จะชวยใหผูฟงเขาใจเร่ืองราวไดงายย่ิงข้ึน  

5. ตองรักษามารยาทการพูดใหเครงครัดในเร่ืองเวลาในการพูด พูดตรงเวลาและจบทนัเวลา  

6. พูดเร่ืองใกลตัวใหทุกคนรูเร่ือง เปนเร่ืองสนุกสนานแตมีสาระ และพูดดวยทาทางและกิริยานุมนวล เวลา

พูดตองสบตาผูฟงดวย  

7. ไมควรพูดเร่ืองเช้ือชาติ ศาสนา การเมือง โดยไมจําเปน และไมควรพูดแตเร่ืองของตัวเอง  

8. ไมพูดคําหยาบ นนิทาผูอ่ืน ไมพูดแซงขณะผูอ่ืนพูดอยู และไมชี้หนาคูสนทนา พูดดวยวาจาสุภาพ 

9. รักษาอารมณในขณะพูดใหเปนปกติ 

 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%97&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit
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ขอดีและขอจํากัดของการสื่อสารดวยคําพูด 

ขอดี 
1. สรางความเขาใจกับผูพงัไดอยางรวดเร็ว 

2. เปนเคร่ืองมือสรางมนุษยสัมพนัธกบับุคคลอ่ืนที่ไดผลดีที่สุด 

3. สามารถพิสูจนไดวา ส่ิงที่เราส่ือออกไปไดผลหรือไมในทันท ี

4. สามารถดัดแปลงแกไขคําพูดหรือยืดหยุนใหเหมาะสมกับโอกาส เวลา หรือเหตุการณที่เกิดข้ึนได 
ขอจํากัด 
1. การสื่อสารดวยคําพูดอาจถกูจํากัดดวยสภาพแวดลอมตาง ๆ เชนเสียงรบกวน 

2. หากเร่ืองที่ส่ือสารมีความซับซอน หรือเปนนามธรรมที่เขาใจยาก การใชคําพูดเพยีงประการเดียว อาจทาํให

ผูฟงไมเขาใจ ถาใชการเขียนอาจเหมาะสมกวา 

3. สารจากคําพูดอาจเปนสารทีไ่มคงทน กลาวคือ พูดเสร็จก็ผานหายไป ผูฟงก็ไมมีโอกาสฟงซ้ํา ยอมจะนาํมา

เปนหลักฐานไดไมสะดวกนกั 

4. การสื่อสารดวยคําพูด มีโอกาสผิดพลาดในแงขอเท็จจริง หรือผิดพลาดจากเจตนาทีแ่ทจริงของผูพดูไดงาย 
 
คุณธรรมและจรรยามารยาทของผูพดู 
 เปนสภาพนามธรรมประจําตัวมนุษย อันเปนผลมาจากการไดรับการศึกษาอบรม คุณธรรมเปนเคร่ือง

คอยกํากับจิตใจใหต้ังอยูในความดีงาม แสดงออกมาเปนการทํา การพูด การคิด ทีม่ีคุณธรรมประจําใจควบคุม

การแสดงออกใหปรากฏตามแบบที่สังคมกําหนด เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยดีงามอยูเสมอ 

          จรรยามารยาทท่ีตองเนนเปนพิเศษคือ  

 1. ความสุภาพเรียบรอย หมายถงึ ความสุภาพเรียบรอยทัง้ในทาง กิริยาอาการ การแตงกาย และการใช

คําพูด 

 2. ความจริงใจ หมายถึง การใชคําพูดและการแสดงออกในการยกยอง สรรเสริญ แสดงความชืน่ชมหรือ

แสดงความคิดเห็นอ่ืน ๆ ไดพอเหมาะพอควร และตรงกบัความรูสึกทีม่ีอยูในใจของผูพูด ไมควรเสแสรง อยางที่

เรียกวา ปากอยางหนึ่งแตใจอยางหนึ่ง 

 3. ความรับผิดชอบตอการพูดมี 2 ประเภท คือ ความรับผิดชอบทางกฎหมาย และทางคุณธรรม มีขอ

คํานึงถึงคือ  

      1.  การพูดในทุกโอกาส ทุกกรณี ยอมถือเปนพันธะหนาทีท่ี่ตองจะพูดโดยเต็มใจ และต้ังใจ 

      2.  เมื่อไดพูดไปแลววาอยางไร ตองไมลืมวา ตนไดพดูเชนนัน้จริง ๆ และไมพยายามปฏิเสธ 

           คําพูดของตนเม่ือเกดิความเสียหายข้ึน 
 
หลักการรับโทรศัพท   
 ปจจุบันโทรศัพทเปนชองทางของการส่ือสารที่ใชคอนขางมาก เพราะเปนเคร่ืองมือส่ือสารที่สามารถใช

ติดตอส่ือสารไดอยางรวดเร็ว สะดวกสบาย สามารถโตตอบ ซักถามไดทันที ทั้งในสวนของผูโทร. และผูรับ แตมี
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 ข้ันตอนที่พึงปฏิบัติในการรับโทรศัพท มีดังนี้ 

1. เตรียมพรอม โดยเตรียมกระดาษและดินสอไวใกลมือ พรอมที่จะจดบันทึกไดทันที 

2. การตอบรับ ควรรับโทรศัพทโดยเร็วที่สุด ควรจะยกหูรับกอนเสียงกร่ิงคร้ังที่สอง 

3. แสดงตัว  จะชวยใหการสนทนาในการโทรศัพทเร่ิมตนดวยดี และประหยัดเวลาดวย ควรใชถอยคําที่

ชัดเจน สมบูรณและเขาใจงาย กลาวชื่อผูรับ และช่ือหนวยงานดวย เพื่อบอกใหผูโทร.ไดรูวา เขาได

ตอโทรศัพทมาถูกตองหรือไม เสนอความชวยเหลือทนัที “จะใหดิฉัน/ผม ชวยอะไรไดบางคะ/ครับ” 

4. ต้ังใจฟง  ดวยการฟงอยางระมัดระวัง  เกบ็รายละเอียด พรอมทั้งจุดประสงคในการโทร. ชื่อผูโทร.ที่

ถูกตอง รับฟงเร่ืองราวทั้งหมดอยางต้ังใจและสนใจ  ระหวางการรับฟงอยูนัน้ ไมควรนิ่งเงียบเฉยโดย

ไมพูด ควรพูดบางโดยใชคําส้ัน ๆ ที่เหมาะสมเพื่อแสดงวาเขาใจ และกําลังฟงอยูอยางสนใจ ไมควร

พูดแทรก พูดตัดบท หรือสรุปความในขณะที่ยงัพูดไมจบ 

5. ตัดสินใจ ทําอยางใดอยางหนึ่ง ตอไปนี ้

5.1 ดําเนนิการเอง  โดยเร่ิมจากการรับรูความคิดเห็นของเขา  จดบันทึกรายละเอียดใหถูกตอง

ครบถวน  ใหคําตอบที่ถกูตอง ชัดเจน  พยายามใหความชวยเหลือเทาที่จะทําได แสดงให

เขารูวาเราเต็มใจจะใหความชวยเหลือ โดยการใหคําแนะนําตางๆ อยาตอบเพียงแตวา ไม

ทราบเพื่อปดเร่ืองใหพนตัว  พูดใหเขาใจ  และอาจตองอธิบายสาเหตุทีต่องรอ 

บางคร้ังอาจจะตองวางหูโทรศัพทเพื่อไปทําธุระอ่ืนกลางคัน เชน คนเอกสาร หรือตามตัวบุคคล

อ่ืน ทานควรบอกใหเขาเขาใจวา กําลังจะดําเนินการอยางไร นานแคไหน ถาตองใชเวลานาน ควรเสนอ

วาขัดของไหม ถาไดขอมูลเรียบรอยแลวจะโทร.กลับไป 

ถาเขาตองการที่จะรอ เมื่อทานทําธุระเสร็จและกลับมาพูดโทรศัพทอีกคร้ังหนึ่ง ควรกลาวคํา

บางคําเพื่อเรียกความสนใจ และแนใจวาเขากําลังคอยอยู เชน เอยช่ือตัวเขาแลวจึงใหรายละเอียดหรือ

ขอความที่เขาตองการตอไป 

ตัวอยาง  “กรุณาถือสายรอสักครูนะคะ ดิฉันจะคนเอกสารดูกอน” 

   “กรุณาถือสายรอสักครูนะคะ ดิฉันมีโทรศัพทเรียกเขามาอีกเคร่ืองหนึ่ง” 

ถาจะใชเวลานานในการรอ 

  “ดิฉันคิดวา จะตองใชเวลาในการคนหารายละเอียด คุณจะขัดของไหมคะ ถาดิฉันจะ

โทรกลับไปหาคุณทันทีที่ไดรายละเอียดแลว” 

5.2  โอนสายใหผูอ่ืน  ควรบอกผูโทร.ใหทราบวาคุณกาํลังจะดําเนนิการอยางไร พรอมทัง้

อธิบายเหตุผล  หาหมายเลขโทรศัพทของผูที่จะตองโอนสายไปให  โอนสายไปอยางถกูตอง  

ตองแนใจวาไดโอนไปถึงผูทีต่องการจริงๆ  เมื่อโอนไดแลว บอกช่ือผูโทร. พรอมรายละเอียด

อยางถูกตอง ชัดเจน  การโอนสายอยาลมืกดโทรศัพทเพื่อเปล่ียนเปนเสียงรอสาย หรือเอา

มือปดชองรับเสียงโทรศัพทดวย 
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5.3 รับขอความใหผูอ่ืน  เสนอใหการชวยเหลือ หรือรับฝากขอความ  การจดบันทกึขอความ ให

บันทกึรายละเอียดอยางชัดเจน ซึง่ประกอบดวย ชื่อผูโทร. ตําแหนง หนวยงาน ถาปลาย

สายไมสะดวกจะบอกก็ไมควรซักมากเกนิไป ควรถามปลายสายวาอยากใหทําอยางไร จะ

ฝากเร่ืองไวหรือจะโทร.กลับมาใหมเอง  ชือ่ผูรับเร่ือง  หมายเลขโทรศัพท  เลขหมายภายใน

สํานักงาน (ถามี) วนั เวลาในขณะน้ัน  จุดประสงค หรือขอมูล  ส่ิงที่ตองกระทํา  ที่อยู(ถามี)

เขาตองการใหโทร.กลับหรือไม  เมื่อบันทึกรายละเอียด กอนจบการสนทนา ควรทบทวน

บางตอน เพื่อใหแนใจวาถูกตอง ถาผิดผูโทร.จะไดชวยแกไข เสร็จแลวใหสงบนัทกึขอความ

ไปยังผูที่เขาตองการทันที  กรณีเร่ืองดวนอาจเสนอการเขียนโนต แลวนาํไปใหในหอง

ประชุมเพื่อไมใหขัดจังหวะการประชุม  กรณีปลายสายตองการทราบทีอ่ยูหรือเบอร

โทรศัพทมือถอืของคนที่เรารับเร่ืองแทน ควรขอช่ือและเบอรโทร.กลับ และบอกวาจะใหคน

ที่เรารับเร่ืองแทนติดตอกลับโดยเร็วที่สุดจะดีกวา เพื่อเปนการไมใหขอมูลสวนตัวของผูอ่ืน

กอนไดรับอนญุาต 

ตัวอยาง “ประทานโทษ จะใหดิฉันเรียนวาใครพูดคะ” 

 “ขอโทษนะคะ ถาทานกลับมา จะใหดิฉันเรียนวาใครโทร.มาคะ” 

 อยาใชคําถาม  “นั่นใครพูดคะ” หรือ “คุณชื่ออะไร” 

6.  จบการสนทนา  กอนจบการสนทนาควรแนใจวา ทานไดพยายามอยางดีที่สุดเพื่อชวยเหลือเขา 

และการส่ือสารขอความทัง้สองฝายเขาใจถูกตองตรงกนั ควรยืนยันเร่ืองที่คุยกันอีกคร้ัง โดยเฉพาะ

การนัดหมาย วันเดือนป เวลา สถานที่  กลาวคําสวัสดีอยางนุมนวล  กลาวชื่อผูโทร. รอใหผูโทร.วาง

สายกอน  วางหูโทรศัพทบนที่วางอยางถูกตองและแผวเบา 

 
ถอยคําในการรับโทรศัพท  

1. การตอบรับในนามของหนวยงาน หรือบุคคลอ่ืน  ควรตอบรับโดยกลาวช่ือหนวยงาน และคํา

ทักทาย   เชน   หองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร  สวัสดีคะ 

2. การตอบรับโทรศัพทของทานเอง  ควรตอบรับโดยกลาวช่ือของทานเอง  เชน  ดุษฎีคะ การมี

มารยาทที่ดี จะเสริมสรางบุคลิกภาพของทานทางโทรศัพท  ฟงอยางสุขุม ต้ังใจ  ไมขัดกลางคันแสดงความเขาใจ  

แสดงออกวาทานกาํลังฟงอยู  ตระหนักวาทานกาํลังพูดกบัผูรับสาย ไมใชพูดกับโทรศัพท ความรูสึก และการ

แสดงออกของทานจะบงบอกไปกับเสียงพดู  การเอยช่ือคูสนทนาทําใหผูฟงรูสึกชืน่ชมยินดีเมื่อมผูีกลาวชื่อเขา 

ดังนัน้ ทานควรเอยช่ือเขาเปนบางคร้ังบางคราวตามโอกาสอันสมควร  ควรพูดถงึวัตถุประสงค  สวนสําคัญใน

การสนทนา ไดแก เร่ืองทีท่านวางแผนการพูดไวแลว ตองพูดใหละเอียด ถูกตอง ชัดเจน และอธิบายใหเขาเขาใจ 

 ในบางคร้ังทานอาจตอโทรศัพทโดยไดหมายเลขที่ไมถูกตอง หรือตอโทรศัพทผิดพลาด เมื่อทานตอไปผิด

ที่ ควรกลาวคําขอโทษผูรับสายปลายทางเสียกอนที่ทานจะวางสาย ไมควรวางสายไปเฉยๆ โดยไมพูดอะไร  การ

วางสายโทรศัพท  ตามหลักการติดตอทางโทรศัพท ผูโทร.ควรจะเปนฝายวางสายกอน แตสําหรับการใชโทรศัพท

ในงานบริการ  สมควรใหผูติดตอประสานงานวางสายกอน 
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 3.  การรับโทรศัพทแทนผูบริหาร อาจจะเปนการโทรศัพทมาเพื่อขอขอมูล หรือซักถามเร่ืองตาง ๆ กับ

ผูบริหาร เลขานุการไมจําเปนตองโอนสายให แตอาจจะตอบคําถาม หรือใหขอมูลแทน 

ควรถามช่ือและจุดมุงหมายของการติดตอ และใหขอมูลเทาที่เราสามารถใหได ถาไมสามารถใหขอมูล

ไดในขณะนั้น ควรขอหมายเลขโทรศัพทของผูที่ติดตอดวยเอาไว  กรณีที่ไมสามารถโอนสายใหผูบริหารรบัได เชน 

ผูบริหารกําลังมีภารกิจดวน หรือไมสะดวกที่จะรับสาย ควรปฏิเสธอยางสุภาพที่สุด 

 
บทบาทที่สําคัญของผูรับโทรศัพท 
 ผูรับโทรศัพทจะตองตระหนักอยูเสมอวา ทกุคร้ังที่รับโทรศัพทนั้น จะตองทาํหนาที่เปน ผูส่ือสารหรือ

ติดตอ  ผูใหการแนะนาํ  ผูแกปญหา  ผูใหความรู  ผูทาํการประชาสัมพนัธ  ผูสรางภาพลักษณและคุณคาใหแก

หนวยงาน 

 โดยผูรับโทรศัพทตองสํานึกในภาระหนาที่และความรับผิดชอบวา มีภาระหนาที่ และมีความรับผิดชอบ 

อยางไร ตอใคร และตออะไร ตองรูจักการรับโทรศัพทอยางถูกวิธี และมีศิลปะในการส่ือสารทางโทรศัพท   
 1. ภาระหนาที่ของผูรับโทรศัพท  
 เปนประตูดานแรกที่แจงใหผูติดตอเขามาไดทราบวาเปนสถาบันอะไร  ควรใชถอยคําน้ําเสียงตอนรับผู

มาติดตอ  ใชคําพูดใหกอเกดิความเขาใจตอผูฟง  เขาใจในเจตนารมณของผูติดตอ  ตอบคําถามช้ีแจงส่ิงที่ผู

ติดตอมาประสงค  ดําเนนิการสลับสายใหตามความประสงคของผูติดตอ  ผลสําเร็จของการติดตอทางโทรศพัท

ของผูอ่ืน คือภาระหนาที่ของเรา  ทําหนาทีป่ระชาสัมพันธใหแกหนวยงานของตนโดยตรง  สรางความเขาใจอันดี

ที่ถูกตองและขจัดความเขาใจผิดทั้งหลายทั้งปวง  เสริมสรางความสามัคคีและความเขาใจอันดีในหมู

ผูปฏิบัติงานในสังกัด 
 2.  ความรับผิดชอบของผูรับโทรศพัทตอตนเอง มีดังนี้ 
 รับผิดชอบตออารมณขุนมัวของตัวเอง มีความอดทนอดกลั้น  รับผิดชอบคําพูดของตนเพื่อไมใหเกิด

ความเสยีหายตอตัวเอง  รับผิดชอบในการฟงดวยความต้ังใจ  รับผิดชอบการตรงตอเวลาและไมทิง้หนาที่  มี

ความจาํดีและมีปฏิภาณไหวพริบ  เสริมสรางมนุษยสัมพนัธเพื่องานและเพื่อตัวเอง  รูหลักการประชาสัมพนัธ

และปฏิบัติใหเหมาะสม  รูจกัคล่ีคลายและผอนปรนอารมณผูอ่ืน  มีความซื่อสัตยสุจริต 
 3.  ความรับผิดชอบของผูรับโทรศพัทตอหนวยงาน มีดังนี ้ 
 มีความจงรักภักดีตอหนวยงานของตน  เพิม่พูนความรัก ความพึงพอใจในงานของตน  แสดงใหปรากฏ

วาตนรักหนวยงาน และโนมนาวใหผูติดตอเขามาเห็นความดีของหนวยงานของตน  งานที่ปฏิบติัเกี่ยวกับการรับ

และตอโทรศัพทเพื่อประโยชนและช่ือเสียงของหนวยงาน  ผูรับโทรศัพทควรเต็มใจใหคําช้ีแจงขอมูลรายละเอียด

โดยครบถวนถกูตองเพื่อผลแหงการประชาสัมพันธ ตอหนวยงาน  พึงหลีกเล่ียงคําตําหนหิรือผสมโรงตามคําขอ

ของผูติดตอเขามาเกี่ยวกับหนวยงานของตนในทางราย  หลีกเล่ียงคํากลาวปฏิเสธและหลีกเล่ียงการรับคําที่ยัง

ไมแนใจ  ยกยองผูติดตอมาอยางมีศิลปะ ใหถือวาเขาเปนบุคคลสําคัญ โดยสนใจชือ่ จุดดี จุดเดน จุดสําคัญของ

เขาตลอดเวลาของการใหบริการ 
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 4.  ความรับผิดชอบของผูรับโทรศพัทตอผูติดตอเขามา  มีดังนี้  
 ใหการตอนรับโดยใชคําพูดทีเ่หมาะสม  ใชความสุภาพและสงาผาเผยตลอดเวลา  พดูจาชัดเจนดวย

ถอยคําที่สุภาพ มหีางเสียงไพเราะ  แสดงใหปรากฏชัดวาเต็มใจใหบริการ  ยกยองใหเกยีรติอยางปรากฏชัดและ

เหมาะสมในนํ้าเสียงตอผูติดตอมาไมวาเขาจะเปนใคร  มีความชางสังเกต รอบรู และมีความจําดี  รูจักกาลเทศะ 

และดูจังหวะทีเ่หมาะสมอยูตลอดเวลา  หลีกเล่ียงการโตแยง ฉุนเฉียวในอารมณโกรธในทกุกรณีตอผูติดตอมา

หลีกเล่ียงการพูดมาก หรือพดูคนเดียว ตองพยายามเปนนักฟงที่ดี จะพดูแตเร่ืองที่เขาตองการ เขาสนใจ หรือเขา

ไตถาม  ไมควรทําใหผูติดตอเขามาเกิดความเขาใจผิดในเร่ืองใดๆโดยเด็ดขาด  อยาใหผูติดตอเขามาตองรอนาน 

หากจําเปน ควรกลาวคําขอโทษ และบอกกลาวเปนระยะๆ  หามพูดสวน หรือขัดจังหวะ ในขณะผูติดตอเขา

มายงัพูดไมจบ ควรมีการขานรับอยูตลอดเวลา 

 
หลักการใชโทรศัพทอยางถูกวธิี  
 การติดตอส่ือสารทางโทรศัพทที่ดี ทั้งผูโทร.และผูรับ ควรมีความสงบ เยือกเยน็และราเริงแจมใส  เตรียม

เลขหมายและเตรียมเร่ืองที่จะพูดใหพรอมสําหรับผูโทร. โดยจดและบันทกึส้ันๆปองกันไมใหยกหทูิ้งไวให

เสียเวลาและเสียหายหลายฝาย  การถือโทรศัพท ควรใชมือซายเพื่อใหมือขวาเขียนและจดขอความที่ตองการ 

กระดาษดินสอควรมีพรอมและจัดอยูใกลเคร่ืองรับโทรศัพท  การตอโทรศัพท ตองฟงสัญญาณวางกอน ถาไมมี

สัญญาณชัดเจนใหวางหูรอสักครู ตองกดใหไดจังหวะและปลอยนิว้ออกจากหนาปดอยาแชไว ควรใชนิ้วช้ีขวากด 

อยาใชส่ิงของอ่ืนไปกดแทน  การวางโทรศพัท ตองรอใหแนใจวาอีกฝายเลิกพูด และเอาโทรศัพทออกหางจากหู

แลว วางอยางนิ่มนวล อยากระแทกหรือโยนโครมคราม  ควรฝกฝนตนเองในการพูดโทรศัพท โดยสรางความเปน

ตัวของตัวเอง มั่นใจในตัวเอง  ฝกฝนน้ําเสียงใหนุมนวล  พูดน้ําเสียงปกติ ไมหวนและควรมีหางเสียง  ไมดัดเสียง  

ไมใชศัพทแสลง  ไมพูดเร็วหรือชาเกนิไป  ใชถอยคําที่ไพเราะ  ใชเสียงดังพอดี อยาคอยไปหรือดังไป  อยาให

ความโกรธหลุดมากับน้ําเสียง  และกลาวคําขอโทษทุกกรณีที่ควรขอโทษ 

 

มารยาทในการพูดโทรศัพท มีดังนี ้

 ไมควรอมหรือขบเค้ียวในขณะพูดโทรศัพท การเค้ียวอาหารไปดวยขณะพูดเปนการไมใหเกียรติผูที่เราพูด

ดวย และเปนการทาํลายบุคลิกภาพของผูพูดดวย  ไมหัวเราะหรือพดูลอเลนกับเพือ่นขณะรับโทรศัพท หรือ

ลอเลียนเยาะเยยผูโทรมา  ไมหยุดไปคุยกบัผูอ่ืน ไมใชโทรศัพทสํานกังานคุยเร่ืองสวนตัว  พยายามอยาใหเสียง

อ่ืนเขาไปรบกวน  อยาวางหทูิ้งไวใหผูโทร.เขามาคอยนาน  สรางความรูสึกวาผูโทรมาอยูตรงหนาเรา  พูดใหส้ัน

และไดใจความ  น้ําเสียงนุมนวล เปนธรรมชาติ เปนมิตร มีชีวิตชีวา สดช่ืนแจมใส  ไมควรใชคําพูดทีไ่มสุภาพ 

และไมใหเกียรติผูรับสาย  การออกเสียงตัวอักษรและตัวเลขตองชัดเจน จดจาํเสียงคูสนทนาไดอยางแมนยาํ  ไม

พูดความลับทางโทรศัพท เมือ่ตอผิดควรกลาวคําวา “ขอโทษ” ดวยเสียงที่สุภาพ  กลาวคําวา “สวัสดี” ทุกคร้ังที่

รับและจบการสนทนา  กลาวคําวา “ขอบคุณ” ทุกคร้ังทีไ่ดรับความชวยเหลือ  ทายประโยคควรกลาวคําวา “คะ 

คะ หรือ ครับ”  พึงระลึกวา ไมมีใครตองการพูดสายกับคนท่ีไมรูเร่ือง และควรยิ้มขณะพูดโทรศัพทดวย  ไมโกรธ

เมื่อมีผูโทรศัพทมาผิด  อดทนกับผูที่พูดจาวกวนไมรูเร่ือง  อยาอารมณเสียเมื่อมีงานลนมือ แลวไประบายออก
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ขอควรระวังในการใชโทรศัพท 

1. อยาใชคําวา “Hello” เมื่อรับ หรือ โทร. เนือ่งจากคําวา “hello” มักจะทาํใหผูรับสับสน ไมสราง

ความหมายใด ๆ ในการเร่ิมตนทางโทรศัพท และบางครั้งทําใหเสียอารมณ และความรูสึกไดดวย 

2. ใชคําวา “Hello” ไดในกรณีที่จะเร่ิมสนทนาตอ หลังจากตองหยุดการสนทนาช่ัวคราว หรือในกรณีที่

อยากทราบวาผูพูดอีกฝายหนึ่งยังติดตามการสนทนาอยูหรือไม 

3. ไมดัดเสียงหรือใชศัพทแสลง หรือการพูดลอเลนกับอีกฝายหนึง่ในขณะพูดเร่ืองงาน 

4. ไมควรใชคําวา จะ จา นะฮะ กับบุคคลที่ไมใชญาติ หรือเพื่อนสนทิ 

5. ไมพูดตอเนื่องอยูแตฝายเดียวโดยไมปลอยใหอีกฝายหนึ่งพูด หรือพูดขัดจังหวะในขณะที่อีกฝาย

หนึง่กาํลังพูดอยู  

6. ไมหยุดไปคุยกับคนอ่ืนในขณะกําลังพูดโทรศัพท 
7. ไมควรใชโทรศัพทพูดเร่ืองสวนตัวเปนเวลานาน โดยเฉพาะอยางยิง่ในเวลาทํางาน ถาจําเปนจริงๆ

ควรพูดใหส้ันที่สุด 

8. อยารีบรอนในการพูดโทรศัพท 
9. อยาหายใจแรง ๆ เพราะเสียงหายใจจะเหมือนเสียงถอนใจ ทาํใหผูฟงเขาใจผิดได 

10. กรณีที่ตองใหผูพูดถือสายรอนานๆ ควรกลาวคําวา “ขอโทษคะ/ครับ  กรุณารอสักครูคะ/ครับ” 

11. กรณีที่ตองการทราบช่ือของผูพูด ควรกลาวคําวา “ขอโทษ” กอน 

12. ขจัด คําซํ้าซาก หรือคําเกนิ ในขณะรับหรือพูดโทรศัพทจะทาํใหคูสนทนาเกิดความรําคาญ เชน คํา

วา  เออ  อา  นะคะ  แบบวา อะไรทํานองนั้น  

 
การใชโทรศัพทกับงานบริการ 
 สําหรับผูที่เปนเลขานุการ หรือทําหนาที่เลขานุการ  บอยคร้ังทีท่านจะตองแสดงตัวแทนผูบงัคับบัญชา 

การใชโทรศัพทอยางมีมารยาท มีหลกัการ มีไหวพริบ จะเปนผลสะทอนใหชื่อเสียงของผูบังคับบัญชาดีข้ึนเปนที่

นาติดตอสมาคมดวย 

ทุกคร้ังที่ทานรับโทรศัพทแทนผูบังคับบัญชา ควรยึดหลักการ ดังนี้ 

1.  เตรียมพรอมที่จะชวยเหลือ 
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2.  แสดงความเปนมิตร 

หลีกเล่ียงการพูดตอไปนี้ 

“ทานออกไปขางนอกคะ”  “ทานไมวางคะ”  “ตามตัวไมเจอคะ”  “ทานยังไมมาคะ”   

“ทานออกไปทานกาแฟคะ”   “ทานกําลังประชุมอยู / และรบกวนไมไดคะ” 

           ควรใชคําตอไปนี้แทน 

1. กลาวคําขอโทษ เสียใจ เชน “ขอโทษคะ” 

2. ชี้แจงในทางที่ดี เชน 

“ทานเพิ่งออกจากหองไปเม่ือสักครูนี่เองคะ”   “ทานกําลังพูดโทรศัพทอีกเครื่องหนึ่งคะ” 

“ทานกําลังคุยกับแขกอยูคะ”   “ดิฉันคิดวาอีกสักครูทานคงกลับมาคะ” 

“ทานมีประชุมจนกระทั่งบาย 2 โมงคะ”   “ทานกําลังสอบสัมภาษณอยูคะ” 

3.  เสนอความชวยเหลือ 

“จะใหดิฉันชวยเหลืออะไรบางคะ”   “จะฝากโนตไวไหมคะ”   “จะใหทานโทร.กลับไปไหมคะ” 

4.  พูดอยางชัดเจน 

5.    จับหูฟงในลักษณะที่ถูกตองเพื่อใหไดยินชัดเจน และพูดใหอีกฝายหนึ่งไดยินชัดเจนเชนกัน 

6.    การพูด ควรใชเสียงพูดที่เปนปกติธรรมดา และใชภาษาที่สุภาพ 

7.    เสียงที่พูดแสดงถึงความเปนมิตร เปนกันเอง แสดงน้ําใสใจจริง และแสดงออกถึงความสนใจ 

8.    กลาวทักทายดวยอัธยาศัยไมตรีอันดี 

 
เกร็ดความรูในเร่ืองของการสื่อสาร 
ศิลปะในการสื่อสาร 

1. คิดกระจางกอนที่จะส่ือสาร ผูส่ือสารตองการสื่ออะไรและจะใชวิธีส่ือสารแบบไหน 

2. วางวัตถุประสงคในการสื่อสารแตละคร้ัง และหาแนวทางไปสูวัตถุประสงคดังกลาว 

3. วิเคราะหส่ิงแวดลอม ในการส่ือสารไมไดราบรื่นทุกคร้ังไป อาจจะมีอุปสรรคเกิดข้ึนได เชน เสียง

รบกวน ความมีอคติของคูส่ือสาร จังหวะ ฯลฯ หากเราวเิคราะหส่ิงแวดลอมเหลานี้ไดอยางถกูตอง

จะวางแผนก็จะสัมฤทธิผลมากข้ึน 

4. การสื่อสารแบบสองทาง จะกอใหเกิดประสิทธิผลของการส่ือสารเพิ่มข้ึน  

5. ดีทั้งเนื้อหาและถอยคํา  

6. พูดเปนประเด็น อาจจะมกีารเนนย้าํใหเหน็ใจความสําคัญเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันของคู

ส่ือสาร 

7. เนนติดตามผล ถาการส่ือสารไมสําเร็จจะไดหาวิธกีารแกไขไดทันทวงที  

8. นายลดวยภาษาทาทาง  
9. เชื่อไมจางทุกสมัย หมายถงึ การสื่อสารทีย่ึดความจริงเปนหลกั จะเปนส่ิงที่นาเชื่อถอืตลอดเวลา  

      ไมวาเวลาจะผานไปนานสักเทาใด 
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10. ใชศิลปะในการฟง หมายถึง คูส่ือสารจําเปนตองเปนผูฟงที่ดีดวย 

 
เทคนิคการสือ่สารที่ดีเพื่อความพงึพอใจท้ังสองฝาย 

1. จําไววา การยิม้คือเคร่ืองมือการเขาสังคมที่ทรงพลังที่สุด 

2. รูจักฟง การเปนผูฟงที่ดี จะเปนผูควบคุมผลลัพธการสนทนา 

3. พูดคุยในส่ิงที่เปนที่สนใจของคูสนทนา  

4. ถามคําถามที่เรารูคําตอบอยูแลว เพื่อที่จะหย่ังความคิดของฝายตรงขามได  

5. มอบหมายงานใหลูกนองดวยความศรัทธาและเช่ือมัน่ในตัวเขา 

6. จงขอรองเสมอ อยาออกคําส่ัง 

7. ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี ทัง้พฤติกรรมและทัศนคติ 

8. พัฒนาความสามารถในการสอนงาน 

9. แสดงความนบัถือตอผูอ่ืนเสมอ เชน ตรงตอเวลา 

10. ตอบรับโทรศัพททันท ี

 
ทักษะการสือ่สาร 12 ประการ สําหรับผูนํา 
 1. การแตงกาย บุคลิกภายนอก เปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงในการสรางความนาเชื่อถือใหกับผูอ่ืน 

      2. ภาษากาย  การวางทาทางขณะสนทนาตองคํานงึถงึความเรียบรอย ถือเปนการใหเกียรติผูอ่ืน 

      3. การเคลื่อนไหวขณะพูด ควรมีเปาหมายเพื่อเนนความสําคัญของเนื้อหา และจริงจัง 

      4. การสบสายตา  เพื่อแสดงออกถึงความมั่นใจในคําพดู และถือเปนการใหความสําคัญ 

       5. การแสดงออกทางสีหนา ควรสอดคลองกับเนื้อหาและบรรยากาศ ความจรงิใจ จริงจัง  

 6.  น้ําเสียง หนักเบาควรเนนตามเนื้อหาที่ใหความสําคัญ แตควรนุมนวลไวกอนเสมอ  

    7.  การใชน้าํเสียง อึม อา เออ  เปนการแสดงการยอมรับ เหน็ดวย หรือขัดจังหวะเพื่อชิงพูด  

      8.  การต้ังใจฟงเร่ืองราวคูสนทนา ถือเปนการใหเกยีรติ ใหความสําคัญตอคูสนทนา 

      9.  การตอบคําถาม  ตองครอบคลุมเนื้อหาที่เขาอยากรูและส่ิงที่เราอยากบอก  

       10. อารมณขัน ควรแทรกเม่ือบรรยากาศสนทนาเร่ิมเครียด ควรถูกเร่ือง ถกูจังหวะ 

       11. การแนะนาํตัวบุคคลอ่ืน  ถือเปนการใหเกียรติทัง้ผูถูกแนะนาํ และผูที่เราแนะนาํใหรูจัก  

       12. การใชอุปกรณเสริม เชน เร่ืองที่ซับซอน เขาใจยาก ควรม ีDiagram แผนภาพ Slide เปนตน 
 
 
 
 
 
 



 17 

บรรณานุกรม 
 
กองเกษตรสารนิเทศ (การประชุมการจัดการความรู : ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)) E-mail:moacnews@yahoo.com 

เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ. พัฒนา”ทักษะการฟง”. หนังสือพิมพการศึกษาวันนี้ วันที ่7 ก.พ.51  

ชาญเวช  ศรัทธาพทุธ. ทักษะในการส่ือสาร. โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย  

“ทักษะการฟง” ทักษะสําคัญในชีวิตการทํางาน http://www.pattanakit.net 17 มิ.ย.52 

บทความ : เทคนิคการส่ือสารที่ดีเพื่อความพึงพอใจทัง้สองฝาย

http://www.ksbrhospital.com/Director/story19.php 16 มิ.ย.52 

บทเรียน E-learning สํานกังาน ก.พ. หลักสูตรการสื่อสารเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทาํงาน  

กฎ 12 ขอในการรับโทรศัพทใหนาประทับใจ http://th.jobsdb/TH/TH/V6HTML/Home/admin53.htm 16 มิ.ย. 

52 

การใชบริการติดตอส่ือสารทางโทรศัพท http://www.tice.ac.th/Online/Online2-

2548/business/nantapon/b6.htm 16 มิ.ย. 52 

เทคนิควธิีการทํางาน http://www.olrepublic.com/content.php?id=202 16 มิ.ย. 52 

มาตรฐานงานดานการติดตอทางโทรศพัท http://www.general.psu.ac.th/secret/tips_tricks/telephone-

standard-49.doc  16 มิ.ย. 52 

รับโทรศัพท...ประทับใจ http://www.lib.ru.ac.th/nana/viewdetail.php?id=21 16 มิ.ย. 52 

หลักการพูด http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php  9 ก.ย.52 

บุคลิกภาพและทักษะการส่ือสาร http://www.oknation.net/blog/ 9 ก.ย.52 

mailto:moacnews@yahoo.com
http://www.pattanakit.net/
http://www.ksbrhospital.com/Director/story19.php%2016%20%E0%B8%A1%E0%B8%B4.%E0%B8%A2.52
http://th.jobsdb/TH/TH/V6HTML/Home/admin53.htm%2016%20%E0%B8%A1%E0%B8%B4.%E0%B8%A2.%2052
http://th.jobsdb/TH/TH/V6HTML/Home/admin53.htm%2016%20%E0%B8%A1%E0%B8%B4.%E0%B8%A2.%2052
http://www.tice.ac.th/Online/Online2-2548/business/nantapon/b6.htm%2016%20%E0%B8%A1%E0%B8%B4.%E0%B8%A2.%2052
http://www.tice.ac.th/Online/Online2-2548/business/nantapon/b6.htm%2016%20%E0%B8%A1%E0%B8%B4.%E0%B8%A2.%2052
http://www.olrepublic.com/content.php?id=202
http://www.general.psu.ac.th/secret/tips_tricks/telephone-standard-49.doc
http://www.general.psu.ac.th/secret/tips_tricks/telephone-standard-49.doc
http://www.lib.ru.ac.th/nana/viewdetail.php?id=21
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%C3%A0%C2%B8
http://www.oknation.net/blog/

