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การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อประเมินสภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวงัของ

ทกัษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน  2) เพื่อสร้างกิจกรรม
เสริมหลกัสตูรเพื่อเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับนกัศึกษาในสถาบนัอดุมศึกษากลุม่ภาคใต้
ตอนบน และ 3) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพื่อเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร
ส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  จ านวน 338 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบประเมินแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 
ตามแบบของลเิคิร์ท คือ แบบประเมินสภาพปัจจบุนัและแบบประเมินสภาพความคาดหวงั โดยมีคา่ความเช่ือมัน่
ทัง้ฉบบัเท่ากบั .967 และ .957 แบบสนทนากลุม่ และกิจกรรมเสริมหลกัสตูรฯ โดยมีแบบประเมินความสามารถ
ตามสภาพจริง และแบบประเมินความพงึพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่คะแนนเฉลีย่ 
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีล าดับ ความต้องการจ าเป็น (PNI) และการทดสอบที (t-test dependent)
ผลการวิจยัพบว่า 1) การประเมินสภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวงั พบว่า ทกัษะการพดู มีความต้องการ
จ าเป็นมากที่สดุ ( PNI = .49) รองลงมา คือ ทกัษะการเขียน (PNI = .46) ทกัษะการฟัง และทกัษะการอา่น (PNI 
= .42) ตามล าดบั 2) การสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสตูรฯ โดยใช้กระบวนการสนทนากลุม่ พบว่า ประกอบด้วย 4 
ทกัษะ 8 กิจกรรม ได้แก่ ทกัษะการฟัง กิจกรรมฟังเข้าใจเก็บไว้เป็นความรู้ และกิจกรรมฟังแล้วคิดพินิจเหตผุล 
ทักษะการพูด กิจกรรมพูดดีมีศิลปะอักขระชัดเจน  และกิจกรรมพูดดี บุคลิกภาพดี มีเสน่ห์ ทักษะการอ่าน 
กิจกรรมอ่านดรูู้ดีมีประโยชน์ และกิจกรรมอ่านพินิจ คิดวิเคราะห์ ทกัษะการเขียน กิจกรรมรู้วนันีม้ีโอกาสใช้วนั
หน้า และกิจกรรมเขียนดีมีความหมาย โดยทุกกิจกรรมมีความเหมาะสม และ 3) การศึกษาประสิทธิผลของ
กิจกรรมเสริมหลกัสตูร พบว่า นกัศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในทกัษะภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารตามสภาพจริงโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ถือว่าผ่านเกณฑ์ 3.51 ที่
ก าหนดไว้ และมีความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ และสงูกวา่เกณฑ์ที่
ก าหนดอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05 
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The aims of this research were as follows: (1) to assess current Thai communication skills 

of students in higher education institutions in the upper south region and the expectations of their 
teachers; (2) to develop extracurricular activities to enhance the Thai communicative skills of students; 
(3) to determine the effectiveness of the developed extracurricular activities. The study involved three 
hundred and thirty eight subjects. The research instruments included: (1) A structured interview prior 
to developing assessment forms; 2) A Thai communication skills assessment form; (3)The expectation 
of teachers on the performances of students in terms of the Thai communication skills form; (4)The 
extracurricular activities used as instructional tools; and (5) A student satisfaction questionnaire.The 
data were analyzed using percentage, mean score, standard deviation, PNI and a dependent t-
test. The findings were as follows: 1) speaking skills were perceived as the most necessary (PNI = .49), 
followed by writing (PNI = .46), listening and reading (PNI = .42) respectively; 2) the extracurricular 
activities, which were developed based on a current assessment and the expectations of teachers, 
including all four communication skills with eight different activities: (1) listening activities, including 
listening for knowledge, and listening for logical thinking (2) speaking activities with accurate 
pronunciation and appropriate intonation, such as speaking for personality building; (3) reading 
activities -reading for knowledge and critical thinking; (4) writing activities, including writing for future 
careers and meaning 3) extracurricular activities were considered effective instructional tools in 
enhancing the Thai communication skills of students. The performance of the students had a mean 
score of 4.45, which exceeded the 3.51 level. In addition,the students were highly satisfied with the 
activities at a significant level (p= .05). 

 
Keyword : Thai language communication skills, higher education institutions, upper south region 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
การส่ือสารนับเป็นสิ่งส าคัญในการด ารงชีวิต  เพราะเป็นกระบวนการท่ีท าให้เกิด                             

ความเจริญก้าวหน้า ท าให้สงัคมพฒันาได้อย่างไมห่ยดุยัง้ เป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาประเทศ             
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชาติ ทัง้ยงัก่อให้เกิดการสืบทอด พฒันา เรียนรู้ 
และรับรู้สิ่งต่างๆ ดงัท่ี วรมน ลิม้มณี และคณะ (2544: 42) กล่าวว่า การส่ือสารเป็นกระบวนการ
ถ่ายทอดสาร จากผู้ส่งสารไปยงัผู้ รับสาร เพ่ือส่ือความหมายต่างๆ ตามความต้องการโดยผ่านส่ือ
หรือชอ่งทางการส่ือสารมีลกัษณะเป็นทัง้เคร่ืองมือและวิธีการท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงตอ่บุคคล 
องค์กร และสงัคม  มีธรรมชาติเป็นสหวิทยาการท่ีจะต้องอาศยัความรู้ความเข้าใจสาขาวิชาต่างๆ  
เป็นพืน้ฐานให้สามารถเข้าใจการส่ือสารได้กว้างขวาง  ชดัเจน และลึกซึง้ยิ่งขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ 
กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธ์ิ (2551: 4-5) ท่ีได้กล่าวว่า การส่ือสารหมายถึงการส่ือความหมายให้เกิด
ความเข้าใจระหว่างกัน โดยเป็นกระบวนการถ่ายทอดสารระหว่างมนุษย์และใช้  “ภาษา” เป็น
เคร่ืองมือติดตอ่ระหว่างกนัด้วยวิธีการตา่งๆ อนัส่งผลให้ฝ่ายผู้ส่งสารและผู้ รับสารเกิดความเข้าใจ
ได้ตรงกนั รวมทัง้ยงัเป็นการแสดงออกซึง่ความรู้สึกนึกคิดการถ่ายทอดเร่ืองราวตา่งๆ หรือสิ่งอ่ืนใด
ท่ีมนุษย์ต้องการจะน าเสนอไปยงัผู้ อ่ืน ซึ่งแต่ละบุคคลอาจน าวิธีการหรือมีกระบวนการส่ือสารท่ี
แตกตา่งกนัไปตามความเหมาะสมหรือความจ าเป็นทัง้ของตนเองและคูส่ื่อสาร  

การส่ือสารมีความส าคญัต่อมนษุย์ 5 ประการ ได้แก่ ความส าคญัต่อการเป็นสงัคม คือ 
การท่ีสงัคมยงัด ารงอยู่ได้ก็เน่ืองจากสมาชิกของสงัคมใช้การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในอนัท่ีจะรักษา
สถาบนัตา่งๆ และกฎเกณฑ์ตา่งๆ ของสงัคมให้เป็นท่ียอมรับตอ่กนั ความส าคญัตอ่ชีวิตประจ าวนั 
คือ มนษุย์เราท าการส่ือสารอยู่ตลอดเวลา กิจกรรมตา่งๆ ท่ีปฏิบตัปิระจ าวนันัน้มีการส่ือสารเข้ามา
เก่ียวข้องอยูเ่สมอความส าคญัตอ่อตุสาหกรรมและธุรกิจ คือ การใช้การโฆษณาสินค้าผา่นส่ือตา่งๆ 
และการประชาสมัพนัธ์เป็นเคร่ืองมือเพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร ความส าคญัต่อการปกครอง คือ เพ่ือ
สร้างความเป็นระเบียบในสงัคม และบรรลเุปา้หมายท่ีรัฐตัง้ไว้ต้องอาศยัการส่ือสารเป็นกลไก หรือ
เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการด าเนินการปกครองเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย
และกฎเกณฑ์ของรัฐ และความส าคญัตอ่การเมืองการปกครองระหว่างประเทศ คือการส่ือสารท า
ให้สงัคมแคบลง พฒันาการทางด้านเทคโนโลยีและการส่ือสารชว่ยให้ประเทศตา่งๆ สามารถติดตอ่
แลกเปล่ียนข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว เพ่ือด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนโยบาย
การเมืองระหว่างประเทศ (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.2540 : 8-13) นอกจากนีก้ารส่ือสาร



  2 

เป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาความเจริญก้าวหน้าทัง้ต่อตวับุคคล สงัคมและประเทศ ศาสตร์ใน
ด้านการส่ือสารจ าเป็นต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ การส่ือสารจึงเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
คณุภาพของชีวิตมนษุย์และพฒันาความเจริญก้าวหน้าในด้านตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในปัจจบุนั 
ซึ่งเป็นยคุของศตวรรษท่ี 21 เป็นยคุท่ีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในประเทศสหรัฐอเมริกา
แนวคิดเร่ือง “ทกัษะแห่งอนาคต : การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21” ได้ถกูพฒันาขึน้ ส านกังานส่งเสริม
สงัคมแห่งการเรียนรู้และคณุภาพเยาวชน (2555 : ออนไลน์) ได้ให้ข้อมูลว่าทกัษะดงักล่าวได้ถูก
พฒันาขึน้โดยภาคส่วนท่ีเกิดจากวงการนอกการศึกษา ประกอบด้วย บริษัทเอกชนชัน้น าขนาด
ใหญ่ เช่น บริษัทแอปเปิล้ บริษัทไมโครซอฟ บริษัทวอล์ดิสนีย์ องค์กรวิชาชีพระดบัประเทศ และ
ส านกังานด้านการศกึษาของรัฐ รวมตวัและก่อตัง้เป็นเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพ่ือทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (Partnership for 21st  Century Skills) หรือเรียกย่อๆ ว่า เครือข่าย P21 
หน่วยงานเหล่านีมี้ความกังวลและเห็นความจ าเป็นท่ีเยาวชนจะต้องมีทกัษะส าหรับการออกไป
ด ารงชีวติในโลกแหง่ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเปล่ียนไปจากศตวรรษท่ี 20 และ 19  

ทักษะของมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C                   
3R คือ  Reading (อ่ านออก)  (W)Riting (เ ขียนไ ด้ )  และ  (A)Rithmetics (คิด เลข เ ป็น )  7C 
ได้แก่ Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา)Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
Cross-cultural Understanding (ทกัษะด้านความเข้าใจความต่างวฒันธรรม ต่างกระบวนทศัน์)
Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้ น า )  Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะ ด้านการ ส่ื อสาร
สารสนเทศ และรู้เท่าทันส่ือ)  Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะ 
การเรียนรู้)  การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจดัการเรียนรู้ 
โดยร่วมกันสร้างรูปแบบและแนวปฏิบตัิในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจดัการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นท่ีองค์ความรู้ ทกัษะ ความเช่ียวชาญและสมรรถนะท่ีเกิดกับตวัผู้ เรียน เพ่ือ
ใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึงรูปแบบ (Model)  
ท่ีพัฒนามาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพ่ือทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(Partnership For 21st Century Skills) (www.p21.org ) ท่ีมีช่ือยอ่วา่ เครือขา่ย P21  ซึง่ได้พฒันา
กรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยผสมผสานองค์ความรู้ ทกัษะเฉพาะด้านความ
ช านาญการและความรู้เทา่ทนัด้านตา่งๆ เข้าด้วยกนั เพ่ือความส าเร็จของผู้ เรียนทัง้ด้านการท างาน
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และการด าเนินชีวิต เม่ือเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพ่ือทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
หรือท่ีเรียกอย่างย่อว่า เครือข่าย P21 ท่ีประกอบด้วยนกัการศึกษา นกัวิชาการ นกัวิทยาศาสตร์   
นกัธุรกิจ และเครือขา่ยทางวิชาชีพอ่ืน ๆ อีกจ านวนหนึง่ได้น าเสนอทกัษะการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 โดยแยกแยะอย่างชดัเจนว่าทกัษะท่ีจ าเป็นดงักล่าวประกอบด้วย 3 ทกัษะของวิชา
แกนหลัก คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  ทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ ซึ่งความส าคญัของวิชาแกนหลัก 3 ทักษะนีช้่วยให้เกิดทักษะการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษนี ้ได้แก่ การอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์ (อญัชลี จนัทร์เสม และคณะ.2559 : 115) 
ซึ่งทกัษะด้านการเรียนรู้และนวตักรรมมีจดุเน้นด้านการคิดแบบมีวิจารณญาณและ การแก้ปัญหา 
การส่ือสารและการร่วมมือท างาน การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประกอบด้วยการคิดแบบมี
วิ จ า รณญาณและการแ ก้ ปัญหา (Critical Thinking & Problem Solving) ประกอบ ด้วย 
ประสิทธิภาพของการใช้เหตผุล ทัง้ในเชิงนิรนยั (Inductive) และอปุนยั (Deductive) ได้เหมาะสม
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ สามารถใช้วิธีคิดเชิงระบบ โดยคิดจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่  
อย่างเป็นองค์รวม และเป็นระบบครบวงจรในวิธีการคิดนัน้ และเกิดประสิทธิภาพในการตดัสินใจ
ส าหรับ การแก้ปัญหา สามารถแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ได้หลากหลายเทคนิควิธีการ ตามสถานการณ์ท่ี
เหมาะสมท่ีสุดการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creatively and Innovation) โดยสร้างสรรค์สิ่ง
แปลกใหม่และเสริมสร้างคณุค่าทางความคิดและสติปัญญา มีความละเอียดรอบคอบต่อการคิด
วิเคราะห์และประเมินแนวความคิดเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง พฒันางานในเชิงสร้างสรรค์สามารถ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถสร้างวิกฤติให้เป็นโอกาสส่งผลตอ่การเรียนรู้เข้าใจ
วิธีการสร้างสรรค์นวัตกรรม และสามารถน าข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข พฒันางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการส่ือสารและการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน (Communication and Collaboration) 
โดยสามารถส่ือสารได้ถูกต้อง ชัดเจน และมีประสิทธิภาพทัง้การพูด การฟังและการเขียน และ
สามารถใช้ ส่ือท่ีหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการท า งานร่วมกับผู้ อ่ืน โดยมี
ความสามารถในการเป็นผู้น าในการท างานและเป็นท่ียอมรับในทีมมีความรับผิดชอบในงานและ
ท างานบรรลุผลตามท่ีมุ่งหวัง สร้างการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ และมองเห็นคุณค่าของ               
การท างานเป็นทีม (เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ ,วุฒิชัย เนียมเทศ และ 
ณฐัวิทย์ พจนตนัต.ิ 2559 : 215 – 216)  

ทกัษะการส่ือสารของคนไทยซึง่มีการใช้ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารจงึเป็นเร่ือง
ท่ีควรให้ความส าคญั เน่ืองจากเร่ืองดงักล่าวยงัคงเป็นปัญหากับเยาวชนกลุ่มนิสิต นกัศกึษา ดงัท่ี 
ดร.นพดล กรรณิกา เปิดเผยผลวิจยัเชิงส ารวจภาคสนาม เร่ือง วนัภาษาไทยแห่งชาติ กับสิ่งท่ีคน
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ไทยต้องการรักษาไว้ในสงัคมไทย : กรณีศกึษาตวัอย่างประชากรท่ีมีอาย ุ18 ปีขึน้ไป จ านวนทัง้สิน้ 
2,277 ตวัอยา่ง ซึง่ด าเนินโครงการส ารวจในระหวา่งวนัท่ี 17 – 20 กรกฎาคม 2552 โดยผลการวิจยั
ท่ีเก่ียวข้องกับทักษะการส่ือสารพบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.9 มีปัญหาเร่ืองเขียนภาษาไทยผิด  
ร้อยละ 31.9 จบัใจความผิด ร้อยละ 29.6 พูดผิด ร้อยละ 27.5 อ่านผิด ร้อยละ 18.6 ฟังผิด ส่วน
กลุ่มบุคคลท่ีมีส่วนท าให้เกิดปัญหาในการใช้ภาษาไทย ผลส ารวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือ ร้อยละ 
80.6 ระบุ คือ กลุ่มวยัรุ่น (นพดล กรรณิกา. 2558 : ออนไลน์) และเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวฒันธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า จากการส ารวจ
ความคิดเห็นเร่ืองปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันท่ีประชาชนส่วนใหญ่เสนอให้ควรเร่ง
ด าเนินการแก้ไข พบว่า ร้อยละ 32.77 ระบวุ่า การพดู เพราะการพดูเป็นเอกลกัษณ์ของความเป็น
ไทย การพดูท่ีถกูต้องจะท าให้การเขียนถกูต้องไปด้วย และระบวุา่คนสว่นใหญ่ โดยเฉพาะวยัรุ่นมกั
ใช้ศพัท์แสลงในการพดูคยุท าให้ลืมค าท่ีถกูต้องไป และการพดูจาท่ีไพเราะถกูต้องจะเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีให้กับเด็กและผู้ อ่ืน ร้อยละ 32.28 บอกว่าการเขียน เพราะอกัษรไทยแสดงถึงเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย ปัจจุบันใช้คอมพิวเตอร์แทนการเขียนหนังสือมากขึน้ ต้องการให้คนไทยเขียน
หนงัสือ เขียนข้อความท่ีถกูต้อง และการคดัลายมือท าให้เขียนตวัอกัษรไทยได้สวยงาม และร้อยละ 
16.99 บอกว่าการอ่าน เพราะเป็นพืน้ฐานส าคญัส าหรับเด็ก คนไทยอีกจ านวนมากท่ีอ่านหนงัสือ
ไม่ได้ อ่านไม่ออก ออกเสียงไม่ถูกต้อง การอ่านเป็นการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาสติปัญญา และ
ปัจจุบันคนไทยอ่านหนังสือน้อยมาก (มติชนออนไลน์.  2559 : ออนไลน์)  สอดคล้องกับ
ศาสตราจารย์สัญชัย สุวังบุตร คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ ใช้ภาษาไทยดีเด่น 
ปี 2559 ได้กล่าวในประเด็นปัญหาการใช้ภาษาของนักศึกษาว่า ประสบการณ์จากการสอนพบ
เยาวชนไทยมีปัญหาในการใช้ภาษาไทยไม่ถกูต้อง ซึ่งเป็นอิทธิพลจากการใช้ภาษาในโลกโซเชียล 
ภาษามีอยู่หลายรูปแบบ ภาษาท่ีใช้ในไลน์เป็นภาษาท่ีตา่งออกไปจากภาษาเขียน  เป็นภาษาท่ีใช้
ส่ือสารเฉพาะกลุม่เน้นความเร็ว สะดวกในการส่ือสาร จงึมีการประดษิฐ์ค าใหม่ขึน้มาใช้โดยการตดั
ค า เปล่ียนตวัสะกด ไม่ใช่การใช้ภาษาท่ีถูกต้อง เพราะเป็นการสะกดท่ีผิด บางครัง้ก็ส่ือสารผิด
ความหมายด้วย เม่ือใช้ภาษาเชน่นีบ้อ่ยๆ ก็เกิดผลกระทบตอ่การใช้ภาษาท่ีเป็นทางการด้วย ดจูาก             
การเขียนเรียงความ เขียนตอบข้อสอบของนกัศกึษา พบว่า เขียนส่ือสารไม่ได้ ใช้ภาษาไม่ถกูต้อง 
หรือใช้ภาษาผิดความหมาย ส่ือความหมายไม่ชัดเจน ทัง้นีส้่วนหนึ่งเพราะเด็กสมัยนีไ้ม่ได้ถูก
เข้มงวดในการเขียน รู้ภาษาไทยเหมือนเดก็รุ่นก่อนๆ (คมชดัลกึ. 2559 : ออนไลน์)  

นอกจากนี ้ดงัท่ี ธัญญลกัษณ์ เหล็กพิมาย (2551 : ออนไลน์) ได้วิจยัเร่ือง ปัญหาการใช้
ภาษาไทยในหมู่วยัรุ่น พบว่า ปัจจบุนันีส้งัคมไทยได้มีเทคโนโลยีเข้ามาเก่ียวข้องอย่างมาก ท าให้มี
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ความสะดวกใน   การใช้ชีวิตประจ าวนัรวมทัง้การส่ือสาร ซึ่งท าให้เยาวชนและวยัรุ่นยคุใหม่ได้น า
คา่นิยมผิดๆ มาใช้กนัใน การส่ือสาร คือการใช้ภาษาไทยท่ีผิด ซึง่การใช้ภาษาไทยท่ีผิดๆ ของวยัรุ่น
นัน้เป็นสิ่งท่ีจะท าให้ภาษาไทยเกิดความผิดเพีย้นตอ่การส่ือสาร ส่วนด้านการเขียน พบว่า เด็กไทย
เขียนภาษาไทยกันไม่ถูกต้อง โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความเคยชินกับภาษาเขียนท่ีใช้ในการ
เขียนกลอนวยัรุ่น การส่งข้อความผ่านมือถือและการเขียนในอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะจากการแชท 
ท่ีจะเน้นเขียนค าให้สัน้ท่ีสุดและเป็นค าท่ีพิมพ์ง่ายสะกดง่าย ส่ือสารกันได้ง่ายในกลุ่มเพ่ือนและ
สงัคมเดียวกนั  

การศึกษาระดบัอุดมศึกษา เป็นระดบัการศึกษาขัน้สูงสุดของประเทศ เป็นแหล่งรวม
ศาสตร์แขนงตา่งๆเพ่ือบม่เพาะและผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และมีคณุลกัษณะของ
บณัฑิตซึ่งเป็นคุณสมบตัิท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัอุดมศึกษาพึงมี คุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิมี 5 ด้าน ได้แก่  ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  
ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) และด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าด้านทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ถือเป็นหนึ่งคุณลักษณะท่ี 
พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ท่ีกล่าวไว้ข้างต้น อันหมายถึง ความสามารถใน  
การวิเคราะห์เชิงตวัเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิต ิความสามารถใน
การส่ือสารทัง้การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสารทัง้  
4 ทักษะเป็นคุณสมบัติด้านการส่ือสารท่ีนิสิตพึงมี (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  
2558 : 59) 

ทกัษะการส่ือสารเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการท างาน เพราะการเปล่ียนแปลงจากชีวิต
นกัศกึษาเข้าสู่วยัท างาน เป็นก้าวส าคญัก้าวหนึ่งส าหรับทุกๆ คน นกัศกึษาท่ีเป็นบณัฑิตใหม่จึงมี
ความจ าเป็นต้องปรับตวั และเพิ่มพนูความรู้และทกัษะในด้านตา่งๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับ
น าตัวเองเข้าสู่วัยท างาน ทักษะในด้านการส่ือสารและมนุษยสัมพันธ์ (Communication & 
Relation skills) เป็นหนึ่งในทักษะพืน้ฐานท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานสิ่งจ าเป็นในการท างาน
ร่วมกนัคือการส่ือสารและมนษุยสมัพนัธ์ซึง่เป็นศลิปะในการสร้างเสริมความสมัพนัธ์อนัดีแก่กนักบั
บุคคล เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรักใคร่ ความนบัถือ ความจงรักภักดี และความร่วมมือ ดงันัน้ทกัษะ
ด้านนีจ้ึงเป็นทกัษะส าคญัอันดบัต้นๆ ในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนเพราะสามารถลดความขดัแย้ง
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และยังเป็นการช่วยอ านวยการให้การติดต่อประสานงานกับแผนกอ่ืนๆ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและจะน ามาซึง่ความส าเร็จ (แมนพาวเวอร์ไทยแลนด์. 2561 : ออนไลน์)  

ทักษะการส่ือสารจึงเป็นทักษะส าคญัในชีวิต ทัง้การเรียน และการท างาน เม่ือศึกษา
ทกัษะใน การส่ือสาร พบว่าทกัษะในการส่ือสาร ประกอบด้วย 4 ทกัษะส าคญั คือ ทกัษะการฟัง  
ทกัษะการพดูทกัษะการอา่น และทกัษะการเขียน ซึง่ทกัษะในการฟัง พดู อา่น เขียน เป็นทกัษะทาง
ภาษาท่ีใช้เพ่ือการส่ือสารถ้าขาดทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งการ ส่ือสารจะไม่สมบูรณ์ หรืออาจไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรจะเห็นว่าการส่ือสารท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ต้องมีความรู้พืน้ฐาน
เก่ียวกับวิธีการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน ภาษาท่ีใช้เพ่ือการส่ือสารต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบท่ี
จ าเป็นและสามารถบอกได้ว่าการส่ือสารโดยทัว่ไป หากจะให้ได้ผลสมบรูณ์ครบถ้วนแล้วควรมีทัง้
การฟัง พูด อ่าน และเขียน ถ้ามีความเข้าใจด้านภาษาเป็นเบือ้งต้นแล้วก็จะช่วยให้ส่ือสารได้ฉับ
ไว และมีประสิทธิภาพในท่ีสุด สอดคล้องกับฝ่ายแนะแนวการศึกษมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา  
ธิราช. (2561 : ออนไลน์) ท่ีได้กลา่วถึงทกัษะพืน้ฐานท่ีจ าเป็นส าหรับนกัศกึษาในปัจจบุนั ในยคุโลก
ไร้พรมแดนหรือสังคมข่าวเช่นในปัจจุบันนี ้นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันจึงควรได้รับ  
การพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการเป็นนกัศกึษา ซึ่งหนึ่งในทกัษะท่ีจ าเป็น คือ ทกัษะด้านภาษา
และการส่ือสาร  ภาษาเป็นตัวกลางท่ีช่วยให้มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน และก่อให้เกิด 
การเรียนรู้และพัฒนาการของวิทยาการต่าง ๆ มากมาย ทักษะด้านภาษาและการส่ือสาร  
ซึ่งประกอบด้วย การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนนี ้ ต้องอาศยัความเข้าใจหลกัของภาษา 
ไวยากรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการฝึกฝน ทบทวนอย่างสม ่าเสมอ ส าหรับนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา
แล้วไมส่ามารถข้ามประเดน็ความส าคญัของทกัษะด้านภาษาและการส่ือสารไปได้เลย  

ในการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน 5 แห่ง ได้แก่                          
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต                              
มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลยัตาปี ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลยัจากเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนท่ีมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นแม่ข่าย พบว่ามีการบรรจุรายวิชา
ภาษาไทยเพ่ือ การส่ือสารไว้เป็นรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไปท่ีนกัศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียน
เรียนซึง่รายวิชาดงักลา่วมีการเรียนการสอนทกัษะด้านการส่ือสาร ทัง้การฟัง การพดู การอา่น และ
การเขียน โดยได้ให้ความส าคญักบัทกัษะการส่ือสารภาษาไทยในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือส่ือสารของ
คนในชาติ ซึ่งเป็นการศกึษาทฤษฎี ปัญหาและแนวทางแก้ไขเก่ียวกบัทกัษะการส่ือสารภาษาไทย 
แตพ่บว่านกัศกึษายงัประสบปัญหาด้านทกัษะการส่ือสาร ทัง้นีเ้พราะรายวิชาดงักล่าวเป็นรายวิชา
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ท่ีมีจ านวนหน่วยกิตน้อย ตามโครงสร้างหน่วยกิตของหมวดศึกษาทั่วไป ซึ่งไม่เพียงพอต่อการ
พฒันาทกัษะการส่ือสารในด้านตา่งๆ 

 จากการศึกษางานวิจัยของสุรีรัตน์ อักษรกาญจน์ (2558 : 68 - 73) เร่ือง การศึกษา
ลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ปีการศกึษา 2558 พบวา่ ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยจาก
ข้อมูลการเขียนเรียงความ ด้านการใช้ค า และการใช้ประโยค มีลกัษณะข้อผิดพลาดในการเขียน
ภาษาไทยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดงันี ้ด้านการใช้ค า ได้แก่ การใช้ค าไม่ถกูต้องตามชนิดของ
ค า การใช้ภาษาพูดในภาษาเขียน การเขียนสะกดค า และการใช้ค าฟุ่ มเฟือย ด้านการใช้ประโยค 
โดยวิเคราะห์ตามหลกัการสร้างประโยค ได้แก่ ประโยคใช้หน่วยเกิน ประโยคเว้นวรรคผิด ประโยค
ไม่สมบรูณ์ และประโยคเรียงล าดบัผิด ส าหรับสาเหตลุกัษณะข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย 
เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจพืน้ฐาน ในการใช้ภาษาทัง้การใช้ค าและการใช้ประโยค 
อิทธิพลของภาษาอ่ืน เขียนน้อย ขาดความรอบคอบอีกทัง้สภาพแวดล้อมท่ีแตกตา่งกนัของแต่ละ
คน อาจท าให้นกัศกึษาค านงึถึงหลกัการเขียนน้อย 

นอกจากนี ้ รุ่งรัตน์  ทองสกุล (2556 : 61-65) ได้วิจยัในชัน้เรียนเร่ือง “การเขียนการันต์
ของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ชัน้ปีท่ี 1 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต” พบวา่ ลกัษณะการเขียนค าท่ีมีตวัการันต์ ด้านการเขียนอกัษรการันต์ท่ี
ก ากบัไม่ให้ออกเสียงพยญัชนะตวัเดียว นกัศกึษาเขียนถกูต้องมากท่ีสุด คือ อารมณ์ ผิดมากท่ีสุด 
คือ ศลิป์ และค าท่ีมีรูปแบบในการเขียนผิดมากท่ีสดุ คือ  กอล์ฟ ด้านการเขียนอกัษรการันต์ท่ีก ากบั
ไม่ให้ออกเสียงพยัญชนะและสระ นักศึกษาเขียนถูกต้องมากท่ีสุด คือ บริสุทธ์ิ ผิดมากท่ีสุด คือ 
สฤษดิ์  และค าท่ีมีรูปแบบในการเขียนผิดมากท่ีสุด คือ สฤษดิ์ ด้านการเขียนอกัษรการันต์ท่ีก ากับ
ไม่ให้ออกเสียงพยญัชนะหลายตวั นกัศึกษาเขียนถูกต้องมากท่ีสุด คือ คณิตศาสตร์, พระจนัทร์, 
วชัเรนทร์ และวารสารศาสตร์ ผิดมากท่ีสดุ คือ สายสิญจน์ และค าท่ีมีรูปแบบในการเขียนผิดมาก
ท่ีสดุ คือ คเชนทร์ และธานินทร์ สว่นสาเหตใุนการเขียนค าท่ีมีตวัการันต์ พบวา่ เขียนตามท่ีเคยเห็น
มา นกัศกึษาใช้เหตผุลนีม้ากท่ีสดุ คือ ต้นโพธ์ิ เขียนตามหลกัภาษา นกัศกึษาใช้เหตผุลนีม้ากท่ีสดุ 
คือ องค์ เขียนตามการออกเสียง นกัศกึษาใช้เหตผุลนีม้ากท่ีสุด คือ พินทุ์อิ ส่วนเขียนเทียบกับค า
ใกล้เคียง นกัศกึษาใช้เหตผุลนีม้ากท่ีสดุ คือ กิตตมิศกัดิ ์และสาเหตอ่ืุน ๆ นกัศกึษาใช้เหตผุลนีม้าก
ท่ีสดุ คือ สฤษดิ ์

นอกจากนีจ้ากการศกึษารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2560 (มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต.2560 : 2)                 
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พบวา่ ผลการจดัการเรียนการสอนรายวิชาดงักล่าว ซึง่เป็นระดบัคะแนนของนกัศกึษา 9 กลุม่เรียน           
จ านวน 241 คน ผลการเรียนของนักศึกษามีค่าระดบัคะแนนอยู่ท่ี C+ (65-69.99 คะแนน) มาก
ท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 20.34 จากการศึกษารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาภาษาไทยเพ่ือ 
การส่ือสารร่วมสมยั มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2561 (มหาวิทยาลยัวลยั
ลกัษณ์. 2561 : 1) พบว่า ผลการจดัการเรียนการสอนรายวิชาดงักล่าว ซึ่งเป็นระดบัคะแนนของ
นกัศกึษา 10 กลุ่มเรียน จ านวน 510 คน พบว่าผลการเรียนของนกัศกึษามีคา่ระดบัคะแนนอยู่ท่ี B 
(70-74.99 คะแนน) มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.78 เช่นเดียวกับการศึกษารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 
2560 (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.2560 : 2) พบว่า ผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ดงักล่าว ซึ่งเป็นระดบัคะแนนของนกัศึกษา จ านวน 3,588 คน พบว่า ผลการเรียนของนกัศึกษามี
คา่ระดบัคะแนนอยู่ท่ี B (70-74 คะแนน) มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 24.47 และจากการศกึษา มคอ 
5 รายวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2560 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราช.
2560 : 4) พบว่า อาจารย์ผู้สอนได้มีข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอนใน มคอ 5 ว่า ควร
ให้นกัศกึษาได้ฝึกปฏิบตัิการฟัง การอา่น การพดู และการเขียน มากกวา่นี ้เพ่ือจะได้มีทกัษะการใช้
ภาษาไทยดียิ่งขึน้ 

ผู้ วิจัยได้สัมภาษณ์เพิ่มเติม อาจารย์ผู้ สอนได้มีมุมมองต่อการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร โดย ธีรวฒัน์ กล่าวเกลีย้ง (2560 : สมัภาษณ์) หวัหน้าสาขาไทย
ศกึษาบรูณาการ ส านกัวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ มีความเห็นตอ่ปัญหาทกัษะการ
ส่ือสารของนกัศกึษาว่าปัญหาของนกัศกึษาอยู่ท่ีตวัของนกัศกึษาเอง ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานะของ  
ผู้ส่งสารหรือผู้ รับสาร นักศึกษาจะประสบกับปัญหาเสมอ โดยเฉพาะการส่งสารผ่านทักษะการ
เขียนท่ีไมส่ามารถส่ือความได้ เขียนสรุปความเพ่ือส่ือสารไมไ่ด้เขียนยอ่ความไมไ่ด้ เชน่เดียวกบัการ
พดูท่ีไม่สามารถส่ือสารตามท่ีตนเองต้องการ ซึ่งหากมีกิจกรรมท่ีเข้าใจง่าย และสนกุสนานมาช่วย
เสริมให้นักศึกษาก็จะเป็นสิ่งท่ีดี เพราะทักษะการส่ือสารเป็นทักษะท่ีพัฒนาได้ และเป็นทักษะ  
ท่ีจ าเป็นมาก นอกจากนี ้ทรรศนะ นวลสมศรี  (2561 : สมัภาษณ์) อาจารย์ประจ าหลกัสตูรอาเซียน
ศึกษา ส านักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มีความเห็นต่อทักษะการส่ือสารของ
นกัศึกษาว่าทกัษะการส่ือสารเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นต่อนกัศึกษามาก แต่ในปัจจุบนัด้วยอิทธิพลของ
ภาษาโซเชียลท่ีแพร่หลาย ท าให้นกัศึกษาประสบปัญหาในการส่ือสารทัง้การเขียนท่ีไม่สามารถ
เรียบเรียงความคิดออกมาแล้วถ่ายทอดผ่านการเขียนหรือการพูดได้ เป็นการถ่ายทอดโดยขาด
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ระบบ เชน่เดียวกบัการน าเสนอหน้าห้องเรียนท่ีนกัศกึษายงัขาดทกัษะในการควบคมุอารมณ์ ความ
ต่ืนเต้น ความต่ืนกลวั ยงัส่งผลให้ส่ือสารออกมาได้ไม่ดี ปัจจบุนัทางมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ก็ได้
เล็งเห็นความส าคญัของทกัษะะการส่ือสารจึงมีการจดัรายวิชาเพ่ือฝึกการคิดให้นกัศึกษา เพราะ
ทกัษะการคิดเป็นทกัษะท่ีส าคญัในการส่ือสาร ซึ่งหากมีกิจกรรมท่ีจะเข้ามาช่วยเสริมเพิ่มเติมใน
เร่ืองการส่ือสารก็จะเป็นผลดีต่อนักศึกษามากยิ่งขึน้ เช่นเดียวกับ จุฬารัตน์ เสง่ียม (2561 : 
สมัภาษณ์) อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัภูเก็ต มีความเห็นตอ่ปัญหาท่ีพบในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารว่า
ปัญหาการส่ือสารของนกัศกึษาอยู่ท่ีการพดูออกเสียง ซึ่งเป็นการออกเสียงวรรณยกุต์  การน าเสนอ
หน้าชัน้เรียน ซึ่งบางครัง้ยังควบคุมอารมณ์ได้ไม่หมาะสม และการเขียนเรียบเรียงประโยคก็ไม่
สามารถคดิเรียบเรียงได้อย่างถกูต้อง เพราะขาดทกัษะในการคิด และในบางครัง้ก็ยงัเลือกใช้ส่ือใน
การส่ือสารได้ไม่ดี ซึ่งทักษะการส่ือสารเป็นทักษะท่ีส าคัญทัง้การเรียนและการท างาน หาก
นกัศึกษาได้พฒันาก็จะเป็นผลดีต่อตนเอง และสุรีรัตน์ อกัษรกาญจน์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวเพิ่มเติมต่อปัญหาท่ีพบใน
การส่ือสารว่านักศึกษายังประสบกับปัญหาด้านการส่ือสารในทุกทักษะ เช่น ทักษะการเขียน 
นกัศึกษามีการใช้ภาษาพูดมาปะปนในภาษาเขียน เพราะไม่สามารถแยกแยะระดบัภาษาได้ มี  
การใช้ชนิดของค าผิดหน้าท่ี ใช้ค าฟุ่ มเฟือย และเรียบเรียงประโยคไม่ถกูต้อง ส่วนด้านทกัษะการ
อ่าน นกัศกึษาขาดทกัษะการอ่านจบัใจความส าคญัท าให้การพฒันาการอ่านในระดบัสงูขึน้ไปไม่
ประสบความส าเร็จ 

จากการศึกษาสภาพการใช้ทักษะภาษาไทยเ พ่ือการ ส่ือสารของนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบนข้างต้น และจากการสัมภาษณ์คณาจารย์ของ
สถาบนัอดุมศกึษากลุ่มภาคใต้ตอนบน พบว่ายงัมีนกัศกึษาท่ีมีปัญหาด้านทกัษะในการส่ือสาร ทัง้
ทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน นอกจากนีส้ านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะ 
และสาขาวิชา ได้ร่วมกันติดตามภาวะการมีงานท าของบณัฑิตหลงัส าเร็จการศึกษาและส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้ ใช้บณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตจากการประเมินคุณภาพบณัฑิตระดบัปริญญาตรี
ภายใต้กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา ซึ่งปรากฏผลว่ามหาวิทยาลยัราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 
เ ม่ือเ รียงล าดับผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ข้อ พบว่าด้านทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในล าดบัน้อยท่ีสุด (ส านกั
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 2560 : บทสรุปผู้บริหาร)             
ส่วนผลการประเมินของมหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์พบว่าด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
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ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในล าดบัน้อยท่ีสุดเช่นกัน (มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์. 
2560 : 1) 

เหตผุลดงักล่าวข้างต้น จึงเป็นความสนใจท่ีท าให้ผู้วิจยัตระหนกัถึงทกัษะภาษาไทยเพ่ือ
การส่ือสารและอยากพฒันากิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร
ส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ซึ่งกิจกรรมเสริมหลักสูตรนีจ้ะช่วย
เสริมสร้างให้นักศึกษามีความรู้ ความช านาญ ดังท่ี ทบวงมหาวิทยาลัย (2543: 9) กล่าวว่า  
การพฒันานกัศกึษาให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม 
คณุลกัษณะของนกัศกึษาท่ีพึงประสงค์ดงักล่าวไม่สามารถพฒันาให้เกิดขึน้จากการเรียนการสอน
แตเ่พียงอยา่งเดียว แตย่งัต้องอาศยักลวิธีและกระบวนการกล่อมเกลาโดยใช้กิจกรรมเสริมหลกัสตูร
ร่วมด้วย สอดคล้องกับ ชูศกัดิ์ วรุณกุล (2538: 8-11) ท่ีได้กล่าวว่า กิจกรรมเสริมหลกัสตูรเป็นตวั
เช่ือมโยงระหว่างชีวิตในรัว้มหาวิทยาลยักบัชีวิตจริงเป็นสนามให้นกัศกึษาได้ทดลองใช้ความรู้และ
ประสบการณ์จากห้องเรียนให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง ช่วยขจัดข้อเสียเปรียบของระบบ
มหาวิทยาลยัในเร่ืองเวลา สถานท่ี และบคุลากร ท าให้มหาวิทยาลยัท าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายได้
อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึน้ นอกจากนีง้านวิจัยในต่างประเทศได้แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร
ช่วยให้นกัศกึษาพฒันามากขึน้ เอสโคลา (Escola. 1980: 1985A-1986A) ได้ศกึษาผลของการใช้
กิจกรรมเพ่ือการส่ือสารท่ีมีต่อพัฒนาการของทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้
แบบทดสอบ Modern Language Association Co-operative Foreign Language Test โดย
เปรียบเทียบผลการเรียนภาษาอังกฤษของ นักเรียนชาวเยอรมัน จ านวน 61 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคมุ31 คน โดยท่ีกลุ่มทดลองได้รับการฝึกทกัษะการฟังและการพูด 
โดยการใช้กิจกรรมเพ่ือการส่ือสารกลุ่มควบคมุได้รับการฝึกสอนตามปกติ ผลการศกึษาพบว่ากลุ่ม
ทดลองมีการพฒันาทกัษะด้านการฟังและการพดูภาษาองักฤษมากกว่ากลุม่ควบคมุ 

จากความส าคัญดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้
ตอนบน ซึง่ประกอบด้วยทกัษะการฟัง ทกัษะการพดู ทกัษะการอา่น และทกัษะการเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเสริมทกัษะให้นกัศกึษาได้เป็นบณัฑิตท่ีพงึประสงค์ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีศกัยภาพ
ในด้านการใช้ทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพตอ่ไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  

1. เพ่ือประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของทักษะภาษาไทยเพ่ือ 

การส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน  
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2. เพ่ือสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับ
นกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน  

3. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือ
การส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน  

ความส าคัญของการวิจัย 
เป็นแนวทางในการเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ซึ่ง เป็นทกัษะท่ีส าคญัและ

จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ให้มีประสิทธิภาพ โดยทักษะดงักล่าวเน้นให้สามารถส่ือสารได้ถูกต้อง 
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารจึงเป็นทักษะท่ีจ าเป็นในทุกช่วงวยั 
โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงจากนกัศกึษาเข้าสู่วยัท างาน นกัศกึษาจ าเป็นต้องเพิ่มพนูความรู้และ
ทักษะในด้านต่างๆเพ่ือให้มีทักษะในการท างาน ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
นอกจากนีย้งัสามารถน ากิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารท่ีได้
จากการวิจัยไปปรับใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับ
นกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาอ่ืนตอ่ไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
การเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุ่ม

ภาคใต้ตอนบน ผู้ วิจยัได้พฒันากิจกรรมเสริมหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกับการน ามาใช้ในการพัฒนา
ทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ซึง่ประกอบด้วย 4 ทกัษะ ได้แก่ ทกัษะการฟัง ทกัษะการพดู ทกัษะ
การอา่น และทกัษะการเขียน สว่นขอบเขตของการวิจยัด้านอ่ืนๆ ประกอบด้วย 

1. ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ
มหาวิทยาลัยตาปีกลุ่มประชากรมี จ านวน 53,964 คน ดัง นี  ้(ส านักงานคณะกรรมการ 
การอดุมศกึษา.2562 :ออนไลน์)    

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยระยะท่ี 1 การประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความ
คาดหวงัของทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้
ตอนบน  
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1.ประชากรท่ีใช้ในการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทย
เพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน คือ นักศึกษาท่ีก าลงั
ศกึษาในระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 ในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน 5 แหง่ 
ในปีการศกึษา 2561 จ านวน 19,556 คน 

2.ประชากรท่ีใช้ในการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทย
เพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน คือ ผู้ ใช้บณัฑิตซึ่งเป็น
ผู้ ใช้บณัฑิตของผู้ส าเร็จการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 5 แห่ง ในปีการศกึษา 
2560 จ านวน 8,047 คน 

3.ประชากรท่ีใช้ในการประเมินสภาพปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัของทกัษะ
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน คือ อาจารย์
ผู้สอนในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน 5 แหง่ ในปีการศกึษา 2561 จ านวน 1,241 คน 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยระยะท่ี 2 การสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้าง
ทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน 

ประชากร คือ ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีใช้ในการสนทนากลุ่มท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีผู้วิจยัก าหนด
ไว้ (บทท่ี 3) จ านวน 7 คน  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัระยะท่ี 3 การศกึษาประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมหลกัสูตร
เพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้
ตอนบน 

ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้
ตอนบน 5 แหง่ ปีการศกึษา 2561 จ านวน 44,669  คน 

2. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 
2.1 ทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม

ภาคใต้ตอนบนท่ีได้รวบรวมจากแนวคิด จ านวน 4 ทกัษะ ได้แก่  
2.1.1 ทกัษะในการฟัง  
2.1.2 ทกัษะในการพดู  
2.1.3 ทกัษะในการอา่น  
2.1.4 ทกัษะในการเขียน  
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2.2 การสร้างและหาประสิทธิผลการใช้กิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะ
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน มีตวัแปรท่ี
ศกึษา ดงันี ้

2.2.1 ตวัแปรอิสระ คือ กิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือ
การส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน 

2.2.2 ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของการใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้
ตอนบน ซึง่พิจารณาได้จากตวัแปร ดงัตอ่ไปนี ้

1) ความสามารถด้านทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  
2) ความพึงพอใจท่ีมีต่อกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือเสริมสร้างทักษะ

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.ทักษะภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร หมายถึง ทกัษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือให้เป็นปัจจยั

ส าคญัในการติดตอ่ส่ือสารได้อย่างมีศลิปะ ถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ของแตล่ะทกัษะ เหมาะสมด้วย
กาลเทศะและโอกาส ซึง่ประกอบด้วย 4 ทกัษะ ได้แก่  

1.1 ทักษะการฟัง 
ทกัษะการฟัง หมายถึง กระบวนการรับสารของมนษุย์ทางร่างกายและสติปัญญา

ประเภทหนึ่งซึ่งพฤติกรรมการรับสารต้องผ่านกระบวนการฟัง ผู้ รับสารต้องแปลความหมายของ
เสียงท่ีได้ยินเพ่ือการรับรู้ เข้าใจและตีความสารตามความรู้สึกนึกคิดและประสบการณ์ รวมทัง้ 
การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองสารท่ีได้ฟัง กระทั่งสามารถน าไปปฏิบัติต่อไป ซึ่งทักษะการฟัง 
ประกอบด้วย การจบัใจความส าคญั การวิเคราะห์ และการตีความ  

1.2 ทักษะการพูด หมายถึง การเสนอความคิด ถ่ายทอดความรู้ หรือข้อมูลเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยอาศัยภาษาและเสียงพูดเป็นส่ือหลักหรือวัจนภาษา และมี
อากัปกิริยาเป็น  ส่ือรองหรืออวัจนภาษา ทัง้นีเ้พ่ือให้การพูดบรรลุตามความมุ่งหมาย ผู้พูดต้อง
เลือกสรรค าและภาษาเพ่ือให้เหมาะสมกบัการพดูแตล่ะครัง้ ซึง่ทกัษะการพดู ประกอบด้วย ถ้อยค า
หรือค าพดู เสียงและน า้เสียงกิริยาทา่ทางหรืออิริยาบถในการพดู และเนือ้หาสาระ  

1.3 ทักษะการอ่าน หมายถึง กระบวนการค้นหา แปลความหมายจากตวัอักษร 
สัญลักษณ์ เพ่ือรับรู้และเข้าใจความหมายของสิ่งท่ีอ่าน โดยใช้กระบวนการจับใจความส าคัญ 
ตีความ กระทั่งสามารถน าความคิด ความเข้าใจท่ีได้จากการอ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
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ชีวิตประจ าวันได้ และ  การอ่านยงัเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ สามารถพฒันาตนเองทัง้ด้าน
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ซึ่งทักษะการอ่าน ประกอบด้วย  การจับใจความส าคัญ  
การวิเคราะห์ และการตีความ  

1.4 ทักษะการเขียน การเขียน หมายถึง กระบวนการส่ือสารด้วยตัวอักษรเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์ จากผู้ เขียนไปสู่ผู้อ่าน การเขียนเป็น
ทกัษะท่ีเป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ คือ ต้องผ่านทัง้หลกัการ วิธีการ และความประณีต งดงาม เพ่ือส่ือ
ความผ่านตัวอักษรไปยังผู้ อ่าน ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ อ่านทราบวัตถุประสงค์ของผู้ เขียนว่าต้องการจะ
ส่ือสารอะไร ซึง่ทกัษะการเขียนประกอบด้วย อกัขรวิธี การใช้ค า และการใช้ประโยค  

2. กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน  หมายถึง กิจกรรมการจัดด าเนินงานท่ี
ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้จากการศึกษาทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารภาษาไทยส าหรับนักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน โดยการประเมินสภาพความต้องการจ าเป็นและสภาพ
ความคาดหวังของทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม
ภาคใต้ตอนบน เพ่ือใช้ในการเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบนประกอบด้วยหัวข้อรายละเอียดในการเขียนโครงการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยจ าแนกเป็น 13 หัวข้อ ได้แก่ 1) ช่ือโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
2) ผู้ รับผิดชอบโครงการกิจกรรมเสริมหลกัสตูร 3) หลกัการและเหตผุล 4) จดุมุง่หมายของโครงการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 5) เป้าหมาย  6) แผนปฏิบัติงาน  7) ผู้ เ ข้าร่วมโครงการ  8) สถานท่ี  
9) ระยะเวลา 10) งบประมาณ 11) ส่ือและวสัดอุปุกรณ์ 12) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 13) ประเมินผล 

3. สถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 5 แห่ง หมายถึง มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์                      
มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
และมหาวิทยาลยัตาปี ซึง่เป็นกลุม่มหาวิทยาลยัของเครือขา่ยอดุมศกึษาภาคใต้ตอนบน 

4. ประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมหลักสูตร หมายถึง การประเมินผลการใช้กิจกรรม
เสริมหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
กลุ่มภาคใต้ตอนบน โดยแบบประเมินความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริงมีลักษณะ
เป็นแบบประเมินให้คะแนน (Scoring rubrics) ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีใช้พิจารณาทักษะ
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารท่ีได้จากการใช้กิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะในการส่ือสาร
ส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ซึ่งนกัศกึษาต้องได้คะแนนทกัษะแตล่ะ
ด้านไม่ต ่ากว่า 3.51 และคะแนนเฉล่ียรวมของ การประเมินความสามารถในทกัษะภาษาไทยเพ่ือ
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การส่ือสารตามสภาพจริงมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 (มีความสามารถในทกัษะภาษาไทยเพ่ือการ
ส่ือสารระดบัมาก) ถือว่าผ่านเกณฑ์ และผลความพึงพอใจ ตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เสริมสร้างทกัษะในการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน มากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยใช้การทดสอบที ( t-test dependent)  (มีความ 
พงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก) ถือวา่ผา่นเกณฑ์การประเมิน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจัยเร่ืองการเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาใน

สถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน ครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น าเอาแนวคดิตา่ง ๆ มาประยกุต์ใช้ ดงันี ้
1. การประเมินสภาพความต้องการจ าเป็นและสภาพความคาดหวังของทักษะ

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน จากการศกึษา
ทฤษฎีและแนวคิดจากแหล่งตา่ง ๆ เก่ียวกบัทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร โดยได้ทกัษะท่ีส่งผล
ต่อการเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม
ภาคใต้ตอนบนท่ีได้รวบรวมจากแนวคิด จ านวน 4 ทกัษะ ได้แก่  

1.1 ทักษะในการฟัง  ประกอบด้วย การจับใจความส าคัญ การวิ เคราะห์  
การตีความ 

1.2 ทักษะในการพูด ประกอบด้วย ถ้อยค าหรือค าพูด เสียงและน า้เสียง กิริยา
ทา่ทางหรืออิริยาบถในการพดู เนือ้หาสาระ 

1.3 ทักษะในการอ่าน  ประกอบด้วย การจับใจความส าคัญ การวิเคราะห์  
การตีความ 

1.4 ทกัษะในการเขียน ประกอบด้วย อกัขรวิธี การใช้ค า การใช้ประโยค 
ผู้วิจยัได้น าแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแบบจ าลองการส่ือสารตามแนวคิดของลาสเวลล์,                

แชนนนัและวีเวอร์, ออสกูดและวิลเบอร์ ชแรมม์ รวมทัง้ เดวิด เค เบอร์โล (อ้างใน กิตติชยั พินโน           
และอมรชยั คหกิจโกศล. 2554) นอกจากนีผู้้วิจยัได้น าแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทกัษะภาษาไทย              
เพ่ือการส่ือสาร ซึ่งประกอบด้วย 4 ทกัษะ ได้แก่ ทกัษะการฟัง ทกัษะการพูด ทกัษะการอ่าน และ             
ทักษะการเขียน ของ จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ (2556) กิตติชัย พินโน และอมร คหกิจโกศล (2554)             
กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธ์ิ (2551) โสภณ สาทรสมัฤทธ์ิผล (2546) ฐิติรัตน์ ลดาวลัย์ (2538) สมจิต 
ชิวปรีชา (2535) ปรีชา ช้างขวญัยืน (2517) ฯลฯ  

2. การสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร
ส าหรับนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ได้น าเอาแนวคิดการจัดท ากิจกรรม



  16 

เสริมหลกัสตูรของ กระทรวงศกึษาธิการ (2546) ใจจริง บญุเรืองรอด (2536) สมเชือ้ มหาราชเสนา 
(2534) ชาญชยั ศรีไสยเพชร (2531) ฯลฯ สรุปได้วา่การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรจ าแนกเป็นหวัข้อ
ได้ดังนี ้1) ช่ือกิจกรรมเสริมหลักสูตร  2) ผู้ รับผิดชอบ 3) หลักการและเหตุผล 4) จุดมุ่งหมาย  
5) เป้าหมาย 6) แผนปฏิบัติงาน 7) ผู้ เ ข้าร่วม  8) สถานท่ี 9) ระยะเวลา 10) งบประมาณ  
11) ส่ือและวสัดอุปุกรณ์ 12) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 13) ประเมินผล 

นอกจากนี ้ผู้วิจยัได้น าแนวคดิแบบ Active Learning ของ สถาพร พฤฑฒิกลุ (2558) 
ไชยยศ เรืองสวุรรณ (2553) ณชันนั แก้วชยัเจริญกิจ (2550) ซึ่งเป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ตาม
แนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนือ้หาวิชา 
เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้  หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึน้ในตนเอง ด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริงผ่านส่ือหรือกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีครูผู้ สอนเป็นผู้ แนะน า กระตุ้น หรืออ านวยความ
สะดวก ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ขึน้ โดยกระบวนการคิดขัน้สูง กล่าวคือ  ผู้ เรียนมีการวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ และการประเมินคา่จากสิ่งท่ีได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ท าให้การเรียนรู้เป็นไปอยา่งมี
ความหมายและน าไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจยัใช้การจดัการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ Problem-based Learning : PBL คือ การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ผนวกกับแนวคิดการเ รียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม  Bloom’s Taxonomy Benjamin 
S.Bloom (1956) ซึ่งมีพฤติกรรมทางพุทธิพิสยั 6 ระดบั ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ 
(Comprehension) การน าความ รู้ ไปประยุก ต์  (Application) การวิ เคราะ ห์  (Analysis)  
การสงัเคราะห์ (Synthesis) และการประเมินคา่ (Evaluation) 

3. การศึกษาประสิทธิผลของการใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน 

3.1 การประเมินผลจากการใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน เป็นแบบ
ประเมินความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริงจากผลการใช้กิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือ
เสริมสร้างทกัษะการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน โดยแบบ
ประเมินความสามารถในทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารตามสภาพจริง ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ
ประเมินให้คะแนน (Scoring rubrics) 

3.2 การประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้
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ตอนบน ท่ีสร้างเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของ  
ลิเคร์ิท (Likert’s Scale) (Likert.  1932: 1-55) 

จากแนวคิดต่าง ๆ ท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจยัได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัดงัแสดง
ตามภาพประกอบ 1 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือ 
การส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ผู้ วิจัยได้ศึกษาประเด็น
ส าคญั โดยเรียงตามล าดบั ดงันี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการส่ือสาร 
1.ความหมายของการส่ือสาร 
2.ความส าคญัของการส่ือสาร 
3.วตัถปุระสงค์ของการส่ือสาร 
4.ประเภทของการส่ือสาร 
5.องค์ประกอบของการส่ือสาร 
6.แบบจ าลองการส่ือสาร 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับทักษะภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
2.1 ทกัษะการฟัง 
2.2 ทกัษะการพดู 
2.3 ทกัษะการอา่น 
2.4 ทกัษะการเขียน 

3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3.1 ความหมายของกิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
3.2 ความส าคญัและความจ าเป็นในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
3.3 วตัถปุระสงค์และจดุมุง่หมายของกิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
3.4 ประเภทของกิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
3.5 แนวคดิและหลกัการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
3.6 ขัน้ตอนการด าเนินการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
3.7 การจดัท าโครงการกิจกรรมเสริมหลกัสตูร 

4. แนวคิดและทฤษฎีในการสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 

4.1 แนวคิดแบบ Active Learning การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem–based Learning : PBL) 
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4.2 แนวคดิการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลมู Bloom’s Taxonomy 
5. บ ริบทการ ส่ ง เ ส ริ ม ด้ า นทั กษ ะภาษา ไทย เพื่ อ ก า ร ส่ื อสา รข อ ง

สถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 5 แห่ง 
5.1 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  
5.2 มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช  
5.3 มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต  
5.4 มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  
5.5 มหาวิทยาลยัตาปี 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการส่ือสาร 
1.1 ความหมายของการส่ือสาร 

มีผู้ให้ความหมายของ “การส่ือสาร” ไว้ดงันี ้
สวนิต ยมาภัย (2536 : 18) ได้ให้ความหมายว่า “การส่ือสาร หมายถึง การน า

เร่ืองราวตา่งๆ ท่ีเป็นข้อเท็จจริง ข้อคดิเห็น หรือความรู้สกึ โดยอาศยัเคร่ืองน าไปโดยวิธีใดวิธีหนึ่งให้
ไปถึงจดุหมายปลายทางท่ีต้องการ จนท าให้เกิดการก าหนดรู้ความหมายแห่งเร่ืองราวนัน้ร่วมกัน
ได้” 

วรมน ลิม้มณี และคนอ่ืนๆ (2544 : 42) ได้ให้ความหมายว่า “การส่ือสารเป็น
กระบวนการถ่ายทอดสารจากผู้ส่งสารไปยงัผู้ รับสาร เพ่ือส่ือความหมายตา่งๆ ตามความต้องการ
โดยผ่านส่ือหรือช่องทางการส่ือสารมีลักษณะเป็นทัง้ เค ร่ืองมือและวิ ธีการท่ีท าใ ห้ เ กิด  
การเปล่ียนแปลงตอ่บคุคล องค์กร และสงัคม   มีธรรมชาติเป็นสหวิทยาการท่ีจะต้องอาศยัความรู้
ความเข้าใจสาขาวิชาต่างๆ เป็นพืน้ฐานให้สามารถเข้าใจการส่ือสารได้กว้างขวาง ชัดเจน และ
ลกึซึง้ยิ่งขึน้” 

กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธ์ิ  (2551 : 4) ได้ให้ความหมายว่า การส่ือสารเป็น
กระบวนการขบัเคล่ือนส าคญัของสงัคมมนษุย์ และเป็นกระบวนการท่ีสมัพนัธ์กบัชีวิตในหลายด้าน 
โดยเฉพาะในการด าเนินชีวิตประจ าวันและการท างานของมนุษย์ เพราะมนุษย์จ าเป็นต้อง
ติดต่อส่ือสารเพ่ือท าความเข้าใจระหว่างกันซึ่งยงัประโยชน์ต่างๆ ให้เกิดขึน้ทัง้แก่ตนเองและผู้ อ่ืน
เป็นอนัมาก  

กิตติชัย พินโน และอมรชัย คหกิจโกศล (2554 : 1) ได้ให้ความหมายว่า  
การส่ือสาร (communication) เป็นกระบวนการถ่ายทอดสาร (message) จากผู้ส่งสาร (sender) 
ไปยังผู้ รับสาร (receiver) โดยผ่านส่ือ (media) ประเภทต่างๆ การส่ือสารสามารถแบ่งออกได้  
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2 ประเภทตามความซับซ้อนของวิธีการติดต่อส่ือสาร คือ การส่ือสารด้วยสัญชาตญาณและ  
การส่ือสารด้วยระบบสญัลกัษณ์ 

สรุปได้ว่า การส่ือสาร (communication) หมายถึง การส่ือความหมายให้เกิด
ความเข้าใจระหว่างกัน โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดสารจากผู้ ส่งสารและผู้ รับสาร และใช้ 
“ภาษา” เป็นเคร่ืองมือติดต่อ นอกจากนีก้ารส่ือสารยังเป็นการแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด  
การถ่ายทอดเร่ืองราวตา่งๆ หรือสิ่งตา่งๆ ท่ีมนษุย์ต้องการจะน าเสนอไปยงัผู้ อ่ืน 

1.2 ความส าคัญของการส่ือสาร  
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2540 : 8 - 13) ได้กลา่วถึงความส าคญัของการ

ส่ือสารท่ีมีตอ่มนษุย์ 5 ประการ ดงันี ้

1. ความส าคญัต่อการเป็นสังคม การท่ีมนุษย์สามารถรวมตวัเป็นกลุ่มเป็น
สังคมได้นัน้ ต้องอาศัยการส่ือสารเป็นพืน้ฐานเพ่ือให้เกิดความเข้าใจกัน ทัง้ยังสามารถสร้าง
กฎระเบียบในสงัคมเพ่ือให้คนในสงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุ เพราะการท่ีสงัคมยงัด ารงอยู่ได้
นัน้ ก็เพราะสมาชิกในสงัคมใช้การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการรักษาสถาบนั กฎเกณฑ์ของสงัคม 
ให้เป็นท่ียอมรับและปฏิบตัร่ิวมกนั 

2. ความส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน การส่ือสารมีบทบาทส าคัญมากต่อ  
การด าเนินชีวิตประจ าวัน อาจกล่าวได้ว่ามนุษย์ใช้การส่ือสารตลอดเวลาในยามท่ีต่ืน จึงท าให้ 
การส่ือสารมีบทบาทส าคญัตอ่กิจกรรมในชีวิตประจ าวนัของมนษุย์ 

3. ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมและธุ ร กิจ  การ ส่ือสารมีบทบาทใน  
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านส่ือต่างๆ เป็นเคร่ืองมือในการเผยแพร่ข่าวสาร สร้าง
ความเข้าใจท่ีถกูต้อง ลดปัญหาความขดัแย้ง รวมทัง้ตรวจสอบความเห็นของประชาชนกลุ่มต่างๆ 
ท่ีมีตอ่สินค้าด้วย 

4. ความส าคญัตอ่การปกครอง เพ่ือสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสงัคม 
และบรรลเุปา้หมายท่ีรัฐตัง้ไว้ ซึง่สิ่งเหลา่นีต้้องอาศยัการส่ือสารเป็นกลไก หรือเป็นเคร่ืองมือส าคญั
ในการด าเนินการปกครอง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบตัิตามนโยบายและกฎเกณฑ์ของรัฐ 

5. ความส าคญัต่อการเมืองการปกครองระหว่างประเทศ การส่ือสารท าให้
สงัคมโลกเป็นสงัคมท่ีแคบลง พฒันาการทางด้านเทคโนโลยีและการส่ือสารช่วยให้ประเทศต่างๆ 
สามารถติดต่อเพ่ือแลกเปล่ียนข่าวสารได้สะดวก ทัง้นีเ้พ่ือด าเนินความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ
และนโยบายการเมืองระหวา่งประเทศ   
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กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธ์ิ (2551 : 5) ได้กล่าวถึงความส าคญัของการส่ือสารว่า 
บุคคลและสังคมจะเกิดการพัฒนาได้ ส่วนหนึ่งก็เน่ืองมาจากมีกระบวนการส่ือสารท่ีดี เราจะ
สงัเกตเห็นว่าการส่ือสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของคนเราตลอดเวลา ทัง้ในขณะเม่ือเรา
ท ากิจกรรมเพียงล าพงัหรือเม่ือประสานสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนดงันัน้การส่ือสารจงึเป็นกระบวนการท่ี
ท าให้เกิดการรวมกลุ่มในสงัคม ช่วยให้คนในสงัคมสามารถติดตอ่ส่ือสารกนัได้และน าไปสู่หนทาง
ของการพฒันาในทกุด้าน ความส าคญัท่ีมีเป็นอเนกประการของการส่ือสาร คือ 

1. ก่อให้เกิดการประสานสมัพนัธ์กนัระหวา่งบคุคลและสงัคม 

 การส่ือสารมีความส าคญัตอ่การสร้างสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์ในสงัคมเพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต เพราะมนษุย์ท่ีด ารงตนอยูใ่นสงัคมไมส่ามารถท่ีอาศยัอยูเ่พียงล าพงัได้
อยา่งปกตสิขุ จงึมีการสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งคนในสงัคมให้เกิดขึน้ เพ่ือให้สามารถตดิตอ่ส่ือสาร
กนัได้ ทัง้ระหว่างบคุคลต่อบุคคลหรือบุคคลต่อสงัคม ด้วยวิธีการติดต่อส่ือสารหลายรูปแบบ เช่น 
เขียนจดหมาย สนทนากนัทางโทรศพัท์ ส่ือสารผา่นดาวเทียม เป็นต้น การสร้างสมัพนัธ์นัน้จะท าให้
มนุษย์ได้รับรู้เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดขึน้และส่งผลให้มนุษย์ได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ท่ีมีคุณค่าขึน้ใน
สงัคม นอกจากนัน้ยงัชว่ยเสริมสร้างความเข้าใจอนัดีระหวา่งคนในสงัคมอีกด้วย 

 การสร้างสมัพนัธ์ของคนในสงัคมนัน้เกิดขึน้ได้ทัง้จากการพูด การเขียน 
การใช้ภาพ การแสดงท่าทาง หรือใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีสามารถส่ือสารกันได้เข้า ใจ และไม่
จ าเป็นต้องเกิดการโต้ตอบกนัในทนัที เพราะผู้ ส่ือสารอาจไม่อยู่ในสถานการณ์ท่ีสามารถแสดงผล
ของการส่ือสารได้ในขณะนัน้ๆ หรือผู้ ส่ือสารอาจต้องพิจารณาข้อมูลท่ีได้รับก่อนเพ่ือประกอบ  
การตดัสินใจและน าไปสูก่ารด าเนินการขัน้ตอนอ่ืนๆ ตอ่ไป 

2. พฒันาความเจริญก้าวหน้าทัง้ตวับคุคลและสงัคม 

 การส่ือสารมีสว่นชว่ยให้เกิดการพฒันาความเจริญก้าวหน้า เพราะมนษุย์
สามารถท่ีจะแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการส่ือสาร เช่น การศกึษาค้นคว้าจาก
เอกสาร การแลกเปล่ียนทัศนะระหว่างกัน การสืบค้นจากแหล่งวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์  
การสงัเกต การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ เป็นต้น เม่ือตนเองเป็นผู้ มีความรู้และน าความรู้ท่ีมีอยู่
มาถ่ายทอดสู่บุคคลอ่ืน ก็จะท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ อนัจะ
เป็นหนทางน าไปสู่การพฒันาในด้านต่างๆ และเม่ือสังคมมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ ความ
เจริญต่างๆ ย่อมเกิดขึน้มิได้หมายความเพียงความเจริญทางด้านวตัถุเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงความ
เจริญในด้านคุณภาพชีวิตของมนุษย์ การพัฒนาจิตใจของมนุษย์ และสิ่งอ่ืนๆ  อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สงัคม  
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3. สืบทอดวฒันธรรมประเพณี 

 การติดตอ่ส่ือสารของมนุษย์เพ่ือสืบทอดวฒันธรรมประเพณีนัน้ สะท้อน
ให้เห็นภาพความเจริญรุ่งเรือง วิถีชีวิตของผู้คน ประวตัิศาสตร์ท่ีได้รับการบนัทึกและการบอกเล่า
สืบต่อกันมา เพ่ือให้คนรุ่นต่อๆ มาได้เรียนรู้ จดจ า หรือน ามาเป็นแบบอย่างเพ่ือธ ารงสงัคมไว้ซึ่ง
ความดีงาม นอกจากนัน้ยงัท าให้แตล่ะสงัคมได้รู้และเข้าใจสงัคมอ่ืนๆ ด้วยเช่นกนั อนัจะเป็นส่วน
ส าคญัท่ีท าให้เกิดการยอมรับสงัคมอ่ืนท่ีแตกตา่งไปจากสงัคมท่ีเราอยู ่เชน่ การเรียนรู้เร่ืองพิธีกรรม
ทางศาสนาท่ีแตกต่างกัน การเรียนรู้เร่ืองประเพณีท้องถ่ินของประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น ดงันัน้ 
การส่ือสารจงึมีส่วนส าคญัท่ีท าให้บคุคลอ่ืนท่ีอยู่ตา่งสถานท่ีตา่งช่วงเวลาได้เรียนรู้เร่ืองราวตา่งๆ ท่ี
เกิดขึน้โดยไมจ่ าเป็นต้องอยูใ่นสงัคมเดียวกนั  

สรุปได้ว่า การส่ือสารเป็นกระบวนการส าคญัต่อการอยู่ร่วมกันในสงัคม
มนษุย์ ซึง่มีความส าคญัตอ่ทกุระดบั ตัง้แตบ่คุคลไปจนถึงระดบัประเทศ ทัง้นีเ้พ่ือให้ทกุคนสามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขความส าคัญของการส่ือสารในด้านต่างๆ ช่วยให้มนุษย์สามารถ
ด ารงชีวิตในความเป็นปัจเจกได้อยา่ง สงบสขุ และด ารงอยูใ่นความเป็นสงัคมได้อยา่งราบร่ืน  

1.3 วัตถุประสงค์ของการส่ือสาร 
 การก าหนดวตัถปุระสงค์ของการส่ือสารแตล่ะครัง้ เป็นสว่นส าคญัท่ีท าให้การส่ือสาร

ประสบความส าเร็จ วตัถปุระสงค์ของการส่ือสาร มีดงันี ้

1.3.1 วตัถปุระสงค์ท่ีแสดงความต้องการ 
ปรมะ สตะเวทิน (2535 : 16-18) กล่าวถึงวตัถปุระสงค์ของการส่ือสารท่ีเป็น

วตัถปุระสงค์ “ท่ีแสดงความต้องการ” ไว้ดงันี ้

วตัถปุระสงค์ “ท่ีแสดงความต้องการ” เป็นการวิเคราะห์วตัถปุระสงค์โดย
ใช้ความต้องการของผู้ส่งสารและความต้องการของผู้ รับสารเป็นเกณฑ์ว่า ในการส่ือสารนัน้ผู้ส่ง
สารมีความต้องการอะไรและผู้ รับสารมีความต้องการอะไร วัตถุประสงค์ของผู้ ส่งสารกับ
วตัถปุระสงค์ของผู้ รับสารอาจไมเ่หมือนกนัก็ได้ ผู้ รับสารอาจมีปฏิกิริยาตอ่สารผิดแผกไปจากความ
ตัง้ใจท่ีผู้ ส่งสารต้องการก็ได้ ซึ่งท าให้ผลของการส่ือสารไม่บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์หรือ
ความตัง้ใจของผู้ส่งสาร ผลท่ีตามมาคือความล้มเหลวของ การส่ือสาร โดยปกติแล้วเราพอจะสรุป
ได้วา่ผู้สง่สารและผู้ รับสารมีวตัถปุระสงค์ ”ท่ีแสดงความต้อง” ในการส่ือสาร ดงัตอ่ไปนี ้
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วตัถปุระสงค์ของผู้สง่สาร 
1. เพ่ือแจ้งให้ทราบ (inform) ซึ่งหมายความว่า ในการท าการส่ือสาร

นัน้ ผู้ส่งสารมีความต้องการท่ีจะบอก แจ้งหรือชีแ้จงข่าวสาร เร่ืองราว เหตกุารณ์ ข้อมลู หรือสิ่งอ่ืน
ใด ให้ผู้ รับสารได้รับทราบหรือเกิดความเข้าใจ 

2. เพ่ือสอนหรือให้การศึกษา (teach or education) ซึ่งหมายความ
ว่า ผู้ส่งสารมีความต้องการท่ีจะสอนวิชาความรู้หรือเร่ืองราวท่ีมีลกัษณะเป็นวิชาการ เพ่ือให้ผู้ รับ
สารได้รับความรู้เพิ่มขึน้จากเดมิ 

3. เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง (please or entertain) 
ซึ่งหมายความว่า ในการส่ือสารนัน้ผู้ ส่งสารมีความต้องการท่ีจะท าให้ผู้ รับสารเกิดความร่ืนเริง
บนัเทิงใจจากสารท่ีตนส่งออกไป ไม่ว่าจะในรูปแบบของการพูด การเขียนหรือการแสดงกิริยา
ทา่ทาง 

4. เ พ่ื อ เ ส น อ ห รื อ เ พ่ื อ ชั ก จู ง ใ จ  (propose or persuade)  
ซึง่หมายความวา่ ผู้ส่งสารได้เสนอแนะสิ่งใดสิ่งหนึง่ตอ่ผู้ รับสาร และมีความต้องการชกัจงูใจให้ผู้ รับ
สารมีความคดิคล้อยตามหรือยอมรับปฏิบตัิตาม การเสนอแนะของตน 

วตัถปุระสงค์ของผู้ รับสาร 
1. เพ่ือทราบ (understand) ซึง่หมายความวา่ ในการเข้าร่วมกิจกรรม

ทางการส่ือสารกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ผู้ รับสารมีความต้องการท่ีจะทราบเร่ืองราวข่าวสาร 
เหตกุารณ์ ข้อมูลหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีผู้ แจ้งหรือรายงานหรือชีแ้จง หากข่าวสารท่ีได้รับทราบนัน้เป็น
ของใหม่ก็ท าให้ผู้ รับสารได้ข่าวสารเพิ่มเติม หากข่าวสารท่ีได้รับทราบนัน้เป็นสิ่งท่ีตนได้เคยทราบ
มาก่อนก็เป็นการยืนยนัความถกูต้องของข่าวสารท่ีตนมีอยู่ให้เกิดความมัน่ใจยิ่งขึน้ ในทางตรงกนั
ข้าม หากว่าข่าวสารท่ีได้มาใหม่ขดัแย้งกบัข่าวสารของตนท่ีมีอยู่เดิม ผู้ รับสารก็จะได้ใคร่ครวญว่า 
ขา่วสารใดมีความนา่เช่ือถือหรือมีความถกูต้องมากกวา่กนั 

2. เพ่ือเรียนรู้ (learn) ซึ่งหมายความถึง การแสวงหาความรู้ของผู้ รับ
สารจากการส่ือสาร ลกัษณะของสารในกรณีนีม้กัจะเป็นสารท่ีมีเนือ้หาสาระเก่ียวกับวิชาความรู้
และวิชาการเป็นการหาความรู้เพิ่มเตมิและเป็นการท าความเข้าใจกบัเนือ้หาสาระในการสอนของผู้
สง่สาร 

3. เพ่ือหาความพอใจ (enjoy) โดยปกตคินเรานัน้นอกจากต้องการจะ
ทราบข่าวคราวเหตกุารณ์และศึกษาหาความรู้แล้ว เรายงัต้องการความบนัเทิง ต้องการพกัผ่อน
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หย่อนใจด้วย ดงันัน้ในบางโอกาสบางสถานการณ์ คนเราในฐานะผู้ รับสารจึงมีความต้องการท่ีจะ
แสวงหาสิ่งท่ีสามารถสร้างความขบขนั บนัเทิง และสบายใจให้แก่ตนเองด้วย 

4. เ พ่ือกระท าหรือตัดสินใจ (dispose or decide) ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของคนเรานัน้สิ่งหนึ่งท่ีเราต้องกระท าอยู่เสมอก็คือการตดัสินใจกระท าการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ในการตดัสินใจของเรานัน้มกัจะได้รับการเสนอแนะหรือชกัจงูใจให้กระท าการอย่างนัน้
อยา่งนีจ้ากบคุคลอ่ืนอยูเ่สมอ ทางเลือกในการตดัสินใจของเราขึน้อยูท่ี่ว่าข้อเสนอแนะนัน้ๆ มีความ
น่าเช่ือถือและเป็นไปได้เพียงใด รวมทัง้อาศยัจากข่าวสาร ข้อมลูความรู้ และความเช่ือท่ีเราสัง่สม
มาเป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจของเรา 

1.3.2 วตัถปุระสงค์ท่ีจ าแนกตามฐานะของผู้สง่สาร 
การจ าแนกวัตถุประสงค์ตามฐานะของผู้ ส่งสารนัน้ จะพิจารณาจาก

วตัถปุระสงค์ของการน าเสนอข้อมลูของผู้สง่สารเป็นส าคญัวา่ ผู้สง่สารมีวตัถปุระสงค์เชน่ไรและมุ่ง
ท่ีจะให้ผู้ รับสารมีพฤติกรรมเช่นไร  ศศิธร ธัญลกัษณานนัท์ และคนอ่ืนๆ (2542: 10-11) ได้จ าแนก
วตัถปุระสงค์ของการส่ือสารท่ีอยูใ่นฐานะของผู้สง่สาร ซึง่จ าแนกไว้ดงันี ้

1.เพ่ือแจ้งให้ทราบหรือเพ่ือทราบ หมายถึง การส่ือสารท่ีผู้ ส่งสาร
จะแจ้งหรือบอกกลา่วขา่วสาร ข้อมลู เหตกุารณ์ ความคดิ ความต้องการของตนให้ผู้ รับได้ทราบ 

2.เพ่ือสอนหรือให้การศึกษา หมายถึง การส่ือสารท่ีมุ่งให้เกิดผลทาง
จิตใจหรืออารมณ์ความรู้สกึแก่ ผู้ รับสาร ซึง่จะเกิดขึน้ก็ตอ่เม่ือผู้สง่สารมีข้อมลูท่ีสอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้ รับสาร และมีกลวิธีใน   การน าเสนอเป็นท่ีพอใจ 

3.เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ความบนัเทิง หมายถึง การส่ือสารท่ีมุง่
ให้เกิดผลทางจิตใจหรืออารมณ์ความรู้สึกแก่ผู้ รับสาร ซึ่งจะเกิดขึน้ก็ต่อเม่ือผู้ ส่งสารมีข้อมูลท่ี
สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ รับสาร และมีกลวิธีในการน าเสนอเป็นท่ีพอใจ 

4.เพ่ือเสนอหรือชักจูงใจ มุ่งเน้นให้ผู้ รับสารมีพฤติกรรมคล้อยตาม
หรือยอมรับปฏิบตัติาม 

สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของการส่ือสารมีวัตถุประสงค์ท่ีแสดงความต้องการ และ
วตัถุประสงค์ท่ีจ าแนกตามฐานะของผู้ส่งสาร ซึ่งวตัถุประสงค์ดงักล่าวจะส าเร็จได้ต้องขึน้อยู่กับ
ฝ่ายผู้ส่งสารและฝ่ายผู้ รับสาร ซึ่งในบางครัง้วตัถปุระสงค์ของการส่ือสารแตล่ะครัง้ไม่จ าเป็นต้องมี
เพียงวตัถปุระสงค์ใดวตัถปุระสงค์หนึ่ง อาจมีวัตถปุระสงค์มากกว่าหนึ่งวตัถปุระสงค์ก็ได้ เพียงแต่ 
ผู้ ส่ือสารจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนด 
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1.4 ประเภทของการส่ือสาร 
วรมน เหรียญสุวรรณ และคณะ (2548 : 51 – 53) ได้กล่าวว่า การส่ือสารสามารถ

จ าแนกออกได้หลายประเภทมีลักษณะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ของการส่ือสาร เกณฑ์ท่ี
นิยมใช้จ าแนกประเภทของ การส่ือสาร ได้แก่ การใช้จ านวนผู้ ท าการส่ือสารและเทคโนโลยี  
การส่ือสาร เป็นหลกัในการพิจารณา สามารถแบง่การส่ือสารได้ 5 ประเภทดงันี ้

1. การส่ือสารภายในบุคคล (Intrapersonal communication) เป็นการส่ือสาร
ของบคุคลคนเดียว เป็นการส่ือสารท่ีเกิดขึน้ภายในตวับุคคล คนเดียว ท าหน้าท่ีเป็นผู้ส่งและผู้ รับ
สาร โดยระบบประสาทสว่นกลางของบคุคลคอยควบคมุการส่ือสาร ตวัอยา่งเชน่ การพดูกบัตวัเอง 
ร้องเพลงฟังคนเดียวในห้องน า้ คิดถึงงานท่ีจะท า เขียนจดหมายแล้วอ่านเอง เขียนบนัทึกแล้วอ่าน
เอง ฯลฯ  

2. การส่ือสารระหว่างบคุคล (Interpersonal communication) ประกอบด้วยคน
ตัง้แต ่2 คนขึน้ไป ผู้สง่และผู้ รับสารสามารถแลกเปล่ียนสารกนัได้โดยตรง และเป็นการส่ือสารแบบ
ตัวต่อตัว เป็นลักษณะการแลกเปล่ียนข่าวสารในระหว่างผู้ ส่งกับผู้ รับ จ านวนมากกว่า 2 คน  
การส่ือสารแบบตวัตอ่ตวั ยอ่มเป็น การจ ากดัจ านวนของคนท่ีท าการส่ือสารไปด้วยในตวัวา่ คงจะมี
จ านวนไม่มากจนเกินไปนกั เป็นการส่ือสารในลกัษณะกลุ่มย่อย เช่น การประชุม การเรียนในชัน้
เรียน การสนทนา การสมัภาษณ์ ฯลฯ 

3. การส่ือสารกลุ่มใหญ่ (Large group communication) ประกอบด้วยคน
จ านวนมาก มารวมกนัอยู่ในท่ีเดียวกนั หรือ ใกล้เคียงกนั จ านวนคนมาก จนไม่สามารถเรียกได้วา่
เป็นการส่ือสารระหว่างบุคคล โอกาสในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ ส่งสารและผู้ รับสารในการจะ
แลกเปล่ียนข่าวสารกันท าได้ยาก เช่น  การอภิปรายในหอประชุม การพูดหาเสียง การสอนท่ีมี
ผู้ เรียนจ านวนนบัพนั อาจจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยให้สามารถส่ือสารกันได้สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึน้ 

4. การส่ือสารในองค์การ (Organization communication) มีวัตถุประสงค์
นโยบายการจัดองค์การ แบ่งงานกันท า เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย มีการแบ่งสายงาน ล าดบัความ
รับผิดชอบ การบงัคบับญัชา ดงันัน้ลกัษณะของการส่ือสารประกอบด้วย 

4.1 การส่ือสารระหวา่งผู้บงัคบับญัชากบัผู้ใต้บงัคบับญัชา 
4.2 การส่ือสารระหวา่งผู้ ร่วมงานระดบัเดียวกนั 

4.3 การส่ือสารระหวา่งผู้ปฏิบตังิานท่ีอยูค่นละสายงานและตา่งระดบักนั 
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5. การส่ือสารมวลชน (Mass communication) เป็นการส่ือสารท่ีเก่ียวกับคน
จ านวนมากมีความหลากหลาย ไม่รู้จกัคุ้นเคยกันในสงัคมใหญ่ท่ีกระจายอยู่ห่างกันมาก จึงต้อง
อาศัยระบบ การส่ือสารมวลชน โดบอาศัยเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ท่ีพัฒนาตามความเจริญของ
เทคโนโลยี ซึง่อาจแบง่การส่ือสารมวลชนได้ดงันี ้

5.1 ส่ือสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร หนงัสือพบั จดหมายเวียน ใบ
ติดประกาศ ตวัอักษร ตวัอักษรท่ีเคร่ืองบินพ่นเป็นควันบนฟ้า และเคร่ืองมืออ่ืนๆ ซึ่งน าสารไปสู่
มวลชนโดยผา่นทางตา 

5.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ รายการทางวิทยุ และการบนัทึกเสียงต่างๆ ซึ่ง
ผา่นทางห ูหรือรายการโทรทศัน์ ภาพยนตร์ และการบนัทกึวีดทิศัน์ ซึง่ผา่นทัง้ทางตา และหู 

6. การส่ือสารโทรคมนาคม (Telecommunication) เป็นการส่ือสารโดยใช้
เคร่ืองมือแมเ่หล็กไฟฟ้า ท่ีข้ามระยะทางไกลๆ ตามจดุประสงค์ของการส่ือสาร ดงันี ้

6.1 การส่ือสารโทรคมนาคมมวลชน เป็นการส่ือสารถึงผู้ รับจ านวนมากท่ี
กระจายอยู่ในท่ีต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์เพ่ือการศึกษา เคเบิลทีวี วิทยุ และโทรทัศน์เพ่ือการค้า 
โทรทศัน์และวิทยเุพ่ือการรักษาพยาบาล 

6.2 การส่ือสารโทรคมนาคมเพ่ือส ารวจขอบฟ้า เพ่ือให้สัญญาณเตือนภัย 
ได้แก่ ดาวเทียมพยากรณ์อากาศ เคร่ืองวดัมลพิษในอากาศ เรดาห์ท่ีใช้ในกิจการทางทหาร 

6.3 การส่ือสารระหว่างบุคคลด้วยการโทรคมนาคมข้ามระยะทางไกลๆ เช่น 
โทรศพัท์ โทรเลข โทรพิมพ์ วิทยเุคล่ือนท่ี วิทยส่ืุอสารระหว่างเรือเดินสมทุรกับชายฝ่ังอินเตอร์เน็ต 
ฯลฯ     

กิตติชัย พินโน และอมรชัย คหกิจโกศล (2554 : 6) ได้กล่าวว่า ประเภทของ 
การส่ือสารเม่ือจ าแนกตามจ านวนผู้ รับสาร ส่ือท่ีใช้ ปฏิกิริยาตอบสนอง และความซับซ้อนใน  
การส่ือสารสามารถแบง่ออกได้เป็น   5 ประเภท ได้แก่ 

1. การส่ือสารภายในบคุคล เป็นการส่ือสารท่ีเกิดภายในบคุคลคนเดียว กล่าวคือ 
เป็นการส่ือสารท่ีผู้ส่งสารและผู้ รับสารเป็นบุคคลเดียวกัน เช่น การพดูกบัตนเอง การร้องเพลงคน
เดียว เป็นต้น 

2. การส่ือสารระหว่างบุคคล เป็นการส่ือสารของบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป เป็น 
การส่ือสารแบบตวัต่อตวั (person – to – person) ซึ่งผู้ ส่งสารและผู้ รับสารสามารถผลัดเปล่ียน
บทบาทในการส่ือสารได้โดยตรง เช่น การเขียนจดหมายถึงกัน การพูดคุยกันขณะร่มโต๊ะ
รับประทานอาหาร การคยุโทรศพัท์ เป็นต้น 
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3. การส่ือสารกลุ่มใหญ่ เป็นการส่ือสารของผู้ส่งสารคนหนึ่งๆ ไปยงักลุ่มบุคคล
จ านวนมากในสถานท่ีและเวลาเดียวกนั ผู้ส่งสารและผู้ รับสารมีโอกาสน้อยมากในการแลกเปล่ียน
ขา่วสาร หรือโต้ตอบกนัโดยตรง เพราะผู้สง่สารจะผกูขาดการส่ือสารอยูเ่พียงฝ่ายเดียว ตวัอยา่งเช่น 
การกลา่วปราศรัย การพดูหาเสียง การสอนนกัศกึษาจ านวนมาก เป็นต้น 

4. การส่ือสารในองค์กร เป็นการส่ือสารในลักษณะเป็นทางการของสมาชิก
ภายในองค์กรหรือหน่วยงาน ผู้ส่งสารในการส่ือสารประเภทนีจ้ะมีหน้าท่ีและอ านาจในการบงัคบั
บญัชาลดหลัน่กนัไป ดงันัน้ การส่ือสารภายในองค์กรจึงต้องเป็นล าดบัขัน้ตามไปด้วย โดยอาจจะ
เ ป็นการ ส่ือสารระหว่ า งผู้ บังคับบัญชากับผู้ ใ ต้บังคับบัญชา  ( upward and downward 
communication) การส่ือสารระหว่างผู้ ร่วมงานในระดับเดียวกัน (horizontal communication)
และการ ส่ือสารระหว่างผู้ ปฏิบัติงาน ท่ีอยู่คนละสายงานและต่างระดับกัน  ( diagonal 
communication)  

5. การส่ือสารมวลชน เป็นการส่ือสารท่ีผู้ส่งสารใช้ส่ือมวลชน เช่น หนงัสือพิมพ์ 
วิทยกุระจายเสียง โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต ส่ือผสมอ่ืนๆ เป็นส่ือน าสารไปยงัผู้ รับสารจ านวนมากใน
คราวเดียวกนั การส่ือสารประเภทนี ้ผู้สง่สารมีโอกาสได้รับปฏิกิริยาตอบสนองได้น้อย ช้า และยาก
กวา่การส่ือสารรูปแบบอ่ืนๆ 

สรุปได้วา่ การจ าแนกประเภทของการส่ือสาร มีผู้จ าแนกไว้หลายๆประเภท ดงัท่ีกลา่ว
ไว้ข้างต้น แต่สามารถแบ่งได้ 5 ประเภท คือ การส่ือสารภายในบุคคล การส่ือสารระหว่างบุคคล 
การส่ือสารกลุ่มใหญ่ การส่ือสารในองค์กร และการส่ือสารมวลชน ซึ่งทัง้ 5 ประเภทเป็นการแบง่
ตามสถานการณ์ในการส่ือสาร เพราะเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้จ าแนกประเภทของการส่ือสาร ซึ่งเป็น
การใช้จ านวนผู้ท าการส่ือสารและเทคโนโลยีการส่ือสาร เป็นหลกัในการพิจารณา 

1.5 องค์ประกอบของการส่ือสาร 
กิตตชิยั พินโน และอมรชยั คหกิจโกศล (2554 : 8) ได้กลา่ววา่ กระบวนการส่ือสารใน

แตล่ะครัง้นบัจากผู้ส่งสารไปยงัผู้ รับสารมีองค์ประกอบส าคญั คือ ผู้ส่งสาร สาร ส่ือ ผู้ รับสาร และ
ในการส่ือสารบางกรณีอาจมีปฏิกิริยาตอบสนอง หรือปฏิกิริยาโต้ตอบจากผู้ รับสารด้วย  
ดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้
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     ภาพประกอบ 2 องค์ประกอบของการส่ือสาร 

ท่ีมา : กิตตชิยั พินโน และอมรชยั คหกิจโกศล. (2554). 

1. ผู้ส่งสาร คือ ผู้ ให้ข้อมลู ผู้แสดงความคิด ความรู้สึก ฯลฯ ไปยงัผู้ รับสาร ในการส่ือสาร 
ผู้ส่งสารอาจแสดงออกโดยตัง้ใจหรือไม่ตัง้ใจก็ได้ ส าหรับการส่ือสารด้วยวจันภาษา ผู้ส่งสารคือผู้
พดู หรือผู้ เขียน ส่วนในการส่ือสารด้วยอวจันภาษา ผู้ส่งสารคือผู้แสดงอากปักิริยา ผู้ส่งสารเป็นผู้ มี
บทบาทส าคญัใน      การส่ือสารเพราะเป็นผู้ก าหนดจดุประสงค์ในการส่ือสาร โดยมีเจตนาได้ตา่งๆ 
กัน เช่น ต้องการแจ้งให้     ผู้ รับสารทราบ ต้องการถามให้ผู้ รับสารตอบ ต้องการบอกให้ผู้ รับสาร
ปฏิบตัติาม เป็นต้น นอกจากนีผู้้ส่งสารยงัสามารถเปล่ียนบทบาทเป็นผู้ รับสารได้ในกรณีท่ีผู้ รับสาร
คนแรกมีปฏิกิริยาตอบสนองกลบัมา 

2. สาร คือ ถ้อยค าหรือข้อความท่ีเป็นเร่ืองราว มีความหมาย และแสดงออกมาโดยอาศยั
ภาษาหรือสญัลกัษณ์ต่างๆ เป็นส่ือ สาร ประกอบด้วยเนือ้หาหรือใจความท่ีผู้ส่งสารต้องการส่ือ 
รวมไปถึงเจตนาหรือวตัถปุระสงค์ท่ีผู้สง่สารต้องการจากผู้ รับสาร 

3. ส่ือ คือ สิ่งท่ีท าหน้าท่ีน าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้ รับสาร อาจจะเป็นวัจนภาษาหรือ  
อวจันภาษาก็ได้ ส่ือมีบทบาทส าคญัคือเป็นตวักลางให้ผู้ รับสารและผู้ส่งสารติดต่อส่ือสารกันได้ 
ในทางส่ือสารมวลชนจ าแนกส่ือออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

3.1 ส่ือสามญั หรือส่ือธรรมชาติ เช่น บรรยากาศรอบตวัมนษุย์ซึ่งเกิดขึน้เองตาม
ธรรมชาต ิ

3.2 ส่ือบคุคล หรือส่ือมนษุย์ เชน่ ผู้ ส่ือขา่ว นกัเลา่นิทาน คนน าสาร ฯลฯ 
3.3 ส่ือสิ่งพิมพ์ เชน่ หนงัสือ วารสาร นิตยสาร แผน่ปลิว ฯลฯ 
3.4 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เชน่ วิทย ุโทรทศัน์ โทรศพัท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต ฯลฯ 

ผู้สง่สาร สาร 
message 

ส่ือ 
media 

ผู้ รับสาร 
receiver 

ปฏิกิริยาโต้ตอบ 
feedback 
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3.5 ส่ือระคน หรือส่ือผสม เชน่ ปา้ยโฆษณา วตัถจุารึก ส่ือพืน้บ้านตา่งๆ ฯลฯ 
4. ผู้ รับสาร คือ ผู้ รับข้อมูล ความคิด ความรู้สึก ฯลฯ ท่ีผู้ ส่งสารส่งมา ใน  

การส่ือสาร ผู้ รับสารอาจจะรับสารโดยตัง้ใจหรือไม่ตัง้ใจก็ได้ ส าหรับการส่ือสารด้วยวจันภาษาผู้ รับ
สารจะเป็นผู้ ฟังหรือผู้ อ่าน ส่วนใน การส่ือสารด้วยอวจันภาษา ผู้ รับสารจะเป็นผู้ รับรู้อากัปกิริยา 
ผู้ รับสารเป็นผู้ มีบทบาทส าคญัในการส่ือสารเพราะเป็นผู้ รับรู้เจตนาของการส่ือสาร นอกจากนี ้ผู้ รับ
สารยงัสามารถเปล่ียนบทบาทตนเองเป็นผู้ส่งสารได้ในกรณีท่ีผู้ รับสารมีปฏิกิริยาตอบสนองผู้ส่ง
สารคนแรก 

5. ปฏิกิริยาโต้ตอบ คือ กระบวนการส่ือสารย้อนกลับ ในการส่ือสารอาจมี
ปฏิกิริยาตอบสนองหรือไม่ก็ได้ขึน้อยู่กบัว่าผู้ รับสารต้องการตอบสนองสารและเจตนาของผู้ส่งสาร
หรือไม่ ปฏิกิริยาโต้ตอบนีเ้ป็นองค์ประกอบส าคญัของการส่ือสารเพราะจะท าให้ผู้ส่งสารทราบว่า
การส่ือสารของตนสมัฤทธ์ิผลหรือไม่ หากผู้ รับสารมีปฏิกิริยาตอบสนองตรงตามเจตนาท่ีผู้ส่งสาร
ต้องการ การส่ือสารนัน้ก็จะสัมฤทธ์ิผล แต่หากปฏิกิริยาตอบสนองไม่ตรงตามท่ีผู้ ส่งสารต้อง 
การ การส่ือสารนัน้ก็จะไมส่มัฤทธ์ิผล 

วรมน เหรียญสุวรรณ และคณะ (2548 : 46 – 49) ได้กล่าวว่า แฮโรลด์ ดี ลาสเวลล์ 
นกัรัฐศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1948) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบของการส่ือสารไว้โดยเสนอ
แผนภมูิตอ่ไปนี ้ 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 3 องค์ประกอบการส่ือสารของ แฮโรลด์ ดี ลาสเวลล์ 

ท่ีมา : วรมน เหรียญสวุรรณ และคณะ. (2548). 

จากแนวคิดดงักล่าวจะพบว่า กระบวนการการส่ือสารนัน้ประกอบด้วย ผู้ส่งสาร สาร 
ส่ือ ผู้ รับสาร และผลของการส่ือสาร 

ผู้สง่สาร/ผู้ รับสาร 
ผู้ส่งสาร คือ บคุคลหรือกลุ่มบคุคลท่ีเป็นผู้ ริเร่ิมหรือเร่ิมต้นส่งสารไปให้บุคคลอ่ืนโดย

ตัง้ใจหรือไม่ตัง้ใจก็ตาม หรือเป็นผู้ท าหน้าท่ีส่งสารผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งไปยงัผู้ รับสาร ผู้ส่ง

ผู้สง่สาร สาร ส่ือ ผู้ รับสาร ผลของการส่ือสาร 

ใคร? กลา่วอะไร? ผา่นสือ่ใด? กบัใคร? เกิดผลอยา่งไร? 
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สารจะมีบทบาทหน้าท่ีในการสง่สารเพ่ือการให้ขา่วสาร การพดูคยุสนทนาเพ่ือฆา่เวลา การพดูโน้ม
น้าวชกัชวนให้เล่ือมใสศรัทธาในพรรคการเมือง ฯลฯ 

ผู้ รับสาร คือ ผู้ ท่ีรับสารจากบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลหนึ่ง เม่ือได้รับสารแล้ว ผู้ รับ
สารตีความ ถอดความ เกิดการตอบสนอง (จะโดยตัง้ใจหรือไม่ตัง้ใจก็ตาม) และส่งปฏิกิริยา
ตอบสนอง(ผล) ไปยงัผู้ส่งสาร ดงัเช่น การรับรู้ข่าวสาร การร่วมกนัคยุสนทนา การถกูชกัจงูใจ โน้ม
น้าวตา่งๆ   

สาร 
สาร หมายถึง เร่ืองราวท่ีมีความหมาย และแสดงออกมาโดยอาศยัภาษา ซึ่งเป็น

สญัลกัษณ์ ท่ีท าการรับรู้ร่วมกนั สารเกิดขึน้เม่ือผู้สง่ต้องการถ่ายทอดความคิดไปสูก่ารรับรู้ของผู้ อ่ืน 
ท าหน้าท่ีเร้าให้ผู้ รับเกิดการรับรู้ความหมายสญัลกัษณ์หรือภาษา ในท่ีนีอ้าจเป็นค าพดู ตวัหนงัสือ 
รูปภาพ เคร่ืองหมาย หรือกิริยาต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีแสดงหรือถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความ
ต้องการและวตัถปุระสงค์ของผู้ รับสาร 

สารหรือภาษาสามารถแบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1. วจันสารหรือวจันภาษา คือ สารหรือภาษาท่ีแสดงออกในรูปถ้อยค า ค าพดู 
หรือตวัอกัษรซึง่ได้แก่ ภาษาพดู ภาษาเขียน เป็นต้น 

2. อวัจนสารหรืออวัจนภาษา คือ สารหรือภาษาท่ีไม่ได้ออกโดยใช้ถ้อยค า 
ค าพูด หรือตวัอกัษรโดยตรงแต่แสดงออกทางอ่ืน ซึ่งสามารถส่ือความหมายบางอย่างได้ชัดเจน 
ได้แก่ ระยะระหว่างบคุคล สายตา น า้เสียง การแสดงออกทางสีหน้า กิริยาท่าทาง การสมัผสั และ
รูปสญัลกัษณ์ตา่งๆ 

ส่ือ/ชอ่งทางการส่ือสาร 
ค าว่า “ส่ือ” ปัจจุบันมีการใช้ความหมายปนกับค าว่า “ช่องทาง” หรือ

แม้กระทัง่ปนกับค าว่า “สาร” มาร์แชล แมคลูฮนั(Marshal McLuhan): กล่าวว่า “ส่ือคือสาร และ
สารคือส่ือ” บางท่านมองว่า ช่องทางและส่ือ มีความหมายตา่งกนั กล่าวคือช่องทาง คือ ทางท่ีท า
ให้ผู้ส่งสารและผู้ รับสารติดต่อกันได้ ซึ่งหมายถึงประสาทสมัผสัทัง้ห้า ขณะท่ีส่ือคือสิ่งท่ีมีอยู่ตาม
ธรรมชาติและเป็นตวักลางในการส่ือสารท่ีท าให้ผู้ส่งสารและรับสารสามารถติดต่อส่ือสารกันได้ 
เชน่ อากาศและเสียง 

ผล 
การส่ือสารไม่ว่าจะเกิดขึน้โดยเจตนาหรือไม่ ย่อมเกิดผลอนัเน่ืองมาจากการ

ตีความของผู้ รับสารเสมอ ผลท่ีเกิดขึน้ระหว่างท่ีการส่ือสารครัง้หนึ่ง เช่น คู่สนทนา หวัเราะเยาะ
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ค าพดูของผู้พดู ผู้พดูเห็นวา่คูส่นทนาเป็นผู้ ท่ีไมรู้่จกัให้เกียรตผิู้ อ่ืน จงึเกิดทศันคตท่ีิไม่ดีตอ่คูส่นทนา 
หรือผู้ ฟังสังเกตปฏิกิริยาของผู้พูดเม่ือหัวเราะก็อาจขอโทษ ท าให้ผู้พูดสนทนา มีความรู้สึกต่อคู่
สนทนา ดีขึน้ ท าให้การส่ือสารจบลงอยา่งเป็นมิตรตอ่กนั 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการส่ือสารประกอบด้วย ผู้ส่งสาร สาร ส่ือ ผู้ รับ
สาร และปฏิกิริยาโต้ตอบ ซึ่งปฏิกิริยาโต้ตอบอาจมีหรือไม่มีก็ได้ ทัง้นีอ้งค์ประกอบท่ีกล่าวมาจะ
ช่วยให้การส่ือสารครบถ้วนตามกระบวนการส่ือสาร และช่วยให้การส่ือสารสัมฤทธ์ิผลตามท่ี
ต้องการ 

1.6 แบบจ าลองการส่ือสาร 
กิตติชัย พินโน และอมรชัย คหกิจโกศล (2554 : 11 - 17) ได้กล่าวว่า แบบจ าลอง 

การส่ือสารเป็นรูปแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบของการส่ือสารท่ีนกัการส่ือสารสร้างขึน้เพ่ือแสดง
ขัน้ตอน หรือกระบวนการส่ือสาร ในท่ีนีจ้ะยกตวัอย่างแบบจ าลองการส่ือสารท่ีส าคญั 4 แบบ คือ 
แบบจ าลองการส่ือสารตามแนวคิดของลาสเวลล์ แบบจ าลองการส่ือสารตามแนวคิดของแชนนนั
และวีเวอร์ แบบจ าลองการส่ือสารตามแนวคิดของออสกูดและวิลเบอร์ ชแรมม์ และแบบจ าลอง
การส่ือสารตามแนวคดิของเบอร์โล 

1.6.1 แบบจ าลองการส่ือสารตามแนวคดิของลาสเวลล์ 
ฮาโรลด์ ดี ลาสเวลล์  (Harold D. Lasswell) นักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันได้เสนอ

แผนภาพ การส่ือสารไว้ในบทความชิน้หนึง่เม่ือปี พ.ศ. 2491 ดงันี ้
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ภาพประกอบ 4 แบบจ าลองการส่ือสารตามแนวคดิของลาสเวลล์ 

ท่ีมา : กิตตชิยั พินโน และอมรชยั คหกิจโกศล. (2554). 

แบบจ าลองการส่ือสารนีเ้ป็นจุดเร่ิมต้นในการอธิบายการส่ือสารท่ีแสดงให้เห็นว่า  
การส่ือสารจะเร่ิมต้นเม่ือมีใครคนหนึ่ง (ผู้ ส่งสาร) พูดหรือส่ืออะไรออกไป (สาร) โดยใช้ช่องทาง
ส่ือสารใด (ส่ือ) ส่งสารไปยังใครอีกคน (ผู้ รับสาร) และการส่ือสารนัน้ก่อให้เกิดผลแก่ผู้ รับสาร
อยา่งไร 

1.6.2 แบบจ าลองการส่ือสารตามแนวคดิของแชนนนัและวีเวอร์ 
คลาวด์ อี แชนนนั(Claude E. Shannon) และวอเรน วีเวอร์(Warren Weaver) 

วิศวกร ชาวอเมริกนัได้สร้างแบบจ าลองการส่ือสารขัน้พืน้ฐานขึน้ในปี พ.ศ. 2492 แบบจ าลองนีเ้ป็น
ท่ีรู้จักแพร่หลายในวงการส่ือสารมวลชน เป็นแบบจ าลองแบบ  paradigm หรือแบบจ าลอง 
การส่ือสารเชิงคณิตศาสตร์ซึ่งอาศยัทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วงในการศึกษาค้นคว้า และ

ใคร (who) 
ผู้สง่สาร (communicator)ผู้สง่สาร 

sender 

กลา่วอะไร (say what) 
สาร (message) 

ผา่นช่องทางใด (in which channel) 
สือ่ (channel) 

ถึงใคร (to whom) 
ผู้ รับสาร (receiver) 

เกิดผลอะไร (with what effect) 
ผล (effect) 
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เป็นการจ าลองกระบวนการส่ือสารทางเดียวเชิงเส้นตรง เน่ืองจากเป็นการส่ือสารของผู้สง่สารเพียง
ฝ่ายเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 5 แบบจ าลองการส่ือสารตามแนวคดิของแชนนนัและวีเวอร์ 

ท่ีมา : กิตตชิยั พินโน และอมรชยั คหกิจโกศล. (2554). 

ในแบบจ าลองนี ้แหล่งสารคือผู้ส่งสารเป็นผู้น าสารไปเข้ารหัสเป็นค าพูด ตวัอักษร 
หรือสญัลกัษณ์อ่ืนใดก็ได้ก่อนท่ีจะส่งเป็นสญัญาณออกไปยงัผู้ รับสาร สญัญาณนีจ้ะปรับเปล่ียน
เป็นสญัญาณท่ีเหมาะสมกับช่องทางการติดต่อส่ือสาร เม่ือถึงตวัรับสญัญาณจะมีการถอดรหัส 
แล้วส่งสารท่ีถอดรหัสแล้วไปยัง ผู้ รับสาร ระหว่างท่ีสัญญาณสารก าลังส่งไปนัน้อาจมีอุปสรรค
เกิดขึน้ท าให้การส่ือสารขดัข้องได้ เชน่ เสียงรบกวน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหลง่สาร 
source 

เคร่ืองสง่ 
transmitter 

เคร่ืองรับ 

receiver 
ปลายทาง 

destination 
 

แหลง่เสียงรบกวน 

Noise source 

สาร 
message 

สาร 
message 

สญัญาณ 

signal 
สญัญาณที่รับ 

Received signal 
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ภาพประกอบ 6 แบบจ าลองอปุสรรคการส่ือสารตามแนวคดิของแชนนนัและวีเวอร์ 

ท่ีมา : กิตตชิยั พินโน และอมรชยั คหกิจโกศล. (2554). 

แบบจ าลองการส่ือสารนีแ้สดงกระบวนการส่ือสารระหว่างผู้ส่งสารกับผู้ รับสารทาง
โทรศพัท์ นาย ก ซึ่งเป็นผู้ส่งสารพดูใส่กระบอกพดู กระบอกพดูจะแปลงค าพดูซึ่งเป็นค ล่ืนเสียงให้
เป็นสญัญาณไฟฟ้าแล้วส่งสญัญาณไฟฟ้านัน้ไปยงัเคร่ืองรับสญัญาณ จากนัน้ล าโพงจะถอดรหสั
สญัญาณไฟฟ้ากลบัไปเป็นคล่ืนเสียงไปยงั นาย ข ซึ่งเป็นผู้ รับสาร หากสญัญาณขาดหาย หรือมี
เสียงแทรก ก็จะสามารถทราบได้ว่าเกิดความผิดพลาดขึน้ ณ จดุใด เช่น อาจจะเกิดจากกระบอก
พูดเส่ือมคุณภาพ หรือเกิดจากตวัส่งสัญญาณไฟฟ้าก าลังแรงไม่เพียงพอท าให้เสียงไม่ชดั หรือ
ล าโพงไมดี่ ท าให้เสียงขาดหายไป เป็นต้น 

หากเปล่ียนวิธีการส่ือสารระหว่างนาย ก กับนาย ข จากโทรศพัท์เป็นการเขียน โดย
นาย ก ให้ นาย ค เขียนตามค าบอก แล้วส่งเป็นจดหมายไปให้นาย ง เพ่ือให้นาย ง อ่านให้นาย ข 
ฟัง กระบวนการส่ือสารในส่วนของผู้ เข้ารหสัจะเปล่ียนจากกระบอกพดูเป็นนาย ค ในขณะท่ีรหสัท่ี
ใช้จะเปล่ียนเป็นตวัหนงัสือ ผู้ถอดรหสัจะเปล่ียนจากล าโพงเป็นนาย ง และข้อผิดพลาดของการ
ส่ือสารนีอ้าจเกิดจากนาย ก บอกข้อความวกวน หรือเกิดจากนาย ค จดผิด สะกดค าผิด เขียน 
เว้นวรรคตอนผิด ลายมืออ่านยาก หรือเกิดจากกระดาษและน า้หมึกปากกาไม่ดีท าให้ข้อความ
เลือน อา่นยาก หรือนาย ง อา่นหนงัสือไมอ่อกไม่เข้าใจค าบางค า อา่นเว้นวรรคตอนผิด หรือนาย ข 
เองไมไ่ด้ตัง้ใจฟังนาย ง อา่นก็ได้ ตวัอยา่งนีส้ามารถแสดงเป็นแบบจ าลองได้ดงัต่อไปนี ้

 
 
 

นาย ก กระบอกพดู ล าโพง นาย ข  

เสียงแทรกเข้ามา 
หรือเสียงขาดหายเป็นชว่งๆ ฯลฯ 

ค าพดู ผู้พดู ค าพดู ผู้ ฟัง แปลง
สญัญาณ 

แปลง
สญัญาณ 

สง่สญัญาณ 

ไฟฟา้ 
รับสญัญาณ 

ไฟฟา้ 
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ภาพประกอบ 7 ตวัอย่างการจ าลองอปุสรรคการส่ือสารตามแนวคิดของแชนนนัและวีเวอร์ 

ท่ีมา : กิตตชิยั พินโน และอมรชยั คหกิจโกศล. (2554). 

1.6.3 แบบจ าลองการส่ือสารตามแนวคิดของออสกูดและวิลเบอร์ ชแรมม์
แบบจ าลองนี ้ชารล์ อี ออสกูด (Charles E. Osgood) เป็นต้นคิด และวิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilber 
Schramm) น ามาขยายความและเป็นผู้ เสนอไว้ในปี พ.ศ.2497 เป็นแบบจ าลองท่ีมีลกัษณะเป็น
วงกลมแสดงให้เห็นวา่ ผู้ รับสารและผู้สง่สารตา่งผลดัเปล่ียนกนัท าหน้าท่ีอยา่งเดียวกนัเร่ือยไป 
 

 

ภาพประกอบ 8 แบบจ าลองอปุสรรคการส่ือสารตามแนวคดิของออสกดูและวิลเบอร์ ชแรมม์ 

ท่ีมา : กิตตชิยั พินโน และอมรชยั คหกิจโกศล. (2554). 

นาย ก นาย ค นาย ง นาย ข  

จดหมายบกพร่อง ลายมืออา่นยาก 

สะกดค าผิด เว้นวรรคตอนผิด 

ข้อความวกวน ฯลฯ 

ค าพดู ผู้พดู ค าพดู ผู้ ฟัง เขียนตาม 

ค าบอก 

อา่น ตวัหนงัสือ ตวัหนงัสือ 
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แบบจ าลองการส่ือสารนีแ้สดงปฏิสมัพนัธ์ (interaction) ระหว่างผู้ส่งสารกบัผู้ รับสาร 
กล่าวคือ  เม่ือผู้ ส่งสารเข้ารหัสสารและส่งสารออกไปแล้ว ผู้ รับสารจะถอดรหัสสารแล้วตีความ 
จากนัน้ก็จะเข้ารหัสสารแล้วส่งสารท่ีเป็นความคิด ความรู้สึก ความต้องการของตนกลังไปยัง  
ผู้ส่งสาร การส่ือสารกลบันีเ้รียกว่า “ปฏิกิริยาโต้ตอบ” ในขัน้นีผู้้ รับสารจะเปล่ียนบทบาทเป็นผู้ส่ง
สาร และในท านองเดียวกนั ผู้สง่สารเดมิจะเปล่ียนบทบาทเป็นผู้ รับสาร สลบักนัไปมาเช่นนีจ้นกว่า
จะเสร็จสิน้การส่ือสาร 

1.6.4 แบบจ าลองการส่ือสารตามแนวคดิของเบอร์โล 
เดวิด เค เบอร์โล (David K. Berlo) เสนอแบบจ าลองการส่ือสารท่ีมีช่ือว่า 

SMCR ไ ว้ ในหนัง สือ ช่ือ  The Process of Communication เ ม่ือ ปี  พ .ศ.  2503 โดยเสนอว่า
องค์ประกอบของการส่ือสารมี 6 ประการได้แก่ แหล่งสาร (communication source) ผู้ เข้ารหัส 
(encoder) ส า ร  (message) ช่ อ ง ท า ง  (channel) ผู้ ถ อ ด ร หั ส  (decoder) แ ล ะ ผู้ รั บ ส า ร 
(communication receiver) ในการส่ือสารครัง้หนึ่งๆ แหล่งสารและ   ผู้ เข้ารหสัคือคนคนเดียวกัน 
เชน่เดียวกบัผู้ถอดรหสัและผู้ รับสารซึง่เป็นคนคนเดียวกนัด้วย เบอร์โลอธิบายคณุลกัษณะดงักล่าว
เป็นแบบจ าลองการส่ือสาร ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 9 แบบจ าลองอปุสรรคการส่ือสารตามแนวคดิของเบอร์โล 

ท่ีมา : กิตตชิยั พินโน และอมรชยั คหกิจโกศล. (2554). 
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1. ผู้สง่สาร (sender) หมายถึง บคุคลท่ีถ่ายทอดสารโดยการเข้ารหสั (encoder) เป็น
สัญญาณต่างๆ เช่น เคร่ืองหมาย ท่าทาง เสียงพูด ฯลฯ ไปยังผู้ รับสาร ผู้ ส่งสารท่ีดีจะต้องมี
คณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ทกัษะในการส่ือสาร (communication skill) หมายถึง ความสามารถ ความ
ช านาญในการเข้ารหัส เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน การใช้สัญลักษณ์ การแสดงออกทางกิริยา
ทา่ทาง 

1.2 ทศันคติ (attitude) หมายถึง ความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกต่อบุคคล 
หรือเหตกุารณ์ ในกระบวนการส่ือสารประกอบด้วยทัศนคติท่ีดี 3 ประการ ได้แก่ ทศันคติท่ีดีต่อ
ตนเอง (attitude toward self) ทัศนคติท่ีดีต่อสาร (attitude toward matter) ทัศนคติท่ีดีต่อผู้ รับ
สาร (attitude toward receiver) 

1.3 ความรู้ (knowledge) หมายถึง ความรู้ในตัวสาร ความรู้นีมี้ผลต่อความ
นา่เช่ือถือของสารและความรู้ในกระบวนการส่ือสารซึง่จะชว่ยให้ผู้สง่สารสามารถปรับองค์ประกอบ
ตา่งๆ ในการส่ือสารเพ่ือลดอปุสรรคท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

1.4 ระบบสังคม (social system) หมายถึง กรอบ กฎระเบียบในสังคมท่ีหล่อ
หลอมพฤตกิรรมตา่งๆ ของผู้สง่สาร และก าหนดแนวทางการส่ือสาร 

1.5 วัฒนธรรม (culture) หมายถึง ความเช่ือ ค่านิยม ประเพณี ตลอดจนวิถี
ปฏิบตัิของคนในสงัคม วฒันธรรมมีลกัษณะเช่นเดียวกับระบบสงัคม กล่าวคือ เป็นสิ่งหล่อหลอม
พฤตกิรรมตา่งๆ ของ ผู้สง่สาร และเป็นตวัก าหนดแนวทางการส่ือสาร 

2. สาร (message) หมายถึง ผลผลิตของความรู้สึกนกึคิด ความต้องการ หรือเนือ้หา
สาระท่ี ผู้สง่สารต้องการส่ือ สารมีองค์ประกอบ 5 ประการได้แก ่

2.1 ส่วนประกอบ (element) คือ ส่วนประกอบของสาร เช่น ถ้าเป็นเรียงความจะ
ประกอบไปด้วยค าน า เนือ้เร่ือง สรุป หรือหากเป็นข่าวจะประกอบไปด้วยพาดหวัข่าว และเนือ้หา 
เป็นต้น 

2.2 โครงสร้าง (structure) คือ โครงสร้างของภาษา เชน่ ค า ประโยค ยอ่หน้า เนือ้
เร่ือง หากเป็นข่าวจะมีโครงสร้างประกอบด้วยพาดหัวข่าวใหญ่ พาดหัวข่าวรอง เนือ้หา และ
บทสรุป เป็นต้น 

2.3 การแสดงสาร (treatment) หมายถึง การเรียบเรียงสารตามรูปแบบ (style) 
ของแตล่ะบคุคล 
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2.4 เนือ้หา (content) หมายถึง สาระท่ีผู้ ส่งสารส่งออกมา สาระนัน้อาจมี
ความหมายไม่ตรงรูปรหัสได้ เช่น “อากาศเย็นจัง” รูปรหัสภาษาเป็นประโยคบอกเล่า แต่
ความหมายจริงๆ ของสารคือต้องการให้ผู้ รับสารปิดพัดลม หรือปรับเพิ่มอุณหภูมิของ
เคร่ืองปรับอากาศให้เย็นน้อยลงก็ได้ 

2.5 รหสั (code) หมายถึงสิ่งท่ีสารแสดงออกมา อาจเป็นภาษาพดู ตวัอกัษร ภาพ 
สญัลกัษณ์ หรือทา่ทางก็ได้ 

3. ช่องทาง (channel) หมายถึง ตวักลางท่ีใช้ส่งหรือถ่ายทอดสาร มนษุย์ใช้ประสาท
สมัผสัทัง้ห้าเป็นช่องทางในการรับสาร ได้แก่ การเห็น (seeing) การได้ยิน (hearing) การได้กลิ่น 
(smelling) การลิม้รส (tasting) และการสมัผสั (touching) ดงันัน้การใช้ช่องทางในการส่ือสารหรือ
การถ่ายทอดสารจึงต้องสอดคล้องกับช่องทางในการรับสาร คืออาจจะเป็นตวัหนังสือ เสียงพูด 
กลิ่น รสชาต ิการสมัผสั ฯลฯ 

4. ผู้ รับสาร (receiver) หมายถึง บคุคลผู้ รับสารจากผู้สง่สาร ในการส่ือสารจะประสบ
ความส าเร็จหรือไม่ ผู้ รับสารจะต้องมีคุณลักษณะเช่นเดียวกับผู้ ส่งสารด้วย การส่ือสารจึงจะ
สมัฤทธ์ิผล ดงันี ้

4.1 ทกัษะในการส่ือสาร (communication skill) หมายถึง ความสามารถ ความ
ช านาญในการถอดรหสัตา่งๆ เชน่ ภาษาพดู ภาษาเขียน การใช้สญัลกัษณ์ การแสดงออกทางกิริยา
ทา่ทาง ฯลฯ 

4.2 ทศันคติ (attitude) หมายถึง ความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกต่อบุคคล 
หรือเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและการแสดงออกของบุคคล ในกระบวนการส่ือสาร
ประกอบด้วยทศันคติท่ีดี 3 ประการ ได้แก่ ทศันคติท่ีดีตอ่ตนเอง (attitude toward self) ทศันคติท่ี
ดีตอ่สาร (attitude toward matter) ทศันคตท่ีิดีตอ่ผู้ รับสาร (attitude toward receiver) 

4.3 ความรู้ (knowledge) หมายถึง ความรู้ในตวัสารซึ่งจะมีผลต่อการตีความ 
การท าความเข้าใจสาร และมีผลตอ่ความส าเร็จในการส่ือสารด้วย ท าให้ผู้ รับสารไมก่ระท าตนเป็น
อปุสรรคตอ่ การรับสาร 

4.4 ระบบสังคม (social system) หมายถึง กรอบ กฎระเบียบในสังคมท่ีหล่อ
หลอมพฤติกรรมตา่งๆ ของผู้ รับสาร และก าหนดแนวทางการส่ือสาร หากระบบสงัคมของผู้ รับสาร
กบัผู้สง่สารตา่งกนัก็จ าเป็นต้องมีการปรับเพ่ือให้เกิดความเข้าใจสารนัน้ 
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4.5 วัฒนธรรม (culture) หมายถึง ความเช่ือ ค่านิยม ประเพณี ตลอดจนวิถี
ปฏิบัติของคนในสังคม วัฒนธรรมมีลักษณะเช่นเดียวกับระบบสังคม คือเป็นสิ่งท่ีหล่อหลอม
พฤตกิรรมตา่งๆ ของผู้ รับสาร และก าหนดแนวทางการส่ือสาร 

สรุปได้ว่า แบบจ าลองการส่ือสารท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นเป็นรูปแบบการวิเคราะห์
องค์ประกอบของการส่ือสารท่ีส าคญั 4 แบบ คือ แบบจ าลองการส่ือสารตามแนวคิดของลาสเวลล์ 
,แชนนนัและวีเวอร์ ,ออสกดูและวิลเบอร์ ชแรมม์ รวมทัง้เบอร์โล ซึ่งทัง้ 4 แบบ ได้วิเคราะห์ให้เห็น
องค์ประกอบของการส่ือสารท่ีเป็นกระบวนการของการส่ือสารได้อย่างชดัเจน เพราะในการส่ือสาร
นัน้การท่ีผู้ส่งสารและผู้ รับสารสามารถเข้าใจกันได้ในระดบัใด ย่อมต้องขึน้อยู่กับทกัษะ ทศันคติ 
ความรู้ ระบบสังคม วัฒนธรรม ของทัง้ผู้ ส่งสารและผู้ รับสาร เพราะหากทัง้สองฝ่ายมีสิ่งเหล่านี ้
สอดคล้องกนั จะท าให้สามารถขจดัอปุสรรคในการส่ือสารออกไปได้ และสมัฤทธ์ิผลในการส่ือสาร
ครัง้นัน้ๆ 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับทักษะภาษาไทยเพิ่อการส่ือสาร 
ทกัษะทางภาษาท่ีใช้เพ่ือการส่ือสารปัจจบุนัมี  4 ประการ คือ ทกัษะการฟัง พดู อา่น และ

เขียนถ้าขาดทักษะอย่างใดอย่างหนึ่ งการส่ือสารจะไม่สมบูรณ์ หรืออาจไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าท่ีควร จะเห็นว่าการส่ือสารท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน ต้องมีความรู้พืน้ฐานเ ก่ียวกับวิธี 
การส่ือสารในชีวิตประจ าวัน ภาษาท่ีใช้เพ่ือการส่ือสารต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบท่ีจ าเป็นและ
สามารถบอกได้ว่าการส่ือสารโดยทัว่ไปหากจะให้ได้ผลสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วควรมีทัง้การฟัง พูด 
อ่าน และเขียน ถ้ามีความเข้าใจด้านภาษาเป็นเบือ้งต้นแล้วก็จะช่วยให้ส่ือสารได้ฉับไว และมี
ประสิทธิภาพในท่ีสดุ 

ทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารประกอบด้วย 4 ทกัษะ ดงันี ้
2.1 ทักษะการฟัง 

การฟังเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งของการรับสาร (Inputting) ซึ่งนบัว่าเป็นทกัษะท่ี
ส าคัญท่ีสุด เพราะเป็นทักษะท่ีมนุษย์ต้องใช้ในชีวิตประจ าวันมากกว่าทักษะด้านอ่ืนๆ เพราะ 
การฟังนัน้เกิดขึน้ได้ทัง้ในสภาพท่ีตัง้ใจและไม่ตัง้ใจ การฟังเป็นกญุแจส าคญัท่ีจะท าให้การส่ือสาร
ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว ก็ได้ มีผู้ วิจัยค้นพบว่า มนุษย์ใช้ทักษะด้านการฟังในวันหนึ่ง
ประมาณ 42% แตส่ามารถจ าเนือ้หาสาระได้เพียงคร่ึงหนึง่เทา่นัน้ (ฐิตรัิตน์ ลดาวลัย์. 2538 : 9)  
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2.1.1 ความหมายของการฟัง 
การฟังมีผู้นิยามไว้หลายความหมาย ดงันี ้

ฐิติรัตน์ ลดาวัลย์ (2536 : 9) ได้ให้ความหมายว่า การฟัง เป็นกระบวนการ
อยา่งหนึง่ของการรับสาร (Inputting) ซึง่นบัวา่เป็นทกัษะท่ีส าคญัท่ีสดุ เพราะในชีวิตประจ าวนัของ
คนเรานัน้จะใช้เวลาในการฟังมากกวา่ใช้เวลาในการพดู การอา่น หรือการเขียน การฟังนัน้ตา่งจาก
การได้ยิน (Hearing) เป็น การรับรู้อย่างหนึง่ของร่างกาย โดยอาศยัโสตประสาทเป็นเคร่ืองรับรู้ แต่
การฟัง (Listening) นัน้เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้และเป็นพฤติกรรมจากการท างานอย่างตัง้ใจของ
ระบบประสาท ซึ่งจะต้องประกอบด้วยการได้ยิน (Hearing) การรับรู้ หรือสญัชาน (Perception) 
การจ าได้ (Recognition) หมายความว่า ในการฟังนัน้ ต้องมีทัง้การรับสาร และตีความหมายของ
สารท่ีได้ยินนัน้ด้วย การฟังจึงนบัว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งท่ีผู้ ฟังต้องใช้ทกัษะ ไหวพริบและความคดิ
เป็นส าคญั 

ระเดน่ ทกัษณา (2545 : 219) ได้ให้ความหมายว่า การฟัง เป็นองค์ประกอบ
หนึง่ของการพดูการฟังตา่งกบัการได้ยิน การได้ยินเป็นกระบวนการท่ีคล่ืนเสียงผ่านเข้าไปในหูทะลุ
ผา่นหชูัน้นอก หชูัน้กลางและหชูัน้ในแล้วสง่ตอ่ไปยงัสมอง แตก่ารฟังต้องมีความสนใจ ตัง้ใจ และมี
สมาธิท่ีจะฟังให้รู้เร่ืองเข้าใจ จ าได้ และน าไปปฎิบตัไิด้ 

ปัญนิตา ชยัสนิท (2548 : 31) ได้ให้ความหมายว่า การท่ีประสาทรับสัมผัส
ทางโสตได้รับเสียงจากภายนอก แล้วผา่นมายงัสมองเกิดการแปลความหมายเป็นความเข้าใจ เกิด
การเรียนรู้ เกิดการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ และ ถกูเก็บบนัทกึไว้ในหน่วยความจ าและเม่ือถึงเวลาท่ี
พร้อมจะใช้งาน ก็สามารถเรียกข้อมลูนัน้มาได้  

กิตติชัย พินโน และอมร คหกิจโกศล (2554 : 193) ได้ให้ความหมายว่า  
การฟัง หมายถึง กระบวนการรับรู้สารโดยผา่นส่ือทางเสียงรูปแบบตา่งๆ แล้วเข้าใจเร่ืองราวได้ตรง
ตามวตัถปุระสงค์ของผู้พดู ในการรับสาร ผู้ ฟังควรใช้วิจารรณญาณพิจารณาหาประโยชน์จากเร่ือง
ท่ีฟังนัน้ด้วย องค์ประกอบ ของการรับสารด้วยการฟังมี 1.ได้ยิน (hearing) เป็นขัน้แรกเม่ือมีคล่ืน
เสียงมากระทบโสตประสาท 2.พุ่งความสนใจ (concentration) เม่ือคล่ืนเสียงมากระทบโสต
ประสาทแล้วผู้ ฟังจะพุ่งความสนใจไปยงัเสียงและแหล่งก าเนิดเสียง 3.เข้าใจ (comprehension) 
หากว่าผู้ ฟังได้ยินเสียงท่ีเป็นภาษาท่ีผู้ ฟังสามารถเข้าใจความหมายได้ ผู้ ฟังก็จะเข้าใจสารนัน้ว่า
หมายถึงอะไร 4. ตีความ (interpretation) เม่ือผู้ ฟังเข้าใจความหมายตามท่ีปรากฏในรูปสารแล้ว
ผู้ ฟังจะหาความหมายท่ีแท้จริงว่าผู้ส่งสารต้องการส่ือสารอะไร 5.ตอบสนอง (reaction) เม่ือผู้ ฟัง
เข้าใจความหมายท่ีแท้จริงในสารแล้วก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างใดอยา่งหนึง่ไปยงัผู้พดู 
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ .ศ . 2554 (2556 : 811) ไ ด้ ใ ห้
ความหมายว่า ตัง้ใจสดับคอยรับเสียงด้วยหู  ได้ยิน  เ ช่ือ ท าตามถ้อยค า  เช่น  ให้ฟังค าสั่ง
ผู้บงัคบับญัชา 

สรุปได้ว่า การฟัง เป็นกระบวนการรับสารของมนุษย์ทางร่างกายและ
สติปัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งพฤติกรรมการรับสารดงักล่าวต้องผ่านกระบวนการฟัง ผู้ รับสารต้อง
แปลความหมายของเสียงท่ีได้ยินเพ่ือการรับรู้  เข้าใจและตีความสารตามความรู้สึกนึกคิดและ
ประสบการณ์ รวมทัง้การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองสารท่ีได้ฟัง กระทัง่สามารถน าไปปฏิบตัติอ่ไป 

2.1.2 ความส าคัญของการฟัง 
การฟังเป็นทกัษะทางภาษาท่ีมีความส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ เพราะ

การฟังเป็นกระบวนการส่ือสารท่ีมนุษย์ใช้งานมากท่ีสุดในชีวิตประจ าวัน การฟังมากท าให้คนมี
ความรู้มากเกิดความรอบรู้ อีกทัง้การฟังยงัเป็นส่วนส าคญัของการพดู เพราะถ้าฟังผิดจะมีผลท่ีไม่
ดีเกิดขึน้ในการน าไปถ่ายทอดตอ่ อยา่งเชน่สานวนท่ีวา่ “ฟังไมไ่ด้ศพัท์ จบัไปกระเดียด” ผู้ ท่ีมีทกัษะ
ในการฟังเป็นอยา่งดีจะได้ รับผลประโยชน์อยา่งแท้จริง หากทกัษะการฟังบกพร่องก็จะท าให้การใช้
ทกัษะด้านอ่ืนบกพร่องด้วย ความส าคญัของการฟังอาจจ าแนกได้ดงันี ้

คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย (2552 : 36 – 
37) ได้กลา่วถึงความส าคญัของการฟังวา่ 

1. การฟังเป็นทกัษะทางภาษาท่ีมนษุย์ใช้เป็นทกัษะแรก และเป็นพืน้ฐาน
ของทกัษะทางภาษาด้านอ่ืนๆ 

2. การฟังเป็นทกัษะท่ีมนษุย์ใช้มากท่ีสดุในชีวิตประจ าวนั 
3. การฟังเป็นการกระบวนของการเรียนรู้อย่างหนึ่ง  ท่ีช่วยให้ผู้ ฟังรับ

ความรู้ความเข้าใจและแนวคิดจากผู้ อ่ืน ท าให้ผู้ ฟังมีความรู้และความสามารถน าคณุคา่ของสิ่งท่ี
ได้รับฟังไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัและการด ารงชีวิตในสงัคมได้ 

4. การฟังท าให้เกิดความเพลิดเพลินซึ่งนบัว่าเป็นการพกัผอ่นท่ีมนษุย์ท า
ได้ทุกวนัทุกโอกาสและสิน้เปลืองค่าใช้จ่ายน้อย เช่น การฟังเพลง ฟังรายการวิทยุโทรทัศน์ท่ีเรา
พอใจ ฟังล าน าค ากลอนตา่งๆ   เป็นต้น 

5. การฟังช่วยให้การส่ือสารด้วยวาจาได้ผลสมบูรณ์  การฟังเป็นส่วน
ส าคญัของการพูดเพราะว่า แม้ว่าพูดไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ ฟังก็ไม่ถือเป็นกระบวนการส่ือสารด้วยการ
พดู 
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6. การฟังช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึน้ เช่น ฟังแล้วก็สามารถน ามา
คิดพิจารณาท าให้เ กิดความคิดสร้างสรรค์  อันเป็นความคิดท่ีแปลกใหม่  หรือก่อให้เ กิด 
การเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีสามารถน าสิ่งท่ีได้ฟังมาใช้เป็นประโยชน์ได้ 

7. การฟังท่ีดีจะช่วยให้การพูดบรรลุจุดมุ่งหมายได้ ดงันัน้ จึงควรแสดง
ความสนใจกระตือรือร้น และไมแ่สดงอาการเบ่ือหนา่ยในการฟัง 

8. ความสามารถในการฟังชว่ยสง่เสริมทกัษะด้านอ่ืนๆ 
9. การฟังเป็นสว่นหนึง่ของการส่ือสารของมนษุย์ซึง่ก่อให้เกิดความเข้าใจ

อนัดีตอ่กนั เป็นผลให้มนษุย์อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ สนัต ิเชน่ การฟังค าแนะน าตกัเตือน การฟัง 
การชีแ้จงแสดงเหตผุลการฟังขา่ว เป็นต้น 

กิตติชยั พินโน และอมร คหกิจโกศล (2554 : 194) ได้กล่าวถึงความส าคญั
ของการฟังว่า เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งในการรับสาร ในบรรดาวิธีการส่ือสารของมนษุย์ การฟัง
เป็นวิธีส่ือสารท่ีส าคญัท่ีสดุและใช้มากท่ีสดุ เพราะเรามกัจะฟังมากกวา่อา่น เขียน หรือพดู 

1. การฟังเป็นกระบวนการเรียนรู้อยา่งหนึง่ของมนษุย์ 
2. การฟังเป็นสว่นส าคญัของการคดิและการพดู 
3. การฟังชว่ยเพิ่มความรู้และให้ความบนัเทิง 
4. การฟังเป็นพฤตกิรรมของผู้ มีมารยาทในการสมาคม 

สรุปได้ว่า  ทักษะการฟังเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งในการรับสารท่ีมี
ความส าคญัในสว่นท่ีช่วยส่งผลให้เกิดการพฒันาทางความรู้ ความคดิและให้ความเพลิดเพลิน ทัง้
ยงัเป็นกระบวนการเรียนรู้ของมนษุย์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านตา่งๆได้อยา่งกว้างขวาง 

2.1.3 กระบวนการฟัง 
การฟังเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้ต่อเน่ืองกัน  โดยเร่ิมตัง้แต่เสียงภายนอกมา

กระทบท่ีโสตประสาท หลงัจากนัน้กระบวนการฟังก็จะด าเนินตดิตอ่กนัไป  
บญัณิตา ชยัสนิท (2548 : 15) ได้กลา่วถึงกระบวนการฟังวา่มี 5 ระดบั ได้แก่ 

1. การได้ยินเสียงท่ีมากระทบโสตประสาท  (HEARING) เสียงพูดหรือ
เสียงใดๆ จะผ่านหไูปกระทบโสตประสาท ในขัน้นีเ้รายงัไม่เรียกว่า การฟัง (LISTENNING) เพราะ
การฟังนัน้กินความไปถึงการรับรู้และเกิดความเข้าใจตอ่ไปด้วย 

2. การมีสมาธิต่อสิ่ ง ท่ี เราได้ยินนัน้  (CONCENTRATION) เ ม่ือเสียง
กระทบโสตประสาทและเราพุ่งความสนใจท่ีจะฟัง เราก็สามารถรับรู้เร่ืองราวหรือสาระท่ีเกิดจาก
เสียงนัน้ได้ 
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3. การเข้าใจสิ่งท่ีได้ยิน (COMPREHENSION) 
4. การตีความสิ่งท่ีได้ยินตามความคิด ความรู้ และประสบการณ์ของผู้ ฟัง 

(INTERPRETATION) 
5. การตอบสนองตอ่สารท่ีได้ยินนัน้ (REACTION) 

กิตตชิยั พินโน และอมร คหกิจโกศล(2554 : 193) ได้กลา่วถึงกระบวนการฟัง
วา่มี 5 ระดบั ได้แก่ 

1. ได้ยิน (hearing) เป็นขัน้แรกเม่ือมีคล่ืนเสียงมากระทบโสตประสาท  
2. พุ่งความสนใจ (concentration) เม่ือคล่ืนเสียงมากระทบโสตประสาท

แล้วผู้ ฟังจะพุง่ความสนใจไปยงัเสียงและแหลง่ก าเนิดเสียง  
3. เข้าใจ (comprehension) หากว่าผู้ ฟังได้ยินเสียงท่ีเป็นภาษาท่ีผู้ ฟัง

สามารถเข้าใจความหมายได้ ผู้ ฟังก็จะเข้าใจสารนัน้วา่หมายถึงอะไร  
4. ตีความ (interpretation) เม่ือผู้ ฟังเข้าใจความหมายตามท่ีปรากฏใน

รูปสารแล้วผู้ ฟังจะหาความหมายท่ีแท้จริงวา่ผู้สง่สารต้องการส่ือสารอะไร           
5. ตอบสนอง (reaction) เม่ือผู้ ฟังเข้าใจความหมายท่ีแท้จริงในสารแล้วก็

จะมีปฏิกิริยาตอบสนองอยา่งใดอย่างหนึง่ไปยงัผู้พดู 
สรุปได้ว่า กระบวนการฟังมี 5 ระดบั ได้แก่ 1.ได้ยิน (hearing) 2.พุ่งความ

สนใจ (concentration) 3.เ ข้าใจ (comprehension) 4. ตีความ (interpretation) 5.ตอบสนอง 
(reaction)  

2.1.4 จุดมุ่งหมายของการฟัง 
 โปรแกรมภาษาและวฒันธรรมไทย มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย (2552: 85)  

ได้กลา่วถึงจดุมุง่หมายของการฟัง ดงันี ้
1. การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ หมายถึง เนือ้ความตอนหนึ่งตอนใดท่ี

ประกอบกันขึน้เป็นเร่ืองนัน้ๆ แล้ว ถ้าขาดไปจะท าให้เร่ืองอ่ืนๆเกิดขึน้ไม่ได้ ดงันัน้ การฟังเพ่ือจบั
ใจความส าคญัผู้ ฟังจะต้องฟังอย่างตัง้ใจ เกิดความเข้าใจจนสามารถจบัใจความส าคญัของเร่ือง
นัน้ได้ตลอด 

2. การฟังเพ่ือจบัใจความโดยละเอียด เป็นการฟังเพ่ือจบัใจความส าคญัและ
รายละเอียดท่ีส าคญัของเร่ือง ผู้ ฟังต้องมีสมาธิและอาจต้องมีการจดบนัทึกย่อเพ่ือช่วยความจ า
ด้วย 



  44 

3. การฟังเพ่ือหาเหตผุลโต้แย้งหรือคล้อยตาม การฟังประเภทนี ้ผู้ ฟังต้องให้
ความสนใจเป็นพิเศษในเร่ืองต่างๆ  ท่ีได้ฟัง ผู้ ฟังต้องใช้การพิจารณาว่ามีข้อเท็จจริงเพียงใด
น่าเช่ือถือมากน้อยเพียงใดผู้ ฟังต้องรู้จักแยกแยะว่าตอนใดเป็นข้อเท็จจริง  ข้อใดเป็นข้อคิดเห็น
สว่นตวัของผู้พดู การฟังประเภทนีจ้ะชว่ยฝึกให้เป็นผู้ ท่ีเหตผุล และสง่เสริมให้มีวิจารณญาณในการ
ฟัง 

4. การฟังเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน  และความซาบซึง้ เป็นการฟัง
เร่ืองราวหรือสารประเภทจรรโลงใจ เชน่ ค าประพนัธ์ บทกวี ดนตรี เพลง นิทาน นวนิยาย ฯลฯ ผู้ ฟัง
เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินเกิดสนุทรียภาพ ทัง้ยงัสามารถยกระดบัจิตใจของผู้ ฟังให้สงูขึน้ เพราะได้
ข้อคดิ คตสิอนใจและความซาบซึง้ใจในลกัษณะตา่งๆ จากสิ่งท่ีฟัง 

5. การฟังเพ่ือสง่เสริมจินตนาการและความคดิสร้างสรรค์ เป็นการฟังเร่ืองราว
ต่างๆ แล้วสามารถคิดคานึงให้กว้างไกล หรือย้อนกลับได้ นอกเหนือจากการฟังหรือฟังแล้วเกิด
ความคดิดดัแปลงเปล่ียนแปลงไปในท่ีดีขึน้ จนสามารถนาไปใช้เป็นประโยชน์ตอ่การดารงชีวิต 

ปรีชา ช้างขวญัยืน (2517 : 84) ได้กลา่วถึงจดุมุง่หมายของการฟังไว้ดงันี ้
1. การฟังเพ่ือความบนัเทิง คือการฟังเพ่ือผ่อนคลายความตงึเครียดจากการ

เรียน การท างาน หรือจากภาวะปัญหาตา่งๆ การฟังดงักลา่วนีแ้ม้เพ่ือตอบสนองความต้องการทาง
อารมณ์ แตถ้่าสิ่งท่ีเลือกฟังนัน้ผ่านการเรียบเรียงและขดัเกลามาอย่างดีย่อมช่วยพฒันาความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการของผู้ ฟังได้ อย่างไรก็ตามการสร้างนิสยัให้เคยชินกับการฟังเพ่ือความ
บนัเทิงเพียงอยา่งเดียวจะเทา่กบัหดัให้ตนเองเป็นนกัฟังระดบัต ่าสดุเท่านัน้ 

2. การฟังเพ่ือแสวงหาข้อมลูและความรู้ คือ การฟังเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง หรือ
ความรู้และ ความเข้าใจเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง การฟังเช่นนีผู้้ ฟังต้องสนใจว่าเร่ืองท่ีพูดมีข้อเท็จจริง
อะไรบ้าง ข้อเท็จจริงเหล่านัน้สมัพนัธ์กนัอย่างไร และความสมัพนัธ์นัน้มีเหตผุลอะไรสนบัสนนุบ้าง 
เพ่ือน ามาพิจารณาโดยอาศยัความรู้และประสบการณ์ท่ีตนมีอยู่มาตัดสินว่าถูกต้องน่าเช่ือถือ
หรือไม ่เม่ือไตร่ตรองอยา่งรอบคอบและเห็นวา่ถกูต้องแล้วจงึคอ่ยยอมรับ 

3. การฟังเพ่ือความจรรโลงใจ คือ การฟังเพ่ือยกระดบัจิตใจหรือการขดัเกลา
จิตใจให้ประณีตละเอียดอ่อนขึน้ การฟังท่ีมีจดุมุ่งหมายเช่นนี ้ผู้ ฟังต้องเข้าถึงคณุคา่ของเร่ืองท่ีฟัง
ว่าเนือ้หาก่อให้เกิดความดี ความงามท่ีจะช่วยยกระดบัจิตใจให้สงูขึน้อย่างไร และสามารถน ามา
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตท่ีดีงามและท าให้สงัคมสงบสขุได้อย่างไร 
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สรุปได้วา่ จดุมุง่หมายของการฟังสามารถแบง่ออกเป็น 2 ประการ คือ 
1. การฟัง เ พ่ือเพิ่มพูนความ รู้และประสบการณ์  คือ  การฟัง ท่ีผู้ ฟั ง มี

จุดมุ่งหมายเพ่ือหาความรู้ความเข้าใจ และประเมินค่าเร่ืองท่ีได้ฟัง ลักษณะการฟังแบบนี  ้ผู้ ฟัง
จะต้องสามารถจับใจความส าคญัและจดจ ารายละเอียดปลีกย่อยท่ีส าคญัได้ และต้องสามารถ
แยกแยะสิ่งท่ีเป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ทัง้ยงัต้องสามารถวิเคราะห์เนือ้หาสาระท่ีได้ฟังอย่างมี
เหตุผลและใช้วิจารณญาณติดสินประเมินค่าเร่ืองท่ีได้ฟังนัน้  เช่น การฟังอภิปราย การฟังการ
บรรยาย การฟังปาฐกถา ฯลฯ  

2. การฟังเพ่ือความบันเทิง คือ การฟังท่ีผู้ ฟังมีจุดมุ่งหมายท่ีจะหาความ
เพลิดเพลิน เช่น  การฟังเพลง การฟังละคร การฟังบทสนทนา แม้ว่าการฟังบางสถานการณ์ผู้ ฟัง
อาจไมต่ัง้ใจหรืออยากฟัง แตบ่างครัง้เป็นการฟังเพ่ือรักษามารยาท 

2.1.5 วิธีฝึกฝนและพัฒนาทักษะการฟัง 
การฟังเป็นทักษะท่ีต้องได้รับการฝึกฝนและพัฒนาอยู่เสมอ เพราะการเข้าใจ

กระบวนการหรือขัน้ตอนในการฟังจะชว่ยให้การฟังมีประสิทธิภาพและเกิดเป็นทกัษะท่ีสามารถใช้
ในชีวิตประจ าวนัได้อยา่งเกิดประโยชน์สงูสดุ 

แนวทางการฟังสารเพื่อสัมฤทธิผล 
อรอนงค์ ตัง้ก่อเกียรติ และคณะ (ม.ป.ป. : 99) ได้กล่าวว่าผู้ ฟังสามารถรับ

สารได้ส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ทกุประการ ผู้ ฟังควรมีแนวทางปฏิบตัใินการฟัง ดงันี ้
1. ผู้ ฟังควรมีความสามารถในการได้ยิน โดยฝึกประสาทหใูห้สามารถจบั

เสียงได้รวดเร็วและถกูต้อง 
2. ผู้ ฟังควรมีความตัง้ใจและสมาธิในการฟังทกุครัง้ 
3. ผู้ ฟังสามารถจับประเด็นส าคัญของเร่ืองท่ีฟังได้ โดยการจดบันทึก

ข้อความส าคญัและศพัท์ท่ีไมเ่ข้าใจความหมาย รวมทัง้ข้อสงสยัเพ่ือซกัถามผู้พดูตอ่ไป 
4. ผู้ ฟังสามารถจบัใจความส าคญัของเร่ืองท่ีฟังได้ และสามารถน าข้อมลู

ท่ีฟังไปถ่ายทอดได้อยา่งถกูต้องรวมทัง้น าไปใช้ประโยชน์ตอ่ไปได้ 
5. ผู้ ฟังสามารถวิเคราะห์ประเมินค่าเ ร่ืองราวท่ีฟังได้  ผู้ ฟังสามารถ

พิจารณาข้อความทัง้ท่ีเป็นข้อเท็จจริงความคิดเห็น อารมณ์ ความรู้สึก รวมทัง้พิจารณาข้อดี 
ข้อบกพร่อง จดุเดน่ รวมทัง้คณุคา่ทางภาษาและคณุคา่ตอ่สงัคม 

6. ผู้ ฟังควรใช้เวลาวา่งในการฟังเร่ืองราวตา่งๆท่ีมีสาระ หรือความบนัเทิง 
เพ่ือผู้ ฟังจะได้รับประโยชน์ด้านสตปัิญญา ความรอบรู้ รวมทัง้สขุภาพร่างกายและด้านจิตใจ 
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วิธีการปลูกฝังทักษะการฟัง 
ฐิติรัตน์ ลดาวัลย์ (2538 : 10 – 12) ได้กล่าวถึงวิธีการปลูกฝังทักษะการฟัง

ออกเป็น 10 ข้อ ดงันี ้
1. ท าตวัให้มีความพร้อมท่ีจะรับฟัง พยายามศึกษาหัวข้อเร่ืองท่ีจะฟัง

ก่อน เพ่ือท่ีจะได้มีพืน้ความรู้เบือ้งต้นในเร่ืองท่ีจะฟัง ซึ่งจะท าให้สามารถเข้าใจเร่ืองท่ีฟังนัน้ได้ง่าย
และรวดเร็วขึน้ 

2. ฟังอย่างสภุาพและตัง้ใจจริง การท่ีเราตัง้ใจแน่วแน่ในการฟังจะท าให้
การฟังประสบผลสมัฤทธ์ิ วิธีท่ีจะช่วยให้เราตัง้ใจฟังอย่างแน่วแน่ ก็คือในขณะท่ีฟังให้พยายามจบั
และทบทวนใจความส าคญัท่ีผู้พูดพูด หรือนึกเดาความคิดหลกัต่อไป หรือพยายามคิดวิเคราะห์
ความหมายท่ีแท้จริงลกึซึง้ท่ีผู้พดูต้องการส่ือสารให้เราทราบ 

3. ต้อง รู้จักสังเกตอวัจนภาษาหรือภาษาท่าทางของผู้ พูด  เพราะ 
การส่ือสารนัน้ไม่ได้มีวจันภาษาหรือภาษาท่ีเรียบเรียงเป็นถ้วยค าเป็นส่ือเท่านัน้ ในชีวิตประจาวนั
เราส่ือสารกนัด้วยอวจันภาษาก็มาก การท่ีเรารู้จกัสงัเกตกิริยาท่าทาง น า้เสียง สีหน้า สายตาของผู้
พดู จะท าให้เราเข้าใจสารและจดุประสงค์ของผู้พดู 

 4. ในขณะท่ีฟัง ต้องหมัน่ฝึกฝนและปฏิบตัิให้ได้ตามขัน้ตอนของการฟัง 
กล่าวคือ ต้องพยายามท าความเข้าใจเร่ืองท่ีฟังให้ตรงกับผู้พูดมากท่ีสุด โดยอาศยัประสบการณ์
เดมิชว่ย ต้องรู้จกัประมวลความคิดในขณะท่ีฟังด้วยการเลือกสรรข้อมลูต้องตรงกบัข้อเท็จจริง และ
รู้จักปฏิเสธข้อมูลท่ีคลาดเคล่ือนสามารถใช้วิจารณญาณในการตัดสินคุณค่า  รู้จักเก็บจดจ า
รวบรวมข้อมลูเพื่อน าไปใช้อ้างอิงได้ สามารถสรุปสาระและความคดิรวบยอดได้ 

5. พยายามหาประโยชน์จากการฟัง ดงัได้กล่าวแล้วว่า การน าประโยชน์
จากการฟังมาใช้ได้นัน้นบัเป็นหวัใจท่ีส าคญัในการฟัง ฉะนัน้ ผู้ ฟังจะต้องนกึเสมอวา่ทกุครัง้ท่ีฟังนัน้
จะต้องได้ประโยชน์หรือคณุคา่บ้างไม่มากก็น้อย หน้าท่ีของเราก็คือหาประโยชน์จากสิ่งท่ีได้ฟังให้
มากท่ีสดุ แตม่ิใช่หมายความว่าเราจะรับแตค่วามคิดของคนอ่ืนเสียหมด  ในขณะท่ีเรารับความคิด
ของคนอ่ืนนัน้ เราต้องหมัน่ฝึกให้ตวัเราเกิดความคิดใหมท่ี่เป็นของตนเองด้วย 

6. พยายามจดบันทึกทุกครัง้ในขณะท่ีฟัง  เพ่ือเป็นเคร่ืองช่วยเตือน
ความจ า แตพ่งึระวงัวา่อย่าพะวงเร่ืองจดบนัทึก จนลืมฟังเร่ืองท่ีจด เพราะบางคนมกัชอบจดบนัทึก
อยา่งมีระบบและระเบียบเกินไป ท าให้การจดบนัทกึเป็นอปุสรรคตอ่การฟังได้ 

7. ปัญหาการจบัใจความส าคญั และสรุปความคิดรวบยอดไม่ได้นัน้เป็น
ปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัเด็กไทยมาก เพราะการฝึกฝนทกัษะในด้านนีข้องเด็กไทยเรามีน้อย วิธีปรับปรุง
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แก้ไขข้อบกพร่องนีจ้ึงต้องอาศยัการฝึกฝนบ่อยๆ โดยก่อนท่ีจะฟังเนือ้หาสาระใดๆ นัน้ นกัศึกษา
ควรจะต้องพิจารณาหัวข้อเร่ืองท่ีจะฟังก่อน  แล้วลองถามตัวเองว่าในเร่ืองเช่นนีเ้ราควรจะรู้
อะไรบ้างแล้วตัง้เป็นค าถามให้ครอบคลุมเนือ้หาท่ีส าคญัทัง้หมด ในขณะท่ีฟังก็พยายามจดโน้ต
ตามประเดน็ส าคญัท่ีเราก าหนด 

8. การเป็นคนใจแคบไม่ยอมรับฟังความคิดของคนอ่ืนนัน้  นับว่าเป็น
ข้อบกพร่องอย่างยิ่ง นักฟังท่ีดีต้องควรฝึกหัดท่ีจะสงบอารมณ์และท าใจกว้าง ยอมรับฟังความ
คดิเห็นของผู้พดู การท่ีผู้ ฟังมีข้อคดิเห็นส่วนตวั มีความล าเอียงหรืออคติตอ่สิ่งท่ีผู้พดูกลา่วถึง แล้วก็
โกรธและต่อต้านไม่ฟัง ท าให้บางทีก็ขาดหรือพลาดท่ีจะพิจารณาหรือฟังว่าเขาพูดอะไร  หมายถึง
อะไร เราควรควบคมุปฏิกิริยาของเรา พยายามฟังให้เข้าใจความคิดของผู้พดูโดยตลอด เพ่ือจะให้
น ามาพิจารณาให้เท่ียงแท้ในทุกๆ ด้านแล้วจึงค่อยตดัสินว่า เหตผุลของใครถูกต้องหรือมีพืน้ฐาน
อะไรท่ีท าให้เกิดความคิดตา่งกนั การตดัสินวา่อะไรผิดขึน้อยูก่บัเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ เกณฑ์อาจเป็นความ
เช่ือต่อๆ กันมาของสงัคมหรือความคิดของคนๆ เดียวก็ได้ หากแต่ต้องประกอบไปด้วยเหตุผลท่ี
เหมาะสม 

9. ถ้านักศึกษาติดนิสัยชอบฟังแต่ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง  ไม่ชอบฟัง
ข้อคิดเห็นหรือรายละเอียดปลีกย่อยท่ีผู้พูดพูด ก็ควรท่ีจะหัดฝึกฝนการฟังเสียใหม่โดยฟังค าพูด
ทกุๆ อย่างท่ีผู้พดูกล่าวเพราะการท่ีฟังอะไรเฉพาะอย่างนัน้จะท าให้เราอาจจะพลาด หรือไม่เข้าใจ
ความหมายท่ีผู้พดูต้องการส่ือสารให้เราทราบ ฉะนัน้ อย่าแยกฟังเฉพาะข้อเท็จจริง แตค่วรหดัแยก
สิ่งท่ีเป็นสาระสาคัญ สิ่งท่ีเป็นหัวใจของการพูดนัน้มาพิจารณา  จึงจะเรียกได้ว่าเป็นนักฟังท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

10. ข้อบกพร่องในเร่ืองไม่มีมารยาทในการฟัง  เป็นจุดบกพร่องท่ีแก้ไข
ง่าย ผู้ ฟังจะต้องรักษามารยาทในการฟัง เช่น แสดงกิริยาท่ีสงบเรียบร้อย ตัง้ใจฟัง ฟังอย่างสภุาพ 
ไม่คยุกันในขณะท่ีผู้พูดพูดไม่ส่งเสียงดงัรบกวนผู้ อ่ืน หรือไม่ลุกเดินเข้าเดินออกโดยไม่จ าเป็น ถ้า
จ าเป็นจะต้องลกุขึน้จากท่ีนัง่ก็ควรท าความเคารพผู้พดูก่อน 

วิธีการพัฒนาทักษะการฟัง 
จไุรรัตน์ ลกัษณะศริิ (2556 : 108 – 109) ได้กลา่วถึงการพฒันาทกัษะการฟัง 

ดงันี ้
 1. สนใจฟัง การสนใจฟังข้อความหรือเ ร่ืองราวทัง้ ในวงสนทนา  

การบรรยายหรืออ่ืนๆ เป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะเม่ือเราหวงัท่ีจะเข้าใจหรือได้ประโยชน์จากเร่ืองท่ี
ฟัง การฟังแตล่ะครัง้จึงควรฝึกให้มีสมาธิจดจ่อกับเร่ืองท่ีฟัง พยามยามมุ่งความสนใจไปในเร่ืองท่ี
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ก าลงัฟังโดยไมใ่ห้มีเร่ืองอ่ืนๆ มารบกวนความคิด เพราะการปลอ่ยให้ความคิดเร่ืองอ่ืนเข้ามาปะปน
เร่ืองท่ีก าลงัฟัง ยอ่มไมไ่ด้ประโยชน์ตามท่ีก าหนดจดุมุง่หมายไว้ 

 2. ชา่งสงัเกต ขณะท่ีฟังควรสงัเกตอวจันภาษาของผุ้พดูเพราะการส่ือสาร
นัน้ไม่ได้มีแต่วัจนภาษาเท่านัน้ หากเป็นการฟังจากบุคคลโดยตรง เราควรสังเกตกิริยาท่าทาง 
สายตา สีหน้า น า้เสียงของผู้พดู หรือถ้าเป็นการฟังโดยผา่นส่ืออ่ืนๆ อาจต้องสงัเกตการใช้เสียง เชน่ 
เสีนงหนกั เสียงเบา เสียงสงู เสียงแหลม เสียงตะโกน เสียงกระซิบ เป็นต้น และการใช้น า้เสียง เช่น 
น า้เสียงสดใส น า้เสียงเกรีย้วกราด น า้เสียงท้อแท้ น า้เสียงประชดประชนั เป็นต้น การสงัเกตอวจัน
ภาษานีจ้ะชว่ยให้เข้าใจความคดิและวตัถปุระสงค์ของผู้พดูได้ชดัเจนมากขึน้ 

 3. เปิดใจกว้าง ผู้ ฟังท่ีดีควรเปิดใจกว้างยอมรับความคดิเห็นของผู้ อ่ืน โดย
พยายามตดัอคติท่ีมีต่อผู้พูดและเร่ืองท่ีฟัง แม้จะไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบก็ควรฟังให้จบเร่ืองโดย
ยงัคงความสนใจท่ีจะฟังไว้ให้ได้  ด้วยการพยายามวางใจเป็นกลาง และท าความเข้าใจความคิด
ของผู้ อ่ืนเพ่ือน ามาพิจารณาแยกแยะภายหลงั การฟังเร่ืองราวทกุเร่ืองด้วยใจเปิดกว้างเป็นการให้
โอกาสตนเองได้เรียนรู้เร่ืองราวท่ีหลากหลาย    ทัง้ท่ีรู้แล้วและยงัไม่รู้ ทัง้ท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 
เพ่ือจะได้พฒันาตนเองในด้านการคดิพิจารณาด้วย 

 4. หมั่นฝึกฝน พยายามฟังเร่ืองให้หลากหลาย ไม่จ ากัดประเภทและ
ขอบเขตเนือ้หา เช่น บทสนทนา ข่าว บทความ ปาฐกถา การอภิปราย โต้วา ที นิทาน เร่ืองเล่า  
เป็นต้น ในช่วงเร่ิมต้นของการฝึกอาจเลือกฟังเร่ืองสัน้ๆ ก่อน แล้วจึงคอ่ยๆ เพิ่มความยาวของเร่ือง
ขึน้ ขณะท่ีฟังควรฟังด้วยความสนใจและตัง้ใจ พยายามจดจ าส่วนท่ีส าคญั และทดสอบความ
เข้าใจเร่ืองท่ีฟังด้วยการน าส่วนส าคญัท่ีจ าไว้มาเล่าตอ่โดยสงัเกตผู้ ฟังเร่ืองท่ีเราเลา่ว่าเขาสามารถ
รับรู้และเข้าใจเร่ืองท่ีเราเลา่ได้หรือไม ่การฝึกฝนดงักล่าวนีค้วรหมัน่ท าอย่างตอ่เน่ือง ทกัษะการฟัง
จงึจะคอ่ยๆ พฒันาขึน้ 

 5. จดบนัทึก เม่ือมีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจนว่าต้องการได้ประโยชน์จากการ
ฟัง โดยเฉพาะการฟังเพ่ือแสวงหาข้อมูลและความรู้ ควรใช้หลกัการ “คิดไปจดไป” เพราะเป็นวิธี
หนึ่งท่ีช่วยสร้างสมาธิ ด้วยเหตท่ีุสมอง สายตา และมือท างานประสานกนัอย่างสม ่าเสมอ เม่ือฟัง
แล้วควรคิดเรียบเรียงถ้อยค าให้กระชับแล้วจึงจดแบบสรุปเฉพาะส่วนท่ีส าคัญ เพ่ือช่วยเตือน
ความจ า ไม่ควรฟังแล้วจดตามทุกค าพุด เพราะอาจจดไม่ทนั ด้วยเหตท่ีุอตัราการพูดย่อมเร็วกว่า
การเขียน และเม่ือกลบัมาอ่านก็ไม่เข้าใจ เน่ืองจากข้อความท่ีจดไม่มีความต่อเน่ือง และท่ีส าคญั
คือไม่ได้คิดตามเร่ืองท่ีฟัง มุ่งมัน่แตจ่ะจด ซึ่งในท้ายท่ีสดุแล้วก็จะไม่ได้ประโยชน์จากการฟังตามท่ี
คาดหวงั 
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สรุปได้ว่า วิธีฝึกฝนและพฒันาทกัษะการฟังจะชว่ยให้การฟังมีประสิทธิภาพและ
หากมีการฝึกฝนอยู่เป็นประจ าจะท าให้ผู้ ฟังมีทักษะการฟังท่ีดี ส่งผลให้การเรียน การท างาน 
ประสบความส าเร็จได้อีกด้วย   

2.1.6 การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้ ฟังแตล่ะคนมีพฤตกิรรมการฟังแตกตา่งกนัไป บางคนรู้จกัเพียงแตฟั่งและเข้าใจ

เร่ืองท่ีฟังเท่านัน้ ในขณะท่ีบางคนอาจเกิดผลสัมฤทธ์ิในการฟังเป็นอย่างดีจนถึงขัน้สามารถ
ประเมินค่าและวิจารณ์เนือ้ความท่ีฟังได้อย่างละเอียดลออ สมรรถภาพการฟังท่ีแตกต่างกันของ
ผู้ ฟังอาจพิจารณาจากความสามารถของผู้ ฟังได้ดงัต่อไปนี  ้(โปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมไทย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย.2552 :92 - 93) 

1. ฟังแล้วจบัประเดน็ได้ 
ขณะฟังแต่ละครัง้ ผู้ ฟังจะต้องมีสมาธิและสนใจเร่ืองท่ีฟัง เพ่ือจะได้เข้าใจ

เร่ืองราวท่ีฟังติดต่อกนัได้โดยตลอด จนจบัประเด็นของเร่ืองได้ สามารถแยกแยะได้ว่าข้อความใด
เป็นใจความส าคญั และข้อความใดเป็นพลความ รู้วา่ผู้พดูเจตนาจะส่ือสารอะไรเป็นส าคญัแก่ผู้ ฟัง
นอกจากนีผู้้ ฟังยังควรรู้จักจับประเด็นจากบริบทซึ่งขยายประเด็นส าคญั แล้วควรสรุปเร่ืองท่ีฟัง
โดยสงัเขป 

2. ฟังแล้วสามารถวิเคราะห์ได้ 
ผู้ ฟังควรพิจารณาแยกใจความท่ีฟังให้ได้ว่า  ส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ส่วนใด

เป็นความคิดเห็น หรือเป็นความรู้สึกของผู้ พูด  และเร่ืองราวท่ีฟังมีอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล 
นอกจากนีผู้้ ฟังควรสังเกตแล้ววิเคราะห์กิริยาท่าทางของผู้พูด  เช่น สีหน้า แววตา กระแสเสียง 
ท่าทางการเคล่ือนไหวหรืออากปักิริยาตา่งๆ ว่าสมัพนัธ์กบัค าพดูอย่างไร เพราะอวจันภาษาท่ีผู้พดู
ใช้ในการส่ือสารนัน้อาจช่วยเสริมประกอบเนือ้ความของผู้พูดให้ผู้ ฟังเข้าใจเร่ืองราวได้ง่ายและ
กระจา่งขึน้ได้ 

3. ฟังแล้วตีความได้ 
การฟังในบางโอกาส ผู้พดูอาจเลือกส่ือสารด้วยถ้อยค าท่ีมีความหมายไม่ตรง

ตามตวัอักษร เช่น ผู้พูดใช้ค าท่ีมีความหมายนัยประหวัด หรือกล่าวเป็นโวหาร ส านวน สุภาษิต  
ค าพงัเพย หรือบทร้อยกรองสัน้ๆ ผู้ ฟังท่ีดีต้องตีความ และค้นหาความหมายสารท่ีซอ่นนัน้ได้ 

4. ฟังแล้วสามารถประเมินคณุคา่ได้ 
ผู้ ฟังท่ีมีทกัษะการฟังในระดบัสูงจะสามารถบอกได้ว่าสิ่งท่ีฟังนัน้ดีหรือไม่ดี  

โดยใช้เหตผุลหรือ ความคิดเห็นเป็นเคร่ืองมือตดัสินการพูด ซึ่งผลการประเมินค่าสิ่งท่ีได้ฟังย่อม
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เป็นแนวทางส าคญัท่ีชว่ยให้ผู้ ฟังพิจารณาเลือกสรรสิ่งท่ีดีจากการฟัง ในแง่ของการน าข้อความรู้ ข้อ
เตือนสต ิหรือข้อคิดเห็นตา่งๆ มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิตนให้เกิดประโยชน์ทัง้ตอ่ตนเองและ
สงัคมได้ 

5. ฟังแล้วจดบนัทกึได้ 
การฟังเป็นทกัษะการส่ือสารท่ีสมัพนัธ์กับทักษะการเขียน กล่าวคือ การจด

บนัทึกช่วยให้จดจ าหรือย้าเตือนความทรงจ าจากการฟังได้ ดงันัน้ เม่ือฟังสิ่งใดแล้ว ผู้ ฟังควรจด
บนัทกึสาระส าคญัของสารท่ีฟัง แนวคดิ หรือข้อสงัเกตท่ีผู้ ฟังได้รับจากการฟัง 

สรุปได้ว่า การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การฟังแล้วจบัประเด็นได้ ฟังแล้ว
สามารถวิเคราะห์ได้ ฟังแล้วตีความได้ ฟังแล้วสามารถประเมินคณุคา่ได้ และฟังแล้วจดบนัทึกได้ 
ซึ่งหากผู้ ฟังสามารถฟังและสามารถท าสิ่งเหล่านีไ้ด้ นั่นหมายความว่าผู้ ฟังมีประสิทธิภาพ  
ในการฟัง  

2.1.7 การจับใจความส าคัญสารจากการฟัง 
ส าหรับหลกัการจับใจความส าคญัสารจากการฟัง คือ เนือ้หาท่ีเป็นส่วนส าคญั

ท่ีสุดของเร่ืองใจความส าคญัอาจอยู่รวมกันในตอนใดตอนหนึ่งของเร่ือง หรืออาจอยู่กระจายไป
ตลอดทัง้เร่ือง ดงันัน้ ในการฟังเพ่ือจบัใจความส าคญั ผู้ ฟังจะต้องฟังอย่างตัง้ใจ เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจจนสามารถ จบัใจความส าคญัของเร่ืองท่ีฟังได้โดยตลอด มีวิธีการฟังดงันี ้(โปรแกรมภาษา
และวฒันธรรมไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย.2552 :102 - 103) 

1. ฟังเร่ืองราวให้เข้าใจ พยายามจับใจความส าคญัของเร่ืองเป็นตอนๆ ว่า
เร่ืองอะไร ใครท าอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยา่งไร 

2. ฟังเร่ืองราวท่ีเป็นใจความส าคัญแล้วหารายละเอียดของเร่ืองท่ีเป็น
ลกัษณะปลีกยอ่ยของใจความส าคญั หรือท่ีเป็นสว่นขยายใจความส าคญั 

3. สรุปความโดยรวบรวมเนือ้หาสาระส าคญัอย่างครบถ้วน วิธีการสรุปความ
จากการฟังนัน้ เราจะต้องค้นหาให้พบว่าสารใดเป็นความคิดส าคญัในเร่ืองนัน้ๆ แล้วสรุปไว้เฉพาะ
ใจความส าคัญโดยเขียนช่ือเร่ือง ผู้พูด โอกาสท่ีฟัง วัน เวลา และสถานท่ีท่ีได้ฟังหรือดูไว้เป็น
หลกัฐานเคร่ืองเตือน ความทรงจ าตอ่ไป การฟังและดเูพ่ือจบัประเด็นและสรุปความ เป็นการฟังใน
ชีวิตประจ าวนัเพ่ือให้ได้สาระส าคญัของเร่ืองท่ีฟัง เช่น ฟังการสนทนา ฟังเร่ืองราวข้อมูลข่าวสาร
ตา่งๆ ฟังโทรศพัท์ ฟังประกาศฟังการบรรยาย ฟังการอภิปราย ฟังการเลา่เร่ือง เป็นต้น 

 
 



  51 

วิธีสรุปความตามล าดบัขัน้ ดงันี ้
1. ขัน้อา่น ฟัง และด ู

- อา่น ฟังและดใูห้เข้าใจอยา่งน้อย 2 รอบ เพ่ือให้ได้แนวคดิท่ีส าคญั 
2. ขัน้คดิ 

- คดิเป็นค าถามวา่อะไรเป็นจดุส าคญัของเร่ือง 
- คิดตอ่ไปว่า จดุส าคญัของเร่ืองมีความสมัพนัธ์กับสิ่งใดบ้าง แล้วลงมือ

จดบนัทกึสิ่งนัน้ๆไว้เป็นข้อความสัน้ๆ 
- คดิวิธีท่ีจะเขียนสรุปความให้กะทดัรัดและชดัเจน 

3. ขัน้เขียน 
- เขียนร่างข้อความสัน้ๆ ท่ีจดบนัทกึไว้ 
- ขดัเกลาและตบแต่งร่างข้อความท่ีสรุปให้เป็นภาษาท่ีดีส่ือความหมาย

ได้แจม่แจ้งชดัเจน 
สรุปได้ว่า การจบัใจความส าคญัสารจากการฟังเป็นวิธีการท่ีส าคญัท่ีช่วยให้การฟัง

สมัฤทธ์ิผล เพราะการจบัใจความมีล าดบัขัน้ตอนท่ีชว่ยให้ผู้ ฟังสามารถเข้าใจสารส าคญัจากการฟัง 
และน าไปสู ่การเข้าใจสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.1.8 การวิเคราะห์และประเมินสารจากการฟังอย่างมีวิจารณญาณ 
การฟังนบัว่ามีความส าคญัยิ่งในการส่งสารข้อมลูตา่งๆ แตถ้่าฟังไม่ถกูวิธีก็จะไม่

ก่อประโยชน์เทา่ท่ีควร และบางกรณีอาจเป็นโทษอีกด้วย หลกัการฟังเพ่ือวิเคราะห์และประเมินสาร
จากการฟังอย่างมีวิจารณญาณ  มีหลักทั่วไปมีดังนี  ้(โปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมไทย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย.2552:104 - 106) 

1. มีมารยาทในการฟัง โดยการแสดงความกระตือรือร้นท่ีจะฟัง ตัง้ค าถาม
ตามความเหมาะสมยอมรับฟังความคดิเห็นท่ีแตกตา่งกนัออกไป และรู้จกัควบคมุอารมณ์ 

2. ตัง้ความประสงค์ในการฟังให้แน่นอน และพยายามฟังให้ได้ตามความมุ่ง
หมายมากท่ีสุดใช้วิจารณญาณเลือกเฟ้นแต่เร่ืองท่ีควรฟัง และหลีกเล่ียงเร่ืองท่ีไม่เหมาะสม รู้จกั
แยกแยะสว่นท่ีเป็นข้อเท็จจริงและความคิดเห็น รู้จกัใช้เหตผุลประกอบในการลงความเห็น รู้จกัการ
ใช้ศิลปะในการฟังคือ การใช้ความสามารถและไหวพริบท่ีจะให้ผู้พูดมีความสบายใจท่ีจะพูดและ
พูดได้ตรงจุดประสงค์ของผู้ ฟัง เช่น การแสดงให้ผู้พูดเห็นว่าเราตัง้ใจฟัง เปิดโอกาสให้ผู้พูดได้พดู
เตม็ท่ีและแทรกค าถามท่ีเหมาะสมในโอกาสอนัควรจดบนัทกึสาระสาคญัและประเดน็ท่ีควรซกัถาม
เพิ่มเตมิ 
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การฟังมีความมุ่งหมายประการส าคัญเพ่ือแสวงหาความรู้และเสริมสร้าง
สติปัญญา การฟังท่ีจะสมัฤทธ์ิผลดงักล่าวจะต้องมีความสามารถจบัใจความส าคญัและใจความ
อันดบัรองของเร่ืองท่ีฟังได้รวดเร็วถูกต้อง  หลักการพิจารณาใจความส าคญัและใจความส าคญั
อนัดบัรองมี ดงันี ้

1. ฟังเร่ืองทัง้หมดให้จบ 
2. เร่ืองท่ีฟังเก่ียวกบัอะไร 
3. มีความสาคญัอยา่งไร 
4. เหตเุกิดท่ีไหน 
5. เกิดจากสาเหตอุะไร 
6. ผลท่ีเกิดขึน้เป็นอยา่งไร 

การฟังอย่างมีวิจารณญาณ การฟังนบัว่าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดในการรับสารใน
ชีวิตประจ าวนั  การฟังอยา่งมีวิจารณญาณต้องประกอบไปด้วยการใช้ปัญญาในการวิเคราะห์พินิจ
พิจารณาไตร่ตรอง เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงสามารถวิเคราะห์ตดัสินใจ และประเมินคา่สิ่งท่ีฟังได้ 

หลกัการฟังอยา่งวิจารณญาณ มีหลกัปฏิบตั ิดงันี ้
1. ผู้ ฟังพิจารณาว่า ฟังเร่ืองอะไรเป็นการฟังประเภทบทความ บทสมัภาษณ์

การเล่าเร่ืองสรุปเหตกุารณ์ ใครเป็นคนพดูคนสมัภาษณ์ ใครเป็นคนเขียนบทความ และหวัข้อนัน้มี
คณุคา่แก่การฟังหรือไม ่

2. พิจารณาผู้ ส่งสารว่ามีจุดมุ่งหมาย และมีความจริงใจในการส่งสารนัน้
เพียงใด 

3. พิจารณาผู้ส่งสารว่ามีความรู้ ประสบการณ์หรือความใกล้ชิดกับเร่ืองราว
ในสารนัน้เพียงใด 

4. พิจารณาผู้ส่งสารว่าใช้กลวิธีในการส่งสารนัน้อย่างไร คือ วิธีการธรรมดา 
หรือยอกย้อนซอ่นปมอยา่งไร 

5. พิจารณาเนือ้หาของสารวา่ สว่นใดเป็นข้อเท็จจริง สว่นใดเป็นข้อคดิเห็น 
6. พิจารณาสารวา่เป็นไปได้ และควรเช่ือเพียงใด 
7. ผู้ ฟังควรประเมินวา่สิ่งท่ีฟังมีประโยชน์และมีคณุคา่มากน้อยเพียงไร 

หลกัการแยกข้อคดิเห็นและข้อเท็จจริงในการรับฟังสาร 
นอกจากจะจบัใจความส าคญัของเร่ืองท่ีฟังแล้ว นกัศึกษาจะต้องแยกแยะได้ว่า 

ใจความตอนใดเป็นข้อคิดเห็นส่วนตวัของผู้พูด ซึ่งจะมีลกัษณะในการพิจารณาความถูกต้องได้
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ยาก และตอนใดเป็นข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีสามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้ การแยกข้อเท็จจริง
และข้อคดิเห็นมีดงันี ้

1. การแยกข้อเท็จจริง เป็นข้อมลูท่ีสามารถพิสูจน์ได้ เห็นว่าเป็นจริงหรือเป็น
เท็จ ได้จากตวัเลขเชิงปริมาณตา่งๆ ท่ีมีอยูซ่ึง่ท าการตรวจสอบได้ดงันี ้เชน่ ประชาหนกั 50 กิโลกรัม
, โอภาสสงูกวา่เสกสรรค์  เป็นต้น 

2. ความคิดเห็นเป็นเร่ืองของการคาดคะเนหรือการท านายโดยอาศยัเหตผุล
สว่นตวัซึง่ควรจะ เปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งหรือสนบัสนนุ เชน่ ของเก่าดีกวา่ของใหม,่ มีเงินดีกวา่มี
เกียรติ ฯลฯ การฟังเพ่ือประเมินคา่เป็นการตรวจสอบว่าสิ่งท่ีฟัง ถกูต้องชดัเจนมีเหตผุล เช่ือถือได้
หรือไม่การฟังเพ่ือประเมินคา่เป็นแสดงความคิดเห็นตอ่ข้อมลูท่ีได้รับนัน้ว่าเป็นความจริงหรือเป็น
การโฆษณาชวนเช่ือ ซึ่งมีลกัษณะเป็น การเผยแพร่ความคิด ความเช่ือและความคิดเห็นด้วยกล
อุบายต่างๆเพ่ือโน้มน้าวจิตใจของผู้ ฟังให้คล้อยตามท่ีต้องการ  และสิ่งท่ีฟังนัน้มีคุณค่าหรือไม่ 
ดงันัน้ การฟังเพ่ือประเมินคา่จึงเป็นการฟังอย่างวิเคราะห์วิจารณ์เพ่ือค้นหาข้อเท็จจริงและตดัสิน
สิ่งท่ีฟังวา่ มีคณุคา่หรือประโยชน์อยา่งไร 

การฟังเพ่ือตดัสินใจ 
เป็นกระบวนการฟังชัน้สงู ผู้ ฟังมีความสามารถจะตดัสินใจเลือกสิ่งท่ีดีท่ีสดุท่ี

ได้จากการฟังน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ผู้ ฟังจะต้องรู้จักใช้
กระบวนการคิดช่วยในการตัดสินใจแก้ปัญหา  หรือเลือกแนวทางในการน าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
กระบวนการคดิท่ีเป็นระบบนัน้ต้องประกอบด้วยข้อมลู3 ด้าน คือ 

1. ข้อมลูเก่ียวกบัตนเอง ต้องรู้จกัตนเองอย่างท่องแท้ โดยพิจารณาข้อมลู
ทกุด้าน เชน่ ด้านสขุภาพร่างกาย ความรู้ วยัสถานภาพทางสงัคม เศรษฐกิจ เป็นต้น 

2. ข้อมูลเก่ียวกับสงัคมและสิ่งแวดล้อม คือ พิจารณาผู้ อ่ืน สิ่งอ่ืนๆ เช่น 
สภาพแวดล้อมทางชุมชน ภูมิประเทศ คุณธรรม ศีลธรรมจรรยา ค่านิยม สังคม ตลอดจนธรรม
เนียมประเพณี เป็นต้น 

3.น าข้อมูลเก่ียวกับด้านวิชาการมาพิจารณาร่วมด้วยเพ่ือตดัสินเร่ืองใด
เร่ืองหนึง่ได้ถกูต้อง 

สรุปได้ว่า การวิเคราะห์และประเมินสารจากการฟังอย่างมีวิจารณญาณ 
ประกอบไปด้วยหลกัการฟังอย่างวิจารณญาณ หลกัการแยกข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงในการรับฟัง
สาร การฟังเพ่ือตดัสินใจ ซึ่งหลกัการเหล่านีจ้ะช่วยให้การฟังในครัง้นัน้ๆ สามารถทราบสิ่งท่ีเป็น
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ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น และน าไปสู่การประกอบการตดัสินใจหลังสิน้สุดการฟัง ซึ่งทัง้หมดนี ้
ต้องการผา่นการอยา่งมีวิจารณญาณ 

2.1.9 การประเมินค่าสารจากการฟัง 
การประเมินคา่สารจากการฟัง หมายถึง การวดัคา่วา่ผู้ ฟังมีความรู้ความเข้าใจใน

เร่ืองท่ีฟังมากน้อยเพียงใด อาจประเมินด้วยตนเอง หรือให้ผู้ อ่ืนประเมินให้ก็ได้ การประเมินผลนี ้
ถ้าหากมีความตัง้ใจจริง และประเมินทกุครัง้ท่ีฟังจบ ก็สามารถน าไปปรับปรุงในการฟังท่ีดีได้ ถ้าให้
ผู้ อ่ืนประเมินผู้ ฟังก็ควรยอมรับการฟัง  การประเมิน การวิจารณ์นัน้  การประเมินผลการฟัง  
ผู้ประเมินต้องมีหลกัเกณฑ์ในการฟังแตล่ะประเภทท่ีมีความแตกตา่งกนัอยู่ ดงันี ้(โปรแกรมภาษา
และวฒันธรรมไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย.2552:108 - 109) 

1. การประเมินผลการฟังด้วยตนเอง สามารถประเมินได้ในสิ่งตอ่ไปนี ้
1.1 ได้ยินชดัหรือไม ่
1.2 ฟังแล้วเข้าใจเร่ืองราวหรือไม ่
1.3 ฟังแล้วสามารถเก็บใจความส าคญัได้เพียงใด 
1.4 ฟังแล้วได้แนวคดิหรือความคดิใหมห่รือไม่ อะไรบ้าง 
1.5 ฟังแล้วตอบค าถามท่ีเป็นข้อสงสยัได้หรือไม่ 
1.6 มีสมาธิในการฟังหรือไม ่
1.7 มีความอดทนในการฟังจนจบเร่ืองหรือไม ่เพียงใด 
1.8 ฟังแล้วสามารถถ่ายทอดให้ผู้ อ่ืนฟังตอ่ได้หรือไม่ เพียงใด 
1.9 ฟังแล้วสามารถนาไปใช้ประโยชน์หรือไม่ เพียงใด 
1.10 รู้สกึเบื่อหนา่ย หรือ ร าคาญผู้พดูหรือไม ่

2. การประเมินผลการฟังโดยผู้ อ่ืน แบง่ได้ 2 ลกัษณะ คือ การประเมินผลโดย
ผู้พดู และ การประเมินผลโดยผู้ อ่ืน 

2.1 การประเมินผลโดยผู้พดู เป็นการประเมินผลการฟังของผู้ ฟังโดยผู้พดู
วา่มีประสิทธิภาพการฟังอยา่งไร โดยพิจารณาสิ่งตอ่ไปนี ้

2.1.1 ผู้ ฟังสนใจกระตือรือร้นในการฟังเพียงใด 
2.1.2 ผู้ ฟังมีใจกว้างท่ีจะฟังทกุๆ คนพดูหรือไม ่
2.1.3 ผู้ ฟังสามารถตอบคาถามจากเร่ืองท่ีฟังได้หรือไม่ 
2.1.4 ผู้ ฟังสามารถจบัใจความส าคญัของเร่ืองท่ีฟังได้เพียงใด 
2.1.5 ผู้ ฟังเม่ือฟังแล้วเข้าใจตรงกบัผู้พดูหรือไม่ 
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2.1.6 ผู้ ฟังมีมารยาทและความอดทนในการฟังเพียงใด 
2.2 การประเมินผลโดยผู้ อ่ืน เป็นการประเมินผลการฟังของผู้ ฟังโดยผู้ อ่ืน 

ซึง่ไมใ่ชผู่้พดูวา่มีประสิทธิภาพการฟังอยา่งไร โดยพิจารณาสิ่งตอ่ไปนี ้
2.2.1 ผู้ ฟังสนใจกระตือรือร้นในการฟังเพียงใด 
2.2.1 ผู้ ฟังแตง่กายสภุาพและมีบคุลิกภาพดีหรือไมเ่พียงใด 
2.2.2 ผู้ ฟังมีความตัง้ใจและสมาธิในการฟังหรือไม่ 
2.2.3 ผู้ ฟังมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีฟังหรือไมเ่พียงใด 
2.2.4 ผู้ ฟังมีวิจารณญาณในการฟังหรือไม ่
2.2.5 ผู้ ฟังมีการแสดงความคดิเห็นและมีสว่นร่วมในกิจกรรมหรือไม่ 

สรุปได้ว่า การประเมินค่าสารจากการฟัง สามารถประเมินผลจากากรฟังด้วย
ตนเอง และประเมินผลการฟังโดยผู้ อ่ืน ซึง่การประเมินผลจะชว่ยให้ทราบความรู้ความเข้าใจท่ีเรามี
ต่อการฟังในครัง้นัน้ๆ ว่าสัมฤทธ์ิผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด ทัง้นีผ้ลท่ีได้จากการประเมินจะ
น าไปสูก่ารพฒันาทกัษะด้านการฟังตอ่ไป 

2.1.10 การตีความสารจากการฟัง 
สมบตัิ จ าปาเงิน และส าเนียง มณีกาญจน์ (2531 : 67) อธิบายความมุ่งหมาย

ของการตีความว่า เพ่ือพิจารณาว่าข้อความหรือเร่ืองนัน้ๆ มีความหมายท่ีแท้จริงว่าอย่างไร และ
สามารถท่ีจะอธิบาย ถึงเจตนาและความคิดของผู้ เขียนได้อย่างแจ่มชดั การอ่านประเภทนี  ้ผู้อ่าน
ต้องใช้สตปัิญญา แทงทะลสุิ่งท่ีอา่นได้ทัง้หมด คือ สามารถเข้าใจวตัถปุระสงค์และท่าทีของผู้ เขียน 
สามารถท่ีจะสรุป ความคดิ จบัใจความส าคญัและอธิบายขยายความได้ 

แนวทางการตีความมีสิ่งท่ีจะต้องพิจารณา ดงันี ้

1. เร่ืองและประเภทของสาร 
การทราบเร่ืองและประเภทของสารท าให้ทราบว่าต้องตีความเนือ้ความ

ตอนใด กล่าวคือข้อเท็จจริง ท่ีส่ือความหมายตรงไปตรงมาไม่จ าเป็นต้องตีความเหมือนตอนท่ีเป็น
ความคิดเห็นซึ่งอาจมีการใช้ส านวน โวหาร ความเปรียบ หรือกลวิธีการแต่งในการน าเสนอท่ีต้อง
ท าความเข้าใจสารแฝง 

2. เจตนาในการส่งสาร ในการส่งสารตามปกติผู้ส่งสารมักเลือกใช้ประโยค
ชนิดตา่งๆ ให้ตรงกบัเจตนาในการสง่สาร เชน่ ใช้ประโยคบอกเล่าในการบอกหรือแจ้งเร่ืองตา่งๆ ใช้
ประโยคค าถามเม่ือต้องการถาม ใช้ประโยคปฏิเสธ เม่ือตอบปฏิเสธ แตใ่นบางครัง้จะสงัเกตเห็นว่า 
ผู้สง่สารใช้ประโยคไมต่รงกบัเจตนาในการสง่สาร ผู้ รับสาร จงึต้องอาศยัการตีความ 



  56 

3. การใช้ถ้อยค า 
3.1 ค าและความหมายของค า ค ามีความหมาย 2 อยา่ง คือ  

ความหมายโดยตรง คือ ความหมายตรงตามตวัอกัษรดงัท่ีปรากฏใน
พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน เช่น “พระรามเป็นมนษุย์ แตท่ศกณัฐ์เป็นยกัษ์” ค าว่า “ยกัษ์” 
หมายถึง อมนษุย์ท่ีมีรูปร่างใหญ่โต นา่กลวั มีเขีย้วงอก ใจด าอ ามหิต ชอบกินมนษุย์กินสตัว์  

ความหมายโดยนัย หรือ ความหมายแฝง คือ ความหมายท่ีชักน า
ความคดิให้ เช่ือมโยงถึงสิ่งอ่ืน เชน่ “ยกัษ์ประจ าห้องเดนิตรงมาแล้ว” ค าวา่ “ยกัษ์” ในท่ีนี ้ผู้ รับสาร
จะทราบว่าไม่ได้หมายถึงยักษ์ท่ีเป็นอมนุษย์ซึ่งมีแต่ในเทพนิยายแต่ต้อง ตีความ ค าว่า “ยักษ์”  
ในท่ีนีจ้ึงหมายถึง มนษุย์ซึ่งอาจร่างสงูใหญ่หรือดรุ้าย โดยเช่ือมโยงกบัความหมาย โดยตรงของค า
ว่า “ยกัษ์” เม่ือรับสารท่ีมีค าท่ีส่ือความหมายโดยตรง ผู้ รับสารจะเข้าใจได้ทนัที แต่ถ้าเป็นค าท่ี มี
ความหมาย โดยนยั หรือมีความหมายแฝง ผู้ รับสารจ าเป็นต้องตีความจึงจะเข้าใจความหมายได้  
นอกจากนีผู้้ รับสารยงัต้องระวงัการตีความค าท่ีมีความหมายในลกัษณะตา่งๆ ดงันี ้การตีความค า
ตามความหมายท่ีได้เรียนรู้มา เช่น “ดอกไม้” หมายถึง ผู้หญิง แต่อาจมีผู้ ท่ีใช้ค าว่า ดอกไม้ ใน
ความหมายอ่ืน เช่น “ดอกไม้สดช่ืนย่ืนให้ มวลชน” “ดอกไม้” ในท่ีนี ้หมายถึงมิตรภาพ  หากผู้ รับ
สารตีความตามนยัท่ีได้เรียนรู้มาอาจไมเ่ข้าใจความคดิของผู้สง่สาร 

3.2 บริบทของค า บริบทของค ามี 2 ลักษณะได้แก่ ค าหรือข้อความ
แวดล้อมค าท่ีตีความ และสถานการณ์แวดล้อม หรือสถานท่ีในขณะท่ีมีการส่งสารนัน้ ในการอ่าน
ตีความผู้ รับสารควรพิจารณา ค าแวดล้อมท่ีปรากฏเป็นลายลกัษณ์ประกอบการตีความ 

3.3 ส านวนโวหารและความเปรียบ ส านวนโวหารและความเปรียบเป็น
ศิลปะในการใช้ถ้อยค าเพ่ือให้ส่งสารอย่างมีสีสนั ได้อรรถรส แตแ่ฝงนยับางอย่างท่ีต้องตีความจึง
จะเข้าใจความหมายได้อยา่งถกูต้อง 

4. น า้เสียง ท่าที หรือทศันคติ น า้เสียงเป็นสิ่งหนึ่งท่ีผู้ รับสารต้องพิจารณาใน
การตีความน า้เสียง (Tone) นอกจากจะหมายถึงน า้เสียงแล้ว ยงัหมายถึงการแสดงความรู้สึกและ
ทศันคติของ ผู้ เขียนหรือผู้พดูท่ีมีตอ่เร่ืองท่ีเขาเขียน ตอ่ผู้อ่าน หรือแม้กระทัง่ตอ่ตวัผู้ เขียนหรือผู้พูด
เอง 

สรุปได้ว่า ในการตีความสารจากการฟัง มีแนวทางท่ีควรพิจารณา คือ เร่ืองและ
ประเภทของสาร เจตนาในการส่งสาร การใช้ถ้อยค า และน า้เสียง ท่าที หรือทศันคติ ทัง้นีเ้พ่ือให้
สามารถทราบความหมายท่ีแท้จริงท่ีอยูใ่นสารได้ 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
จิรวฒัน์ เพชรรัตน์ (2555 : 47-49) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาความเข้าใจการฟัง

ภาษาไทยของนกัศกึษาปริญญาตรีชัน้ปี ท่ี 1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ การวิจยัครัง้
นีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาและเปรียบเทียบความเข้าใจในการฟังภาษาไทย ของนกัศกึษาปริญญา
ตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุอ าเภอธัญบรีุ จงัหวดัปทมุธานี  ตามระดบัความเข้าใจ
ในการฟัง 3 ระดบั คือ ระดบัฟังค า ระดบัตีความหมาย และระดบัมีวิจารณญาณ กลุม่ตวัอยา่งเป็น
กลุม่ประชากรของนกัศกึษากลุม่ภาษาไทย ระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบรีุภาคเรียนท่ี 1 ปี การศกึษา 2555 ซึ่งได้มาจากการสุ่มโดยเฉพาะเจาะจง จ านวน 233 
คน จ าแนกเป็นนกัศกึษาชาย 103 คน นกัศกึษาหญิง จ านวน 130 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ 
แบบทดสอบความเข้าใจในการฟังภาษาไทย จ านวน 90 ข้อ ซึ่งผู้ วิจยัสร้างขึน้เอง มีความเช่ือมนั 
0.88 คา่สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ คา่ร้อยละ คา่มชัฌิมเลขคณิต สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และค่า t-test ผลการวิจัยพบว่า 1.นักศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 มีความเข้าใจในการฟัง
ภาษาทัง้3 ระดับ ผ่านเกณฑ์ท่ีผู้ วิจัยตัง้ (ร้อยละ 75 ขึน้ไป หรือ 68 คะแนนจาก 90 คะแนนใน
ภาพรวม) ท่ีร้อยละ 77.51 และคา่เฉล่ียท่ี 69.80 คะแนน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบวา่ 
ระดบัฟังค าผ่านเกณฑ์ท่ีร้อยละ 80.99 ท่ีค่าเฉล่ีย 24.30 ระดบัตีความหมายผ่านเกณฑ์ท่ีร้อยละ 
77.04 ท่ีคา่เฉล่ีย 23.11 ระดบัมีวิจารณญาณผ่านเกณฑ์ท่ีร้อยละ 76.65 ท่ีคา่เฉล่ีย 23 คะแนน 2.
ผลการเปรียบเทียบความเข้าใจในการฟังภาษาไทยของนกัศึกษาชาย และนกัศึกษาหญิง  พบว่า 
ความเข้าใจในการฟังภาษาไทยของนกัศกึษาชายและนกัศกึษาหญิงไมแ่ตกตา่งกนั 

สุชาดา ธูสรานนท์ (2555 : 259-268) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาแบบฝึกทักษะ
การฟังภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารโดยใช้วิธีธรรมชาติส าหรับนักศึกษาชาวเกาหลี  การวิจัยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการฟังภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 75/75 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการฟังภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารของนักศึกษาชาว
เกาหลีก่อนและหลงัการท าแบบฝึก และเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาชาวเกาหลีท่ีมีต่อ
กิจกรรมและแบบฝึกทักษะการฟังภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ กลุ่มตัวอย่างคือ
นกัศึกษาชาวเกาหลีจากภาควิชาการล่ามและการแปลภาษาไทยของมหาวิทยาลยัฮนักุก ภาษา
และกิจการต่างประเทศท่ีมาเรียนภาษาไทย หลักสูตรระยะสัน้ของภาควิชาภาษาไทย ในคณะ
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2554  จ านวน 14 
คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการจดัการเรียนรู้และแบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทย
เพ่ือการส่ือสารจ านวน 8 ชดุ 2) แบบทดสอบทกัษะการฟังภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารก่อนและหลงั
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ใช้แบบฝึก และ 3) แบบส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาชาวเกาหลีท่ีมีต่อกิจกรรมและแบบฝึก
ทกัษะ การฟังภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร การวิเคราะห์ข้อมลูใช้สตูร E  /E  เพ่ือหาประสิทธิภาพของ
แบบฝึก ใช้คา่สถิติ t-test แบบไม่อิสระจากกนั เปรียบเทียบความสามารถในการฟังภาษาไทยของ
กลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการท าแบบฝึกทกัษะการฟัง และคา่เฉล่ีย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ในการหาคา่ระดบัความคิดเห็นของกลุม่ตวัอย่างผลการวิจยัพบว่า 1. แบบฝึกทกัษะการฟัง
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารท่ีสร้างขึน้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.54/93.81 ซึ่ง แสดงว่าแบบฝึกมี
ประสิทธิภาพท่ียอมรับได้ 2. ผลสมัฤทธ์ิการใช้แบบทดสอบทกัษะการฟังภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร
หลงัใช้แบบฝึกทกัษะการฟังภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารโดยใช้วิธีธรรมชาติตามแนวคิดของวิลเลียม 
ลิตเติลวดูท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ให้ผลสมัฤทธ์ิสงูกว่าก่อนการใช้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 3. 
นักศึกษาชาวเกาหลีมีความคิดเห็นต่อแบบฝึกทักษะการฟังภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารอยู่ใน
ระดบัสงู 

สรุปได้ว่า ทักษะการฟังท่ีประกอบด้วยการจับใจความส าคัญ  การวิเคราะห์  
การตีความ เม่ือมี การฝึกปฏิบตัผิา่นแบบฝึก ชดุฝึก หรือกิจกรรมตา่งๆ จะชว่ยพฒันาทกัษะการฟัง
ได้มากขึน้ 

2.2 ทักษะการพูด 
2.2.1 ความหมายของการพูด 

“การพดู” ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Speech” มีผู้ ให้ความหมายไว้ดงันี ้
อ้อม ประนอม (2540 : 132) ได้ให้ความหมายว่า การพูดเป็นการส่ือสาร

ระหว่างมนษุย์ เพ่ือถ่ายทอดความคิดความรู้สึก และอารมณ์ โดยใช้ภาษา น า้เสียงและการแสดง
ออกเป็นส่ือ 

ปรัชญา อาภากุล และการุณนันทน์ รัตนแสนวงษ์  (2542 : 11) ได้ให้
ความหมายว่า การพูด หมายถึง การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ ทัศนคติ 
ประสบการณ์ และอ่ืนๆ จากผู้พดูไปยงัผู้ ฟัง โดยผา่นทางถ้อยค า สีหน้า แววตา รวมทัง้น า้เสียงและ
อากัปกิริยาท่ีแสดงประกอบ เพ่ือให้ผู้ ฟังรับรู้และเกิดการตอบสนองทัง้ทางวจันภาษาและอวัจน
ภาษาได้ตรงตามจดุประสงค์ท่ีผู้พดูวางไว้ 

จุไร รัตน์  ลักษณะศิ ริ  (2556 : 255) ไ ด้ใ ห้ความหมายว่า  การพูด คือ  
การถ่ายทอดความรู้ ความคดิ ความรู้สกึ หรือความต้องการของผู้พดู เพ่ือส่ือความหมายไปยงัผู้ ฟัง 
โดยใช้ถ้อยค า น า้เสียง และอากปักิริยาทา่ทางจนเป็นท่ีเข้าใจกนัได้ การพดูเป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ 
ท่ีว่าเป็น “ศาสตร์” เพราะการพดูจะต้องมีหลกัเกณฑ์ และวิธีการตา่งๆ ท่ีใช้สอน ถ่ายทอด ปฏิบตัิ 
ฝึกฝน เช่นเดียวกับหลักวิชาแขนงอ่ืนๆ   ในส่วนท่ีเป็น “ศิลป์” นัน้ ก็เพราะการพูดเป็นเร่ืองของ
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ความสามารถพิเศษเฉพาะบคุคล ดงันัน้ ผู้ ท่ีต้องการจะเป็นนกัพดูท่ีดีจงึต้องศกึษาหลกัและวิธีการ
พดูแล้วหมัน่ฝึกฝนตนเองอยูเ่สมอ 

กิตติชยั พินโน และอมรชยั คหกิจโกศล (2554 : 201)  ได้ให้ความหมายว่า 
การพดู คือการถ่ายทอดความรู้ ความคดิ หรือความต้องการของผู้พดูเพ่ือส่ือความหมายไปยงัผู้ ฟัง 
โดยใช้ถ้อยค า น า้เสียง รวมทัง้อากัปกิริยาต่างๆ ประกอบกันจนเป็นท่ีเข้าใจได้ การพูดเป็นทัง้
ศาสตร์และศิลป์ เป็นศาสตร์เพราะการพูดมีหลักเกณฑ์ ขัน้ตอน และวิธีการต่างๆ ท่ีสามารถ
ถ่ายทอด ฝึกฝน และเรียนรู้ได้เช่นเดียวกับศาสตร์อ่ืนๆ และเป็นศิลป์เพราะการพูดจะต้องอาศยั
กลวิธีในการน าเสนอหรือเทคนิคการเล่าเร่ือง ต้องรู้วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และรู้จกัปรับใช้
กลวิธีการพดูให้เหมาะกบักาลเทศะและบคุคล เป็นต้น  

สรุปได้ว่า การพูด หมายถึง การเสนอความคิด ถ่ายทอดความรู้ หรือข้อมูล
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจซึง่กนัและกนัโดยอาศยัภาษาและเสียงพดูเป็นส่ือหลกัหรือวจันภาษา และมี
อากัปกิริยาเป็นส่ือรองหรืออวัจนภาษา ทัง้นีเ้พ่ือให้การพูดบรรลุตามความมุ่งหมาย ผู้พูดต้อง
เลือกสรรค าและภาษาเพ่ือให้เหมาะสมกบัการพดูแตล่ะครัง้  

2.2.2 ความส าคัญของการพูด 
การพูดมีความส าคญัยิ่งต่อมนุษย์ เพราะมนุษย์ใช้การพูดเป็นแกนกลางในการ

ท าความเข้าใจเพ่ืออธิบาย โน้มน้าวจูงใจ หรือเพ่ือท าความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนๆ การพูด เป็นทัง้
ศาสตร์และศิลป์ในการ   ส่ือความหมาย ท่ีเป็นศาสตร์เพราะเป็นวิชาท่ีมีหลกัเกณฑ์ มีทฤษฎีให้
เรียนรู้และถ่ายทอดกนัได้ สว่นท่ี กลา่ววา่เป็นศลิป์เพราะการพดูต้องน าศาสตร์หรือทฤษฎีไปปฏิบตัิ
ให้เกิดความไพเราะสวยงาม เกิดความเช่ือถือ เกิดศรัทธาตลอดจนการปฏิบตัิตาม  

คณาจารย์มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั (2551 : 109)ได้กล่าวถึง
ความส าคญัของการพูดไว้ว่า การพูดมีความส าคญัยิ่งในชีวิตการส่ือสารของมนุษย์ ความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวอาจเกิดขึน้ได้จากการพูดเป็นประการส าคญั ซึ่งความส าคญัของการพูดพอจะ
แบง่ออกได้เป็น 4 ประการ ดงันี ้

1. เป็นการเผยแพร่ความคิดเห็นของบุคคลไปสู่บุคคล หรือจากบุคคลไปสู่
ชมุชน เพ่ือให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้ เข้าใจ หรือชกัจงูใจให้ผู้ อ่ืนคล้อยตาม 

2. เป็นการถ่ายทอดวฒันธรรม และปลกูฝังคณุธรรมให้แก่สงัคม การอวยพร
ก็ดี การให้โอวาทก็ดี หรือการเทศนาสั่งสอน ล้วนเป็นวิถีทางแห่งการถ่ายทอดวัฒนธรรมและ
ปลกูฝังคณุธรรมให้แก่สงัคม 
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3. เป็นการเผยแพร่ความรู้และวิทยากรใหม่ๆ แม้ว่ามนุษย์จะสามารถใช้
ตวัหนงัสือในการส่ือสารแล้วก็ตาม แต่ในบางครัง้ตวัอกัษรก็ไม่อาจให้รายละเอียดชัดเจนได้เท่า
ค าพูด ดังนัน้ ในการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบหรือนอกระบบ ผู้ เรียนนอกจากจะ
ค้นคว้าหาความรู้ได้จากหนังสือเรียนแล้วยังสามารถศึกษาด้วยการฟังค าสอนเพิ่มเติมจาก
ครูผู้สอนหรือจากเทปเสียง 

4. เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอนัดี การพดูในเชิงสร้างสรรค์ ยอ่มก่อให้เกิด
ความเข้าใจเสริมสร้างความสามคัคี ความเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนัของบคุคลในชมุชน 

โปรแกรมภาษาและวฒันธรรมไทย มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย (2552:117 - 
118) ได้กลา่วถึงความส าคญัของการพดูไว้ว่า ความส าคญัของการพดูถ้าพิจารณาถึงความส าคญั
ของการพดูในภาพรวมแล้ว จะเห็นได้ว่าการพูดนัน้มีความส าคญัโดยตรงต่อตวัผู้พูด ตอ่ผู้ ฟังและ
ผู้ เก่ียวข้อง ตอ่การประกอบอาชีพ ตอ่สงัคม และตอ่ประเทศชาติ ซึ่งอาจกล่าวให้เห็นความส าคญั
ได้ ดงันี ้ 

1. การพูดมีความส าคัญต่อตนเอง เพราะมนุษย์จ าเป็นต้องมีการคบหา
สมาคมซึ่งกนัและกนัต้องมีการเรียนรู้ในสิ่งตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของศาสนา การเมือง ประเพณี 
วฒันธรรม หรือแม้แตว่ิถีแห่งการด าเนินชีวิต การเรียนรู้ดงักล่าวต้องใช้ภาษาพดูในการติดต่อเพ่ือ
ส่ือความหมายให้เข้าใจซึ่งกันและกันอนัจะส่งผลให้บุคคลเกิดการเรียนร๎ู เกิดการพฒันารวมทัง้
สามารถน าประสบการณ์ต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิต ดังตัวอย่าง บุคคลท่ี
ประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงานหรือรัฐบุรุษคนส าคัญๆ ของโลก เช่น อับราฮัม ลินคอล์น 
จอห์น เอฟ เคนเนดี ้หรือ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช เป็นต้น บุคคลเหล่านีป้ระสบความส าเร็จได้ก็
เพราะโด่งดงัมาจาก การพูด ดงัค ากล่าวของ สุขุม นวลสกุล ท่ีว่า    “การพูดดีหรือพูดเก่งนัน้เป็น
สมบตัอิยา่งหนึง่ท่ีท าให้คนประสบความส าเร็จในชีวิตการงาน” 

2. การพดูมีความส าคญัตอ่ผู้ ฟังหรือผู้ เก่ียวข้อง การได้รับรู้หรือได้รับฟังข้อมลู
ท่ีดีและมีประโยชน์ นอกจากจะท าให้ผู้ ฟังหรือผู๎เก่ียวข้องมีความรู้ เกิดความคิดและเกิดความ
สบายใจแล้ว ยงัอาจน าความรู้ความคิดดงักล่าวไปใช๎ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมได้
ด้วย ในทางกลับกันถ้าได้รับรู้รับฟังข้อมูลท่ีผิดพลาด อาจท าให๎เกิดความเข้าใจผิด หรือน าไป
ปฏิบตัิในทางท่ีผิด ซึ่งเท่ากบัเป็นการให้โทษแก่ผู้ ฟังและผู้ เก่ียวข้องโดยตรง ดงันัน้ ก่อนจะพดูสิ่งใด
ควรตรึกตรองให้รอบคอบเสียก่อน ดงัค าของ เดล คาร์เนกี ท่ีว่า “อย่าพูดจนกว่าท่านจะมัน่ใจว่า
ทา่นมีบางอยา่งท่ีจะพดู และรู้ดีวา่เป็นเร่ืองอะไร” 
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3. การพูดมีความส าคญัต่อการประกอบอาชีพ เพราะการพูดเป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับประกอบอาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล นักธุรกิจ นักบริหาร วิศวกร หรือ
นกัการเมือง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอาชีพครู ซึง่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการพดูโดยตรง ทัง้นีเ้พราะอาชีพครู
ต้องใช้ภาษาพูดเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความคิดให้แก่ผู้ เรียน เพ่ืออบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดี และ
เพ่ือให้สามารถติดต่อสมัพนัธ์กับบุคคลอ่ืนหรือกับสงัคมภายนอก การได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนเก่ียวกับ
การพดูอยู่เสมอ จะท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลกัเกณฑ์ของการพดูมากขึน้ โอกาสท่ีจะสร้าง
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพก็จะมีมากขึน้ ดงัค ากล่าวของ วิจิตร อาวะกลุ ท่ีว่า “การพดูมิใช่
แคเ่พียงพดูได้หรือพดูเป็น แตต้่องพดูให้ได้ดีถึงระดบั จงึจะใช้ประกอบอาชีพได้” 

4. การพูดมีความส าคญัต่อสงัคม สงัคมจะอยู่ได้ก็เพราะสมาชิกของสังคม 
มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน  ความเข้าใจดังกล่าว  ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ภาษาพูดใน 
การติดต่อส่ือสาร เพ่ือการด าเนินชีวิต ประกอบอาชีพ อบรมสัง่สอน ปลูกฝังประเพณีวฒันธรรม 
รวมทัง้แสดงความคิดเห็นอกเห็นใจต่อกนั หากสมาชิกพดูกนัไมเ่ข้าใจ จะสง่ผลให้เกิดความขดัแย้ง 
และท าให้สงัคมนัน้ๆ เกิดปัญหาตามมา การอยู่ในสงัคมท่ีมีความหลากหลาย จึงต้องระมดัระวงั 
โดยเฉพาะเร่ืองของการพดูดงัค ากล่าวของ เปลือ้ง ณ นคร ท่ีว่า “บางคนพดูดี แตไ่ม่น่าฟัง บางคน
พดูนา่ฟัง แตไ่มดี่ บางคนพดูดีด้วยแล้วนา่ฟังด้วย” 

5. การพูดมีความส าคญัต่อประเทศชาติ ในการบริหารประเทศ การแถลง
นโยบายของรัฐบาลก็ดี การอภิปรายในรัฐสภา หรือการให้ค ามั่นสญัญาของรัฐมนตรีก็ดี ค าพูด
เหล่านีล้้วนแต่ท้าทาย เพราะ การพิสจูน์ให้เห็นจริงว่าผู้พูดมีความสามารถจริงหรือไม่ และค าพูด
นัน้ๆ มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด เป็นเร่ืองท่ีทกุคนต้องการพิสจูน์และรอคอยค าตอบ ดงันัน้ 
การพูดในระดับประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ คนในภาพรวม ผู้พูดจึงต้องระมัดระวังและต้องมี
จดุประสงค์ท่ีแนน่อน อยา่งเชน่ ค าพดูของประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคเนดี ้ท่ีวา่ “อยา่ถามวา่รัฐให้
อะไรกบัท่านบ้าง แตจ่งถามว่าท่านได้ให้อะไรแก่รัฐบ้าง” เป็นการพดูท่ี มุ่งหมายให้ประชาชนรู้จกั
เสียสละเพ่ือประเทศชาต ิ 

สรุปได้ว่า การพดูมีความส าคญัยิ่งตอ่การด าเนินชีวิตของมนษุย์ ทัง้ความส าคญั
ในระดบับคุคล ระดบัสงัคม และในระดบัประเทศชาต ิซึง่ความส าคญัของการพดูในระดบัตา่งๆ จะ
เป็นประโยขน์ต่อการพฒันาในระดบับุคคล ตลอดจนระดบัประเทศ หากมีการใช้การพูดได้อย่าง
ถกูต้องและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
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2.2.3 ประเภทของการพูด 
การพูดในแต่ละครัง้มีวิธีการท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งความแตกต่างท่ีเกิดขึน้นัน้ 

สว่นหนึง่เกิดจากประเภทของการพดูท่ีแตกตา่งกนั การทราบเก่ียวกบัประเภทของการพดูจะช่วยให้
ผู้พดูเข้าใจลกัษณะและหลกัการพดู สามารถก าหนดจดุมุง่หมาย และสามารถเลือกใช้วิธีการพดูได้
อยา่งเหมาะสม  

โปรแกรมภาษาและวฒันธรรมไทย มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย (2552:123 - 
136) ได้กลา่วถึงประเภทของการพดู โดยแบง่เป็น 4 ลกัษณะ ดงันี ้

1. แบง่ตามลกัษณะการพดู 
การพดูแบง่ตามลกัษณะได้ 2 ลกัษณะ ดงันี ้

1.1 การพดูเดี่ยว 
การพูดเด่ียว  หมายถึง  การพูดท่ีมีผู้ พูดคนเดียว  อาจพูดใน

ห้องเรียน ในท่ีประชุม หรือในท่ีชุมชน ก็ได้ ส าหรับเร่ืองท่ีน ามาพูดอาจได้มาจากเหตกุารณ์หรือ
ประสบการณ์ของตนเอง จากเร่ืองท่ีได้ยินได้ฟังมา จากการอ่าน จากการศึกษาค้นคว้า จากการ
ซักถาม หรือจากสิ่งท่ีมีผู้ เล่าให้ฟังเป็นต้น การพูดเด่ียวท่ีนิยมกันอยู่ในสังคมปัจจุบันมีหลาย
ประเภท ซึง่แตล่ะประเภทก็มีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัไป เชน่ การพดูบรรยาย หรือปาฐกถา การกลา่ว
รายงาน การกล่าวค าปราศรัย การพูดให้โอวาท การพูดในฐานะโฆษก หรือพิธีกร หรือการพูด
วิจารณ์ เป็นต้น การพูดเด่ียวมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ ฟังได้รับความรู้ความเพลิดเพลินหรือเพ่ือ 
เผยแพร่วิทยาการใหม่ๆ  ท่ีก้าวหน้า 

1.2 การพดูกลุม่ 
การพดูกลุม่ หมายถึง การพดูท่ีมีผู้พดูหลายๆ คนมาร่วมกนัแสดง

ความคิดเห็นในเร่ืองท่ีพดู  ในการพดูกลุ่ม ผู้พดูส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญ
ในการพูด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพูดร่วมกับผู้ อ่ืนหรือการพูดเป็นทีม ซึ่ง ต้องอาศยัหลกัจิตวิทยา
และมนุษยสัมพันธ์เป็นส่วนประกอบการพูดกลุ่มซึ่งนิยมกันในปัจจุบัน ได้แก่ การสนทนา  
การสมัภาษณ์ การอภิปราย การประชุม หรือ การโต้วาที เป็นต้น การพูดกลุ่มมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
แลกเปล่ียนความรู้ ความคดิเห็น เพ่ือร่วมกนัแก้ปัญหาหรือหาแนวทางปฏิบตัิ 

2. แบง่ตามโอกาสท่ีพดู 
การพูดมีหลายโอกาส แต่สามารถจัดโอกาสของการพูดไว้ 2 ประเภท 

ดงันี ้
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2.1 การพดูอยา่งเป็นทางการ (Formal speech) 
การพูดอย่างเป็นทางการ หมายถึง การพูดท่ีเป็นกิจจะลักษณะ

และเป็นพิธีการ ผู้พดูต้องยึดถือและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์การพูด เช่น การปาฐกถา การบรรยาย 
การอภิปราย การสมัภาษณ์ หรือการประชมุ เป็นต้น การพดูอย่างเป็นทางการอาจมีทัง้ท่ีพูดเด่ียว
และพดูกลุม่ ซึง่มีจ านวนผู้ ฟังตัง้แตก่ลุม่ยอ่ยๆ ไปจนถึงการพดูในท่ีชมุชน ดงันัน้ การพดูในลกัษณะ
นี ้ผู้พดูจงึต้องรู้หลกัการในการพดู เพ่ือการแสดงออกท่ีเหมาะสม 

2.2 การพดูอยา่งไมเ่ป็นทางการ (Informal Speech) 
การพูดอย่างไม่เป็นทางการ หมายถึง การพูดท่ีไม่มีพิธีรีตอง 

เน่ืองจากผู้ พูดกับผู้ ฟังมีความคุ้ นเคยต่อกัน จึงไม่พิถีพิถันกับรูปแบบของการพูดมากนัก  เช่น  
การสนทนา การทกัทายปราศรัย การปรึกษาหารือในระหวา่งเพ่ือนฝงู เป็นต้น  

3. แบง่ตามจดุมุง่หมายของการพดู 
จดุมุง่หมายของการพดูแบง่ได้ 2 ประการ คือ 

3.1 จดุมุง่หมายทัว่ไป (General Purpose) 
ประเภทของความมุ่งหมายทัว่ไปของการพูดเป็นประเภทใหญ่ๆ 

แล้ว จะได้ 5 ประเภท ดงันี ้
3.1.1 การพดูเพ่ือให้ความรู้ (The speech to inform) 

การพดูเพ่ือให้ความรู้ คือ การแสดงความรู้หรือข้อเท็จจริงให้
เห็นชัดเจน เป็นล าดบัขัน้ตอน เพ่ือให้ผู้ ฟังเกิดความเข้าใจและได้รับประโยชน์จากเนือ้หาสาระ 
เร่ืองราว หรือข่าวสารต่างๆ ท่ีได้พูดออกไปการพูดประเภทนีผู้้ พูดไม่มีเจตนาท่ีจะเปล่ียนแปลง
ทศันคติของผู้ ฟังและมิได้มุ่งหวงัจะให้เช่ือถือหรือท าตาม แตพ่ดูเพ่ือให้ผู้ ฟังน าไปคิดและพิจารณา
เหตผุลด้วยตนเอง 

3.1.2 การพูด เ พ่ื อ เก ลี ย้กล่อมห รือจู ง ใจ  (The speech to 
convince or persuade) 

การพูดเพ่ือเกลีย้กล่อมหรือจูงใจ เป็นการพูดท่ีมุ่งโน้มน้าว
จิตใจผู้ ฟังให้คล้อยตามหรือเช่ือถือศรัทธาแล้วน าไปปฏิบัติ เน่ืองจากการพูดในลักษณะนีมี้
จุดมุ่งหมายเพ่ือโน้มน้าวให้ผู้ ฟังเห็นด้วยกับเร่ืองท่ีพดู การพูดจึงต้องใช้กลอุบายต่างๆ ท่ีจะท าให้
ผู้ ฟังคล้อยตาม เช่น การใช้จิตวิทยาการยกตวัอย่างเปรียบเทียบให้เห็นจริง หรือการพดูภาพลบใน
สิ่งท่ีเราไม่ต้องการ และพดูยกย่องสิ่งท่ีเราปรารถนา  ตวัอย่างการพดูเพ่ือจงูใจ ได้แก่ การพดูท่ีมุ่ง
ให้เกิดความสามคัคี ให้เสียสละ จงูใจให้ซือ้สินค๎า ให้บริจาคโลหิตหรือชกัจงูให้ไปลงคะแนนเสียง 



  64 

เป็นต้น การพูดเพ่ือจูงใจ หากใช้ไปในทางท่ีไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดความขัดแข้งขึน้ในกลุ่ม ใน
องค์กร หรือกอ่ให้เกิดปัญหาแกส่งัคมได้ 

3.1.3 การพดูเพ่ือกระตุ้นหรือสร้างความประทบัใจ (The speech 
to stimulate or impress) 

การพูดเพ่ือกระตุ้นหรือสร้างความประทับใจ เป็นการพูดให้
ผู้ ฟังเกิดความร๎ูสึกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเกิดความรู้สึกร่วมกัน เช่น การพูดกระตุ้นให้เกิดความ
สามคัคีในการท างานพูดกระตุ้นให้ขยนัขนัแข็งมากขึน้ ในส่วนของความประทบัใจมกัใช้ค าพูดใน
โอกาสท่ีได้รับตาแหน่งใหม่ การปราศรัยหาเสียงการกล่าวในงานเลีย้งฉลองต่างๆ หรือเข้าพบเพ่ือ
รับโอวาท หรืองานเลีย้งอาลา เป็นต้น 

3.1.4 การพูดเพ่ือเรียกร้องความสนใจ (The speech to interest 
the audience) 

การพดูเพ่ือเรียกร้องความสนใจ เป็นการพดูท่ีต้องการให้ผู้ ฟัง
สนใจในตวัผู้พดูหรือเกิดความสนใจในสิ่งท่ีผู้ พดูกล่าวถึง เช่น การพดูแนะน าวิทยากร การพดูของ
ประธานเพ่ือแนะน าผู้ มีเกียรติ การประกาศรายช่ือของผู้ ได้รับรางวลั หรือชนะการแข่งขนั การเล่า
เร่ืองการทอ่งเท่ียวหรือการเลา่เร่ืองของนกัตลกอาชีพ เป็นต้น 

3.1.5 การพดูเพ่ือให้เกิดความบนัเทิง (The speech to entertain) 
การพูดเพ่ือให้ เกิดความบันเทิง  เป็นการพูดซึ่งมีความ

สนกุสนาน ฟังแล้วเพลิดเพลินไมน่่าเบื่อหนา่ย ขณะเดียวกนัก็ได้สาระไปด้วย นิยมพดูกนัในงานร่ืน
เริงสงัสรรค์ งานมงคลต่างๆ รวมถึงการพดูในชีวิตประจ าวนั เช่น การสนทนา การเล่าเร่ือง การพดู
หยอกล้อเล่นหัวกัน เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเอง และมีความ
สนุกสนานร่วมกัน การพูดในลักษณะนี  ้ผู้ พูดจะต้องระมัดระวังในเร่ืองเนือ้หาท่ีพูด  ถ้อยค า  
ท่ีน ามาใช้ ซึง่จะตอ๎งพิจารณาให้เหมาะสมกบัผู้ ฟัง เหมาะกบับรรยากาศ และเวลาท่ีพดู 

สรุปได้วา่ ประเภทของการพดูท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น มีการแบง่ตามลกัษณะการพดู 
แบง่ตามโอกาสท่ีพูด แบง่ตามจดุมุ่งหมายของการพูด และแบง่ตามวิธีการพูด โดยการแบง่แต่ละ
ประเภทนัน้มีหลกัการพูดท่ีแตกต่างกนัออกไป ทัง้นีผู้้พดูต้องเลือกปฏิบตัิให้เหมาะสม เพ่ือให้การ
พดูสมัฤทธ์ิผลตามท่ีต้องการ 

2.2.4 วัตถุประสงค์ของการพูด 
การพูดในแต่ละครัง้ ผู้ พูดจะมีจุดประสงค์ของการพูดแตกต่างกัน อาจแบ่ง

จดุประสงค์ของการพดูได้ดงันี ้ 
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สมจิต ชีวปรีชา (2535 : 35 – 36 ) ได้แบง่วตัถปุระสงค์ในการพดูดงันี ้
 1. การพดูเพ่ือให้ความรู้ เป็นการพดูอธิบาย ชีแ้จง แสดงเหตผุลเก่ียวกับ

เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยมีจดุมุ่งหมายท่ีจะให้ผู้ ฟังได้รับความรู้ ความเข้าใจเนือ้หาสาระอย่างครบถ้วน 
ผู้พดูจึงต้องมีความรุ้เร่ืองท่ีจะพดูเป็นอย่างดี ต้องศกึษาค้นคว้าและเรียบเรียงให้เป็นล าดบัถกูต้อง 
ในกรณท่ีผู้ ฟังมีปัญหาซกัถาม จะต้องตอบค าถาม หรืออธิบายซ า้ให้ชดัเจน การพดูแบบนีม้กัใช้ใน
โอกาสท่ีมีการอบรม ปฐมนิเทศ บรรยายสรุป รวมไปถึงการสอนในชัน้เรียนด้วย 

 2. การพูดเพ่ือจูงใจหรือโน้มน้าวใจ เป็นการพูดเพ่ือให้ผู้ ฟังเ ช่ือถือ  
มีความเห็นคล้อยตามหรือปฏิบตัิตาม ผู้พูดจะต้องใส่อารมณ์ ความรู้สึกท่ีจริงใจประกอบการพดู 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าผู้พดูมีความเช่ือเช่นนัน้ รวมทัง้ปฏิบตัิอย่างนัน้มาแล้ว การพดูแบบนีม้กัจะพบ
ในโอกาสต่างๆ เช่น การปลุกเร้าให้เกิดปฏิกิริยามวลรวม การชกัชวนให้ประชาชนไปลงคะแนน
เสียงเลือกตัง้ การโน้มน้าวใจให้ใช้สินค้าไทย การเชิญชวนให้บริจาคเงินสมทบกองทุนต่างๆ  
เป็นต้น 

 3. การพูดเพ่ือจรรโลงใจ เป็นการพูดถึงคุณงามความดี ความประณีต
งดงาม คณุคา่อนันา่นิยม ตลอดจนเร่ืองราวท่ีสนกุสนานบนัเทิงใจ เพ่ือให้ผู้ ฟังเกิดความเพลิดเพลิน 
รู้สึกสบายใจ การพูดแบบนีจ้ะ ใช้ในโอกาสท่ีมีการแสดงความยินดี การกล่าวสดดีุยกย่องบุคคล 
การกลา่วในงานร่ืนเริงท่ีจดัขึน้ในโอกาสตา่งๆ 

โปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเ ชียงราย  
(2552:121) ได้แบง่วตัถปุระสงค์ในการพดูดงันี ้

1. เพ่ือสอนหรือแจ้งข่าวสารให้ทราบ  (to teach or inform audience) 
เป็นการพดูท่ีต้องการให้ผู้ ฟังเกิดการเรียนรู้หรือทราบในสิ่งท่ีควรทราบ เชน่ การสอนหรือบรรยายใน
ชัน้เรียน การฝึกอบรมพนกังาน การแจ้งให้ทราบค าสัง่ ระเบียบข้อบงัคบัท่ีออกมาใหม่ๆ การเสนอ
ผลงานในการประชุมทางวิชาการ หรือการเสนอข่าวสารของรัฐบาลเพ่ือให้ประชาชนได้ทราบ  
เป็นต้น 

2. เพ่ือเกลีย้กล่อมหรือจูงใจ (to convince or persuade) เป็นการพูดท่ี
ต้องการให้ผู้ ฟังเห็น คล้อยตาม และปฏิบตัิตามค าโน้มน้าวของผู้พดู ซึ่งมกัใช้วิธีชีใ้ห้เห็นประโยชน์
ในการปฏิบัติตาม ท าให้เช่ือหรือเห็นด้วยกับความคิด เช่น การพูดเชิญชวนให้ซือ้สินค้า ให้ท า
ประกนัชีวิต การสมัภาษณ์ผู้สมคัรงาน การโต้วาที หรือการอภิปรายให้เห็นด้วยกบัวาระท่ีเสนอใน
การประชมุ เป็นต้น 
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3. เพ่ือกระตุ้นหรือสร้างความประทบัใจ (to stimulate or impress) เป็น
การพดูเพ่ือสร้างขวญัก าลงัใจ หรือพลงับนัดาลใจ เช่น การพดูหาเสียง การพดูให้เกิดการร่วมแรง
ร่วมใจในการแข่งขันกีฬา การพูดในโอกาสส าเร็จการศึกษา การเลีย้งอาลา หรือการพูดของ
วิทยากร ซึง่มกัพดูทิง้ท้ายให้ผู้ ฟังกลบัไปคดิตอ่ เป็นต้น 

4. เพ่ือเรียกร้องความสนใจ  (to interest the audience) เป็นการพูดท่ี
ต้องการให้ผู้ ฟังสนใจในตวัผู้พดู หรือเกิดความสนใจในสิ่งท่ีผู้พดูกลา่วถึง เช่น การพดูของประธาน 
เพ่ือแนะน าผู้ มีเกียรต ิการประกาศรายช่ือของผู้ ได้รับรางวลั การเลา่เร่ืองการทอ่งเท่ียว สารคดีเบาๆ 
เร่ืองตื่นเต้น หรือการเลา่เร่ืองของนกัตลกอาชีพ เป็นต้น 

5. เพ่ือความบันเทิง (to amuse the audience) เป็นการพูดท่ีต้องการ
บ ารุงจิตใจผู้ ฟัง เพ่ือให้เกิดความสขุหรือให้ยึดมัน่ในความดีงามตามท่ีผู้พดูเคยได้รับประสบการณ์
มา เช่น การเล่าถึงความส าเร็จของชีวิต การพดูคยุถึงวรรณกรรมหรือบทละคร การเล่านิทานหรือ
เร่ืองตลกขบขนัประเภทประเทืองอารมณ์ เป็นต้น 

สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของการพูด เป็นสิ่งส าคัญท่ีผู้พูดต้องก าหนดไว้อย่าง
ชดัเจน โดยเบือ้งต้นสามารถจ าแนกวตัถุประสงค์ได้กว้างๆ คือ การพูดเพ่ือให้ความรู้  การพูดเพ่ือ 
จูงใจหรือโน้มน้าวใจการพูดเพ่ือจรรโลงใจ  ทัง้นีอ้าจมีวัตถุประสงค์เฉพาะเร่ืองท่ีอาจมีลักษณะ
เฉพาะท่ีแตกตา่งกนั แตส่ิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุของการก าหนดวตัถปุระสงค์ คือ การท่ีผู้พดูสามารถพูดได้
ตามเปา้ประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ เป็นการปอ้งกนัการพดูไมใ่ห้เกิดความสบัสนระหวา่งผู้พดูกบัผู้ ฟัง 

2.2.5 องค์ประกอบของการพูด 
การพูดจะเกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด ไม่ได้มีเพียงแค่ผู้พูดเท่านัน้ แต่หากยงัมี

องค์ประกอบอ่ืนๆ  ท่ีท าให้การพดูประสบความส าเร็จ  
ฉตัรวรุณ ตนันะรัตน์ (2519 : 6) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบของการพดูดงันี ้

1. ผู้พดู (Speaker) คือบคุคลท่ีจะท าให้การพูดประสบความส าเร็จ ผู้พดู
ท่ีดีนอกจากจะมีบคุลิกภาพท่ีเหมาะสมแล้ว ต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
ไปยงัผู้ ฟังได้ตรงตามเปา้หมาย รู้จกัใช้ภาษา น า้เสียง และอากปักิริยาตา่งๆ เหมาะสมกลมกลืนกบั
เนือ้หาท่ีพดู มีความรู้ในหวัข้อท่ีจะพดู รวมทัง้รู้จกัสงัเกตและสามารถเข้าใจถึงปฏิกิริยาของผู้ ฟังได้
เป็นอย่างดีนอกเหนือจากคณุสมบตัิ ดงักล่าวแล้ว การเป็นผู้พูดท่ีดียงัต้องค านึงถึงคณุสมบตัิขัน้
พืน้ฐานในการเสริมบุคลิกภาพของการพดูด้วย นัน่คือ ต้องมีความจริงใจ มีความเป็นมิตร และมี
ความเช่ือมัน่ในตวัเอง 
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2. ผู้ ฟัง คือ ผู้ รับสาร (Audience) อาจหมายถึงบุคคลเพียงคนเดียวหรือ
หลายคนก็ได้ ผู้ ฟังท่ีดีจะต้องรู้ว่าผู้ พูดพูดถึงเร่ืองอะไร สิ่งท่ีพูดหมายความว่าอย่างไร มีความ
น่าเช่ือถือมากน้อยแค่ไหนรวมทัง้ต้องสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการพูดครัง้นัน้ๆ มีความสมบูรณ์
หรือไม่เพียงใด เช่น มีเร่ืองใดบ้างท่ีผู้พูดมองข้ามไป หรือไม่ได้พดูถึง เป็นต้น การเป็นผู้ ฟังท่ีดีอาจ
ยึดหลกัปฏิบตัิง่ายๆ ดงันี ้คือท าตวัให้สบาย ฟังเขาสาธยายให้ตลอด อย่าอิดออด ต้องอดทน ไม่
เช่ือคนเพราะอคติ และเน่ืองจากผู้ ฟังมีความแตกต่างกัน ในเร่ืองของ เพศ วยั การศึกษา อาชีพ 
ฯลฯ ดงันัน้ การพดูท่ีดี ผู้พดูจงึต้องวิเคราะห์ผู้ ฟังเสียก่อน ก่อนท่ีจะถึงเวลาพดู 

3. เนือ้หาสาระ (Message) หมายถึง สารท่ีผู้ พูดส่งไปยังผู้ ฟังโดยผ่าน
ทางประสาทสมัผสัเน่ืองจากการพดูจะบรรลจุดุประสงค์หรือไม่นัน้ จะต้องขึน้อยูก่บัเนือ้หาของสาร
และการท าความเข้าใจของผู้ ฟังเป็นส าคญั ดงันัน้การเสนอเนือ้หาในการพดู ผู้พดูจงึต้องค านึงด้วย
ว่าเนือ้หาท่ีพูดนัน้มีความยากง่าย เหมาะสม และสอดคล้องกับความสนใจของผู้ ฟังมากน้อย
เพียงใด การเสนอเนือ้หาสาระจงึควรพิจารณาเนือ้หาท่ีทัง้ ผู้พดูและผู้ ฟังสนใจและได้ประโยชน์  

4. เคร่ืองมือในการส่ือความหมาย (Communication) หมายถึง ส่ือหรือ
สิ่งท่ีช่วยถ่ายทอดความรู้ความคิดของผู้ พูดไปยังผู้ ฟัง การถ่ายทอดความคิดออกมาในรูปของ
ค าพูดนัน้ ผู้พูดจะต้องรู้จกัใช้ภาษาท่ีเข้าใจได้ง่ายๆ ชดัเจนตรงกับความหมายและตรงกับเร่ืองท่ี
ต้องการจะพดู นอกจากองค์ประกอบส าคญัๆ 4 ประการดงัท่ีได้กล่าวมาแล้ว ยงัมีองค์ประกอบอีก
อยา่งหนึง่ ซึง่เป็นปัจจยัเสริมให้การพดูนัน้ๆ ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวก็ได้ ปัจจยัดงักลา่วคือ 
สถานการณ์ในการพูด (Speaking Situation) หมายถึง สภาพการณ์หรือโอกาสท่ีผู้ พูดกับผู้ ฟังได้
ส่ือสารตอ่กนั เช่น การพดูในสภาพการณ์ท่ีเผชิญหน้า จะช่วยให้การส่งข่าวสารเป็นไปได้ดีกว่าอยู่
กนัคนละท่ีหรือพดูกนัทางโทรศพัท์ เป็นต้น 

5. สิ่งแวดล้อมในการพูด  สิ่งแวดล้อมในการพูดมีส่วนท าให้การพูด
ประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวได้ อย่างเช่น ลักษณะสถานท่ีท่ีใช้พูด วัฒนธรรมของกลุ่มผู้ ฟัง 
ตลอดจนค านิยมของชุมชนนัน้ๆ  การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้ ฟัง ผู้ พูดจะต้องเรียนรู้ถึง
สิ่งแวดล้อมในการพูดเสียก่อนเพ่ือท่ีจะได้มีโอกาสเตรียมหาประเด็นท่ีคาดว่าจะถูกต้องตรงกับ
ความต้องการของผู้ ฟัง เช่น การเตรียมการแต่งกายท่ีเหมาะสม  หลีกเล่ียงการพูดในสิ่งท่ี
กระทบกระเทือนจิตใจผู้ ฟัง เป็นต้น 
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กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธ์ิ (2551 : 169 – 170) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ
การพดูดงันี ้

1. ผู้พดู ผู้พดูเป็นผู้ถ่ายทอดสารท่ีต้องการจะส่ือออกไปด้วยภาษา เพ่ือให้
ผู้ ฟังรับรู้และเข้าใจตรงกบัวตัถปุระสงค์ท่ีผู้พดูต้องการ ดงันัน้จึงต้องอาศยัศิลปะหรือส่ืออ่ืนใดท่ีจะ
ใช้ประกอบการถ่ายทอดด้วย เชน่ น า้เสียง ทา่ทาง อปุกรณ์ประกอบการพดู เป็นต้น ในกรณีท่ีผู้พดู
ต้องการจะใช้ส่ือประกอบการพูด ผู้พูดต้องรู้วิธีการใช้ส่ือเหล่านัน้เพ่ือให้ใช้ได้โดยไม่ติดขัด และ  
ผู้พดูต้องมีความรู้ในเร่ืองท่ีจะพดูอยา่งถ่องแท้ เพ่ือให้ผู้ ฟังได้รับรู้ข้อมลูท่ีถกูต้อง 

2. ผู้ ฟัง ผู้ ฟังท าหน้าท่ีเป็นผู้ รับสาร ผู้ ฟังจงึควรให้ความสนใจกบัเร่ืองท่ีฟัง 
หากเป็นเร่ืองท่ีรู้ลว่งหน้าว่าผู้พดูจะน าเสนอประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองใด ผู้ ฟังควรศกึษาหาความรู้
เก่ียวกับเร่ืองนัน้ๆ มาก่อน เพ่ือจะได้เข้าใจง่ายขึน้ เช่น การเตรียมตวัส าหรับการเข้าร่วมสัมมนา 
เม่ือจะซกัถามต้องรอจงัหวะท่ีเปิดโอกาสให้ซกัถาม เป็นต้น 

3. เนือ้หาหรือเร่ืองราว เนือ้หา คือ ข้อมลูท่ีผู้พดูจะถ่ายทอดไปยงัผู้ ฟัง ควร
เป็นเร่ืองท่ีผู้พดูมีความรู้ ประสบการณ์ หรือมีความสนใจ และควรเป็นเร่ืองราวท่ีมีเหตผุล สามารถ
ถ่ายทอดอย่างเป็นล าดบัเพ่ือให้ผู้ ฟังเกิดความเข้าใจท่ีชดัเจน เช่น หากประเด็นการน าเสนอเป็น
เร่ืองการสาธิตการท าอาหาร ผู้พูดควรเป็น ผู้ มีความเช่ียวชาญ เพ่ือท่ีจะได้สาธิตได้อย่างถูกต้อง 
เป็นต้น 

4. เสียง เสียงเป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับการถ่ายทอดเร่ืองราว เพ่ือให้
ผู้ ฟังได้รับความรู้ความเข้าใจตรงตามวตัถปุระสงค์ ดงันัน้ผู้พดูควรพดูให้ชดัเจน ถกูต้อง มีน า้เสียง
น่าฟัง ระดบัความดงัเบาของเสียงต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมและจ านวนผู้ ฟังด้วย บางครัง้อาจ
จ าเป็นต้องใช้อปุกรณ์ชว่ยในการกระจายเสียงเพื่อให้ทัว่ถึง ก็ควรเลือกอปุกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

5. ถ้อยค าหรือค าพดู คือ การเลือกสรรภาษาท่ีจะใช้ในการน าเสนอ ต้อง
ถกูต้อง เหมาะสม เข้าใจง่าย ออกเสียงได้ถกูต้องตามอกัขรวิธี เช่น ต้องการพดูเร่ืองการช ากล้าไม้ 
ผู้พดูต้องเว้นวรรคตอนให้ถกูต้อง “การช าเรา ต้องเลือกท่ีให้เหมาะ ใต้ร่มไม้ยิ่งดี” ข้อความนี ้หากผู้
พูดเว้นวรรคตอนผิด ก็จะท าให้มีความหมายไปในทางไม่ดี ดงันัน้จึงควรเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง
ดงันี ้“การช า เราต้องเลือกท่ีให้เหมาะ ใต้ร่มไม้ยิ่งดี” 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบในการพูดทัง้ ผู้พูด ผู้ ฟัง เนือ้หา เคร่ืองมือ สิ่งแวดล้อม 
และถ้อยค าเป็นสภาพพืน้ฐานในการสร้างความสมัพนัธ์ของการพูด ผู้พูดต้องพยายามศึกษาให้
เข้าใจ และเลือกน าไปใช้ให้เหมาะกบัสถานการณ์ ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ ฟังเกิดความพอใจและยอมรับในสิ่ง
ท่ีผู้พดูได้น าเสนอ 
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2.2.6 หลักและทฤษฎีการพูด 
สหไทย ไชยพนัธุ์ (2555 : 143 – 144) ได้กล่าวถึงหลกัและทฤษฎีการพูดว่า การ

พูดท่ีดีต้องมีหลักการในการพูด ซึ่งถือเป็นหลักการเบือ้งต้นท่ีผู้ พูดจ าเป็นต้องทราบทฤษฎีท่ี
สามารถอธิบายขัน้ตอนและกระบวนการพดูจนเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางมี 2 ทฤษฎี คือ 

1 . ทฤษฎีของอริสโตเตลิ(Aristotle Theory) 
อริสโตเติล เป็นนกัวาทศาสตร์ชาวกรีก ท่ีมีช่ือเสียงและมีผลงานมากมายได้

เขียนหนงัสือวาทศาสตร์ (Rhetoric) ในปี 330 ก่อนคริสตกาลและได้รับการยอมรับอยา่งแพร่หลาย
ว่าเป็นทฤษฎีขัน้พืน้ฐานของการส่ือสารด้วยการพดูและได้ให้ความหายของ วาทศิลป์ว่า “เป็นการ
ค้นหาวิธีการโน้มน้าวใจท่ีมีอยู่ทุกรูปแบบ” การพดูโน้มน้าวใจ เช่น การพดูในสภา การพดูในศาล
และการพดูในท่ีชมุชน เป็นต้น ซึ่งผู้พดูต้องมีความสามารถในการพดูท่ีประกอบด้วยส่วนส าคญั 3 
สว่น ซึง่จะขาดอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมไ่ด้ คือ ผู้พดู (Speaker) ค าพดู (Speech) และผู้ ฟัง (Listener) 

ภาพประกอบ 10 ทฤษฎีของอริสโตเตลิ (Aristotle Theory) 

ท่ีมา : สหไทย ไชยพนัธุ์. (2555) 

อริสโตเติลได้ชีใ้ห้เห็นว่า การพูดโน้มน้าวใจจะมีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใดขึน้อยูก่บัปัจจยั  3 ประการ คือ 

1. ทศันคติและความเช่ือ (Ethos) คือ บุคลิกลกัษณะของผู้พูด เป็นการ
สร้างบคุลิกลกัษณะของผู้พดู ท่ีท าให้ผู้ ฟังเกิดความเช่ือ ความประทบัใจ และมีศรัทธา ดงันัน้ ผู้พดู
ต้องมีความรู้ในเร่ืองท่ีพูด การมีทัศนคติท่ีดีต่อผู้ ฟัง การเป็นผู้ ท่ีแสดงออกซึ่งสามารถเป็นผู้ มี
คณุธรรม 

2. ตรรกวิทยา (Logos) คือ การชีแ้จงเหตผุล หรือเนือ้หาสาระหรือวาทะ
ของผู้พูดเป็นการแสดงให้เห็นความจริงอนัประกอบด้วยเหตผุลมาเสนอต่อผู้ ฟัง ซึ่งประกอบด้วย
ข้อเท็จจริง หลกัฐานและเหตผุล ข้อเท็จจริงและหลกัฐานต่างๆ ต้องสอดคล้องกับทศันคติ ความ
เช่ือและคา่นิยมของผู้ ฟัง 

ผู้พดู 

(Speaker) 

ค าพดู 

(Speech) 

ผู้ ฟัง 

(Listener) 
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3. ความรู้สึก (Pathos) คือ การใช้อารมณ์ หมายถึง สภาพอารมณ์ของผู้
พูด และผู้ ฟังท่ีมีร่วมกันผู้พดูเป็นฝ่ายสร้างขึน้เพ่ือโน้มน้าวใจ ให้ผู้ ฟังเกิดความชอบ ความเกลียด 
ความเจ็บปวด หรือความสนกุสนาน 

2 . ทฤษฎีของชิเชโรและควินตเิลียน (Cicero &Quintelian Theory) 
ชิเชโรและควินติเลียนเป็นนกัพดูชาวโรมนั นกัพูดทัง้สองถึงแม้จะมีชีวิตอยู่ต่างสมยั

กนั แตผ่ลงานทางวาทศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลร่วมกนั ในการวางรูปแบบทฤษฎี วาทศาสตร์ ไม่เน้นทาง
ทฤษฎี แต่เน้นหนักในทางปฏิบัติมากขึน้ โดยน าเอาทฤษฎีของอริสโตเติลมาพัฒนา และเน้น
พิจารณาพฤติกรรมการพดู ซึ่งเป็นวิธีการในการพูดโน้มน้าวใจอย่างหนึ่งท่ีท าให้ผู้ อ่ืนเช่ือถือ และ
คล้อยตามหลกั 5 ประการของชิเชโรและควินตเิลียน ท่ีท าให้การพดูสมัฤทธ์ิผล มีดงันี ้

1 . การคิดค้น (Invention) คือ การคิดและการค้นหาของผู้พดู จนพบว่าอะไรเป็น
สิ่งท่ีควรน าเสนอให้ผู้ ฟังทราบและได้รับประโยชน์มากท่ีสดุ 

2 .การประมวลความคิด (Organization) หมายถึง การน าความคิดมาจัด
ระเบียบและจัดล าดับให้เหมาะสม เพ่ือให้ผู้ ฟังเข้าใจง่าย ไม่เกิดความสับสน โดยแบ่งเนือ้หา
ออกเป็น 3 สว่นคือ อารัมภบท เนือ้หา และสรุป 

3 .การใช้ภาษาและลีลา (Style) หมายถึง การเลือกสรรภาษาและลีลาในการ
น าเสนอสาระท่ีสร้าง  ความเข้าใจแก่ผู้ ฟัง ก่อให้เกิดความรู้สกึอยากติดตาม 

4 .การก าหนดจดจ า (Memory) หมายถึง การจดจ าเนือ้หาสาระท่ีจะพูดให้
แมน่ย า ก่อนท่ีจะออกไปพดูต้องมีความพร้อมโดยการฝึกซ้อม เพ่ือสร้างประสบการณ์ 

5. การแสดงออกให้ปรากฏ (Delivery) หมายถึง การแสดงออกให้เหมาะสมท่ีสดุ
เพ่ือปรากฏตวั ตอ่หน้าท่ีประชมุ ไมว่า่จะเป็นความเหมาะสมของเสียง เพ่ือสร้างประสบการณ์ 

จากทฤษฎีทัง้ 2 ทฤษฎี ทฤษฎีการพดูโน้มน้าวใจของอริสโตเติล นบัได้ว่าเป็นทฤษฎี
พืน้ฐานท่ีนกัทฤษฎีการส่ือสารในยุคหลงัได้ยึดถือเป็นแนวทาง ถึงแม้ว่าพฒันาการของเทคโนโลยี
การส่ือสารจะมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันมากขึน้ แต่ลักษณะและ
องค์ประกอบของการส่ือสารท่ีนกัทฤษฎีได้คิดค้นขึน้มา ก็ยงัคงมีลกัษณะใกล้เคียง และมีรูปแบบ
ปรากฏให้เห็นเหมือนทฤษฎีการส่ือสารดัง้เดิมของอริสโตเติล คือ มีผู้พดู ค าพดู และผู้ ฟัง เพียงแต่
เปล่ียนแปลงค าท่ีใช้เรียกองค์ประกอบมาเป็นผู้ ส่งสาร สาร และผู้ รับสาร ซึ่งก็คือความหมาย
เดียวกนันัน่เอง (ศภุวรรณ มองเพชร. 2547) 

อแลน เอช. มอนโร (Alan H. Monroe อ้างถึงใน วิรัช ลภิรัตนกุล 2526 : 56 ) ได้
กลา่วถึงบนัได 5 ขัน้ ซึง่เป็นหลกัในการพดูจงูใจไว้ดงันี ้
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ขัน้ท่ี 1 : สร้างความสนใจ เร่ิมดึงความสนใจของผู้ ฟังทันทีท่ีเปิดฉาก โดยใช้วิธี
กระตุน๎ให้ผู้ ฟังสนใจในสิ่งท่ีพดู ตลอดจนการสร้างความนา่เช่ือถือให้แกผู่้พดู 

ขัน้ท่ี 2 : สร้างความต้องการ ท าให้ผู้ ฟังเกิดความต้องการอยากฟังอีกต่อไป โดย
เสนอหรืออธิบายปัญหาในรูปท่ีผู้ ฟังต้องการ 

ขัน้ท่ี 3 : ตอบสนองความต้องการ เป็นการตอบสนองความต้องการและความ
พอใจของผู้ ฟังโดยชีแ้นะแนวทางหรือวิธีแก้ปัญหา 

ขัน้ท่ี 4 : สร้างภาพให้ผู้ ฟังนกึเห็นถึงผลท่ีจะเกิดขึน้ โดยเสนอความคิดเห็นให้ผู้ ฟัง
มองเห็นผลท่ีจะเกิดขึน้ เชน่ หากเช่ือหรือปฏิบตัติามก็จะเกิดประโยชน์และผลดี 

ขัน้ท่ี 5 : ลงมือปฏิบตั ิท าให้ผู้ ฟังเช่ือและปฏิบตัติามท่ีผู้พดูได้โน้มน้าวใจ 
วินิจ วรรณถนอม (2526 : 73 - 75) ได้กลา่วถึงหลกัเกณฑ์ในการพดูจงูใจ สรุปได้ดงันี ้

1. การใช้ภาษาท่ีแสดงความเป็นพวกเดียวกนั เพราะท าให้เกิดความเป็นมิตรและ
ท าให้ผู้ ฟังรู้สกึสนบัสนนุอยูใ่นที 

2. แจ้งเหตผุลของการพดูให้ผู้ ฟังทราบ เพ่ือไมใ่ห้เกิดความสงสยั 
3. พยายามชีแ้จงให้เห็นว่าเร่ืองท่ีน ามาพูดมีผลต่อผู้ ฟังโดยตรง เพราะโดย

ธรรมชาตแิล้ว มนษุย์ยอ่มสนใจในสิ่งท่ีจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
4. พยายามอ้างข้อมลูและหลกัฐานตา่งๆ เพ่ือเพิ่มความนา่เช่ือถือ เพราะจะท าให้

ผู้ ฟังท่ีวางเฉยเกิดความสนใจ ปรารถนา และคล้อยตาม ส่วนผู้ ฟังท่ีคล้อยตามอยู่แล้วก็จะเช่ือสนิท
ใจมากขึน้ 

5. ใช้วิธีล่อใจและเร้าใจผู้ ฟัง เพ่ือให้เกิดความคึกคกั สนุกสนาน และเกิดความ
เข้มข้นด้วยวิธีต่างๆ เช่น เชิญบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาร่วมรายการ จัดรายการอ่ืนๆ ประกอบ ใช้วิธี
เปรียบเทียบสิ่งท่ีเราจะจงูใจ หรือวิธีชกัแมน่ า้ทัง้ห้า เป็นต้น 

6. เม่ือผู้ ฟังคล้อยตามและสนับสนุนความคิดแล้วต้องรีบให้ข้อเสนอแนะ โดยชี ้
ชอ่งทางและบอกวิธีการให้ผู้ ฟังน าไปปฏิบตั ิ

7. ควรพดูอยา่งจริงจงั จริงใจ เข้มแข็งและเดด็เด่ียว เพราะท าให้เกิดความเช่ือมัน่
และน่าเช่ือถือ การพูดท่ีแสดงความไม่มัน่ใจ หรือแสดงความอ่อนแอ จะท าให้ผู้ ฟังไม่เช่ือถือและ
ขาดความศรัทธา 

8. พูดด้วยความบริสุทธ์ิใจและรับผิดชอบ เพ่ือแสดงถึงความจริงใจ และความ
เข้มแข็ง จะท าให้ผู้ ฟังเช่ือถือและศรัทธามากขึน้ หากผู้พูดขาดความกล้า ขาดความรับผิดชอบ 
แสดงวา่พดูด้วยความไมบ่ริสทุธ์ิใจ มีเจตนาร้าย และมุง่ท่ีจะหลอกหลวงผู้ ฟัง 
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จิตรจ านง สุภาพ (2528 : 46) เป็นผู้ ริเร่ิมและจัดการพูดระบบทรีซาวด์ ได้กล่าวถึง
ทฤษฎีการพดูในระบบนีว้า่ ทฤษฎี 3 สบาย (The theory of three pleasant speech) หมายถึงการ
พดูท่ี “ฟังสบายหดูสูบายตา พาสบายใจ” นัน่คือ นกัพดูท่ีดีนัน้ ไมว่า่จะพดูอะไร ท่ีไหน อยา่งไร กบั
ใคร ถ้าท าให้คนฟังรู้สึกว่า ฟังก็สบายหู ดก็ูสบายตา และก็พาสบายใจ ท่ีได้รับประโยชน์จากการ
พดู ถือวา่เป็นการพดูท่ีดี 

ฟังแล้วสบายหู หมายถึง การท่ีผู้พูดพูดด้วยความจริงใจ พูดในสิ่งท่ีมีสารประโยชน์ 
ใช้ถ้อยค าท่ีไพเราะน่าฟัง เหมาะกบักาลเทศนะและบคุคล รวมทัง้รู้จกัใช้เสียง จงัหวะของการพดูท่ี
เหมาะสมและกลมกลืน 

ดแูล้วสบายตา หมายถึง การท่ีผู้พดูรู้จกัใช้ลีลาในการแสดงกิริยาท่าทางประกอบการ
พดูได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการนัง่ การยืน การใช้มือประกอบท่าทาง การแสดงสีหน้าหรือ
แววตารวมทัง้การใช้สายตาในการส่ือความหมายในขณะท่ีพดู 

พาให้สบายใจ หมายถึง การท่ีผู้พดูสามารถพดูให้ผู้ ฟังเข้าใจ ได้เนือ้หาสาระ และได้
ประโยชน์ตามท่ีคาดหวัง เน่ืองจากเนือ้หาท่ีพูดนัน้ให้คุณค่า มีความเหมาะสมกับผู้ ฟัง มีการ
จดัล าดบัความคดิและ มีการเตรียมการพดูมาอยา่งด ี

สรุปได้ว่า หลักการและทฤษฎีการพูดดังท่ีได้กล่าวมา ทัง้ทฤษฎีของอริสโตเติล 
ทฤษฎี ของชิเชโรและควินติเลียน หลกัการพดูจงูใจของอแลน เอช. มอนโร และวินิจ วรรณถนอม 
ตลอดจนจิตรจ านง สุภาพ ผู้ ริเร่ิมและจัดการพูดระบบทรีซาวด์ ล้วนมีความส าคัญในการหล่อ
หลอม “การพูด” ให้เกิดความผสมกลมกลืนและมีความเป็นเอกภาพมากยิ่งขึน้  ดงันัน้ การเป็น 
นกัพดูท่ีดี จงึควรศกึษาหลกัและทฤษฎีการพดู เพ่ือให้การพดูในแตล่ะครัง้ประสบความส าเร็จ 

2.2.7 การเสริมสร้างบุคลิกภาพในการพูด 
กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธ์ิ (2551 : 195-197) ได้กล่าวว่า การใช้วัจนภาษา

และอวจันภาษาท่ีน าเสนอด้วยวิธีการพูดนัน้ เป็นสิ่งท่ีปรากฏเห็นเดน่ชดัและมีผลต่อการท าความ
เข้าใจ และการสร้างความรู้สึกให้เกิดขึน้แก่ผู้ ฟัง ดงันัน้นอกจากท่ีผู้พดูจะต้องค านึงถึงเนือ้หาท่ีจะ
น าเสนอแล้ว ผู้พดูยงัต้องค านงึถึงเร่ืองของบคุลิกภาพด้วยเพราะจะเป็นสว่นช่วยสร้างความเช่ือมัน่
ศรัทธาท่ีผู้ ฟังจะมีตอ่ผู้พดูด้วย ดงันัน้ผู้พดูจงึควรเสริมสร้างบคุลิกภาพของตนเอง ดงันี ้

1 .การใช้สายตา 
การใช้สายตา จะแสดงให้ผู้ ฟังเห็นว่าผู้ พูดให้ความสนใจหรือให้

ความส าคญักับผู้ ฟังมากน้อยเพียงใด ดงันัน้ผู้พูดจะต้องสบตากับผู้ ฟัง หากมีผู้ ฟังจ านวนมาก
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จะต้องกวาดสายตาให้ทัว่ อยา่มองไปท่ีจดุใดจดุหนึง่ และอาจใช้สายตาเป็นเคร่ืองส่ือความรู้สึกนึก
คดิได้อีกด้วย 

2 .ความดงั – เบาของเสียง 
เสียงท่ีดงั – เบา จะช่วยปลุกเร้าความสนใจของผู้ ฟังได้ อย่าให้เสียงดงั

หรือเบาจนเกินไป เพราะอาจท าให้ผู้ ฟังไม่ได้ยินหรือเกิดความร าคาญได้ รวมทัง้น า้หนกัของเสียง
จะต้องสอดคล้องกบัเร่ืองท่ีน าเสนอด้วย 

3 .จงัหวะการพดู 

จงัหวะการพดูท่ีดีจะช่วยให้ผู้ ฟังเข้าใจเร่ืองราวได้ชดัเจนครบถ้วน เพราะ
หากพดูเร็วจนเกินไปผู้ ฟังอาจไม่สามารถจบัใจความส าคญัได้ หรือหากพดูช้าเกินไปอาจท าให้เกิด
ความเบื่อหน่าย ดงันัน้ผู้พูดควรมีอตัราความเร็วในการพูดท่ีเหมาะสมและสม ่าเสมอ เพ่ือให้ผู้ ฟัง
ตดิตามเร่ืองราวได้อยา่งชดัเจน 

4 .ความชดัเจนในการออกเสียง 
การออกเสียงท่ีถูกต้อง ชัดเจน จะท าให้การส่ือความหมายไม่ผิดเพีย้น 

ผู้ ฟังสามารถท าความเข้าใจได้อย่างชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือน ฉะนัน้ผู้พูด
จะต้องรู้และเข้าใจความหมายของค าท่ีต้องการจะส่ือ 

5 .การเลือกใช้ถ้อยค า 
หากผู้พดูเลือกใช้ถ้อยค าได้อย่างถกูต้องตรงตามท่ีผู้พดูต้องการแล้วก็จะ

สามารถส่ือความหมายได้อย่างชดัเจน และในขณะพดูอย่าใช้ถ้อยค าซ า้ซากหรือค าท่ีไม่ก่อให้เกิด
ความหมาย เช่น “มนัเป็นอะไรท่ี... ” ,“แบบว่า ... ” ,“ครับ...” เป็นต้น รวมทัง้จะต้องเลือกใช้ค าให้
เหมาะสมกบักาลเทศะด้วย 

6 .การแตง่กาย 

การแต่งกายจะเป็นการสร้างความนิยมในตัวผู้ พูดได้ดีทางหนึ่ง 
เหมือนกบัเป็นการสร้างความประทบัใจเม่ือแรกพบ ซึ่งจะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้ได้ และ
ยงัเป็นการแสดงการให้เกียรตผิู้ ฟังด้วย ผู้พดูจงึควรแตง่กายให้เหมาะสม 

7 .การรักษาอารมณ์ในการพดู 

การรักษาอารมณ์ในการพูดเป็นการแสดงให้เห็นวุฒิภาวะของผู้พูดได้
อยา่งดี ดงันัน้ผู้พดูจะต้องมีอารมณ์คงท่ี ไมท่ าให้บรรยากาศการพดูต้องเสียไป 
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8 .กลวิธีการน าเสนอ 

กลวิธีการน าเสนอเป็นส่วนท่ีช่วยตรึงความสนใจของผู้ ฟัง หากผู้ พูด
สามารถเลือกใช้กลวิธีการน าเสนอให้เหมาะสมกับเนือ้หา ผู้ ฟัง สถานท่ี ระยะเวลา และ
วัตถุประสงค์แล้ว จะช่วยให้ดึงดูดความสนใจของผู้ ฟังได้เป็นอย่างดี และหากต้องมีการใช้ส่ือ
ประกอบการพดูแล้ว ผู้พดูควรฝึกใช้ให้เกิดความคลอ่งแคล่ว ส่ือท่ีผู้พดูต้องใช้บอ่ยๆ เชน่ ไมโครโฟน 
มีข้อควรค านงึในการใช้ (ฉตัรวรุณ ตนันะรัตน์, 2543, 97-98) ดงันี ้

1. เม่ือรู้ว่าตนเองจะต้องพูดผ่านไมโครโฟนและรู้ตัวว่าเกิดการต่ืน
ไมโครโฟน (microphone fright) ก็พยายามบงัคบัตวัเองให้เป็นปกติ อาจจะหายใจแรงๆ หรือด่ืม
น า้ หรือเดนิไปมาสกัครู่ 

2. ในขณะท่ีพดู ควรให้ไมโครโฟนอยู่ห่างจากปากประมาณ 9-12 นิว้ 
(ระดบัมาตรฐาน) ไม่ควรเข้าไปชิดมากกว่านี ้(ในกรณีไมโครโฟนท่ีอยู่ในสภาพท่ีมีประสิทธิภาพ) 
ควรระวงัให้ไมโครโฟนอยู่ตรงกบัปาก ผู้พดูควรยืนหา่งจากไมโครโฟน 2 ฟตุ แล้วปรับไมโครโฟนให้
เหมาะสมกบัความสงูผู้พดู 

3. ในขณะท่ีพดู อยา่มองท่ีไมโครโฟนแตใ่ห้มองท่ีผู้ ฟัง และถ้าเป็นการ
นัง่พดูก็ควรจะนัง่ส ารวม คงความสง่าไว้ ไม่ควรเอีย้วตวัไปมา แตถ้่าเป็นการยืนพดู เท้าต้องอยู่นิ่ง 
ไม่ควรเล่นเท้าหรือกระดิกเท้า ไม่ว่าผู้พูดจะยืนพูดหรือนั่งพูดก็ตามไม่มีความจ าเป็นใดๆ ท่ีผู้พูด
จะต้องจบัไมโครโฟนหรือฐานไมโครโฟน เพราะจะท าให้เกิดเสียงรบกวนและเสียบุคลิกภาพของ  
ผู้พดู 

4. ส าหรับอตัราความดงัของเสียงในขณะท่ียืนพดูนัน้ ผู้พดูควรจะพดู
ให้มีความดงั โดยคาดคะเนให้คนท่ีอยู่ห่างออกไป 10-15 เมตรได้ยิน แตใ่นขณะท่ีนัง่พูดนัน้ ผู้พดู
ควรพูดโดยคาดคะเนให้คนท่ีอยู่ห่างออกไป 6-8 ฟุตได้ยิน ท่ีกล่าวมานีเ้ป็นหลกัการสากล แต่ใน
สภาพท่ีเป็นจริง เม่ือผู้พดูเร่ิมพดู ผู้พดูควรจะสงัเกตปฏิกิริยาจากผู้ ฟัง ถ้าผู้ ฟังท าหน้านิ่วคิว้ขมวด
หรือท าทา่เง่ียหฟัูงก็แสดงวา่เสียงท่ีพดูนัน้ยงัเบา ผู้พดูจะต้องพดูให้ดงัขึน้ 

5. ในกรณี ท่ี ใ ช้ ไม โคร โฟนขนาดเล็ ก ห้อยไ ว้ ท่ีคอ  (necklace 
microphone) ปกติแล้วจะไม่มีปัญหาเร่ืองเสียงรบกวนเพราะมีการปรับเสียงเสร็จ ควรจะจัดให้
ไมโครโฟนอยู่ใต้คาง 9-12 นิว้ ข้อดีของการใช้ไมโครโฟนแบบนีก็้คือผู้พดูเคล่ือนไหวไปมาได้โดยไม่
ต้องกงัวลเก่ียวกบัไมโครโฟน 

6. ถ้ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ไมโครโฟนชนิดท่ีต้องใช้มือถือ (hand 
microphone) ควรถือไมโครโฟนห่างจากปากประมาณ 9-12 นิว้ ถือไมโครโฟนเบนเข้าหาตัว
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เล็กน้อย ข้อศอกของมือช้างท่ีถือควรจะชิดสีข้างเสมอ เพ่ือปอ้งกนัมิให้ช่วงคอ หวัท่ือเกินไป ผู้พดู
ควรจะเอีย้วตัวหรือเคล่ือนไหวด้วยไหล่ อย่าเคล่ือนไหวด้วยศีรษะในขณะท่ีพูด (เช่นพูดกับ
ประชาชน กรรมกร mob ฯลฯ)ควรพูดด้วยเสียงปกติ และควรเตรียมใจไว้รับเสียงรบกวน 
(feedback) จากไมโครโฟนชนิดถือนีด้้วย ในขณะท่ีเกิดเสียงรบกวน ผู้พดูควรจะหยดุพดูเม่ือเสียง
รบกวนจางหายไปจงึพดูใหม ่

7. ควรขจัดความอาย หรือท่าทางท่ีแสดงว่าอายในขณะท่ีพูด
ไมโครโฟน ในขณะท่ีเร่ิมพดูไม่ควรเร่ิมด้วยการกระแอมกระไอ หรือใช้มือเคาะหรือพดูว่า “ฮลัโหล 

ฮลัโหล ฯลฯ ”ฟนเพ่ือเป็นการทดลองไมโครโ ผู้พดูจะพดูอะไรก็ควรพดูไปเลย ควรระลึกไว้ว่าผู้พูด
มิใชเ่จ้าหน้าท่ีทดลองเสียงหรือควบคมุเคร่ืองกระจายเสียง 

8. ก่อนท่ีจะขึน้พูด ผู้พูดควรเตรียมตวัให้พร้อม นั่นคือรู้ว่าจะขึน้ต้น
กลา่วปฏิสนัถารอย่างไร แล้วจะพดูอะไรตอ่ไป การเตรียมตวัท่ีดีก็ควรจะต้องมีการร่าง และซ้อมพดู
ก่อนหลายครัง้ 

9. ก่อนขึน้พูดควรทบทวนหลกัการใช้ไมโครโฟนท่ีถูกต้อง เม่ือพูดใส่
ไมโครโฟนก็ควรพดูด้วยใบหน้ายิม้แย้มให้เป็นธรรมชาติ มีการควบคมุอารมณ์หวัน่วิตกของตนเอง 
กล่าวได้ว่าอาการหวัน่วิตกของผู้พดูจะหายไปถ้าผู้พดูมีการเตรียมตวัท่ีพร้อม มีการซ้อมพดู รู้หลกั
ในการพดู และมีความเช่ือมัน่ในตนเอง 

สรุปได้วา่ การเสริมสร้างบคุลิกภาพในการพดู ประกอบด้วย การใช้สายตา ความ
ดงั-เบาของเสียง จงัหวะการพูด ความชดัเจนในการออกเสียง การเลือกใช้ถ้อยค า การแต่งกาย 
การรักษาอารมณ์ในการพดู กลวิธีการน าเสนอ 

บุคลิกภาพท่ีดีในการพูด 
กิตติชยั พินโน และอมรชยั คหกิจโกศล (2554 : 203 - 204) ได้ถึงบคุลิกภาพท่ีดี

ของผู้พดูดงันี ้
1 .การใช้ภาษาให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ผู้พูดจะต้องใช้ภาษาให้ถูกต้อง

เหมาะสมกับสถานการณ์และความนิยมของกลุ่มผู้ ฟัง เพราะนอกจากภาษาจะเป็นส่ือให้ผู้ ฟัง
เข้าใจเร่ืองราวแล้วภาษายังส่ือให้เห็นถึงรสนิยม ระดบัการศกึษาของผู้พดูอีกด้วย หลกัส าคญัก็คือ 
ผู้พดูควรใช้ภาษาให้เหมาะสมกบับคุคล สถานท่ี และโอกาส ควรใช้ภาษาสภุาพ ใช้ค าสัน้เรียบง่าย
เพ่ือความเป็นธรรมชาติ และเป็นกนัเอง ท่ีส าคญัอีกประการหนึ่งก็คือ ควรออกเสียงให้ถกูต้องและ
ชดัเจนท่ีสดุ พยายามพดูให้ชดัถ้อยชดัค าเป็นจงัหวะสม ่าเสมอ 
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2 .การใช้เสียงและน า้เสียง การใช้เสียงและน า้เสียงเป็นสิ่งท่ีสามารถเร้าผู้ ฟัง
ได้ ผู้พูดท่ีดีต้องมีคณุภาพเสียงท่ีดี มีความดงัพอเหมาะ คือดงัพอท่ีผู้ ฟังท่ีนัง่อยู่แถวสุดท้ายจะได้
ยิน ผู้พูดสามารถใช้เสียงดงับ้าง เสียงเบาบ้างสลบักันไปตามการเน้น แต่ต้องระวงัไม่เผลอพดูใน
ลกัษณะตะโกน การพดูชดัเจนท าให้ผู้พดูดมีูความนา่เช่ือถือ มีการศกึษาดี ท าให้ผู้ ฟังมีแนวโน้มสงู
ท่ีจะเช่ือหรือคล้อยตาม ผู้พูดไม่ควรพูดช้าเกินไปเพราะผู้ ฟังจะร าคาญ และไม่ควรพูดเร็วมาก
เกินไปเพราะจะท าให้พดูผิด น า้เสียงท่ีพดูอาจจะแสดงให้เห็นถึงความสภุาพหรือไม่สภุาพของผู้พดู
ได้ ดงันัน้ผู้พดูควรระมดัระวงัการใช้เสียงและน า้เสียงด้วย 

3 .การแสดงออกทางสีหน้าและแววตา การแสดงออกทางสีหน้าของผู้พดูเป็น
สิ่งท่ีส าคญัอีกประการหนึ่งของการเป็นนกัพดูท่ีดี เพราะนอกจากผู้ ฟังจะฟังน า้เสียงแล้วผู้ ฟังก็จะดู
หน้าผู้พูดด้วย เพราะฉะนัน้ถ้าผู้พูดต้องการให้ผู้ ฟังเข้าใจเร่ืองท่ีผู้พูดพูดอย่างลึกซึง้ ผู้พูดก็ต้อง
แสดงอารมณ์ความรู้สึกทางใบหน้าและอากปักิริยาอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกบัเร่ืองท่ีพดู โดยปกติถ้าพดู
เร่ืองทัว่ๆ ไป ผู้พูดควรท าสีหน้ายิม้แย้มแจ่มใส ผู้ ฟังจะได้รู้สึกว่าอยู่ในบรรยากาศท่ีไม่เครียดและ
รู้สกึเป็นกนัเองกบัผู้พดูมากขึน้ 

4 .การใช้สายตา สายตาสามารถสร้างความสมัพนัธ์และถ่ายทอดความรู้สึก
ของผู้พดูไปสู่ผู้ ฟังได้ ในขณะท่ีพดู ผู้พดูควรกวาดสายตาไปยงัผู้ ฟังให้ทัว่ถึง พยายามมองผู้ ฟังอยู่
ตลอดเวลาเพ่ือแสดงให้ผู้ ฟังเห็นว่าผู้พดูให้ความสนใจผู้ ฟัง ผู้พดูควรหลีกเล่ียงการมองพืน้ เพดาน 
ประต ูหรือมองข้ามผู้ ฟังไปผนงัหลงัห้อง มองออกนอกห้อง หรือมองเฉพาะผู้ ฟังคนใดคนหนึ่งอยู่
เพียงจดุเดียว เพราะจะท าให้ผู้ ฟังรู้สกึวา่ผู้พดูไมใ่ห้ความสนใจ 

5 .การเดิน การเดินเป็นการเคล่ือนไหวเร่ิมแรกท่ีสะดดุตาหรือเป็นจุดสนใจ
ของผู้ ฟังและเป็นส่วนส าคญัของบคุลิกผู้พดูด้วย สายตาของผู้ ฟังจะจ้องมาองมานบัตัง้แตผู่้พดูลกุ
จากท่ีนัง่เดนิขึน้เวที เพราะฉะนัน้ การก้าวเดินขึน้หรือลงจากเวที ผู้พดูจะต้องก้าวเดนิด้วยความเร็ว
พอเหมาะ ไม่ช้าหรือเร็วจนเกินไป และควรเดินด้วยท่าทางท่ีสง่างาม ศีรษะและหลงัตรง ยืดอก แต่
ไม่ใช่เดินท่ือ หรือเดินแกว่งแขนมากเกินไป การเดินท่ีสง่างามช่วยสร้างความน่าเช่ือถือและ
บคุลิกภาพท่ีดีให้แก่ผู้พดูได้ 

6 .การยืนและการนัง่ ขณะยืนหรือนัง่ ผู้พดูจะต้องวางตวัให้เป็นธรรมชาติ ไม่
เคร่งเครียดแตต้่องไม่ท าตวัตามสบายจนเกินไป ทา่ทางการยืนท่ีดี หากผู้พดูเป็นชายควรยืนส้นเท้า
ชิด ปลายเท้าเปิดกว้างเท่าความกว้างของไหล่ ส าหรับผู้พูดท่ีเป็นหญิงควรยืนโดยให้ส้นเท้าข้าง
หนึง่อยูบ่ริเวณกลางเท้าของอีกข้าง น า้หนกัตวัทิง้ลงบนเท้าทัง้สองข้างเทา่ๆ กนั ไมยื่นตวังอ ยืนพิง
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โต๊ะ พิงกระดาน หรือใช้มือจบัขอบโต๊ะ หากนัง่พดูควรนัง่หลงัตรง ให้เก้าอีรั้บน า้หนกัตวัเตม็ท่ี ไมน่ัง่
ไขวห้่าง หรือเกร็งหวัเขา่ให้ชิดกนั หรือนัง่กระดกิเท้า 

7 .การแตง่กาย การแตง่กายเป็นสิ่งท่ีบง่บอกบุคลิกภาพของผู้พูดว่าเป็นเช่น
ไร สามารถสร้าง ความน่าเช่ือถือและความสนใจให้แก่ผู้ ฟังได้เป็นอย่างดี ผู้พดูจะต้องแตง่กายให้
สะอาด เรียบร้อยเหมาะสมกับสมยันิยม ท่ีส าคญัจะต้องค านึงถึงกาลเทศะท่ีจะพูดด้วย การแต่ง
กายยงัรวมถึงทรงผม การแตง่หน้า กลิ่นตวั กลิ่นปาก ฯลฯ ด้วย เพราะสิ่งเหลา่นีถ้้าผู้พูดขาดความ
เอาใจใสก็่จะท าให้เสียบคุลิกภาพได้ 

สรุปได้ว่า บุคลิกภาพของผู้พูดเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะช่วยสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
ผู้ ฟัง ซึ่งผู้พูดจะต้องเรียนรู้และหมั่นฝึกฝน เพ่ือให้การพูดสัมฤทธิผล ทัง้ยังเป็นการเสริมความ
เช่ือมัน่และความมัน่ใจให้กบัผู้พดูเอง 

2.2.8 อุปสรรคและแนวทางแก้ไขการพูด 
กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธ์ิ (2551 : 173 176) ได้กลา่วถึงอปุสรรคและแนวทางแก้ไข

การพดูไว้ว่าการพดูนัน้เป็นศาสตร์และเป็นศิลปะเฉพาะตวัท่ีสามารถจงูใจให้คนสนใจเร่ืองราวท่ีผู้
พูดน าเสนอได้ ฉะนัน้จะพบว่าผู้ ท่ีสามารถพูดจูงใจคนฟังได้จะมีการน าเสนอด้ วยวัจนภาษา
และอวจันภาษาท่ีดี แตใ่นบางครัง้จะพบวา่การพดูนัน้อาจไมป่ระสบความส าเร็จ ซึง่อาจเป็นสาเหตุ
ท่ีเกิดมาจากผู้พูดเอง อลิชเฟลมิง  (2544. 11-19) ได้กล่าวถึงปัญหาท่ีพบบ่อยๆ และการแก้ไข
ปัญหาในการพดูไว้อยา่งนา่สนใจ ดงันี ้

1 .พูดอู้ อีห้รือพูดรวบค าสัน้ๆ ควบกล า้ไม่ชัดเจน ซึ่งอาจท าให้ผู้ ฟังเข้าใจ
ความหมายผิดไป สามารถแก้ไขได้โดยฝึกบงัคบัริมฝีปากให้เผยอขึน้ๆ ลงๆ อย่างน้อยคร่ึงนิว้ จน
เห็นช่องว่างระหว่างฟันบนและ ฟันล่าง ถ้ายงัไม่เห็นให้ฝึกใหม่ เพราะผู้พดูอาจก าลงัพดูผ่านจมูก 
แทนท่ีจะเป็นริมฝีปาก 

2 .พูดอุบอิบ คือ พูดด้วยน า้เสียงเบาๆ ท าให้อีกฝ่ายได้ยินไม่ถนดั สามารถ
แก้ไขได้โดยหดันัน้หรือยืนตรง ยืดไหล่ เชิดหน้า วางน า้หนกัลงบนเท้าทัง้สองข้าง ปล่อยขากรรไกร
และล าคอตามสบาย สดูหายใจลกึๆ ให้อากาศเข้ากระบงัลมเตม็ท่ี จะท าให้มีพลงัเสียงและเสียงดงั
มากขึน้ 

3 .หลบตา คือ ไมช่อบสบตาคน สามารถแก้ไขได้โดยเร่ิมฝึกด้วยการสบตากบั
คนท่ีมีแววเป็นมิตรก่อนเพียงแวบหนึ่ง และคอ่ยๆ ยืดเวลาออกไป จนสามารถคลายความอึดอัดท่ี
จะสบตากบัผู้ ฟัง จะเป็นสว่นชว่ยให้ผู้ ฟังรู้สกึวา่ผู้พดูสนใจและให้ความส าคญักบัผู้ ฟัง 
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4 .พดูเร็ว อตัราความเร็วท่ียอมรับกนัว่าเป็นอตัราความเร็วปกติ อยู่ระหว่าง 
120-160 ค าตอ่นาที หากต้องการรู้ว่าตนเองมีอตัราความเร็วของการพดูเท่าไร ให้ลองอ่านหนงัสือ
ดงัๆ และจบัเวลา สามารถแก้ไขได้โดย การฝึกอ่านดงัๆ เว้นระยะ และสดูลมหายใจเม่ือจบวลีหรือ
เห็นเคร่ืองหมายวรรคตอน สูดลมหายใจยาวขึน้เม่ือจบประโยค และยาวขึน้อีกเม่ือจบย่อหน้าทกุ
ยอ่หน้าแล้วฝึกตนเองให้รักษาจงัหวะนีไ้ว้ให้ได้ขณะสนทนา จะท าให้พดูได้ช้าลง 

5 .เจ้าส าบดัส านวน ประโยชน์ส าคญัของภาษา คือ “การให้ความส าราญ ”
และ “การให้ความรู้” ซึ่งผู้พูดจะไม่บรรลุประโยชน์นัน้หากเป็นคนชอบใช้ค าคลุมเครือและเล่น

ส านวน เพราะผู้ ฟังไม่สามารถเข้าใจได้ สามารถแก้ไขได้โดย ตรวจสอบการออกสียงและ
ความหมายของค านัน้ๆ ก่อนท่ีจะใช้และหากต้องการจะใช้ศพัท์ใหม่ๆ  ก็อย่าใช้พร ่าเพร่ือ เพราะจะ
ท าให้ผู้ ฟังเกิดความสบัสน 

6 .ใช้ภาษาไม่สุภาพ ควรพิจารณากาลเทศะท่ีจะเลือกใช้ถ้อยค าให้ถูกต้อง
เหมาะสมกบักาลเทศะนัน้ๆ 

7 .ถนดับิด กิริยาแก้เก้อเพ่ือระงบัความวิตกทัง้ในการแสดงท่าทางและค าพดู
ท่ีตดิปากซึง่จะท าให้ลดความส าคญัของเร่ืองท่ีพดูได้ สามารถแก้ไขได้โดย ลองฟังหรือบนัทกึเทปท่ี
ตนเองพดู เพ่ือพิจารณาข้อบกพร่องท่ีเกิดขึน้ และแก้ไขข้อบกพร่องนัน้ๆ 

8 .ท่าทีเหินห่าง คือ การหลีกเล่ียงการเข้าใกล้ผู้ ฟัง หรือหลีกเล่ียงการ
เผชิญหน้ากบัผู้ ฟัง ผู้พดูต้องระลกึเสมอวา่ ห้ามยืนหา่งจากคนท่ีพดูด้วยตนเกินไป ระยะท่ีดีท่ีสดุอยู่
ในชว่ง 3-6 ฟตุ และต้องมองหน้าคนท่ีพดูด้วย พร้อมทัง้แสดงอาการสนองตอบเม่ืออีกฝ่ายก าลงัพดู 
เพ่ือแสดงวา่ก าลงัสนใจฟังและสนใจสิ่งท่ีพดู 

9.บุคลิกภาพ คือ เคร่ืองประดบัและการแต่งกาย เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้
เกิดขึน้รวมทัง้การแสดงสีหน้าท่าทางท่ีเป็นมิตร ดงันัน้จึงควรแตง่กายให้สภุาพเหมาะสมเพ่ือสร้าง
ความประทบัใจให้เกิดขึน้ 

นอกจากอปุสรรคดงักล่าวข้างต้นแล้ว เรายงัจะพบอปุสรรคท่ีเกิดจากการพูดอีก
หลายประการเช่น ความไม่พร้อมในด้านข้อมูล การล าดบัเนือ้หา เป็นต้น ซึ่งพอจะสรุปอุปสรรค
ของการพดูท่ีพบได้ 4 ประการ ดงันี ้

1.อปุสรรคท่ีเกิดจากการใช้ภาษา 
อปุสรรคการใช้ภาษาเกิดจากการเลือกใช้ถ้อยค าไม่ถกูต้อง ไม่เหมาะสม

และไม่สามารถส่ือความหมายให้ผู้ ฟังเข้าใจได้ซึ่งอาจเกิดจากความไม่รู้หรือความประหม่าของผู้
พดู ท าให้ขณะท่ีน าเสนอไม่สามารถเลือกใช้ได้อย่างถกูต้อง ดงันัน้ผู้พดูจึงต้องสร้างความมัน่ใจใน
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ตนเองให้เกิดขึน้ เพ่ือไม่ให้ต่ืนเต้นขณะท่ีน าเสนอ และเลือกใช้ถ้อยค าให้ตรงกับความหมายท่ี
ต้องการจะส่ือ เพ่ือให้ผู้ ฟังเข้าใจได้อยา่งถกูต้อง 

2 .อปุสรรคด้านบคุลิกภาพ 

อุปสรรคท่ีเกิดจากบุคลิกภาพในท่ีนีป้ระกอบด้วย การแต่งกาย การ
ปรากฏตวั สีหน้า ทา่ทางท่ีแสดงออก การใช้เสียงและการใช้น า้เสียง รวมถึงการใช้ส่ือประกอบการ
น าเสนอ หากผู้พูดแสดงออกไม่เหมาะสม เช่น ไม่สบตาผู้ ฟังให้ทั่วถึง ใช้น า้เสียงราบเรียบไม่
เหมาะสมกบัเร่ืองท่ีน าเสนอ การหยิบจบัส่ือประกอบท าด้วยความรุกรีรุ้กรน เป็นต้น สิ่งเหล่านีจ้ะ
เบี่ยงเบนความสนใจต่อเร่ืองท่ีผู้พูดน าเสนอได้ ดงันัน้ ผู้พูดจึงควรเสริมสร้างความมั่นใจให้กับ
ตนเอง เพ่ือให้มีบคุลิกภาพท่ีดี มีการแสดงออกท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัเร่ืองราวท่ีน าเสนอ 

3.อปุสรรคเก่ียวกบักลวิธีการน าเสนอ 

กลวิธีการพดูท่ีจงูใจผู้ ฟัง จะท าให้ผู้ ฟังให้ความส าคญัและความสนใจกบั
การพดูครัง้นัน้ๆ ซึ่งผู้พดูจะต้องค านึงถึงผู้ ฟัง สถานการณ์ สถานท่ี หรือสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ท่ีจะมี
ผลกระทบต่อกลวิธีการน าเสนอ และผู้พูดเองจะต้องเลือกให้สอดคล้องกับเนือ้เร่ืองและตนเอง
สามารถท่ีจะกระท าได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้การพูดครัง้นัน้ๆ ตรึงผู้ ฟังได้ตลอดช่วงเวลาของการ
น าเสนอ 

4.อปุสรรคด้านข้อมลู 

อปุสรรคท่ีเกิดขึน้ในกรณีนีม้กัจะเป็นปัญหาท่ีเกิดจากการเตรียมข้อมูลท่ี
ไม่สมบรูณ์ไม่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของการน าเสนอ อาจเน่ืองมาจากผู้พดูไมเ่ข้าใจประเดน็ท่ี
ต้องการน าเสนอ ไม่วางโครงเร่ืองให้แน่ชดั ท าให้การสืบค้นข้อมลูไม่เป็นไปตามท่ีต้องการ ผู้พดูจึง
ควรตระหนักอยู่เสมอว่าการเตรียมความพร้อมในด้านข้อมูลเป็นสิ่งส าคญัยิ่ง เน่ืองจากเป็นจุด
สนใจส าคญัท่ีผู้ ฟังมีความต้องการท่ีจะติดตาม ดงันัน้ข้อมลูท่ีผู้พดูใช้เพ่ือประโยชน์ในการน าเสนอ
นัน้จะต้องมีความชดัเจน ครบถ้วน ง่ายตอ่ความเข้าใจของผู้ ฟัง และเป็นข้อมลูท่ีมีประโยชน์ 

จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ (2556 : 265 – 267) ได้กล่าวถึงข้อบกพร่องในการพูด 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. การใช้เสียงและจงัหวะการพดู 
1.1 พดูเสียงดงัเกินไปคล้ายเสียงตะโกน ท าให้ไมน่า่ฟัง 
1.2 พดูเสียงคอ่ยเกินไป พดูอ้อมแอ้มไม่เต็มเสียง ผู้ ฟังไม่ได้ยินหรือได้ยิน

ไมช่ดัเจน ซึง่อาจท าให้การส่ือความหมายผิดพลาดได้และท าให้การพดูขาดความหนกัแนน่ 
1.3 พดูเร็วเกินไปจนรัวฟังไมท่นั ท าให้ออกเสียงค าตา่งๆ ผิดได้ง่าย 
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1.4 พดูช้าเกินไป ท าให้ผู้ ฟังเบื่อ ไมส่นใจฟังและอาจท ากิจกรรมอ่ืนแทน 
1.5 พดูตดิตอ่กนั โดยไมเ่ว้นจงัหวะหรือเว้นจงัหวะผิด 
1.6 พดูตดิขดัคล้ายคนตดิอา่ง 
1.7 พดูเสียงสัน่เครือเพราะความประหมา่ 
1.8 พดูเสียงระดบัเดียวกนัอย่างต่อเน่ืองโดยไม่มีการเน้นเสียงท่ีใจความ

ส าคญั 
1.9  พดูเหมือนการอา่นหนงัสือ 
1.10 พดูเสียงดงัตอนต้นประโยค แล้วคอ่ยๆ หายในตอนท้ายประโยค 

2. การใช้ภาษา 
2.1 ใช้ภาษาไมเ่หมาะสมกบัเร่ืองท่ีพดู ไมถ่กูกาลเทศะ 
2.2 ใช้ภาษาตา่งประเทศปนกบัภาษาไทย 
2.3 ใช้ภาษาไมส่ภุาพ ใช้ค าแสลง 
2.4 ใช้ภาษาไมถ่กูต้อง วกวน เยิ่นเย้อ 
2.5 ใช้ส านวน ค าพงัเพย สภุาษิต ไมถ่กูต้อง 

3 .เร่ืองท่ีพดู 
3.1 ไมมี่ความรู้ความเข้าใจเร่ืองท่ีพดูดีพอ 
3.2 เตรียมเนือ้เร่ืองไมต่รงจดุมุง่หมายของการพดู 
3.3 เน่ือเร่ืองไมน่า่สนใจและไมเ่หมาะสมกบัผู้ ฟัง 
3.4 ล าดบัความไมดี่ เนือ้ความสบัสน วกวน 
3.5 ให้รายละเอียดมากหรือน้อยไป ไมเ่หมาะสมกบัเวลา 

4. วิธีการพดู 
4.1 เลือกวิธีพดูไมเ่หมาะสมกบัเร่ืองและประเภทของการพดู 
4.2 ใช้ค าว่า เอ้อ อ้า ก็ แบบ แบบว่า เป็นอะไรท่ี จริงๆ แล้ว ในตอนต้น

ประโยค และใช้ ค าวา่ โอเค ครับ นะคะ ท้ายประโยคทกุๆ ประโยค 
4.3 วิธีพดูไมเ่ร้าความสนใจผู้ ฟัง 

5. ผู้พดู 
5.1 ไมเ่ตรียมการพดู 
5.2 ไมมี่ความรู้ ความเข้าใจ และความซาบซึง้เร่ืองท่ีพดู 
5.3 ไมส่นใจปฏิกิริยาของผู้ ฟัง 
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5.4 ไม่มีความกระตือรืนร้น และไม่มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไข
สถานการณ์การพดู 

5.5 ไมมี่อารมณ์ขนั บรรยากาศการพดูเคร่งเครียด 
5.6 ไมแ่สดงอากปักิริยาทา่ทางประกอบการพดู 
5.7 ขณะพดูแสดงพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสม เชน่ 

5.7.1 เดนิวนไปวนมาขณะพดู 
5.7.2 สะบดัผม เสยผม ปัดผม เกาศีรษะ จบัจมกู 
5.7.3 บีบมือตนเอง หกันิว้เล่น ใช้นิว้ขีดเขียนเล่นบนโต๊ะ หรือเอามือ

ทัง้สองข้างประสานกนัแนน่ 
5.7.4 หมนุกระดมุเสือ้ จดัเสือ้ผ้า บดิผ้าเช็ดหน้า พบักระดาษเลน่ 
5.7.5 ยืนพกัเท้าสลบัข้างไปมาตลอดเวลา 
5.7.6 ยืนพิงผนงัห้อง หรือเกาะโต๊ะตลอดเวลา 
5.7.7 นัง่ไมเ่รียบร้อย นัง่เขยา่เท้า 
5.7.8 ดนูาฬิกาบอ่ยๆ จนเป็นท่ีสงัเกตได้ 
5.7.9 ไมเ่ก็บความรู้สกึ และอารมณ์ของตนเอง 
5.7.10 มองผู้ ฟังไม่ทั่วถึง มองเพดาน มองออกไปนอกประตูและ

หน้าตา่งๆ 
5.7.11 สวมเสือ้ผ้าไมส่ะอาด ไม่เรียบร้อย ปล่อยชายเสือ้หลดุลุ่ยจาก             

ขอบกระโปรง หรือกางเกง 
5.7.12 สวมเสือ้ผ้าไมเ่หมาะสมกบัวยั และฐานะทางสงัคม 
5.7.13 ใช้เคร่ืองประดบัชิน้ใหญ่ หรือแวววาวเกินไป 

โปรแกรมภาษาและวฒันธรรมไทย มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย (2552:139 - 
142) ได้กลา่วถึงอิริยาบถในการพดูประเดน็ความส าคญัและหลกัการแสดงออกไว้ดงันี ้อิริยาบถใน
การพดู หมายถึงพฤติกรรมของผู้พดูตัง้แต่ก้าวขึน้สู่เวที การปรากฏตวัต่อหน้าผู้ ฟัง การเคล่ือนไหว
ร่างกาย การแสดงออกทางสีหน้าแววตา การใช้มือ การยืนหรือนัง่และรวมถึงอากัปกิริยาอ่ืนๆ ท่ีผู้
พดูได้แสดงออก เพ่ือให้ผู้ ฟังเกิดความเข้าใจในเร่ืองท่ีพดูยิ่งขึน้ 

อิริยาบถมีความส าคญัตอ่การพดู โดยสรุปมี 9 ประการ คือ 
1. ชว่ยให้การพดูเป็นธรรมชาต ิ
2. ชว่ยเสริมค าพดูให้เดน่ชดั 
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3. เป็นการดงึดดูความสนใจของผู้ ฟัง 
4. ชว่ยเสริมค าพดูให้เป็นจริงเป็นจงั 
5. ชว่ยสนบัสนนุความนกึคดิ 
6. ชว่ยผอ่นคลายความเครียด 
7. ชว่ยสร้างบรรยากาศในการพดูให้เป็นกนัเอง 
8. เสริมสร้างความประทบัใจให้เกิดขึน้กบัผู้ ฟัง 
9. ชว่ยให้ผู้พดูปรับตวัเข้ากบับรรยากาศและสถานการณ์ท่ีพดู 

อิริยาบถท่ีผู้พดูควรระมดัระวงั 
1. การแสดงออกทางสีหน้า 
2. การใช้สายตา 
3. การทรงตวั 
4. การยืน 
5. การนัง่ 
6. การเดนิ 
7. การใช้มือและแขน 
8. การใช้เสียงและน า้เสียง 
9. การต่ืนเวที 

อิริยาบถทัง้ 9 ประการ ท่ีผู้พดูควรระมดัระวงั มีรายละเอียดแตล่ะข้อ ดงันี ้
1. การแสดงออกทางสีหน้า 

สีหน้าเป็นส่ือท่ีช่วยเสริมความหมายของค าพูด ผู้ ท่ีพูดด้วยสีหน้าท่ีเฉย
เมย ผู้ ฟังจะไม่สนใจฟัง และอาจจะไม่เข้าใจในเร่ืองท่ีพดู ส่วนผู้พดูท่ีพดูด้วยสีหน้ายิม้แย้มแจ่มใส
ย่อมเป็นท่ีดงึดดูใจของผู้ ฟัง และ อยากติดตามฟังการพดูนัน้จนสิน้สดุ การแสดงออกทางสีหน้าจงึ
ควรแสดงให้สอดคล้องกับเนือ้หาสาระท่ีพูด เพราะจะท าให้ผู้ ฟังเข้าใจเร่ืองท่ีพูดมากยิ่งขึน้ การ
แสดงสีหน้าให้ได้ผลด ีมีหลกัปฏิบตั ิดงันี ้

หลกัการแสดงออกทางสีหน้า 
1. แสดงสีหน้าให้เป็นธรรมชาติ อย่าทาหน้าบึง้ตึงหรือยิม้กร่ิมอยู่

ตลอดเวลารวมทัง้ไมแ่สดงสีหน้าท่ีเคร่งเครียดหรือส ารวมจนเกินไป 
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2. แสดงสีหน้าให้สอดคล้องกบัอารมณ์และความรู้สึก เช่น พดูเร่ืองท่ี
ส าคญั คอขาดบาดตาย ผู้พดูจะมีสีหน้าเคร่งเครียด เอาจริงเอาจงั พดูเร่ืองเศร้าสีหน้าต้องดเูศร้า 
พดูเร่ืองตลกอาจแสดงสีหน้าตลกหรือปัน้หน้าแบบตลกหน้าตาย เป็นต้น 

3. แสดงสีหน้าให้สมัพนัธ์กบัเร่ืองท่ีพดู ผู้พดูบางคนมกัแสดงสีหน้าไม่
สมัพนัธ์กบัเร่ืองท่ีพดู ท าให้ผู้ ฟังเกิดความรู้สึกว่าผู้พดูไม่จริงใจ เช่น พดูว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่าง
ยิ่ง” แตสี่หน้ากลบัเฉยเมย ก็แสดงวา่ผู้พดูไมมี่ความจริงใจ และไมไ่ด้รู้สกึยินดีตามท่ีพดู 

2. การใช้สายตา 
ค ากลา่วท่ีวา่ “ดวงตาคือหน้าตา่งแหง่หวัใจ” (The eyes are windows of 

the mind) ย่อมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า ความคิดความรู้สึกของคนเรานัน้มักจะ
ปรากฏทางสายตาดงันัน้คนท่ี ช่างสงัเกตจึงมกัจะล่วงรู้ความคิดของผู้ อ่ืนโดยสงัเกตจากดวงตาใน
ขณะท่ีพูด สายตาจึงเป็นส่ือส าคญัท่ีช่วยถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดระหว่างผู้พูดกับผู้ ฟัง การใช้
สายตาประกอบการพดูมีหลกัปฏิบตัดิงันี ้

หลกัการใช้สายตาประกอบการพดู 
1. ขณะเดินขึน้เวที ควรมองไปยังแท่นพูด ไม่ควรก้มมองท่ีพืน้หรือ

เพดาน หรือมองซ้ายมองขวาด้วยอาการต่ืนเวที หรือถ้าจะมองไปยงัผู้ ฟังก็ควรมองด้วยสายตาท่ี
เป็นมิตรและมีความมัน่ใจ 

2. เม่ือเดินถึงแท่นพูด ให้มองไปยงัผู้ ฟังทุกคน หยุดนิดหนึ่งเพ่ือเป็น
การเตือนผู้ ฟังด้วยสายตา จากนัน้ก็เร่ิมกลา่วค าปฏิสนัถาร 

3. ขณะท่ีพูด ควรมองผู้ ฟังให้ทั่ว โดยมองไปทางซ้ายบ้าง ขวาบ้าง 
มองด้านหน้าจุดกลาง หรือด้านหลงั การเปล่ียนจุดมองควรให้เป็นไปตามธรรมชาติ อย่าให้ผู้ ฟัง
รู้สกึผิดสงัเกต 

4. เม่ือกล่าวสรุป ควรมองผู้ ฟังให้ทั่วอีกครัง้หนึ่งก่อนลงจากเวที  
เพราะอาจจะมีใครสงสยัหรือซกัถาม หากไมมี่ใครซกัถาม กลา่วค าสวสัด ีอ าลาผู้ ฟังด้วยใบหน้ายิม้
แย้ม 

3. การทรงตัว 
การทรงตวั หมายถึง การวางท่าทางตา่งๆ ของผู้พดูในขณะปรากฏตวัต่อ

หน้าผู้ ฟัง การทรงตวัท่ีดีจะต้องระมดัระวงัไม่ให้ยืนหรือนัง่ตามสบายจนเกินไป ทัง้นีเ้พราะการผ่อน
คลายกล้ามเนือ้เกินปกติ หรือท าให้กล้ามเนือ้ตึงจนเกินไปจะท าให้ความสามารถในการพูดลด
น้อยลงและท าให้การเคล่ือนไหวร่างกายเช่ืองช้าลงด้วย วิธีการทรงตวัในท่าปกติท่ีดแูล้วสง่างาม
และส ารวม 
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หลกัการใช้การทรงตวัประกอบการพดู 
1. ปลอ่ยน า้หนกัตวัลงบนขาทัง้สองข้างเท้าๆ กนั และให้กดลงท่ีกลาง

เท้า 
2. วางปลายเท้าให้เหล่ือมกนัเล็กน้อย ปลอ่ยแขนลงตามสบาย 
3. ใช้มือทัง้สองประสานกนัอยูด้่านหน้า 

4. การยืน 
การพดูปราศรัยหรือบรรยายพิเศษ ผู้จดัมกัจะให้ผู้พดูหรือวิทยากรยืนพดู 

การยืนพดูท่ีเหมาะสมควรปฏิบตัดิงันี ้
หลกัการใช้การยืนประกอบการพดู 

1. ให้วางตวัเป็นธรรมชาติ แตไ่มใ่ชท่ าตวัตามสบาย ต้องไมเ่กร็งกล้ามเนือ้จน
เกิดอารมณ์เครียด  หรือปลอ่ยตวัตามสบายเกินไปจนท าให้เห็นวา่การพดูนัน้ไมส่ าคญั 

2. ยืนให้เท้าห่างกันพอสมควรและให้น า้หนักตัวตกลงบนเท้าทัง้สองข้าง
เท่าๆกนัไม่กดน า้หนกั ลงตรงส้นเท้าหรือปลายเท้าจนเกิดการเขย่ง ส าหรับท่ายืนของสตรี ควรยืน
เท้าชิด ใช้สันเท้าข้างหนึ่งแตะตรงกลางเท้าอีกข้างหนึ่ง เอามือประสานไว้ข้างหน้า จะท าให้ดู
เรียบร้อยและสง่างาม 

3. ยืนตัวตรง ศีรษะตัง้ตรงได้ระดับ ไม่เชิด ไหล่ไม่ตก ยก ห่อ หรือยักอย่
ตลอดเวลา 

5. การน่ัง 
การพดูในบางโอกาสผู้ จดัมกัจดัให้ผู้พูดหรือวิทยากรนัง่พูดตามลักษณะ 

และรูปแบบของการพดูนัน้ๆ เชน่ การประชมุ การโต้วาที การอภิปราย ฯลฯ 
 

หลกัการใช้การนัง่ประกอบการพดู 
1. ขณะท่ีพดูให้นัง่ตวัตรง เชิดศีรษะเล็กน้อยพอสวยงาม 
2. วางมือบนเขา่ หรือถ้าเก้าอีมี้ท่ีรองเขียนก็อาจวางมือบนท่ีรองเขียน

ได้ในบางโอกาส 
6. การเดนิ 

การเดินของผู้ พูดนับเป็นอิริยาบถแรกท่ีสะดุดตาผู้ ฟัง เพราะผู้ ฟังมกัจะ
คาดเดาภาพผู้พูดจากท าทางท่ีเดิน เช่น การเดินท่ีแสดงถึงความกระปรีก้ระเปร่า แสดงถึงความ
กระตือรือร้น ความอ่อนแอ หรือความไม่แยแสอินงัขงัขอบ ฯลฯ การก้าวเดินขึน้สู่เวทีหรือการก้าว
ลงจากเวทีของผู้พดู มกัจะอยูใ่น ความสนใจของผู้ ฟัง  
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หลกัการใช้การเดนิประกอบการพดู 
1. เดนิให้เป็นธรรมชาต ิไมต้่องระวงัตวัจนเกินไป 
2. เดนิด้วยฝีเท้าพอเหมาะไมก้่าวช า้หรือเร็วจนเกินไป 
3. ทรงตวัให้ดอูงอาจ สง่างาม แกวง่แขนตามสบาย 
4. ขณะเดนิศีรษะตัง้ตรง และวางสีหน้าให้เป็นปกต ิ
5. การเดนิไปยงัเวทีควรเดนิเป็นเส้นตรง (ไมค่วรเดนิอ้อมเวที) 
6. เม่ือพูดจบควรหยุดทิง้จังหวะนิดหนึ่งก่อนก้าวลงจากเวที ด้วย

ทา่ทางท่ีผอ่นคลายแตท่ะมดัทะแมง และสง่าผา่เผย 
7.การใช้มือและแขน 

การใช้มือและแขนประกอบการพดู นอกจากจะเป็นสิ่งดงึดดูความสนใจ
ของผู้ ฟังแล้ว ยังช่วยเสริมความหนักแน่นในค าพูดของผู้ พูดอีกด้วย เช่น การใช้มือและแขน
ประกอบค าพดูท่ีเก่ียวกบัขนาดหรือจ านวน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การใช้มือและแขนประกอบการ
พดูไม่ควรใช้มากจนเกินไป หรือใช้โดยปราศจากความหมาย เพราะจะท าให้ผู้ ฟังเปล่ียนจุดสนใจ
ไปอยู่ท่ีท่าทางมากกว่าสนใจเร่ืองท่ีก าลงัพูด สมจิต ชิวปรีชา (2535 : 48-49) ได้กล่าวถึงหลักการ
ใช้มือและแขนประกอบการพดู ดงันี ้

หลกัการใช้มือและแขนประกอบการพดู 
1. การผายมือ ใช้เม่ือต้องการบอกทิศทางหรือเชือ้เชิญ เช่น “เชิญนัง่

ท่ีเก้าอีต้วันีค้รับ” หรือ “โปรดเดินไปทางขวามือครับ” หรือ “เชิญคณุสมศรีตอบค าถามนีค้รับ” พดู
พร้อมกบัผายมือไปยงัคณุสมศรี 

2. การชีน้ิว้ ใช้เม่ือกล่าวถึงจ านวน หรือชีท้ิศทาง ชีเ้ฉพาะตวั หรือชี ้
กราด ให้เหมาะกบัวตัถปุระสงค์ของการใช้ เชน่ การเอย่ 1,2,3... พร้อมกบัชนูิว้ประกอบตามจ านวน
ท่ีกลา่ว 

3. การตัง้มือ ใช้ประกอบเม่ือพูดถึง ขนาด รูปร่าง ลักษณะของคน
และสิ่งของ เชน่ “ยาวขนาดนี”้ “กว้างประมาณ 1 ศอก” “ใหญ่เทา่ฝ่ามือ” 

4. การคว ่ามือ ใช้ประกอบการพดูเม่ือกล่าวถึงลกัษณะสงูต ่า เช่น สงู
เพียงไหล ่สงูชะลดู เตีย้ตดิดนิ 

5. การสัน่มือ ใช้ประกอบการพดูเม่ือกล่าวปฏิเสธ หรือการห้ามปราม 
เชน่ “อยา่เข้ามานะ” “ไมใ่ชห่นงัสือเลม่นี”้ “ไมเ่อานะ” “ไมรู้่จริงๆ” 
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6. การใช้ก าปัน้ ใช้เม่ือผู้พดูแสดงถึงความรู้สกึท่ีรุนแรง โกรธแค้น หรือ
การตดัสินใจอย่างเด็ดเด่ียว เช่น ชกู าปัน้แล้วพดูว่า “เราจะยืนหยดัสู้ตอ่ไป” “เราจะรวมพลงัให้เป็น
หนึง่” 

8. การใช้เสียงและน า้เสียงในการพูด 
เสียงพูดเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแต่ละบุคคล เราอาจจะรู้ได้ว่าใคร

เป็นใคร เม่ือได้ยินเสียงพดูโดยไม่ต้องถามหรือเห็นหน้าตาของผู้พดูก็ได้ นอกจากนีเ้สียงพดูยงัอาจ
บอกถึง เพศวยั และอารมณ์ของผู้พดูในขณะพดูได้อีกด้วย เชน่ เสียงพดูท่ีดงักระแทกกระทัน้ แสดง
วา่ผู้พดูก าลงัโกรธหรือฉนุเฉียว เสียงพดูท่ีไพเราะนุม่นวล ช้าๆ ชดัถ้อยชดัค าแสดงว่าผู้พดูอารมณ์ดี
และมีความตัง้ใจจริง เป็นต้น เน่ืองจากเสียงพูดเป็นการแสดงออกเพ่ือส่ือความคิด โดยมีน า้เสียง
เป็นส่ือบอกถึงอารมณ์และความนึกคิดของผู้ พูด ดงันัน้การใช้เสียงจึงต้องค านึงให้สอดคล้องกับ
บคุลิกลกัษณะและอารมณ์ของผู้พดู รวมทัง้ต้องให้สอดคล้องกบัปริบทในการใช้ภาษาด้วย  

หลกัการใช้เสียงและน า้เสียงประกอบการพดู 
1. พดูให้เสียงดงัฟังชดั หมายถึง พดูให้เสียงดงัชดัเจนพอท่ีจะให้ผู้ ฟัง

ทกุคนได้ยินแตไ่ม่ใช้ตะโกนจนแสบแก้วหหูรือท าให้ผู้ ฟังเกิดความร าคาญหรือพดูเบาเกินไปจนฟัง
ไม่รู้เร่ือง การพูดท่ีดีจึงต้องปรับเสียงให้เหมาะสมตามสถานการณ์ เช่น เหมาะกับสภาพของห้อง
บรรยาย เหมาะกบัจ านวนผู้ ฟัง หรือสภาพ       แวดล้อม 

2. พูดให้มีน า้สียงน่าฟัง หมายถึง พูดให้เสียงกังวานไพเราะแจ่มใส 
และเป็นท่ีเสนาะหผูู้ ฟัง  การพดูด้วยน า้เสียงท่ีสภุาพ นุ่มนวล นอกจากจะเป็นการสร้างเสน่ห์แก่ผู้
พดูแล้วยงัแสดงถึงความเคารพท่ี  ผู้พดูมีตอ่ผู้ ฟังอีกด้วย ตวัอยา่งน า้สียง เชน่ การเพิ่มค าวา่ คะ่ นะ
คะ ครับ หรือนะครับ ท้ายประโยคท่ีพดู 

3. พดูให้เป็นจงัหวะพอเหมาะ หมายถึง มีจงัหวะการพดูท่ีเหมาะสม 
การพูดเร็วเกินไปจะท าให้ผู้ ฟังคิดตามไม่ทนั ส่วนการพูดท่ีช้าเกินไป จะท าให้ผู้ ฟังเกิดความเบื่อ
หน่าย ง่วงเหงาหาวนอน ดงันัน้ การพูดให้ได้จงัหวะท่ีดี ผู้พูดจึงต้องรู้จกัทอดเสียง รู้จกัเว้นวรรค
ตอนให้ถูกต้อง รวมทัง้รู้จกัหยุดระหว่างค าหรือระหว่างวลี เพ่ือให้การพูดมีลีลาน่าฟังและชวนให้
ตดิตาม ตวัอยา่งการพดูเว้นวรรคตอน เชน่  

“สามวนัจาก นารีเป็นอ่ืน” หมายถึง จากไปเพียง 3 วนั ผู้หญิงก็
เปล่ียนใจไปรักคนอ่ืน  

“สามวันจากนารี เป็นอ่ืน” หมายถึง จากผู้ หญิงไปเพียง 3 วัน 
ผู้ชายก็เปล่ียนใจไปรักหญิงอ่ืน 



  87 

4. พดูให้มีลีลาท่ีน่าสนใจ หมายถึง พดูให้มีท่วงท านองสงูๆ ต ่าๆ รู้จกั
เน้นเสียงหนกัเบา ทอดจงัหวะ รัว หรือหยดุอยา่งเหมาะสม เพราะจะท าให้การพดูมีชีวิตชีวาและท า
ให้ผู้ ฟังเกิดความรู้สึกคล้อยตามการพูดท่ีมีท านองราบเรียบหรือพูดดดัเสียงจนผิดปกติจะท าให้
ผู้ ฟังเกิดความเบื่อหน่ายและคิดว่าเป็นเร่ืองตลกขบขนัมากกว่ามีอารมณ์คล้อยตามในเร่ืองราวท่ี
พดู ตวัอยา่งการพดูให้มีลีลานา่สนใจ เชน่ 

เสือ้ตวันีสี้แดง (ไมค่อ่ยแดง) : เสือ้ตวันีสี้แดงแดง (แดงมาก) 
ขนมนีจื้ด (ไมจื่ดมากนกั) : ขนมนีจ๊ื้ดจืด (จืดมาก) 

5. พูดให้ชัดเจนถูกต้อง หมายถึง การพูดให๎ชัดเจนและถูกต้องตรง
ตามความหมายท่ีต้องการจะส่ือสาร การออกเสียงพูดไม่ชัดเจนนอกจากจะท าให้ความหมาย 
ผิดเพีย้นไปแล้ว ยงัเป็นการสร้าง ความร าคาญให้แก่ผู้ ฟังอีกด้วย การออกเสียงพดูไม่ชดัเจน ท่ีพบ
มากได้แก ่การออกเสียงค าท่ีมี ร ล หรือ ค าควบกล า้ เชน่ 

- วา่วลอยเคว้งคว้างทัว่ฟากฟ้า 
- รักเรียนต้องรีบเร่งรวมเร่ืองราว อยา่งรวบรัด 

6. พูดออกเสียงให้เต็มค า หมายถึง ออกเสียงให้เต็มค าพูด ไม่ออก
เสียงรัวเร็ว รวบรัด หรือ ตดัค าให้สัน้ เพราะจะท าให้เสียความ และฟังดไูม่ไพเราะ เช่น ดิฉัน ตดัค า
เป็น  เ ด๊ียน มอเตอร์ไซด์  ตัดค าเป็น   มอไซด์ โรงพยาบาล  ตัดค าเป็น  โรงบาล  โรงพบาล 
มหาวิทยาลยั ตดัค าเป็น หมาลยั มหาลยั มหาทลยั 

7. พูดปรับน า้เสียงให้สอดคล้องกับท้องเร่ือง  หมายถึง การปรับ
น า้เสียงให้สอดคล้องกบัเนือ้เร่ือง หรือสถานการณ์ท่ีก าลงัพดู เชน่ 

โกรธ : เสียงห้วนสัน้ 
ปลกุใจ เร้าใจ : เน้นเสียงหนกั 
ความลบั : กระซิบ แผว่เบา 
ลิงโลด ดีใจ : น า้เสียงแจม่ใส กงัวาน 

8. พดูด้วยน า้เสียงท่ีเช่ือมัน่ในตนเอง หมายถึง พดูด้วยน า้เสียงท่ีเป็น
ธรรมชาติ และด้วยอารมณ์ท่ีมั่นคง การใช้น า้เสียงท่ีแสดงถึงความวิตกกังวล หวาดกลัว หรือ
ฉุนเฉียว จะท าให้เสียงพดูเกิดความแปรปรวน เช่น เสียงสัน่เพราะประหม่าต่ืนเต้น หรือเสียงขาด
หายเป็นชว่งๆ เพราะความโกรธและฉนุเฉียว เป็นต้น 

9. พดูด้วยน า้เสียงสนทนา หมายถึง พดูด้วยน า้เสียงท่ีมีความจริงใจ 
อบอุน่ และเป็นกนัเองกบัผู้ ฟัง เชน่  
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ข้าพเจ้า เปล่ียนเป็น ผม ดฉินั  
พวกทา่น พวกคณุ เปล่ียนเป็น พวกเรา 

9. การตื่นเวที 
การต่ืนเวที เป็นอาการท่ีเกิดจากความประหม่า หรือต่ืนเต้น หวาดกลัว 

เม่ือต้องพูดเผชิญหน้ากับผู้ ฟัง หรือประชาชนจ านวนมาก อาการดงักล่าวถือเป็นสิ่งปกติธรรมดา 
และมกัเกิดขึน้ได้เสมอกบัผู้พดูทกุเพศทกุวยั หรือแม้แตบ่คุคลส าคญัของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้
ท่ีเร่ิมต้นฝึกพูด สุจิตรา จรจิต (2527 : 51 - 52) กล่าวถึงการต่ืนเวทีในการพดูว่าเกิดจากสาเหตุ 5 
ประการดงันี ้

1. ขาดประสบการณ์ในการพูดต่อท่ีชุมชน เน่ืองจากผู้พูดไม่เคยพูด
ตอ่ท่ีชมุชนมาก่อน หรือรู้สกึประหมา่เม่ือต้องพดูตอ่หน้าบคุคลท่ีไมคุ่้นเคย 

2. ขาดความมัน่ใจในตนเอง เน่ืองจากผู้พดูไมม่ัน่ใจว่าสามารถจะพดู
ได้ตามท่ีมุง่หวงั รวมทัง้ไมแ่นใ่จวา่จะท าให้ผู้ ฟังสนใจเร่ืองท่ีตนพดู 

3. ขาดการเตรียมตวัล่วงหน้า มกัเกิดกบัผู้พดูท่ีมีความประมาท หรือ
เช่ือมัน่ในตนเองมากเกินไป ท าให้ไมเ่ตรียมตวัก่อนการพดู ขาดการเตรียมเนือ้หา ขาดการวิเคราะห์
ผู้ ฟัง เม่ือประสบปัญหาเก่ียวกบั การพดู และไมส่ามารถแก้ปัญหาได้ ท าให้เกิดความสบัสนและต่ืน
เวที 

4. ไม่สามารถควบคมุการแสดงออกทางอารมณ์ ซึ่งมกัเป็นอาการท่ี
เกิดขึน้กับนักพูดท่ีเพิ่งเร่ิม ฝึกพูด อาการเหล่านีจ้ะเห็นได้ชัดในระยะเร่ิมต้นของการพูด และจะ
คอ่ยๆ หายไปหลงัจากได้พดูมานานพอสมควร 

5. ความวิตกกงัวล ส าหรับผู้พดูท่ีมีความวิตกกงัวลสงู ไม่วา่จะกงัวล
ตอ่เร่ืองท่ีจะพดู หรือตอ่ผู้ ฟัง มกัจะเป็นสาเหตใุห้เกิดการต่ืนเวทีได้ง่าย 

ลกัษณะของการต่ืนเวทีมกัจะเกิดจากภาวะตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
1. ภาวะทางอารมณ์ เกิดขึน้เพราะผู้พูดไม่สามารถระงับความวิตก

กงัวลหรือความต่ืนกลวัได้จึงแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมา เช่น ท าทางเงอะงะ มือและแขนเกะกะ
เก้งก้าง ไมก่ล้ามองหน้าหรือสบตากบัผู้ ฟัง 

2. ภาวการณ์ท างานของต่อมภายในผิดปกติ เน่ืองจากผู้พูดหวาด
วิตกกงัวลหรือต่ืนกลวั เชน่ หวัใจเต้นแรงและเร็ว ปากแห้ง คอแห้ง เหง่ือซมึ ฯลฯ 
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3. ภาวะความเครียดทางประสาทและกล้ามเนือ้ ความเครียดทาง
ประสาทมกัจะส่งผลกระทบต่อระบบกล้ามเนือ้และประสาทสมัผสั เช่น เกิดอาการมือเท้าชา เข่า
ออ่น หรือสัน่ อาการชกักระตกุ รู้สกึหนาวหรือเย็นไปทัง้ตวั ปวดเม่ือยหรือมีอาการออ่นเพลีย 

4. ภาวะการณ์ควบคมุลมหายใจ การหายใจเร็วและแรงกว่าสภาวะ
ปกติ มกัจะมีผลกระทบต่อระบบของเสียงท่ีเปล่งออกมา และท าให้จงัหวะของเสียงผิดไปจากเดิม 
เชน่ การพดูตะกกุตะกกั พดูรัวเร็ว เสียงแหบแห้ง หรือพดูไมอ่อก 

การขจดัการต่ืนเวที  
การต่ืนเวทีเป็นภาวะท่ีเกิดขึน้เม่ือผู้ พดูขาดความมัน่ใจในตนเอง หรือ

เพราะความหวัน่เกรงไป ตา่งตา่ง นานา แตจ่ะเกิดมากน้อยเพียงใด ย่อมขึน้อยู่กับการแสดงออก
ของผู้พดูแตล่ะคนเป็นส าคญั วิธีการขจดัและแก๎ไขการต่ืนเวที กระท าได้ดงันี ้

1. การสร้างทศันคตท่ีิถกูต้องเหมาะสม 
2. การลดอาการแสดงออกทางอารมณ์ 
3. การสร้างความมัน่ใจในตนเอง 

สรุปได้วา่ อปุสรรคและแนวทางแก้ไขการพดูท่ีได้กล่าวมาจะชว่ยให้ผู้พดูได้เรียนรู้
และเตรียมตวัรับมือกบัสถานการณ์หรืออุปสรรคท่ีอาจจะเกิดขึน้ และเม่ือเกิดขึน้แล้วการทราบถึง
แนวทางหรือวิธีการแก้ไขจะช่วยให้การพูดในครัง้ต่อไปมีพัฒนาการไปในทางท่ีดีขึน้ กระทั่ง
สามารถขจดัอปุสรรคในการพดูออกไปได้ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 กมลทิพย์ สมบูรณ์พงษ์ (2559 : 466-471) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การใช้ภาษาไทยพูด

ส่ือสารในชัน้เรียนของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
สงขลา การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาการใช้ภาษาไทยพดูส่ือสารในชัน้เรียนของนกัศกึษา
ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู (หลักสูตร 5 ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาโดย
ภาพรวม 2) ศกึษาการใช้ภาษาไทยพดูส่ือสาร ในชัน้เรียนของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาท่ีมีค่าเฉล่ีย การประเมินจากแบบสอบถาม สูงสุดและต ่าสุด และ  
3) เปรียบเทียบการใช้ภาษาไทยพูดส่ือสารในชัน้เรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
ระหวา่งหลกัสตูรสาขาวิชา กลุม่ตวัอยา่งการวิจยั ได้แก่ นกัศกึษาท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
จ่านวน 170 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
และวิดีโอการสอนของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สถิติท่ีใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ 
คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย ( X) คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคา่เอฟ (F-test) ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้
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1. การใช้ภาษาไทยพูดส่ือสารในชัน้เรียนของนกัศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (หลกัสูตร 5 ปี) 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.24)  2. ผลการใช้
ภาษาไทยพูดส่ือสารในชัน้เรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแต่ละหลักสูตร  ได้แก่ 
ภาษาไทย ภาษาองักฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สงัคมศกึษา การศกึษาปฐมวยั และการศกึษา
พิเศษ มีคา่เฉล่ียสงูสดุ ของแตล่ะหลกัสตูรเท่ากบั 4.97 5.00 4.83 4.77 4.73 5.00 และ 3.93 ตาม
ลา่ดบั และ มีคา่เฉล่ียต่า่สดุของ แตล่ะหลกัสตูรเท่ากบั 3.33 3.63 2.93 3.60 3.33 3.20 และ 3.50 
ตามล่าดับ 3. ผลการเปรียบเทียบการใช้ภาษาไทยพูดส่ือสารในชัน้เ รียนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่าง หลักสูตรสาขาวิชาโดยภาพรวม พบว่านักศึกษาท่ีมีหลักสูตร
สาขาวิชาแตกต่างกัน มีการใช้ภาษาไทยพูดส่ือสารในชัน้เรียน แตกต่างกันอย่างมีนยัส่าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 

วิลเลียม วิมกุตายน (2540 : 90) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง รูปแบบการฝึกเพ่ือพฒันาทกัษะ
การส่ือสารทางวาจาส าหรับนักศึกษาพยาบาล ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการฝึกเพ่ือพัฒนา
ทกัษะการส่ือสารทางวาจาส าหรับนกัศึกษาพยาบาลท่ีผู้ วิจยัพฒันาจนมีประสิทธิภาพนัน้ ผู้ วิจยั
น าไปทดลองกบักลุ่มทดลอง พบว่าทกัษะการส่ือสารทางวาจาของนกัศกึษาหลงัการทดลองสงูขึน้
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือท าการเปรียบเทียบทกัษะการ
ส่ือสารทางวาจาสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะกระบวนการฝึกมีขัน้ตอนท่ีชดัเจน 

สรุปได้ว่า ทกัษะการพดูสามารถพฒันาได้โดยการฝึกปฏิบตัิเพ่ือให้เกิดการพฒันาใน
ด้านตา่งๆ ทัง้การใช้ภาษา เสียง กิริยาท่าทางประกอบการพดู ทัง้นีท้กัษะการพดูท่ีมีการฝึกฝนจะ
ก่อให้เกิดการเสริมสร้างความรู้และความเช่ียวชาญด้านการพดูมากขึน้ 

2.3 ทักษะการอ่าน 
2.3.1 ความหมายของการอ่าน 

การอ่านเป็นทักษะการส่ือสารอีกประเภทท่ีมนุษย์ใช้ส าหรับเรียนรู้บรรดา
วิทยาการแขนงตา่ง ๆ เพ่ือเป็นการเพิ่มพนูความรู้ ความสามารถ ความคิดและประสบการณ์ ดงัท่ี 
ภาณี อัตตโสภณ (2541: 1) กล่าวว่า “การอ่านเป็นประตูบานแรกท่ีจะเปิดออกสู่โลกของ
การศกึษา” และนอกจากนัน้การอา่นยงัเป็นการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ได้อีกด้วย 

มีผู้ให้ค าจ ากดัความหรือความหมายของการอ่านไว้ดงันี ้

ศวิกานท์ ปทมุสตู ิ(2540 : 13) ได้ให้ความหมายของการอา่นวา่ การอา่น คือ 
การออกเสียงตามหนงัสือเพ่ือให้ได้ความหรือเข้าใจความ หรือเพ่ือส่ือความตามหนงัสือนัน้ประการ
หนึ่ง หรือแม้ไม่ออกเสียงแต ่ท าความเข้าใจความหมายตา่งๆ ตามหนงัสือนัน้ประการหนึ่ง และยงั
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มีความหมายกว้างถึงการสังเกตพิจารณาสิ่งต่างๆ ให้เข้าใจ ตลอดจนการอ่านเก่ียวกับความรู้ 
ความเข้าใจนัน้อีกประการหนึง่ด้วย 

เปลือ้ง ณ นคร (2542 : 67) ได้อธิบายความหมายของการอ่านว่า คือการ
ถ่ายทอดความคิดจากหนงัสือของผู้ประพนัธ์ไปยงัผู้อ่าน ด้วยผู้ประพนัธ์ต้องการให้ผู้อ่านได้เห็น
ความคิดความรู้สึกของตน  ถ้าผู้ อ่านสามารถตีความหมายของหนังสือได้ และสามารถรู้
จดุมุง่หมายของผู้ประพนัธ์ได้ก็จะเช่ือได้วา่ “อา่นหนงัสือเป็น” 

นววรรณ พนัธุเมธา (2544 : 354) ได้ให้ความหมายของการอ่านว่า อ่าน คือ 
การพิจารณาดเูพ่ือให้รู้หรือเข้าใจ 

โสภณ สาทรสมัฤทธ์ิผล (2546 : 4) ให้ความหมายของการอ่านว่า การอ่าน 
คือ การรับรู้หรือเข้าใจความหมายจากตวัหนงัสือ หรือถ้อยค าท่ีผู้ เขียนส่ือถึงผู้อ่าน นอกจากนีอ้าจ
หมายรวมถึงเคร่ืองหมาย และภาพตา่งๆท่ีผู้สง่สารประสงค์ให้ผู้ รับสารได้รับรู้หรือเข้าใจด้วย 

ทวี สมหวงั (2549 : 3) ได้อธิบายความหมายของการอ่าน คือกระบวนการ
ทางสมองท่ีมนษุย์แปลสญัลกัษณ์ออกมาเป็นความหมายเร่ืองราวและความคิดหากสามารถท่ีจะ
น าความรู้ท่ีได้ไปวิเคราะห์ วิจกัษณ์ วิจารณ์ วิพากษ์อย่างมีวิจารณญาณ สิ่งท่ีอ่านได้อย่างถกูต้อง
เหมาะสมจงึจะนบัวา่อา่นเป็น 

นอกจากนี ้คณาจารย์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551 : 
140) ได้กลา่วถึงความหมายท่ีนกัวิชาการชาวตา่งประเทศได้ให้ค าจ ากดัความของการอา่น พอสรุป
ความได้ดงันี ้

เอ็ดการ์เดล(Edgare Dale) ให้ความหมายของการอ่านว่า “การอ่าน คือ 
กระบวนการค้นหาความหมายจากสิ่งพิมพ์เป็นการเพิ่มพนูประสบการณ์ของผู้อ่าน การอ่านไม่ได้
หมายความเฉพาะการมองผ่านแต่ละประโยค หรือแต่ละย่อหน้าเท่านัน้ แต่ผู้ อ่านต้องเข้าใจ
ความคดินัน้ๆ ด้วย” 

รัสเซล จี สตาฟเฟอร์(Russel, G. Stauffe) ได้ให้ความหมายของค าว่า การ
อา่นไว้ดงันี ้

การอา่น คือ กระบวนการอนัซบัซ้อน 

การอา่น คือ การได้รับขา่วสารจากสิ่งพิมพ์ 
การอ่าน คือ ความสามารถในการอ่านออกเสียงและท าความเข้าใจ

เนือ้หา 
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การอ่าน คือ การแปลความหมายของตัวอักษรเคร่ืองหมายและ
สญัลกัษณ์ 

การอ่าน คือ การถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกจากผู้ เขียนไปสู่ผู้อ่าน
โดยผา่นสิ่งพิมพ์ 

จากค าจ ากดัความดงักลา่ว อาจสรุปความเพิ่มเตมิได้ ดงันี ้

การอา่นเป็นกระบวนการค้นหาความหมายในสิ่งท่ีอา่น 

การอา่นเป็นกระบวนการจบัใจความจากสิ่งท่ีอา่น 

การอา่นเป็นกระบวนการท่ีจะเข้าใจภาษาเขียน 

การอา่นเป็นกระบวนการถอดความภาษาเขียน มาเป็นภาษาความคดิ 

การอ่านเป็นทกัษะท่ีรวมทกัษะต่างๆ เข้าด้วยกนั ได้แก่ ทกัษะในการคิด 
และทกัษะทางไวยากรณ์ คือด้านเสียง ศพัท์ โครงสร้าง และความหมาย 

การอ่านเป็นกระบวนการค้นหาความหมายในสิ่งพิมพ์ หรือข้อเขียน จบั
ใจความ ตีความ เพ่ือพฒันาตนเองทัง้ด้านสตปัิญญา อารมณ์ และสงัคม 

การศึกษาจากต าราและวิเคราะห์พฤติกรรมในการอ่านของผู้ เ รียน จะ
สามารถให้ความหมายของการอ่านได้หลายนัย ประกอบกับการน าความหมายของการอ่านท่ี
ส่งผลตอ่การอ่านมาใช้ประกอบการอธิบายความหมายด้วย อาจจ าแนกความหมายของการอ่าน
ได้ ดงันี ้คณาจารย์ มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (2551 : 141 - 142) 

1. การอ่านเป็นการแปลสญัลกัษณ์ออกมาเป็นค าพูดโดยการผสมเสียง 
เพ่ือใช้ในการออกเสียงให้ตรงกับค าพูด การอ่านแบบนี ้มุ่งให้สะกดตวัผสมค าอ่านเป็นค าๆ ไม่
สามารถใช้ส่ือความโดยการฟังได้ทนัที เป็นการอา่นเพ่ือการอ่านออก มุง่ให้อา่นหนงัสือให้แตกฉาน
เทา่นัน้ 

2. การอ่านเป็นการใช้ความสามารถในการผสมผสานตวัอกัษรออกเสียง
เป็นค าหรือเป็นประโยคท าให้เข้าใจความหมายในการส่ือความโดยการอ่าน หรือฟังผู้ อ่ืนอ่านแล้วรู้
เร่ืองเราเรียกวา่ อา่นได้ ซึง่เป็นการมุง่ให้อา่นแล้วรู้เร่ืองของสิ่งท่ีอา่นเป็นส าคญั 

3. การอ่านเป็นการส่ือความหมาย ท่ีจะถ่ายโยงความคิด ความรู้ จาก
ผู้ เขียน (ผู้ ส่ือ) ถึงผู้อ่าน การอ่านลกัษณะนีเ้รียกว่า อ่านเป็น ผู้อ่านย่อมเข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิด
ของผู้ เขียน โดยอา่นแล้วสามารถประเมินผลของสิ่งท่ีอา่นได้เป็นอย่างดี 

4. การอ่านเป็นการพัฒนาความคิดโดยท่ีผู้ อ่านต้องใช้ความสามารถ
หลายๆ ด้าน เชน่ ใช้การสงัเกตจ ารูปค า ใช้สตปัิญญาและประสบการณ์เดมิในการแปลความ หรือ
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ถอดความให้เกิดความเข้าใจในเร่ืองราวท่ีอ่านได้ดีโดยวิธีอ่านแบบนีจ้ะต้องด าเนินการเป็นขัน้เป็น
ตอนและต่อเน่ือง เม่ือดเูป็นกระบวนการแล้ว อาจจะต้องใช้ความหมายของการอ่านจากข้อ 1,2 
และ 3 (หรือไม่จ าเป็นต้องครบทัง้ 3 ความหมายก็ได้) แล้วสามารถเข้าใจความหมายของสิ่งท่ีอา่น
และน าผลของสิ่งท่ีได้จากการอา่นมาเป็นแนวความคิดแนวปฏิบตัไิด้ เราเรียกวา่ อา่นเป็น 

การจ าแนกความหมายของการอ่านทัง้ 4 ประการ ดังกล่าวนี ้ท าให้เรา
สามารถแบง่การอา่นได้เป็น  2 ระดบั คือ 

1. ระดบัอ่านได้ หมายถึงการรับรู้สารผ่านตวัอกัษร อาจจะรู้เร่ืองบ้าง แต่
ยงัไมถ่ึงกบัเข้าใจไมส่ามารถจบัใจความส าคญัได้ ทัง้ยงัไมส่ามารถแสดงความคดิเห็น หรือประเมิน
คา่สารท่ีอา่นนัน้ได้มุง่เฉพาะให้อ่านออกพอรู้เร่ืองเทา่นัน้ 

2. ระดบัอ่านเป็น หมายถึงการอ่านท่ีเข้าใจเร่ืองราวของสารท่ีอ่านได้เป็น
อย่างดีสามารถจับใจความส าคญัหรือแนวคิดของเร่ืองได้ แสดงความคิดเห็น และสามารถท่ีจะ
ประเมินคา่ของสารท่ีอา่นได้ 

สรุปได้ว่า การอ่าน หมายถึง กระบวนการค้นหา แปลความหมายจาก
ตวัอกัษร สญัลกัษณ์ เพ่ือรับรู้และเข้าใจความหมายของสิ่งท่ีอ่าน โดยใช้กระบวนการจบัใจความ
ส าคญั ตีความ กระทัง่สามารถน าความคิด ความเข้าใจท่ีได้จากการอ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ และการอ่านยังเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ สามารถพัฒนาตนเองทัง้ด้าน
สตปัิญญา อารมณ์ และสงัคม 

2.3.2 ความส าคัญของการอ่าน 
สนิท สัตโยภาส (2542 : 137 - 138) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านว่า  

การอา่นมีความส าคญัและอ านวยประโยชน์อยา่งมากมาย ซึง่กลา่วโดยสรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดงันี ้

1. การอา่นชว่ยให้ได้รับความรู้ มีความรอบรู้ไมแ่คบอยูเ่ฉพาะเร่ือง 
2. การอา่นชว่ยพฒันาความคดิและยกระดบัสตปัิญญาให้สงูขึน้ 

3. การอา่นเป็นเคร่ืองมือส าคญัของการศกึษา 
4. การอา่นชว่ยให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ 

5. การอา่นชว่ยปรับปรุงบคุลิกภาพให้ดีได้ 

6. การอา่นชว่ยแก้ปัญหาในใจได้ 

7. การอา่นท าให้เกิดความจรรโลงใจ ได้รับความเพลิดเพลินได้ 

8. การอา่นชว่ยให้คนใช้เวลาวา่งอยา่งมีคณุคา่ 
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คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551 : 142 - 145) ได้
กล่าวถึงความส าคญัของการอ่านว่า ปัจจุบนัเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารซึ่งแพร่หลายในรูปของ
สิ่งพิมพ์เป็นสว่นใหญ่ ท าให้ทกัษะการอา่นมีความส าคญัมากขึน้ ดงันี ้

1. การอา่นหนงัสือท าให้ผู้อา่นได้รับสาระความรู้ตา่งๆ ซึง่จะท าให้ผู้อา่นเป็นผู้
ท่ีทนัตอ่เหตกุารณ์ ทนัความคิด ความก้าวหน้าของโลกได้เชน่เดียวกบัการรับสารจากส่ือชนิดต่างๆ 
เชน่ วิทย ุโทรทศัน์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 

2. หนงัสือเป็นส่ือท่ีดีท่ีสุด ใช้ง่ายท่ีสุด และมีราคาถูกท่ีสุด ท่ีบุคคลทัว่ไปใช้
เพ่ือศกึษาหาความรู้และความเพลิดเพลิน 

3. การอา่นหนงัสือเป็นการฝึกให้สมองได้คิด และเกิดสมาธิด้วย ฉะนัน้ หากมี
การฝึกอยา่งตอ่เน่ือง จะท าให้ทกัษะด้านนีพ้ฒันาและเกิดผลสมัฤทธ์ิสงู 

4. ผู้อ่านหนงัสือสามารถสร้างความคิดและจินตนาการได้เอง ในขณะท่ีส่ือ
อ่ืนๆ อาทิ วิทย ุโทรทศัน์ และส่ืออีเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จะจ ากดัความคิดของผู้อ่านมากกว่า ฉะนัน้ 
การอา่นหนงัสือ จงึท าให้ผู้อา่นมีอิสระทางความคดิได้ดีกว่าการใช้ส่ือชนิดอ่ืน 

5. การอ่านเป็นกระบวนการส าคญัในการแสวงหาความรู้ของมนษุย์ ปัจจบุนั
ความเจริญก้าวหน้าในด้านการพิมพ์และเทคนิคอ่ืนๆ ท าให้วิทยาการต่างๆ เผยแพร่ออกมาในรูป
ของสิ่งพิมพ์เป็นสว่นมาก ผู้ ท่ีใฝ่ใจในการเรียนรู้จงึต้องรู้จกัหลกัการของการอ่าน และจ าต้องฝึกฝน
ทกัษะการอา่นอยูเ่สมอ จงึจะได้รับประโยชน์จากการอา่นอยา่งเตม็ท่ี 

สรุปได้ว่า การอ่านมีความส าคญัต่อคนทกุเพศทกุวยั ทัง้ด้านการศกึษา ท่ีมีส่วน
เสริมสร้างความรู้  ช่วยส่งเสริมให้ผู้อ่านเป็นผู้ ท่ีรอบรู้ ด้านอาชีพและการท างาน ท่ีช่วยส่งเสริมให้
เกิดความก้าวหน้า ด้านอารมณ์ ความรู้สึก ท่ีช่วยให้ผู้ อ่านเกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย 
ตลอดจนสามารถพฒันาคณุภาพชีวิตของมนษุย์ให้ดีขึน้ได้อีกด้วย 

2.3.3 จุดมุ่งหมายของการอ่าน 
ศริิพร ลิมตระการ (2537 : 7 – 8) ได้กลา่วถึงจดุมุง่หมายของการอา่นไว้ดงันี ้

1. อ่านเพ่ือรู้ข่าวสาร การอ่านเพ่ือรู้ข่าวสาร เป็นการอ่านเพ่ือศึกษาความ
เป็นไปของโลก และพฒันาความรู้ของตนเอง การอ่านเพ่ือจดุประสงค์ข้อนีต้้องอ่านทกุวนั เพ่ือจะ
ได้สะสมข้อมูลไว้ใช้ โดยจะใช้วิธีการอ่านแบบกวาดสายตา และการอ่านแบบคร่าวๆ เพ่ือส ารวจ
ข้อมลูเบือ้งต้น หากมีข้อมลูใดท่ีน่าสนใจจึงคอ่ยปรับเปล่ียนวิธีการอ่านเป็นการอ่านอย่างละเอียด
แทน ได้แก่ การอา่นขา่วสารจากหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร แผน่พบั และแผน่ปลิวตา่งๆ 
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2. การอ่านเพ่ือศึกษาหาความรู้ การอ่านเพ่ือศึกษาหาความรู้ เป็นการอ่าน
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษาหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป  
การอ่านชนิดนีเ้ป็นการอ่านอย่างต่อเน่ือง ผู้อ่านต้องรู้จกัใช้วิธีการอ่านท่ีเหมาะสม ทัง้นีเ้พ่ือให้มี
ความสมัพนัธ์กบัเนือ้หาท่ีต้องการศกึษาหาความรู้ในแตล่ะเร่ือง เชน่ การอา่นเพ่ือน าความรู้ท่ีได้รับ
ไปเขียนรายงานตามหวัข้อท่ีก าหนดไว้ เป็นต้น 

3. การอ่านเพ่ือใช้ในวิชาชีพ การอ่านเพ่ือใช้ในวิชาชีพ เป็นการอ่านเพ่ือ
พฒันาวิธีการท างานตามอาชีพของแตล่ะคนรวมทัง้เป็นการเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ให้แก่
ตนเอง ผู้อ่านจะต้องศึกษาความก้าวหน้าของศาสตร์ในอาชีพของตน ซึ่งปัจจุบนัพฒันาไปอย่าง
รวดเร็วมาก ในรูปของบทความหรือบทวิเคราะห์ตามนิตยสารและวารสารตา่งๆ ผู้อ่านต้องรู้จกัวิธี
แยกแยะประเภทของหนงัสือเพ่ือให้ได้หนงัสือท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาองค์ความรู้ในสาขาอาชีพ
ของตน 

4. การอ่านเพ่ือความเพลิดเพลิน เป็นการอ่านตามความพอใจของตนเอง 
เพราะการอ่านหนังสือจัดเป็นงานอดิเรก ซึ่งเป็นท่ีนิยมมากชนิดหนึ่ ง ผู้ อ่านจะได้รับความ
เพลิดเพลินจากการอา่นสิ่งท่ีตนชอบและสนใจ เชน่ การอา่นสารคดี นวนิยาย  

5. การอา่นเพ่ือผอ่นคลายความทกุข์ใจ เป็นการอา่นเพ่ือให้ตนเองมีความรู้สึก
ท่ีดีขึน้เพราะบางช่วงชีวิตของคนอาจจะพบปัญหาและอุปสรรค ในช่วงเวลานัน้หนังสือเก่ียวกับ
ปรัชญา หนงัสือเก่ียวกบัจิตวิทยา หรือหนงัสือประเภทให้ก าลงัใจปลกุปลอบให้เราสู้กบัชีวิตต่อไป 
ผู้อา่นหนงัสือตามจดุประสงค์ข้อนี ้ต้องใช้วิธีการอา่นแบบละเอียดจงึจะได้ผลตามท่ีต้องการ 

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551 : 145 - 148) ได้
กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านว่า ในการอ่านบุคคลแต่ละคนจะมีจุดประสงค์ของตนเอง คนท่ี
อ่านข้อความเดียวกนั อาจมีจดุประสงค์หรือความคิดตา่งกนั โดยทัว่ไป จดุประสงค์ของการอ่านมี 
3 ประการ ดงันี ้

1. การอ่านเพ่ือความรู้ ได้แก่ การอ่านหนงัสือประเภทต ารา สารคดี วารสาร 
หนงัสือพิมพ์ และข้อความต่างๆ เพ่ือให้ทราบเร่ืองราวอนัเป็นข้อความรู้ หรือเหตกุารณ์บ้านเมือง 
การอา่นเพ่ือความรอบรู้เป็นการอ่านท่ีจ าเป็นท่ีสดุส าหรับครู เพราะความรู้ตา่งๆ มีการเปล่ียนแปลง
เพิ่มเติมอยู่ทุกขณะ แม้จะได้ศึกษามามากมายจากสถาบนัการศึกษาระดบัสูง ก็ยงัมีสิ่งท่ียงัไม่รู้
และต้องค้นคว้าเพิ่มเติมให้ทนัต่อความก้าวหน้าของโลก ความรู้ต่างๆ อาจมิได้ปรากฏชดัเจนใน
ต ารา แต่แทรกอยู่ในหนังสือประเภทต่างๆ แม้ในหนังสือประเภทบนัเทิงคดีก็จะให้เกร็ดความรู้
ควบคูก่บัความบนัเทิงเสมอ 
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2. การอา่นเพ่ือความคดิ ได้แก่ การอา่นหนงัสือโดยมีจดุประสงค์เพ่ือให้ทราบ
แนวความคิดทางปรัชญา วฒันธรรม จริยธรรม และความคิดเห็นทัว่ไป ซึ่งมกัแทรกอยู่ในหนงัสือ
แทบทกุประเภท มิใช่หนงัสือประเภทปรัชญา หรือจริยธรรมโดยตรงเท่านัน้ การศกึษาแนวคิดของ
ผู้ อ่ืน เป็นแนวทางความคิดของตนเอง และอาจน ามาเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิตหรือ
แก้ปัญหาตา่งๆ ในชีวิต ผู้อา่นจะต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกน าความคิดท่ีได้อ่านมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในบางเร่ือง  

3. การอ่านเพ่ือความบนัเทิง การอ่านเพ่ือความบนัเทิง เป็นการอ่านเพ่ือฆ่า
เวลา เช่น ระหว่างท่ีคอยบุคคลท่ีนดัหมาย คอยเวลารถไฟออก เป็นต้น หรืออ่านหนงัสือประเภท
บนัเทิงคดีในเวลาว่าง บางคนท่ีมีนิสยัรักการอ่าน หากรู้สึกเครียดจากการอ่านหนงัสือเพ่ือความรู้ 
อาจอา่นหนงัสือประเภทเบาสมองเพ่ือการพกัผอ่น หนงัสือประเภทท่ีสนองจดุประสงค์ของการอ่าน
ประเภทนีมี้จ านวนมาก เชน่ เร่ืองสัน้ นวนิยาย การ์ตนู วรรณคดี เป็นต้น 

จไุรรัตน์ ลกัษณะศิริ (2556 : 125 – 127) ได้กล่าวถึงจดุมุ่งหมายของการอ่านว่า 
การพฒันาทกัษะ  การอ่านเพ่ือเป็นผู้ ท่ีอ่านเป็น ควรเร่ิมต้นท่ีการมีวตัถปุระสงค์ในการอ่านชดัเจน 
เพราะหนงัสือและวสัดกุารอ่านตา่งๆ นัน้มีประโยชน์ท่ีแตกตา่งกนัส าหรับแตล่ะคน ผู้อ่านจึงควรมี
จดุมุง่หมายเพ่ือให้บรรลปุระโยชน์ท่ีตัง้ไว้ หากอา่นโดยไร้เปา้หมาย ก็จะเป็นการอา่นท่ีเสียเวลาและ
ไมไ่ด้ประโยชน์จากเร่ืองท่ีอา่น 

การก าหนดจดุมุง่หมายของการอา่น แบง่ได้ 3 ประการคือ 

1. การอา่นเพ่ือรับขา่วสาร การรับข้อมลูขา่วสารเป็นเร่ืองพืน้ฐานและส าคญัท่ี
ควรจะรับรู้ เพราะโลกปัจจุบันมีความเจริญทางเทคโนโลยีด้านการส่ือสารมาก ข้อมูลต่างๆ 
สามารถส่ือถึงกนัได้เพียงใช้เวลาไมน่าน การปฏิเสธไมรั่บรู้ข้อมลูท่ีมีขอบข่ายกว้างขวางและเข้าถึง
ได้ง่าย เพราะอยูร่อบๆ ตวัเราจะท าให้เราเสียประโยชน์  

2. การอ่านเพ่ือพฒันาความรู้ การอ่านลกัษณะนีเ้ป็นเร่ืองส าคัญส าหรับผู้ ท่ี
อยู่ในวยัศกึษาเล่าเรียน และผู้ ใฝ่หาความรู้เพ่ือน ามาพฒันาตนเอง ความรู้จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
ทัง้ผู้ ท่ีอยู่และไม่ได้อยู่ในวยัศึกษา ด้วยความรู้เป็นสิ่งท่ีแสวงหาได้โดยไม่จ ากัดอายุ ด้วยหวงัให้ผู้
ศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากการอ่านเพ่ือพฒันาเป็นผู้ มีความรู้ท่ีไม่ใช่ความรู้ท่ีอยู่ในชัน้เรียนเท่านัน้ 
แตเ่ป็นผู้ มีความรอบรู้ทัง้เร่ืองท่ีอยูใ่นชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน 

3. การอ่านเพ่ือจรรโลงจิตใจ ผลการวิจยัของมหาวิทยาลยัพรินซ์ตนั ประเทศ
สหรัฐอเมริการะบวุ่าหากผู้ ใดมีความเครียดเรือ้รังจะเป็นเหตใุห้สมองถกูท าลายเพราะเซลล์สมอง
หยุดสร้างเซลล์ใหม่ วิธีแก้คือ หากิจกรรมท่ีช่วยท าให้จิตใจสงบเพ่ือให้สมองท างานอย่าง
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เพลิดเพลินจนเวลาผา่นไปโดยไมรู้่ตวั นัน่คือ คนเราควรมีกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ร่างกายและจิตใจ
ได้พกัฟืน้จากความเครียดตา่งๆ ท่ีทัง้ชว่ยให้สมองผ่อนคลายจากการท างานหนกั และช่วยให้จิตใจ
เบกิบานซึง่มีผลตอ่การเรียนและการท างานได้ดีขึน้ 

สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการอ่านท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยทั่วไปเรามักแบ่ง
จุดมุ่งหมายออกเป็น 3 ประการ คือ การอ่านเพ่ือความรู้ ท่ีมีความจ าเป็นต่อการเรียนและการ
ท างาน การอ่านเพ่ือความคิด ซึ่งเป็นการน าประโยชน์จากสิ่งท่ีได้รับมาแก้ปัญหาหรืคิดปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์กบัการด าเนินชีวิต และ  การอ่านเพ่ือความบนัเทิง จรรโลงใจ ท่ีมุ่งให้เกิดความผ่อน
คลาย ช่วยให้ผู้อ่านรู้สึกเพลินเพลิน โดยในแตล่ะครัง้ท่ีผู้อ่านอ่านอาจก าหนดจุดมุ่งหมายไว้เพียง
ประการเดียวหรือหลายประการร่วมกัน ขึน้อยู่กับประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการอ่านว่าคือ
อะไร เพราะจดุมุง่หมายท่ีก าหนดก็คือหนทางท่ีจะพาผู้อ่านไปถึงประโยชน์ตามท่ีคาดไว้ 

2.3.4 ประเภทของการอ่าน 
โปรแกรมภาษาและวฒันธรรมไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย (2552 : 166 - 

171) ได้กลา่วถึงประเภทของการอา่นวา่ การอา่นแบง่ออกเป็นหลายประเภทดงันี ้
1. การอา่นจบัใจความ 

การอา่นจบัใจความ คือ การอา่นเพ่ือค้นหาความคิดส าคญัของเร่ือง หรือ
สารท่ีผู้ เขียนมุง่เสนอตอ่ผู้อ่านหรือ เป็นการจบัประเด็นให้ได้ว่าผู้ เขียนต้องการเสนอข้อคิดเห็นอะไร 
นภดล จันทร์เพ็ญ (2535 : 86) ได้กล่าวเพิ่มเติมความหมายข้างต้นว่า การอ่านเพ่ือจับใจความ
ส าคัญนีเ้ป็นการอ่านท่ีเข้าไปช่วยให้การอ่านแบบต่าง ๆ ได้ผลดี มีประสิทธิภาพและบรรลุ
จดุมุง่หมายได้ เพราะไมว่า่จะเป็นการอ่านแบบใดก็ตามถ้าผู้อา่นไมส่ามารถจบัใจความส าคญัของ
เร่ืองท่ีอ่านได้ว่าผู้ เขียนกล่าวถึงอะไร มุ่งเสนอความคิดหลกัว่าอย่างไร ก็จดัว่าการอ่านครัง้นัน้เกิด
ความล้มเหลวโดยสิน้เชิงดงันัน้ การอ่านจบัใจความส าคญัเป็นการอ่านขัน้พืน้ฐานท่ีส าคญัท่ีสุด 
เป็นการอ่านเพ่ือให้รู้วา่ผู้ เขียนเขียนสิ่งใด ต้องการเสนอความคิดหลกั (Theme) อยา่งไร และแสดง
ความคิดเห็นในเร่ืองท่ีเขียนว่าอย่างไร ซึ่งถ้าผู้อ่านไม่สามารถจบัสาระส าคญัท่ีกล่าวมาได้ ก็ถือว่า
การอ่านในครัง้นัน้ประสบความล้มเหลว โดยท่ีผู้ อ่านจะไม่ได้อะไรจากการอ่านในครัง้นัน้เลย
ข้อความแต่ละข้อความต้องมีใจความอันเป็นจุดส าคญัของเร่ือง ใจความของเร่ือง จะปรากฏท่ี
ประโยคส าคญั เรียกว่า ประโยคใจความ ประโยคใจความจะปรากฏอยู่ในตอนใด ของข้อความก็
ได้ โดยปกตจิะปรากฏในตอนตา่ง ๆ ดงันี ้
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 ตวัอยา่งประโยคการอา่นจบัใจความส าคญั ในข้อความแบบตา่งๆ 

ก. ปรากฏอยูใ่นตอนต้นของข้อความ ตวัอยา่ง เชน่  
ภัยอนัตรายท่ีจะเป็นเคร่ืองท าลายชาติอาจเกิดขึน้และมีมาได้ทัง้แต่

ภายนอก ทัง้ท่ีภายใน อนัตรายท่ีจะมีมาแตภ่ายนอกนัน้ ก็คือ ข้าศกึศตัรูยกมาย ่ายีตีบ้านตีเมืองเรา 
การท่ีข้าศึกศตัรูจะมาตีนัน้ เขาย่อมจะเลือกหาเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งชาติ ก าลังอ่อนอยู่ และมิได้
เตรียมตวัไว้พร้อมเพ่ือต่อสู้ป้องกันตน เพราะฉะนัน้ในบทท่ี 2 ข้าพเจ้าจึงได้ เตือนท่านทัง้หลาย
อย่าได้เผลอตวั แต่ข้อส าคญัท่ีสุด ซึ่งเป็นเคร่ืองทอนก าลงั และเสียหลกั ความมัน่คงของชาติ คือ 
ความไมส่งบภายในชาตนิัน้เอง จงึควรอธิบายความข้อนีส้กัหนอ่ย 

    (พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั  :ปลกุใจเสือป่า(  
  

ข. ปรากฏอยูใ่นตอนกลางของข้อความ ตวัอยา่ง เชน่ 

อนัความรัก ความชงั ความโกรธ ความกลวั ความขบขนั เหล่านีเ้ป็น
สามญั ลกัษณะของปถุชุน ใครหวัเราะไม่เป็น ยิม้ไม่ออก ก็ออกจะพิกลอยู่ การสละความรักความ
ชงัได้ก็มีแตพ่ระอรหนัต์ อารมณ์ความรู้สกึดงันีเ้ป็นธรรมชาตขิองมนษุย์ กวีและนกัประพนัธ์ยอมจะ
แตง่เร่ืองยัว่เย้าอารมณ์ความรู้สกึเหล่านี ้และถ้าเขาแตง่เป็น แตง่ดี ก็จะปลกุอารมณ์ของผู้อา่นผู้ ฟัง
ให้เกิดขึน้ ท่านคงจะเคยเห็นคนอ่านเร่ืองโศกจบัใจจนน า้ตาไหล สงสารตวันางเอก พระเอกอ่าน
เร่ืองขบขนัจนหวัเราะท้องคดัท้องแข็ง ทัง้ๆ ท่ีรู้ว่ามนัเป็นเร่ืองอ่านเล่น และคนอ่านก็ไม่มีส่วนเสีย
อะไรกบัตวัพระตวันาง ก็พลอยโศกเศร้า ตามไปด้วยได้ อย่างไรก็ดี ความเศร้าของอารมณ์อนัเกิด
จากความยัว่เย้าของศิลปะ วรรณคดี ตลอดจนนาฏะตา่งๆ นัน้ เป็นความสขุชนิดหนึง่ มิฉะนัน้เร่ือง
ท านองโศกนาฏกรรมคงจะไมมี่ใครดเูลย 

      (นายต ารา ณ เมืองใต้  :ภาษาและวรรณคดี(  
 

ค. ประโยคใจความอยูท้่ายยอ่หน้า ตวัอยา่งเชน่ 

ท่านกล่าวว่า คนเป็นสตัว์ท่ีเรียนรู้ คือ รู้ด ูเห็นอะไรแล้วเม่ือเห็นว่าดีก็
เอาไว้ ถ้าเห็นวา่ไมดี่ก็ไมเ่อา และหลีกเล่ียงเสีย เดก็รู้รสหวานก็อยากได้อีก ถ้ารู้รสขมของบอระเพ็ด 
หรือ เม่ือถกูไฟก็รู้สึกร้อนจะไม่ต้องการกินบอระเพ็ดหรือเข้าใกล้ไฟอีก น่ีเป็นเร่ืองของการผ่านพบ
เคยรู้เคยเห็นเร่ืองนีต้่อๆ มาหลายๆ ครัง้ เกิดความช านาญจัดเจนขึน้ โลกมีความเจริญก้าวหน้า
เร่ืองวฒันธรรมก็เพราะการผา่นพบและการจดัเจนของมนษุย์ 

   (เสฐียรโกเศศ  :ชีวิตชาวไทยสมยัก่อนและการศกึษาเร่ืองประเพณีไทย(  
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ง. ประโยคใจความอยูต่อนต้นและตอนท้ายของข้อความ ตวัอยา่งเช่น 

คนไทยนัน้ถือวา่บ้านเป็นสิ่งส าคญัตอ่ชีวิตตัง้แตเ่กิดไปจนตาย เพราะ
คนไทย โบราณนัน้ใช้บ้านเป็นท่ีเกิด การคลอดลกูจะกระท ากันท่ีบ้านโดยมีหมอพืน้บ้านท่ีเรียกว่า 
หมอต าแยเป็นผู้ท าคลอด มิได้ใช้โรงพยาบาลหรือสถานผดงุครรภ์อย่างในปัจจบุนันี ้และท่ีสดุของ
ชีวิตเม่ือมีการตายเกิดขึน้ คนไทยก็จะเก็บศพของผู้ตายท่ีเป็นสมาชิกของบ้าน ไว้ในบ้านก่อนท่ีจะ
ท าพิธีเผา เพ่ือท าบุญสวดและเป็นการใกล้ชิดกับผู้ตายเป็นครัง้สุดท้าย ดงันัน้ บ้านจึงเป็นท่ีท่ีคน
ไทยใช้ชีวิตอยูเ่กือบตลอดเวลาตัง้แตเ่กิดจนตาย 

      (วิบลูย์ ลีส้วุรรณ :“บ้านไทย” ศลิปะชาวบ้าน( 
 

2. การอา่นเชิงวิเคราะห์ 
 ศวิกานต์ ปทมุสตู ิ(2542 : 50) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์ในทาง

วรรณกรรมว่า หมายถึงการพิจารณาแยกองค์ประกอบตา่ง ๆ ท่ีปรากฏหรือมีอยู่ในงานเขียนเร่ือง
หนึ่งๆ ว่ามีลกัษณะอย่างไร มีคณุคา่อย่างไร หรือมีข้อควรสงัเกตอย่างไรบ้างผู้อ่านต้องแยกแยะให้
ออกก่อนว่า ข้อความท่ีอ่านนัน้ผู้ เขียนต้องการส่ือข้อเท็จจริงหรือส่ือความรู้สึกนกึคิดให้ผู้อ่านทราบ
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. การส่ือข้อเท็จจริง คือ การบอกให้รู้ถึงสิ่งใดสิ่งหนึง่ หรือเร่ืองใดเร่ือง
หนึง่ มกัเป็นค าตอบส าหรับค าถามท่ีว่าอะไร ใคร ท่ีไหน เม่ือไหร่ อยา่งไร เป็นต้น 

2. การส่ือความรู้สึกนึกคิด เป็นการส่ือความรู้หรือข้อเท็จจริงตามท่ี
ปรากฏ สิ่งท่ีเกิดขึน้อาจกระทบความรู้สึกของผู้ ท่ีพบเห็น จนท าให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจได้ตา่ง ๆ 
กัน เช่น รู้สึกตระหนกรู้สึกสลดใจ บางครัง้อาจมีความคิด ซึ่งเกิดจากการใช้สติปัญญาใคร่ครวญ
เก่ียวกบัสิ่งท่ีเกิดขึน้นัน้ด้วย 

ตวัอยา่งการอา่นวิเคราะห์ข้อความลกัษณะการส่ือข้อเท็จจริง 
 เนือ้ความการรายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เร่ืองผอ.

โรงเรียนเป็นลมบ้าหมขูบัรถพุง่ชนนกัเรียนตายสยอง 4 ศพ เม่ือวนัท่ี 11 มิถนุายน 2557 ดงัตอ่ไปนี ้

 ผอ.โรงเรียนวยั 57 ปี ขบัรถปาเจโร่มาร่วมงานวิทยาศาสตร์ โรค
ประจ าตวัก าเริบ เกิดเป็นลมบ้าหมูจนร่างชกัเกร็งหมดสติ ควบคมุพวงมาลยัไม่อยู่ พุ่งกวาดเด็ก
นกัเรียนชัน้ ป.4ร.ร.หนองบวัวิทยายน เศร้าใจดบั 4 ราย เจ็บอีกเพียบ 

เหตุสลดครัง้นีเ้กิดขึน้เม่ือเวลา 09.30 น. วันท่ี 11 มิ.ย. พ.ต.ต.
กิตติพล สมสิทธ์ิ สวส.สภ.เมืองหนองบัวล าภู รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยของ
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โรงเรียนหนองบวัพิทยาคาร อ.เมือง  จ.หนองบวัล าภ ูวา่มีเหตรุถมิตซูมิซิ ปาเจโร่ สีด า ทะเบียน กข
9422 หนองบวัล าภู ขบัชนเด็กนกัเรียนจนบาดเจ็บหลายราย จึงรีบรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้
ชีพ พบท่ีเกิดเหตุอยู่ภายในโรงเรียนโรงเรียนดงักล่าว โดยอยู่ในสภาวะชุลมุนวุ่นวาย เน่ืองจาก
บรรดาครูและนักเรียนต่างต่ืนตระหนกกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ จากการตรวจสอบท่ีพืน้ถนนของ
โรงเรียนพบบรรดาเด็กนกัเรียนถกูรถชนจนล้มระเนระนาดจ านวนมาก ซึ่งมีบาดแผลมากน้อยคละ
เค้ากนัไป ในจ านวนนีมี้ 4 รายท่ีแน่นิ่งกองกบัพืน้ เจ้าหน้าท่ีกู้ภยัจึงต้อรีบน าตวัทัง้หมดน าส่ง รพ.
ใกล้เคียงอย่างเร่งด่วน แต่เน่ืองจากมีอาการสาหสัมากเกินไปท าให้เด็กนกัเรียนทัง้ 4 รายขาดใจ
ตายอย่างน่าหดหู่ใจ  โดยทัง้หมดเป็นนกัเรียนชัน้ ป.4 ของ ร.ร.หนองบวัวิทยายน ทราบช่ือต่อมา
คือ ด.ช.ไกรศร จนัทอุตสาห์ ด.ญ.ขวญัชีวา ยิ่งวงษ์ ด.ญ.วิลาวรรณ อุประ และด.ญ.สุจิตรา อาจ
วิชยั สว่นผู้บาดเจ็บนัน้มีประมาณ 10 รายต้องปฐมพยาบาลและดอูาการอย่างใกล้ชิด 

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าท่ีพบรถปาเจโร่คนัท่ีก่อเหตุ อยู่ในสภาพ
ไถลออกมาจากประตูโรงเรียนก่อนจะพุ่งขวางถนนหน้าไปชนอยู่กับต้นไม้บนเกาะกลางจนพัง
เสียหาย จากการตรวจสอบท่ีเบาะคนขับพบ นายบัวล าโง๊ะบุดดา อายุ 57 ปี ผู้ อ านวยการ
เช่ียวชาญ (ระดบั 9) ร.ร.บ้านวงัน า้ขาวชนปูถมัภ์ จ.หนองบวัล าภ ูนัง่หมดสตอิยู ่จงึรีบน าตวัออกมา
สง่ รพ.เชน่กนั 

   (เดลินิวส์ ฉบบัท่ี 23,619 วนัท่ี 12 มิ.ย. 2557) 
 

ลกัษณะของสารข้างต้น สามารถน ามาวิเคราะห์ตามแนวการอา่นเชิง
วิเคราะห์ คือ“มีลกัษณะตรงไปตรงมา ไม่มีเล่ห์เหล่ียมหรือเล่นลิน้หรือส านวนหรืออย่างใด ท่ีท าให้
ผู้ อ่านได้ความจริงมากท่ีสุด ท าให้ผู้ อ่านทราบข่าวได้โดยละเอียดทุกด้านทุกแง่ทุกมุมของ
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้เปรียบ เสมือนว่าผู้อ่านหนงัสือพิมพ์ฉบบันีไ้ด้ไปดขู่าวด้วยตนเองยงัท่ีเกิดเหตุ
ทีเดียว และได้ทราบรายละเอียดตา่งๆ อย่างจะแจ้งด้วยตวัของตวัเอง ไม่ต้องมีใครมาบอกเล่าอีก
ให้เปลืองเวลา อยา่งนีเ้รียกวา่ เป็นการเสนอขา่วอยา่งตรงไปตรงมา” 

 
3. การอา่นตีความ 

พิทยา ลิม้มณี  (2537 : 3) ได้ให้ความหมายของการอ่านตีความว่า  
“การอ่านตีความเป็นศิลปะ  การอ่านขัน้สงู ท่ีแสดงถึงความสามารถของผู้อ่านในการเข้าใจเนือ้หา
สาระ เจตนาและน า้เสียงของผู้ เขียนท่ีปรากฏในงานเขียน ทัง้ยังสามารถแสดงความคิดเห็น
สืบเน่ืองเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอา่นนัน้อยา่งคมคายลกึซึง้” 
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 ส่วนสนิท สตัโยภาส (2542 : 165) ได้ให้ความหมายของการอ่านตีความ
ว่า “การอ่านตีความเป็นการอ่านเพ่ือหาความหมายท่ีซ่อนเร้นหรือความหมายท่ีแท้จริงของสาร 
โดยพิจารณาข้อความท่ีผู้ เขียนมีเจตนาให้ผู้อ่านเกิดความคิดหรือรู้สึกอะไรนอกเหนือไปจากการรู้
เร่ือง” 

 ดังนัน้  จึงกล่าวไ ด้ว่า  การอ่านตีความหมายถึงการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ซึ่งผู้อ่านต้องรู้จกัใช้ความรู้ สติปัญญาท าความเข้าใจในทุก ๆ องคาพยพของเร่ืองท่ี
อ่านอย่างทะลุปรุโปร่ง ดงัท่ีหลายคนพูดว่า “อ่านเพ่ือหาความหมายท่ีซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัด” 
นัน่เอง 

 ตวัอยา่งการอา่นตีความ 

“สองคนยลตามชอ่ง คนหนึง่มองเห็นโคลนตม 

อีกคนตาแหลมคม มองเห็นดาวอยูพ่ราวพราย” 
ก.ตีความด้านเนือ้หา มีคนสองคนมองเข้าไปตามช่อง คนหนึ่ง

มองเห็นโคลนตม อีกคนหนึง่มองเห็นดวงดาวมากมาย 

ข.ตีความด้านน า้เสียง คนสองคนอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน หรือ
มองเห็นสิ่งเดียวกนัในขณะท่ีคนหนึง่เห็นว่าสิ่งนัน้ไม่มีประโยชน์ ไมมี่คณุคา่ แตอี่กคนหนึง่มองเห็น
ชอ่งทางท่ีจะน าสิ่งนัน้มาใช้ประโยชน์ สร้างคณุคา่และความส าเร็จให้แก่ตนได้ 

ตวัอยา่งการตีความส านวน ต าน า้พริกละลายแมน่ า้ 
ก.ตีความตามเนือ้หา น า้พริกท่ีเราโขลกได้นัน้มีปริมาณน้อยมากเม่ือ

เทียบกบัปริมาณของน า้ใน แม่น า้ ฉะนัน้ถ้าหากน าน า้พริกท่ีเราโขลกนัน้ไปเทลงในแม่น า้ก็ย่อมจะ
เป็น การสญูเปลา่เพราะ  จะไมส่ง่ผลอนัใดกบัแมน่ า้นัน้เลย 

ข.ตีความด้านน า้เสียง เตือนให้รู้จกัประมาณตนว่าจะท าอะไรก็ควรดู
ให้เหมาะสมวา่ผลท่ีจะได้รับ นัน้คุ้มคา่หรือไม่ 

 ตวัอยา่งการตีความข้อความ 

บัดนีพ้ัฒนาการของสังคมมนุษย์เติบโตรวดเร็วจนน่าเป็นห่วง 
โรงเรียนซึง่ควรเป็นสถาบนับม่เพาะให้คนเป็นคนดีของสงัคมนัน้ กลบักลายเป็นแหลง่ท่ีสะสมความ
ไม่ชอบมาพากลให้กับสังคมทัง้ในลักษณะท่ีตัง้ใจและไม่ตัง้ใจ ผู้คนพากันเห่อเอาลูกเล็กๆของ
ตนเองไปเข้าเรียนในโรงเรียนท่ีเหมากันเอาเองว่าเป็นสถาบนัท่ีมีช่ือเสียง ผู้ปกครองจ านวนมาก
ยอมควกัเงินก้อนโตเป็นค่าแป๊ะเจ๊ียะเพียงเพ่ือให้ลูกของตนมีโอกาสเข้าไปชูคออยู่ในสถานศึกษา
ช่ือดงัโดยลืมนึกถึงความเป็นจริงไปว่า การเอากรวดไปเข้าเคร่ืองเจียระไนเพชรนัน้ไม่อาจท าให้
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กรวดก้อนนัน้กลายเป็นเพชรท่ีมีราคา แตใ่นทางกลบักัน เพชรท่ีตกอยู่ในตมเม่ือมีคนตาถึงมีฝีมือ
หยิบมาเจียระไน เพชรนัน้ก็เปลง่แสงแวววามได้ 

ก.ตีความด้านเนือ้หา ความไมถ่กูต้องของการกระท าของโรงเรียนบาง
แห่ง ท่ีพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเสียเงินคา่แป๊ะเจ๊ียะ(เงินกินเปล่า) เพ่ือให้ลกูได้เข้าเรียนในโรงเรียนท่ีมี
ช่ือเสียง 

ข.ตีความด้านน า้เสียง เสียดสีว่าเปรียบเปรยถึงการจะเป็นคนดีหรือ
คนเก่งจะต้องดีและเก่งด้วยตวัของตนเอง ไม่ใช่เข้าไปเรียนเพราะใช้เงินแตไ่ม่ได้ใช้ความสามารถ
ของตนเอง 

สรุปได้วา่ ประเภทของการอา่นท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้นทัง้ 3 ประเภท คือ การอา่น
จบัใจความ การอ่านเชิงวิเคราะห์ และการอ่านตีความ เป็นการอ่านท่ีมีความส าคญัและสามารถ
ฝึกฝนให้เกิดเป็นทกัษะท่ีเช่ียวชาญได้ โดยท่ีการอ่านทัง้ 3 ประเภทท่ีกล่าวมา ได้เรียงล าดับตาม
ความยากในการฝึกปฏิบตัิ โดยควรเร่ิมจากการอ่านจับใจความ กระทัง่ถึงการอ่านตีความ โดย
สามารถใช้แนวทางข้างต้นในการฝึกปฏิบตัเิพ่ือให้เกิดความเช่ียวชาญตอ่ไป 

2.3.5 วิธีฝึกฝนและพัฒนาทักษะการอ่าน 
จไุรรัตน์ ลกัษณะศิริ (2540 : 85) ได้กล่าวถึงการพฒันาทกัษะการอ่านจะน าไปสู่

การอ่าน ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ผู้อ่านควรฝึกทกัษะการอ่านของตนเป็นประจ า ซึ่งมีวิธีการท่ี
นา่สนใจ ดงันี ้             

1. การอา่นแบบมีพฒันาการ (dynamic reading) 
 การอ่านแบบมีพัฒนาการ คือ การอ่านแบบท่ีได้รับการฝึกฝนแล้ว 

กล่าวคือ การอ่านในอนัดบัแรกของคนทัว่ไปจะอ่านเป็นค าๆ การอ่านลกัษณะนีเ้ป็นการอ่านท่ีช้า 
เพราะเม่ืออ่านจบค าหนึ่งๆ ผู้ อ่านก็จะ  พักสายตาครัง้หนึ่ง แล้วจึงอ่านค าต่อไป จากนัน้จึงพัก
สายตาอีก การท าเช่นนี ้ท าให้การล าดับความคิดไม่ต่อเน่ือง ฉะนัน้เพ่ือให้การล าดับความคิด
เป็นไปอยา่งตอ่เน่ืองและพฒันาก็ให้ใช้วิธีอ่านอยา่งเป็นกลุม่ค า โดยใช้นิว้มือ ปลายปากกา หรือสิ่ง
อ่ืนชีไ้ปท่ีปลายกลุ่มค านัน้ๆ แล้วใช้สายตาไล่ไปให้ทนัสิ่งท่ีชีน้ัน้ ในขัน้แรกพยายามใช้สายตาให้เร็ว
ขึน้ แล้วจึงคอ่ยมาพิจารณาความหมายจากกลุ่มค า ก็ให้พฒันาความเร็วของการใช้สายตามาเป็น
ประโยค และข้อความท่ีจบในบรรทัดตามล าดบัพร้อมกับฝึกจบัใจความส าคญัด้วย การฝึกอ่าน
แบบมีพัฒนาการนี ้ถ้าฝึกอย่างสม ่าเสมอจนเป็นปกติแล้ว จะท าให้อัตราความเร็วของการอ่าน
สงูขึน้ จนผู้อา่นอาจจะอา่นข้ามบรรทดัได้ 
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2. การอา่นแบบ SQ3R ยอ่มาจาก 

 S มาจากค าว่า survey หมายถึง การส ารวจเนือ้หากว้างๆ ซึ่งอาจใช้
วิธีการอา่นแบบคร่าวๆ (skimming) เพ่ือส ารวจเนือ้หาของหนงัสือนัน้ 

 Q มาจากค าวา่ question หมายถึง การตัง้ค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอา่นเพ่ือ
ค้นหาจดุหมายของเร่ืองนัน้ 

 3R มาจากค าท่ีขึน้ต้นด้วย R 3 ค า ตามล าดบั คือ 

 R ตวัแรก มาจากค าวา่ read หมายถึง การอา่นอยา่งรวดเร็ว 
 R ตวัท่ีสอง มาจากค าว่า recite หมายถึง การจ าข้อความตอนท้ายของ

ข้อความแรก เพ่ือจะเช่ือมตอ่กบัข้อความตอนต้นของข้อความตอ่ไป 

 R ตวัท่ีสาม มาจากค าว่า review หมายถึง การพยายามทบทวนเร่ืองท่ี
อา่นแล้วปรับใหมใ่ห้เป็นความคิดของตนเอง เพ่ือชว่ยจ า และความเข้าใจ 

ฉะนัน้การอ่านแบบ SQ3R เป็นวิธีการอ่านอีกวิธีหนึ่งท่ีจะช่วยให้การจับ
ใจความส าคญัของการอา่นให้อา่นเร็วขึน้ 

จากแนวคิดเร่ืองการพฒันาทกัษะการอ่าน พอจะเห็นได้ว่า การจะอ่านหรือ
การฝึกฝนอ่านแบบใดก็ตาม ต้องขึน้อยู่กบัความสามารถของผู้ อ่านว่าสามารถเข้าใจความหมาย
ของเร่ืองท่ีอ่านมากน้อยเพียงใด เพราะหากอ่านแล้วไม่สามารถเข้าใจเนือ้หาได้ทัง้หมด ก็จะท าให้
ประสิทธิภาพการอา่นลดลง ซึง่จะสง่ผลตอ่การแปลความหมายด้วย 

การอ่านนัน้สิ่งท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การท าความเข้าใจกับเร่ืองราวท่ีอ่านอย่าง
ครบถ้วน ดงันัน้ ผู้อา่นควรจะพิจารณาวา่ตนเองนัน้มีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด เชน่ สามารถจบั
ใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอา่นได้ สามารถตีความได้ สามารถประเมินคา่ได้ เป็นต้น 

การอ่านนัน้บางครัง้จะพบว่าผู้อ่านแต่ละคนแม้อ่านเร่ืองเดียวกนัก็เกิดความ
เข้าใจท่ีแตกต่างกนัได้ สิ่งท่ีเป็นปัจจยัเก่ียวกับตวัผู้อ่านท่ีส่งผลต่อความเข้าใจเก่ียวกับเร่ืองท่ีอ่าน
นัน้มีสาเหตจุากหลายปัจจยั เชน่ 

 1. ความสามารถด้านภาษาท่ีแตกต่างกัน ผู้ อ่านบางคนอาจท าความ
เข้าใจกบัค าศพัท์ และเร่ืองราวตา่งๆ ได้ทัง้หมด เข้าใจนยัแห่งความหมายท่ีผู้ เขียนต้องการส่ือสาร 
ในขณะท่ีบางคนอาจเข้าใจได้เพียงบางสว่น 

 2. มีวตัถปุระสงค์ในการอ่านท่ีแตกต่างกนั ฉะนัน้ประเด็นความสนใจใน
การรับรู้ข้อมลูยอ่มแตกตา่งกนัไปด้วย 
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 3. ประสบการณ์หรือภูมิหลังท่ีแตกต่างกัน อาจมีส่วนต่อการท าความ
เข้าใจเนือ้เร่ือง หรือมีผลต่อการรับรู้ข้อมูลของผู้ อ่านท่ีแตกต่างกัน โดยผู้ อ่านสามารถเช่ือมโยง
ประสบการณ์หรือความรู้เดมิท่ีมีอยูก่บัเร่ืองราวท่ีอา่น จะท าให้ผู้อา่นเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึน้ 

ดังนัน้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การเป็นนักอ่านท่ีดี ผู้ อ่านควรท า
ความเข้าใจกบัเร่ืองราวให้เกิดความชดัเจน สามารถหาค าตอบได้ตามวตัถปุระสงค์ท่ีตนเองก าหนด
ไว้ รวมทัง้รู้วตัถุประสงค์ การน าเสนอของผู้ เขียนด้วย ใฝ่รู้ท่ีจะอ่านเร่ืองราวต่างๆ โดยไม่จ ากัดท่ี
หนงัสือประเภทใดประเภทหนึ่ง หรืออ่านเฉพาะหนงัสือของบคุคลใดบคุคลหนึ่ง เพราะยิ่งอ่านมาก
ก็จะยิ่งท าให้บุคคลผู้ นัน้ได้รับประโยชน์มาก และยังท าให้พัฒนาความคิด มองเห็นมุมมองท่ี
แตกต่างของผู้ เขียนแต่ละคน สิ่งส าคญั คือ ผู้อ่านต้องสามารถจบัใจความส าคญัของเร่ืองให้ได้ 
โดยการไตร่ตรองข้อมลูให้ถ่ีถ้วน 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่า การอ่านนัน้เป็นสิ่งส าคญัต่อการพัฒนาตนเอง
และส่งผลตอ่การพฒันาสงัคม ผู้อ่านสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้จากการอ่านหนงัสือหรือ
งานเขียนประเภทตา่งๆ ซึง่การอ่านจะเกิดประสิทธิภาพได้นัน้ ผู้อ่านจงึควรมีความรู้ความเข้าใจใน
ด้านตา่งๆ ดงันี ้

 1. ต้องเข้าใจเร่ืองเก่ียวกบัหลกัการใช้ภาษาและความหมายของค าศพัท์
ตา่งๆ เพ่ือให้เข้าใจเนือ้เร่ืองท่ีผู้ เขียนน าเสนอ ภาษายงัเป็นสว่นหนึง่ท่ีชว่ยให้ผู้อา่นเกิดความซาบซึง้
ประทบัใจเร่ืองนัน้ๆ ได้อีกด้วย และอาจเป็นผลท าให้ผู้อา่นน าไปสร้างสรรค์งานเขียนได้ตอ่ไป 

 2. ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ ตีความ และประเมินค่าเร่ืองท่ี
อ่านได้ เพ่ือให้เข้าใจวตัถุประสงค์ของเร่ือง ซึ่งการท าความเข้าใจเร่ืองในแต่ละช่วงแต่ละตอนนัน้
อาจท าให้ผู้อ่านสามารถคาดเดาเร่ืองท่ีจะเกิดขึน้ต่อไปได้ด้วย ซึ่งจะท าให้ผู้อ่านวิเคราะห์เร่ืองได้
ง่ายขึน้ หากเกิดข้อสงสัยหรือมีมุมมองความคิดท่ีได้จากการอ่านแตกต่างกัน อาจจะน ามาเป็น
ประเดน็ในการสนทนาเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึง่กนัและกนั 

 3. มีความรู้รอบตวัดี หรือเป็นผู้ มีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะ
ในกรณีท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีอา่นจะท าให้ท าความเข้าใจกบัเร่ืองท่ีอา่นได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึน้ 

 4. การเลือกวิ ธีอ่านและบันทึกข้องมูล ท่ี เหมาะสม โดยจะต้อง รู้
วตัถปุระสงค์การอ่านของตนเองก่อนว่าจะอ่านไปเพ่ืออะไร เพราะจะมีสว่นในการก าหนดแนวทาง
ในการอา่น 

ความรู้ท่ีผู้อา่นจะต้องมีดงักลา่วนี ้จะชว่ยให้การอ่านเกิดประสิทธิภาพ ผู้อา่น
จ าเป็นต้องอาศยัทัง้ประสบการณ์ ความรู้รอบตวั รวมทัง้ความสามารถในกระบวนการคดิวิเคราะห์ 
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เพ่ือให้ประมวลข้อมลูตา่งๆ ท่ีได้รับจากการอ่านมาก่อให้เกิดเป็นความเข้าใจท่ีถกูต้องและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ตอ่ไปได้ 

โปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (2552 : 
174 - 175) ได้กล่าวถึงวิธีฝึกฝนและพฒันาการอ่านว่า การอ่านเป็นสิ่งท่ีท าได้ไม่ยาก แต่คนเป็น
จ านวนมากไม่ค่อยรักการอ่าน ดังนัน้ ผู้ ท่ีจะได้ช่ือว่าเป็นนักการอ่านท่ีดี ควรมีวิธีฝึกฝนและ
พฒันาการอา่น ดงันี ้

 1. สร้างนิสยัในการอ่านง่ายๆ คือ เร่ิมจากการหาหนงัสือ ท่ีตนเองชอบ 
หรือ สนใจมาเป็นตัวเร่ิมต้น เช่น นิตยสารดารา นวนิยายเด็ก หนังสือพิมพ์ วารสารท่องเท่ียว 
นิตยสารกีฬา เป็นต้นรวมถึงเว็บไซต์ข้อมลูหรือบทความตา่งๆ ท่ีมีเนือ้หาท่ีตนสนใจ เพราะหากเรา
เร่ิมจากสิ่งท่ีตนเองรักชอบเป็นพิเศษ จะท าให้อยากอา่นและทนอา่นได้นาน 

 2. เม่ือเร่ิมต้นฝึกนิสยัการอา่น จะพบวา่ตนเองอา่นได้ไมเ่ร็วนกั ต้องคอ่ยๆ 
พฒันาจากการอา่นบอ่ยๆ โดยฝึกตนเองให้อา่นทีละประโยค ไมใ่ชที่ละค า และอา่นรวดเดียวจนจบ
ยอ่หน้า 

 3. คอ่ยๆ อ่านวนัละเล็กละน้อยก่อนนอน เช่น อ่านเป็นเวลา 15 -30 นาที 
ก่อนนอนทกุคืนจนตดิเป็นนิสยั 

 4. พัฒนานิสัยรักการอ่านมาสู่จุดท่ี  มีหนังสือติดตัว ติดรถ หรือ ติด
กระเป๋า ไว้ตลอดเวลาเม่ือไหร่ท่ีมีเวลาว่าง หรือ ก าลงันัง่รออะไรก็ตาม ก็หยิบหนงัสือขึน้มาอ่านทกุ
ครัง้ไป 

 5. หลงัจากได้อ่านหนงัสือท่ีตนเองสนใจเป็นหลกัได้ระยะหนึ่งแล้ว ก็ลอง
อา่นหนงัสือแนวอ่ืน เพ่ือขยายขอบเขตความรู้ของตนเองให้กว้างขวางยิ่งๆ ขึน้ไป 

 6. ทกุครัง้ท่ีอ่านหนงัสือจบ ควรต้องทบทวนดสูารบญั อีกรอบเพ่ือให้เกิด
ความคิดรวบยอดว่า โดยรวมแล้ว หนังสือเล่มนัน้พูดถึงเร่ืองอะไรบ้าง และ ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ มี
ประเดน็ใดบ้างท่ีเราได้เรียนรู้จากหนงัสือเลม่นัน้จากท่ีไมเ่คยรู้มาก่อน 

 7. ทดลองน าความรู้ท่ีได้รับจากหนงัสือ ไปปฏิบตัิดใูนชีวิตประจ าวนั เช่น 
หากอ่านเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียว ก็ลองหาโอกาสไปเท่ียวสถานท่ีนัน้ๆ ด ูหากอ่านเก่ียวกับการ
ออกก าลังกาย ก็เร่ิมออกก าลังกายตามค าแนะน าในหนังสือดู เหล่านีเ้ป็นตัวอย่างของการน า
ความรู้ไปปฏิบตัจิริง จะท าให้รู้สกึสนกุกบั การอา่นมากขึน้ เพราะรู้สกึวา่อา่นแล้วได้น าไปใช้จริง 
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 8. เม่ือเกิดปัญหาใดๆขึน้ในชีวิต ให้เร่ิมต้นจากการเข้าร้านหนังสือ เข้า
ห้องสมุด หรือ เข้าอินเตอร์เน็ต ค้นหาดซูิว่ามีใครเคยเขียนเก่ียวกับปัญหาเดียวกับท่ีเราก าลงัพบ
เจอมาก่อนหรือไม ่

 9. บนัทึกผลการอ่านทกุครัง้ ตัง้แตท่ี่มาของหนงัสือ สาระส าคญัของเร่ือง 
ความคดิเห็นของผู้อา่น ฯลฯ 

จุไ ร รัตน์  ลักษณะศิ ริ  (2556 : 125 – 127) ) ไ ด้กล่าวถึ งวิ ธี ฝึกฝนและ
พฒันาการอา่นเพ่ือให้เป็น ผู้  “อา่นเป็น” ดงันี ้

1. เตรียมความพร้อม ทัง้ความพร้อมทางร่างกายและจิตใจ ด้านร่างกาย 
การอ่านจ าเป็นต้องใช้สายตามาก จึงควรตรวจสอบตนเองว่ามีปัญหาทางสายตาหรือไม่ เช่น 
สายตาสัน้ สายตายาว หรือสายตาเอียง ก็ควรแก้ไขความบกพร่องให้ตรงจดุ นอกจากเร่ืองสายตา
แล้วสุขภาพร่างกายมีส่วนส าคญั เพราะถ้ามีอาการไม่สบายย่อมมีผลท าให้ประสิทธิภาพในการ
อา่นลดลง  

ด้านจิตใจ หากมีปัญหากงัวล ความเครียด จะท าให้ขาดสมาธิ อาจแก้ไข
ด้วยการเปล่ียนสภาพแวดล้อมท่ีช่วยท าให้จิตใจผ่องใส บรรยากาศร่มเย็น สงบ ความร่ืนรมย์ท่ีได้
จากสภาพแวดล้อมอาจชว่ยให้ลืมความเครียดกงัวลในใจได้  

2. ฝึกคิด การคิดเป็นปัจจยัเบือ้งต้นของการเข้าใจการอ่านโดยไม่คิดจะ
เป็นการเสียเวลาเพราะหากไม่คิดก็ย่อมไม่เข้าใจและน าสิ่งท่ีอ่านไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ การคิดคือ
การมีปฏิกิริยาต่อสิ่งท่ีอ่าน โดยปกติเม่ือเราได้อ่านเรามกัไม่ปล่อยให้ตวัหนงัสือผ่านไปเฉยๆ เรา
มกัจะมีปฏิกิริยาพืน้ฐานท่ีสดุ คือ อารมณ์ เช่น รู้สึกชอบ - ไม่ชอบ หรือขัน้สูงขึน้คือ ความคิดเห็น 
เห็นด้วย-ไมเ่ห็นด้วย และถ้าฝึกฝนมากขึน้ เราควรจะคดิในเชิงเหตผุลวา่อารมณ์หรือความคิดเห็นท่ี
เรามีตอ่เร่ืองท่ีอา่นนัน้ เกิดขึน้เพราะเหตใุด  

3. อ่านมาก การจะ”อ่านเป็น” ได้ ควรอ่านหนังสือให้มาก และหลาย
ประเภท การมุ่งอ่านเฉพาะเร่ืองท่ีจ าเป็นต่อชีวิต หรือมุ่งอ่านเฉพาะเร่ืองท่ีชอบ จะเป็นการปิดกัน้
ตนเองจากการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ท าให้มีโลกทศัน์แคบ เพราะไม่ได้ฝึกคิดในการได้อ่านเร่ืองใหม่ๆ 
หากเป็นเช่นนีค้งไม่สามารถพฒันาเป็นผู้ ท่ีอ่านเป็น ท่ีมีเปา้หมายหนึ่งคือหวงัว่าการอ่านจะช่วยให้
ได้เรียนรู้สิ่งใหม ่พฒันาความคดิและเข้าใจสิ่งตา่งๆ ได้ง่ายขึน้ 

4. อ่านให้ได้ความ การอ่านเพ่ือให้เข้าใจด้วยวิธีการท่ีถูกต้อง จะช่วย
พฒันาเป็นผู้อ่านเป็นได้การอ่านท่ีถกูต้องนัน้ไมค่วรอ่านเป็นค าๆ แตค่วรอ่านให้ได้ความหมาย นัน่
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คือ ควรกวาดสายตาให้ได้ครัง้ละวลีหรือข้อความสัน้ๆ ควรฝึกการหยุดสายตาแต่ละช่วงเม่ือได้
ความหมายจากการอา่น  

5. จดบนัทึก การจดบนัทึกเป็นหลกัการท่ีใช้ได้ทัง้ในการฟังและการอ่าน 
ท่ีช่วยบนัทึกความจ าเพ่ือกลบัมาอ่านทบทวนใหม่ได้ การจดบนัทึกท่ีดีและเป็นระบบควรจดบนัทึก
ในกระดาษท่ีเตรียมไว้ โดยก่อนบนัทกึควรเขียนรายละเอียดเก่ียวกบัหนงัสือไว้ด้านบน เชน่เดียวกบั
การเขียนบรรณานุกรม และหากเป็นหนงัสือจากห้องสมุด ควรใส่เลขหมู่ของหนงัสือไว้ เพ่ือตอ่ไป
ต้องกลบัไปอา่นเพิ่มเตมิ จะได้ค้นหาหนงัสือได้ง่าย 

สรุปได้วา่ การจะเป็นนกัอ่านท่ีดีนัน้จะต้องเร่ิมต้นจากการสร้างนิสยัตนเองให้
รักการอ่าน โดยพยายามอ่านหนงัสือให้ได้ทกุประเภทและอ่านบอ่ยๆ จนเกิดเป็นนิสยั แล้วคอ่ยฝึก
การอ่านหนงัสือให้รวดเร็วกระทัง่สามารถจบัใจความ สรุปสาระส าคญัได้ และการอ่านในทุกครัง้
จะต้องมีจดุมุ่งหมายใน การอ่าน รวมทัง้มีการบนัทึกผลการอ่านทกุครัง้ ทัง้นีเ้พ่ือให้การอ่านบรรลุ
ตามจดุมุง่หมายท่ีตัง้ใจ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
อกัษร ธัญญะวานิช และปริญญา ปัน้สวุรรณ์ (2556 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง 

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 งานวิจยันีมี้
วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความส าคญัด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 2) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอ่านจับ
ใจความของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี ก่อน
และหลงัการจดัการเรียนรู้โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 และ 3) เพ่ือศึกษา
ความคิดเห็นของนกัศกึษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรีุ ท่ี
มีตอ่วิธีการฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความโดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏกาญจนบุรี ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 ได้มาโดยการสุ่มแบบ
เจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความส าคัญด้วย
วิธีการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 แบบทดสอบก่อน และหลงัเรียนเร่ืองการอ่าน
จับใจความส าคัญ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 สถิติท่ีใช้ในการวิจยัคือ คา่เฉล่ีย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
และคะแนนมาตรฐาน (t - test) ผลการวิจยัพบว่า 1. ค่าประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู้
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โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค   จิกซอว์ 2 เ ร่ืองการอ่านจับใจความ พบว่าค่า
ประสิทธิภาพ E1 เทา่กบั 80.06 และ คา่ E2 เทา่กบั 81.63 ซึง่มากกวา่สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้วา่แผนการ
จดัการเรียนรู้การอ่านจบัใจความส าคญัโดยใช้กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
จิกซอว์ 2 มีคา่ประสิทธิภาพสงูกว่า 80 / 80 2. นกัศกึษาท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 มีทักษะการอ่านจับใจความ หลังเรียน (post – test) 96 สูงกว่าก่อนเรียน 
(pre - test) ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัข้อท่ี 2 ท่ีก าหนดไว้โดยทกัษะการอ่านจบัใจความ
ของนกัศกึษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี หลงัเรียนด้วย
เทคนิคจิกซอว์ 2 สูงกว่าก่อนเรียน 3. นกัศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏกาญจนบุรี มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2 โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมากท่ีสดุ 

สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์ (2559 : 22-24) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาการสอนการ
อ่านแบบเน้นมโนทศัน์ร่วมกับกลวิธี อาร์ อี เอ พี เพ่ือพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาไทย
อยา่งมีวิจารณญาณของนกัศกึษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี การวิจยัครัง้นี ้
มีวตัถุประสงค์1) เพ่ือพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การสอนการอ่านแบบเน้นมโนทศัน์ 
ร่วมกับกลวิธีอาร์อีเอ พี เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของ
นกัศึกษาก่อนและหลงัได้รับการจดั การเรียนการสอนโดยใช้การสอนการอ่านแบบเน้นมโนทัศน์
ร่วมกับกลวิธีอาร์อีเอ พี  3) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมี
วิจารณญาณของนกัศึกษาท่ีได้รับการจดัการเรียนการสอนโดยใช้การสอนการอ่านแบบเน้นมโน
ทศัน์ร่วมกบักลวิธีอาร์อีเอ พีกบัการสอนแบบปกติกลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศกึษาชัน้ ปีท่ี 2 ปีการศกึษา
2556 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานีจ านวน 86 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แผนการจดัการเรียนการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทศัน์ร่วมกบักลวิธี
อาร์อีเอ พีแผนการจดัการเรียนรู้แบบปกติและ แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาไทย
อย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่ามชัฌิมเลขคณิต (X) ค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และทดสอบค่าที(t-test) ผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบการเรียนการสอนการอ่านแบบ เน้น
มโนทศัน์ร่วมกบักลวิธีอาร์อีเอ พีมีประสิทธิภาพไมต่ ่ากว่า 70/70 คือ มีประสิทธิภาพ 73.03/72.36 
2) ผู้ เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนการอ่านแบบเน้นมโนทศัน์ร่วมกบั
กลวิธีอาร์อีเอ พีมีความสามารถในการ อ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณสงูกว่าก่อนการทดลอง
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) ผู้ เรียนกลุ่มทดลองท่ีได้เรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการ



  109 

สอนการอ่านแบบเน้นมโนทศัน์ร่วมกบักลวิธีอาร์อีเอ พีมีความสามารถในการอา่นภาษา ไทยอย่าง
มีวิจารณญาณสูงกว่าผู้ เรียนกลุ่มควบคมุท่ีได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส า คญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

สรุปได้ว่า ทกัษะการอ่านท่ีประกอบด้วย การอ่านจบัใจความ การอ่านวิเคราะห์ และ
การอา่นตีความ เป็นทกัษะท่ีสามารถฝึกฝนให้เกิดความเช่ียวชาญได้โดยอาศยัเทคนิคตา่งๆ  

2.4 ทักษะการเขียน 
2.4.1 ความหมายของการเขียน 

การเขียนเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ความคิด และความต้องการของ
ผู้ เขียนไปสู่ผู้อ่านโดยผ่านลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งถ้าผู้อ่านสามารถค้นหาความหมาย และสามารถ
ตีความ กระทั่งท าความเข้าใจในงานเขียนนัน้ ๆ ได้ ก็จะท าให้ทราบวตัถุประสงค์ของผู้ เขียนว่า
ต้องการจะส่ือสารอะไร การเขียนเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการด าเนินชีวิต มีผู้ ให้ความหมายของ
การเขียนไว้ดงันี ้

สมพร มนัตะสตูร แพ่งพิพัฒน์ (2540 : 3) ได้ให้ความหมายว่า การเขียน คือ 
การส่ือสารความรู้ ความคดิ ทศันคต ิและอารมณ์เป็นตวัอกัษร 

สนิท สัตโยภาส (2541 : 205) ได้ให้ความหมายว่า การเขียน คือ การ
ติดตอ่ส่ือสารอย่างหนึ่งของมนุษย์ ท่ีมนษุย์พยายามถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึกออกมา
เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้ผู้ อ่ืนอา่นแล้วเข้าใจตามท่ีตนต้องการ 

กิตติชัย พินโน และอมรชัย คหกิจโกศล (2554 : 177) ได้ให้ความหมายว่า 
การเขียน คือการถ่ายทอดความรู้ ความคดิ ประสบการณ์ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรแทนถ้อยค า
ในภาษาพูด การเขียนเป็นการส่ือสารท่ีมีความคงทนถาวร สามารถใช้เป็นหลกัฐานอ้างอิง และ
สามารถตรวจสอบได้ การเขียนเป็นทกัษะท่ีเป็นทัง้ศาสตร์และศลิป์ เป็นศาสตร์เพราะการเขียนต้อง
ประกอบด้วยความรู้ หลักการ และวิธีการ สามารถเรียนรู้และถ่ายทอดได้ เป็นศิลป์เพราะต้อง
เลือกใช้ภาษาท่ีงดงาม ประณีต สามารถส่ือได้ทัง้อารมณ์ ความรู้ ความคิด ผู้ เขียนจึงต้องมีศิลปะ
ในการเขียน 

จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ (2556 : 169) ได้ให้ความหมายว่า การเขียนเป็นการ
ส่ือสารด้วยตวัอกัษรเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์ ข่าวสารและ
จินตนาการจากผู้ เขียนไปสู่ผู้อ่าน ทกัษะการเขียนนบัเป็นทกัษะท่ีเป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ กล่าวคือ 
การเขียนต้องใช้ภาษาท่ีงดงาม ประณีต สามารถส่ือได้ทัง้อารมณ์ ความรู้ ความคดิ จงึต้องใช้ศลิปะ
ในการเขียน ส่วนท่ีกล่าวว่าเป๋นศาสตร์เพราะ การเขียนทกุชนิดต้องประกอบด้วยความรู้ หลกัการ
และวิธีการ แตอ่ยา่งไรก็ตาม การเขียนก็เป็นทกัษะท่ีสามารถฝึกฝนได้ 
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สรุปได้ว่า การเขียน หมายถึง กระบวนการส่ือสารด้วยตวัอกัษรเพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ ความคดิ อารมณ์ ความรู้สกึ ประสบการณ์ จากผู้ เขียนไปสูผู่้อา่น การเขียนเป็นทกัษะท่ีเป็น
ทัง้ศาสตร์และศิลป์ คือ ต้องผ่านทัง้หลกัการ วิธีการ และความประณีต งดงาม เพ่ือส่ือความผ่าน
ตวัอกัษรไปยงัผู้อา่น ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้อา่นทราบวตัถปุระสงค์ของผู้ เขียนว่าต้องการจะส่ือสารอะไร 

2.4.2 ความส าคัญของการเขียน 
สนิท สตัโยภาส (2541: 205-206) กลา่วถึงความส าคญัของการเขียนไว้ดงันี ้

1. การเขียนมีความส าคญัในแง่ท่ีเป็นเคร่ืองมือส่ือสารของมนษุย์ ท่ีมนษุย์ใช้
ในการถ่ายทอดความรู้สกึนกึคดิและสตปัิญญาตอ่กนัและกนั 

2. การเขียนเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรม อันเป็นมรดกด้านภูมิ
ปัญญาของมนษุย์ 

3. การเขียนช่วยเผยแพร่ กระจายความรู้ ความคิดและข่าวสาร ได้อย่าง
กว้างไกลและรวดเร็ว 

4. การเขียนเป็นการบนัทึกทางสงัคมท่ีให้คณุค่า อ านวยประโยชน์มหาศาล
แก่ชนรุ่นหลงัทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

5. การเขียนสามารถสร้างความรักสามคัคีในมนษุยชาติได้ เม่ืองานเขียนนัน้
มีความหมายเพ่ือสร้างความเข้าใจ สร้างความรักเพ่ือมนษุย์ เป็นงานเขียนท่ีสร้างสรรค์สนัติสขุแก่
สงัคมโลก 

6. การเขียนสามารถยดึเป็นอาชีพท่ีส าคญัอยา่งหนึง่ได้ในปัจจบุนั 
7. การเขียนสามารถท าให้บุคคลประสบความส าเร็จในชีวิตได้ โดยเฉพาะ

ด้านการศกึษาเลา่เรียน 
คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551 : 178 - 179) ได้

กลา่วถึงความส าคญัของการเขียนไว้ดงันี ้

1. เป็นเคร่ืองมือส่ือสารอย่างหนึ่งของมนุษย์ การเขียนท าให้มนุษย์เรามีการ
ติดต่อส่ือสารกันตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มนุษย์ได้อาศยัการเขียนเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอด
ความคิด ความเข้าใจและประสบการณ์ของตนเองออกมาเสนอต่อผู้ อ่าน เช่น กา รเขียนจด
หมายถึงพอ่ แม ่คนรัก และถึงเพ่ือน 

2. เป็นเคร่ืองเก็บบนัทึกรวบรวมข้อมูล การเขียนช่วยให้มนุษย์สามารถเก็บ
บนัทึกรวบรวมข้อมลู เร่ืองราวตลอดจนถึงความประทบัใจท่ีตนได้มีประสบการณ์มาก่อน เช่น การ



  111 

บนัทึกประจ าวนั บนัทึกข้อความทรงจ าท่ีเราประทบัใจ ตลอดจนเร่ืองราวตา่งๆ ท่ีเราได้เคยประสบ
พบเห็นมา 

3. เป็นเคร่ืองถ่ายทอดวัฒนธรรม การเขียนเป็นการถ่ายทอดมรดกทาง
วฒันธรรมอย่างหนึ่ง เช่น วฒันธรรมทางภาษา วฒันธรรมทางดนตรี วฒันธรรมด้านการแต่งกาย 
วัฒนธรรมพืน้บ้านต่างๆ ก็ต้องอาศัยการเขียนเป็นเคร่ืองมือในการบรรยายเร่ือง บอกวิธีการ
ตลอดจนขัน้ตอนตา่งๆ เพ่ือถ่ายทอดจากสมยัหนึง่ไปสู่อีกสมยัหนึง่หรือจากคนรุ่นหนึง่ไปสูค่นอีกรุ่น
หนึง่ 

4. เป็นเคร่ืองมือพฒันาสตปัิญญา เน่ืองจากการเรียนรู้ทกุอยา่งต้องอาศยัการ
เขียนเป็นเคร่ืองมือส าหรับบนัทกึสิ่งท่ีได้ฟัง และได้อา่นและน าไปสูก่ารพฒันาสืบไป 

5. เป็นการแสดงออกซึ่งภูมิปัญญาของผู้ เขียน การเขียนเป็นสิ่งท่ีชีใ้ห้ผู้อ่าน
สามารถทราบได้ว่า ผู้ เขียนนัน้มีภูมิปัญญาในการเขียนเป็นอย่างไร มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้ภาษาตลอดจนโวหารตา่งๆ ได้เหมาะสมกบังานเขียนหรือไม่ 

สรุปได้ว่า คือ การเขียนมีความส าคญัอย่างยิ่งในการส่ือสาร เพราะสามารถเป็น
เคร่ืองมือในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และวฒันธรรม โดยบนัทึกไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
เพ่ือเป็นหลกัฐานจากมนษุย์รุ่นหนึง่ไปสูอี่กรุ่นหนึง่ 

2.4.3 วัตถุประสงค์ของการเขียน 
สนิท สตัโยภาส (2541: 206 - 207) ได้กลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของการเขียนซึ่งสรุป

ได้ 5 ประการ ดงันี ้

1. การเขียนเพ่ือเล่าเร่ือง คือ การเขียนเพ่ือบอกเล่าเร่ืองราว เหตกุารณ์หรือ
ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ให้ผู้อ่านได้รับรู้ เช่น การเขียนอตัชีวประวตัิ การเขียนข่าว การเขียน
สารคดี เป็นต้น 

2. การเขียนเพ่ืออธิบาย คือ การเขียนเพ่ือบอกวิธีการหรือวิธีกระท าการสิ่งใด
สิ่งหนึง่ เชน่ การตอนก่ิงมะมว่ง การท าปุ๋ ยหมกั เทคนิคการเขียนเร่ืองสัน้ เป็นต้น 

3. การเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็น เป็นการเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็น 
ทรรศนะ หรือความเช่ือของผู้ เขียนท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น การเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ หรือ
สงัคม ฯลฯ ซึง่การเขียนประเภทนีต้้องประกอบด้วยข้อเท็จจริงและการแสดงความคิดเห็นประกอบ
ของผู้ เขียน เชน่ บทความและบทวิจารณ์ เป็นต้น 
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4. การเขียนเพ่ือโฆษณา คือ การเขียนเพ่ือโน้มน้าวจูงใจหรือเชิญชวนให้
ผู้อ่าน สนใจในสิ่งท่ีเขียนถึง รวมทัง้การแนะน า เช่น การเขียนค าโฆษณา ค าขวญั เป็นต้น วิธีเขียน
เพ่ือโฆษณาควรเขียนให้สัน้ใช้ถ้อยค าคล้องจอง มีความแปลกใหม ่เพ่ือให้ผู้อา่นจดจ าได้รวดเร็ว 

5. การเขียนเพ่ือสร้างจินตนาการ คือ  การเขียนเพ่ือถ่ายทอดอารมณ์ 
ความรู้สกึ จินตนาการให้ผู้อา่นเกิดความรู้สึกคล้อยตามและเห็นภาพตามผู้ เขียน เชน่การเขียนเร่ือง
สัน้ นวนิยาย บทละคร กวีนิพนธ์ เป็นต้น วิธีเขียนเพ่ือสร้างจินตนาการ ผู้ เขียนต้องเลือกใช้ถ้อยค า
ภาษาอยา่งประณีต ละเอียดลออ ลกึซึง้    ใช้ภาษาท่ีท าให้เกิดภาพพจน์ได้ 

กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธ์ิ (2551 : 209 – 210) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการ
เขียนไว้ดงันี ้

1.การเขียนเพ่ือเล่าเร่ือง คือ การก าหนดเร่ืองราวท่ีเป็นล าดับอยู่แล้วมา
ถ่ายทอดเป็นข้อเขียน ผู้ เขียนต้องเลา่เร่ืองท่ีชวนให้อา่นและเห็นภาพเหตกุารณ์ ท าให้ผู้อา่นติดตาม
โดยตลอดเร่ือง ซึ่งก็ต้องมีกลวิธีเฉพาะประเภท เช่น การสร้างจดุสนใจเม่ือเร่ิมต้น และล าดบัเร่ือง
ตามเหตกุารณ์ก่อนหลงัแล้วจงึให้ภาพตามล าดบั เสนอข้อเท็จจริงตามเวลาและสถานท่ี เป็นต้น 

2. การเขียนเพ่ืออธิบาย ใช้กับข้อเขียนประเภทต าราหรือวิชาการมาก เป็น
การอธิบายแจกแจงข้อเท็จจริง ความรู้ อธิบายวิธีใช้ ไขปัญหา เพ่ือให้ผู้ อ่านเข้าใจ การเขียน
ประเภทนีต้้องค านึงถึงภาษาให้กระชบัรัดกมุ การล าดบัขัน้ตอนเหตกุารณ์ตามล าดบัก่อนหลงัหรือ
จากเหตสุู่ผล จากใกล้ไปสู่ไกล ถ้าหากอธิบายเป็นขัน้ตอนโดยแยกหวัข้อเป็น 1 2 3 ได้ ก็จะช่วยให้
ผู้อา่นเข้าใจได้ง่ายขึน้ 

3. การเขียนเพ่ือโฆษณาจูงใจ ผู้ เขียนจะใช้ภาษาเพ่ือโฆษณาจูงใจให้ผู้อ่าน
สนใจ ดงันัน้ จงึต้องใช้ภาษาท่ีจดจ าง่าย คล้องจองและสัน้กะทดัรัด แตต้่องสะดดุตาสะดดุใจผู้อ่าน 
เชน่ มีความแปลกใหม ่

4. การเขียนเพ่ือปลุกใจ เป็นการเขียนเพ่ือให้คนเกิดความเข้มแข็ง พร้อม
เพรียง เพ่ือให้คนเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ฮึกเหิม  เช่น บทความปลุกในให้รักชาติ 
บทความปลุกใจท่ีเป็นพระราชนิพนธ์รัชกาลท่ี 6 เป็นต้น ลักษณะข้อเขียนประเภทนี ้จะต้องใช้
ประโยคสัน้ๆ อาจมีการเน้นย า้และยกตวัอยา่งประกอบด้วยเพ่ือให้ชดัเจน 

5. การเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ หรือแนะน า เช่น 
บทความเชิงวิเคราะห์การวิจารณ์หนังสือ การแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ การเขียนประเภทนีต้้อง
ค านึงถึงข้อเท็จจริง แสดงให้เห็นได้ชดัเจน การใช้วิจารณญาณท่ีถกูต้อง ยตุิธรรม มีหลกัเกณฑ์ใน
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กรณีท่ีแจกแจง ผลดี ผลเสีย ข้อดี ข้อเสีย ควรจ าแนกและใช้เหตผุลท่ีด าเนินอยู่บนหลักเกณฑ์ท่ี
สมจริงเป็นส าคญั ข้อเขียนประเภทนีจ้ะใช้ภาษาเรียบง่ายกะทดัรัด 

6. การเขียนเพ่ือสร้างจินตนาการ เป็นการเขียนท่ีผู้ เขียนต้องการให้ผู้อ่านเกิด
จินตนาการคล้อยตามหรือเห็นสิ่งนัน้ๆ ด้วย จึงต้องใช้วิธีการสร้างภาพลกัษณ์เพ่ือจูงใจและสร้าง
ภาพให้ผู้อา่นอา่นแล้วเกิดจินตนาการได้ 

7. การเขียนเพ่ือเสียดสียัว่ล้อ เป็นการเขียนเพ่ือต้องการหยิบยกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ท่ีอาจเป็นสว่นบกพร่องในสงัคมมาแสดงความคิดเห็น เชน่ การกลา่วต าหนิ แตใ่ช้วิธีการพดูทีเล่นที
จริง ไม่รุนแรงเข้าลกัษณะหยิกแกมหยอก บางทีคนอ่านไม่เห็นสิ่งท่ีแฝงการเสียดสีไว้ก็มี การเขียน
ท านองนีม้กัพดูสิ่งท่ีเสียดสีในท านองตลก ประชดประชนั 

สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของการเขียนท่ีได้กล่าวมามีอยู่หลากหลายขึน้อยู่กับ
จดุประสงค์ของผู้ เขียน เชน่ เขียนเพ่ือเลา่เร่ือง เพ่ืออธิบาย เพ่ือโฆษณาจงูใจ เพ่ือปลกุ วตัถปุระสงค์
ท่ีเขียนต้องอาศัยกลวิธีท่ีเหมาะสมกับเนือ้หา ความสมบูรณ์ของข้อมูล ศิลปะการใช้ภาษา 
ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ การสร้างงานเขียนในแต่ละครัง้ ไม่จ าเป็นต้องมีเพียงวตัถุประสงค์
เดียว ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเปา้หมายท่ีต้องการในแตล่ะครัง้ 

2.4.4 องค์ประกอบของการเขียน 
คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยั

หอการค้าไทย (2541 : 138 - 139) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบของการเขียนดงันี ้

เนือ้หา คือ เนือ้เร่ืองหรือเร่ืองราวท่ีผู้ เขียนต้องการให้ผู้อ่านได้รับทราบ อาจ
เป็นเร่ืองของบคุคล เหตกุารณ์ สถานท่ี หรืออาจเป็นข้อคดิเห็น จินตนาการ อารมณ์ ความรู้สกึ ฯลฯ 
อยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งประกอบกนั 

ภาษา คือ ถ้อยค า ส านวนโวหารตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการเขียน ซึง่มีทัง้รูปแบบท่ีตรง
ตามหลกัภาษาและตามความนิยมของผู้ใช้ภาษา 

รูปแบบ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ รูปแบบร้อยแก้ว คือเขียนด้วยภาษาท่ีไม่
มีบงัคบัฉันทลกัษณ์ เช่น จดหมาย เรียงความ บนัทึก บทความ ฯลฯ และรูปแบบร้อยกรอง เป็น
รูปแบบท่ีต้องเขียนโดยอาศยัศิลปะและข้อบงัคบัทางด้านฉันทลักษณ์เป็นตวัก าหนด ได้แก่การ
เขียนบทกวีนิพนธ์ประเภทตา่ง ๆ เป็นต้น 

การเขียนจดัเป็นการส่ือสาร ดงันัน้การเขียนจึงต้องอาศยัองค์ประกอบเพ่ือ
ปรุงแตง่ให้ออกมาเป็น งานเขียน ซึ่งองค์ประกอบเหล่านัน้แบง่ออกได้ 3 ประการ คือ เนือ้หาท่ีจะ
เขียนภาษาท่ีใช้เขียนและกลวิธีใน การเขียน 
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2.4.5 หลักการเขียน 
สนิท ตัง้ทวี (2528 : 153) ได้กลา่วถึงหลกัส าคญัของการเขียนไว้ดงันี ้

1. ความรับผิดชอบ ผู้ เขียนจะต้องมีความรับผิดชอบในความถูกต้องของ
เนือ้หา แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตผุล มองเห็นปัญหาอย่างถ่ีถ้วนและลึกซึง้ มุ่งให้ผู้อ่านเกิด
ความรู้และทรรศนะท่ีดีงาม อนัล้วนแตเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผู้อา่นทัว่ไป 

2. ความประณีต ผู้ เขียนต้องมีความสุขุมรอบคอบในด้านการเสนอเนือ้หา
และด้านการใช้ภาษา พยายามขจดัข้อบกพร่องทัง้ปวงท่ีจะเป็นอปุสรรคในการส่ือสารให้หมดสิน้ 

3. ความชดัเจน ผู้ เขียนจะต้องใช้ค าท่ีมีความหมายเด่นชัด ใช้ประโยคท่ีไม่
ก ากวมหรือคลมุเครือ 

4. ความถกูต้อง ได้แก่การใช้ถ้อยคาภาษาให้ถกูต้องตามระเบียบของภาษา 
ถกูต้องตามความนิยม และเหมาะสมกบักาลเทศะ 

5. ความเรียบง่าย คือการใช้คาธรรมดาท่ีเข้าใจง่าย แต่มีผลกระทบต่อ
ความรู้สกึของผู้อา่นมาก 

6. ความกระชบั ความกระชบัคือการใช้ค าน้อย แต่สามารถกินความหมาย
หรือให้ความหมายได้กว้างไกล ชดัเจน มีน า้หนกั 

7. ความประทับใจ เกิดจากการท่ีผู้ เขียนเลือกใช้คาท่ีมีความหมาย และ
สามารถฝังลกึลงไปประทบัอยูใ่นจิตใจและความรู้สกึของผู้อา่น 

8. ความไพเราะ คือการละเว้นการใช้ถ้อยค าท่ีไม่สุภาพ หยาบคาย ไม่ใช้
ภาษาตลาด หรือแม้กระทัง่ภาษาตา่งประเทศ ท่ีอาจท าให้ผู้อา่นเกิดอาการ “ขดัห”ู ขึน้มาได้ 

บญุยงค์ เกศเทศ (2539 : 6 - 7) กลา่ววา่ การเขียนท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั เรียกว่า 
ลีลาและทว่งท านองเขียนเฉพาะตน ซึง่อาจเป็นท านองท่ีง่าย ปานกลาง และสงูตามล าดบั ท่ีส าคญั
ต้องมีหลกัเกณฑ์ยึดถือบ้าง เพ่ือบนัดาลให้ข้อเขียนของตนเป็นท่ีสนใจ ชวนติดตาม โดยอาจต้อง
พิจารณาในเร่ืองตอ่ไปนี ้

1. ความกระชบัในลีลาท่ีเขียน 

2. ความบริสทุธ์ิของถ้อยค า 
3. ถ้อยค ามีชีวิตและวิญญาณ 

4. การคดิถ้อยค าใหม ่

5. ความง่ายของถ้อยค าและประโยค 

6. ความสมัพนัธ์ระหวา่งถ้อยคากบัถ้อยค า ถ้อยค ากบัประโยค 
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7. การยกอทุาหรณ์ 

8. การอ้างค าคม สุภาษิต ค าพังเพย คติพจน์ มาสนับสนุนถ้อยค าหรือ
ข้อความ 

9. การใช้ถ้อยค าเปรียบเทียบ เทียบเคียงเพ่ือให้เกิดความเดน่ชดั 

10. การใช้ถ้อยค าแสดงภาพพจน์ 

กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธ์ิ (2551 : 211 – 213) ได้กล่าวถึงวิธีการเขียนเพ่ือน าไปสู่
วตัถปุระสงค์ของการเขียนท่ีหลากหลายดงันี ้

1. การเขียนเพ่ือให้ข้อมลูขา่วสาร 
 การเขียนเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงหรือความรู้

บางประการแก่ผู้อา่น รวมทัง้ การอธิบายเลา่เร่ืองราวเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ จะพบการเขียนประเภทนี ้
ได้ในต าราเรียนประวตัิศาสตร์ ข่าวบทวิเคราะห์ข่าว เป็นต้น ซึ่งแตล่ะชนิดก็มีท่วงท านองการเขียน
และการใช้ภาษาท่ีแตกตา่งกนั ผู้ เขียนจึงต้องรู้จกัวิธีการเขียนของข้อเขียนแตล่ะชนิด และเลือกใช้
แตล่ะท่วงท านองให้เหมาะสมกบัชนิดของการเขียน เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถจบัประเด็นและสาระได้
เตม็ท่ี วิธีการเขียนเพ่ือให้ข้อมลู ขา่วสารมีดงันี ้

1.1 เก็บข้อมลูขา่วสารท่ีผา่นมาในชีวิตให้มากท่ีสดุด้วยวิธีการตา่งๆ  
1.2 หาความรู้ประกอบให้กว้างขวางในเร่ืองท่ีน่าสนใจและเร่ืองท่ีต้อง

ฝึกปฏิบตังิานนัน้ๆ  
1.3 ต้องค านึงถึงข้อเท็จจริงให้มากท่ีสุด เพราะเป็นหวัใจของการให้

ข้อมลูขา่วสาร ทัง้ในเร่ืองของเวลา สถานท่ี เหตกุารณ์ 

1.4 ล าดบัความคิดให้ต่อเน่ืองเป็นระบบ เพ่ือช่วยให้งานเขียนเข้าใจ
ได้ง่ายขึน้ และล่ืนไหลได้ดี ชว่ยให้ประสิทธิภาพของงานเขียนดีขึน้ 

1.5 ใช้ภาษากะทัดรัด ชัดเจน เข้าใจง่าย และใช้ระดับภาษาให้
เหมาะสมกบัเนือ้หาและผู้ รับสาร 

1.6 การยกตวัอยา่งเปรียบเทียบ เป็นวิธีการหนึง่ท่ีจะชว่ยโยงเร่ืองไกล
ตวัให้ใกล้ตวัผู้อา่นมากขึน้ เร้าความสนใจให้ผู้อา่นตดิตามได้มากขึน้ 

2. การเขียนเพ่ือจงูใจหรือโน้มน้าวใจ 
 การเขียนเพ่ือจงูใจหรือโน้มน้าวใจ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความ

เข้าใจและรู้สึกตามท่ีผู้ เขียนต้องการ ท าให้ผู้อ่านเกิดความประทบัใจ มีความเห็นคล้อยตาม และมี
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ทศันคตท่ีิดีตอ่เร่ืองโดยเปา้หมายในการจงูใจประกอบด้วยการจงูใจเพ่ือให้คล้อยตาม การจงุใจเพ่ือ
เปล่ียนทศันคต ิกระตุ้นและ เร้าความรู้สกึ และการจงูใจเพ่ือเกิดการกระท า ซึง่มีวิธีปฏิบตัดิงันี ้

2.1 ควรบอกให้ทราบวา่จะชกัชวนให้ท าอะไร 
2.2 ควรอธิบายให้เข้าใจวา่สิ่งท่ีชกัชวนคืออะไร หรือเป็นอยา่งไร 
2.3 ควรชีใ้ห้เห็นว่า ถ้าท าตามท่ีชักชวนจะก่อให้เกิดผลดีต่อตนและ

สว่นรวมอยา่งไร  
2.4 อาจจะชีใ้ห้เห็นผลเสียท่ีจะเกิดขึน้ ถ้าไมท่ าตามท่ีชกัชวน 

2.5 ควรให้รายละเอียดตา่งๆ ให้มากพอท่ีจะท าให้ผู้ รับสารชกัชวนกระท า
ตามได้ ถ้าเห็นด้วย 

2.6 ในการชกัชวน ไมค่วรเป็นการบงัคบัให้ท าตาม ควรเปิดโอกาสให้ผู้ รับ
การชกัชวนคดิตกลงด้วยตนเองวา่ ควรจะท าตามหรือไม่ 

 การเขียนจงูใจ อาจใช้วิธีการให้เหตผุลท่ีเป็นข้อเท็จจริง เร้าอารมณ์ หรือ
ใช้บุคลิกหรือช่ือเสียงส่วนตัวเป็นเคร่ืองจูงใจ หรือการใช้วิธีการเสนอแนะ เพ่ือหลีกเล่ียงความ
คดิเห็นโต้แย้งก็ได้ 

3. การเขียนเพ่ือให้ความบนัเทิง 
 การเขียนเพ่ือให้ความบนัเทิง มุง่ให้ความสนกุสนานเพลิดเพลิน ให้ความ

ผ่อนคลาย มุ่งสร้างจินตนาการเป็นหลกั ซึ่งมีทัง้ลกัษณะท่ีคล้ายหรือเหมือนกับภาษาท่ีใช้ในการ
เขียนเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร เพราะเป็นการเขียนเล่าเร่ืองจากความจริงท่ีเกิดขึน้ แต่แตกต่างกันใน
วิธีการน าเสนอเนือ้หา เพราได้เพิ่มเตมิ ตดัตอน ดดัแปลงความจริงบางส่วนไปตามจินตนาการของ
ผู้ เขียนบ้าง โดยการใช้ส านวนโวหารเพ่ือให้เกิดภาพพจน์และการพรรณนาต่างๆ จึงเกิดความ
แตกตา่งจากาการเขียนสารัตถคดี นอกจากนัน้ยงัมีบางสว่นท่ีมีลกัษณะของการเขียนเพ่ือโน้มน้าว
ใจมาประกอบด้วย ทัง้นีเ้พ่ือโน้มน้าวใจให้เกิดความเข้าใจ เห็นใจ สงสารตวัละคร หรือการด าเนิน
ชีวิตตามเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ด้วย การเขียนบนัเทิงคดีจึงเป็นลกัษณะการเขียนท่ีต้องมีองค์ประกอบ
หลายอย่าง ทัง้การมีข้อมลูจากความจริงหรือชีวิตจริง การใช้จินตนาการ ภาษาและถ้อยค าในการ
เขียนเชิงพรรณนาให้เกิดความสละสลวย ประทบัใจ และโน้มน้าวใจผู้อ่านให้เกิดความสนุกและ
ชว่ยตดิตามตัง้แตต้่นจนจบด้วย 

สรุปได้ว่า หลกัการเขียนท่ีดีนอกจากผู้ เขียนจะต้องมีความรับผิดชอบใน
สิ่งท่ีตนเขียนแล้วความประณีต ความชดัเจน ความถกูต้อง ความเรียบง่าย ความไพเราะและความ
กระชบัในเร่ืองของการใช้ถ้อยค าภาษา ก็มีส่วนส าคญัในอนัท่ีจะให้ผู้อ่านเกิดความประทบัใจใน
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ผลงานเขียนนัน้ ๆ อีกด้วย และ การเขียนด้วยวิธีการตา่งๆ จะเป็นสว่นหนึง่ท่ีน าไปสู่การพฒันางาน
เขียนให้สามารถส่ือสารไปยงัผู้อา่นได้อย่างดี แม้วา่ผู้ เขียนแตล่ะคนจะมีวิธีการท่ีแตกตา่งกนั แตส่ิ่ง
ท่ีผู้ เขียนต้องค านึงถึงคือวตัถุประสงค์ของ การเขียน และโครงเร่ืองท่ีได้ก าหนดไว้ ทัง้นีเ้พ่ือให้การ
น าเสนอเร่ืองราวเป็นไปอยา่งมีล าดบัขัน้ตอน ส่ือสารไปยงัผู้อา่นได้ง่าย 

2.4.6 ลักษณะของงานเขียนที่ดี 
โปรแกรมภาษาและวฒันธรรมไทย มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย  (2552:187 - 

188) ได้กลา่วถึงลกัษณะของงานเขียนท่ีดีดงันี ้

1. มีจุดมุ่งหมายในการเขียนท่ีชัดเจน ในการเขียนแต่ละครัง้ผู้ เขียนต้อง
ก าหนดจดุมุง่หมายให้แนน่อนวา่จะเขียนเร่ืองอะไร เพ่ืออะไร การก าหนดจดุมุง่หมายท่ีแนน่อนและ
ชัดเจนของผู้ เขียนจะช่วยให้งานเขียนนัน้ ตรงไปสู่ทิศทางท่ีต้องการไม่เปะปะ จนท าให้เร่ืองไม่
ชดัเจน สบัสนขาดน า้หนกั 

2. มีเอกภาพ ในการเขียนแต่ละครัง้ ผู้ เขียนจะต้องวางโครงเร่ือง และ
ด าเนินการเขียนตามโครงเร่ืองนัน้อย่างเคร่งครัด จะช่วยให้เร่ืองมีขอบเขตจ ากัด มีเป้าหมายและ
ความหมายท่ีชดัเจน ไมถ่กูสิ่งท่ีอยูน่อกขอบเขตของเร่ืองมาท าให้ขาดความเป็นเอกภาพไป 

3. มีสมัพนัธภาพ คือ การยึดอยู่ด้วยกัน สมัพนัธภาพเป็นคณุสมบตัิท่ีส าคญั
ของงานเขียนเพราะ ถ้าหากงานเขียนไม่มีสมัพนัธภาพ ผู้อ่านย่อมจะเข้าใจความคิดของผู้ เขียนได้
ยาก การวางโครงเร่ืองจะช่วยให้เกิดสมัพนัธภาพ เพราะจะช่วยจดัระเบียบความคิด ความคิดไม่
ขาดตอน ไมมี่ความคลมุเครือ ไมส่บัสน และไมมี่ตอนใดท่ีไร้ผล 

4. มีความกระจ่าง การท าให้ผู้ อ่านเข้าใจเร่ืองได้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ เขียน ผู้ เขียนจะต้องเขียนเร่ืองนัน้ให้กระจ่างชดัเจน ซึ่งกระท าได้ 2 ประการ คือ ถ้าจ าเป็นต้องใช้
ศัพท์เทคนิคหรือ ศัพท์ยากก็ต้องให้ค าจ ากัดความให้ชัดเจน และกล่าวถึงเร่ืองทุกเร่ืองอย่างมี
เหตผุลโดยขึน้อยูก่บัข้อเท็จจริงและการอ้างอิง 

5. มีรูปแบบการเขียนเหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย และเนือ้หา งานเขี ยน
โดยทัว่ไปแบง่กว้างตามลกัษณะเนือ้หาออกเป็น 2 ประเภท คือ สารคดี และบนัเทิงคดี ถ้างานเขียน
ใดมุ่งแสดงความรู้ ความคิด ความจริงและเหตผุล ก็จดัเป็นงานเขียนประเภทสารคดี หากงานใด
มุง่ความเพลิดเพลิน เป็นเร่ืองสมมตุขิึน้ หรือใช้จินตนาการสร้างสรรค์ขึน้ ก็จดัเป็นงานเขียนประเภท
บนัเทิงคดี 



  118 

ผู้ เขียนต้องเลือกรูปแบบมาใช้ให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายและเนือ้หาท่ี
ต้องการน าเสนอเนือ้หาบางอยา่งอาจเสนอหรือส่ือได้หลายรูปแบบ เชน่ เร่ืองอบุตัภิยั อาจเขียนเป็น
บทความ ความเรียง ปกิณกะ หรืออาจเสนอในรูปเร่ืองสัน้ บทละคร นวนิยาย ก็ได้ 

6. มีเนือ้หาดีและรายละเอียดเด่นชดั ผู้ เขียนทุกคนย่อมมีความต้องการให้
เร่ืองท่ีตนเขียนมีเนือ้หาดีรายละเอียดเดน่ชดั เพ่ือให้ได้งานเขียนท่ีผู้อ่านยอมรับ แตถ้่าผู้ เขียนขาด
ข้อมูล ไม่มีการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม เนือ้หาท่ีเขียนก็จะอ่อนหรือผิดพลาดจากข้อเท็จจริง 
รายละเอียดท่ีน ามาเสริมก็จะเป็นลกัษณะธรรมดา ไม่เดน่ชดั อนัมีผลให้งานเขียนนัน้ ไม่เร้าความ
สนใจ และอาจไมช่ว่ยผู้อา่นไมเ่ข้าใจ ประทบัใจเทา่ท่ีควร 

7. มีจินตนาการท่ีสอดคล้องกบัเนือ้หา มนษุย์มีจินตนาการมากบ้างน้อยบ้าง
กนัทกุคนและตา่งก็สนใจใคร่รู้จินตนาการของผู้ อ่ืน ยิ่งเป็นจินตนาการท่ีสนกุสนาน ต่ืนเต้นเร้าใจ ก็
ยิ่งชอบจินตนาการจะมีส่วนในงานเขียนแตล่ะประเภทไม่เท่ากนั การใช้จินตนาการไม่เหมาะสมก็
จะท าลายลกัษณะท่ีดีของงานเขียนได้ เช่น งานเขียนประเภทสารคดีถ้าใช้จินตนาการมากเกินไป
อาจท าให้ความน่าเช่ือถือน้อยลง หรืองานเขียนประเภทบนัเทิงคดีมีจินตนาการน้อยก็จะท าให้เร่ือง
จืดชืด ไมส่นกุ เป็นต้น 

8. มีภาษาถกูต้องเหมาะสม งานเขียนท่ีดีต้องมีความถกูต้องเหมาะสมในการ
ใช้ภาษาตัง้แตก่ารเขียนค าให้ถูกต้อง เลือกค าให้ได้ตรงตามความหมายท่ีต้องการ รู้จกัการหลาก
ค าคือไม่ใช้ค าซ า้ๆ ในท่ีใกล้ ๆ กนัจนเกิดความเบื่อหน่าย การแบง่วรรคตอน การเรียงล าดบัค าใน
ประโยคถกูต้องตามต าแหนง่หน้าท่ี การเข้าประโยค การรู้จกัเลือกใช้ส านวน ค าพงัเพย สภุาษิต ค า
คม ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ เนือ้หาการรู้จกัเลือกใช้ระดบัภาษาให้เหมาะสมกับประเภทและ
จดุมุง่หมายของงานเขียน 

9. มีความน่าพอใจชวนติดตาม งานเขียนท่ีมีคณุลกัษณะดงัท่ีกล่าวมาแล้ว
นัน้ ย่อมเป็นงานเขียนท่ีน่าเช่ือถือ อาจถือได้ว่าเป็นงานเขียนท่ีดีได้ แต่อาจไม่ชวนให้ติดตามก็ได้ 
การท่ีจะส่ือความคิดได้ดีนัน้ต้องท าให้ผู้อ่านสนใจ พอใจ ประทบัใจ การเขียนท่ีดีมีประสิทธิภาพ
จะต้องประกอบด้วยความตัง้ใจ ความสนใจความปรารถนา และการกระท า กล่าวคือ ต้องเรียก
ความตัง้ใจจากผู้อ่านแล้วต้องท าให้ผู้อ่านสนใจ เพ่ือวา่จะได้อยากอ่าน และบางทีอาจจะท าให้เกิด
การกระท าตามมาคือเห็นด้วยหรือไมเ่ห็นด้วย 

ลกัษณะของผู้ เขียนท่ีดี 

กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธ์ิ (2551 : 220 – 223) ได้กล่าวถึงลกัษณะของงานเขียนท่ี
ดี ดงันี ้
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1. มีเอกภาพ ผู้ เขียนจะต้องก าหนดวตัถุประสงค์การเขียนให้ชดัเจน เพราะ
การเขียนเร่ืองหนึ่งๆ นัน้จะต้องมีวตัถปุระสงค์หลกัท่ีส าคญัท่ีสดุเพียงประการเดียว และมีใจความ
ส าคยัหรือใจความหลกัเพียงใจความเดียว ซึ่งผู้ เขียนจะต้องเขียนรายละเอียดของเร่ืองเพ่ือขยาย
ใจความส าคญัหรือวตัถปุระสงค์นัน้ให้เดน่ชดัขึน้ สะท้อนให้เห็น ความคดิท่ีผู้ เขียนต้องการจะส่ือได้
อยา่งชดัเจน 

2. มีสารัตถภาพ ผู้ เขียนจะต้องสร้างงานเขียนท่ีมีเนือ้หาท่ีสมบูรณ์ กระจ่าง
ชดั สนบัสนนุวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ให้ชดัเจนยิ่งขึน้ ไมเ่ขียนข้อมลูท่ีไมก่่อประโยชน์กบัประเด็นท่ี
ต้องการน าเสนอ เพราะอาจท าให้ผู้อา่นเกิดความสบัสน 

3. มีสัมพันธภาพ ผู้ เขียนจะต้องสร้างความสัมพันธ์ของเร่ืองราวหรือความ
ต่อเน่ืองของเร่ืองในแต่ละ ย่อหน้า และความสัมพันธ์ระหว่างย่อหน้าต่างๆ โดยค านึงถึง
วตัถปุระสงค์ของการน าเสนอเป็นส าคญั ดงันัน้การใช้ค าหรือข้อความเช่ือมต่อ จึงเป็นสิ่งส าคญัท่ี
จะท าให้ผู้อา่นอา่นแล้วไมเ่กิดความสะดดุหรือในบางครัง้อาจเขียนเป็นข้อๆ ก็ได้ ขึน้อยูก่บัฃกัษณะ
เนือ้หา รูปแบบการเขียน และกลวิธีการน าเสนอ 

4. มีความน่าสนใจ การเขียนเร่ืองให้มีความน่าสนใจ อาจค านึงถึงการ
น าเสนอเร่ืองท่ีมีความเป็นปัจจุบนั สารประโยชน์ของเร่ือง เขียนเร่ืองท่ีสร้างอารมณ์สุนทรีย์ให้กับ
ผู้ อ่านหรืออ่ืนๆ โดยต้องค านึงถึงองค์ประกอบร่วมหลายประการ เช่น ศิลปะการใช้ภาษา 
กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น ดงันัน้ ผู้ เขียนจึงต้องสร้าง   ความน่าสนใจให้เกิดขึ น้ตัง้แต่การตัง้ช่ือเร่ือง 
การด าเนินเร่ืองตัง้แตต้่นจนจบ เพ่ือดงึดดูความสนใจของผู้อา่น 

โสภณ สาทรสมัฤทธ์ิผล (2555 : 79-80) กลา่ววา่ งานเขียนท่ีดีนัน้นอกจากศิลปะ
การ ใช้ภาษาแล้วยงัต้องค านงึถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ ดงันี ้ 

1. มีความคิดสร้างสรรค์ งานเขียนท่ีควรสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ท่ีดีและมี
ประโยชน์ไม่จ าเป็นต้องเป็นเร่ืองหรือรูปแบบท่ีแปลกใหม่เสมอไป แต่จะต้องส่ือสารท่ีเป็นไปใน
ทางบวกมากกวา่มุง่ยยุงสง่เสริมในทางท่ีไมดี่แก่ผู้อา่น  

2. มีความชัดเจน งานเขียนท่ีจะส่ือสารได้ตรงกันระหว่างผู้ เขียนกับผู้ อ่าน 
ควรจะต้องมีความชัดเจนทัง้เร่ืองการใช้ค าให้ถกูต้องตรงความหมาย และการใช้ภาษาท่ีไม่ก ากวม
หรือชวนให้ตีความได้ หลายประเดน็  

3. มีเอกภาพ การเขียนท่ีต้องค านึงถึงเอกภาพ หมายถึง ความเป็นหนึ่งเดียว
ของเนือ้หา ภายในเร่ืองไม่ว่าจะเป็นเอกภาพในย่อหน้าหรือเอกภาพของภาพรวมของเนือ้เร่ือง 
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ผู้ เขียนท่ีดีต้องไม่หยิบ เร่ืองท่ีไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับเนือ้หามาปะปนในงานเขียนจนท าให้ผู้ อ่าน
สบัสน  

4. มีสัมพันธภาพ หากเนือ้ เ ร่ือง ท่ี เราเ ขียนมีความยาวหลายย่อหน้า 
จ าเป็นต้องเช่ือมความแตล่ะย่อหน้าให้สมัพนัธ์ต่อเน่ืองกนั ระมดัระวงัอย่าให้เนือ้หาสลบัไปมาอนั
จะท าให้เข้าใจยาก หากจะให้งานเขียนประณีตก็ควรรู้หลกัการโครงเร่ืองให้ดีด้วย  

5. มีสารัตถภาพ การเขียนท่ีมีการเน้นส่วนส าคญัของเนือ้หาหรือเรียกว่ามีสา
รัตถภาพนัน้ สามารถกระท าได้โดยการหาข้อความท่ีเหมาะสมมาสนับสนุนความคิดส าคญัเป็น
การช่วยเพิ่มน า้หนักให้อ่านคล้อยตามมากยิ่งขึน้ หรืออาจใช้วิธีเน้นย า้ประเด็นหลกัในตอนท้าย
เร่ืองเป็นการสรุปก็ได้ 

สรุปได้ว่า ลักษณะของงานเขียนท่ีดีต้องประกอบด้วยการมีจุดมุ่งหมาย มี
เอกภาพ มีสารัตถภาพมีสัมพันธภาพ มีความน่าสนใจชวนติดตาม ตลอดจนมีการใช้ภาษาท่ี
ถกูต้อง เว้นวรรคตอนชดัเจน และมีเนือ้หาสาระท่ีนา่สนใจชวนตดิตาม 

2.4.7 การพัฒนาทักษะการเขียน 
สนิท สตัโยภาส (2542 : 207-208) ได้ให้ข้อท่ีควรศกึษาเป็นขัน้ตอนไว้ 3 ขัน้ดงันี ้

 1. ขัน้ก่อนเขียน เป็นขัน้เร่ิมแรกท่ีผู้ เขียนคิดจะเขียน และเม่ือคิดว่าจะ
เขียนอะไรแล้วผู้ เขียนควรเตรียมการก่อนท่ีจะเขียนเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ศกึษารูปแบบและหลงัการเขียนงานประเภทนัน้ๆ ก่อน 

1.2 ค้นคว้าหาข้อมลูท่ีใช้ในการเขียน 

1.3 เขียนโครงเร่ืองคร่าวๆ ของเร่ืองท่ีจะเขียนไว้ก่อน 

 2. ขัน้ลงมือเขียน หลงัจากท่ีได้เตรียมการต่างๆ ในขัน้ท่ี 1 พร้อมแล้ว ก็
เร่ิมลงมือเขียนเร่ืองท่ีจะเขียนได้ ซึ่งในขัน้ท่ี 2 นี ้ผู้ เขียนควรน าโครงเร่ืองท่ีวางไว้มาเขียนขยายให้
เป็นเร่ืองเป็นราว ให้มีเนือ้หา ใจความ รูปแบบท่ีสมบูรณ์ อาจมีการยกตวัอย่างประกอบเพ่ือให้
นา่เช่ือถือด้วยก็ได้ 

 3. ขัน้หลังเขียน คือ การตรวจทานด้วยการอ่านหลายครัง้ เพ่ือค้นหา
ข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ เช่น ใช้ค าผิด ไม่เหมาะสม วรรคตอนผิด ประโยคไม่สมบรูณ์ ซึ่งในขัน้นี ้
จะเป็นการแก้ไขให้งานเขียนมีความถกูต้องสมบรูณ์มากท่ีสดุ 

สรุปได้ว่า ขัน้ตอนในการเขียนทัง้ 3 ขัน้ตอนจะช่วยให้การเขียนในแต่ละครัง้
ครบถ้วน และเป็นระเบียบในการตรวจสอบสว่นประกอบสว่นตา่งๆ ท่ีปรากฏในงานเขียนได้ง่ายขึน้  
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2.4.8 หลักการใช้ภาษาในการเขียน 
งานเขียนทกุประเภท นอกจากผู้ เขียนจะให้ความส าคญักับเนือ้หา รูปแบบ และ

กลวิธีการเขียนแล้ว ภาษาเป็นสิ่งส าคญัมากอย่างหนึ่งท่ีจะช่วยให้ผู้ เขียนถ่ายทอดข้อมูลต่ างๆ 
ออกมาให้ตรงกับความรู้สึก นึกคิด เพราะหากเลือกใช้ภาษาได้ดีและจะท าให้ส่ือความหมายได้
ตามต้องการ และท าให้ผู้อ่านเข้าใจไปในทางเดียวกับผู้ เขียนด้วยเช่นกัน ผู้ เขียนจะต้องค านึงถึง
การเลือกใช้ภาษาในประเดน็ตา่งๆ (สรัุตน์ ศรีราษฎร์ และคณะ. 2542 : 15-24) ดงันี ้

1. การใช้ค า 
 การใช้ค ามีหลกัการพิจารณาดงันี ้

1.1 ความถูกต้อง การใช้ภาษาควรระมัดระวังให้ถูกต้องทัง้ในด้าน
ความหมาย และหน้าท่ีของค า รวมทัง้กาลเทศะหรือระดับของภาษา ตลอดจนการสะกดค า
ผิดพลาด เน่ืองจากเป็นองค์ประกอบส าคญัในการส่ือความหมาย 

1.2 ความชัดเจน การใ ช้ภาษาเ พ่ือการ ส่ือสารควรค านึ งถึ ง
ความหมายท่ีชดัเจน กระจ่างแจ้งในเนือ้ความ เพ่ือมิให้ผู้อ่านเกิดความสบัสนหรือเข้าใจผิดหรือไม่
เข้าใจเลย 

1.3 ความสละสลวย การใช้ภาษานอกจากจะส าคญัท่ีความถูกต้อง
ชดัเจนแล้วความสละสลวยก็เป็นอีกสิ่งท่ีต้องค านึงถึงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน นัน่คือภาษาท่ีใช้ทัง้
การพดูและการเขียนควรจะไพเราะ ร่ืนห ูมีความงดงาม นา่อา่น นา่ฟัง 

ประทีป วาทิกทินกร (2514,10-19) ได้กล่าวถึงการเลือกค ามาใช้ให้ถูกว่า มีหลกั
ควรยดึถือดงันี ้

1. เลือกค าให้ตรงความหมาย คือ เลือกใช้ค าท่ีมีความหมายตรงท่ีสุดและ
ถกูต้องท่ีสดุ 

2. เลือกค าให้เหมาะสม 

2.1 การใช้ค าให้เหมาะสมกับกาลเทศะ คือ จะต้องรู้ว่าในโอกาสใดและ
สถานท่ีเชน่ไร จะใช้ค าอยา่งไรจงึจะเหมาะสม 

2.2 การใช้ค าให้เหมาะสมกบับคุคล คือ จะต้องใช้ค าให้เหมาะกบับุคคล 
ค าบางค าจะใช้ได้กบับคุคลบางระดบัเท่านัน้ 

2.3 การใช้ค าให้เหมาะกับข้อความ คือ ค าบางค าจะเหมาะกบัข้อความ
อยา่งหนึง่ก็ได้ ทัง้ๆท่ีความหมายไมต่รงกนั ฉะนัน้จงึต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม 
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3. ใช้ค าให้ชดัเจน 

3.1 การใช้ค าท่ีรู้จกักนัดีอยู่แล้ว คือพยายามใช้ค าท่ีคนสว่นมากเข้าใจกนั
เป็นอยา่งด ี

3.2 การใช้ค าท่ีเป็นส่ือสร้างความเข้าใจ คือ พยายามใช้ค าท่ีท าให้ผู้ อ่าน 
ผู้ ฟังนึกเห็นภาพและเข้าใจได้ชดัเจน ค าเหล่านี ้ได้แก่ ค าท่ีแสดงภาพ ค าท่ีแสดงอาการ และค าท่ี
รู้สกึมีเสียง 

3.3 การใช้ค าท่ีหมดจด คือ ใช้แล้วให้ได้ความรู้สกึ 

4. ใช้ค าให้มีน า้หนกั 

4.1 การใช้ค าเทา่ท่ีจ าเป็น คือ ไมใ่ช้ค าฟุ่ มเฟือย 

4.2 การใช้ค าเปรียบเทียบ ค าพงัเพย และภาษิต ค าประเภทนีเ้ป็นค าหรือ
ข้อความท่ีมีความหมายหนักแน่นเป็นท่ีเข้าใจกันดีอยู่แล้ว หากน ามาใช้ก็จะช่วยให้ข้อความ
กะทดัรัดและมีน า้หนกัขึน้ 

4.3 การใช้ค าซ า้ๆ กัน คือ ใช้ค าค าเดียวกันหลายๆ ครัง้ในข้อความเพ่ือ
เน้นให้มีน า้หนกั การใช้ค าซ า้ๆ กนัในท่ีซึ่งควรจะใช้ค าให้ตา่งกนัออกไปได้ก็ท าให้รู้สึกร าคาญมาก
เหมือนกนัไมท่ าให้ข้อความมีน า้หนกัแตอ่ยา่งใด 

2. การสร้างประโยคให้มีน า้หนกั 

 การสร้างประโยคให้มีน า้หนักจะท าให้ข้อความท่ีเขียนแจ่มแจ้ง เพราะ
ผู้อ่านสามารถทราบจดุประสงค์ของผู้ เขียนได้วา่ต้องการเน้นส่วนใด การสร้างประโยคให้มีน า้หนกั 
ท าได้ดงันี ้

2.1 การวางค าท่ีต้องการเน้นให้อยู่ในท่ีซึ่งมีน า้หนัก ตามปกติ
ต าแหนง่ของสว่นท่ีมีน า้หนกัท่ีสดุจะอยูต่อนต้นของประโยค ดงันัน้ถ้าจะเน้นสว่นใดก็จะน าเอาส่วน
นัน้มาไว้ต้นประโยค 

2.2 การใช้ค าซ า้ๆ กนัชว่ยให้ข้อความมีน า้หนกั การใช้ค าซ า้กนัในท่ีนี ้
ต้องใช้ในข้อความท่ีแตกตา่งกนั 

2.3 การจัดความให้ขัดแย้งกัน คือ การจัดข้อความ 2 ข้อความให้
ขดัแย้งกนั แล้วใช้สนัธานท่ีแสดงความขดัแย้งเป็นบทเช่ือม จะชว่ยให้ประโยคมีน า้หนกั 
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3. การสร้างประโยคให้กะทดัรัดและสละสลวย 

 การสร้างประโยคให้กะทัดรัดและสละสลวย หมายถึง ประโยคท่ีใช้ค า
น้อยแต่กินความมาก นัน่คือ ประโยคท่ีไม่ใช้ค าฟุ่ มเฟือย และใช้ภาษาได้เหมาะสมกับข้อความท่ี
ต้องการส่ือ การเขียนประโยคให้กะทดัรัดและสละสลวยอาจท าได้โดยยึดหลกัตอ่ไปนี ้

3.1 การรวบความให้กระชบั ในกรณีท่ีประโยคมีค าหรือความซ า้ๆ กนั ถ้า
ต้องการให้มีความกระชบัรัดกมุ เวลาเขียนต้องหาค าหรือวลีมารวบความ 

3.2 การใช้ค าท่ีมีความหมายรวมแทน หมายถึง การเลือกใช้ค าหรือวลีท่ี
กระชบัมาแทนท่ีค าหรือประโยคยาวๆ 

4. การเขียนให้มีเอกภาพและสมัพนัธภาพ 

ประโยคแตล่ะประโยคควรมีใจความเดียว มีเอกภาพ และถ้อยค าในประโยคนัน้ 
ควรมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกนัท่ีเรียกว่ามีสมัพนัธภาพ ประโยคท่ีได้จึงจะเป็นเหตเุป็นผล และมี
ความหมายกลมกลืนกนั 

ดงันัน้หากผู้ เขียนสามารถเลือกใช้ภาษาได้ดี ประกอบกบัมีเนือ้หาท่ีน่าสนใจ เป็น
ประโยชน์ เลือกใช้รูปแบบและกลวิธีท่ีเหมาะสมแล้ว จะท าให้งานเขียนนัน้เป็นงานเขียนท่ีน่า
ติดตาม และหากเป็นงานเขียนท่ีมีผู้กล่าวถึง ชมเชย ยกย่อง หรือเป็นงานเขียนท่ีได้รับรางวลัแล้ว 
นอกจากจะเป็นผลดีกบัผู้อา่นแล้ว ยงัจะเป็นผลดีสะท้อนกลบัไปยงัผู้ เขียนอีกด้วย 

สมศกัดิ์ ทองช่วย (2562 : ออนไลน์) กล่าวว่าในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนัน้
ควรค านึงถึงเร่ืองการสะกดค าให้ถูกต้อง เพราะการสะกดค าท่ีตา่งกัน ท าให้ค านัน้มีความหมายท่ี
ต่างกัน เช่น ก าไร ก าไล  ทดรอง ทดลอง นอกจากนีย้ังต้องค านึงถึงการใช้ค าให้ถูกต้องตาม
ความหมายอีกด้วย เชน่ ดก ชกุชมุ หนาแนน่ ทัง้ 3 ค านีต้า่งก็มีความหมายวา่มาก แตมี่ ท่ีใช้ตา่งกนั 
คือ ดก ใช้กบั ผลไม้ ชกุชมุ ใช้กบั สตัว์ และหนาแน่น ใช้กบั คน  นอกจากใช้ค าผิดความหมายแล้ว 
ยงัมีข้อบกพร่องในเร่ืองการใช้ค าดงันี ้

การใช้ค าท่ีขดัแย้งกนั 
1. “กุ้งทะเลเป็นสตัว์น ้า้จืดท่ีราคาแพงมาก” แก้เป็น สตัว์น า้เคม็  
2. “รถคอ่ยๆ เคล่ือนไปอยา่งรวดเร็ว” แก้เป็น ช้าๆ  
3. “ดวงตาของหลอ่นวาววามราวกบัหมูด่าวในท้องฟ้า” แก้เป็น นยัน์ตา  
4. “โจรยิงกราด 2 นดัซ้อน” แก้เป็น “โจรยิง 2 นดัซ้อน” เพราะค าว่ากราด

จะต้องยิงหลายนดั น่ีแค ่2 นดั ไมต้่องใช้กราด  
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5. “เมฆครึม้แล้วฝนก็ตกกระหน ่าโปรยลงมา” แก้เป็น “เมฆครึม้แล้วฝนก็
ตกกระหน ่าลงมา” ไมต้่องใสโ่ปรย เพราะจะขดัแย้งกนั โปรย = ฝนเม็ดเล็กๆ  

การใช้ค าผิดความหมาย 
1. “ข้าพเจ้าไม่เคยคิดเลยว่าเหตุการณ์ร้ายแรงนีจ้ะวิบตัิขึน้ในบ้าน” แก้

เป็น “อบุตั”ิ วิบตั ิแปลวา่ ฉิบหาย อบุตั ิแปลวา่ เกิดขึน้  
2. “การสร้างสะพานลอยตามถนนจะช่วยคล่ีคลายความคับคั่งของ

การจราจร” แก้เป็น  “ผ่อนคลาย” คล่ีคลายใช้กบัคดีปมซ่อนเง่ือนลึกลบั ผ่อนคลายใช้กบัการทเุลา
ดีขึน้  

3. “เธอจงสะกดรอยตามอย่าให้เขาคลาดเคล่ือนสายตาไปได้” แก้เป็น 
“คลาดสายตา” คลาดเคล่ือน ใช้กบัเวลา คลาดเคล่ือน = ผิดไปจากเดมิ  

4. “เขาเรียนเชิญเพ่ือนๆ ไปท่ีบ้านของเขา” แก้เป็น “ชวน” เป็นเพ่ือนกัน
แคช่วนพอแล้วไมต้่อง เรียนเชิญ 

5. “นกัเรียนทนุ 3 คนนีมี้สติปัญญาแหลมคมมาก” แก้เป็น “เฉียบแหลม” 
แหลมคม ใช้กบัอาวธุ 

ใช้ส านวนเปรียบเทียบไมเ่หมาะสม 
1. “พอทราบความจริง สเุมธก็โกรธจดัเป็นไฟสมุขอน” แก้เป็น “โกรธเป็น

ฟืนเป็นไฟ” ไฟสมุขอน  
2. “ถ้าเธอขืนมาแตะต้องตวัฉัน ฉันจะร้องให้บ้านแตกสาแหรกขาดเลย” 

แก้เป็น “บ้านแตก” บ้านแตก สาแหรกขาด ใช้กบัครอบครัวแตกแยกกนั  
3. “ฉันเคยบอกเธอว่า หนทางไปสู่ความส าเร็จไม่ได้ปูลาดด้วยดอก

กหุลาบ” แก้เป็น “โรยด้วยกลีบ กหุลาบ”  
4. “หน้าของเธอ ซีดยงักบัพืน้ซีเมนต์” แก้เป็น “ซีดราวกบัไก่ต้ม”  
5. “ความยินดีเหล่านีม้นัแฝงอยู่แล้วในทุกตวัล ายลกัษณ์อกัษร” แก้เป็น 

“ทกุตวัอกัษร” 
ใช้ค าฟุ่ มเฟือย 

1. “เกิดอทุกภยั น ้า้ทว่มครัง้ใหญ่ท่ีประจวบคีรีขนัธ์” แก้เป็น ตดั “น า้ทว่ม” 
ทิง้ไป  

2. “ในอนาคตข า้งหน้าคนไทย คงมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้” แก้เป็น ตัด 
“ข้างหน้า” ทิง้ไป  
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3. “ในเดือนหนึ่ง เขามีรายได้อย่างน้อยไม่ต ่า้กว ่า 10,000 บาท” แก้เป็น 
ตดั “ไมต่ ่ากวา่” ทิง้ไป  

4. “เขาถกูจบัในข้อหาลกัทรัพย์ของผู้ อ่ืน” แก้เป็น ตดั “ของผู้ อ่ืน” ทิง้ไป  
5. “เขามีความจ าเป็นต้องรีบเดนิทาง” แก้เป็น ตดั “มีความ” ทิง้ไป 

ใช้ส านวนภาษาตา่งประเทศ 

1. “นวนิยายเร่ืองคูก่รรมแตง่โดยทมยนัตี”  
แก้เป็น “ทมยนัตีแตง่นิยาย เร่ืองคูก่รรม”  

2. “มนัเป็นสิ่งท่ีผิดหวงัอยูบ้่างท่ีเราได้หลกัฐานน้อยเกินไป”  
แก้เป็น “เราผิดหวงัอยูบ้่างท่ีได้หลกัฐานน้อยเกินไป” 

3. “มนัเป็นเวล าบ ่ายท่ีข้าพเจ้าเดนิทางมาถึงสยามสแควร์”  
แก้เป็น “ข้าพเจ้ามาถึงสยามสแควร์เวลาบา่ย”  

4. “สมควรถกูเชิญไปโต้วาทีท่ีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั”  
แก้เป็น “สมควรได้รับเชิญไปโต้วาทีท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 

เพราะถูก + ความไม่ดี จึงจะเป็นส านวนไทย ถ้า ถูก +ความหมายดี = ส านวนต่างประเทศ 
(Passive)  

5. “2 โจรถกูจบัเม่ือวานนีท่ี้ชลบรีุ”  
แก้เป็น “โจร 2 คน ถกูจบัเม่ือวานนีท่ี้ชลบรีุ” เพราะส านวนไทยต้องมี

ลกัษณะนาม 

สรุปได้ว่า หลกัการใช้ภาษาในการเขียน ควรค านึงถึง การใช้ค า ซึ่งประกอบด้วย 
ความถูกต้อง ความชัดเจน ความสละสลวย  และค านึงถึงการใช้ประโยค ซึ่งประกอบด้วย การ
สร้างประโยคให้มีน า้หนกั การสร้างประโยคให้กะทดัรัดและสละสลวย และการเขียนให้มีเอกภาพ
และสมัพนัธภาพ ส่วนข้อบกพร่องในการเขียน ประกอบด้วย การใช้ค าท่ีขดัแย้งกัน การใช้ค าผิด
ความหมาย การใช้ส านวนเปรียบเทียบไม่เหมาะสม  การใช้ค าฟุ่ มเฟือย และการใช้ส านวน
ภาษาตา่งประเทศ 
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2.4.9 หลักการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และหลักเกณฑ์การเว้นวรรค 
หลักการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน 

ราชบณัฑิตยสถาน (2562 : ออนไลน์) ได้กล่าวถึงหลกัการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน 
ดงันี ้
              
สญัลกัษณ์ ช่ือเรียก วิธีใช้ 

. มหพัภาค (จดุ) จบประโยค  จบความ อกัษรยอ่ จดุทศนิยม 

, จลุภาค (ลกูน า้) คัน่จ านวนเลข ค าหรือข้อความ 

; อฒัภาค แยกประโยคเปรียบเทียบออกจากกนั 

: ทวิภาค ไขความ  แจกแจงรายการ  แสดงอตัราสว่น 

- ยตัภิงัค์ ใช้แยกพยางค์  ตวัอกัษร หรือกลุม่ตวัเลข  / แจกแจง
รายการ 

(    ) นขลิขิต (วงเล็บ) ใช้กนัค า ข้อความ ตวัอกัษรหรือตวัเลขไว้เป็นพิเศษ 

[   ] วงเล็บเหล่ียม ใช้เม่ือข้อความนัน้ใช้เคร่ืองหมายวงเล็บแบบอ่ืนอยูแ่ล้ว
แสดงค าอา่น 

{   } วงเล็บปีกกา กนัค า ข้อความ ตวัอกัษรหรือตวัเลขท่ีอยูก่ลุม่เดียวกนัไว้
ด้วยกนั 

? ปรัศนี (ค าถาม) ใช้แสดงค าถาม 

! อศัเจรีย์ (ตกใจ) ใช้แสดงวา่เป็นค าอทุานหรือค าเลียนเสียงธรรมชาติ 
“……” อญัประกาศ ใช้แสดงวา่เป็นค าพดูหรือข้อความท่ีคดัมา หรือความนกึ

คดิ 

‘…….’ อญัประกาศเด่ียว ใช้ซ้อนในข้อความท่ีมีเคร่ืองหมายอญัประกาศอยูแ่ล้ว 
ๆ ไม้ยมก ใช้หลงัค า  วลี หรือประโยคเพ่ือให้อา่นซ า้ 
ฯ ไปยาลน้อย ใช้ละค า 
ฯลฯ ไปยาลใหญ่ ใช้ละข้อความแสดงว่ามีอีกมาก 

… จดุไขป่ลา ใช้ละข้อความแสดงว่าตดัตอนมาหรือไมต้่องการให้อา่น 

--- เส้นประ ใช้เหมือนจดุไข่ปลา 
= เสมอภาค 

(เทา่กบั) 
ใช้แสดงวา่ค าหรือข้อความทัง้สองข้างนัน้เสมอกนั 
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______ สญัประกาศ(ขีด
เส้นใต้) 

ใช้ขีดใต้ค าหรือข้อความท่ีส าคญั 

_____ ทีฆสญัญา ใช้ขีดหลงัข้อความเพื่อให้เติมค าหรือข้อความลงไป 

,, บพุสญัญา ใช้เขียนแทนค าหรือข้อความท่ีอยู่บรรทดับน 

/ ทบั ใช้ขีดคัน่ระหวา่งค าหรือจ านวนตวัเลข 

 
ราชบณัฑิตยสถาน (2562 : ออนไลน์) ได้กล่าวถึงหลกัการเว้นวรรคว่า ในการเขียน

หรือพิมพ์หนงัสือไทย การเว้นชอ่งวา่งระหวา่งค า ข้อความหรือประโยคให้ถกูต้องเป็นสิ่งจ าเป็นมาก 
เพราะจะท าให้ข้อเขียนนัน้มีความถกูต้อง แจ่มแจ้ง ชดัเจน และอ่านได้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ เขียน 
        วรรค คือ ค า ข้อความ หรือประโยคชว่งหนึง่ ๆ 
        การเว้นวรรค หมายถึง การเว้นช่องวา่งระหวา่งวรรค 
การเว้นวรรคแบง่ออกเป็น 

การเว้นวรรคเล็ก มีระยะหา่งระหวา่งวรรคประมาณเท่ากบัความกว้างของพยญัชนะ ก 
การเว้นวรรคใหญ่ มีระยะหา่งระหวา่งวรรคประมาณ 2 เทา่ของการเว้นวรรคเล็ก 

ในการเขียนหรือพิมพ์หนงัสือไทย มีหลกัเกณฑ์ในการเว้นวรรค ดงันี ้
การเว้นวรรคใหญ่ 

เว้นวรรคใหญ่เม่ือจบข้อความแตล่ะประโยค 
ตวัอยา่ง 

นัง่ให้เรียบร้อย อยา่ไขวห้่าง 
การเว้นวรรคเล็ก 

                 เว้นวรรคเล็ก ในกรณีตอ่ไปนี ้
1. ในประโยครวมให้เว้นวรรคเล็กระหว่างประโยคย่อยท่ีมีใจความสมบูรณ์และเช่ือม กบั

ประโยคอ่ืน ๆ ท่ีขึน้ต้นด้วยค าสนัธาน “และ” “หรือ” “แต”่ ฯลฯ 
ตวัอยา่ง 

นายแดงอยูท่ี่บ้านคณุพอ่ของเขาท่ีปากน า้โพ แต่พ่ีชายของเขาอยู่ท่ีบ้านซือ้ใหมใ่น
กรุงเทพฯ 

การเขียนหนงัสือโย้หน้าเย้หลงัไมเ่ป็นระเบียบ หรือการขาดความระมดัระวงัในเร่ือง
ชอ่งไฟ อาจเป็นเคร่ืองหมายสอ่นิสยัของผู้ เขียนเองได้ 

2. เว้นวรรคเล็กระหว่างช่ือกบันามสกลุ 
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ตวัอยา่ง 
นายเสริม วินิจฉัยกลุ 
3. เว้นวรรคเล็กหลงัค าน าพระนามพระบรมวงศานวุงศ์ พระนาม และ 

ฐานนัดรศกัดิ์                  
ตวัอยา่ง 

สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ 
4. เว้นวรรคเล็กระหว่างช่ือบริษัท ธนาคาร ฯลฯ กบัค า “จ ากดั” ท่ีอยูท้่ายช่ือ 

ตวัอยา่ง 
บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์มัน่คง จ ากดั 
5. เว้นวรรคเล็กระหวา่งค า “ห้างหุ้นสว่นจ ากดั” และ “ห้างหุ้นสว่นสามญันิตบิคุคล” กบัช่ือ 

ตวัอยา่ง 
ห้างหุ้นสว่นจ ากดั วีวรสิน 
6. เว้นวรรคเล็กระหว่างช่ือสถานท่ีตา่ง ๆ เชน่ ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงัหวดั 

ตวัอยา่ง 
ราชบณัฑิตยสถาน ในพระบรมมหาราชวงั ถนนหน้าพระลาน 
แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  
7. เว้นวรรคเล็กระหว่างค าน าหน้านามแตล่ะชนิด 

ตวัอยา่ง 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หมอ่มหลวงเกษตร สนิทวงศ์ 
8. เว้นวรรคเล็กระหว่างยศกบัช่ือ 

ตวัอยา่ง 
จอมพล ป. พิบลูสงคราม 
9. เว้นวรรคเล็กระหว่างกลุม่อกัษรยอ่ 

ตวัอยา่ง 
นายเสริม วินิจฉัยกลุ ป.จ. ม.ป.ช. ม.ว.ม. 
10. เว้นวรรคเล็กระหวา่งตวัหนงัสือกบัตวัเลข 

ตวัอยา่ง 
เขาเลีย้งสนุขัไว้ท่ีบ้านตัง้ 30 ตวั 
11. เว้นวรรคเล็กระหวา่งวนักบัเวลา 
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ตวัอยา่ง 
ราชบณัฑิตยสถานก าหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการ

ใช้ภาษาไทยทกุวนัพฤหสับดี เวลา 10.00 น. 
12. เว้นวรรคเล็กหลงัข้อความท่ีเป็นหนว่ยมาตราตา่ง ๆ กบัข้อความท่ีตามมา 

ตวัอยา่ง 
โต๊ะประชมุแตล่ะตวัมีขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 1.60 เมตร สงู 0.60 เมตร 
13. เว้นวรรคเล็กระหวา่งตวัหนงัสือไทยกบัตวัหนงัสือภาษาอ่ืน 

ตวัอยา่ง 
                 ข้าวเย็นเหนือเป็นช่ือไม้เถาชนิด Smilax china  L. ในวงศ์ Smilacaceae เหง้าใช้ท ายา
ได้. 

14. เว้นวรรคเล็กระหว่างรายการตา่ง ๆ เพ่ือแยกรายการแตล่ะรายการ  ทัง้ท่ีเป็นข้อความ
และกลุม่ตวัเลข 
ตวัอยา่ง 

ศีล สมาธิ ปัญญา สามอย่างนีเ้รียกวา่ ไตรสิกขา 
15. เว้นวรรคระหวา่งเคร่ืองหมายตา่ง ๆ 
เว้นวรรคเล็กหน้าและหลงัเคร่ืองหมายไปยาลใหญ่ ไม้ยมก เสมอภาคหรือเท่ากบั ทวิภาค 

วิภชัภาค และเคร่ืองหมาย + ท่ีใช้ในทางภาษา (มิใชเ่คร่ืองหมาย + ท่ีใช้ในทางคณิตศาสตร์) 
ตวัอยา่ง 

เขาเจริญพทุธคณุวา่ อิตปิิ โส ฯลฯ ภควาติ 
วนัหนึง่ ๆ เขาท าอะไรบ้าง 
เว้นวรรคเล็กหน้าเคร่ืองหมายอญัประกาศเปิดและวงเล็บเปิด 

ตวัอยา่ง 
สถานภาพของสตรีในสงัคมอินเดียในอดีตมีลกัษณะคล้าย “เถาวลัย์” หรือบางทีก็ดคูล้าย 

“กาฝาก” เพราะสตรีไมส่ามารถพึง่ตนเองได้ 
เว้นวรรคเล็กหลงัเคร่ืองหมาย จลุภาค อฒัภาค ไปยาลน้อย อญัประกาศปิด และวงเล็บปิด 

ตวัอยา่ง 
พระพทุธ, พระธรรม, พระสงฆ์ เป็นรัตนะ 3 ของพทุธศาสนิกชน 
16. เว้นวรรคเล็กหลงัข้อความท่ีเป็นหวัข้อ 
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ตวัอยา่ง 
อุทานวลี อทุานวลีหมายถึงค าอทุานท่ีมีค าอ่ืนประกอบท้ายให้เป็นวลียืดยาวออกไป เชน่ 

คณุพระชว่ย 
17. เว้นวรรคเล็กทัง้ข้างหน้าและข้างหลงัค า ณ ธ 

ตวัอยา่ง 
การน าสตัว์ขึน้หรือลง ณ สถานีใด ให้เป็นดลุยพินิจของเจ้าหน้าท่ีปศสุตัว์ประจ าท้องท่ี 
18. เว้นวรรคเล็กหน้าและหลงัค าวา่ “ได้แก่” ท่ีตามด้วยรายการ มากกว่า 1 รายการ 

ตวัอยา่ง 
เคร่ืองลอ่ใจให้ติดอยูใ่นโลก ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสมัผสั 

19. เว้นวรรคเล็กหน้าและหลงัค า “เชน่” (ในความหมายว่า ยกตวัอยา่ง) 
ตวัอยา่ง 
                 สว่นหนึง่แหง่สกลจกัรวาล เชน่ มนษุยโลก เทวโลก พรหมโลก 
ยกเว้น “เชน่” ท่ีมีความหมายวา่ “อยา่ง, เหมือน” ไมต้่องเว้นวรรคทัง้หน้าและหลงัค า 
ตวัอยา่ง 

ด า ว. มีสีเช่นสีเขมา่, มืด. 
20. เว้นวรรคเล็กหน้าค าสนัธาน “และ”, “หรือ” ในรายการ 

ตวัอยา่ง 
ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทรายว่าด้วยการผลิต การบรรจ ุการเก็บรักษา การ

ส ารวจ การขนย้าย การจ าหนา่ย และการสง่มอบน า้ตาลทราย 
21. เว้นวรรคเล็กหน้าค า “เป็นต้น” ท่ีอยู่หลงัรายการ 

ตวัอยา่ง 
ประเภท น. ส่วนท่ีแบง่ยอ่ยออกไปเป็นพวก จ าพวก ชนิด หมู ่เหลา่ อย่าง แผนก เป็นต้น. 
22. เว้นวรรคเล็กหลงัค าวา่ “วา่” ในกรณีท่ีข้อความตอ่มาเป็นประโยค 

ตวัอยา่ง 
                 จะสงัเกตได้วา่ คนถนดัมือซ้ายมีน้อยกวา่คนท่ีถนดัมือขวา 

สรุปได้ว่า หลักการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และหลักเกณฑ์การเว้นวรรคตาม
ราชบณัฑิตยสถานจะช่วยให้สามารถใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และการเว้นวรรคตอนได้ถูกต้อง
ตามหลกัการเขียน 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
พรพรรณ สวัสดิสิงห์ (2550 : 95-98) ได้ศึกษาวิจัยเ ร่ือง ข้อบกพร่องในการใช้

ภาษาไทยเ พ่ือ ส่ือสารในภาษาเ ขียนของนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี  1 มหาวิทยาลัย เอกชนเขต
กรุงเทพมหานคร โดยงานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาลกัษณะข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทยท่ี
ปรากฏในงานเขียน และเพ่ือเปรียบเทียบลกัษณะข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทยของนกัศกึษาแต่
ละสายวิชา ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทยมากกวา่หนึง่ลกัษณะขึน้ไป สาเหตใุหญ่ท่ี
ท าให้การใช้ค าบกพร่องเกิดจากการใช้ค าไมเ่หมาะสมเพราะใช้ภาษาพดูในภาษาเขียน สว่นการใช้
ประโยคพบว่าบกพร่องเพราะใช้ค าท่ีไม่จ าเป็นท าให้ประโยคยาวและขาดความสละสลวย ส าหรับ
การเขียนย่อหน้าพบว่าบกพร่องเพราะขนาดของย่อหน้าไม่เหมาะสมส่ือความคิดส าคัญได้ไม่
กระจา่ง สว่นข้อบกพร่องลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีพบมากท่ีสดุคือ การเว้นวรรคในท่ีท่ีไมค่วรเว้นวรรค 

จินตนา พุทธเมตะ (2552 : 23-24) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาข้อบกพร่องในการ
เขียนภาษาไทยของนักศึกษาในโครงการความร่วมมือทางวิชาการวิชาเอกภาษาไทย ชัน้ปีที่ 3 
ภาควิชาภาษาไทย คณะภาษาและวฒันธรรมตะวนัออก มหาวิทยาลยัภาษาและการค้าต่างประเทศ 
กวางตุ้ ง สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2552 การวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือศกึษาข้อบกพร่อง
ในการเขียนภาษาไทยของนกัศึกษาวิชาเอกภาษาไทย ชัน้ปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัภาษาและการค้า
ตา่งประเทศ กวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศกึษาวิชาเอก
ภาษาไทยชัน้ปีท่ี 3 ภาควิชาภาษาไทย คณะภาษาและวฒันธรรมตะวนัออก มหาวิทยาลยัภาษา
และการค้าต่างประเทศ กวางตุ้ ง  ซึ่งมาเรียนภาษาไทยท่ีภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 
จ านวน 22 คน ข้อมูลท่ีใช้วิเคราะห์ คือ เรียงความภาษาไทย จ านวน 132 ชิน้งาน และเสนอ
ผลการวิจยัแบบพรรณนาวิเคราะห์ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษามีข้อบกพร่องด้านการเขียน ได้แก่             
การวางรูปสระและรูปวรรณยุกต์ไม่ถูกต าแหน่ง การสะกดการันต์ การใช้ค าไม่ถูกต้อง การใช้
ประโยคการเว้นวรรคตอนและการเขียนย่อหน้า ดงันี ้1. การวางรูปสระและรูปวรรณยกุต์ไม่ถกูต้อง
พบว่ามีข้อบกพร่อง 3 ลกัษณะ ได้แก่ การวางรูปสระไม่ถูกต าแหน่ง ซึ่งพบมากท่ีสดุ รองลงมาคือ 
การวางรูปวรรณยกุต์ไม่ถกูต าแหน่ง และพบน้อยท่ีสดุ คือ การวางทัง้รูปสระ และรูปวรรณยกุต์ไม่
ถกูต าแหนง่  2. การสะกดการันต์พบวา่ มีข้อบกพร่อง 5 ลกัษณะ เรียงล าดบัจากลกัษณะท่ีพบมาก
ไปหาน้อย ได้แก่  การเขียนพยญัชนะท้ายหรือตวัสะกดไม่ถกูต้อง การเขียนพยญัชนะต้นไมถ่กูต้อง 
การเขียนสระไมถ่กูต้อง การเขียนวรรณยกุต์ไม่ถกูต้อง และการเขียนการันต์ไม่ถกูต้อง 3. การใช้ค า
ไมถ่กูต้องพบวา่มีข้อบกพร่อง 7 ลกัษณะ เรียงล าดบัจากลกัษณะท่ีพบมากไปหาน้อย คือ การใช้ค า



  132 

ไมถ่กูต้องในลกัษณะอ่ืนๆ ซึง่พบมากท่ีสดุ รองลงมาคือ การใช้ค ากริยาไมถ่กูต้อง การใช้ค านามไม่
ถกูต้อง การใช้ค าวิเศษณ์ไมถ่กูต้อง การใช้ค าบพุบทไมถ่กูต้อง การใช้ค าลกัษณนามไมถ่กูต้อง และ
การใช้ค าสนัธานไม่ถกูต้อง 4. การใช้ประโยคไม่ถกูต้องพบว่า มีข้อบกพร่อง 4 ลกัษณะ ได้แก่ การ
ใช้ค าเกินในประโยค ซึง่พบมากท่ีสดุ รองลงมาคือ การใช้รูปประโยคส านวนภาษาตา่งประเทศ การ
ขาดค าท่ีจ าเป็นในประโยค และพบน้อยท่ีสุด คือ การล าดบัค าในประโยคไม่ถูกต้อง  5. การเว้น
วรรคตอนและการเขียนย่อหน้าไมถ่กูต้องพบว่ามีข้อบกพร่อง 3 ลกัษณะ ได้แก่ การใช้เคร่ืองหมาย
ยตัิภงัค์ไม่ถกูต้องซึ่งพบมากท่ีสุด รองลงมาคือ การเว้นวรรคตอนไม่ถกูต้อง และพบน้อยท่ีสุด คือ 
การเขียนยอ่หน้าไมถ่กูต้อง  

ทัศนีย์ ทานตวณิช (2558 : 21-26) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ข้อผิดพลาดในการเขียนเชิง
วิชาการของนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยับูรพา มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อผิดพลาด
ด้านเนือ้หาการใช้ภาษา และ  รูปแบบ ในการเขียนเชิงวิชาการของนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยบูรพา และ  วิเคราะห์สาเหตุของความผิดพลาดตลอดจนเสนอแนะวิธีแก้ไข
ข้อผิดพลาดในการเขียน ดงักล่าว ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยนี ้ได้แก่ เค้าโครงการศึกษาค้นคว้าใน
รายวิชา 228391: การศึกษาค้นคว้าทางภาษาไทย 1 ของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย ชัน้ปีท่ี 3 ภาคเรียนปลาย ปีการศกึษา 2555 จ านวน 69 ฉบบั ผลการวิจยัพบ
ข้อผิดพลาด 3 ด้าน ดงันี ้1. ข้อผิดพลาดด้านเนือ้หา 2. ข้อผิดพลาดด้านการใช้ภาษา ได้แก่ 1) การ
เขียนสะกดค า 2) การใช้ค า 3) การเขียนประโยค 4) การเขียนย่อหน้า 5) การใช้เคร่ืองหมายวรรค
ตอนและตวัเลข 3. ข้อผิดพลาดด้านรูปแบบ แนวทางแก้ไขข้อผิดพลาด มีดงันี ้1. การเสริมสร้าง
ความรู้ 2. การพฒันาทกัษะ 3. การปลกูฝังทศันคต ิ

สุรี รัตน์ อักษรกาญจน์  (2559 : 68-73) ได้ศึกษาวิจัยเ ร่ือง การศึกษาลักษณะ
ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนกัศึกษา ระดบัปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ปีการศกึษา 2558 การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาลกัษณะข้อผิดพลาดใน
การเขียนภาษาไทยของนักศึกษาชัน้ปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปี
การศกึษา 2558 กลุม่ตวัอยา่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง คือนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 
3 คณะครุศาสตร์ ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทยเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ ปีการศกึษา 2558 จ านวน 
494 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบประเมินข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย ในด้าน
การใช้ค า และการใช้ประโยค โดยตรวจจากข้อมูลการเขียนเรียงความ สถิติท่ีใช้ ได้แก่ การหา
ความถ่ีและหาคา่ร้อยละของข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยผลการวิจยัสรุปได้ว่า ข้อผิดพลาด
ในการเขียนภาษาไทยจากข้อมลูการเขียนเรียงความ ด้านการใช้ค า และการใช้ประโยค มีลกัษณะ
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ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดงันี ้ด้านการใช้ค า ได้แก่ การใช้ค า
ไม่ถูกต้องตามชนิดของค า การใช้ภาษาพูดในภาษาเขียน การเขียนสะกดค า และการใช้ค า
ฟุ่ มเฟือย ด้านการใช้ประโยค โดยวิเคราะห์ตามหลกัการสร้างประโยค ได้แก่ ประโยคใช้หน่วยเกิน 
ประโยคเว้นวรรคผิด ประโยคไม่สมบูรณ์ และประโยคเรียงล าดับผิด ส าหรับสาเหตุลักษณะ
ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจพืน้ฐานในการใช้ภาษาทัง้
การใช้ค าและการใช้ประโยค อิทธิพลของภาษาอ่ืน เขียนน้อย ขาดความรอบคอบ อีกทัง้
สภาพแวดล้อมท่ีแตกตา่งกนัของแตล่ะคน อาจท าให้นกัศกึษาค านงึถึงหลกัการเขียนน้อย 

วันชัย แก้วหนูนวล และ ภัสร์ธีรา ฉลองเดช (2561 : 1-10) ได้ศึกษาวิจัยเ ร่ือง 
ลกัษณะข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาไทย: กรณีศกึษาการเขียนภาษาไทยของนกัศกึษาปริญญาตรี
ชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ งานวิจัยนีมุ้่งศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียน
ภาษาไทยของนักศึกษาปริญญาตรี  ชัน้ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ซึ่งเป็นนกัศึกษาสงักัดคณะต่างๆ จ านวน 4 คณะ 1 วิทยาลยั จากส าเนาข้อสอบ ปลาย
ภาคต้น ปี งานวิจยันีมุ้่งศกึษาข้อผิดพลาด  ในการเขียนภาษาไทยของนกัศกึษาปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 
1 ปีการศกึษา 2560 มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ ซึง่เป็นนกัศกึษาสงักดัคณะตา่งๆ จ านวน 
4 คณะ 1 วิทยาลยั จากส าเนาข้อสอบปลายภาค ปีการศกึษา 2560 รายวิชา 11-034-101 การใช้
ภาษาไทย ท่ีผา่นการวิพากษ์จากคณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบแล้ว ซึง่มีกลุม่ตวัอย่างจ านวน 196 
คน โดยการใช้ตารางของทาโร ยามาเน่ วิเคราะห์ข้อมูลข้อผิดพลาด  4 ด้าน คือ ด้านอักขรวิธี   
ด้านการใช้ค า ด้านการใช้ประโยค และด้านรูปแบบการเขียน ผลการวิจยัพบว่า ข้อผิดพลาด ด้าน
อักขรวิธีมี 3 ประเภท คือ การสะกดการันต์ การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และการเว้นวรรค 
ข้อผิดพลาดด้านการใช้ค ามี 4 ประเภท คือ การใช้ค าผิดความหมาย การใช้ค าผิดหน้าท่ี การใช้ค า
ฟุ่ มเฟือย และการใช้ภาษาพดูในภาษาเขียน สว่นข้อผิดพลาดด้านการใช้ประโยค มี 3 ประเภท คือ 
การใช้ประโยคไมถ่กูต้องสมบรูณ์ การใช้ประโยคท่ีเรียงค าหรือกลุม่ค าผิดต าแหนง่ และ             การ
ใช้ประโยคท่ีเป็นส านวนภาษาต่างประเทศ และข้อผิดพลาดด้านรูปแบบการเขียน คือ การใช้
รูปแบบในการเขียนไม่ถกูต้องตามแบบลกัษณ์ ซึ่งผลการวิจยัสามารถน าไปใช้ในการวางแผนการ
จดัการเรียนการสอนเพ่ือแก้ข้อผิดพลาดในการเขียนของนกัศกึษาตอ่ไป 

สรุปได้วา่ จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องด้านทกัษะการเขียน พบวา่มีการศกึษาข้อผิดพลาด
ในการเขียนในด้านต่างๆ ซึ่งผู้ วิจยัเลือกพิจารณาในด้านดงัต่อไปนี ้คือ 1. อกัขรวิธี หมายถึง การ
พิจารณาการสะกดการันต์ การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และการเว้นวรรค 2. การใช้ค า หมายถึง 
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การพิจารณาการใช้ค าตามความหมาย การใช้ค าฟุ่ มเฟือย 3. การใช้ประโยค หมายถึง การใช้
ประโยคท่ีถกูต้องสมบรูณ์ และการใช้ประโยคท่ีเป็นส านวนภาษาตา่งประเทศ 

3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3.1 ความหมายกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

นกัวิชาการได้ให้ความหมายของกิจกรรมเสริมหลกัสตูรไว้ดงันี ้
ไพโรจน์ นาคะสุวรรณ และวันนอร์ มะทา (2528: 5) ได้ให้ความหมายว่า 

“กิจกรรมเสริมหลกัสตูร หมายถึง กิจกรรมท่ีสถานศกึษาจดัและสนบัสนนุให้ผู้ เรียนจดัขึน้เพ่ือสนอง
ความสนใจ และสง่เสริมพฒันาการของผู้ เรียนนอกเหนือจากหลกัสตูรปกต ิไมมี่การให้คะแนนทาง
วิชาการ และผู้ เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเหลา่นัน้ด้วยความสมคัรใจ” 

ประภาพรรณ สุวรรณศุข (2537: 607) ได้ให้ความหมายว่า “กิจกรรมเสริม
หลกัสูตรเป็นกิจกรรมในโรงเรียนประเภทหนึ่งท่ีมีความส าคญัต่อผู้ เรียน จดัขึน้นอกเหนือไปจาก
กิจกรรมในหลกัสตูรเป็นกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้นกัเรียนมีความรู้เพิ่มขึน้นอกเหนือไปจากการเรียนใน
ห้อง และสง่เสริมประสบการณ์ให้กว้างยิ่งขึน้” 

ชูศกัดิ์ วรุณกุล (2538: 5) ได้ให้ความหมายว่า กิจกรรมเสริมหลกัสูตร หมายถึง
กิจกรรมต่างๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึน้นอกเหนือจาการเรียนการสอนตามปกติ ทัง้นีเ้พ่ือสนองความ
ต้องการ ความสนใจ และความถนัดของนักเรียนแต่ละคน โดยมุ่งเน้นและสนับสนุนให้นกัเรียน
ประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตและปรับตวัให้เข้ากับสงัคมได้อย่างมี
ความสขุ อนัจะท าให้นกัเรียนมีพฒันาการในทกุด้านๆ อยา่งสมบรูณ์ 

สมุนา ระบอบ (2540: 2) ได้ให้ความหมายวา่ กิจกรรมสง่เสริมหลกัสตูรสรุปได้ว่า 
กิจกรรมตา่งๆ ท่ีจดัขึน้นอกเหนือไปจากการเรียนการสอนในหลกัสูตร โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือเสริม
ประสบการณ์ของนักเรียนให้กว้างขวางขึน้ กิจกรรมเสริมหลักสูตรจัดขึน้และด าเนินการ โดย
นกัเรียนและสถานศึกษาเปิดโอกาสให้นกัเรียนเลือกกิจกรรมตามถนดัและความสนใจของแตล่ะ
บคุคล โดยไมมี่คะแนนท่ีจะท าให้นกัเรียนสอบได้หรือตก 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2551: 48-49) ได้ให้ความหมายว่า 
กิจกรรมเสริมหลกัสตูรท่ีด าเนินการโดยสถานศกึษา และองค์การนิสิต เป็นกิจกรรมท่ีผู้ เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพฒันาด้านสติปัญญา สงัคม อารมณ์ ร่างกาย และคณุธรรม จริยธรรม สอดคล้อง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 5 ประการ คือ 1.ความรู้ 2.ทักษะความคิด 3.ทักษะ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ 4.ทกัษะการวิเคราะห์และ การส่ือสารและ 5.การ
พฒันาคณุธรรมและจริยธรรม 
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อนันท์ งามสะอาด (2557: ออนไลน์)  ได้ให้ความหมายว่า  เป็นกิจกรรม 
(activities) ท่ีจัดอย่างเป็นกระบวนการ (process) ด้วยรูปแบบ (form) วิธีการ (procedure) ท่ี
หลากหลาย เพ่ือพัฒนาศกัยภาพของผู้ เรียนในด้านความรู้ (knowledge) ความสามารถ ทักษะ
วิชาชีพ (professional skill) รวมทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสงัคม ส่งเสริมเจต
คตคิณุคา่ชีวิต ปลกูฝังคณุธรรมและคา่นิยมอนัพงึประสงค์ รู้จกัและเข้าใจตนเอง สร้างจิตส านึกตอ่
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ปฏิบตัตินให้เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม ประเทศชาต ิและด ารงชีวิตได้อย่าง
มีความสุข (live happily) รู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้ อ่ืน มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มี
กระบวนการคิด มีทักษะในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และมีความสุข มีจิตส านึกในการ
รับผิดชอบตอ่ตนเอง ครอบครัว สงัคมและประเทศชาติ 

สรุปได้ว่า กิจกรรมเสริมหลกัสูตร หมายถึง กิจกรรมท่ีทางสถานศึกษาได้จดัขึน้ 
โดยนอกเหนือจากกิจกรรมในหลักสูตร มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ เสริมทักษะ องค์ความรู้  และ
ประสบการณ์ในด้านตา่งๆ รวมทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ ตลอดจนสงัคม โดยไม่
น ามาคิดรวมกับหน่วยกิต ทัง้นีน้ิสิตสามารถน าทกัษะและความรู้ด้านต่างๆ ท่ีได้จากการเข้าร่วม
กิจกรรมไปใช้ให้เกิดประโยช์ตอ่ไป 

3.2 ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรนบัมีความส าคญัและมีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอนใน

ปัจจบุนั เพราะกิจกรรมเสริมหลกัสตูรจะช่วยพฒันาผู้ เรียนได้รอบด้าน การจดัการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนมุ่งเน้นเนือ้หาในบทเรียนเป็นส าคัญท าให้ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ดังนัน้
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรจึงเป็นส่วนเสริมการเรียนการสอน ช่วยให้พฒันาผู้ เรียนได้รอบด้าน มีผู้ รู้
หลายทา่นได้กลา่วถึงความส าคญัและความจ าเป็นในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร ไว้ดงันี ้

วนันอร์ มะทา (2523 : 1 – 2) ได้กล่าวถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการจัด
กิจกรรมเสริมหลกัสตูรดงันี ้

1. เพ่ือสนองความต้องการทางจิตวิทยาของนกัเรียน ซึ่งต้องการการยอมรับของ
บคุคลในวยัเดียวกนั การเป็นสมาชิกของกลุ่ม ความส าเร็จ การยกย่องชมเชย การฝึกทกัษะ ความ
ชว่ยเหลือทางด้านวิชาการ การอยูใ่นสภาพแวดล้อมซึง่อบอุน่เป๋นมิตร และเข้าใจกนัเพ่ือทดแทนสิ่ง
ท่ีตนเองขาด เชน่ ความสามารถในการเรียน ความสามารถในการเลน่กีฬา เป็นต้น 

2. กิจกรรมเสริมหลักสูตรสามารถดึงเอาความสนใจ ความสามารถพิเศษและ
ความกระตือรือร้นของนกัเรียนให้แสดงออกมาได้ เช่น กิจกรรมทางด้านการจดัท าหนงัสือ ดนตรี
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วาดเขียน และกิจกรรมซึง่มีการแขง่ขนั เขาจะแสดงพฤตกิรรมเหลา่นีป้รากฏให้เห็นก็ตอ่เม่ือมีอิสระ
ในการเลือกท า ท าโดยสมคัรใจ และตระหนกัใน  ความรับผิดชอบตอ่กิจกรรมนัน้ๆ  

3. การจดักิจกรรมเสริมหลักสูตร จะช่วยให้นกัเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้มีคุณค่า 
และเกิดประโยชน์ตอ่ส่วนรวมและตนเอง เพราะเม่ือนกัเรียนมีกิจกรรมซึง่ตนสนใจร่วมท ากบัเพ่ือน 
เขาจะไม่ตัง้ใจเป็นผู้ต่อต้านสงัคม หรือประพฤติผิดต่อสงัคม นอกจากนีย้งัอาจจะเกิดความสนใจ
ใหม่ๆ ขึน้ เพราะได้พบกับบุคคลซึ่งมีความสนใจเหมือนๆ กัน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรบาง
ประเภทอาจจะชว่ยให้นกัเรียนได้พบสิ่งท่ีมีคา่ตอ่ชีวิตในภายภาคหน้า 

4. เป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนักเรียน และนักเรียนกับครู
อาจารย์ เพราะการได้ท างานร่วมกนัท าให้บคุคลได้มีโอกาสรู้จกักนัมากขึน้ มีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น ซกัถามความข้องใจ และข้อเท็จจริงซึ่งแตล่ะฝ่ายต้องการรู้ แตส่ าหรับตวัครูอาจารย์นัน้จะ
ระมดัระวงัเร่ืองการวางตนให้ถกูต้องกบัจรรยาบรรณของอาชีพและวฒันธรรมอนัดีงาม 

5. กิจกรรมเสริมหลกัสูตรช่วยพฒันาความเป็นผู้น าของเด็กได้ดีกว่าการเรียนใน
ชัน้เรียน ครูหรืออาจารย์ท่ีปรึกษาจะต้องปล่อยให้เด็กมีโอกาสจัดท ากันเอง มีโอกาสเลือกและ
ประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง นอกจากเด็กจะต้องการความช่วยเหลือบางประการ เพราะถ้าครูเข้า
ไปเก่ียวข้องมากเกินไป สภาพของการจดักิจกรรมก็จะไมแ่ตกตา่งไปจากการเรียนในชัน้เรียน 

ชูศกัดิ์ วรุณกุล (2538: 8-11) ได้กล่าวว่า “กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นตัวเช่ือมโยง
ระหว่างชีวิตในโรงเรียนกบัชีวิตจริงเป็นสนามให้นกัเรียนทดลองใช้ความรู้ และประสบการณ์จาก
ห้องเรียนให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริงชว่ยขจดัข้อเสียเปรียบของระบบโรงเรียนในเร่ืองเวลา สถานท่ี
และบุคลากรท าให้ท าหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายได้สมบูรณ์ยิ่งขึน้กิจกรรมเสริมหลักสูตรจึงมี
ความส าคญัอยูห่ลายประการ” ซึง่พอสรุปได้ดงันี ้

1. กิจกรรมเสริมหลกัสูตรช่วยพฒันานกัเรียน นกัเรียนแต่ละคนย่อมมีศกัยภาพ
ในการพฒันาคนเองและสงัคม ศกัยภาพส่วนนีไ้ด้มาจากประสบการณ์เม่ือประสบการณ์มากขึน้
ศกัยภาพก็จะเพิ่มขึน้ กิจกรรมเสริมหลกัสูตรจะช่วยให้นกัเรียนแต่ละคนได้รู้จกัตนเองว่ามีความ
ถนดัและความสามารถในด้านใดและจะใช้ความสามารถนัน้สร้างสรรค์คนเองและสงัคมอย่างไร 
ศักยภาพของนักเรียนจะปรากฏและพัฒนาได้เ ม่ือท ากิจกรรมท่ีตรงกับความถนัดและ
ความสามารถของตนเองด้วยความพอใจ 

2. กิจกรรมเสริมหลกัสูตรช่วยพฒันาสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมของนกัเรียนย่อม
หมายถึงสิ่งแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยบุคคล อาคารสถานท่ี วสัดุ
อปุกรณ์ กฎเกณฑ์ตา่งๆ มีทัง้สิ่งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม แตส่ิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนอยู่ใน
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เขตท่ีแคบกว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงเรียน กิจกรรมเสริมหลกัสตูรจะช่วยพฒันาสิ่งแวดล้อมของ
นกัเรียนเม่ือสิ่งแวดล้อมดีขึน้ กว้างขวางขึน้โอกาสท่ีตวับคุคลจะมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมยอ่มมี
ความหมายมากขึน้ ท าให้นกัเรียนได้รับประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง 

3. กิจกรรมเสริมหลกัสตูรชว่ยพฒันาปฏิสมัพนัธ์ประสบการณ์ เป็นผลท่ีตวับุคคล
มีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์เป็นมลูฐานของการเรียนรู้ซึ่งหมายถึง การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในทางท่ีพึงประสงค์ สภาพของห้องเรียนปกติอาจสร้างความพอใจและประสบการณ์
ให้กับผู้ เรียนได้ในระดับหนึ่ง แต่กิจกรรมเสริมหลักสูตรจะช่วยได้ในอีกระดบัหนึ่งเพราะผู้ เรียน
สามารถเลือกท ากิจกรรมตามความสนใจของตน และสิ่งแวดล้อมได้ขยายขอบเขตให้กว้างขวางขึน้
ท าให้ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

สมศักดิ์  คงเท่ียง (2540: 282-283) ได้กล่าวถึงความส าคัญของกิจกรรมเสริม
หลกัสตูร สรุปได้ดงันี ้

1. ช่วยส่งเสริมนักเรียนได้ท างานร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย การท างาน
ร่วมกนั และการให้ความร่วมมือเป็นก าลงัส าคญั การส่งเสริมให้เด็กได้ท างานร่วมกนัตัง้แต่อยู่ใน
โรงเรียนเป็นการช่วยฝึกฝนประชาธิปไตยให้แก่เด็ก เม่ือเป็นผู้ใหญ่ในวนัข้างหน้าจะด ารงชีวิตอยู่ใน
สงัคมได้ด้วยดี เพราะผลจากประสบการณ์ท่ีนกัเรียนได้รับเม่ือตอนท่ีอยูใ่นโรงเรียน 

2. ช่วยส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีในการท างานร่วมกนัจะช่วยฝึกนิสยัท่ีดีให้แก่
นักเรียน เช่น การเสียสละเพ่ือหมู่คณะ รู้จักสร้างความสัมพนัธ์ต่อผู้ อ่ืน พลเมืองดีย่อมให้ความ
ร่วมมือกบัสงัคม 

3. ส่งเสริมลักษณะผู้น าการท่ีนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ก็จะต้องแสดง
ความสามารถของตนออกมานกัเรียนคนใดมีความสามารถทางไหนก็ไปท างานทางนัน้ ใครเก่งก็
ได้รับการยกยอ่งให้เป็นหวัหน้าคณะ 

4. ช่วยให้นกัเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การท่ีนกัเรียนได้ท างานท่ีตน
สนใจและถนดัจะช่วยให้นกัเรียนหนัมาสนใจงานมากกว่าท่ีจะไปเท่ียวเตร่ เกเร เสเพล การรู้จกัให้
นกัเรียนท ากิจกรรมตา่งๆ ท่ีเขาสนใจจะเป็นการหาทางออกท่ีดีให้แก่นกัเรียน เม่ือโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะ
ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ หางานอดเิรกท าแทน การใช้เวลาวา่งไปในทางท่ีผิด 

5. กิจกรรมนักเรียนช่วยชีใ้ห้เห็นว่านักเรียนมีความถนัดและความสามารถใน
อาชีพด้านไหน ถ้าได้รับการสง่เสริมท่ีถกูต้องก็อาจจะออกไปท าอาชีพนัน้ได้ 

6. ช่วยสร้างลกัษณะนิสยัท่ีดีให้แก่นกัเรียน โดยการท่ีนกัเรียนได้ท างานร่วมกัน
รู้จกัแบง่งานกนัท า รู้จกัประสานงานกนั 
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สมภพ เจิมขุนทด (2542 : 6-7) ได้กล่าวว่า สถานศึกษามีความจ าเป็นท่ีจะต้องจัด
กิจกรรมเสริมหลกัสตูรด้วยเหตผุลทางวิชาการ ดงันี ้

1. เพ่ือสนองความต้องการด้านจิตวิทยา นักเรียน นิสิต นักศึกษา เป็นวัยท่ี
ต้องการการยอมรับและต้องการร่วมกลุ่มตามทฤษฎีขัน้ความต้องการของ Maslow การเข้าร่วม
กิจกรรมจะท าให้เกิดความอบอุน่ ความเช่ือมัน่ในตนเองและประสบความส าเร็จ 

2. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะท าให้น าเรี ยน นิสิต นักศึกษา ค้นพบ
ความสามารถของตนเอง ผลงานของ Piaget แสดงให้เห็นว่าการเรียนมีประสิทธิภาพนัน้เดก็ต้องมี
โอกาสได้กระท าสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง การได้รับประสบการณ์ตรงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
พฒันาสตปัิญญา 

3. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท าให้นักเ รียน นิสิต นักศึกษา มีความ
กระตือรือร้นดงัผลงานของ Bandura ผู้น าเอาความคิดของ Skinner ท่ีว่าการกระท าใหท่ีได้รับการ
เสริมแรงจะมีแนวโน้มให้เกิดการกระท านัน้อีก 

4. การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรจะท าให้นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา รู้สึกถึงการใช้
เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสว่นรวม 

5. การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนและ
ผู้สอนได้ท างานร่วมกนั เป็นการสร้างความสมัพนัธ์อยา่งดีย่ิง 

6. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นการพัฒนาความเป็นผู้น าทัง้ทางตนและ
ทางอ้อมเพราะผู้ เรียนจะมีโอกาสจดัท ากนัเองมีโอกาสเลือกและประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง ซึ่งมี
ลกัษณะเป็นสงัคมประชาธิปไตย เพราะเป็นกิจกรรมของผู้ เรียนโดยผู้ เรียนเพ่ือผู้ เรียนซึ่งเป็นการ
เสริมในเร่ืองการเป็นผู้น า ผู้ตาม ตามวิถีแหง่ประชาธิปไตย 

7. กิจกรรมเสริมหลกัสตูรมีความจ าเป็นยิ่ง เพราะถ้าขาดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
จะท าให้การพฒันาของผู้ เรียนไมส่มบรูณ์ครบถ้วน 

สรุปได้ว่า  ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร มี
ความส าคญัและจ าเป็นมากในปัจจุบนั เพราะการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างเดียวย่อมไม่
เพียงพอ ดงันัน้กิจกรรมเสริมหลกัสตูรจงึเป็นสว่นเสริมการเรียนการสอนช่วยให้ความมุ่งหมายของ
การศึกษาบรรลุผลส าเร็จอย่างสมบูรณ์ และจะเป็นวิถีทางท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสแสวงหา
ความรู้ เพิ่มทกัษะด้วยตนเอง และยงัเป็นการเสริมประสบการณ์ให้ผู้ เรียนในด้านตา่งๆอีกด้วย 
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3.3 วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
จิตรารัตน์ โพธิมามกะ (2523 : 3 – 4) ได้กล่าวว่า กิจกรรมเสริมหลักสูตรมี

จุดมุ่งหมายท่ีมุ่งจะพัฒนาความรู้ ความสามารถและความถนัดของนักศึกษาเป็นส าคัญ และ
จดุมุง่หมายเหล่านี ้ได้สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาล ซึง่นโยบายหลกัของรัฐบาลท่ีวางไว้คือ มุง่
ท่ีจะปลูกฝังเยาวชนของชาติไทยให้มีคุณธรรม ระเบียบวินัย ความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการด ารงส่งเสริมเอกลกัษณ์และวฒันธรรมไทย เพ่ือความเป็น
เอกราชความมัน่คงของชาติตลอดไป ดงันัน้ “ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ ว่าด้วยการจดักิจกรรม
ในสถานศกึษาสงักดักระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2520” ได้วางจดุประสงค์ของการจดักิจกรรมเสริม
หลกัสตูรไว้ดงันี ้

1. เพ่ือให้เป็นผู้ มีระเบียบวินยั 

2. เพ่ือให้มีความจงรักภกัดีตอ่สถาบนั ชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ 

3. เพ่ือให้มีความเข้าใจและเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมขุ 

4. เพ่ือให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิตามสิทธิ และหน้าท่ีภายในขอบเขต
ของกฎหมาย 

5. เพ่ือให้มีความซาบซึง้ในคณุคา่ ด ารงไว้ และส่งเสริมเอกลกัษณ์วฒันธรรม
อนัดีงามของชาตไิทย 

6. เพ่ือให้เกิดความรักและสามคัคีในหมูค่ณะ 
7. เพ่ือสง่เสริมทกัษะ ความถนดั และความคดิริเร่ิมสร้างสรรค ์

8. เพ่ือส่งเสริมพฒันาการทางร่างกายและจิตใจ และให้รู้จักใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

9. เพ่ือให้รู้จกับ าเพ็ญประโยชน์ตอ่สงัคมและสร้างเสริมความมัน่คงของชาติ 
10. เพ่ือให้เป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรมอนัดีงาม 

11. เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการจดัการศกึษา 
ไพโรจน์ นาคะสวุรรณ และวนันอร์ มะทา (2528 : 8) ได้กลา่วถึงวตัถปุระสงค์ของ

การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรไว้ดงันี ้
1. เพ่ือให้นกัเรียนได้แสดงออกซึ่งความถนดั ความสนใจ และความสามารถ

พิเศษ 
2. เพ่ือสง่เสริมให้นกัเรียนได้รู้จกัใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์และมีเพ่ือนมาก 
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3. เ พ่ือ ฝึกทักษะการ เ ป็นผู้ น าและ เป็นผู้ ตาม ท่ี ดี  ตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย 

4. เพ่ือให้เกิดทกัษะในการท างานร่วมกนั และสามารถปรับตวัอยู่ในสงัคมได้
อยา่งมีความสขุ 

5. เพ่ือเสริมสร้างให้นกัเรียนมีความสามคัคี มีความรับผิดชอบและเสียสละ
เพ่ือสว่นรวม 

6. เพ่ือปลกูฝังคา่นิยมหรือคณุธรรมและจริยธรรมอนัดีงามให้แก่นกัเรียน 
7. เพ่ือฝึกฝนให้เป็นผู้ มีระเบียบวินัย รู้จักการควบคุมตนเองและเคารพ

กฎเกณฑ์ตา่งๆในสงัคม 
8. เพ่ือสง่เสริมสขุภาพและพฒันาการทางร่างกายและจิตใจ 
9. เพ่ือให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและเป็นการผ่อนคลายความตึง

เครียด 
10. เพ่ือส่งเสริมพฒันาการทางด้านบุคลิกภาพ มีความรับผิดชอบและรู้จัก

เคารพบคุคลอ่ืน 
11. เพ่ือปลกูฝังและรักษาไว้ซึง่ศลิปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอนั

ดีงามของชาต ิ
12. เพ่ือเพิ่มพนูประสบการณ์และสง่เสริมการเรียนการสอนให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
13. เพ่ือสง่เสริมความเข้าใจและความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งโรงเรียนกบัชมุชน 

ประภาพรรณ สุวรรณศขุ (2537: 608) กล่าวสรุปไว้ว่า ในการจดักิจกรรมเสริม
หลกัสตูรมีวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้

1. เพ่ือส่งเสริมความสนใจ ความต้องการ และความสามารถของผู้ เรียนเป็น
รายบคุคล จะเห็นได้วา่กิจกรรมในห้องเรียนนัน้ก าหนดให้ทกุคนต้องท า ถึงแม้วา่กิจกรรมบางอย่าง
ผู้ เรียนจะไม่ชอบ ไม่สนใจ ผู้ เรียนก็จ าเป็นต้องเข้าร่วม แตท่ว่าในกิจกรรมเสริมหลกัสตูรนัน้จะเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนได้เลือกเข้าร่วมในกิจกรรมของชมรมท่ีตนเองสนใจได้โดยเสรี 

2. เพ่ือช่วยให้ความมุ่งหมายทางการศกึษาบรรลผุลสมบูรณ์ยิ่งขึน้ ความมุ่ง
หมายทางการศึกษาท่ีสมบูรณ์นัน้จะต้องประกอบด้วย พุทธิพิสยั จิตพิสยั และทกัษะพิสยั พุทธิ
พิสยัและทกัษะพิสยันัน้ได้ส่งเสริมกันมากในชัน้เรียน แต่ทางด้านจิตพิสยัซึ่งเก่ียวข้องกับค่านิยม
และนิสยัอนัดีงามต่าง ๆ เช่น ความซ่ือสตัย์ ความมีน า้ใจตอ่ผู้ อ่ืน การเสียสละ การช่วยเหลือผู้ อ่ืน 
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ความสามคัคี ฯลฯ ยงัสง่เสริมกนัน้อยมาก การจดัตัง้ชมุนมุขึน้ก็จะชว่ยพฒันาสิ่งเหล่านีใ้ห้สมบรูณ์
ยิ่งขึน้ 

3. เพ่ือสง่เสริมให้ผู้ เรียนใช้เวลาว่างและพลงังานไปในทางท่ีเกิดประโยชน์ ดงั
ได้กลา่วแล้วข้างต้นวา่ ผู้ เรียนในวยันีเ้ป็นวยัท่ีมีพละก าลงัมาก ถ้าสถานศกึษาได้จดักิจกรรมตา่ง ๆ 
โดยให้ผู้ เรียนได้ใช้พลงังานเหล่านี ้อีกทัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาคอยแนะน า ผู้ เรียนก็จะไมเ่อาพลงังานท่ี
เหลือนีไ้ปใช้ในทางอ่ืนท่ีอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ 

4. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความรู้กว้างขวางยิ่งขึน้ กิจกรรมทางด้านวิชาการ
ผู้ เรียนจะได้รับประโยชน์ทางด้านวิชาการเป็นอนัมาก เพราะได้มีการศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติมมากขึน้
นอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียน 

5. เพ่ือส่งเสริมการเข้าสงัคมการท่ีผู้ เรียนต้องท างานร่วมกัน ผู้ เรียนก็จะเกิด
การเรียนรู้จะปรับตวัเข้ากบัสงัคมไปด้วย 

6. ส่งเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างอาจารย์และผู้ เรียน เน่ืองจากอาจารย์
จะต้องเป็นท่ีปรึกษา ดงันัน้การด าเนินงานของชุมนุมจะต้องมีอาจารย์เข้าร่วมด้วยทุกครัง้ ดงันัน้
ความใกล้ชิดระหวา่งอาจารย์และผู้ เรียนจะเพิ่มมากขึน้ 

7. เ พ่ือสร้างความสัมพันธ์ ท่ี ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน การจัด
นิทรรศการของชมุชนตา่ง ๆ ให้ชมุชนนัน้ ๆ มาร่วมในกิจกรรมด้วย ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้าใจ
และความสมัพนัธ์อนัดีงามระหวา่งสถานศกึษาและชมุชน 

8. เพ่ือสร้างสมัพนัธ์อนัดีระหว่างผู้ เรียนเอง การท่ีผู้ เรียนจะท างานเป็นกลุ่มได้
นัน้สมาชิกในกลุ่มจะต้องสามคัคีร่วมมือกนัเป็นอย่างดี อีกทัง้ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกนังานถึง
จะส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

9. เพ่ือฝึกให้ผู้ เ รียนได้อยู่ ร่วมกันโดยราบร่ืนในวงสังคมประชาธิปไตย 
กิจกรรมเสริมหลกัสตูรช่วยให้ผู้ เรียนได้ฝึกการใช้ความคิด ตดัสินใจ และความสามารถท าสิ่งตา่ง ๆ 
ได้โดยล าพงั ฝึกท างานร่วมกันโดยรู้วิธีการวางแผนงาน การแก้ปัญหาในการท างาน ฝึกให้มีวินยั
ปฏิบตัิตามระเบียบของสังคมและระเบียบของสถานศึกษา ฝึกให้เกิดความสามัคคีความรักหมู่
คณะและรักสถานศกึษา ฝึกให้เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 

ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (2550 : 48-49) ได้กลา่วถึงวตัถปุระสงค์
และจุดมุ่งหมายในการจดักิจกรรมเสริมหลักสูตรว่าการก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการจดั
กิจกรรมเสริมหลกัสตูรของนิสิตท่ีครบถ้วนและสอดคล้องกบัคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 
โดยก าหนดเป็นแนวปฏิบตัิไว้ชดัเจนใน การส่งเสริม การจดักิจกรรมทัง้โดยสถาบนัศึกษาและโดย
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องค์การนิสิตในการพฒันาให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (TQF) ในแตล่ะ
ระดบัการศกึษา พร้อมกบัการส่งเสริมและติดตามผลการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรในสถานศกึษา
ทุกแห่งให้ด าเนินการกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตให้ครบถ้วนอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
วิชาการ 2) ด้านกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ 3) ด้านการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม                
4) ด้านนนัทนาการ และ 5) ด้านสง่เสริมศลิปวฒันธรรม 

สรุปได้วา่ วตัถปุระสงค์และจดุมุง่หมายของกิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือสง่เสริมให้
ผู้ เรียนได้มุ่งพฒันาความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความถนดัตามความสนใจ และความสามารถ
พิเศษ นอกจากนีย้งัสามารถพฒันาด้านพลานามยั ตลอดจนด้านจิตใจให้มีศีลธรรม จริยธรรม มี
ความสมัพนัธ์อนัดีต่อบุคคลอ่ืน และท่ีส าคญัในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรต้องมุ่งส่งเสริมการ
เรียนการสอนในห้องเรียนให้ดีขึน้ด้วยเชน่กนั 

3.4 ประเภทของกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
จิตรารัตน์ โพธิมามกะ (2523: 5) ได้กล่าวว่า กิจกรรมเสริมหลักสูตรในปัจจุบนัซึ่ง

จดัตัง้ขึน้ในโรงเรียน หรือสถานศกึษาอ่ืนๆ อาจแบง่ออกได้เป็น 3 ลกัษณะคือ 

1. กิจกรรมเสริมหลักสูตรในเชิงวิชาการ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เป็นกิจกรรมเสริม
หลักสูตรอย่างแท้จริง เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้นักศึกษาท่ีสนใจในวิชาการท่ีมีอยู่ในหลักสูตรนัน้ๆ 
ได้รับความรู้เพิ่มเติมส่งเสริมและกระตุ้น     ความสนใจของนกัเรียนทางด้านวิชาการให้กว้างขวาง
ยิ่งขึน้ ได้แก่ กิจกรรมเสริมหลักสูตรในลักษณะชุมนุมหรือชมรมหรือสมาคม เช่น ชมรม
ภาษาองักฤษ ชมุนมุวิทยาศาสตร์ ชมุนมุเกษตร สมาคมไม้ประดบั เป็นต้น 

2. กิจกรรมพิเศษ ในลักษณะบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวมทัง้สังคมภายใน
สถานศึกษา สงัคมภายนอก หรือชุมชนใกล้เคียงและห่างไกลสถานศึกษา กิจกรรมลกัษณะงาน
บริการชุมชน นักศึกษาจะได้มีโอกาสสัมผัสกับชุมชนท่ีตนแวดล้อมหรือชุมชนท่ีห่างไกลออกไป
แล้วแตก่รณี กิจกรรมเหล่านีส้่วนใหญ่จะน าช่ือเสียงท่ีดีมาสู่ส่วนรวม อาจจะต้องน าความรู้ท่ีเรียน
มาช่วยในกิจกรรมเสริมหลกัสตูรนีด้้วยหรือไม่ก็ได้ เป็นการฝึกหดัให้นกัเรียนรู้จกับ าเพ็ญประโยชน์
ตอ่สงัคม เชน่ ชมรมอนรัุกษ์ธรรมชาต ิกลุม่พฒันาชนบท ชมุนมุผู้บ าเพ็ญประโยชน์ ชมรมนิยมไทย 
เป็นต้น 

3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรในลักษณะอ่ืนๆ กิจกรรมประเภทนีอ้าจเป็นกิจกรรม
เสริมหลกัสตูรโดยทางอ้อม เพราะจดุมุง่หมายหลกันัน้ไมเ่น้นการสง่เสริมทางวิชาการท่ีเก่ียวข้องกบั
หลกัสตูร เชน่ นกัศกึษาทัว่ๆ ไป มีความสนใจในการเมืองของประเทศหรือกิจกรรมหารายได้เพ่ือน า
เงินมาใช้ในสาธารณกุศลต่างๆ เช่น เป็นทนุแก่นกัศึกษาผู้ เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ องค์การ
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นักเรียนก็ถูกจัดตัง้ขึน้ เพราะมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษามีมาตรการท่ีปกครองกันเอง และเป็น
รูปแบบหนึง่ของกิจกรรมเสริมหลกัสตูรโดยทางอ้อม 

ไพโรจน์ นาคะสุวรรณ และวันนอร์ มะทา (2528: 9-10) ได้จ าแนกประเภทของ
กิจกรรมเสริมหลกัสตูรได้เป็น 7 ประเภทด้วยกนัคือ 

1. กิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมการสอนในชัน้เรียน ได้แก่ ชมุนมุทางวิชาการตา่งๆ เช่น 
ชมุนมุวิทยาศาสตร์ ชมุนมุภาษาไทย ชมุนมุคณิตศาสตร์ ชมุนมุเหล่านีอ้าจไม่เก่ียวข้องกบัวิชาใด
วิชาหนึ่งเพียงวิชาเดียวในชัน้เรียน แต่อาจเก่ียวข้องในหลายหมวดวิชาด้วยกัน ซึ่งเก่ียวกับการ
ด ารงชีวิตและหน้าท่ีตลอดจนความต้องการและ    ความสนใจของเดก็ 

2. กิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาความสนใจและความสามารถพิ เศษ ประเภทนีมี้
จุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้ค้นหาหรือพัฒนาความสนใจและความสามารถพิเศษของตนเอง ซึ่ง
มกัจะไมเ่ก่ียวกบัเนือ้หาท่ีเรียนโดยตรง 

3. กิจกรรมท่ีเป็นบริการในโรงเรียน กิจกรรมประเภทนีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันา
ตนเองเพ่ือบริการสว่นรวม 

4. กิจกรรมท่ีพฒันาทางด้านจิตใจและศีลธรรม กิจกรรมประเภทนีไ้ด้แก่ ลกูเสือ 
ยวุกาชาด กิจกรรมศาสนาตา่งๆ  

5. กิจกรรมทางสงัคมและนนัทนาการ กิจกรรมประเภทนีจ้ดัขึน้เพ่ือพฒันาการอยู่
ร่วมกนั การเข้าร่วมสงัคม และการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

6. กิจกรรมทางด้านกีฬา กิจกรรมทางด้านนีน้บัว่ามีความส าคญัในการช่วยให้
เดก็มีความสามคัคีและมีน า้ใจเป็นนกักีฬา 

ประภาพรรณ สุวรรณสุข (2537: 609-610) ได้กล่าวว่า ประเภทของกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรนัน้ไมมี่แบบฉบบัท่ีตายตวัสามารถเปล่ียนแปลงตามลกัษณะของโรงเรียนและของท้องถ่ิน
นัน้ๆ ซึง่แบง่กิจกรรมเสริมหลกัสตูรออกได้ 2 ประเภทคือ 

1. กิจกรรมด้านการปกครอง  กิจกรรมประ เภทนี ไ้ ด้แก่  สภานัก เ รียน 
คณะกรรมการนกัเรียน หวัหน้านกัเรียน เป็นต้น 

2. กิจกรรมด้านการเรียน หมายถึง กิจกรรมทกุอยา่งท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียน 

ประกอบ ประพนัธ์วิทยา (2542: 26-27) ได้แบ่งประเภทของกิจกรรมเสริมหลกัสูตร
ตามวตัถปุระสงค์ในการจดักิจกรรมเป็น 6 ประเภทดงันี ้
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1. กิจกรรมวิชาการเป็นกิจกรรมท่ีชว่ยสง่เสริมโครงการสอนในชัน้เรียนให้สมบรูณ์
ครบถ้วนมากยิ่งขึน้ เช่น ชุมนุมคณิตศาสตร์ ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ชุมนุมภาษาไทย ชุมนุมสังคม
ศกึษา และชมรมพระพทุธศาสตร์  เป็นต้น 

2. กิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมความสามารพิเศษและพัฒนาความสนใจเฉพาะ 
กิจกรรมนีมี้จุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้มีโอกาสค้นหาหรือพัฒนาความสนใจและความสามารถ
พิเศษของตนเอง ซึ่งมนัไม่เก่ียวข้องกับเนือ้หาวิชาท่ีเรียนโดยตรง เช่น ชุมนุมละคร ชุมนุมโต้วาที 
ชมุนมุประชาสมัพนัธ์ และชมุนมุดนตรี เป็นต้น 

3. กิจกรรมท่ีเป็นการบริการภายในโรงเรียนกิจกรรมประเภทนี ้มีจดุมุ่งหมายเพ่ือ
พฒันาตนเองและบริการส่วนรวม หรือเพ่ือความสนกุสนานของตนเอง เชน่ สภานกัเรียน กรรมการ
นกัเรียน กลุม่ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และกลุม่สวสัดกิารนกัเรียน เป็นต้น 

4. กิจกรรมท่ีพฒันาด้านจิตใจ กิจกรรมประเภทนีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาด้าน
คา่นิยม คณุธรรม จริยธรรม และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนัอย่างมีระเบียบวินยั เชน่ กิจกรรมลกูเสือ ยวุ
กาชาด และการอยูค่า่ยพกัแรม เป็นต้น 

5. กิจกรรมทางสงัคมและนนัทนาการ กิจกรรมประเภทนีจ้ดัขึน้ เพ่ือพฒันาการ
เข้าสงัคม การอยู่ร่วมกนั และการพกัผ่อนหย่อนใจ เช่น กิจกรรมพบปะสงัสรรค์ การไปทศันศกึษา
นอกสถานท่ี เป็นต้น 

6. กิจกรรมทางด้านกีฬา กิจกรรมทางด้านกีฬานบัว่ามีความส าคญัในการสร้าง
ความสามัคคีในหมู่นักเรียนและมีจิตใจเป็นนักกีฬา รู้จักเสียสละ รู้จักการให้อภัย ได้แก่ ชุมนุม
ฟตุบอล ชมุนมุเปตอง และชมุนมุวา่ยน า้ เป็นต้น 

ส านกัคณะกรรมการการอดุมศกึษา (2550: 45-46) ได้แบง่การจดักิจกรรมการศกึษา
ประเภทกิจกรรมเสริมหลกัสตูรไว้ดงันี ้

1. กิจกรรมด้านวิชาการ 
2. กิจกรรมด้านกีฬาและการสง่เสริมสขุภาพ 
3. กิจกรรมด้านการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. กิจกรรมด้านนนัทนาการ 
5. กิจกรรมสง่เสริมศลิปวฒันธรรม 

สรุปได้ว่า ประเภทของกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น เป็นการแบ่ง
ประเภทตามลักษณะของกิจกรรม ซึ่งอาจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้โดยสามารถยึดการแบ่ง
ประเภทตามส านกัคณะกรรมการการอุดมศกึษา คือ กิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมด้านกีฬาและ
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การส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมด้านการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมด้าน
นนัทนาการ และกิจกรรมสง่เสริมศลิปวฒันธรรม 

3.5 แนวคิดและหลักการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรแตล่ะครัง้มุง่ท่ีจะชว่ยพฒันาผู้ เรียน ซึง่มีผู้ ได้กลา่วถึง

แนวคดิและหลกัการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรดงันี ้
จิตรารัตน์ โพธิมามกะ (2523: 6 - 7) ได้กล่าวถึงหลักการจัดกิจกรรมเสริม

หลกัสตูรดงันี ้

1. การจดักิจกรรมต่างๆ ควรมีครูเป็นผู้ ให้ค าแนะน ามิใช่ผู้สัง่การ ครูควรท า
หน้าท่ีเป็นผู้ประสานงาน และมีสว่นรับรู้ในการจดัการวางแผนรวมทัง้นโยบายตา่งๆ  

2. กิจกรรมท่ีจัดขึน้ต้องมีจุดมุ่งหมายท่ีชัดเจน เ พ่ือเป็นแนวทางให้ผู้
ด าเนินงานยึดเป็นหลกัการท างานและเป็นขอบเขตของการจดัด าเนินงาน ในการวางจดุมุ่งหมาย
นัน้ควรมีหลกัในการพิจารณา ดงันี ้

ก. จุดมุ่งหมายทัว่ไป หรือจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาซึ่งจะเช่ือมโยงให้
เห็นถึงนโยบายการจัดการศึกษาท่ีจะพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน และเป็น
แนวทางให้ชมุชนหรือชมรมตา่งๆ ยดึเป็นหลกัในการปฏิบตังิานด้วย 

ข. จดุมุง่หมายของแตล่ะชมุชน จดุมุง่หมายนีจ้ะท าให้คณะกรรมการและ
บุคคลทั่วไปเข้าใจขอบเขตการด าเนินงานและตระหนักถึงประโยชน์ของการจัดกิจกรรมเสริม
หลกัสตูร ซึง่จะมีตอ่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมนัน้ๆ 

3. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมุ่งท่ีจะช่วยพัฒนาตวันักเรียนเป็นส าคัญ
ฉะนัน้ต้องค านึงถึงความสามารถ ความต้องการและความสนใจของนกัเรียน ให้นกัเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมแตล่ะประเภทด้วยความสมคัรใจเพื่อจะได้ด าเนินงานด้วยความเตม็ใจ และได้ผลดี 

4. การจดักิจกรรมเสริมหลักสูตรควรมีความส าคญัเท่ากับการจัดการเรียน
การสอน สถานศกึษาควรพยายามจดักิจกรรมตา่งๆ ให้สอดคล้องและสมดลุกบัการเรียนการสอน
ในห้องเรียน กล่าวคือไม่ควรให้นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากเกินไป จนท าให้การเรียนการสอนต้อง
ชะงกัไป 

วนันอร์ มะทา (2527: 8) ได้กล่าวว่า หลกัในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร คือ ผู้
มีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร บคุลากรหรือหน่วยงานตา่งๆ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
ด าเนินงานอย่างประชาธิปไตย มีอิสระในการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรต้องมีความส าคญัเทา่กบัการจดัการเรียนการสอน 
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ทบวงมหาวิทยาลัย (2543: 11) ได้ก าหนดปรัชญาของกิจกรรมเสริมหลักสูตร
นกัศกึษาไว้ดงันี ้

1. สง่เสริมการพฒันานกัศกึษาให้มีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ มีคณุภาพ และ
มีศกัยภาพในการพฒันาและแขง่ขนัสงัคมโลก 

2. ปรับปรุงระบบบริหารจดัการอดุมศกึษาให้เอือ้ตอ่การพฒันานกัศกึษา 
3. สร้างสรรค์ความรู้ในด้านการพัฒนานักศึกษา หรือเอือ้ต่อการพัฒนา

นกัศกึษา 
4. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพตามลักษณะท่ีพึง

ประสงค์ โดยพฒันากิจกรรมนกัศกึษาให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ เสริมสร้างประสบการณ์
จริงในวิชาชีพและชีวิต 

5. ส่งเสริมความสามารถในการส่ือสารทางภาษาและเทคโนโลยีสร้างแหล่ง
เรียนรู้ท่ีมีคณุภาพ 

6. ส่งเสริมให้นักศึกษามีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ให้ใช้ชุมชนและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินเป็นแหลง่การเรียนรู้ 

7. สนบัสนนุกิจกรรมท่ีสง่เสริมให้เห็นคณุคา่ และภาคภมูิใจในศลิปวฒันธรรม
และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

8. ส่งเสริมการใช้หลกัธรรมทางศาสนา เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีจริยธรรม 
คณุธรรม มีระเบียบวินยั มีสมาธิ อยา่งสม ่าเสมอ 

9. จดัให้มีโครงการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ 
10. ฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านดนตรี กีฬา ศาสนา การใช้ชีวิตในสงัคม 
11. สง่เสริมให้นกัศกึษาเพิ่มพนูประสบการณ์ด้านการท างานในระหวา่งเรียน 
12. พฒันาหอพกันกัศกึษาให้เป็นแหลง่ศกึษา 
13. จดัให้มีสถานท่ีออกก าลงักาย เพ่ือพฒันาสขุภาพและนนัทนาการ 
14. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอือ้ต่อการพัฒนา

นกัศกึษา 
15. สนบัสนนุให้อาจารย์บรูณาการวิชาการกบักิจกรรมนกัศกึษาเข้าด้วยกนั 

กาญจนา คุณารักษ์ (2540: 247-248) ได้กล่าวว่าในการจัดกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรนัน้จะต้องเป็นไปตามนโยบายหลกัของรัฐบาล ในการพฒันาการศกึษาเพ่ือส่งเสริมความ
เจริญของประเทศชาต ิโดยต้องยดึหลกัดงันี ้ 
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1. ผู้ เรียนทุกคนเป็นสมาชิกของสถานศึกษามีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรตา่งๆ 

2. กิจกรรมท่ีจดัขึน้ควรก าหนดไว้ในตารางเรียนของสถานศกึษา 
3. ผู้ เรียนทกุคนจะได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมนัน้ๆ 
4. การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรควรจะมุง่ท่ีผู้ เรียนเป็นส าคญั 
5. ไมค่วรให้ผู้ เรียนตนใดคนหนึง่ออกจากชัน้เรียนในเวลาเรียนปกตเิพ่ือไปเข้า

ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสตูรซึง่อาจจะเป็นผลเสียตอ่การเรียนของผู้ เรียนเอง 
6. ผู้น าควรได้รับการฝึกฝนและพฒันาอยา่งเหมาะสม 
7. ควรจะต้องมีการดแูลแนะน าในการท ากิจกรรมอยา่งเพียงพอ 
8. การเข้าร่วมกิจกรรมของอาจารย์ควรจดัให้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการ

ท างานตามปกตขิองอาจารย์ 
9. ผู้บริหารและอาจารย์ควรท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาไมใ่ชผู่้สัง่การ 
10. การท ากิจกรรมตา่งๆ ควรเร่ิมจากสิ่งเล็กและง่ายไปสู่กิจกรรมท่ีใหญ่และ

ยาก 
11. ควรมีการเตรียมวสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ในการท ากิจกรรมให้พร้อม 
12. ในการพิจารณาจดักิกรรมใดๆ ก็ตาม ควรท าด้วยความรอบคอบ 
13. ทกุกิจกรรมควรจะต้องมีการเก็บบนัทกึการกระท าตา่งๆอยา่งถาวร 
14. ควรจดัสรรเงินอดุหนนุอยา่งเพียงพอและยตุธิรรม 
15. สถานศกึษาและชมุชนควรจะได้รับรู้เก่ียวกบัการท ากิจกรรมของผู้ เรียน 
16. ผู้บริหารและอาจารย์ควรจะเห็นกิจกรรมเสริมหลกัสตูรมีความส าคญัเท่า

เทียมกบักิจกรรมในหลกัสตูร 
17. กิจกรรมเสริมหลกัสตูรไมจ่ าเป็นต้องท าพร้อมกนัทกุกิจกรรม 

สรุปได้ว่า แนวคิดและหลักการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะต้องเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมศกัยภาพในด้านต่างๆของผู้ เรียน โดยมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และมี
ผู้สอนเป็นผู้ ให้ค าแนะน า การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรต้องมุ่งให้เกิดการพฒันาแก่ผู้ เรียนและไม่
เป็นการเบียดเบียนเวลาเรียนในชว่งปกติด้วย 

3.6 ขัน้ตอนการด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 28-32) ได้กล่าวถึง การด าเนินการจัดกิจกรรมเสริม

หลกัสตูรมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
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ขัน้ท่ี 1 ลงทะเบียนเรียน 
1. สถานศกึษาจดัให้ผู้ เรียนลงทะเบียนวิชากิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
2. ผู้ เรียนท่ีลงทะเบียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรแล้ว ให้เลือกสมคัรเข้าชมรม/

กลุม่ตามความสนใจกบัอาจารย์ท่ีปรึกษาชมรม/กิจกรรม/กลุม่  
ขัน้ท่ี 2 แตง่ตัง้คณะกรรมการชมรม/กลุม่ 

1. สมาชิกชมรม/กลุม่ ประชมุเพ่ือคดัเลือกคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม โดย
มีต าแหน่ง ได้แก่ประธาน รองประธาน เลขานกุาร เหรัญญิก ปฏิคม นายทะเบียน ประชาสมัพนัธ์ 
หรือกรรมการต าแหนง่อ่ืน ๆ 

2. เสนอรายช่ือคณะกรรมการชมรม/กลุ่ม เพ่ือให้สถานศึกษาจัดท าค าสั่ง
แตง่ตัง้ฯ โดยประธานชมรม/กลุม่เป็นผู้ท าบนัทกึผา่นอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรม  

ขัน้ท่ี 3 จดัท าแผนกิจกรรมของชมรม/กลุม่ 
คณะกรรมการและสมาชิกผู้ เก่ียวข้องประชุมหารือ วางแผนการด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ ของชมรม/กลุ่ม ประกอบด้วย โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน ผู้ รับผิดชอบ และ
งบประมาณ  

ขัน้ ท่ี  4 จัดท าโครงการและขออนุมัติจัดท า โครงการ โดยสมาชิกและ
คณะกรรมการร่วมกนัก าหนดโครงการตา่งๆตามความเหมาะสม  

ขัน้ท่ี 5 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
1. ประชมุวางแผนการจดักิจกรรม โดยก าหนดผู้ รับผิดชอบ การประสานงาน 

การด าเนินงานและงบประมาณ 
2. ด าเนินการจดักิจกรรมตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้  

ขัน้ท่ี 6 ตดิตามและประเมินผล 
1. การติดตามการด าเนินกิจกรรม ด าเนินการโดยคณะกรรมการ อาจารย์ท่ี

ปรึกษากิจกรรม และผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ร่วมกันติดตามและให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนิน
กิจกรรมแตล่ะโครงการ 

2. การประเมินผลโครงการ  
ขัน้ท่ี 7 สรุปผลการจดักิจกรรมและรายงานสถานศกึษา 

1. สรุปผลการจดักิจกรรม โดยคณะกรรมการแตล่ะโครงการ อาจารย์ประจ า
กิจกรรม และอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรม ร่วมกนัสรุปผลการจดักิจกรรมทกุโครงการของชมรม/กลุม่ 
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2. คณะกรรมการแตล่ะโครงการและผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ร่วมกนัจดัท ารายงาน
การด าเนินกิจกรรม 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2555: 9-10) ได้น าเสนอการด าเนินการจดักิจกรรมเสริม
หลกัสตูร ดงัตอ่ไปนี ้

1. ด าเนินการตามกลยทุธ์/แผนพฒันากิจกรรมนกัศกึษา 
2. เสนอโครงการ ก าหนดวตัถปุระสงค์ เปา้หมาย งบประมาณ มอบหมายหน้าท่ี

รับผิดชอบ ระบกุ าหนดการของกิจกรรม ฯลฯ  
3. ขออนมุตัโิครงการและงบประมาณ เม่ือผา่นการพิจารณาให้ความเห็นชอบ จงึ

ด าเนินโครงการ 
4. ด าเนินโครงการ ตามแผนท่ีได้วางไว้ 
5. ประเมินผลโครงการ ประเมินผลกิจกรรมตามวตัถปุระสงค์ 
6. สรุปผลโครงการ สรุปงบประมาณ  
7. รายงานผลการด าเนินโครงการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2560: ออนไลน์) ได้กล่าวว่าขัน้ตอนในการด าเนินการจัด
กิจกรรมเสริมหลกัสตูรมีดงัตอ่ไปนี ้

1. ประชมุคณะกรรมการ/สมาชิกเพ่ือวางแผนร่างโครงการและเขียนโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนมุตัจิดักิจกรรมและเตรียมงาน/แผนงาน 
3. การด าเนินกิจกรรมตามท่ีขออนมุตัแิละรวบรวมเอกสารการใช้จา่ยเงิน 
4. ประเมินผลการจดักิจกรรมและรายงานผลการจดักิจกรรม 

สรุปได้ว่า ขัน้ตอนการด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ 1) ประชุมเพ่ือ
วางแผนร่างโครงการ   2) เขียนโครงการและน าเสนอโครงการ 3) ด าเนินการตามโครงการ 4) 
ตดิตามและประเมินผล 5) ประเมินและรายงานผล 

3.7 การจัดท าโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ชาญชัย ศรีไสยเพชร (2531: 56) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรขึน้ใน

สถานศึกษาให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าสูงสุดแก่ผู้ เรียนนัน้สถานศึกษามีความจ าเป็นจะต้อง
วางแผนไว้อย่างรอบคอบละเอียดถูกต้องเหมาะสม ว่าจะจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ืออะไรจัด
อย่างไรเม่ือใดและมีใครเป็นผู้ รับผิดชอบการวางแผนการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรจะต้องอาศยั
ความรู้ความสามารถตลอดจนความร่วมมือ จากคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย จึงจะได้
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แผนงานท่ีสามารถน าไปใช้ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรในสถานศกึษาให้เกิดประโยชน์สงูสดุนัน้ผู้ รับผิดชอบ
โครงการกิจกรรมเสริมหลกัสตูรจะต้องเขียนโครงการโดยละเอียดพร้อมท่ีจะชีแ้จงให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้
เข้าใจและสามารถให้ความร่วมมือปฏิบัติตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ได้อย่างเหมาะสมขัน้ตอน
เหลา่นัน้ได้มาจากการเขียนโครงการซึง่โครงการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรนีป้ระกอบด้วยสว่นตา่งๆ
ดงันีคื้อ 

1. หลกัการและเหตผุล 
2. จดุมุง่หมายหรือจดุประสงค์ของโครงการ 
3. ผู้ เข้าร่วมโครงการ  
4. วนัเวลาท่ีจดัโครงการ 
5. สถานท่ีจดัโครงการ 
6. งบประมาณ 
7. ก าหนดการโดยละเอียด 

สว่นประกอบของโครงการในบางครัง้จะมีมากกว่าท่ีกล่าวมาแล้วทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความ
ต้องการของผู้ เขียนโครงการว่าจะให้ละเอียดในแต่ละขัน้ตอนอย่างไรทัง้นีจ้ะสะดวกส าหรับผู้ ท่ีจะ
น าโครงการเหลา่นัน้ไปปฏิบตั ิ

นอกจากนี ้สมเชือ้ มหาราชเสนา (2534: 145-147) ได้ให้ตวัอย่างการเขียนโครงการ
กิจกรรมเสริมหลกัสตูรวา่ประกอบด้วยส่วนตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. หลกัการและเหตผุล 
2. วตัถปุระสงค์ 
3. เปา้หมาย 
4. วิธีด าเนินงาน 
5. งบประมาณ  
6. ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
7. ระยะเวลา 
8. สถานท่ี 
9. ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 
10. ประเมินผล 
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ใจจริง บุญเรืองรอด (2536: 19-20) ได้กล่าวถึง การจัดท าโครงการกิจกรรมเสริม
หลกัสตูร โดยจ าแนกเป็นหวัข้อดงันี ้

1. ช่ือโครงการ 
2. ผู้ รับผิดชอบโครงการให้ระบุผู้ รับผิดชอบโครงการในรูปของบุคคลหรือ

หนว่ยงาน 
3. หลกัการและเหตผุลให้ระบุหลกัการและเหตผุลท่ีแสดงถึงความจ าเป็นท่ีต้อง

ท าโครงการนี ้
4. วตัถปุระสงค์ให้ระบวุา่การด าเนินงานโครงการนีเ้ป็นไปเพ่ืออะไร 
5. เปา้หมายให้ระบวุ่าในการด าเนินโครงการตามวตัถุประสงค์นัน้จะให้บรรลุใน

ระดบัใด 
6. แผนปฏิบตัิงานให้ระบุวิธีการและกิจกรรมท่ีด าเนินเป็นการแจ้งตามคาบเวลา

โดยอาจจ าแนกกิจกรรมเป็น 3 ขัน้ คือ ขัน้เตรียมขัน้ปฏิบตัแิละขัน้ประเมินผล 
7. สถานท่ีให้ระบสุถานท่ีในการจดักิจกรรม 
8. วนัเวลาให้ระบวุนัและเวลาของการจดักิจกรรม 
9. วสัดอุปุกรณ์วสัดอุปุกรณ์ท่ีต้องการใช้ควรชีแ้จงด้วยวา่อปุกรณ์ท่ีต้องการใช้นัน้

คืออะไรจ านวนเทา่ไร 
10. งบประมาณให้ระบคุา่ใช้จา่ยท่ีต้องการใช้ทัง้หมด 
11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับให้ระบุว่าในการด าเนินโครงการนีค้าดว่าจะได้รับผล

อะไรบ้าง 
12. แนวทางการประเมินผลให้ระบุแนวทางการประเมินผลไว้เพ่ือเป็นแนว

ทางการพฒันาเคร่ืองมือประเมินผลตอ่ไป 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 29-31) ได้กล่าวว่า การจัดท าโครงการกิจกรรมเสริม

หลกัสตูรโดยสมาชิกและคณะกรรมการร่วมกนัก าหนดโครงการกิจกรรมตามความเหมาะสม โดย
โครงการควรประกอบด้วย 

1. ช่ือโครงการ ควรเป็นช่ือท่ีมีความหมายเฉพาะเจาะจง และบอกลกัษณะของ
โครงการได้อยา่งชดัเจน 

2. ผู้ รับผิดชอบโครงการ อาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ โดยจะเป็นผู้ รับผิดชอบใน
การปฏิบตังิานตามโครงการ 
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3. หลกัการและเหตผุล เป็นใจความส าคญัท่ีแสดงเหตผุลในการจดัท าโครงการ 
โดยบอกถึงความเป็นมาก่อนท่ีจะด าเนินการท าโครงการ  

4. วตัถปุระสงค์ ควรระบคุวามต้องการท่ีจะกระท าด้วยความชดัเจน ไมค่ลมุเครือ 
สามารถปฏิบตัไิด้มีเหตผุล สามารถวดัประเมินผลได้ มีชว่งเวลาท่ีเหมาะสม และควรเขียนเป็นข้อๆ  

5. เปา้หมาย เป็นการก าหนดถึงความต้องการท่ีจะเกิดขึน้ เก่ียวกบัการด าเนินการ
และความส าเร็จของโครงการและคณุภาพบรรลตุามวตัถปุระสงค์  

6. สถานท่ีระบสุถานท่ีท่ีใช้ด าเนินกิจกรรม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
8. ความพร้อมของโครงการ ได้แก่บุคลากร งบประมาณ ระบุท่ีมาของแหล่ง

เงินทนุ หรืองบประมาณท่ีใช้ด าเนินโครงการ 
9. วิธีด าเนินการ โดยระบวุา่จะด าเนินการจดักิจกรรมอยา่งไร รูปแบบใด ลกัษณะ

ใด เขียนเป็นขัน้ตอน 
10. แผนการด าเนินงาน ประกอบด้วย กิจกรรม เวลา อาจเขียนเป็นความเรียง 

หรืออยูใ่นรูปตารางก็ได้ 
11. ค่าใช้จ่าย เป็นการก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการด าเนิน

โครงการ อยูใ่นงวดใด มีคา่ใช้จา่ยแตล่ะหมวดมีอะไรบ้าง และเป็นจ านวนเงินเทา่ใด 
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ โดยคาดว่าเม่ือด าเนินกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว คาด

วา่จะมีผลอยา่งไรบ้าง สมาชิกเม่ือเข้าร่วมโครงการแล้วเป็นเชน่ไร  
13. ตวัชีว้ดัความส าเร็จของโครงการ  

สรุปได้ว่า การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรนัน้ต้องเขียนโครงการกิจกรรมเสริมหลกัสตูร 
โดยจ าแนกเป็นหัวข้อ ดงันี1้) ช่ือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2) ผู้ รับผิดชอบกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
3) หลกัการและเหตผุล 4) จดุมุ่งหมายของกิจกรรมเสริมหลกัสตูร 5) เปา้หมาย 6) แผนปฏิบตัิงาน 
7) ผู้ เข้าร่วมโครงการ 8) สถานท่ี 9) ระยะเวลา 10) งบประมาณ 11) ส่ือและวสัดอุปุกรณ์ 12) ผลท่ี
คาดวา่จะได้รับ 13) ประเมินผล 

4. แนวคิดและทฤษฎีในการสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้าง ทักษะภาษาไทย
เพื่อการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 

4.1 แนวคิดแบบ Active Learning 
Active Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทาง

ปัญญา (Constructivism) ท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกวา่เนือ้หาวิชา เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนสามารถ
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เช่ือมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึน้ในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบตัจิริงผ่านส่ือหรือกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีมีครูผู้สอนเป็นผู้แนะน า กระตุ้น หรืออ านวยความสะดวก ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ขึน้ 
โดยกระบวนการคิดขัน้สงู กล่าวคือ ผู้ เรียนมีการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการประเมินคา่จากสิ่งท่ี
ได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้การเรียนรู้ เป็นไปอย่างมีความหมายและน าไปใช้ใน
สถานการณ์อ่ืนๆได้อยา่งมีประสิทธิภาพ (สถาพร พฤฑฒิกลุ, 2558) 

ลกัษณะของการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นดงันี ้ 
(ไชยยศ เรืองสวุรรณ, 2553) 

1. เป็นการเรียนการสอนท่ีพฒันาศกัยภาพทางสมอง ได้แก่ การคดิ การแก้ปัญหา 
และการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ 

2. เป็นการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
สงูสดุ 

3. ผู้ เรียนสร้างองค์ความรู้และจดักระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนการสอนทัง้ในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้าง

ปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนั ร่วมมือกนัมากกวา่การแขง่ขนั 
5. ผู้ เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการท างาน และการแบ่ง

หน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
6. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้ เรียนอา่น พดู ฟัง คดิอยา่งลุม่ลกึ ผู้ เรียน

จะเป็นผู้จดัระบบ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
7. เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นทกัษะการคดิขัน้สงู 
8. เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ 

และหลกัการความคดิ รวบยอด 
9. ผู้สอนจะเป็นผู้ อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียนเป็นผู้

ปฏิบตัด้ิวยตนเอง 
10. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของ

ผู้ เรียน 
ลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ เรียน มี

ดงันี ้
1. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของ

ผู้ เรียน 
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2. เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การ
แก้ปัญหา การน าความรู้ ไปประยกุต์ใช้ 

3. เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้ 
4. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้ เรียนอา่น พดู ฟัง คดิ 
5. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทกัษะการคิดขัน้สงู 
6. เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เ รียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร 

สารสนเทศ และหลกัการ สูก่ารสร้างความคดิรวบยอด 
7. ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ มีการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฎิ

สมัพนัธ์ร่วมกนั และ ร่วมมือกนัมากกวา่การแขง่ขนั 
8. ผู้ เรียนสร้างองค์ความรู้และจดัระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
9. ผู้ เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกนั การมีวินยัในการท างาน และการแบง่

หน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
10. ผู้สอนเป็นผู้ อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียนเป็นผู้

ปฏิบตัด้ิวยตนเอง 
การจดัการเรียนการสอนท่ีชว่ยเสริมสร้างการเรียนแบบ Active Learning 
กลยุทธ์ิในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning อาจแบ่งได้เป็น 4 แบบ 

คือ 
1. กิจกรรมรายบคุคล (individual activities) 
2. กิจกรรมเป็นคู ่(paired activities) 
3. กิจกรรมกลุม่แบบไมเ่ป็นทางการ (informal small group) 
4. โครงการท่ีให้ผู้ เรียนท าร่วมกนั (cooperative student project) 

บทบาทของอาจารย์ผู้ สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของ Active 
Learning ดงันี ้(ณชันนั แก้วชยัเจริญกิจ, 2550) จดัให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางของการเรียนการสอน 
กิจกรรมต้องสะท้อน ความต้องการในการพฒันาผู้ เรียนและเน้นการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง
ของผู้ เรียน 

1. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนมี
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี กบัผู้สอนและเพื่อนในชัน้เรียน 

2. จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวตั ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในทุก
กิจกรรมรวมทัง้ กระตุ้นให้ผู้ เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 
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3. จดัสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ สง่เสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุม่ผู้ เรียน 
4. จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้ เรียนได้รับวิธีการสอน

ท่ีหลากหลาย 
5. วางแผนเก่ียวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทัง้ในส่วนของ

เนือ้หา และกิจกรรม 
6. ครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิด

เของท่ีผู้ เรียน 
4.1.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem–based Learning : 

PBL) 
การจดัการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ Problem-based Learning : PBL 

คือ การจดั การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยปัญหานัน้เป็นเร่ืองท่ีใกล้ตวัและเก่ียวข้องสมัพนัธ์
กับผู้ เ รียน อาจเป็นเร่ืองท่ีผู้ เ รียนสนใจหรือมีความหมายกับผู้ เ รี ยนท่ีสามารถน ามาสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ได้โดยปัญหา แบง่เป็น 2 ลกัษณะ คือ (มลูนิธิสถาบนัวิจยัระบบการศกึษา.2562 
: ออนไลน์) 

1. ปัญหาไม่ซับซ้อนสามารถค้นคว้าและคิดหาค าตอบในระยะสัน้ 
กระบวนการเรียนรู้ด้วย Problem-based Learning ก็จะสามารถหาค าตอบของปัญหาหรือ
ประเดน็ท่ีสนใจ 

2. ปัญหาท่ีซบัซ้อน ต้องศกึษาค้นคว้า พฒันา ตรวจสอบ โดยใช้ระยะเวลาท่ี
ยาวนานกว่า อาจต้องสร้างชิน้งานเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา ลกัษณะนี ้มกัจะใช้ Project-
based Learning เข้ามาชว่ย 

การเรียนรู้ด้วย PBL มีคณุสมบตัิท่ีโดดเด่นส าหรับการน ามาใช้จดัการเรียนรู้เพ่ือ
พฒันาผู้ เรียน ดงันี ้

1. เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
2. เป็นการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาเป็นตวักระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
3. เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้ เรียนพฒันาทกัษะการคดิ 
4. เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นการเรียนรู้ร่วมกนั 
5. เป็นการเรียนรู้เน้นการแสวงหาความรู้ 
6. เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นการบรูณาการความรู้ 
7. เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้ เรียนควบคุมและประเมินกระบวนการเรียนรู้ 

(Metacognition) 
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8. เป็นการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนก ากบัตนเองในการเรียนรู้ (Self-directed 
Learning) 

คุณค่าของ PBL ต่อผู้ เรียน การเรียนรู้ด้วย PBL ช่วยเสริมสร้างสิ่งส าคัญต่อ
ผู้ เรียนอนัจะสง่ผลให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะการเรียนรู้ตา่งๆ ดงันี ้

1. เพิ่มแรงจงูใจในการเรียนรู้ 
2. พฒันาการคดิอยา่งมีวิจารณญาณการเขียน การส่ือสาร 
3. ชว่ยให้การจ าข้อมลูตา่ง ๆ ได้ดี 
4. ช่วยให้ผู้ เรียนรู้จักการปรับตัวรับฟังความคิดเห็นของผู้ เรียน เพ่ือช่วยให้

เรียนรู้และท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ดี 
5. สง่เสริมให้ผู้ เรียนเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของตนเอง 
6. เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

PBL ปรับบทบาทของครูได้อย่างไร 
บทบาทของครูในการจดัการเรียนรู้ด้วย PBL ช่วยให้ภาพของครูในการจดัการ

เรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัมีความชดัเจนมากขึน้ ดงันี ้
1. การเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) โดยการวางแผน ออกแบบการ

เรียนรู้ และเตรียมการ สิ่งท่ีจ าเป็นในการเรียนรู้ จดัเตรียมส่ือ แหลง่เรียนรู้ส าหรับผู้ เรียน 
2. การเป็นผู้ ชีแ้นะ (Coach) โดยการกระตุ้นและให้ค าแนะน าเพ่ือส่งเสริมให้

ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ 
3. การเป็นพ่ีเลีย้ง (Mentor) 
4. การเป็นผู้ ร่วมเรียนรู้ (Teacher as Learner) 

4.2 แนวคิดการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม Bloom’s Taxonomy 
Bloom เป็นนักการศึกษาชาวอเมริกัน เ ช่ือว่าการเรี ยนการสอนท่ีจะประสบ

ความส าเร็จและมีประสิทธิภาพนัน้ ผู้สอนจะต้องก าหนดจดุมุง่หมายให้ชดัเจน และได้แบง่ประเภท
ของพฤติกรรมโดยอาศยัทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาพืน้ฐานว่า มนุษย์จะเกิดการเรียนรู้ใน 3 
ด้านคือ ด้านสตปัิญญา ด้านร่างกาย และด้านจิตใจ และน าหลกัการนีจ้ าแนกเป็นจดุมุง่หมายทาง
การศึกษาเรียกว่า Taxonomy of Educational objectives พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านความรู้หรือ
พุทธิพิสัย ในท่ีนีจ้ะใช้แนวคิดของบลูม (Benjamin S.Bloom, 1956) ในการจัดกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบันอดุมศกึษากลุม่
ภาคใต้ตอนบน ซึง่มีพฤตกิรรมทางพทุธิพิสยั 6 ระดบั ได้แก่ 
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1. ความรู้ (Knowledge) คือ ความสามารถในการเก็บรักษามวลประสบการณ์
ตา่งๆ จากการท่ีได้รับรู้ไว้และระลกึสิ่งนัน้ได้ 

2. ความเข้าใจ (Comprehension) คือ ความเข้าใจเป็นความสามารถในการจบั
ใจความส าคญั และสามารถแสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความ
เป็นต้น 

3. การน าความรู้ไปประยุกต์ (Application) คือ การน าไปใช้เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียน
สามารถน าความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ซึ่งจะต้องอาศยั
ความรู้ความเข้าใจ จงึจะสามารถน าไปใช้ได้ 

4. การวิเคราะห์ (Analysis) คือ ความสามารถในการคดิหรือแยกแยะ เร่ืองราวสิ่ง
ต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อย เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญได้ และมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนท่ี
เก่ียวข้องกนั 

5. การสงัเคราะห์ (Synthesis) คือ ความสามารถในการท่ีผสมผสานส่วนย่อยๆ 
เข้าเป็นเร่ืองราวเดียวกันอย่างมีระบบ เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ท่ีสมบูรณ์และดีกว่าเดิม อาจเป็นการ
ถ่ายทอดความคดิออกมาให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ง่าย 

6. การประเมินคา่ (Evaluation) คือ ความสามารถในการตดัสิน ตีราคา หรือ สรุป
เก่ียวกบัคณุคา่ของสิ่งตา่ง ๆ ออกมาในรูปของ คณุธรรมอยา่งมีกฎเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

5. บริบทการส่งเสริมด้านทักษะภาษาไทยเพื่อการส่ือสารของสถาบันอุดมศึกษา            
กลุ่มภาคใต้ตอนบน 5 แห่ง 

5.1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
5.1.1 บริบทการส่งเสริมด้านทักษะภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

อาศรมวฒันธรรมวลยัลักษณ์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ได้มีการจดักิจกรรมเพ่ือ
สง่เสริมด้านภาษาไทยให้แก่นกัศกึษาซึง่เป็นการจดักิจกรรมวนัภาษาไทยวลยัลกัษณ์ท่ีมีการจดัขึน้
ทุกปี เช่น ในปี พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริม
ภาษาไทย โดย มีวตัถปุระสงค์ท่ีส าคญัคือ เพ่ือสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในการอนรัุกษ์ ส่งเสริม ภาษาไทย และ
เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติปราชญ์ไทยภาคใต้ ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในภาษาไทยดี
ยิ่งขึน้ เช่นเดียวกับในปี  พ.ศ.2560 ท่ีมีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยวลัยลักษณ์ โดยรอง
ศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้ อ านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้จัดงานวัน
ภาษาไทยวลัยลักษณ์ภายใต้หัวข้อ  “พระอัจฉริยภาพด้านภาษาไทยของรัชกาลท่ี 9” เพ่ือน้อม
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ร าลึกถึงพระอจัฉริยภาพทางด้านภาษาและวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สนองพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ ส่งเสริม 
ภาษาไทย (มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์. 2562 : ออนไลน์)  

5.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
5.2.1 บริบทการส่งเสริมด้านทักษะภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ืออาชีพ  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมด้านภาษาไทย เช่น กิจกรรม
โครงการรักษ์ภาษาไทย ท่ีมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การเขียนเชิงสร้างสรรค์และวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ” ได้รับเกียรติจาก  ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา และอาจารย์ธวลัรัตน์ พรหม
วิเศษ เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2559 ซึ่ง  การจดัอบรมดงักล่าวท าให้นกัศึกษาได้เรียนรู้การเขียน
สร้างสรรค์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันา ด้านการเขียนของนกัศึกษา นอกจากนี ้ยงัมีการจัด
โครงการ "ส่ือสารภาษาไทย บนัไดสู่ความส าเร็จ" วิทยากร คือ นายชาคริต บญุสิน จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 
1-3 เมษายน 2562 ณ หอประชุมภักดีด ารงค์ฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่ง
โครงการดงักล่าวเป็นโครงการท่ีส่งเสริมให้นกัศกึษาได้พฒันา ด้านการส่ือสารภาษาไทย ทัง้นีเ้พ่ือ
เป็นประโยชน์ในการน าไปประยุก ต์ใช้ในการเรียนและการท างาน (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช. 2562 : ออนไลน์) 

5.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
5.3.1 บริบทการส่งเสริมด้านทักษะภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต ได้มีการจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมด้านภาษาไทยของ
นกัศึกษา เช่น เม่ือวนัท่ี 21 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
จดักิจกรรม “ภาษาไทยร าลึก : เสน่ห์ภาษาไทยในยคุไทยแลนด์ 4.0” การจดักิจกรรมในครัง้นีเ้ป็น
การสดดีุ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ท่ีทรงห่วงใยสภาพการใช้ภาษาไทย และยังเป็นการปลูกจิตส านึก สร้างความ
ตระหนักให้แก่ผู้ ใช้ภาษาไทยได้เห็นคุณค่าของภาษาไทย ในฐานะท่ีเป็นภาษาประจ าชาติ เกิด
ความรัก ความหวงแหน มีเจตคติท่ีดีต่อภาษาไทย ตลอดทัง้สืบทอดภาษาไทยซึ่งเป็นมรดกของ
ชาติไว้ให้คงอยู่คู่ชาติไทย นอกจากนีย้งัเป็นการเสริมสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องให้แก่ชนในชาติ และ
ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ เพราะทกุกิจกรรมท่ีจดั ทัง้การจดัท าวรรณสาร  การประกวดคดัไทย 
การอ่านท านองเสนาะ การแต่งค าประพันธ์ การประกวดวาดภาพ การแข่งขนัตอบค าถาม การ
แขง่ขนัร้องเพลงลกูทุง่ประกอบรีวิว การแสดงสืบสานศลิปวฒันธรรม การจดันิทรรศการ และทอล์ก
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โชว์คูห่คููฮ่าประสาคนทีวี ล้วนเป็นกิจกรรมท่ีสร้างความตระหนกัให้เยาวชน นกัศกึษา ตลอดจนผู้ ท่ี
สนใจเข้าร่วมเกิดความหวงแหนภาษาไทยมากย่ิงขึน้ (มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต. 2562 : ออนไลน์) 

5.4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
5.4.1 บริบทการส่งเสริมด้านทักษะภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ได้มีการจดักิจกรรมเพื่อสง่เสริมด้านภาษาไทย 
เช่น หลกัสตูรสาขาวิชาภาษาไทยจดัโครงการ “ตลาดนดัความรู้ภาษาไทย เพ่ือพฒันาการผลิตส่ือ
นวตักรรมการเรียนรู้ด้านศาสตร์ภาษาไทย ” วนัท่ี 5 – 6 มิถนุายน 2560 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัสุ
ราษฎร์ธานี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้ ท่ีสนใจได้เข้าร่วม  
2 กิจกรรม คือ 1 .กิจกรรมอบรมปฏิบตั ิการการผลิตสื่อนวตักรรมด้านศาสตร์ภาษาไทย 2.
กิจกรรมนิเทศและติดตามการผลิตสื่อนวตักรรมด้านศาสตร์ภาษาไทย ระหว่างเดือนมิถนุายน – 
กรกฎาคม 2560 นอกจากนี ้สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์
ธานี ได้จดักิจกรรมคา่ยเยาวชน  รักการอ่านท่ีโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม อ าเภอพระแสง จงัหวดั
สรุาษฏร์ธานี น าโดยคณาจารย์และนกัศกึษาสาขาวิชาภาษาไทย เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2559 และ
จากการส่งเสริมตลอดจนการสนบัสนนุด้านการใช้ภาษาไทยแก่นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัราชภฏั
สุราษฎร์ธานี ส่งผลให้นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยได้รับโล่เกียรติคุณเน่ืองในวัน
ภาษาไทยแหง่ชาต ิณ ศนูย์วฒันธรรม คือ นายชนกนัต์ นาคง ได้รับรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 ด้านผู้ใช้
ภาษาไทยถ่ิน และนายศิริชยั ช่วยจนัทร์ ผู้ ใช้ภาษาไทยดีเด่นด้านการพูด การอ่าน และการเขียน 
ประจ าปี 2561 (มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี. 2562 : ออนไลน์) 

5.5 มหาวิทยาลัยตาปี 
5.5.1 บริบทการส่งเสริมด้านทักษะภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

มหาวิทยาลัยตาปี ได้มีการส่งเสริมด้านภาษาไทยของนักศึกษาผ่านรายวิชา
ภาษาไทย เพ่ือการส่ือสาร ซึ่งเป็นรายวิชาศกึษาทัว่ไปท่ีนกัศกึษาจะได้ฝึกฝนการใช้ภาษาไทยเพ่ือ
การน าไปใช้ ในชีวิตประจ าวนั ทัง้ทกัษะการฟัง ทกัษะการพดู ทกัษะการอ่าน และทกัษะการเขียน 
เม่ือพิจารณาในด้านบริบทการเรียนการสอน พบว่า มหาวิทยาลัยตาปีเป็นมหาวิทยาลัยท่ี
ประกอบด้วย 4 คณะ ได้แก่ คณะบญัชี คณะศลิปศาสตร์ เฉพาะสาขาการบริการและการทอ่งเท่ียว 
คณะวิทยาการจดัการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในแตล่ะคณะจะมีการบรูณาการ
การใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร เช่น หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด ท่ีมีการ
เรียนการสอนเก่ียวกับการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการร่วมด้วย (มหาวิทยาลัยตาปี 2562 : 
ออนไลน์)นอกจากนี ้มหาวิทยาลยัตาปี ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลยัของกลุ่มเครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคใต้ตอนบน  โดยมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นแม่ข่าย พบว่า มีการพัฒนาสถาบัน 

http://www.google.com/
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อุดมศึกษาในพืน้ท่ีในโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการสนับสนุนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใน 
สถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator: UBI) จ านวน 13 โครงการ, ซึ่ง 1 ใน 13 
โครงการ คือ การเป็นสถาบนัอดุมศกึษาพ่ีเลีย้งท่ีเน้นการพฒันาทกัษะภาษาไทยและภาษาองักฤษ
(กระทรวงศกึษาธิการ. 2562 : ออนไลน์) 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผู้ วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกบัแบบจ าลอง การส่ือสารตามแนวคดิของลาสเวลล์, แชนนนัและวีเวอร์, ออสกดูและวิลเบอร์ 
ชแรมม์ รวมทัง้ เดวิด เค เบอร์โล (อ้างใน กิตตชิยั พินโน และอมรชยั คหกิจโกศล. 2554) นอกจากนี ้
ผู้ วิจยัได้น าแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ซึ่งประกอบด้วย 4 ทกัษะ 
ได้แก่ ทกัษะการฟัง ทกัษะการพูดทกัษะการอ่าน และทกัษะการเขียน ของ จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ 
(2556) กิตติชยั พินโน และอมร คหกิจโกศล (2554) กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธ์ิ (2551) โสภณ สาทร
สัมฤทธ์ิผล (2546) ฐิติรัตน์ ลดาวัลย์ (2538) สมจิต ชิวปรีชา (2535) ปรีชา ช้างขวัญยืน (2517) 
ฯลฯ โดยทัง้ 4 ทกัษะมีหวัข้อดงันี ้ทกัษะการฟังและทกัษะการอ่าน ประกอบด้วย การจบัใจความ
ส าคญัการวิเคราะห์ และการตีความ ทักษะการพูด ประกอบด้วย ถ้อยค าหรือค าพูด เ สียงและ
น า้เสียง กิริยาท่าทางหรืออิริยาบถในการพูด และเนือ้หาสาระ ทกัษะในการเขียน ประกอบด้วย 
อกัขรวิธี การใช้ค า และการใช้ประโยค และผู้ วิจยัได้น าแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ของ กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ใจจริง บุญเรืองรอด (2536) สมเชือ้ มหาราชเสนา 
(2534) ชาญชยั ศรีไสยเพชร (2531) ฯลฯ เพ่ือใช้ในงานวิจยั การเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือ
การส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจยั เร่ือง การเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา                        
ในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ผู้ วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยใช้ลักษณะรูปแบบของ                      
การวิจยัและการพฒันา (Research and Development) ซึง่มีวิธีการด าเนินการวิจยั 3 ระยะ ได้แก่               
ระยะท่ี 1 การประเมินสภาพปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัของทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร
ส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ระยะ ท่ี 2 การสร้างกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่
ภาคใต้ตอนบน และระยะท่ี 3 การศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้าง
ทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน โดยมี
รายละเอียดการด าเนินการวิจยัในแตล่ะระยะ ดงันี ้

ระยะที่ 1 การประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของทักษะภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 

การประเมินสภาพปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัของทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร
ส าหรับนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน เป็นการประเมินสภาพปัจจุบนัและ
สภาพความคาดหวงัของทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
กลุ่มภาคใต้ตอนบน โดย การสัมภาษณ์นักศึกษาและผู้ ใช้บัณฑิตซึ่งใช้การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง และการประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของทักษะภาษาไทยเพ่ือ 
การส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน โดยการประเมินอาจารย์ใน
สถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน ซึง่ผู้วิจยัได้ด าเนินการดงันี ้

ขัน้ตอนที่  1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การก าหนดประชากร 

1.1 ประชากรท่ีใช้ในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 5 แห่ง ได้แก่ 
นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 ในสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม
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ภาคใต้ตอนบน 5 แห่ง ในปีการศกึษา 2561 จ านวน 19,556 คน มีดงันี ้(ส านกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา.2562 :ออนไลน์) 

1.1.1 นกัศกึษาท่ีก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 
ในมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ปีการศกึษา 2561 จ านวน 3,703 คน 

1.1.2 นกัศกึษาท่ีก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 
ในมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช ปีการศกึษา 2561 จ านวน 3,881 คน 

1.1.3 นกัศกึษาท่ีก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 
ในมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต ปีการศกึษา 2561 จ านวน 4,113 คน 

1.1.4 นกัศกึษาท่ีก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 
ในมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ปีการศกึษา 2561 จ านวน 7,649 คน 

1.1.5 นกัศกึษาท่ีก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 
ในมหาวิทยาลยัตาปี ปีการศกึษา 2561 จ านวน 210 คน  

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
ผู้ วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้างเพ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
กลุ่มภาคใต้ตอนบนโดยใช้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 10 คน จากการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งกลุ่มตวัอยา่ง
เป็นนกัศกึษาท่ีก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 ในสถาบนัอุดมศกึษากลุ่ม
ภาคใต้ตอนบน 5 แหง่ ในปีการศกึษา 2561 แหง่ละ 2 คน จ านวน 10 คน 

1.2 ประชากรท่ีใช้ในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน คือ ผู้ ใช้
บณัฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 5 แห่ง ในปีการศึกษา 
2560 จ านวน 8,047 คน มีดงันี ้

1.2.1 ผู้ ใช้บณัฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ปีการศกึษา 2560 จ านวน 1,720 คน 

1.2.2 ผู้ ใช้บัณฑิตของผู้ ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ปีการศกึษา 2560 จ านวน 980 คน 

1.2.3 ผู้ ใช้บณัฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต              
ปีการศกึษา 2560 จ านวน 2,364 คน 
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1.2.4 ผู้ ใช้บัณฑิตของผู้ ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สรุาษฎร์ธานี ปีการศกึษา 2560 จ านวน 2,935 คน 

1.2.5 ผู้ ใ ช้บัณฑิตของผู้ ส า เ ร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยตาปี   
ปีการศกึษา 2560 จ านวน 48 คน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
ผู้ วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างให้ข้อมูลสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้างเพ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
กลุ่มภาคใต้ตอนบนโดยใช้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 10 คน จากการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งกลุ่มตวัอยา่ง
เป็นผู้ใช้บณัฑิต ซึง่เป็นผู้ใช้บณัฑิตของผู้ส าเร็จการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน 
5 แหง่ ในปีการศกึษา 2560 แหง่ละ 2 คน 

2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัใช้แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

เพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้
ตอนบน ซึง่ผู้วิจยัได้ก าหนดขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ ดงันี ้

2.1 ศกึษาหลกัการ แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะภาษาไทยเพ่ือการ
ส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน โดยรวบรวมข้อมลู และวิเคราะห์
ข้อมูลพืน้ฐานจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงความสามารถในทกัษะ
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ทัง้นีเ้พ่ือสร้าง
แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

2.2 การสร้างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้วิจยัด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
 ผู้ วิจัยน าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา

ปริญญานิพนธ์เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและน าไปใช้ในการเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง ท่ีสร้างขึน้ไปเก็บข้อมูล โดยผู้ วิจัย
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

3.1 ผู้วิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ถึง
อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
และมหาวิทยาลยัตาปี    เพ่ือขอความอนเุคราะห์ในการเข้าเก็บรวบรวมข้อมลูจากนกัศกึษา 
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3.2 ผู้วิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ถึง            
สถานประกอบการท่ีมีนักศึกษาท างานอยู่  ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษาจาก 5 แห่ง  ได้แก่  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  และมหาวิทยาลยั ตาปี เพ่ือขอความอนเุคราะห์ในการเข้าเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากผู้ใช้บณัฑิต 

3.3 ผู้วิจยัน าแบบสมัภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างพร้อมหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒไปติดต่อผู้ประสานงานของสถาบนัอดุมศกึษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 
5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยัราชภฏั
ภูเก็ต มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี และมหาวิทยาลยัตาปี เพ่ือขอความอนเุคราะห์ในการเข้า
เก็บรวบรวมข้อมลู การสมัภาษณ์จากนกัศกึษา 

3.4 ผู้วิจยัน าแบบสมัภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างพร้อมหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒไปติดต่อผู้ ประสานงานของสถานประกอบการ เพ่ือขอความ
อนเุคราะห์ในการเข้าเก็บรวบรวมข้อมลูการสมัภาษณ์จากผู้ใช้บณัฑิต 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ ผู้วิจยั

มีวิธีการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
4.1 ถอดเนือ้หาการสมัภาษณ์ในเทป 
4.2 ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู 
4.3 น าเสนอผลท่ีได้เป็นแบบบรรยาย โดยใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (Content 

analysis)  เพ่ือน าไปเป็นข้อมลูในการสร้างแบบประเมินในขัน้ตอนท่ี 2 
ขัน้ตอนที่  2 การประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของทักษะ

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 
1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การก าหนดประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของ

ทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศกึษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 5 แห่ง 
ได้แก่ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี  และมหาวิทยาลยัตาปี กลุม่ประชากรมีดงันี ้

ประชากรท่ีใช้ในการประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของ
ทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน คือ 
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อาจารย์ผู้ สอนในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 5 แห่ง ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 
1,241 คน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
ผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตวัอย่างของอาจารย์ โดยการสุ่มแบบ

แบง่ชัน้ ซึง่ใช้ ตารางของเครจิและมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970) ตารางนีใ้ช้ในการประมาณ
คา่สดัสว่นของประชากร และก าหนดให้สดัส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร เทา่กบั 0.5 ระดบั
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 5% และระดบัความเช่ือมัน่ 95% ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
โดยให้มหาวิทยาลยัเป็นชัน้ (Strata) โดยมีอาจารย์ผู้สอนในแต่ละมหาวิทยาลยัเป็นหน่วยในการ
สุม่ (Sampling Unit) ได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั จ านวน 291 คน ดงัแสดงในตาราง
ดงันี ้

ตาราง 1 จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่งของอาจารย์ผู้สอนจ าแนกตามสถาบนั 

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน ประชากร 

จ านวนคน 

กลุ่มตัวอย่าง 

จ านวนคน 

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 489 115 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 83 20 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 83 20 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี   531 124 
มหาวิทยาลยัตาปี                 55 12 

รวม 1,241 291 

 

ท่ีมา: จากส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ณ.วนัท่ี 19 ก.ย. 2561 

2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัใช้แบบประเมินสภาพปัจจุบนัและ

สภาพความคาดหวงัของทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
กลุม่ภาคใต้ตอนบน ซึง่ผู้วิจยัได้ก าหนดขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ ดงันี ้
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2.1 น าข้อมูลท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี 1 ท่ีเป็นผลจากการสัมภาษณ์เก่ียวกับทักษะ
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศกึษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ในขัน้ตอนท่ี 1 มาเป็นโครงร่างของเคร่ืองมือวิจัย คือ แบบประเมินสภาพปัจจุบนัและ
สภาพความคาดหวงัของทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
กลุ่มภาคใต้ตอนบน โดยการร่างข้อค าถามเก่ียวกับสภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวงัของ
ทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ซึ่ง
ผู้วิจยัได้สร้างขึน้ โดยแบง่แบบประเมินออกเป็น  3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ  คณะ สถาบนัท่ีสงักดั 
ตอนท่ี 2 แบบประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของทักษะ

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ท่ี ใช้แบบ
ประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของ ลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 
(Likert.1932 : 1-55)  ซึง่มี 5 ระดบั ผู้วิจยัได้ก าหนดคา่น า้หนกัของคะแนน ดงันี ้
ระดบัสภาพท่ีเป็นจริงในปัจจบุนัของนกัศกึษาเก่ียวกบัทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

 คะแนน 5 หมายถึง ข้อความดังกล่าวตรงกับสภาพท่ีเป็นจริงของ
นกัศกึษา ในระดบั มากท่ีสดุ 

คะแนน 4 หมายถึง ข้อความดังกล่าวตรงกับสภาพท่ีเป็นจริงของ
นกัศกึษา ในระดบั มาก 

คะแนน 3 หมายถึง ข้อความดังกล่าวตรงกับสภาพท่ีเป็นจริงของ
นกัศกึษา ในระดบั ปานกลาง 

คะแนน 2 หมายถึง ข้อความดังกล่าวตรงกับสภาพท่ีเป็นจ ริงของ
นกัศกึษา ในระดบั น้อย 

คะแนน 1 หมายถึง ข้อความดังกล่าวตรงกับสภาพท่ีเป็นจริงของ
นกัศกึษา ในระดบั น้อยท่ีสดุ 

ระดับสภาพความคาดหวังของอาจารย์เก่ียวกับทักษะภาษาไทยเพ่ือการ
ส่ือสารส าหรับนกัศกึษา 

 คะแนน 5 หมายถึง ข้อความดงักล่าวตรงกับสภาพความคาดหวังของ
อาจารย์ ในระดบั มากท่ีสดุ 

คะแนน 4 หมายถึง ข้อความดงักล่าวตรงกับสภาพความคาดหวังของ
อาจารย์ ในระดบั มาก 
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คะแนน 3 หมายถึง ข้อความดงักล่าวตรงกับสภาพความคาดหวังของ
อาจารย์ ในระดบั ปานกลาง 

คะแนน 2 หมายถึง ข้อความดงักล่าวตรงกับสภาพความคาดหวังของ
อาจารย์ ในระดบั น้อย 

คะแนน 1 หมายถึง ข้อความดงักล่าวตรงกับสภาพความคาดหวังของ
อาจารย์ ในระดบั น้อยท่ีสดุ 

ผู้ วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ียของสภาพ
ปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาใน
สถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน ดงันี ้(สิน พนัธุ์พินิจ. 2553: 155)  

 คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง ตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงของนกัศกึษา / 
ความคาดหวงัของอาจารย์ อยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ 

 คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง ตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงของนกัศกึษา / 
ความคาดหวงัของอาจารย์ อยูใ่นระดบั มาก  

 คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงของนกัศกึษา / 
ความคาดหวงัของอาจารย์ อยูใ่นระดบั ปานกลาง 

 คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง ตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงของนักศกึษา / 
ความคาดหวงัของอาจารย์ อยูใ่นระดบั น้อย 

 คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง ตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงของนกัศกึษา / 
ความคาดหวงัของอาจารย์ อยูใ่นระดบั น้อยท่ีสดุ  

 ตอนท่ี 3 ส่วนของค าถามปลายเปิด เก่ียวกบัข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเตมิของอาจารย์ท่ีเป็นผู้ตอบแบบประเมิน 

2.2 การหาคณุภาพของแบบประเมิน ผู้วิจยัด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
2.2.1 ผู้วิจยัน าแบบแบบประเมินสภาพปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัของ

ทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ท่ีสร้าง
ขึน้เสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 

2.2.2 ผู้ วิจัยน าแบบประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของ
ทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน จากข้อ 
2.3.1 ไปตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา ความชดัเจน
ของภาษาท่ีใช้ใน ข้อค าถามผา่นผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ทา่น (ดงัรายช่ือในภาคผนวก ก) จากนัน้น า
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คะแนนไปค านวณค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ( IOC: Index of 
Item Objective Congruence) (สวุิมล ตริกานนัท์. 2549 : 139) ถ้าคา่ดชันีความสอดคล้องไม่น้อย
กว่า 0.5 ถือได้ว่าแบบสอบถามดงักล่าวใช้ได้โดยไม่ต้องปรับปรุง แต่ถ้าค่าดชันีความสอดคล้อง
น้อยกวา่ 0.5 จะต้องปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 

2.2.3 น าแบบประเมินท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับอาจารย์
ผู้สอนกลุ่มตวัอย่างจ านวน 50 คน แล้วน าผลท่ีได้มาตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมิน และท า
การวิเคราะห์ คา่อ านาจจ าแนก (Discrimination Power) ของแบบประเมินเป็นรายข้อ โดยใช้การ
ทดสอบที (t-test) วิเคราะห์เพ่ือหาคา่อ านาจจ าแนก โดยเลือกข้อค าถามท่ีมีคา่อ านาจจ าแนกตัง้แต ่
1.75 ขึน้ไป (Ferguson.  1981: 180) มาเป็นข้อค าถามท่ีสามารถน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ทัง้ฉบบัด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha Coefficient) ตามแบบของครอนบาค (Cronbach. 1970: 126) 

2.2.4 น าแบบประเมินท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้วเสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือปรับปรุงแก้ไขและน าไปใช้ในการเก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง
ตอ่ไป 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัน าแบบประเมินสภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวงัของทกัษะภาษาไทย

เพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบนท่ีสร้างขึน้และผ่านการ
ตรวจคณุภาพของเคร่ืองมือแล้วไปเก็บข้อมลู โดยผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอน
ตอ่ไปนี ้

3.1 ผู้ วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึง
อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
และมหาวิทยาลยัตาปี    เพ่ือขอความอนเุคราะห์ในการเข้าเก็บรวบรวมข้อมลูจากอาจารย์ 

3.2 ผู้ วิจัยน าแบบประเมินพร้อมหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย                    
ศรีนครินทรวิโรฒไปติดต่อผู้ ประสานงานของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลยัตาปี เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเข้าเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากอาจารย์ 



  169 

3.4 ผู้วิจยัตดิตามเก็บรวบรวมแบบประเมิน จากนัน้น าแบบประเมินมาตรวจสอบ
ความสมบรูณ์ของค าตอบและให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติท่ีิใช้ในการวิจัย 
เม่ือตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบประเมินท่ีรับคืนมาทัง้หมดแล้วน ามาวิเคราะห์

โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ได้แก่ 
4.1 วิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปด้วยสถิตพืิน้ฐาน ได้แก่  

4.1.1 คา่ร้อยละ (Percentage) 
4.1.2 คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
4.1.3 คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.2 สถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ 
4.2.1 การหาดัชนีความสอดคล้องข้อค าถามโดยการหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง(IOC) 
4.2.2 การหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อแบบสอบถาม โดยใช้สถิติทดสอบที  

(t-test) 
4.2.3 การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้ค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (α-coefficient) ของครอนบาด 
4.2.4 การจัดล าดบัความส าคญัของข้อมูลจากการประเมินสภาพปัจจุบัน

และสภาพความคาดหวังตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยอาศัยแบบการเรียงล าดับ
ความส าคญัของข้อมูล Modified Priority Needs Index: PNIModified  ซึ่งปรับปรุง โดย นงลักษณ์  
วิรัชชยั และ  สุวิมล ว่องวาณิช (สุวิมล ว่องวาณิช. 2550: 279) เป็นวิธีการหาความแตกต่างของ
สภาพท่ีควรจะเป็นและสภาพท่ีเป็นอยู่แล้วหารด้วยสภาพท่ีเป็นอยู่ ทัง้นีเ้พ่ือควบคุมขนาดของ
ความต้องการจ าเป็นให้อยูใ่น ชว่งพิสยัท่ีไมม่ากเกินไป โดยมีสตูรในการค านวณดงันี ้

 

PNIModified  =(
𝑰−𝑫

𝑫
) 

 

 เม่ือ  PNI  หมายถึง ดชันีล าดบัความต้องการจ าเป็น 
   I   หมายถึง คา่เฉล่ียของสภาพที่่คาดหวงั 
   D   หมายถึง คา่เฉล่ียของสภาพปัจจบุนั 
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ทัง้นีผู้้วิจยัได้ก าหนดคา่ PNI ท่ีไม่ต ่ากว่า 0.2 ไปเป็นประเด็นในการสร้างกิจกรรม
เสริมหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
กลุม่ภาคใต้ตอนบน 

ระยะที่ 2  การสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร
ส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน  

ผู้วิจยัน าผล PNI ท่ีได้จากระยะท่ี 1 มาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง (โครงร่าง) กิจกรรม
เสริมหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
กลุม่ภาคใต้ตอนบน โดยผู้วิจยัสร้างกิจกรรมแตล่ะทกัษะจากคา่ PNI โดยให้ความส าคญักบัทกัษะ
ท่ีมีคา่ PNI สงูสดุเป็นล าดบัท่ี1 และเรียงล าดบัการสร้างกิจกรรมจากคา่ PNI ในล าดบัถดัไป ทัง้นี ้
ในแตล่ะทกัษะ ผู้วิจยัสร้างกิจกรรมโดยพิจารณาคา่ PNI ในแตล่ะข้อท่ีเรียงล าดบัจากมากไปน้อย 
รวมทัง้ได้น าแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแบบจ าลองการส่ือสาร แนวคิดและทฤษฎีในด้านทักษะ
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารทัง้ 4 ทกัษะ คือทกัษะการฟัง ทกัษะการพูด ทกัษะการอ่าน และทกัษะ
การเขียน แนวคิดการจัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมทัง้ แนวคิดด้าน Active Learning และ
แนวคดิการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลมู Bloom’s Taxonomy ด้านพทุธิพิสยั 6 ระดบั มีวิธีด าเนินการ
ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมของโครงร่างกิจกรรม ได้แก่ 

อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญในสาขาวิชาภาษาไทย รวมทัง้นกัวิชาการและผู้ ทรงคณุวุฒิท่ีมีประสบการณ์
การท างานท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 7 คน (ดังรายช่ือในภาคผนวก ง) ซึ่งก าหนดคุณสมบัติในการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งตามความเหมาะสม จากเกณฑ์คณุสมบตัท่ีิผู้วิจยัก าหนดไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นผู้ มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทย ในสถานศกึษาตัง้แต ่10 ปีขึน้ไป 
และการศกึษาไมต่ ่ากวา่ปริญญาโท จ านวน 3 คน 

2. เป็นผู้ มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านทักษะการฟัง ทักษะพูด ทักษะการอ่าน 
และทกัษะ  การเขียน และมีประสบการณ์ตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป จ านวน 2 คน 

3. เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจดักิจกรรม จ านวน 1 คน 
4. เป็นผู้ มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านสถิตใินการวิจยั จ านวน 1 คน 
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2. การสร้างโครงร่างกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
การสร้างโครงร่างกิจกรรมเสริมหลกัสูตร มีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาทกัษะภาษาไทย

เพ่ือการส่ือสารซึง่ผู้วิจยัได้ก าหนดขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ ดงันี ้
2.1 การก าหนดหลักการและเหตุผลของกิจกรรม โดยพิจารณาจากข้อมูลท่ีได้

จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และข้อมูลท่ีได้จากการประเมินทักษะภาษาไทยเพ่ือการ
ส่ือสารส าหรับนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบนมาเป็นแนวทางในการก าหนด
ขอบเขตหลกัการและเหตผุลของกิจกรรม และเป็นแนวทางในการก าหนดจดุมุง่หมายของกิจกรรม 

2.2 การก าหนดจดุมุ่งหมายของกิจกรรม เป็นการก าหนดคณุลกัษณะท่ีคาดหวงั
วา่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจะมีทกัษะการส่ือสาร โดยก าหนดให้สอดคล้องกบัความจ าเป็นของการวิจยัใน
ครัง้นี ้ 

2.3 การด าเนินงานของกิจกรรม เป็นการน าข้อสรุปเก่ียวกับทักษะการส่ือสาร
ส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน มาก าหนดเป็นเนือ้หาสาระของกิจกรรม 
ประกอบด้วยหัวข้อ ดงันี ้ช่ือกิจกรรมเสริมหลักสูตร หลักการของกิจกรรม วัตถุประสงค์การจัด
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายของการจดักิจกรรม บทบาทหน้าท่ีผู้น ากิจกรรมหรือวิทยากรและผู้ช่วย
คุณลักษณะผู้น ากิจกรรมหรือวิทยากร บทบาทหน้าท่ีของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ระยะเวลาการจัด
กิจกรรมสถานท่ีในการจัดกิจกรรม ขัน้ตอนการจัดกิจกรรม ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
เทคนิคการจดักิจกรรม การวดั และประเมินผล เกณฑ์การประเมินผล 

2.4 การวัดและประเมินผลของกิจกรรมเป็นการก าหนดการประเมินผลการใช้
กิจกรรมเสริมหลกัสตูรและการประเมินความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสตูร 

3. การตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่างกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

หลังจากเขียนโครงร่างกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผู้ วิจัยน า (โครงร่าง) กิจกรรมเสริม
หลกัสตูรไปประเมินเพ่ือหาความเหมาะสม พร้อมกนันีจ้ะเสนอให้ผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณาร่างแบบ
ประเมินความสามารถตามสภาพจริง และร่างแบบสอบถามความพึงพอใจด้วย  โดยใช้วิธี 
การสนทนากลุ่ม (Focus group) เป็นวิธีการหลกัและเพ่ือให้การวิจยัในครัง้นีไ้ด้ผลถกูต้องแม่นย า
ตามหลกัการของการวิจยัเชิงคณุภาพซึง่มีวิธีการด าเนินการวิจยัดงันี ้

3.1 การก าหนดกรอบในการคัดเลือกผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่มการคัดเลือกกลุ่ม
ผู้ เข้าร่วมสนทนาเป็นผู้ทรงคณุวฒุิท่ีจะเป็นผู้ ให้ข้อมลูในการวิจยัจ านวน 7 คน อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญ
ในสาขาวิชาภาษาไทย รวมทัง้นกัวิชาการและผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้อง
กับทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
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จ านวน 7 คน ซึ่งก าหนดคุณสมบัติในการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความเหมาะสม จากเกณฑ์
คณุสมบตัท่ีิผู้วิจยัก าหนดไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นผู้ มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทย ในสถานศึกษาตัง้แต่ 10 ปี
ขึน้ไป และการศกึษาไมต่ ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 3 คน 

2. เป็นผู้ มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านทกัษะการฟัง ทกัษะพดู ทกัษะการอ่าน 
และทกัษะ การเขียน และมีประสบการณ์ตัง้แต ่5 ปีขึน้ไป จ านวน 2 คน 

3. เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจดักิจกรรม จ านวน 1 คน 
4. เป็นผู้ มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านสถิตใินการวิจยั จ านวน 1 คน 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู เป็นแบบการสนทนากลุม่ (Focus Group 
Discussion Form) ซึง่ประกอบไปด้วยการสร้างค าถามท่ีใช้ในการสนทนากลุม่  

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
3.3.1 ผู้วิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ถึงผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีจะเป็นผู้ ให้ข้อมูลในการวิจัย จ านวน 7 คน 
ประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอน นกัวิชาการ และนกัวิชาชีพ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วม
สนทนากลุม่ 

3.3.2 ผู้วิจยัน า (โครงร่าง) กิจกรรมเสริมหลกัสูตรพร้อมหนงัสือจากบณัฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปติดต่อประสานงานผู้ เข้าร่วมสนทนากลุ่ม ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคณุวฒุิท่ีจะเป็นผู้ ร่วมสนทนากลุม่ จ านวน 7 คน 

3.3.3 การด าเนินการสนทนา โดยผู้ ด าเนินการสนทนา ประกอบด้วย
ผู้ด าเนินการสนทนา 1 คน ผู้ จดบนัทึกการสนทนา 1 คน และผู้คอยอ านวยความสะดวกทั่วไป  
1 คน 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปประเด็นจากแบบ
สมัภาษณ์เพ่ือตอบผลการตรวจสอบโครงร่างกิจกรรม 

3.5 การปรับปรุงแก้ไขกิจกรรม ผู้วิจยัด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรม จากการ
สัมภาษณ์ เ พ่ือให้ไ ด้ กิจกรรมฉบับปรับปรุง  พ ร้อมท่ีจะใช้จัดกิจกรรมกับนักศึกษาใน
สถาบนัอดุมศกึษาเครือขา่ยอดุมศกึษาภาคใต้ตอนบน 
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ระยะท่ี 3  การศึกษาประสิทธิผลของการใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน  

ขัน้ตอนที่  1 การประเมินผลการใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 

การประเมินผลจากการใช้กิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือ
การส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน เป็นแบบประเมิน
ความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้กิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะ
การส่ือสารส าหรับนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบนท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ ซึ่งมีวิธีการ
ด าเนินการ ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การก าหนดประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการประเมินผลการใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ได้แก่ 
นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 5 แห่ง ปีการศึกษา 2561 
ได้แก่ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี และมหาวิทยาลยัตาปี จ านวน 44,669 คน กลุม่ประชากรมีดงันี ้

1.1 นักศึกษา ท่ีก าลังศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
ปีการศกึษา 2561 จ านวน 8,379 คน 

1.2 นั ก ศึ ก ษ า ท่ี ก า ลั ง ศึ ก ษ า อ ยู่ ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
นครศรีธรรมราช ปีการศกึษา 2561 จ านวน 9,126 คน 

1.3 นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเ ก็ต ปี
การศกึษา 2561 จ านวน 9,345 คน 

1.4 นกัศกึษาท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี ปี
การศกึษา 2561 จ านวน 17,276 คน 

1.5 นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยตาปี ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 543 คน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมินผลการใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ

เสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้
ตอนบน ได้แก่ นกัศกึษาท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในสถาบนัอดุมศกึษากลุ่มภาคใต้ตอนบน จ านวน 20 คน 
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ท่ีได้จากการเลือกแบบสมคัรใจเข้าร่วมกิจกรรม ทัง้นีเ้พราะกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเป็นกิจกรรมท่ี
เปิดโอกาสให้นกัศกึษาสามารถเลือกเข้าร่วมได้ ตามท่ีตนเองถนดัและตามความสนใจ 

2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในขัน้ตอนนี ้เป็นแบบประเมินความสามารถในการ

ประเมินผลตามสภาพจริงจากผลการใช้กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยการส่ือสารส าหรับ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ซึ่งผู้ วิจัยได้ก าหนดขัน้ตอนในการสร้าง
เคร่ืองมือ ดงันี ้

2.1 สร้างแบบประเมินความสามารถตามสภาพจริงเพ่ือประเมินผลการใช้
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน แบบประเมินความสามารถในการประเมินผลตามสภาพ
จริงมีลกัษณะเป็นแบบประเมินให้คะแนน (Scoring rubrics) ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีใช้พิจารณา
งานท่ีได้จากการใช้กิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับ
นกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาเครือข่ายอดุมศกึษาภาคใต้ตอนบน โดยแบบประเมินผลตามสภาพ
จริงเพ่ือประเมินผลการใช้กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะการส่ือสารส าหรับนักศึกษาใน
สถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน ใช้วดัความสามารถ ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

คะแนน  5 หมายถึง  มีทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร อยู่
ในระดบั มากท่ีสดุ 

คะแนน  4 หมายถึง  มีทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร อยู่
ในระดบั มาก  

คะแนน  3 หมายถึง  มีทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร อยู่
ในระดบั ปานกลาง 

คะแนน  2 หมายถึง  มีทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร อยู่
ในระดบั น้อย 

คะแนน  1 หมายถึง  มีทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร อยู่
ในระดบั น้อยท่ีสดุ 

2.2 น าเสนอแบบประเมินตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษา แล้วท าการแก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอก่อนน าไปด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผู้ เช่ียวชาญ ท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ี
ผู้วิจยัก าหนดไว้  จ านวน 7 คน 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
หลงัจากเสร็จสิน้กิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือ

การส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบนแล้ว ผู้ วิจัยก าหนดให้
นักศึกษาใช้ทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร โดยผู้ วิจัยใช้แบบประเมินความสามารถในการ
ประเมินผลตามสภาพจริงท่ีจดัท าขึน้ส าหรับประเมินผลนกัศกึษาเป็นรายบคุคล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติท่ีิใช้ในการวิจัย 
น าผลท่ีได้จากการประเมินความสามารถในทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร

ตามสภาพจริงมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้จ านวนของนกัศกึษา คา่ร้อยละ (Percentage) คา่
ระดบัคะแนนเฉล่ีย (Mean) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยายโดยก าหนดการแปล
ความหมายของคา่คะแนนเฉล่ียของการประเมินความสามารถในทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร
ตามสภาพจริงดงันี ้
  คะแนน  4.51- 5.00  หมายถึง  มีความสามารถทักษะภาษาไทยเพ่ือการ

ส่ือสารระดบัมากท่ีสดุ 
  คะแนน  3.51- 4.50  หมายถึง  มีความสามารถทักษะภาษาไทยเพ่ือการ

ส่ือสารระดบัมาก    
  คะแนน  2.51- 3.50  หมายถึง  มีความสามารถทักษะภาษาไทยเพ่ือการ

ส่ือสารระดบัปานกลาง 
คะแนน  1.51 - 2.50 หมายถึง  มีความสามารถทักษะภาษาไทยเพ่ือการ

ส่ือสารระดบัน้อย 
คะแนน  1.00 - 1.50 หมายถึง  มีความสามารถทักษะภาษาไทยเพ่ือการ

ส่ือสารระดบัน้อยท่ีสดุ 
นกัศึกษาต้องได้คะแนนทักษะแต่ละด้านไม่ต ่ากว่า 3.51 และคะแนนเฉล่ีย

รวมของการประเมินความสามารถในทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารตามสภาพจริงมากกว่าหรือ
เทา่กบั 3.51 (มีความสามารถในทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารระดบัมาก) ถือวา่ผา่นเกณฑ์ 
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ขัน้ตอนที่ 2 การศึกษาความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม
ภาคใต้ตอนบน  

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
การก าหนดประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน 
ได้แก่ นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 5 แห่ง ปีการศึกษา 
2561 ได้แก่ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ภเูก็ต มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี และมหาวิทยาลยัตาปี จ านวน 44,669  คน กลุม่ประชากร
มีดงันี ้

1.1 นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 8,379 คน 

1.2 นกัศกึษาท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช ปี
การศกึษา 2561 จ านวน 9,126 คน 

1.3 นกัศกึษาท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต ปีการศึกษา 
2561  จ านวน 9,345 คน 

1.4 นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปี
การศกึษา 2561 จ านวน 17,276 คน 

1.5 นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยตาปี ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 543 คน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน 
ได้แก่ นกัศกึษาท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นสถาบนัอดุมศกึษากลุ่มภาคใต้ตอนบน จ านวน 20 คน ท่ีได้จาก
การเลือกแบบสมคัรใจ เข้าร่วมกิจกรรม 

2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 

โดยมีขัน้ตอน ในการสร้าง ดงันี ้
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2.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม เพ่ือใช้ในงานวิจยั 

2.2 น าข้อมูลท่ีได้จากข้อ 2.1 มาเขียนเป็นโครงสร้างของเคร่ืองมือวิจัย คือ ข้อ
ค าถามความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการ
ส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ ชัน้ปี คณะ และสถาบนัการศกึษา  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่
ภาคใต้ตอนบน ท่ีสร้างเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณคา่(Rating Scale) ตามวิธีการ
ของ ลิเคิร์ท (Likert’s Scale) (Likert.  1932: 1-55) มี 5 ระดับ ซึ่งผู้ วิจัยได้ก าหนดค่าน า้หนัก
คะแนน ดงันี ้   

 
คะแนน 5 หมายถึง มีความพงึพอใจกบัเร่ืองดงักลา่ว อยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ 
คะแนน 4 หมายถึง มีความพงึพอใจกบัเร่ืองดงักลา่ว อยูใ่นระดบั มาก  
คะแนน 3 หมายถึง มีความพงึพอใจกบัเร่ืองดงักลา่ว อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง มีความพงึพอใจกบัเร่ืองดงักลา่ว อยูใ่นระดบั น้อย 
คะแนน 1 หมายถึง มีความพงึพอใจกบัเร่ืองดงักลา่ว อยูใ่นระดบั น้อยท่ีสดุ 
 

ผู้ วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ียของความพึง
พอใจตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับ
นกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน ดงันี ้(สิน พนัธุ์พินิจ. 2553: 155)  

 
คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง มีความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมอยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ 
คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง มีความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมอยูใ่นระดบั มาก  
คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง มีความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง มีความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมอยูใ่นระดบั น้อย 
คะแนน 1.00-1.50 หมายถึง มีความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมอยูใ่นระดบั น้อยท่ีสดุ 



  178 

ตอนท่ี 3 ค าถามปลายเปิด เก่ียวกบัข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
นกัศกึษาผู้ตอบแบบสอบถาม 

2.3 การหาคณุภาพของแบบสอบถาม ผู้วิจยัด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้
2.3.1 ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
เครือขา่ยอดุมศกึษาภาคใต้ตอนบน ท่ีสร้างขึน้เสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบเบือ้งต้น และน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

2.3.2 ผู้วิจยัน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ควบคมุปริญญานิพนธ์ เพ่ือด าเนินการสนทนากลุม่ (Focus Group) โดยผู้ เช่ียวชาญท่ีมีคณุสมบตัิ
ตามท่ีผู้วิจยัก าหนดไว้ จ านวน 7 คน 

2.3.3 ผู้ วิจัยน าข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่ม  (Focus Group) มา
พิจารณาปรับปรุงแบบสอบถามความพงึพอใจตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้าง
ทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาเครือข่ายอดุมศกึษาภาคใต้
ตอนบน 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัน าแบบสอบถามความพึงพอใจ ท่ีสร้างขึน้และผ่านการตรวจคณุภาพของ

เคร่ืองมือแล้วไปเก็บข้อมลู โดยผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
3.1 ผู้วิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ถึง

อธิการบดีสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเข้าเก็บรวบรวม
ข้อมลูจากนกัศกึษา 

3.2 ผู้วิจยัน าแบบสอบถามความพึงพอใจ พร้อมหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ไปติดตอ่ผู้ประสานงานของสถาบนัอดุมศกึษากลุ่มภาคใต้ตอนบน                            
เพ่ือขอความอนเุคราะห์ในการเข้าเก็บรวบรวมข้อมลูจากนกัศกึษาของสถาบนั 

3.3 ผู้วิจยัน าแบบสอบถามความพงึพอใจ ท่ีผา่นผู้ เช่ียวชาญแล้ว ไปขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามกบักลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้  

3.4 ผู้ วิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จากนัน้น าแบบสอบถามมา
ตรวจสอบความสมบรูณ์ของค าตอบและให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติท่ีิใช้ในการวิจัย 
เม่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีรับคืนมาทัง้หมดแล้ว น าข้อมูล

มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ได้แก่ 
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4.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean)  
คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (Ferguson.1981 : 49) 

4.2 การสงัเคราะห์ค่าคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจ คือ ค่าคะแนนเฉล่ียของ
ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือ 
การส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ซึ่งผลความพึงพอใจต่อ 
การเข้า ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เสริมสร้างทักษะในการส่ือสารส าหรับนักศึกษาใน
สถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน มากกวา่หรือเทา่กบั 3.51 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิโดยใช้
การทดสอบที (t-test dependent) (มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก) ถือวา่ผา่นเกณฑ์การประเมิน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  180 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดบั 
ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการประเมินสภาพปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัของทกัษะภาษาไทย
เพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน  

ตอนท่ี 2 ผลการสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือ 
การส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน  

ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน โดยมี
รายละเอียดการด าเนินการวิจยัในแตล่ะระยะ 

สัญลักษณ์ท่ีใช้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สัญลักษณ์  ความหมาย 
      n     จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
     X   คา่คะแนนเฉล่ีย 
      S.D.   คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      t          คา่สถิตทิดสอบที 
      p       คา่ความนา่จะเป็น )ระดบันยัส าคญั(  
   PNI   ดชันีล าดบัความต้องการจ าเป็น 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่  1 ผลการประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของทักษะ

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 
ผลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพื่อการ

ส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 
ผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์ในการเลือกกลุม่ตวัอยา่งให้ข้อมลูสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

เพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้
ตอนบน ทัง้นีผู้้วิจยัใช้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 20 คน โดยก าหนดเป็นนกัศกึษาท่ีก าลงัศกึษาในระดบั
ปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 ในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน 5 แหง่ ในปีการศกึษา 
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2561 แห่งละ 2 คน จ านวน 10 คน และผู้ ใช้บณัฑิต ซึ่งเป็นผู้ ใช้บณัฑิตของผู้ส าเร็จการศึกษาใน
สถาบนัอดุมศกึษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 5 แห่ง ในปีการศกึษา 2560 แห่งละ 2 คน จ านวน 10 คน 
ผู้วิจยัน าเสนอข้อมลู ดงันี ้

ผลการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร
ส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุ่มภาคใต้ตอนบน มีประเด็นท่ีได้จากการวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content analysis) ดงันี ้

1.ทกัษะการฟัง 
 1.1 การจบัใจความส าคญั 

การจับใจความส าคัญจากการฟัง ทัง้นักศึกษาและผู้ ใช้บัณฑิตให้
ความเห็นวา่มีระดบัความสามารถในระดบักลาง และได้ให้ความคดิเห็นเพิ่มเตมิ ดงันี ้

นักศึกษาต้องการให้มีกิจกรรมมาช่วยฝึกการฟังจบัใจความส าคญั 
เพราะทกัษะด้านดงักลา่วจ าเป็นต้องใช้ในการเรียน ทัง้นีห้ากจบัใจความส าคญัไมไ่ด้ย่อมจะสง่ผล
กระทบตอ่การเรียน 

ผู้ ใช้บณัฑิตต้องการให้นกัศกึษามีทกัษะในการฟังท่ีดี โดยเฉพาะการ
จบัใจความส าคญั เพราะเป็นทกัษะส าคญัท่ีต้องใช้ในการท างาน ท่ีผา่นมาบางครัง้นกัศกึษายงัจบั
ใจความได้ไมดี่เทา่ท่ีควร 

 1.2 การวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์จากการฟัง ทัง้นกัศกึษาและผู้ ใช้บณัฑิตให้ความเห็นวา่

มีระดบัความสามารถในระดบักลาง และได้ให้ความคดิเห็นเพิ่มเตมิ ดงันี ้
นกัศกึษาต้องการให้เพิ่มการสอนฟังวิเคราะห์ เพราะเวลาฟังอาจารย์

สอน บางครัง้วิเคราะห์ไมไ่ด้ ซึง่ท าให้เกิดผลกระทบตอ่การเรียน 
ผู้ใช้บณัฑิตต้องการให้นกัศกึษามีทกัษะการฟังวิเคราะห์ท่ีดี เพราะจะ

ชว่ยเอือ้ตอ่การท างาน ทัง้นีใ้นการท างานจ าเป็นต้องใช้การฟังเพ่ือวิเคราะห์ 
 1.3 การตีความ 

การตีความจากการฟัง ทัง้นกัศกึษาและผู้ ใช้บณัฑิตให้ความเห็นวา่มี
ระดบัความสามารถในระดบักลาง และได้ให้ความคดิเห็นเพิ่มเตมิ ดงันี ้

นกัศึกษาต้องการให้เพิ่มเติมการสอนฟังเพ่ือตีความ เพราะเวลาฟัง
อาจารย์ถามในห้อง บางครัง้ตีความไมไ่ด้ ก็สง่ผลให้ตอบไมไ่ด้ 
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ผู้ ใช้บณัฑิตต้องการให้นกัศึกษาฟังแล้วสามารถตีความได้ดี เพราะ
เวลาท่ีต้องฟังแล้วตีความ นกัศกึษายงัตีความได้ไมช่ดัเจน ท าได้ระดบักลางๆ 

2. ทกัษะการพดู 
2.1 ถ้อยค าหรือค าพดู 

การใช้ ถ้อยค าหรือค าพูด ทัง้นักศึกษาและผู้ ใ ช้บัณฑิตให้
ความเห็นวา่มีระดบัความสามารถในระดบักลาง และได้ให้ความคดิเห็นเพิ่มเตมิ ดงันี ้

นักศึกษาต้องการให้เสริมด้านระดบัค า เพราะเวลาพูดเพ่ือ
น าเสนอ / รายงานมกัใช้ภาษาปาก ซึง่ไมเ่หมาะสม 

ผู้ ใช้บณัฑิตต้องการให้นกัศกึษาสามารถเลือกใช้ค าได้เหมาะ
กบัสถานการณ์ เพราะในการท างาน บางครัง้นกัศกึษายงัเลือกใช้ค าเพ่ือส่ือสารได้ไมเ่หมาะสม 

2.2 เสียงและน า้เสียง 
การใช้เสียงและน า้เสียง ทัง้นกัศกึษาและผู้ใช้บณัฑิตให้ความเห็น

วา่มีระดบัความสามารถในระดบักลาง และได้ให้ความคดิเห็นเพิ่มเตมิ ดงันี ้
นกัศกึษาต้องการเรียนรู้การใช้น า้เสียงเพิ่มเติม เพราะบางครัง้ยงั

ใช้น า้เสียงประกอบการพดูได้ไมเ่หมาะสม ยงัคงเป็นน า้เสียงท่ีราบเรียบไมน่า่ฟัง  
2.3 กิริยาทา่ทางหรืออิริยาบถ 

การใช้กิริยาท่าทางหรืออิริยาบถ ทัง้นกัศึกษาและผู้ ใช้บณัฑิตให้
ความเห็นวา่มีระดบัความสามารถในระดบักลาง และได้ให้ความคดิเห็นเพิ่มเตมิ ดงันี ้

นักศึกษาต้องการเรียนรู้ด้านบุคลิกภาพกับการพูด เพราะเวลา
ออกไปพดู บางครัง้ใช้บคุลิกภาพไมเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 

ผู้ใช้บณัฑิตต้องการให้นกัศกึษาได้ฝึกการใช้สายตา เพราะเวลาท่ี
พดูจ าเป็นท่ีต้องใช้สายตาให้เหมาะสม เพราะเก่ียวข้องกบัความนา่เช่ือถือ และบคุลิกภาพ 

2.4 เนือ้หาสาระ 
การน าเสนอเนือ้หาสาระในการพดู ทัง้นกัศึกษาและผู้ ใช้บณัฑิต

ให้ความเห็นวา่มีระดบัความสามารถในระดบักลาง และได้ให้ความคดิเห็นเพิ่มเตมิ ดงันี ้
นักศึกษาต้องการเรียนรู้การเลือกเนือ้หาสาระให้เหมาะสมกับ 

การพดู เพราะบางครัง้ยงัเตรียมเนือ้หาได้ไม่ดี ไม่น่าสนใจเท่าท่ีควร ท าให้เวลาพดู ผู้ ฟังไม่คอ่ยให้
ความสนใจเทา่ท่ีควร 
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3. ทกัษะการอา่น 
3.1 การจบัใจความส าคญั 

การจบัใจความส าคญัจากการอ่าน ทัง้นกัศกึษาและผู้ ใช้บณัฑิต
ให้ความเห็นวา่มีระดบัความสามารถในระดบักลาง และได้ให้ความคดิเห็นเพิ่มเตมิ ดงันี ้

นักศึกษาต้องการให้เพิ่มเติมการฝึกการอ่านจบัใจความส าคญั 
เพราะในการเรียนต้องใช้การอ่านจบัใจความส าคญั ซึ่งเวลาอ่านหนงัสือถ้าจบัใจความไม่ได้ก็ไม่
เกิดประโยชน์ 

ผู้ ใช้บณัฑิตต้องการให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยฝึกการอ่านให้
มากขึน้ การอา่นจบัใจความส าคญัเป็นทกัษะส าคญัส าหรับการอ่านโดยทัว่ไป ซึง่ปัจจบุนันกัศกึษา
อา่นน้อยมากท าให้สง่ผลตอ่การท างาน 

3.2 การวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์จากการอ่าน ทัง้นักศึกษาและผู้ ใช้บัณฑิตให้

ความเห็นวา่มีระดบัความสามารถในระดบักลาง และได้ให้ความคดิเห็นเพิ่มเตมิ ดงันี ้
นกัศกึษาต้องการให้สอนเพิ่มเตมิด้านการอ่านวิเคราะห์ เพราะใน

การสอบบางครัง้อา่นแล้ววิเคราะห์ไมไ่ด้ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การเรียน  
ผู้ ใช้บณัฑิตต้องการให้นกัศึกษาอ่านแล้วสามารถวิเคราะห์ได้ดี

ขึน้ เพราะบางครัง้ท่ีต้องอา่นเอกสารตา่งๆแล้วต้องวิเคราะห์ นกัศกึษายงัท าได้ระดบัปานกลาง 
3.3 การตีความ 

การตีความจากการอ่าน ทัง้นักศึกษาและผู้ ใ ช้บัณฑิตให้
ความเห็นวา่มีระดบัความสามารถในระดบักลาง และได้ให้ความคดิเห็นเพิ่มเตมิ ดงันี ้

นกัศึกษาต้องการให้เพิ่มเติมการสอนอ่านเพ่ือตีความ เพราะใน
การสอบประสบปัญหามาก บางครัง้ตีความค าถามไมไ่ด้ สง่ผลให้ตอบไมไ่ด้ 

ผู้ ใช้บณัฑิตต้องการให้นกัศกึษาอ่านแล้วสามารถตีความได้ ทัง้นี ้
เพราะการท างาน บางครัง้จ าเป็นต้องใช้การอ่านเพ่ือตีความ ซึ่งหากนกัศกึษาท าได้ดีจะส่งผลดีตอ่
การท างาน 

4. ทกัษะการเขียน 
4.1 อกัขรวิธี 

การใช้อักขรวิธีในการเขียน ทัง้นักศึกษาและผู้ ใช้บณัฑิตให้
ความเห็นวา่มีระดบัความสามารถในระดบักลาง และได้ให้ความคดิเห็นเพิ่มเตมิ ดงันี ้
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นักศึกษาต้องการให้เน้นเร่ืองการใช้อักขรวิธีในการเขียน 
เพราะปัจจบุนันกัศกึษาหลายคนเคยชินกบัการใช้ภาษาผา่นสงัคมออนไลน์ จงึสง่ผลกระทบตอ่การ
เขียนท่ีเป็นทางการ 

ผู้ ใช้บณัฑิตต้องการให้นกัศกึษาให้ความส าคญักบัการสะกด
ค า เพราะสง่ผลกระทบตอ่ความนา่เช่ือถือ 

4.2 การใช้ค า 
การใช้ค าในการเขียน ทัง้นักศึกษาและผู้ ใ ช้บัณฑิตให้

ความเห็นวา่มีระดบัความสามารถในระดบักลาง และได้ให้ความคดิเห็นเพิ่มเตมิ ดงันี ้
นักศึกษาต้องการให้มีการสอนเพิ่มเติมเร่ืองการเลือกใช้ค า 

เพราะบอ่ยครัง้ท่ีอาจารย์ผู้สอนจะกลา่วตกัเตือนเร่ืองการใช้ค าในการเขียนท่ีไมเ่หมาะสม 
ผู้ ใช้บัณฑิตต้องการให้นักศึกษาได้ฝึกฝนเร่ืองการใช้ค า

เพิ่มเตมิ เพราะเวลาท่ีต้องร่างจดหมาย หรือเขียนรายงานตา่งๆ มกัพบวา่มีการใช้ค าท่ีไมเ่หมาะสม 
4.3 การใช้ประโยค 

การใช้ประโยคในการเขียน ทัง้นักศึกษาและผู้ ใช้บณัฑิตให้
ความเห็นวา่มีระดบัความสามารถในระดบักลาง และได้ให้ความคดิเห็นเพิ่มเตมิ ดงันี ้

นักศึกษาต้องการให้มีการฝึกการใช้ประโยคในการเขียน 
เพราะบางครัง้ยงัเรียบเรียงประโยคได้ไม่ดี ไมท่ราบวา่ต้องเรียบเรียง ถ่ายทอดออกมาอย่างไรจึงจะ
ถกูต้อง เหมาะสม 

ตาราง 2 สรุปผลการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร            
ส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน 

ประเดน็ท่ีควรมีการสอนเพิ่มเตมิในด้านทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
ทกัษะการฟัง ทกัษะการพดู ทกัษะการอา่น ทกัษะการเขียน 
การจบัใจความส าคญั ถ้อยค าหรือค าพดู การจบัใจความส าคญั อกัขรวิธี 
   - กระบวนการฟัง
เพ่ือจบัใจความ
ส าคญั 

- ด้านระดบัค า    - กระบวนการอา่น
เพ่ือจบัใจความ
ส าคญั 

- การสะกดค า 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

ประเดน็ท่ีควรมีการสอนเพิ่มเตมิในด้านทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
 - ด้านการเลือกใช้ค า   
การวิเคราะห์ เสียงและน า้เสียง การวิเคราะห์ การใช้ค า 
   - กระบวนการฟัง
เพ่ือวิเคราะห์ 

- การใช้น า้เสียง
ประกอบการพดู 

   - กระบวนการอ่าน
เพ่ือวิเคราะห์ 

- การเลือกใช้ค าให้
เหมาะสมในการ
เขียน 

การตีความ กิริยาท่าทางหรือ
อิริยาบท 

การตีความ การใช้ประโยค 

   - กระบวนการฟัง
เพ่ือตีความ 

- บคุลิกภาพกบัการ
พดู เชน่ การใช้
สายตา 

   - กระบวนการฟัง
เพ่ือตีความ 

- การเรียบเรียง
ประโยคในการเขียน 

 เนือ้หาสาระ   
 - การเลือกเนือ้หา

สาระในการพดู 
  

 
จากตาราง 2 แสดงว่า จากการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง นกัศึกษา และผู้ ใช้บณัฑิตมี                 

ความคิดเห็นว่าประเด็นท่ีควรมีการสอนเพิ่มเติมในด้านทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  มีดงันี ้               
ทักษะการฟัง ได้แก่ กระบวนการฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ กระบวนการฟังเพ่ือวิเคราะห์ 
กระบวนการฟังเพ่ือตีความ ทกัษะการพดู ได้แก่ ถ้อยค าหรือค าพดู ด้านระดบัค า ด้านการเลือกใช้
ค า เสียงและน า้เสียง ด้านการใช้น า้เสียงประกอบการพูด กิริยาท่าทางหรือ อิริยาบท ด้าน
บคุลิกภาพกบัการพูด เนือ้หาสาระด้านการเลือกสรรเนือ้หาสาระในการพูด ทกัษะการอ่าน ได้แก่ 
กระบวนการอ่านเพ่ือจับใจความส าคัญ กระบวนการอ่านเพ่ือวิเคราะห์ กระบวนการอ่านเพ่ือ
ตีความ และทกัษะการเขียน ได้แก่ อกัขรวิธี ด้านการสะกดค า การใช้ค า ด้านการเลือกใช้ค าให้
เหมาะสมกบัการเขียน การใช้ประโยค ด้านการเรียบเรียงประโยคในการเขียน 
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ผลการประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของทักษะภาษาไทยเพื่อ           
การส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 

น าผลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับ
นกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน ท่ีได้จากการวิเคราะห์ในขัน้ตอนท่ี 1 ซึง่เป็นการ
สะท้อนถึงความต้องการของนกัศึกษา และผู้ ใช้บณัฑิตในด้านทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารมา
เป็นโครงร่างของเคร่ืองมือวิจยั คือ แบบประเมินสภาพปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัของทกัษะ
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน โดยการร่างข้อ
ค าถามเก่ียวกบัสภาพปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัของทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับ
นกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ คือ อาจารย์ผู้ สอนในสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม
ภาคใต้ตอนบน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และมหาวิทยาลัยตาปี ในปี
การศึกษา 2561 จ านวน 291 คน ได้รับค าตอบจากแบบประเมินคืนมา จ านวน 291 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ผู้วิจยัจดัล าดบัการน าเสนอข้อมลู ดงันี ้

1. ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน ดงัแสดงในตาราง 2 

ตาราง 3 จ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตามเพศ อาย ุต าแหนง่ทางวิชาการ คณุวฒุิ
การศกึษา สถาบนั กลุม่คณะวิชา 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
1.ชาย 98 33.68 
2.หญิง 193 66.32 

รวม 291 100.00 
อายุ   
1.25-35 ปี 58 19.93 
2.36-45 ปี 160 54.98 
3.46-55 ปี 61 20.96 
4.ตัง้แต ่56 ปีขึน้ไป 12 4.13 

รวม 291 100.00 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต าแหน่งทางวิชาการ   
1.ศาสตราจารย์ 1 0.34 
2.รองศาสตราจารย์ 6 2.06 
3.ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 66 22.68 
4.อาจารย์ 218 74.92 

รวม 291 100.00 
คุณวุฒกิารศึกษา   
1.ปริญญาเอก 56 19.24 
2.ปริญญาโท 234 80.42 
3.ปริญญาตรี 1 0.34 

รวม 291 100.00 
สถาบัน   
1.มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 115 39.52 
2.มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 124 42.61 
3.มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 20 6.87 
4.มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 20 6.87 
5.มหาวิทยาลยัตาปี 12 4.13 

รวม 291 100.00 
กลุ่มคณะวิชา   
1.กลุม่วิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 162 55.67 
2.กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 105 36.08 
3.กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 24 8.25 

รวม 291 100.00 
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จากตาราง 3 แสดงวา่ ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง เม่ือจ าแนกตามเพศ พบวา่สว่นใหญ่
เป็นเพศหญิงมากท่ีสดุ จ านวน 193 คน คดิเป็นร้อยละ 66.32  

จ าแนกตามอาย ุพบว่า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 36-45 ปี จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.98 จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 218 คน 
คดิเป็นร้อยละ 74.92  

จ าแนกตามคณุวฒุิการศกึษา พบวา่ สว่นใหญ่เป็นระดบัปริญญาโท จ านวน 234 คน คดิ
เป็นร้อยละ 80.42  

จ าแนกตามสถาบนั พบว่า ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
จ านวน 124 คน คดิเป็นร้อยละ 42.61  

จ าแนกตามกลุ่มคณะวิชา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์จากกลุ่มวิชามนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ จ านวน 162 คน คดิเป็นร้อยละ 55.67  

ตาราง 4 คา่คะแนนเฉล่ีย และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร
ส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบนตามสภาพปัจจบุนั / สภาพความ
คาดหวงั และคา่ดชันีล าดบัความต้องการจ าเป็น เป็นรายทกัษะและโดยรวม 

                                                                   n = 291 

รายการประเมิน 
สภาพปัจจบุนั สภาพความคาดหวงั ความต้องการจ าเป็น  

Mean SD Mean SD PNIModified ล าดบั 

 ทกัษะการฟัง 3.13 .40 4.42 .40 .42 3 

 ทกัษะการพดู 3.09 .45 4.60 .44 .49 1 

 ทกัษะการอา่น 3.07 .45 4.35 .38 .42 3 

 ทกัษะการเขียน 3.02 .44 4.40 .38 .46 2 
รวม 3.08 .44  4.44 .40  .45  

 
จากตาราง 4 แสดงว่า ความต้องการจ าเป็นของทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับ

นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน โดยรวมมีค่าความต้องการจ าเป็น PNI อยู่ท่ี 
.45 และเม่ือพิจารณารายทกัษะ พบว่า ทกัษะการพูด เป็นทกัษะท่ีมีค่าความต้องการจ าเป็นมาก
ท่ีสุด (PNI = .49) รองลงมา คือ ทักษะการเขียน (PNI = .46) รองลงมา คือ ทักษะการฟัง และ
ทกัษะการอา่น (PNI = .42) 
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ตาราง 5 คา่คะแนนเฉล่ีย และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร
ส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบนตามสภาพปัจจบุนั / สภาพความ
คาดหวงั และคา่ดชันีล าดบัความต้องการจ าเป็นด้านทกัษะการพดู เป็นรายข้อ 

                                                              n = 291 

รายการประเมิน 
สภาพปัจจบุนั สภาพความคาดหวงั  ความต้องการจ าเป็น 

Mean SD Mean SD PNIModified ล าดบั 

ทักษะการพูด       

ถ้อยค าหรือค าพูด 

1 .นกัศกึษาสามารถเลอืกสรรถ้อยค าที่ใช้
ในการพูด ไ ด้ถูก ต้อง  เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

 
3.06 

 

 
.55 

 
4.76 

 
.51 

 
.55 

 
2 

2 .นักศึกษาสามารถเลือกสรรถ้อยค าที่
ส ล ะ ส ล ว ย เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร พู ด บ า ง
สถานการณ์ได้ 

2.99 .54 4.09 .45 .37 10 

เสียงและน า้เสียง 

3  .นกัศกึษาสามารถใช้เสยีงได้ชดัเจน นา่
ฟัง เพื่อถ่ายทอดเร่ืองราวให้ผู้ ฟังเข้าใจ
ตรงตามวตัถปุระสงค์ 

 
3.09 

 
.52 

 
4.72 

 
.57 

 
.53 

 
5 

4  .นักศึกษาสามารถใ ช้น า้ เสียง ไ ด้
สอดคล้อง  เหมาะสม เพื่ อถ่ ายทอด
เร่ืองราวได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ 

3.11 .53 4.11 .44 .32 11 

5  .นกัศึกษาสามารถออกเสียงค าที่มี “ร , 
ล” ได้ถกูต้อง 

3.02 .56 4.70 .62 .56 1 

6  .นักศึกษาสามารถออกเสียงค าควบ
กล า้ได้ถกูต้อง   

3.05 .57 4.70 .62 .54 3 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

                                                              n = 291 

รายการประเมิน 
สภาพปัจจบุนั สภาพความคาดหวงั  ความต้องการจ าเป็น 

Mean SD Mean SD PNIModified ล าดบั 

ทักษะการพูด       

กิริยาท่าทางหรืออิริยาบถ 

7 .นักศึกษาสามารถเคลื่อนไหวร่างกาย
ในขณะพดูได้เหมาะสม 

 
3.14 

 
.57 

 
4.74 

 
.51 

 
.51 

 
7 

8.นกัศึกษาสามารถแสดงออกทางสีหน้า
แววตาในขณะพดูได้เหมาะสม 

3.18 .56 4.74 .51 .49 9 

9 .นักศึกษาสามารถใช้ท่ายืนหรือท่านั่ง
ในขณะพดูได้เหมาะสม 

3.16 .59 4.73 .54 .50 8 

       

เนือ้หาสาระ 

10  .นักศึกษาสามารถเลือกเนือ้หาที่พูด
ได้เหมาะสม  และสอดคล้องกับความ
สนใจของผู้ ฟัง 

 
3.08 

 
.54 

 
4.71 

 
.55 

 
.53 

 
5 

11 .นักศึกษาสามารถเลือกเนือ้หาที่พูด
ได้ตรงกบัวตัถปุระสงค์ 

3.09 .55 4.76 .52 .54 3 

รวม 3.09 .45  4.60 .44  .49 1 

 

จากตาราง 5 แสดงว่า ความต้องการจ าเป็นของทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับ
นกัศกึษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ด้านทกัษะการพูด อยู่ในล าดบัท่ี 1 โดยรวมมี
คา่ความต้องการจ าเป็น PNI อยูท่ี่ .49 และเม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ มีผลความต้องการจ าเป็น
เรียงตามล าดับ ดังนี ้นักศึกษาสามารถออกเสียงค าท่ีมี “ร , ล” ได้ถูกต้อง นักศึกษาสามารถ
เลือกสรรถ้อยค าท่ีใช้ในการพดูได้ถกูต้อง เหมาะสมกบัสถานการณ์ นกัศกึษาสามารถออกเสียงค า
ควบกล า้ได้ถูกต้อง นกัศึกษาสามารถเลือกเนือ้หาท่ีพดูได้ตรงกับวตัถุประสงค์  นกัศึกษาสามารถ
เลือกเนือ้หาท่ีพดูได้เหมาะสม และสอดคล้องกบั     ความสนใจของผู้ ฟัง นกัศกึษาสามารถใช้เสียง
ได้ชัดเจน น่าฟัง เพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวให้ผู้ ฟังเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์  นักศึกษาสามารถ
เคล่ือนไหวร่างกายในขณะพูดได้เหมาะสม นักศึกษาสามารถใช้ท่ายืนหรือท่านั่งในขณะพูดได้
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เหมาะสม นกัศกึษาสามารถแสดงออกทางสีหน้าแววตาในขณะพดูได้เหมาะสม นกัศกึษาสามารถ
เลือกสรรถ้อยค าท่ีสละสลวยเพ่ือใช้ในการพดูบางสถานการณ์ได้ และนกัศกึษาสามารถใช้น า้เสียง
ได้สอดคล้อง เหมาะสม เพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ 

ตาราง 6 คา่คะแนนเฉล่ีย และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร
ส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบนตามสภาพปัจจบุนั / สภาพความ
คาดหวงั และคา่ดชันีล าดบัความต้องการจ าเป็นด้านทกัษะการเขียน เป็นรายข้อ 

                                                               n = 291 

รายการประเมิน 
สภาพปัจจบุนั สภาพความคาดหวงั  ความต้องการจ าเป็น 

Mean SD Mean SD PNIModified ล าดบั 

ทักษะการเขียน       

อักขรวธีิ 

1  .นักศึกษาสามารถเ ขียนสะกดค าได้
ถกูต้องตามอกัขรวธีิ 

 
3.04 

 
.52 

 
4.77 

 
.50 

 
.57 

 
1 

2  .นักศึกษาสามารถใช้เคร่ืองหมายวรรค
ตอน และการเว้นวรรคได้ถกูต้อง 

3.04 .57 4.74 .51 .56 2 

การใช้ค า 
3 .นั ก ศึ ก ษ าส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ใ ช้ ค า ท่ี มี
ความหมายเข้ากบัเนือ้ความในประโยคได้ 

 
3.07 

 
.53 

 
4.74 

 
.54 

 
.54 

 
3 

4  .นกัศกึษาสามารถเลือกใช้ค าท่ีสละสลวย
ในการเขียนบางสถานการณ์ได้ 

2.99 .51 4.10 .47 .37 5 

5  .นกัศกึษาไม่มีการใช้ค าฟุ่ มเฟือยใน           
การเขียน 

2.93 .56 4.24 .54 .45 4 

การใช้ประโยค 
6  .นกัศกึษาสามารถเขียน ประโยคได้ชดัเจน
สมบรูณ์ 

 
3.03 

 
.52 

 
4.15 

 
.47 

 
.37 

 
5 

7 .นกัศกึษาไม่ ใช้ประโยคท่ีมีโครงสร้างแบบ
ภาษาตา่งประเทศในการเขียนภาษาไทย 

3.02 .51 4.06 .53 .35 7 

รวม 3.02 .44  4.40 .38 .46 2 

 

จากตาราง 6 แสดงว่า ความต้องการจ าเป็นของทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับ
นกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน ด้านทกัษะการเขียน อยูใ่นล าดบัท่ี 2 โดยรวมมี
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คา่ความต้องการจ าเป็น PNI อยูท่ี่ .46 และเม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ มีผลความต้องการจ าเป็น
เรียงตามล าดบั ดงันี ้นกัศกึษาสามารถเขียนสะกดค าได้ถกูต้องตามอกัขรวิธี นกัศกึษาสามารถใช้
เคร่ืองหมายวรรคตอน และ การเว้นวรรคได้ถกูต้องนกัศกึษาสามารถเลือกใช้ค าท่ีมีความหมายเข้า
กบัเนือ้ความในประโยคได้ นกัศกึษาไม่มีการใช้ค าฟุ่ มเฟือยในการเขียน นกัศกึษาสามารถเลือกใช้
ค าท่ีสละสลวยในการเขียนบางสถานการณ์ได้ นกัศกึษาสามารถเขียนประโยคได้ชดัเจนสมบูรณ์ 
และนกัศกึษาไมใ่ช้ประโยคท่ีมีโครงสร้างแบบภาษาตา่งประเทศในการเขียนภาษาไทย 

ตาราง 7 คา่คะแนนเฉล่ีย และคา่ความบี่ยงเบนมาตรฐานของทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร
ส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบนตามสภาพปัจจบุนั / สภาพความ
คาดหวงั และคา่ดชันีล าดบัความต้องการจ าเป็นด้านทกัษะการฟัง เป็นรายข้อ 

                                                              n = 291 

รายการประเมิน 
สภาพปัจจบุนั สภาพความคาดหวงั  ความต้องการจ าเป็น 

Mean SD Mean SD PNIModified ล าดบั 

 ทักษะการฟัง       

การจับใจความส าคัญ 

1  .นักศึกษาสามารถจับใจความส าคญัของ 

เ ร่ือง  ”ขนาดสัน้ ”  )ขนาดประมาณ 3-5 

บรรทดั (ท่ีฟังได้  

 
3.80 

 
 

 
.50 

 
4.80 

 
.46 

 
.26 

 
8 

2 . นักศึกษาสามารถจับใจความส าคัญของ
เร่ือง “ขนาดกลาง” )ขนาดประมาณ 6-15 

บรรทดั (ท่ีฟัง ได้  

3.12 .49 4.73 .56 .52 3 

3 . นักศึกษาสามารถจับใจความส าคัญของ

เร่ือง “ขนาดยาว” )ขนาดตัง้แต่ 16 บรรทดัขึน้

ไป (ท่ีฟัง ได้  

2.93 .49 4.64 .65 .58 1 

การวเิคราะห์ 

4 . นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เร่ืองท่ีฟัง โดย
แยกใจความท่ีฟังได้ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง 
ส่วนใดเป็นข้อคิดเห็น หรือเป็นความรู้สึกของ
ผู้พดูได้ 

 
3.08 

 
.52 

 
4.14 

 
.48 

 
.34 

 
6 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

                                                              n = 291 

รายการประเมิน 
สภาพปัจจบุนั สภาพความคาดหวงั  ความต้องการจ าเป็น 

Mean SD Mean SD PNIModified ล าดบั 
การตีความ 

5 . นักศึกษาสามารถตีความเร่ืองที่ฟังได้ 
และสามารถทราบความหมายสารที่ซ่อน
อยูใ่นค าที่มีความหมายโดยนยัได้ 

 
3.02 

 
.52 

 
4.69 

 
.58 

 
.55 

 
2 

6 . นกัศกึษาสามารถตีความโวหาร ส านวน
ที่ฟังได้ถกูต้องตามบริบท 

3.00 .51 4.04 .45 .35 5 

7 . นักศึกษาสามารถตีความสุภาษิต               
ค าพงัเพยที่ฟังได้ถกูต้องตามบริบท 

3.09 .54 4.32 .60 .40 4 

8 . นกัศึกษาสามารถตีความบทร้อยกรอง
ที่ฟังได้ 

3.03 .53 4.02 .47 .33 7 

รวม 3.13 .40 4.42 .40 .42 3 

 

จากตาราง 7 แสดงว่า ความต้องการจ าเป็นของทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับ
นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ด้านทกัษะการฟัง อยู่ในล าดบัท่ี 3 โดยรวมมี
คา่ความต้องการจ าเป็น PNI อยูท่ี่ .42 และเม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ มีผลความต้องการจ าเป็น
เรียงตามล าดบั ดงันี ้นกัศึกษาสามารถจบัใจความส าคญัของเร่ือง “ขนาดยาว” (ขนาดตัง้แต่ 16 
บรรทดัขึน้ไป) ท่ีฟังได้ นกัศกึษาสามารถตีความเร่ืองท่ีฟังได้ และสามารถทราบความหมายสารท่ี
ซอ่นอยูใ่นค าท่ีมีความหมายโดยนยัได้ นกัศกึษาสามารถจบัใจความส าคญัของเร่ือง “ขนาดกลาง” 
(ขนาดประมาณ 6-15 บรรทดั) ท่ีฟังได้ นกัศกึษาสามารถตีความสภุาษิต ค าพงัเพยท่ีฟังได้ถกูต้อง
ตามบริบท นกัศึกษาสามารถตีความโวหาร ส านวนท่ีฟังได้ถูกต้องตามบริบท นกัศึกษาสามารถ
วิเคราะห์เร่ืองท่ีฟัง โดยแยกใจความท่ีฟังได้วา่สว่นใดเป็นข้อเท็จจริง สว่นใดเป็นข้อคดิเห็น หรือเป็น
ความรู้สึกของผู้พูดได้ นักศึกษาสามารถตีความบทร้อยกรองท่ีฟังได้ และนักศึกษาสามารถจับ
ใจความส าคญัของ เร่ือง ”ขนาดสัน้” (ขนาดประมาณ 3-5 บรรทดั) ท่ีฟังได้ 
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ตาราง 8 คา่คะแนนเฉล่ีย และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร
ส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบนตามสภาพปัจจบุนั / สภาพความ
คาดหวงั และคา่ดชันีล าดบัความต้องการจ าเป็นด้านทกัษะการอา่น เป็นรายข้อ 

n = 291 

รายการประเมิน 
สภาพปัจจบุนั สภาพความคาดหวงั  ความต้องการจ าเป็น 

Mean SD Mean SD PNIModified ล าดบั 

ทักษะการอ่าน       

การจับใจความส าคัญ 

1  .นักศึกษาสามารถอ่านเร่ือง “ขนาด
สัน้”  )ขนาดประมาณ 3-5 บรรทดั (เพื่อ
ค้นหาแนวคิดส าคัญของเร่ืองได้ และ
สามารถจับประเด็นต่างๆที่ผู้ เ ขียน
น าเสนอได้ 

 
3.47 

 
.61 

 
4.78 

 
.49 

 
.38 

 
5 

2  .นักศึกษาสามารถอ่านเร่ือง “ขนาด
กลาง” )ขนาดประมาณ 6-15 บรรทัด (
เพื่อค้นหาแนวคิดส าคญัของเร่ืองได้ และ
สามารถจับประเด็นต่างๆที่ผู้ เ ขียน
น าเสนอได้ 

3.07 .56 4.71 .56 .54 2 

3  .นักศึกษาสามารถอ่านเร่ือง “ขนาด
ยาว” )ขนาดตัง้แต่ 16 บรรทัดขึน้ไป (
เพื่อค้นหาแนวคิดส าคญัของเร่ืองได้ และ
สามารถจับประเด็นต่างๆที่ผู้ เ ขียน
น าเสนอได้ 

2.97 .58 4.69 .57 .58 1 

การวิเคราะห์ 

4  .นกัศึกษาสามารถทราบได้วา่ข้อความ
ที่ปรากฏในงานเขียนเป็นข้อเท็จจริงหรือ
ข้อคิดเห็น 

 
3.04 

 
.50 

 
4.12 

 
.43 

 
.36 

 
6 

การตีความ 

5 .นักศึกษาสามารถตีความเร่ืองที่อ่าน 
เจตนาและน า้เสียงของผู้ เขียนที่ปรากฏ
ในงานเขียนได้ 

 
3.03 

 
.46 

 
4.07 

 
.42 

 
.34 

 
9 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

                                                             n = 291 

รายการประเมิน 
สภาพปัจจบุนั สภาพความคาดหวงั  ความต้องการจ าเป็น 

Mean SD Mean SD PNIModified ล าดบั 

6  .นักศึกษาสามารถอ่านตีความค าที่มี
ความหมายแฝงได้ตามบริบท 

2.98 .52 4.34 .60 .45 3 

7  .นักศึกษาสามารถอ่านตีความโวหาร  

ส านวนได้  

2.99 .52 4.05 .47 .35 7 

8  .นกัศึกษาสามารถอา่นตีความสภุาษิต           

ค าพงัเพยได้ 

3.06 .53 4.33 .61 .41 4 

9  .นกัศึกษาสามารถอ่านตีความบทร้อย

กรองได้ 

3.01 .53 4.05 .46 .35 7 

รวม 3.07 .45  4.35 .38  .42 3 

  
จากตาราง 8 แสดงว่า ความต้องการจ าเป็นของทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับ

นกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ด้านทกัษะการอ่าน อยู่ในล าดบัท่ี 3 โดยรวมมี
คา่ความต้องการจ าเป็น PNI อยูท่ี่ .42 และเม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ มีผลความต้องการจ าเป็น
เรียงตามล าดบั ดงันี ้นกัศกึษาสามารถอ่านเร่ือง “ขนาดยาว” (ขนาดตัง้แต ่16 บรรทดัขึน้ไป) เพ่ือ
ค้นหาแนวคิดส าคัญของเร่ืองได้ และสามารถจับประเด็นต่างๆท่ีผู้ เขียนน าเสนอได้ นักศึกษา
สามารถอ่านเร่ือง “ขนาดกลาง” (ขนาดประมาณ 6-15 บรรทดั) เพ่ือค้นหาแนวคิดส าคญัของเร่ือง
ได้ และสามารถจับประเด็นต่างๆท่ีผู้ เขียนน าเสนอได้  นักศึกษาสามารถอ่านตีความค าท่ีมี
ความหมายแฝงได้ตามบริบท นักศึกษาสามารถอ่านตีความสุภาษิต  ค าพังเพยได้ นักศึกษา
สามารถอ่านเร่ือง “ขนาดสัน้” (ขนาดประมาณ 3-5 บรรทดั) เพ่ือค้นหาแนวคิดส าคญัของเร่ืองได้ 
และสามารถจบัประเด็นตา่งๆท่ีผู้ เขียนน าเสนอได้ นกัศกึษาสามารถทราบได้ว่าข้อความท่ีปรากฏ
ในงานเขียนเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น นกัศกึษาสามารถอา่นตีความโวหาร ส านวนได้ นกัศกึษา
สามารถอ่านตีความบทร้อยกรองได้ และนกัศกึษาสามารถตีความเร่ืองท่ีอ่าน เจตนาและน า้เสียง
ของผู้ เขียนท่ีปรากฏในงานเขียนได้ 
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ตอนที่ 2  ผลการสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือ          
การส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน  

น าผลท่ีได้ในตอนท่ี 1 มาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง (โครงร่าง) กิจกรรมเสริม
หลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่
ภาคใต้ตอนบนซึง่เป็นผลท่ีได้จากการวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) จากการสมัภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง และผลจากการประเมินสภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวงัของทกัษะภาษาไทย
เพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ผลท่ีได้จากการ
สมัภาษณ์ท าให้เห็นว่า สภาพปัจจุบนัของนกัศึกษาในทักษะทัง้ 4 ทกัษะ อยู่ในระดบัปานกลาง 
และจากการให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม ทัง้นกัศกึษาและผู้ ใช้บณัฑิตเห็นว่าทกัษะภาษาไทยเพ่ือการ
ส่ือสารทัง้ 4 ทกัษะมีความส าคญัในการเรียนและการท างาน จงึควรเสริมสร้างให้นกัศกึษามีทกัษะ
ด้านดังกล่าว ทัง้นีเ้พ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตการเรียนและการท างานได้อย่าง
เหมาะสม ส่วนผลท่ีได้จากการประเมินฯ พบว่า ทกัษะการพดู เป็นทกัษะท่ีมีความต้องการจ าเป็น
มากท่ีสดุ (PNI = .49) รองลงมา คือ ทกัษะการเขียน (PNI = .46) ทกัษะการฟัง และทกัษะการอา่น 
(PNI = .42) ผู้วิจยัน าผลการจดัล าดบัคา่ PNI รายทกัษะและรายข้อท่ีมีล าดบัความต้องการจ าเป็น
จากมากท่ีสดุไปน้อยท่ีสดุมาเป็นแนวทางในการสร้าง (โครงร่าง) กิจกรรมเสริมหลกัสตูร ทัง้นี ้ผู้วิจยั
ได้สร้างกิจกรรมเสริมหลกัสตูร โดยก าหนดเวลาในแต่ละกิจกรรม รวมทัง้เนือ้หาจากล าดบัความ
ต้องการจ าเป็นเพ่ือให้สอดคล้องกับผลของความต้องการดงักล่าว โดยผู้วิจยัได้ก าหนดระยะเวลา
ในการจดักิจกรรม ทัง้หมด 14 ชัว่โมง ดงันี ้ปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ 1 ชัว่โมง ทกัษะการพดู 4 
ชัว่โมง 30 นาที ทกัษะการเขียน 3 ชัว่โมง 30 นาที ทกัษะการฟัง 2 ชัว่โมง 30 นาที และทกัษะการ
อา่น 2 ชัว่โมง 30 นาที  

1. ทกัษะการพดู เป็นทกัษะท่ีมีความต้องการจ าเป็นล าดบัท่ี 1 (PNI = .49) น ามา 
(ร่าง) กิจกรรม พดูดีมีศลิปะอกัขระชดัเจน และกิจกรรม พดูดี บคุลิกภาพดี มีเสนห์่ 

2. ทักษะการเขียน เป็นทักษะท่ีมีความต้องการจ าเป็นล าดับท่ี 2 (PNI = .46) 
น ามา (ร่าง)  กิจกรรม รู้วนันีมี้โอกาสใช้วนัหน้า และกิจกรรม เขียนดีมีความหมาย 

3. ทกัษะการฟัง เป็นทกัษะท่ีมีความต้องการจ าเป็นล าดบัท่ี 3 (PNI = .42) น ามา 
(ร่าง) กิจกรรม ฟังเข้าใจเก็บไว้เป็นความรู้ และกิจกรรม ฟังแล้วคดิพินิจเหตผุล 

4. ทักษะการอ่าน เป็นทักษะท่ีมีความต้องการจ าเป็นล าดับท่ี 3 (PNI = .42) 
น ามา (ร่าง) กิจกรรม อา่นดรูู้ดีมีประโยชน์ และกิจกรรม อา่นพินิจ คดิวิเคราะห์ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมของโครงร่างกิจกรรม ได้แก่ อาจารย์
ผู้ เช่ียวชาญในสาขาวิชาภาษาไทย รวมทัง้นกัวิชาการและผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีประสบการณ์การท างาน
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ท่ีเ ก่ียวข้องกับทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง )Purposive 
Sampling  (จ านวน 7 คนซึ่งก าหนดคณุสมบตัิในการเลือกกลุ่มตวัอย่างตามความเหมาะสม จาก
เกณฑ์คณุสมบตัิท่ีผู้ วิจยัก าหนดไว้ โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบการสนทนา
กลุ่ม )Focus Group Discussion Form) ซึ่งประกอบไปด้วยค าถามท่ีใช้ในการสนทนากลุ่มใน
ประเด็นแนวการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา )Content Validity) ของ )ร่าง (กิจกรรมเสริม
หลกัสตูรผลการสนทนากลุม่ พบวา่ กิจกรรมเสริมหลกัสตูรมีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาท่ีจะน าไปใช้
ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือให้นักศึกษาผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความสามารถในทักษะ
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ซึง่ได้กิจกรรมเสริมหลกัสตูร 8 กิจกรรมใช้เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 14 
ชัว่โมง โดยมีผลการสนทนากลุม่ ดงัตาราง 8 

ตาราง 9 ผลการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทย          
เพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุ่มภาคใต้ตอนบน โดยผู้ทรงคณุวฒุิ 
จ านวน 7 คน 

n = 7 

ช่ือกิจกรรม ความเหมาะสม ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวฒุิ 

ทกัษะการฟัง   

1. กิจกรรม ฟังเข้าใจเก็บไว้เป็นความรู้ เหมาะสม - ปรับช่ือกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
เนื อ้หาของกิจกรรม  จากเดิม คือ 
กิจกรรม  ฟังหูซ้าย (ไม่) ทะลุหูขวา 
และกิจกรรม ฟังหไูว้ห ู
- ปรับจุดมุ่งหมายของกิจกรรมให้มี 
ความกระชบั 

2. กิจกรรม ฟังแล้วคิดพินิจเหตผุล เหมาะสม - เปลี่ยนบทความที่น ามาประกอบ
กิจกรรม 

- ปรับ scoring rubric 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

n = 7 

ช่ือกิจกรรม ความเหมาะสม ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวฒุิ 

ทกัษะการพดู   

1. กิจกรรม พดูดีมีศิลปะอกัขระชดัเจน เหมาะสม - ปรับช่ือกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
เนื อ้หาของกิจกรรม  จากเดิม คือ 
กิจกรรม พูดดี เ ป็นศรีแก่ตัว  และ
กิจกรรม (ไม่) ขุดด้วยปาก (ไม่) ถาก
ด้วยตา      
- ปรับจุดมุ่งหมายของกิจกรรมให้มี 
ความกระชบั 
- ปรับหัวข้อกิจกรรมย่อยที่ใช้ในการ
พดู 

2. กิจกรรม พดูดี บคุลกิภาพดี มีเสนห์่ เหมาะสม - ปรับ scoring rubric 

ทกัษะการอา่น   

1. กิจกรรม อา่นดรูู้ดีมีประโยชน์ เหมาะสม - ปรับช่ือกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
เนื อ้หาของกิจกรรม  จากเดิม คือ 
กิจกรรมหนอนหนังสือ  และความ
พยายามอยู่ที่ไหน ความส าเร็จอยู่ที่
นัน่ 

  - ปรับจุดมุ่งหมายของกิจกรรมให้มี 
ความกระชบั 

2. กิจกรรม อา่นพินิจ คิดวิเคราะห์ เหมาะสม - ปรับ scoring rubric 
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ตาราง 9 (ตอ่) 

n = 7 

ช่ือกิจกรรม ความเหมาะสม ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวฒุิ 

ทกัษะการเขียน   

1. กิจกรรม รู้วนันีม้ีโอกาสใช้วนัหน้า เหมาะสม - ปรับช่ือกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
เนื อ้หาของกิจกรรม  จากเดิม คือ 
กิจกรรม รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม 
และกิจกรรม เขียนด้วยมือ (ไม่) ลบ
ด้วยเท้า 

 
จากตาราง 9 แสดงว่า ผลการสนทนากลุ่มเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความ

เหมาะสมเชิงเนือ้หาท่ีจะน าไปใช้ในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร ซึง่ได้กิจกรรม 8 กิจกรรม ใช้เวลา
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 14 ชัว่โมง ตามผลการสนทนากลุม่ ดงันี ้ 

1) จุดมุ่งหมายของกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือการ
ส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน  

1.1) เ พ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน จากลักษณะความต้องการจ าเป็นท่ีได้จากการประเมิน 
จ านวน 4 ทกัษะ ท าให้ได้ความต้องการจ าเป็นเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ทกัษะการพดู ทกัษะการ
เขียน และทกัษะการฟัง ทกัษะการอา่น ซึง่มีล าดบัความต้องการจ าเป็นอยูใ่นล าดบัเดียวกนั  

1.2) เพ่ือศกึษาประสิทธิผลของการใช้กิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะ
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน 

2) รายละเอียดกิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร
ส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน แบง่เป็น 8 กิจกรรม ซึง่ครอบคลมุทกัษะ
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารทัง้ 4 ทกัษะ ดงันี ้

ทกัษะการฟัง 
กิจกรรม ฟังเข้าใจเก็บไว้เป็นความรู้ 
กิจกรรม ฟังแล้วคดิพินิจเหตผุล 

ทกัษะการพดู 
กิจกรรม พดูดีมีศลิปะอกัขระชดัเจน 
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กิจกรรม พดูดี บคุลิกภาพดี มีเสนห์่ 
ทกัษะการอา่น 

กิจกรรม อา่นดรูู้ดีมีประโยชน์ 
กิจกรรม อา่นพินิจ คดิวิเคราะห์ 

ทกัษะการเขียน 
กิจกรรม รู้วนันีมี้โอกาสใช้วนัหน้า 
กิจกรรม เขียนดีมีความหมาย 

3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้จากการน าแนวคิด Active 
Learning โดยใช้ปัญหาคือผลความต้องการจ าเป็นท่ีผ่านการประเมินเป็นฐาน และผนวกรวมกับ
แนวคดิ การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลมู Bloom’s Taxonomy ในด้านพทุธิพิสยั ซึง่มีทัง้หมด 6 ระดบั 
ได้แก่ 1.ความรู้ (Knowledge) 2.ความเข้าใจ (Comprehension) 3.การน าความรู้ไปประยุกต์ 
(Application)  4.การวิเคราะห์ (Analysis) 5.การสังเคราะห์ (Synthesis) 6. การประเมินค่า 
(Evaluation) เป็นตวัก าหนดจดุมุง่หมายของแตล่ะกิจกรรม  

ตาราง 10 ผลการประเมินความเหมาะสมของความพงึพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสตูร
เพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้
ตอนบน โดยผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 7 คน 

n = 7 

ประเด็นประเมิน ความเหมาะสม ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวฒุ ิ

1. วตัถปุระสงค์ในการจดักิจกรรม
เหมาะสมกบันกัศกึษา 

เหมาะสม  

2. ความจ าเป็นของการจดักิจกรรมเสริม
หลกัสตูรเพื่อเสริมสร้างทกัษะภาษาไทย           
เพื่ อการสื่อสารส าหรับนักศึกษาใน
สถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน 

ไมเ่หมาะสม - ตดัข้อค าถามออก 
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ตาราง 10 (ตอ่) 

n = 7 

ประเด็นประเมิน ความเหมาะสม ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวฒุ ิ

3. ความเหมาะสมของกิจกรรมที่จดั   

     3.1 กิจกรรม ฟังหซู้าย (ไม)่ ทะลหุู
ขวา 

เหมาะสม - ปรับช่ือกิจกรรม เป็น ฟังเข้าใจเก็บ
ไว้เป็นความรู้ 

     3.2 กิจกรรม ฟังหไูว้ห ู  - ปรับช่ือกิจกรรม เป็น ฟังแล้วคิด
พินิจเหตผุล 

     3.3 กิจกรรม พดูดีเป็นศรีแก่ตวั  - ปรับช่ือกิจกรรม เป็น พดูดมีีศิลปะ
อกัขระชดัเจน 

     3.4 กิจกรรม (ไม)่ ขดุด้วยปาก (ไม)่ 
ถากด้วยตา 

 - ปรับช่ือกิจกรรม เป็น พดูดี 
บคุลกิภาพดี มีเสนห์่ 

     3.5 กิจกรรม หนอนหนงัสอื  - ปรับช่ือกิจกรรม เป็น อา่นดรูู้ดีมี
ประโยชน์ 

     3.6 กิจกรรม ความพยายามอยูท่ี่ไหน 
ความส าเร็จอยูท่ี่นัน่ 

 - ปรับช่ือกิจกรรม เป็น อา่นพินิจ            
คิดวเิคราะห์ 

     3.7 กิจกรรม รู้ไว้ใชว่า่ ใสบ่า่แบกหาม  - ปรับช่ือกิจกรรม เป็น รู้วนันีม้ีโอกาส
ใช้วนัหน้า 

     3.8 กิจกรรม เขียนด้วยมือ (ไม)่ ลบ
ด้วยเท้า 

 - ปรับช่ือกิจกรรม เป็น เขยีนดีมี
ความหมาย 

4. การจัดเ รียงล าดับขัน้ตอนในการ
ด าเนินกิจกรรม 

เหมาะสม  

5. การมีสว่นร่วมในกิจกรรม เหมาะสม  

6. บรรยากาศของการเข้าร่วมกิจกรรม เหมาะสม  
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ตาราง 10 (ตอ่) 

n = 7 

ประเด็นประเมิน ความเหมาะสม ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวฒุ ิ

7. ระยะเวลา/ช่วงเวลาที่ใช้ในการจัด
กิจกรรม 

เหมาะสม  

8. สถานท่ีที่ใช้ในการจดักิจกรรม เหมาะสม  

9. ขัน้ตอนการจดักิจกรรม เหมาะสม  

10. สื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด
กิจกรรม 

เหมาะสม  

11. เอกสารประกอบการจดักิจกรรม เหมาะสม  

12. ค ว าม เ หม า ะสมขอ งวิ ท ยาก ร
ผู้ด าเนินการจดักิจกรรม 

เหมาะสม - ความ เหมาะสมของวิ ทยากร
ผู้ด าเนินการจดักิจกรรม 

13. ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรมในครัง้นี ้

เหมาะสม - ปรับค าถามเป็น ประโยชน์ของการ
จัด กิ จก ร รม เ ส ริมหลักสูต ร เ พื่ อ
เสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพื่อการ
สือ่สาร 

 
จากตาราง 10 แสดงว่า ผลการสนทนากลุ่มเก่ียวกับความพึงพอใจในการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาใน
สถาบนัอดุมศกึษากลุ่มภาคใต้ตอนบน พบว่า ข้อค าถามทัง้หมด 13 ข้อ มีความเหมาะสม 12 ข้อ 
โดยข้อค าถามท่ีไมมี่ ความเหมาะสม ผู้วิจยัได้ตดัข้อค าถามออก  

จากผลการสนทนากลุม่เก่ียวกบักิจกรรมเสริมหลกัสตูร และความพงึพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษา กลุ่มภาคใต้ตอนบน ผู้ วิจยัได้น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวุฒิทัง้ 7 ท่าน มา
ปรับแก้ในด้านช่ือกิจกรรม จุดประสงค์ของกิจกรรม เกณฑ์การให้คะแนน (scoring rubric) 
รายละเอียดในการสร้างกิจกรรม และข้อค าถามของแบบประเมินความพงึพอใจ 
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ตอนที่  3  ผลการศึกษาประสิทธิผลของการใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม
ภาคใต้ตอนบน  

ผลการประเมินผลการใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 

 การประเมินผลจากการใช้กิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทย
เพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน เป็นแบบประเมิน
ความสามารถใน  การประเมินผลตามสภาพจริงจากผลการใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
เสริมสร้างทกัษะการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบนไปใช้ กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใช้ในการประเมินผลการใช้กิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะการส่ือสารส าหรับ
นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ได้แก่ นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช จ านวน 20 คน ผู้วิจยัจดัล าดบัการน าเสนอข้อมูล 
ดงันี ้

1. ข้อมลูทัว่ไปของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ดงัแสดงในตาราง 11 

ตาราง 11 จ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ และระดบัชัน้ปี  

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 4 20.00 

หญิง 16 80.00 

รวม 20 100.00 

ระดับชัน้ปี   

ชัน้ปีท่ี 3 20 100.00 

รวม 20 100.00 
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จากตาราง 11 แสดงวา่ ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง เม่ือจ าแนกตามเพศ พบวา่ 
ส่วนใหญ่เป็น   เพศหญิง จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 และเป็นเพศชาย จ านวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.00 

จ าแนกตามระดบัชัน้ปี พบว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้หมดเป็นนกัศกึษาคณะครุศาสตร์ 
ชัน้ปีท่ี 3   จ านวน 20 คน คดิเป็นร้อยละ 100.00  

2. ข้อมูลค่าคะแนนเฉล่ีย  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ความสามารถในทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารตามสภาพจริงของนกัศึกษาทุกคน ดงัแสดงใน
ตาราง 11 

ตาราง 12 คา่คะแนนเฉล่ีย และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในทกัษะ
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารตามสภาพจริงของนกัศกึษาทกุคน โดยรวมทกุทกัษะ 

                                                                         n = 20  

ทักษะ / กิจกรรม คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 ) 

𝐗 SD ระดบั 

ทักษะการฟัง     
กิจกรรมฟังเข้าใจเก็บไว้เป็นความรู้ 4.48 4.48 .34 มาก 
กิจกรรมฟังแล้วคดิพินิจเหตผุล 4.42 4.42 .25 มาก 

รวม 4.45 4.45 .30 มาก 
ทักษะการพูด     

กิจกรรม พดูดีมีศิลปะอกัขระชดัเจน 4.44 4.44 .27 มาก 
กิจกรรม พดูดี บคุลกิภาพดี มเีสนห์่ 4.40 4.40 .23 มาก 

รวม 4.42 4.42 .25 มาก 
ทักษะการอ่าน     

กิจกรรม อา่นดรูู้ดีมีประโยชน์ 4.50 4.50 .36 มาก 
กิจกรรม อา่นพินิจ คิดวิเคราะห์ 4.43 4.43 .27 มาก 

รวม 4.47 4.47 .32 มาก 
ทักษะการเขียน     

กิจกรรม รู้วนันีม้ีโอกาสใช้วนัหน้า 4.43 4.43 .37 มาก 
กิจกรรม เขียนดมีีความหมาย 4.50 4.50 .51  

รวม 4.47 4.47 .44 มาก 
รวมทุกทักษะ 4.45 4.45 .33 มาก 
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จากตาราง 12 แสดงว่า ค่าคะแนนเฉล่ียความสามารถในทักษะภาษาไทยเพ่ือ

การส่ือสาร  ตามสภาพจริงรายทกัษะของนกัศกึษาทุกคน มีดงันี ้ทกัษะการฟัง = 4.45 ทกัษะการ
พูด = 4.42  ทกัษะการอ่าน และทกัษะการเขียน = 4.47 โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียความสามารถใน
ทกัษะภาษาไทยเพ่ือ การส่ือสารตามสภาพจริงโดยรวมของนกัศึกษาทุกคนในระดบัมาก ซึ่งมีคา่
คะแนนเฉล่ียเทา่กบั 4.45  จากคะแนนเตม็ 5.00  

3. คา่คะแนนเฉล่ีย และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถใน
ทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารตามสภาพจริงของนกัศกึษารายทกัษะ ดงัแสดงในตาราง 13 – 17 

ตาราง 13 คา่คะแนนเฉล่ีย และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถตามสภาพ
จริงของนกัศกึษาด้านทกัษะการฟัง              

                                                                         n = 20  

ทักษะ / กิจกรรม คะแนน 
(คะแนนเตม็ 5 ) 

𝐗 SD ระดับ 

ทักษะการฟัง     
กิจกรรมฟังเข้าใจเก็บไว้เป็นความรู้ 4.48 4.48 .34 มาก 
กิจกรรมฟังแล้วคิดพินิจเหตผุล 4.42 4.42 .25 มาก 

รวม 4.42 4.45 .30 มาก 

 

จากตาราง 13 แสดงวา่ นกัศกึษาได้คะแนนทกัษะภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ด้าน
ทักษะการฟัง ไม่ต ่ากว่า 3.51 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียความสามารถใน
ทกัษะการฟังโดยรวมของนกัศกึษาในระดบัมาก ซึง่มีคา่คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.42 จากคะแนนเต็ม 
5.00  
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ตาราง 14 คา่คะแนนเฉล่ีย และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถตามสภาพ
จริงของนกัศกึษาด้านทกัษะการพดู              

                                                                        n = 20  

ทักษะ / กิจกรรม คะแนน 
(คะแนนเตม็ 5 ) 

𝐗 SD ระดับ 

ทักษะการพูด     
กิจกรรม พดูดีมีศลิปะอกัขระชดัเจน 4.44 4.44 .27 มาก 
กิจกรรม พดูดี บคุลิกภาพดี มีเสนห์่ 4.40 4.40 .23 มาก 

รวม 4.42 4.42 .25 มาก 
 

จากตาราง 14 แสดงวา่ นกัศกึษาได้คะแนนทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ด้าน
ทกัษะการพูด ไม่ต ่ากว่า 3.51 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียความสามารถใน
ทกัษะการพดูโดยรวมของนกัศกึษาในระดบัมาก ซึง่มีคา่คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.42 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ตาราง 15 คา่คะแนนเฉล่ีย และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถ ตามสภาพ
จริง ของนกัศกึษาด้านทกัษะการอ่าน  

                                                                         n = 20  
ทักษะ / กิจกรรม คะแนน 

(คะแนนเตม็ 5 ) 
𝐗 SD ระดับ 

ทักษะการอ่าน     
กิจกรรม อา่นดรูู้ดีมีประโยชน์ 4.50 4.50 .36 มาก 
กิจกรรม อา่นพินิจ คดิวิเคราะห์ 4.43 4.43 .27 มาก 

รวม 4.47 4.47 .32 มาก 
 

จากตาราง 15 แสดงวา่ นกัศกึษาได้คะแนนทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ด้าน
ทกัษะ  การอ่าน ไม่ต ่ากว่า 3.51 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยมีคา่คะแนนเฉล่ียความสามารถใน
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ทกัษะการอ่านโดยรวมของนกัศึกษาในระดบัมาก ซึ่งมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.47 จากคะแนน
เตม็ 5.00 

ตาราง 16 คา่คะแนนเฉล่ีย และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถตามสภาพ
จริงของนกัศกึษาด้านทกัษะการเขียน              

                                                                        n = 20  
ทักษะ / กิจกรรม คะแนน 

(คะแนนเตม็ 5 ) 
𝐗 SD ระดับ 

ทักษะการเขียน     
กิจกรรม รู้วนันีมี้โอกาสใช้วนัหน้า 4.43 4.43 .37 มาก 
กิจกรรม เขียนดีมีความหมาย 4.50 4.50 .51 มาก 

รวม 4.47 4.47 .44 มาก 
 

จากตาราง 16 แสดงวา่ นกัศกึษาได้คะแนนทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ด้าน
ทกัษะ การเขียน ไม่ต ่ากว่า 3.51 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยมีคา่คะแนนเฉล่ียความสามารถใน
ทกัษะการเขียนโดยรวมของนกัศกึษาในระดบัมาก ซึ่งมีคา่คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.47 จากคะแนน
เตม็ 5.00 

ตาราง 17 คา่เฉล่ียคะแนนความสามารถในทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารตามสภาพจริง
รายบคุคล 

นักศึกษาล าดับ

ที่ 

ค่าเฉล่ีย 

(คะแนนเตม็ 5.00) 

 

ระดับความสามารถในทักษะ

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

 

1 4.79 ระดบัมากท่ีสดุ 

2 4.54 ระดบัมากท่ีสดุ 

3 4.60 ระดบัมากท่ีสดุ 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

นักศึกษาล าดับ

ที่ 

ค่าเฉล่ีย 

(คะแนนเตม็ 5.00) 

 

ระดับความสามารถในทักษะ

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

 

4 4.42 ระดบัมาก 

5 4.49 ระดบัมาก 

6 4.26 ระดบัมาก 

7 4.53 ระดบัมากท่ีสดุ 

8 4.64 ระดบัมากท่ีสดุ 

9 4.38 ระดบัมาก 

10 4.36 ระดบัมาก 

11 4.36 ระดบัมาก 

12 4.40 ระดบัมาก 

13 4.64 ระดบัมากท่ีสดุ 

14 4.44 ระดบัมาก 

15 4.24 ระดบัมาก 

16 4.45 ระดบัมาก 

17 4.33 ระดบัมาก 

18 4.36 ระดบัมาก 

19 4.42 ระดบัมาก 

20 4.48 ระดบัมาก 
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จากตาราง 17 แสดงว่า นักศึกษาได้คะแนนเฉล่ียรวมความสามารถในทักษะ
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารตามสภาพจริงรายบุคคล ไม่ต ่ากว่า 3.51 โดยนักศึกษาส่วนใหญ่มี
ความสามารถในทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในระดบัมาก ถือวา่ผา่นเกณฑ์ 

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม
ภาคใต้ตอนบน  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยขัน้ตอนนี ้คือ นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่ม
ภาคใต้ตอนบน จ านวน 20 คน ผู้วิจยัจดัล าดบัการน าเสนอข้อมลู ดงันี ้

ตาราง 18 คา่คะแนนเฉล่ีย และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของนกัศกึษาเก่ียวกบัความพงึพอใจ
ในการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาใน
สถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน เทียบกบัเกณฑ์ 3.51 

ข้อค าถาม 
n = 20 t p ระดับ

ความพงึ
พอใจ 

X S.D.   

1. วตัถปุระสงค์ในการจดักิจกรรมเหมาะสม
กบันกัศกึษา 

4.55 0.51 9.11 .001 มากท่ีสดุ 

2. ความเหมาะสมของกิจกรรมท่ีจดั (ทกุ
กิจกรรม) 

4.75 0.32 11.31 .001 มากท่ีสดุ 

     2.1 กิจกรรม ฟังเข้าใจเก็บไว้เป็นความรู้ 4.70 0.47 11.31 .001 มากท่ีสดุ 
     2.2 กิจกรรม ฟังแล้วคดิพินิจเหตผุล 4.70 0.47 10.41 .001 มากท่ีสดุ 
   2.3 กิจกรรม พดูดีมีศลิปะอกัขระชดัเจน 4.65 0.48 12.48 .001 มากท่ีสดุ 
   2.4 กิจกรรม พดูดี บคุลิกภาพดี มีเสนห์่ 4.75 0.44 12.48 .001 มากท่ีสดุ 
    2.5 กิจกรรม อา่นดรูู้ดีมีประโยชน์ 4.75 0.44 12.48 .001 มากท่ีสดุ 
    2.6 กิจกรรม อา่นพินิจ คิดวิเคราะห์ 4.75 0.44 16.35 .001 มากท่ีสดุ 
    2.7 กิจกรรม รู้วนันีมี้โอกาสใช้วนัหน้า 4.85 0.36 16.35 .001 มากท่ีสดุ 
    2.8 กิจกรรม เขียนดีมีความหมาย 4.85 0.36 11.31 .001 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

ข้อค าถาม 
n = 20 t p ระดับ

ความพงึ
พอใจ 

 S.D.   

3. การจดัเรียงล าดบัขัน้ตอนในการด าเนิน
กิจกรรม 

4.55 0.51 9.11 .001 มากท่ีสดุ 

4. การมีสว่นร่วมในกิจกรรม 4.75 0.44 12.48 .001 มากท่ีสดุ 

5. บรรยากาศของการเข้าร่วมกิจกรรม 4.55 0.51 9.11 .001 มากท่ีสดุ 
6. ระยะเวลา/ชว่งเวลาท่ีใช้ในการจดั
กิจกรรม 

4.25 0.71 4.62 .001 มาก 

7. สถานท่ีท่ีใช้ในการจดักิจกรรม 4.70 0.47 11.31 .001 มากท่ีสดุ 
8. ขัน้ตอนการจดักิจกรรม 4.70 0.47 11.31 .001 มากท่ีสดุ 
9. ส่ือและวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการจดั
กิจกรรม 

4.70 0.47 11.31 .001 มากท่ีสดุ 

10. เอกสารประกอบการจดักิจกรรม 4.65 0.48 10.41 .001 มากท่ีสดุ 
11. ความเหมาะสมของวิทยากร
ผู้ด าเนินการจดักิจกรรม 

4.70 0.47 11.31 .001 มากท่ีสดุ 

12. ประโยชน์ของการจดักิจกรรมเสริม
หลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทย
เพ่ือการส่ือสาร 

4.85 0.36 16.35 .001 มากท่ีสดุ 

รวม 4.68 0.31 16.62 .001 มากท่ีสดุ 

 
จากตาราง 18 แสดงวา่ ความพงึพอใจของนกัศกึษาตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร

เพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้
ตอนบน โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเม่ือเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 3.51  

)ระดบัมาก (พบว่า ค่าคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจทุกข้อและโดยรวมสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด
อยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

 

X
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัย เร่ือง  การเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาใน
สถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัโดยใช้ลกัษณะรูปแบบของการวิจยั
และการพัฒนา (Research and Development) ผู้ วิจัยขอน าเสนอตามล าดับ ได้แก่ ความมุ่ง
หมายของการวิจยั วิธีด าเนินการวิจยั  สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ ดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย  

1. เพ่ือประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของทักษะภาษาไทยเพ่ือการ
ส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน  

2. เพ่ือสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับ
นกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน  

3. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือ
การส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน  

วิธีด าเนินการวิจัย 
ระยะที่  1 การประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของทักษะ

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 
การประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของทักษะภาษาไทยเพ่ือ  

การส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน เป็นการประเมินสภาพ
ปัจจุบนัและสภาพความคาดหวงัของทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาใสถาบนั
อุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน โดยการสมัภาษณ์นกัศึกษาและผู้ ใช้บณัฑิตซึ่งใช้การสมัภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง และการประเมินสภาพปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัของทกัษะภาษาไทยเพ่ือ 
การส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน โดยการประเมินอาจารย์ใน
สถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน ซึง่ผู้วิจยัได้ด าเนินการดงันี ้

ขัน้ตอนที่  1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาไทย
เพื่อการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 

ในขัน้ตอนนีเ้ป็นกระบวนการศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ
ทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน โดย
รวบรวมข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ทราบ
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ถึงความสามารถในทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่ม
ภาคใต้ตอนบน ทัง้นีเ้พ่ือสร้างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประชากรท่ีใช้ในการสมัภาษณ์แบบ
มีโครงสร้างเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
กลุ่มภาคใต้ตอนบน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลยั วลยัลกัษณ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี และมหาวิทยาลยัตาปี กลุม่ประชากร 
คือ นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 ในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่ม
ภาคใต้ตอนบน 5 แห่ง ในปีการศึกษา 2561 และผู้ ใช้บัณฑิต  ซึ่งเป็นผู้ ใช้บัณฑิตของผู้ ส าเร็จ
การศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 5 แหง่ ในปีการศกึษา 2560 กลุม่ตวัอยา่งเป็น
นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 และ ชัน้ปีท่ี 4 ในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่ม
ภาคใต้ตอนบน 5 แห่ง ในปีการศกึษา 2561 แห่งละ 2 คน จ านวน 10 คน และผู้ ใช้บณัฑิต ซึ่งเป็น
ผู้ ใช้บณัฑิตของผู้ส าเร็จการศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 5 แห่ง ในปีการศกึษา 
2560 แห่งละ 2 คน จ านวน 10 คน รวมทัง้หมด 20 คน ด าเนินการวิจยัโดยศกึษาหลกัการ แนวคิด
และทฤษฎี รวบรวมข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานจากเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือสร้างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากนัน้จึงน าแบบสมัภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างท่ีสร้างขึน้ไป
เก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน น าข้อมูลท่ีได้มาถอดเนือ้หา 
การสมัภาษณ์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลู โดยใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis)  
มาวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือน าเสนอ และสรุปผลการวิเคราะห์โดยน าเสนอผลท่ีได้เป็นแบบบรรยาย เพ่ือ
น าไปเป็นข้อมลูในการสร้างแบบประเมินในขัน้ตอนท่ี 2 

ขัน้ตอนที่  2 การประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของทักษะ
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 

ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการน าข้อมูลท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี 1 ท่ีเป็นผลจากการสัมภาษณ์
เก่ียวกบัทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน 
ท่ีได้จากการวิเคราะห์ในขัน้ตอนท่ี 1 และจากการศกึษาเอกสารเพิ่มเตมิมาเขียนเป็นโครงสร้างของ
เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบประเมินสภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวงัของทกัษะภาษาไทยเพ่ือ
การส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน โดยการร่างข้อค าถาม
เก่ียวกับสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับ
นกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน ประชากรท่ีใช้ในการประเมินสภาพปัจจบุนัและ
สภาพความคาดหวงัของทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
กลุ่มภาคใต้ตอนบน คือ อาจารย์ผู้ สอนในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 5 แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
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มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี และมหาวิทยาลยัตาปี ในปีการศกึษา 2561 จ านวน 1,241 คน 
กลุ่มตวัอย่างเป็นอาจารย์ในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 5 แห่ง จ านวน 291 คน โดย
การสุ่มแบบแบ่งชัน้ ซึ่งใช้ตารางของเครจิและมอร์แกน ด าเนินการวิจัยโดยการน าผลจากการ
สัมภาษณ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ในขัน้ตอนท่ี 1 และจากการศึกษาเอกสารเพิ่มเติมมาเขียนเป็น
โครงสร้างของแบบประเมินสภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวงัของทกัษะภาษาไทยเพ่ือการ
ส่ือสารส าหรับนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ซึ่งได้ข้อค าถามจ านวน 35 ข้อ 
จากนัน้จึงน าไปตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา ความ
ชดัเจนของภาษาท่ีใช้ในข้อค าถามผ่านผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน และน าคะแนนไปค านวณค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์  ( IOC: Index of Item Objective 
Congruence) ผลจากการตรวจสอบ IOC ท าให้ได้ข้อค าถามทัง้หมด 35 ข้อ จากนัน้จึงน าแบบ
ประเมินท่ีได้ไปทดลองใช้กับอาจารย์ผู้ สอนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 50 คน แล้วน าผลท่ีได้มา
ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน และท าการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination 
Power) ของแบบประเมินเป็นรายข้อ โดยใช้การทดสอบที (t-test) วิเคราะห์เพ่ือหาค่าอ านาจ
จ าแนก โดยเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 1.75 ขึน้ไปมาเป็นข้อค าถามท่ีสามารถ
น าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมลู และวิเคราะห์คา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ทัง้ฉบบัด้วย
วิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามแบบของครอนบาค ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า 
แบบประเมินมีค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั โดยแบ่งเป็นค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัของแบบประเมินใน
ส่วนสภาพปัจจุบนัฯเท่ากับ 0.967 และค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบับของแบบประเมินในส่วนสภาพ
ความคาดหวงัฯ เท่ากับ .957      และมีคา่อ านาจจ าแนกของแบบประเมินในส่วนสภาพปัจจุบนัฯ
ตัง้แต่ 1.75 ขึน้ไป 34 ข้อ และข้อค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อต ่ากว่า 1.75 ผู้ วิจัยได้ปรับ
ส านวนภาษาให้ชดัเจนยิ่งขึน้โดยไม่ตดัออกส่วนค่าอ านาจจ าแนกของแบบประเมินในส่วนสภาพ
ความคาดหวังฯ ตัง้แต่ 1.75 ขึน้ไป 35 ข้อ จากนัน้จึงน าแบบประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพ
ความคาดหวังของทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม
ภาคใต้ตอนบนท่ีสร้างขึน้และผ่านการตรวจคณุภาพของเคร่ืองมือแล้วไปเก็บข้อมูลจากอาจารย์
ผู้สอน 5 สถาบนั จ านวน 291 คน แล้วน าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยสถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และดชันีล าดบัความส าคญัของความคาดหวงั PNI 
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ระยะที่  2 การสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 

ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการน าผลท่ีได้ในระยะท่ี 1 มาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง (โครงร่าง) 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ผู้ วิจัยได้สร้าง (โครงร่าง) กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้
ตอนบน โดยพัฒนาขึน้จากการน าแนวคิด Active Learning โดยใช้ปัญหาคือผลความต้องการ
จ าเป็นท่ีผ่านการประเมินเป็นฐาน และผนวกรวมกับแนวคิดการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม 
Bloom’s Taxonomy ในด้านพทุธิพิสยั ซึง่มีทัง้หมด 6 ระดบัได้แก่ 1.ความรู้ (Knowledge) 2.ความ
เ ข้ า ใจ  (Comprehension) 3.การน าความ รู้ ไปประยุก ต์  (Application)   4.การวิ เคราะ ห์  
(Analysis) 5.การสัง เคราะห์ (Synthesis) 6. การประเมินค่า (Evaluation) เ ป็นตัวก าหนด
จุดมุ่งหมายของแต่ละกิจกรรม หลังจากเขียนโครงร่างกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผู้ วิจัยน า                
(โครงร่าง) กิจกรรมเสริมหลักสูตรไปประเมินเพ่ือหาความเหมาะสม พร้อมกันนีไ้ด้เสนอให้
ผู้ทรงคณุวฒุิพิจารณาร่างแบบประเมินความสามารถตามสภาพจริง และร่างแบบสอบถามความ
พึงพอใจด้วย โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่างกิจกรรม ได้แก่ อาจารย์ผู้ เช่ียวชาญใน
สาขาวิชาภาษาไทย รวมทัง้นกัวิชาการและผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวข้องกบั
ทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 7 
คน ซึ่งเป็นผู้ มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทย ในสถานศึกษาตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป และ
การศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาโท จ านวน 3 คน เป็นผู้ มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านทักษะการฟัง 
ทกัษะพดู ทกัษะการอ่าน และทกัษะการเขียน และมีประสบการณ์ตัง้แต ่ 5 ปีขึน้ไป จ านวน 2 คน 
เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรม จ านวน 1 คน และเป็นผู้ มีความรู้ความ
เช่ียวชาญด้านสถิตใินการวิจยั จ านวน 1 คน  

ระยะที่ 3 การศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน  

ขัน้ตอนที่  1 การประเมินผลการใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 

ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการประเมินผลจากการใช้กิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้าง
ทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน เป็น
แบบประเมินความสามารถในการประเมินผลตามสภาพจริงจากผลการใช้กิจกรรมเสริมหลกัสูตร
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เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2561 จ านวน 20 คน โดยการประเมินความสามารถในการ
ประเมินผลตามสภาพจริงจากผลการใช้กิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะการส่ือสาร
ส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุ่มภาคใต้ตอนบน แบง่เป็น 8 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรม
ฟังเข้าใจเก็บไว้เป็นความรู้ 2) กิจกรรมฟังแล้วคิดพินิจเหตุผล 3) กิจกรรมพูดดีมีศิลปะอักขระ
ชัดเจน 4) กิจกรรม พูดดี บุคลิกภาพดี มีเสน่ห์ 5) กิจกรรม อ่านดูรู้ดีมีประโยชน์ 6) กิจกรรม              
อ่านพินิจ คิดวิเคราะห์ 7) กิจกรรมรู้วนันีมี้โอกาสใช้วนัหน้า และ 8) กิจกรรมเขียนดีมีความหมาย 
จากนัน้น าผลท่ีได้จากการประเมินความสามารถในทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารตามสภาพจริง
มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้จ านวนของนกัศึกษา ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าระดบัคะแนน
เฉล่ีย (Mean) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยายโดยก าหนดการแปลความหมายของ
คา่คะแนนเฉล่ียของ การประเมินความสามารถในทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารตามสภาพจริง 
ซึ่งนกัศกึษาต้องได้คะแนนทกัษะแตล่ะด้านไม่ต ่ากว่า 3.51 และคะแนนเฉล่ียรวมของการประเมิน
ความสามารถในทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารตามสภาพจริงมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51  
(มีความสามารถในทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารระดบัมาก) ถือวา่ผา่นเกณฑ์ 

ขัน้ตอนที่  2 การศึกษาความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม
ภาคใต้ตอนบน  

ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการประเมินผลความพึงพอใจจากการใช้กิจกรรมเสริมหลกัสูตร
เพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้
ตอนบน ของ กลุ่มตวัอย่างท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ได้แก่ นกัศกึษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่ใน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2561 จ านวน 20 คน ซึ่ง
เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้ วิจัยด าเนินการโดยศึกษาเอกสาร ต ารา และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม จากนัน้จงึน าแบบสอบถามความพึง
พอใจตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับ
นักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนท่ีสร้างขึน้เสนอให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาตรวจสอบเบือ้งต้น จากนัน้ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ เพ่ือด าเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
โดยผู้ เช่ียวชาญท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีผู้วิจยัก าหนดไว้ จ านวน 7 คน น าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบที (t-test dependent) โดยเกณฑ์ค่าคะแนน
เฉล่ียของความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษากลุ่มภาคใต้ตอนบน มากกว่าหรือ
เทา่กบั 3.51 มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากถือวา่ผา่นเกณฑ์การประเมิน 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการประเมินสภาพปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัของทกัษะภาษาไทยเพ่ือการ
ส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน มีผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้

1.1 ผลการประเมินสภาพปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัของทกัษะภาษาไทยเพ่ือ            
การส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน 

ผลท่ีได้จากการพิจารณาล าดบัความต้องการจ าเป็น พบว่า ทกัษะการพูด เป็น
ทกัษะท่ีมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด (PNI = .49) รองลงมา คือ ทกัษะการเขียน (PNI = .46) 
ทกัษะการฟัง และทกัษะการอ่าน (PNI = .42) ตามล าดบั โดยมีล าดบัความต้องการจ าเป็นราย
ทกัษะดงันี ้

1.2.1 ทกัษะการพดู พบว่า มีความต้องการจ าเป็นล าดบัท่ีหนึ่ง PNI = .49 โดยมี
ผลความต้องการจ าเป็นเรียงตามล าดบัคา่ PNI รายข้อดงันี ้นกัศกึษาสามารถออกเสียงค าท่ีมี “ร , 
ล” ได้ถูกต้อง (PNI = .56) นกัศึกษาสามารถเลือกสรรถ้อยค าท่ีใช้ในการพูดได้ถูกต้อง เหมาะสม
กบัสถานการณ์ (PNI = .55) นกัศกึษาสามารถออกเสียงค าควบกล า้ได้ถกูต้อง , นกัศกึษาสามารถ
เลือกเนือ้หาท่ีพูดได้ตรงกับวัตถุประสงค์  (PNI = .54) นักศึกษาสามารถเลือกเนือ้หาท่ีพูดได้
เหมาะสม และสอดคล้องกบัความสนใจของผู้ ฟัง , นกัศกึษาสามารถใช้เสียงได้ชดัเจน น่าฟัง เพ่ือ
ถ่ายทอดเร่ืองราวให้ผู้ ฟังเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ (PNI = .53) นักศึกษาสามารถเคล่ือนไหว
ร่างกายในขณะพูดได้เหมาะสม (PNI = .51)นกัศึกษาสามารถใช้ท่ายืนหรือท่านัง่ในขณะพูดได้
เหมาะสม (PNI = .50) นักศึกษาสามารถแสดงออกทางสีหน้าแววตาในขณะพูดได้เหมาะสม  
(PNI = .49) นกัศึกษาสามารถเลือกสรรถ้อยค าท่ีสละสลวยเพ่ือใช้ในการพูดบางสถานการณ์ได้ 
(PNI = .37) และนกัศกึษาสามารถใช้น า้เสียงได้สอดคล้อง เหมาะสม เพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวได้ตรง
ตามวตัถปุระสงค์ (PNI = .32) 

1.2.2 ทักษะการเขียน พบว่า มีความต้องการจ าเป็นล าดับ ท่ีสอง PNI = .46                
โดยมีผลความต้องการจ าเป็นเรียงตามล าดบัคา่ PNI รายข้อดงันี ้นกัศกึษาสามารถเขียนสะกดค า
ได้ถกูต้องตามอกัขรวิธี (PNI = .57) นกัศกึษาสามารถใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และการเว้นวรรค
ได้ถกูต้อง (PNI = .56) นกัศกึษาสามารถเลือกใช้ค าท่ีมีความหมายเข้ากบัเนือ้ความในประโยคได้ 
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(PNI = .54) นกัศึกษาไม่มีการใช้ค าฟุ่ มเฟือยในการเขียน (PNI = .45) นกัศึกษาสามารถเลือกใช้
ค าท่ีสละสลวยในการเขียนบางสถานการณ์ได้, นกัศกึษาสามารถเขียนประโยคได้ชดัเจนสมบูรณ์ 
(PNI = .37) และนกัศกึษาไมใ่ช้ประโยคท่ีมีโครงสร้างแบบภาษาตา่งประเทศในการเขียนภาษาไทย 
(PNI = .35) 

1.2.3 ทักษะการฟัง พบว่า  มีความต้องการจ าเป็นล าดับ ท่ีสาม PNI = .42                
โดยมีผลความต้องการจ าเป็นเรียงตามล าดบัค่า PNI รายข้อดงันี ้นกัศึกษาสามารถจบัใจความ
ส าคญัของเร่ือง “ขนาดยาว” (ขนาดตัง้แต ่16 บรรทดัขึน้ไป) ท่ีฟังได้ (PNI = .58) นกัศกึษาสามารถ
ตีความเร่ืองท่ีฟังได้ และสามารถทราบความหมายสารท่ีซ่อนอยู่ในค าท่ีมีความหมายโดยนัยได้  
(PNI = .55) นักศึกษาสามารถจับใจความส าคญัของเร่ือง  “ขนาดกลาง” (ขนาดประมาณ 6-15 
บรรทัด) ท่ีฟังได้ (PNI = .52)  นักศึกษาสามารถตีความสุภาษิต ค าพังเพยท่ีฟังได้ถูกต้องตาม
บริบท (PNI = .40) นกัศกึษาสามารถตีความโวหาร ส านวนท่ีฟังได้ถกูต้องตามบริบท (PNI = .35) 
นกัศกึษาสามารถวิเคราะห์เร่ืองท่ีฟัง โดยแยกใจความท่ีฟังได้ว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง  ส่วนใดเป็น
ข้อคิดเห็น หรือเป็นความรู้สึกของผู้พดูได้ (PNI = .34) นกัศกึษาสามารถตีความบทร้อยกรองท่ีฟัง
ได้ (PNI = .33) และนกัศกึษาสามารถจบัใจความส าคญัของ เร่ือง ”ขนาดสัน้” (ขนาดประมาณ 3-
5 บรรทดั) ท่ีฟังได้ (PNI = .26) 

1.2.4 ทักษะการอ่าน พบว่า มีความต้องการจ าเป็นล าดับท่ีสาม PNI = .42                
โดยมีผลความต้องการจ าเป็นเรียงตามล าดับค่า PNI รายข้อดังนี ้นักศึกษาสามารถอ่านเร่ือง 
“ขนาดยาว” (ขนาดตัง้แต ่16 บรรทดัขึน้ไป) เพ่ือค้นหาแนวคิดส าคญัของเร่ืองได้ และสามารถจบั
ประเด็นต่างๆท่ีผู้ เขียนน าเสนอได้ (PNI = .58) นกัศึกษาสามารถอ่านเร่ือง “ขนาดกลาง” (ขนาด
ประมาณ 6-15 บรรทัด) เพ่ือค้นหาแนวคิดส าคัญของเร่ืองได้ และสามารถจับประเด็นต่างๆท่ี
ผู้ เขียนน าเสนอได้ (PNI = .54) นกัศกึษาสามารถอ่านตีความค าท่ีมีความหมายแฝงได้ตามบริบท 
(PNI = .45) นักศึกษาสามารถอ่านตีความสุภาษิต ค าพังเพยได้ (PNI = .41) นักศึกษาสามารถ
อ่านเร่ือง “ขนาดสัน้” (ขนาดประมาณ 3-5 บรรทัด) เพ่ือค้นหาแนวคิดส าคัญของเร่ืองได้ และ
สามารถจบัประเด็นตา่งๆท่ีผู้ เขียนน าเสนอได้ (PNI = .38) นกัศกึษาสามารถทราบได้ว่าข้อความท่ี
ปรากฏในงานเขียนเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น (PNI = .36) นกัศกึษาสามารถอ่านตีความโวหาร 
ส านวนได้ , นักศึกษาสามารถอ่านตีความบทร้อยกรองได้  (PNI = .35) และนักศึกษาสามารถ
ตีความเร่ืองท่ีอา่น เจตนาและน า้เสียงของผู้ เขียนท่ีปรากฏในงานเขียนได้ (PNI = .34) 

 



  218 

2. ผลการสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร
ส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน มีผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้

การสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับ
นกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน จากลกัษณะความต้องการจ าเป็นท่ีได้จากการ
ประเมิน จ านวน 4 ทกัษะ ท าให้ได้ความต้องการจ าเป็นเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ทกัษะการพูด 
ทกัษะการเขียน และ ทกัษะการฟัง ทกัษะการอ่าน ซึ่งมีล าดบัความต้องการจ าเป็นอยู่ในล าดบั
เดียวกัน จากการสนทนากลุ่มพบว่า ในการสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย
หัวข้อรายละเอียดในการเขียนโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยจ าแนกเป็น 13 หัวข้อ ได้แก่  
1) ช่ือโครงการกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 2) ผู้ รับผิดชอบโครงการกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 3) หลกัการ
และเหตผุล 4) จุดมุ่งหมายของโครงการกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 5) เป้าหมาย 6) แผนปฏิบตัิงาน  
7) ผู้ เข้าร่วมโครงการ 8) สถานท่ี 9) ระยะเวลา 10) งบประมาณ 11) ส่ือและวสัดอุปุกรณ์ 12) ผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 13) ประเมินผล ซึ่งกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการ
ส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย  8 กิจกรรม ได้แก่ 
1) กิจกรรมฟังเข้าใจเก็บไว้เป็นความรู้ 2) กิจกรรมฟังแล้วคิดพินิจเหตผุล 3) กิจกรรมพดูดีมีศิลปะ
อกัขระชดัเจน 4) กิจกรรม พดูดี บคุลิกภาพดี มีเสนห์่ 5) กิจกรรม อา่นดรูู้ดีมีประโยชน์ 6) กิจกรรม              
อ่านพินิจ คิดวิเคราะห์ 7) กิจกรรมรู้วนันีมี้โอกาสใช้วนัหน้า และ 8) กิจกรรมเขียนดีมีความหมาย 
โดยใช้การประเมินความสามารถในทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารตามสภาพจริง ซึ่งพบว่าทุก
กิจกรรมมี ความเหมาะสม โดยผู้ วิจยัได้ก าหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ทัง้หมด 14 ชัว่โมง 
ดงันี ้การปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ 1 ชัว่โมงทกัษะการพดู 4 ชัว่โมง 30 นาที ทกัษะการเขียน 3 
ชัว่โมง 30 นาที ทกัษะการฟัง 2 ชัว่โมง 30 นาที และทกัษะการอา่น 2 ชัว่โมง 30 นาที 

3. ผลการศึกษาประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาไทย
เพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน มีผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้

3.1 การประเมินผลจากการใช้กิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทย
เพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน โดยประเมิน
ความสามารถในทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารตามสภาพจริง เพ่ือประเมินความสามารถจากผล
การใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ผลการศึกษาพบว่าค่าคะแนนเฉล่ียของคะแนน
ความสามารถในทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารตามสภาพจริงโดยภาพรวมของนกัศกึษาทุกคน



  219 

อยู่ในระดับระดับมาก โดยมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.45 จากคะแนนเต็ม 5.00  รวมทัง้พบว่า
นกัศึกษาทุกคนได้คะแนนเฉล่ียรวมไม่ต ่ากว่า 3.51 ถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยจ าแนกเป็นรายทักษะ
ดงันี ้

3.1.1 ทกัษะการฟัง พบว่า นกัศึกษาได้คะแนนทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
ด้านทกัษะการฟัง ไมต่ ่ากวา่ 3.51 คะแนน ถือวา่ผา่นเกณฑ์ โดยมีคา่คะแนนเฉล่ียความสามารถใน
ทกัษะการฟังโดยรวมเทา่กบั 4.42 จากคะแนนเตม็ 5.00 

3.1.2 ทกัษะการพูด พบว่า นกัศึกษาได้คะแนนทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
ด้านทกัษะการพูด ไม่ต ่ากว่า 3.51 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยมีคา่คะแนนเฉล่ียความสามารถ
ในทกัษะการพดูโดยรวมเทา่กบั 4.42 จากคะแนนเตม็ 5.00 

3.1.3 ทกัษะการอ่าน พบว่า นกัศกึษาได้คะแนนทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
ด้านทกัษะการอ่าน ไม่ต ่ากว่า 3.51 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยมีคา่คะแนนเฉล่ียความสามารถ
ในทกัษะการอา่นโดยรวมเทา่กบั 4.47 จากคะแนนเตม็ 5.00 

3.1.4 ทักษะการเขียน พบว่า นักศึกษาทุกคนได้คะแนนทักษะภาษาไทย                
เพ่ือการส่ือสาร ด้านทกัษะการเขียน ไม่ต ่ากว่า 3.51 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยมีค่าคะแนน
เฉล่ียความสามารถในทักษะการเขียนโดยรวมของนกัศึกษาทุกคนในระดบัมาก ซึ่งมีค่าคะแนน
เฉล่ียเทา่กบั 4.47 จากคะแนนเตม็ 5.00 

3.2 การประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้าง          
ทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ผล
การศกึษาพบว่าความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือเสริมสร้าง
ทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน โดยรวม
และรายข้ออยู่ในระดับ มากท่ีสุด โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.68 และมีค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.31 เม่ือเทียบกบัเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 3.51 (ระดบัมาก) พบว่า คา่คะแนนเฉล่ีย
ของความพงึพอใจทกุข้อสงูอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

การอภปิรายผล 
การวิจยัครัง้นี ้สามารถน าผลมาอภิปรายได้ดงันี ้

1. การประเมินสภาพปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัของทกัษะภาษาไทยเพ่ือการ
ส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน มีผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้

ผลการประเมินสภาพปัจจบุนัและสภาพความคาดหวงัของทกัษะภาษาไทยเพ่ือ
การส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน จากอาจารย์ผู้ สอนใน
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สถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และ
มหาวิทยาลยัตาปี ในปีการศกึษา 2561 จ านวน 291 คน พบว่า ทกัษะการพดู เป็นทกัษะท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด (PNI = .49) ทกัษะการเขียน (PNI = .46) ทกัษะการฟัง และทกัษะการ
อา่น (PNI = .42) โดยน าเสนอผลความต้องการจ าเป็นรายข้อของแตล่ะทกัษะดงันี ้

1.1 ทกัษะการพูด พบว่า มีความต้องการจ าเป็นล าดบัหนึ่ง PNI = .49 เม่ือ
พิจารณาล าดบัความต้องการจ าเป็นรายข้อ พบวา่ ล าดบัหนึง่ คือ การออกเสียงค าท่ีมี “ร , ล” ทัง้นี ้
อาจเน่ืองมาจากนกัศกึษาเคยได้ยินและจ าเสียงพดูผิด ๆ อาจเป็นการพดูตามเสียงของคนใกล้ชิด
หรือการพูดตามส าเนียงท้องถ่ิน แล้วน าเสียงพูดนัน้มาใช้กับภาษากลาง สอดคล้องกับท่ี
หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ  (2511 : 42) ได้กล่าวไว้ว่า “สิ่งท่ีน่าห่วงใยท่ีสุด คือ การท่ี
ภาษาไทยก าลงัสญูเสียพยญัชนะเสียงหนึ่งไปจากภาษา คือ เสียง ร ถ้าสงัเกตคนไทยอาย ุ30 ลง
มา มีน้อยคนท่ีจะใช้เสียง ร เป็นเสียงท่ีใช้ตามปกตใินเวลาพดู จะใช้เม่ือระมดัระวงัเป็นพิเศษ” ทัง้นี ้
รวมถึงการออกเสียงค าควบกล า้ท่ีมีล าดบัความต้องการจ าเป็นรายข้ออยู่ท่ีล าดบัสาม สอดคล้อง
กับงานวิจยัของปราโมทย์ ชูเดช (2548 : 38) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง การสร้างแบบฝึกอ่านออกเสียงค า
ควบกล า้ส าหรับนกัศกึษามหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิผลการวิจยัพบวา่                    กลุม่
ตวัอย่างท่ีผ่านการฝึกการอ่านออกเสียงควบกล า้มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึน้จากก่อนการฝึก 72.7 เป็น 
95.2 แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ทัง้นีผู้้วิจยัได้กลา่วถึงปัญหาการออกเสียง
ค าควบกล า้ว่า นกัศึกษาอุดมศึกษาส่วนใหญ่ยงัออกเสียงควบกล า้ไม่ถูกต้องชัดเจนส่งผลให้ไม่
สามารถส่ือความหมายได้ตรงตามวตัถุประสงค์ซึ่งเป็นปัญหาส าคญัด้านการส่ือสาร ทัง้นีย้งัเป็น
ปัญหาส าคญัในระดบัชาติท่ีต้องเร่งแก้ไข นอกจากนี ้ในสว่นความต้องการจ าเป็นในล าดบัสอง คือ 
การเลือกสรรถ้อยค าท่ีใช้ในการพูดทัง้นี ้อาจเน่ืองมาจากค าในภาษาไทยมีระดบัของค า ซึ่งส่งผล
ตอ่การน าไปใช้ในสถานการณ์ท่ีแตกตา่งกนั เม่ือนกัศกึษาขาดการเรียนรู้ในเร่ืองการใช้ถ้อยค าจึงไม่
สามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกบั กิตติชยั พินโน และอมรชยั คหกิจโกศล (2554 : 
203-204) ท่ีกล่าวว่า การใช้ภาษาให้เหมาะสมกับกาลเทศะผู้ พูดจะต้องใช้ภาษาให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์และความนิยมของกลุ่มผู้ ฟัง เพราะนอกจากภาษาจะเป็นส่ือให้ผู้ ฟัง
เข้าใจเร่ืองราวแล้วภาษายงัส่ือให้เห็นถึงรสนิยม ระดบัการศกึษาของผู้พดูอีกด้วยหลกัส าคญัก็คือผู้
พดูควรใช้ภาษาให้เหมาะสมกบับคุคล สถานท่ี และโอกาส 

1.2 ทักษะการเขียน พบว่า มีล าดับความต้องการจ าเป็นล าดับสอง มีค่า  
PNI = .46  เม่ือพิจารณาล าดบัความต้องการจ าเป็นรายข้อ พบว่า ล าดบัหนึ่ง คือ การเขียนสะกด
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ค า ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากหลายสาเหต ุเช่น นกัศึกษาออกเสียงค าผิดจึงส่งผลต่อการเขียนสะกด
ค าผิด นกัศกึษาเขียนผิดเพราะขาดการฝึกเขียน นกัศกึษาใช้แนวเทียบผิด หรือขาดความใส่ใจใน
การเขียนสะกดค า เช่นเดียวกับผลความต้องการจ าเป็นล าดบัสอง คือ การใช้เคร่ืองหมายวรรค
ตอน และการเว้นวรรค ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก นกัศกึษาขาดความรู้ในด้านดงักลา่ว จึงส่งผลให้ขาด
การฝึกฝน และใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และการเว้นวรรคได้ไม่ถกูต้อง สอดคล้องกบังานวิจยัของ
กุณฑิกา ชาพิมล (2560 : 47) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองการเขียนสะกดค าภาษาไทยของนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 
ในระดบัอุดมศึกษา: มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลยัราชภฏั
ภูเก็ต ผลการวิจยั พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถเขียนค าทบัศพัท์ท่ีถูกต้องได้ อีกทัง้ยงัไม่
สามารถสะกดค าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัได้เช่นกัน นอกจากนีย้งัสอดคล้องกับงานวิจยัของวันชัย 
แก้วหนูนวล และภัสร์ธีรา ฉลองเดช (2561 : 1) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองลักษณะข้อผิดพลาดในการใช้
ภาษาไทย: กรณีศึกษาการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ ผลการวิจัยพบว่า ข้อผิดพลาดด้านอักขรวิธีมี 3 ประเภท คือ การสะกด
การันต์ การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน และการเว้นวรรค ข้อผิดพลาดด้านการใช้ค ามี 4 ประเภท คือ 
การใช้ค าผิดความหมาย การใช้ค า ผิดหน้าท่ีการใช้ค า ฟุ่ มเฟือย และการใช้ภาษาพดูในภาษาเขียน
ส่วนข้อผิดพลาดด้านการใช้ประโยคมี 3 ประเภท คือ การใช้ประโยคไม่ถูกต้องสมบูรณ์ การใช้
ประโยคท่ีเรียงค าหรือกลุ่มค าผิดต าแหน่ง และการใช้ประโยคท่ีเป็นส านวนภาษาต่างประเทศ  
เช่นเดียวกับรายงานการวิจัยของธนู ทดแทนคุณ  และปวีณา จันทร์สุวรรณ. (2558 : 61)  
ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทย : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศนูย์นนทบุรี ผลการวิจยัพบว่า พบข้อบกพร่องในการใช้ค ามาก
ท่ีสุด แบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ ได้แก่ การสะกดค าผิดเพราะใช้พยัญชนะและสระผิด การวางรูป
วรรณยุกต์ผิดท่ี การผันวรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง และ การใส่ตวัการันต์ผิด ลักษณะท่ีพบมากท่ีสุด 
ได้แก่ การสะกดค าผิดเพราะใช้พยญัชนะและสระผิด และสอดคล้องกับงานวิจยัของ รสริน ดิษฐ
บรรจง (2561 : 39-52) ท่ีได้ศกึษาเร่ือง การศกึษาปัญหาการเขียนภาษาไทยของนกัศึกษาจีนจาก 
Guangxi Agricultural Vocational College มณฑลกวา่งซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีมาฝึกอบรม
โครงการภาษาและวฒันธรรมไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับชาวต่างประเทศท่ีมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ธนบรีุ ข้อมลูท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ บนัทกึประจ าวนัของนกัศกึษาจีน ระยะเวลา 5 เดือน จ านวน 22 
ฉบบั รวม บนัทึกประจ าวนัทัง้สิน้ 153 วนั ผลการวิจยัพบปัญหาการเขียนภาษาไทยของนกัศึกษา
จีน 6 ประเด็น ดงันี ้1) การสะกดค า 2) การใช้ค า 3) การใช้ประโยค 4) การใช้ส านวน 5) การใช้
ตวัเลข 6) การเว้นวรรคตอนและการใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน 
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1.3 ทักษะการฟัง มีล าดบัความต้องการจ าเป็นล าดบัสาม PNI = .42 เม่ือ
พิจารณาล าดบัความต้องการจ าเป็นรายข้อ พบว่า ล าดบัหนึ่ง คือ จบัใจความส าคญั ล าดบัตอ่มา 
คือ การตีความ และ การวิเคราะห์ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากนักศึกษาขาดความรู้และหลักการจับ
ใจความส าคญั ตีความ และวิเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ จิรวฒัน์ เพชรรัตน์ (2555 : 2) 
ท่ีได้ศึกษา เร่ือง ความสามารถในการใช้ภาษาไทยของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในด้านการฟังเม่ือเรียงล าดับจาก
ระดบัดีมากไปหาระดบัต ่า พบว่าอยู่ในล าดบัท่ีสอง ทัง้นี ้ผู้วิจยัได้กล่าวถึงปัญหาการฟัง สรุปได้ว่า 
ปัญหาท่ีเกิดขึน้กับการฟังของผู้ เรียน เช่น ฟังไม่เข้าใจ ฟังไม่รู้เร่ือง แม้เป็นเร่ืองง่าย ผู้ เรียนก็ต้อง
ซกัถามและให้ผู้สอนอธิบายซ า้ บางครัง้ผู้ เรียนฟังข้อความพอรู้เร่ืองแตจ่บัประเด็นไม่ได้ สรุปความ
ไมเ่ป็น ไมเ่ข้าใจความหมายของค าศพัท์ ส านวน และเนือ้เร่ือง 

1.4 ทกัษะการอ่าน มีล าดบัความต้องการจ าเป็นล าดบัสาม PNI = .42 ซึ่งมี
ล าดบั ความต้องการจ าเป็นเท่ากับทกัษะการฟัง เม่ือพิจารณาล าดบัความต้องการจ าเป็นรายข้อ 
พบว่า ล าดบัหนึ่ง คือจบัใจความส าคญั ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการจบัใจความถือเป็นหวัใจของการ
อ่าน ซึ่งนกัศกึษาอาจขาดความรู้ในเร่ืองหลกัการจบัใจความส าคญั ตลอดจนนกัศกึษายงัมีปัญหา
การอ่านหนงัสือน้อย จึงส่งผลตอ่การอ่าน สอดคล้องกบั ศิริวรรณ เสนา (2541 : 40) ท่ีได้กล่าวว่า
ความเข้าใจในการอ่านถือเป็นหวัใจส าคญัของการอ่าน เพราะว่าถ้าผู้อ่านไม่สามารถเข้าใจในสิ่งท่ี
อา่นและไมส่ามารถจบัใจความส าคญัของสิ่งท่ีอ่านได้ ผู้อา่นก็ไมส่ามารถท่ีจะน าสาระความรู้ และ
ข้อเสนอไปใช้ปฏิบตัิให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้ การอ่านนัน้ถือเป็นการอ่านท่ีไม่สมบรูณ์ ล าดบั
ความต้องการจ าเป็นต่อมา คือ การตีความ และการวิเคราะห์ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากนกัศึกษาไม่
เข้าใจหลกัการตีความ และวิเคราะห์สารจากการอา่น จงึท าให้การอา่นไมส่มัฤทธ์ิผล สอดคล้องกบั 
ณรงคฤทธ์ิ ศกัดารณรงค์ (2537 : 50) ท่ีได้กล่าวว่าปัญหาการอ่านของนกัเรียนใน โรงเรียนท่ีอ่าน
แล้วไม่เข้าใจความหมายแยกใจความส าคญัหรือสรุปใจความส าคญัไม่ได้ ไม่สามารถแสดงความ
คดิเห็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ตีความจากเร่ืองท่ีอ่านได้ อีกทัง้ไมมี่นิสยัรักการอ่าน ท าให้ขาดโอกาสใน
การแสวงหาความรู้จากหนังสือ เป็นผลให้ ความรู้ทางวิชาการและด้านอ่ืนๆ ด้อยลงไป  ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของวสัสิกา รุมาคม (2556 : 115) ท่ีได้ศกึษา เร่ือง พฤตกิรรมการอา่นหนงัสือ
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัปทุมธานี ผลการวิจยั พบว่า ในด้านปริมาณ นกัศึกษามหาวิทยาลัย
ปทมุธานีสว่นใหญ่อา่นหนงัสือในปริมาณน้อยถึงปานกลาง 
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2. การสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร
ส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน 

ผลการสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร
ส าหรับนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้จากการน าผลการ
สมัภาษณ์นกัศกึษาท่ีก าลงัศกึษาในระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 รวมทัง้ผู้ใช้บณัฑิต ซึง่
เป็นผู้ ใช้บัณฑิตของผู้ ส าเร็จการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 5 แห่ง ในปี
การศึกษา 2560 เก่ียวกับทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา
กลุ่มภาคใต้ตอนบน กระทัง่ท าให้ได้แนวทางเพ่ือน ามาเขียนเป็นข้อค าถามในแบบประเมินสภาพ
ปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาใน
สถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ทัง้นีเ้พ่ือน าผลท่ีได้จากการประเมิน ซึ่งเป็นผลของล าดบั
ความต้องการจ าเป็นมาสร้างเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือการ
ส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย 8 กิจกรรม           
ได้แก่ 1) กิจกรรมฟังเข้าใจเก็บไว้เป็นความรู้ 2) กิจกรรมฟังแล้วคิดพินิจเหตผุล 3) กิจกรรมพดูดีมี
ศิลปะอกัขระชดัเจน 4) กิจกรรม พูดดี บุคลิกภาพดี มีเสน่ห์ 5) กิจกรรม อ่านดรูู้ดีมีประโยชน์ 6) 
กิจกรรมอ่านพินิจ คิดวิเคราะห์ 7) กิจกรรมรู้วันนีมี้โอกาสใช้วันหน้า และ 8) กิจกรรมเขียนดีมี
ความหมาย ซึง่มีคณุภาพสามารถน าไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ โดยพิจารณาจากการสนทนากลุ่ม 
(Focus group) พบว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับล าดับความ
ต้องการจ าเป็นในแตล่ะทกัษะ 

ผู้ วิจัยเร่ิมจากการน าผลท่ีได้จากการประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความ
คาดหวงัของทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้
ตอนบน ซึ่งมีผลของล าดับความต้องการจ าเป็นในแต่ละทักษะมาสร้าง (ร่าง) กิจกรรมเสริม
หลักสูตร โดยพัฒนาขึน้จากการน าแนวคิด Active Learning ซึ่งใช้ปัญหาคือผลความต้องการ
จ าเป็นท่ีผ่านการประเมินเป็นฐาน และผนวกรวมกับแนวคิดการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม 
Bloom’s Taxonomy ในด้านพทุธิพิสยั ซึง่มีทัง้หมด 6 ระดบั ได้แก่  

1.ความ รู้  (Knowledge) คื อ  คว ามสามา รถ ในกา ร เ ก็ บ รั กษามวล
ประสบการณ์ตา่งๆ จากการท่ีได้รับรู้ไว้และระลกึสิ่งนัน้ได้ 

2. ความเข้าใจ (Comprehension) คือ ความเข้าใจเป็นความสามารถในการ
จบัใจความส าคญั และสามารถแสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยาย
ความเป็นต้น 
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3. การน าความรู้ไปประยุกต์ (Application) คือ การน าไปใช้เป็นขัน้ท่ีผู้ เรียน
สามารถน าความรู้ ประสบการณ์ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ซึ่งจะต้องอาศยั
ความรู้ความเข้าใจ จงึจะสามารถน าไปใช้ได้ 

4. การวิเคราะห์ (Analysis) คือ ความสามารถในการคิดหรือแยกแยะ 
เร่ืองราวสิ่งต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อย เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัได้ และมองเห็นความสมัพนัธ์ของ
สว่นท่ีเก่ียวข้องกนั 

5. การสังเคราะห์ (Synthesis) คือ ความสามารถในการท่ีผสมผสาน
ส่วนย่อยๆ เข้าเป็นเร่ืองราวเดียวกันอย่างมีระบบ เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ท่ีสมบรูณ์และดีกว่าเดิม อาจ
เป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ง่าย 

6. การประเมินคา่ (Evaluation) คือ ความสามารถในการตดัสิน ตีราคา หรือ 
สรุปเก่ียวกบัคณุคา่ของสิ่งตา่ง ๆ ออกมาในรูปของ คณุธรรมอยา่งมีกฎเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

ผู้ วิจัยน าทัง้ 6 ระดับมาเป็นตัวก าหนดจุดมุ่งหมายของแต่ละกิจกรรม  โดย
กิจกรรมเสริมหลกัสตูรแบง่เป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 บทน า ตอนท่ี 2 รายละเอียดการจดักิจกรรม
เสริมหลักสูตร ตอนท่ี 3 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบด้วย 8 กิจกรรม 14 ชั่วโมง เป็น
กิจกรรมลักษณะผสมผสานระหว่าง การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ และการประเมินผลซึ่งมี
รายละเอียดในแต่ละกิจกรรม ผู้ วิจัยน าฉบับ (ร่าง) กิจกรรมเสริมหลักสูตรไปประเมินเพ่ือหา
ประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการสนทนากลุม่ (Focus group) เป็นวิธีการหลกัและเพื่อให้การวิจยัในครัง้
นีไ้ด้ผลถูกต้องแม่นย าตามหลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพ ส่วนทางด้านการจัดกิจกรรม 8 
กิจกรรม ได้น าเสนอหวัข้อรายละเอียดในการเขียนโครงการกิจกรรมเสริมหลกัสตูร โดยจ าแนกเป็น
หัวข้อ ดังนี  ้1) ช่ือโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร  2) ผู้ รับผิดชอบกิจกรรมเสริมหลักสูตร  3) 
หลกัการและเหตผุล 4) จดุมุ่งหมายของกิจกรรมเสริมหลกัสตูร 5) เปา้หมาย 6) แผนปฏิบตัิงาน 7) 
ผู้ เข้าร่วมโครงการ 8) สถานท่ี 9) ระยะเวลา 10) งบประมาณ 11) ส่ือและวสัดอุปุกรณ์ 12)ผลท่ีคาด
ว่าจะได้รับ  13)ประเมินผล สอดคล้องกับใจจริง บุญเรืองรอด (2536: 19-20) ได้กล่าวถึง การ
จดัท าโครงการกิจกรรมเสริมหลกัสูตร โดยจ าแนกเป็นหวัข้อ ดงันี ้1) ช่ือโครงการ 2) ผู้ รับผิดชอบ
โครงการ ให้ระบุผู้ รับผิดชอบโครงการในรูปของบุคคลหรือหน่วยงาน 3) หลกัการและเหตผุล ให้
ระบหุลกัการและเหตผุลท่ีแสดงถึงความจ าเป็นท่ีต้องท าโครงการนี ้4) วตัถปุระสงค์ ให้ระบวุ่าการ
ด าเนินงานโครงการนีเ้ป็นไปเพ่ืออะไร 5) เป้าหมาย ให้ระบุว่าในการด าเนินโครงการตาม
วตัถปุระสงค์นัน้จะให้บรรลใุนระดบัใด 6) แผนปฏิบตัิงาน ให้ระบวุิธีการและกิจกรรมท่ีด าเนินเป็น
การแจ้งตามคาบเวลา โดยอาจจ าแนกกิจกรรมเป็น 3 ขัน้ คือ ขัน้เตรียม ขัน้ปฏิบัติ และขัน้
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ประเมินผล 7) สถานท่ี ให้ระบสุถานท่ีในการจดักิจกรรม  8) วนัเวลา ให้ระบวุนัและเวลาของการ
จดักิจกรรม 9) วสัดอุปุกรณ์ วสัดอุปุกรณ์ท่ีต้องการใช้ควรชีแ้จงด้วยว่าอปุกรณ์ท่ีต้องการใช้นัน้คือ
อะไร จ านวนเทา่ไร 10) งบประมาณ ให้ระบคุา่ใช้จา่ยท่ีต้องการใช้ทัง้หมด 11) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ 
ให้ระบวุ่าในการด าเนินโครงการนีค้าดว่าจะได้รับผลอะไรบ้าง 12) แนวทางการประเมินผล ให้ระบุ
แนวทางการประเมินผลไว้เพ่ือเป็นแนวทางการพฒันาเคร่ืองมือประเมินผลต่อไป นอกจากนีย้ัง
สอดคล้องกับ จิรวัฒน์ วีรังกร (2542: 38) ท่ีได้กล่าวถึงความส าคัญของการจัดกิจกรรมใน
สถาบันอุดมศึกษาว่า สามารถท าให้นักศึกษาท างานร่วมกัน โดยมีการแลกเปล่ียนความคิด 
ตลอดจนรู้จกัการควบคมุอารมณ์  นอกจากนัน้สถาบนัอดุมศกึษายงัมีบทบาทหน้าท่ีพฒันาคนให้มี
คุณลักษณะเป็นก าลังคน (Manpower) โดยการผลิตบณัฑิตเพ่ือตอบสนองทางด้านมาตรฐาน
วิชาชีพและมาตรฐานวิชาการและตอบสนองความต้องการของการศกึษาการอดุมศกึษาจงึต้องมุ่ง
ทัง้ในเร่ืองการจัดกิจกรรมตามหลกัสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมนอกหลักสูตร
ควบคู่กันไปด้วยเพ่ือท่ีจะท าให้นักศึกษาส าเ ร็จเป็นบัณฑิ ตท่ีเพียบพร้อมไปด้วยความรู้  
ความสามารถ วิจารณญาณ เสียสละต่อส่วนรวม มีคณุธรรม และสุขภาพอนามยัแข็งแรง ส่งผล
ไปสู่การเป็นบัณฑิตท่ีมีความสมบูรณ์ทุกด้าน และในการพัฒนานักศึกษาให้สมบูรณ์นัน้ 
สถาบนัอุดมศึกษาต้องค านึงถึงกิจกรรมท่ีสามารถหล่อหลอมให้นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้ในหลาย
ด้าน เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้แสดงความสามารถในด้านตา่ง ๆ สถาบนัอดุมศกึษาจึง
ต้องสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิตให้ยัง่ยืน  

3. ประสิทธิผลของกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือการ
ส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน  

3.1 การประเมินผลการใช้กิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทย
เพ่ือ การส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุ่มภาคใต้ตอนบน สามารถน ามาอภิปราย
ผลได้ดงันี ้ 

3.1.1 ทกัษะการเขียน พบว่า นกัศกึษาทกุคนได้คะแนนทกัษะภาษาไทยเพ่ือ
การส่ือสาร ด้านทกัษะการเขียน ไม่ต ่ากว่า 3.51 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย
ความสามารถด้านทกัษะการเขียนโดยรวมของนกัศึกษาทุกคนในระดบัมาก ซึ่งมีคา่คะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 4.47 จากคะแนนเต็ม 5.00 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก กิจกรรมเขียนดีมีความหมาย เป็น
กิจกรรมท่ีนกัศกึษาได้ฝึกพิจารณาการใช้ค าท่ีขดัแย้งกนั ใช้ค าผิดความหมายใช้ค าฟุ่ มเฟือย และ
ใช้ส านวนภาษาต่างประเทศ ซึ่งจากการร่วมกันอภิปรายเพ่ือให้นกัศกึษาประเมินค่ากิจกรรมท่ีได้
เรียนรู้เก่ียวกับการใช้ค าในด้านต่างๆ พบว่า นกัศึกษาเห็นความส าคญัและเห็นประโยชน์ในการ
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เรียนรู้ด้านการใช้ค า เพราะในปัจจบุนันกัศกึษาส่วนใหญ่มกัใกล้ชิดและใช้ค าเพ่ือส่ือสารผ่านทาง
สงัคมออนไลน์จงึส่งผลให้เกิดการใช้ค าท่ีผิด และเม่ือต้องการใช้ค าเพ่ือส่ือสารโดยเฉพาะการเขียน
ท าให้เลือกใช้ค าได้ไมเ่หมาะสม เม่ือนกัศกึษาได้ฝึกท ากิจกรรมดงักลา่วท่ีเน้น การฝึกเร่ืองการใช้ค า
จงึเกิดความสนใจ เน่ืองจากเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้และส่งผลกระทบตอ่ตนเอง เม่ือเกิดความสนใจใน
การเรียนรู้จึงสง่ผลตอ่คา่คะแนนเฉล่ียท่ีสงูในกิจกรรมดงักลา่ว สอดคล้องกบัรัจรี นพเกต ุ(2540) ท่ี
ได้กล่าวถึงด้านความสนใจ (Interest) ว่าเป็นส่วนหนึ่งของทศันคติ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกในทาง
ท่ีดีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งจะท าให้แนวโน้มของพฤติกรรมเป็นไปในทางท่ีดี  นอกจากนี ้                       
อาจเน่ืองมาจากกิจกรรมทักษะการเขียนท่ีจัดขึน้ ผู้ วิจัยได้จัดกิจกรรมภายใต้การใช้ แนวคิด                       
Active Learning ผนวกกับแนวคิดการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม  Bloom’s Taxonomy ในด้าน
พทุธิพิสยั ซึ่งมีทัง้หมด 6 ระดบั จึงอาจส่งผลให้นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้จากสิ่งท่ีสนใจร่วมด้วยการ
ได้ฝึกปฏิบตัิผ่านกิจกรรมท่ีสร้างขึน้ภายใต้แนวคิดท่ีเน้นให้เกิดการเรียนรู้ใน 6 ระดบั จึงส่งผลให้
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรด้านทกัษะการเขียนมีคะแนนเฉล่ียสงูท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจยัของ เดช
ดนัย จุ้ ยชุม, เกษรา บ่าวแช่มช้อย และศิริกัญญา แก่นทอง ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง การพัฒนา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองทกัษะการคดิของนกัศกึษาในรายวิชาทกัษะการคดิ (Thinking Skills) 
รหัสวิชา 11-024-112 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active 
Learning) ผลการวิจยัพบว่า 1) พฤติกรรมทางการเรียนของนกัศึกษาหลงัการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมดีขึน้ทัง้ในด้านการท างาน เป็นกลุ่ม การแสดงความคิดเห็น และ   การแสดงออกเพ่ือสะท้อน
ความคิดเห็นร่วมกัน 2) คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงั เรียนของนกัศกึษา สงูกว่าก่อนเรียน 
และ 3) นกัศกึษามีความพงึพอใจตอ่การเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม โดยรวมอยูร่ะดบัมาก 

3.1.2 ทกัษะการอ่าน พบว่า นกัศึกษาทุกคนได้คะแนนทกัษะภาษาไทยเพ่ือ
การส่ือสาร ด้านทกัษะการอ่าน ไม่ต ่ากว่า 3.51 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย
ความสามารถด้านทกัษะการอ่านโดยรวมของนกัศึกษาทุกคนในระดบัมาก ซึ่งมีค่าคะแนนเฉล่ีย
เทา่กบั 4.47 จากคะแนนเตม็ 5.00ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก กิจกรรมอา่นดรูู้ดีมีประโยชน์ เป็นกิจกรรม
ท่ีเน้นการอ่านเพ่ือจบัใจความส าคญั ซึง่เร่ืองขนาดกลาง และเร่ืองขนาดยาวท่ีน ามาให้นกัศกึษาได้
อ่านเป็นเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจของนักศึกษา รวมทัง้ในการจัดกิจกรรมได้เร่ิมต้นกิจกรรมด้วย
ทักษะการฟัง ซึ่งเป็นการฟังเพ่ือจับใจความส าคัญเช่นเดียวกันจึงท าให้นักศึกษาได้ทราบถึง
กระบวนการจบัใจความส าคญัและได้ฝึกการจบัใจความส าคญั ท าให้เม่ือท ากิจกรรมอ่านดรูู้ดีมี
ประโยชน์ ซึง่เป็นกิจกรรมการอา่นเพ่ือจบัใจความส าคญั นกัศกึษาจงึสามารถท าได้ดี ทัง้นีเ้พราะได้
ผา่นการฝึกปฏิบตัแิล้ว สอดคล้องกบักฎแหง่การฝึกหดั (The Law of Exercise or Repetition) ของ 
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ธอร์นไดค์ (Edward L.Thorndike อ้างใน อารี พันธ์มณี. 2540 : 122) ท่ีกล่าวว่า การท่ีผู้ เรียนได้
ฝึกหดัหรือกระท าซ า้ๆ บ่อยๆ ย่อมท าให้เกิดความสมบูรณ์ ถูกต้อง นอกจากนีย้งัพบว่า จากการ
สังเกตบรรยากาศในห้องขณะท่ีนักศึกษาก าลังปฏิบัติกิจกรรมการอ่านนัน้ นักศึกษามีสมาธิ  
และมีความตัง้ใจ จึงส่งผลต่อคะแนนทักษะการอ่าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ผ่องใส  
เพ็ชรรักษ์, อาทร จิตสนุทรชยักลุ และศรัิตน์ แจ้งรักษ์สกลุ. 2555 : 63-67) ได้ศกึษาเร่ือง พฤตกิรรม
การเรียนท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเรียนท่ีมีผลต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาแตล่ะด้าน (จากทัง้หมด 10 ด้าน) การมีสมาธิตอ่การเรียน มี
ผลเป็นล าดบัท่ี 4 

3.1.3 ทักษะการฟัง พบว่า นักศึกษาทุกคนได้คะแนนทักษะภาษาไทยเพ่ือ
การส่ือสาร ด้านทักษะการฟัง ไม่ต ่ากว่า 3.51 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย
ความสามารถด้านทักษะการฟังโดยรวมของนักศึกษาทุกคนในระดบัมาก ซึ่งมีค่าคะแนนเฉล่ีย
เท่ากบั 4.45 จากคะแนนเต็ม 5.00ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากทกัษะการฟัง เป็นกิจกรรมท่ีจดัเป็นล าดบั
แรก เพราะการฟังเป็นทักษะท่ีต้องใช้สมาธิ ซึ่งการมีสมาธิเป็นพืน้ฐานของพฤติกรรมการฟังท่ีดี 
ช่วงเวลาในการจดักิจกรรมจึงอาจมีผลตอ่สมาธิของนกัศกึษา และคะแนนท่ีปรากฏ สอดคล้องกบั 
อรอนงค์ ตัง้ก่อเกียรติ และคณะ (ม.ป.ป. : 99) ท่ีได้กล่าวถึงแนวทางการฟังสารเพ่ือสมัฤทธิผลว่า 
ผู้ ฟังสามารถรับสารได้ส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ทกุประการ หากผู้ ฟังมีสมาธิและความตัง้ใจ 
และสอดคล้องกบั อดุมศิลป์ ป่ินสขุ (2553 : ออนไลน์) ท่ีได้กล่าวว่าสมาธิของชัน้เรียนจะเพิ่มตาม
อาย ุวฒุิภาวะ และความรับผิดชอบ เช่น กลุ่มเด็กเล็กอาจมีสมาธิเพียง 3-5 นาทีท่ีจะอดทนฟังครู
สอนเท่านัน้ กลุ่มนิสิตป.ตรี อาจมีสมาธิประมาณ 20-30 นาที ส่วนนิสิตป.โท-เอก อาจมีสมาธิ
ประมาณ 45-60 นาที ในขณะท่ีคณาจารย์ ผู้ บริหาร อาจมีสมาธิต่อเน่ืองยาวนาน 3-4 ชั่วโมง 
นอกจากนีอ้าจเน่ืองมาจากเนือ้หาในการจดักิจกรรม และวิธีการท่ีใช้ในการจดักิจกรรมท่ีพฒันาขึน้
จากการน าแนวคิด Active Learning ผนวกรวมกบัแนวคิดการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลมู Bloom’s 
Taxonomy ในด้านพทุธิพิสยั จึงส่งผลให้การจดักิจกรรมมีความน่าสนใจ และส่งผลให้บรรยากาศ
ในห้องเรียนไปเป็นด้วยความสนุกสนาน จึงท าให้นักศึกษาตัง้ใจปฏิบัติกิจกรรม สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ จิรภา ค าทา   (2558 : 1528) ท่ีได้ศกึษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤตกิรรมการสอน
ของอาจารย์กบัพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 
การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์ข้อหนึ่ง คือ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ คณะ
บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทยญ่ีปุ่ น ผลการวิจัยข้อหนึ่ง พบว่า พฤติกรรมการสอนของ
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อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก 
โดยเรียงตามคา่มชัฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดงันี ้ด้านการเตรียมการสอน ด้านบรรยากาศใน
ห้องเรียน ด้านการจดัการเรียนการสอน และด้านการวดัผลและการประเมินผล 

3.1.4 ทักษะการพูด พบว่า นักศึกษาทุกคนได้คะแนนทักษะภาษาไทยเพ่ือ         
การส่ือสาร ด้านทักษะการพูด ไม่ต ่ากว่า 3.51 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย
ความสามารถด้านทักษะการพูดโดยรวมของนกัศึกษาทุกคนในระดบัมาก ซึ่งมีค่าคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 4.42 จากคะแนนเต็ม 5.00 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากกิจกรรมพูดดี บุคลิกภาพดี มีเสน่ห์ เป็น
กิจกรรมท่ีเน้น ด้านบุคลิกภาพกับการพูดซึ่งมีการประเมินผลโดยให้นักศึกษาประเมินตนเอง
หลงัจากท่ีได้ร่วมกิจกรรมซึ่งก่อนท่ีนกัศึกษาแต่ละคนจะประเมินตนเอง เพ่ือนๆ ในห้องจะช่วยกัน
ประเมินเพ่ือให้แต่ละคนเห็นแนวทางในการประเมิน การประเมินตวัเองถือเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้
นกัศึกษาสามารถท าความรู้จกักับจุดแข็งและจุดอ่อนในด้านบุคลิกภาพของตนเอง ส่งผลให้เกิด
การเรียนรู้และพฒันาในด้านดงักล่าว สอดคล้องกบัอรนชุ ศรีสะอาด (2554 : ออนไลน์) ท่ีได้กล่าว
ว่า การประเมินตนเอง หมายถึง กระบวนการประเมินหรือตดัสินใจของผู้ เรียนว่าตนเองสามารถ
ปฏิบตัิได้ตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาจุดอ่อนของ
ตนเองให้ดีขึน้ แต่หากจะพิจารณาในส่วนของค่าเฉล่ียกิจกรรมพูดดี บุคลิกภาพดี มีเสน่ห์ ซึ่งได้
คะแนนเฉล่ียต ่ากว่ากิจกรรมอ่ืน อาจอธิบายได้ด้วยวิธีการประเมินผล เพราะการประเมินผลด้วย
วิธีการประเมินตนเองอาจมีผลต่อการตดัสินใจในการให้คะแนนของนกัศึกษาบางคน ซึ่งเม่ือต้อง
ประเมินตนเองนกัศกึษาบางคนอาจเกิดความรู้สึกว่าตนเองต้องการพฒันาในหวัข้อดงักลา่ว     จงึ
ให้คะแนนตนเองต ่ากว่าระดบัความสามารถจริงๆ จึงท าให้กิจกรรมนีน้กัศกึษาได้คะแนนเฉล่ียต ่า
กว่ากิจกรรมอ่ืนๆ สอดคล้องกับวณัฐย์ พุฒนาค (2560 : ออนไลน์) ท่ีกล่าวว่าคนเก่งๆ ทัง้หลาย
มกัจะประเมินตวัเองต ่ากว่าความเป็นจริง ตรงนีอ้าจจะเป็นทศันคติส่วนหนึ่งท่ีผลกัดนัให้คนเก่ง
พฒันาตวัเองได้เร่ือยๆ สอดคล้องกบังานวิจยัของ วชิราภรณ์ กรุดปทมุ และวรพล วิแหลม (2559 : 
467) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองการประเมินความสามารถตนเองของนักศึกษาแพทย์ระดบัปรีคลินิกตามก
รอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับปริญญาตรีกับสมรรถนะส าคัญของผู้ เรียนระดับการศึกษาขัน้
พืน้ฐานและคุณลักษณะบัณฑิตแพทย์อันพึงประสงค์  ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาประเมิน
ความสามารถด้านความรู้ของตนเองมีคะแนนน้อยกวา่ทกุด้าน 

3.2 การประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริม
สร้างทกัษะ ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 
พบวา่ นกัศกึษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
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ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก ผู้วิจยัได้ด าเนินการจดักิจกรรมโดยสร้างบรรยากาศให้มีความเป็นกนัเองท า
ให้ลดความตงึเครียด ทัง้ยงัเน้นให้นกัศกึษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ท าให้นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้
ตามทฤษฎีของบลูม Bloom’s Taxonomy ในด้านพุทธิพิสยัทัง้ 6 ด้าน โดยเฉพาะในด้านท่ี 6 คือ 
การประเมินคา่ (Evaluation) ซึ่งเป็นด้านสุดท้ายในกระบวนการเรียนรู้ พบว่า เม่ือให้นกัศึกษาได้
ร่วมกนัอภิปรายในห้อง รวมทัง้ได้เขียนตอบเพ่ือประเมินคา่ในทกัษะตา่งๆ นกัศกึษาให้ความเห็นว่า
ทกุกิจกรรมมีประโยชน์ตอ่ทกัษะการส่ือสาร เพราะในชีวิตประจ าวนัไมส่ามารถปฏิเสธการใช้ทกัษะ
ภาษาไทยเพ่ือส่ือสารได้ การได้ฝึกฝนในทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ช่วยสร้าง
เสริมให้เกิดการพฒันา ซึ่งเป็นผลดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร สอดคล้องกับวลัลภา 
เทพหสัดนิ ณ อยธุยา (2538: 150-151) ท่ีกลา่ววา่กิจกรรมเสริมหลกัสตูรเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้
มีประสบการณ์ด้านการท างานร่วมกับกลุ่ม สามารถเสนอความคิดเห็น แสดงตน แลกเปล่ียน 
ความคดิเห็น พฒันาความเข้าใจร่วมกนั พฒันาความเป็นผู้น า เสริมสร้างความสามคัคีระหว่างหมู่
นกัศกึษา รู้จกัการอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืน และการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน รู้จกัฝึกหดัการท างานอย่างมีระบบ
และฝึกความคิด การตดัสินใจอย่างมีเหตผุล สอดคล้องกบั มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (2562 : 
ออนไลน์) ท่ีกล่าวว่า กิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งก าหนดให้นกัศึกษาเข้าร่วม 1 ใน 5 ประเภท คือ 
กิจกรรมเสริมทกัษะทางสงัคม วิชาการหรือวิชาชีพ และเสริมสร้างสมรรถนะสากลบนพืน้ฐานความ
เป็นไทย ได้แก่ กิจกรรมในลกัษณะส่งเสริมพฒันาบุคลิกภาพ ความเป็นผู้น า การเปิดโลกทศัน์สู่
สากล การแสดงออก ทกัษะทางภาษา/คอมพิวเตอร์ และส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพ  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย์ (2560 : 170-180) ได้วิจัยเร่ืองความพึง
พอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ผลการวิจัยพบว่า  นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลสภาพปัจจุบันไปใช้ 

จากการประเมินสภาพปัจจบุนัของทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศึกษา
ในสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบน ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะในการน าผลไปใช้ ดงันี ้

1. จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัของทกัษะการฟัง พบว่า การจบัใจความส าคญั
เร่ืองขนาดยาวมีค่าคะแนนเฉล่ียน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ ดงันัน้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยเพ่ือ
การส่ือสารในสถาบนัอดุมศกึษากลุ่มภาคใต้ตอนบนทัง้ 5 ควรมีการศกึษาจดุแข็ง จดุอ่อนเก่ียวกบั
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ทักษะการฟังของนักศึกษา เพ่ือวางแผนจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมทัง้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิ โดยการน ากระบวนการจบัใจความส าคญัมาใช้ในการสอนเพ่ือกระตุ้นให้นกัศกึษาได้
ฝึกปฏิบัติ และสามารถน ากระบวนการฟังเพ่ือจับใจความส าคัญไปประยุกต์ใช้ทัง้ในรายวิชา
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร และในรายวิชาอ่ืนๆ ตลอดจนสามารถน าไปใช้ในการท างานต่อไปได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. จากการศกึษาสภาพปัจจบุนัของทกัษะการพดู พบว่า การเลือกสรรถ้อยค าใน
การพดูมีคา่คะแนนเฉล่ียน้อยกวา่ข้ออ่ืนๆ ดงันัน้ผู้บริหารสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้ตอนบนทัง้ 
5 แห่ง ควรมีการจดัโครงการฝึกอบรมนกัศึกษาเก่ียวกับทกัษะการพูด เพ่ือให้นกัศึกษาได้บูรณา
การศาสตร์และศิลป์ในด้านการถ่ายทอดถ้อยค าในการส่ือสาร และในด้านอ่ืนๆ เก่ียวกับการพูด 
นอกจากนี ้อาจมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนในแตล่ะรายวิชาน ากระบวนการดงักล่าวไปประยกุต์ใช้
กับการพูดเพ่ือน าเสนองานของนกัศึกษา ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้นกัศึกษาได้น า
หลกัการพูดท่ีถูกต้องไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทัง้สามารถน าไปปรับใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพตอ่ไป 

3. จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของทักษะการอ่าน พบว่า  การอ่านเพ่ือจับ
ใจความส าคญั เร่ืองขนาดยาว มีคา่คะแนนเฉล่ียน้อยกวา่ข้ออ่ืนๆ ดงันัน้ผู้บริหารสถาบนัอดุมศกึษา
กลุ่มภาคใต้ตอนบน ทัง้ 5 แห่ง ควรส่งเสริมและสนบัสนนุให้นกัศึกษาเข้าร่วมโครงการพฒันาการ
อา่น ทัง้นีใ้นสว่นของโครงการพฒันาการอา่นควรเป็นโครงการท่ีทางสถาบนัอดุมศกึษากลุม่ภาคใต้
ตอนบนทัง้ 5 แห่งพิจารณาเพ่ือมอบหมายว่าควรเป็นการจัดโครงการภายใต้ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานใด ซึ่งอาจเป็นในส่วนของระดับภาควิชา คณะ หรือระดับมหาวิทยาลัย ทัง้นีค้วร
พิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทการเข้าร่วมโครงการของนกัศึกษาเพ่ือเอือ้ให้นกัศึกษาได้เกิดการ
เรียนรู้ในกระบวนการอ่านได้สูงสุด ซึ่งการเรียนรู้ดงักล่าวจะเป็น   การเสริมสร้างทกัษะการอ่าน
ส าหรับนกัศกึษาเพ่ือให้สามารถน าไปปรับใช้ในการเรียนและการท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. จากการศกึษาสภาพปัจจบุนัของทกัษะการเขียน พบว่า การใช้ค าฟุ่ มเฟือยใน
การเขียนมีค่าคะแนนเฉล่ียน้อยกว่าข้ออ่ืนๆ ดงันัน้อาจารย์ผู้ สอนในรายวิชาภาษาไทยเ พ่ือการ
ส่ือสาร ในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบนทัง้ 5 ควรน าผลการวิจยัท่ีได้ไปเป็นส่วนหนึ่งใน
การพฒันาแผนการสอนด้านทกัษะการเขียน เพ่ือให้นกัศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนข้อบกพร่องใน
การเขียน ตลอดจนสามารถบูรณาการร่วมกับอาจารย์ผู้ สอนในรายวิชาอ่ืนๆ โดยควรมีการ
ตรวจสอบการเขียนของนกัศึกษาทัง้ในรูปแบบการเขียนรายงาน การเขียนตอบข้อสอบ ฯลฯ และ
อาจใช้การอภิปรายร่วมกันในชัน้เรียนเก่ียวกับประเด็นการใช้ค าฟุ่ มเฟือยในการเขียน เพ่ือให้



  231 

นักศึกษาได้วิเคราะห์ และทราบลักษณะของข้อบกพร่องในการเขียนของตนเอง ทัง้นีเ้พ่ือให้
สามารถน าข้อบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดการพฒันาตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะในการน ากิจกรรมเสริมหลักสูตรไปใช้ 
จากการสร้างกิจกรรมเสริมหลกัสูตรเพ่ือเสริมสร้างทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร

ส าหรับนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
ดงันี ้

1. กิจกรรมเสริมหลักสูตรดังกล่าว ผู้ วิจัยสร้างขึน้จากผลการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นของทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษากลุ่ม
ภาคใต้ตอนบน ซึ่งเม่ือต้องการน ากิจกรรมเสริมหลักสูตรไปใช้ ขอให้พิจารณาบริบทตามสภาพ
ความสามารถของนกัศึกษา ทัง้นีเ้พ่ือ การน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมและเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
นกัศกึษามากท่ีสดุ 

2. เม่ือพิจารณารายทกัษะ พบว่า ทกัษะการพูด เป็นทกัษะท่ีมีค่าความต้องการ
จ าเป็นมากท่ีสดุดงันัน้จงึสง่ผลให้กิจกรรมเสริมหลกัสตูรดงักลา่วมีจ านวนชัว่โมงของทกัษะการพดู
มากกวา่ทกัษะอ่ืนๆ ซึง่เม่ือต้องการน ากิจกรรมเสริมหลกัสตูรไปใช้ จงึควรพิจารณาให้เหมาะสมกบั
บริบทการฝึกและระดบัความสามารถของนกัศกึษา 

3. จ านวนชัว่โมงท่ีปรากฏในกิจกรรมเสริมหลกัสตูร ผู้วิจยัก าหนดจากเนือ้หาและ
รายละเอียดของกิจกรรม ซึ่งเม่ือต้องการน าไปใช้ ขอให้ปรับตามความเหมาะสม โดยเฉพาะทกัษะ
การพดูท่ีควรพิจารณาจากจ านวนนกัศกึษา ทัง้นีเ้พ่ือให้เหมาะสมกบัการท ากิจกรรม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรศึกษาระดับความสามารถด้านภาษาไทยของนักศึกษา เพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารายวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวด
ศกึษาทัว่ไปท่ีนกัศกึษาทกุคนต้องลงทะเบียนเรียน ทัง้นีเ้พ่ือให้เนือ้หาของรายวิชาดงักล่าวมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกบับริบทของนกัศกึษา 

2. เน่ืองจากทกัษะการส่ือสารเป็นทักษะท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการท างาน จึง
ควรศึกษาความต้องการจ าเป็นด้านทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร โดยการประเมินของผู้ ใช้
บณัฑิต ทัง้นีเ้พ่ือน าผลท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการใช้ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารของ
นกัศกึษาตอ่ไป  
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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

สรุปการประเมินความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือโดยผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 

1. รองศาสตราจารย์ ไพบลูย์ ดวงจนัทร์  
รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

2. รองศาสตราจารย์จินตนา พทุธเมตะ 

 หวัหน้ากลุม่สาขาวิชาภาษาไทย สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

3. อาจารย์พธันี โชตกิเสถียร 
 อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนษุยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (เกษียณ) 
4. อาจารย์พทัธยา จิตต์เมตตา 

 อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนษุยศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (เกษียณ) 

5. อาจารย์ ดร.รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาด ารง ไชยศรี 
อาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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 สรุปการประเมินความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือการวิจยั ซึ่งเป็นแบบประเมินเร่ือง
สภาพปัจจุบนัและสภาพความคาดหวงัของทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาใน
สถาบนัอดุมศกึษากลุ่มภาคใต้ตอนบน ซึ่งท าการประเมินความเท่ียงตรง โดยก าหนดเกณฑ์ในการ
พิจารณาดงันี ้

 คะแนน +1  หมายถึง ข้อความข้อนัน้ สอดคล้อง กบันิยามศพัท์เฉพาะท่ีระบไุว้ 

   คะแนน  0   หมายถึง    ไมแ่นใ่จวา่ ข้อความข้อนัน้ สอดคล้องกบันิยามศพัท์เฉพาะท่ีระบุ
ไว้ 

 คะแนน -1   หมายถึง    ข้อความข้อนัน้ ไมส่อดคล้อง กบันิยามศพัท์เฉพาะท่ีระบไุว้ 

   โดยน าคะแนนการประเมินมาหาคา่คา่ดชันีความสอดคล้อง  (IOC)  เพ่ือพิจารณาข้อท่ีมี
คา่ดชันีความสอดคล้อง โดยเลือกข้อท่ีมีคา่ 0.5 ขึน้ไป มาใช้เป็นข้อความในแบบสอบถามส าหรับ
การเก็บรวบรวมข้อมลู  

 

ตาราง คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบประเมินเร่ืองสภาพปัจจบุนัและสภาพความ
คาดหวงัของทกัษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนกัศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษากลุ่มภาคใต้
ตอนบน 

 

 

ข้อ
ที่ 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ของผู้เช่ียวชาญ
คนท่ี 

 

รวม 

 

IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

1. ทักษะการฟัง 

การจับใจความส าคัญ 

นกัศกึษาสามารถจบัใจความส าคญั
ของเร่ือง                   ”ขนาดสัน้” ท่ีฟัง
ได้ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

2. นกัศกึษาสามารถจบัใจความส าคญั
ของเร่ือง  “ขนาดกลาง” ท่ีฟังได้ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

3. นกัศกึษาสามารถจบัใจความส าคญั
ของเร่ือง “ขนาดยาว” ท่ีฟัง ได้ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 
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ตาราง (ตอ่) 
 

ข้อ
ที่ 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ของผู้เช่ียวชาญ
คนท่ี 

 

รวม 

 

IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

4. การวิเคราะห์ 

นกัศกึษาสามารถวิเคราะห์เร่ืองท่ีฟัง 
โดยแยกใจความท่ีฟังได้ว่าส่วนใดเป็น
ข้อเท็จจริง ส่วนใดเป็น ความคิดเห็น 
หรือเป็นความรู้สกึของ        ผู้พดูได้ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

5. การตีความ 

นกัศกึษาสามารถตีความ เร่ืองท่ีฟังได้ 
สามารถทราบความหมายสาร        ท่ี
ซอ่นอยูใ่นค าท่ีมีความหมายนยั
ประหวดัได้ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

6. นกัศกึษาสามารถตีความโวหาร ส านวน
ท่ีฟังได้ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

7. นกัศกึษาสามารถตีความสภุาษิต ค า
พงัเพยท่ีฟังได้ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

8. นกัศกึษาสามารถตีความ       บทร้อย
กรองท่ีฟังได้ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 
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ตาราง (ตอ่) 
 

ข้อ
ที่ 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ของผู้เช่ียวชาญ
คนท่ี 

 

รวม 

 

IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

9. ทักษะการพูด 

ถ้อยค าหรือค าพูด 

นกัศกึษาสามารถเลือก- สรรถ้อยค า
หรือค าพดูท่ีใช้ในการพดูได้ถกูต้อง 
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 
 

10. นกัศกึษาสามารถเลือก- สรรถ้อยค า
หรือค าพดูท่ีสละสลวยเพ่ือใช้ในการ
พดูบางสถานการณ์ได้ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

11. เสียงและน า้เสียง 

นกัศกึษาสามารถใช้เสียงได้ชดัเจน นา่
ฟัง เพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราวให้ผู้ ฟังเข้าใจ
ตรงตาวตัถปุระสงค์ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

12. นกัศกึษาสามารถใช้น า้เสียงได้
เหมาะสม นา่ฟัง เพ่ือถ่ายทอดเร่ืองราว
ให้ผู้ ฟังเข้าใจตรงตามวตัถปุระสงค์ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

13. นกัศกึษาสามารถออกเสียงค า “ร , ล” 
ได้ถกูต้อง 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 
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ตาราง (ตอ่) 
 

ข้อ
ที่ 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ของผู้เช่ียวชาญ
คนท่ี 

 

รวม 

 

IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

14. นกัศกึษาสามารถออกเสียงค าควบ
กล า้ได้ถกูต้องตามอกัขรวิธี 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

15. กิริยาท่าทางหรืออิริยาบถ 

นกัศกึษาสามารถเคล่ือนไหวร่างกาย
ใน ขณะพดูได้เหมาะสม 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

16. นกัศกึษาสามารถแสดง ออกทางสี
หน้าแววตาในขณะพดูได้เหมาะสม 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

17. นกัศกึษาสามารถใช้ทา่ยืนหรือทา่นัง่
ในขณะพดูได้เหมาะสม 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

18. เนือ้หาสาระ 

นกัศกึษาสามารถเลือกเนือ้หาท่ีพดูได้
เหมาะสม และสอดคล้องกบัความ
สนใจของผู้ ฟัง 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

19. นกัศกึษาสามารถเลือกเนือ้หาท่ีพดูได้
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ได้ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 
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ตาราง (ตอ่) 
 

ข้อ
ที่ 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ของผู้เช่ียวชาญ
คนท่ี 

 

รวม 

 

IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

20. ทักษะการอ่าน 

การจับใจความส าคัญ 

นกัศกึษาสามารถอ่านเร่ือง “ขนาดสัน้” 
เพ่ือค้นหาความคิดส าคญัของเร่ืองได้ 
และสามารถจบัประเดน็ได้ว่าผู้ เขียน
ต้องการเสนออะไรได้ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

21. นกัศกึษาสามารถอ่านเร่ือง “ขนาด
กลาง” เพ่ือค้นหาความคิดส าคญัของ
เร่ืองได้ และสามารถจบัประเดน็ได้วา่
ผู้ เขียนต้องการเสนออะไรได้ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

22. นกัศกึษาสามารถอ่านเร่ือง “ขนาด
ยาว” เพ่ือค้นหาความคิดส าคญัของ
เร่ืองได้ และสามารถจบัประเดน็ได้วา่
ผู้ เขียนต้องการเสนออะไรได้ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

23. การวิเคราะห์ 

นกัศกึษาสามารถทราบได้วา่ข้อความท่ี
ปรากฏอยูใ่นงานเขียนต้องการส่ือ
ข้อเท็จจริงหรือส่ือความ- รู้สึกนกึคิดให้
ผู้อา่นทราบ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 
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ตาราง (ตอ่) 
 

ข้อ
ที่ 

 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ของผู้เช่ียวชาญ
คนท่ี 

 

รวม 

 

IOC 

 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

24. การตีความ 

นกัศกึษาสามารถตีความเร่ืองท่ีอา่น 
เจตนาและน า้เสียงของผู้ เขียนท่ี
ปรากฏในงานเขียนได้ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

25. นกัศกึษาสามารถอ่านตีความค าท่ีมี
ความหมายนยัประหวดัได้ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

26.  นกัศกึษาสามารถอ่านตีความโวหาร 
ส านวนได้ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

27. นกัศกึษาสามารถอ่านตีความสภุาษิต 
ค าพงัเพยได้ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

28. นกัศกึษาสามารถอ่านตีความบทร้อย
กรองได้ 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

4 

 

0.80 

 

สอดคล้อง 

29. ทักษะการเขียน 

อักขรวิธี 

นกัศกึษาสามารถเขียนสะกดค าได้
ถกูต้องตามอกัขรวิธี 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 

30. นกัศกึษาสามารถใช้เคร่ืองหมายวรรค
ตอน และการเว้นวรรคได้ถกูต้อง 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1.00 

 

สอดคล้อง 
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ภาคผนวก ข 

ผลการพจิารณาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 

ค่าความเช่ือม่ันของแบบประเมินทัง้ฉบับ 
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ส่วนที่ 1 ระดับสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันของนักศึกษาเก่ียวกับทักษะภาษาไทยเพื่อการ
ส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 

คา่ความเช่ือมัน่ของแบบประเมิน ( ) ทัง้ฉบบัเทา่กบั .967 
คา่อ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อ 
ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก 

1 1.46 

2 2.55 

3 4.78 

4 3.11 

5 2.28 

6 3.90 

7 4.82 

8 4.15 

9 4.37 

10 3.53 

11 4.07 

12 3.46 

13 4.08 

14 3.53 

15 3.88 

16 3.88 

17 3.82 

18 4.80 

19 3.28 

20 2.77 

21 5.30 

22 4.85 
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ข้อ
ที่ 

ค่าอ านาจจ าแนก 

23 2.35 

24 3.92 

25 4.29 

26 4.89 

27 5.73 

28 4.19 

29 5.59 

30 3.81 

31 4.97 

32 5.09 

33 2.77 

34 4.70 

35 3.39 

 

ส่วนที่ 2 ระดับสภาพความคาดหวังของอาจารย์เก่ียวกับทักษะภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร
ส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 

คา่ความเช่ือมัน่ของแบบประเมิน ( ) ทัง้ฉบบัเทา่กบั  .957 
คา่อ านาจจ าแนก (r) เป็นรายข้อ 
ข้อ
ที่ 

ค่าอ านาจจ าแนก 

1 4.56 

2 4.67 

3 5.55 

4 8.83 

5 3.54 

6 2.95 

7 3.01 

8 2.80 
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ข้อ
ที่ 

ค่าอ านาจจ าแนก 

9 3.79 

10 5.94 

11 9.27 

12 7.22 

13 5.00 

14 8.80 

15 5.91 

16 5.30 

17 5.30 

18 7.22 

19 14.10 

20 14.09 

21 9.27 

22 7.08 

23 7.22 

24 4.07 

25 3.84 

26 2.81 

27 2.95 

28 2.95 

29 3.70 

30 4.56 

31 9.27 

32 4.65 

33 4.17 

34 5.30 

35 3.60 
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ภาคผนวก ค 

แบบประเมินสภาพปัจจุบันและสภาพความคาดหวังของทักษะภาษาไทย 

เพื่อการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 
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  258 

 



  259 

 
 

 

 

 

 

 



  260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

รายนามกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการสนทนากลุ่มส าหรับตรวจสอบความเหมาะสมของ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับนักศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 

ผลการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาไทย 
เพื่อการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน โดย

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามกลุ่มตัวอย่าง 

เข้าร่วมการสนทนากลุ่มส าหรับตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อ
เสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  

 กลุ่มภาคใต้ตอนบน 

 

1. อาจารย์พธันี โชตกิเสถียร 

 อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนษุยศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ )เกษียณ(  

2. อาจารย์พทัธยา จิตต์เมตตา 

 อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนษุยศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ )เกษียณ(  

3. อาจารย์ ดร .ปมณฑ์ สทุธิชาตโิยธิน  

 ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนดอนเมืองจาตรุจินดา สพม.2 (ข้าราชการบ านาญ( 
4. อาจารย์ภรพสั ุสร้อยระย้า 

 อดีตอาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนษุยศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร  .สธุาวลัย์ หาญขจรสขุ  

 อาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร .เรืองเดช ศริิกิจ 

 อาจารย์ประจ าส านกัทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

7. อาจารย์ ดร .รุ่งอรุณ โรจน์รัตนาด ารง ไชยศรี  

อาจารย์ประจ าคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตาราง ผลการประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาไทย 
เพื่อการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

n = 7 

ช่ือกิจกรรม ความ
เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวฒุิ 

ทักษะการฟัง 
  

1. กิจกรรม ฟังเข้าใจ
เก็บไว้เป็นความรู้ 

เหมาะสม - ปรับช่ือกิจกรรมให้สอดคล้องกบัเนือ้หาของกิจกรรม จากเดมิ คือ 
กิจกรรมฟังหซู้าย )ไม่ (ทะลหุขูวา และกิจกรรม ฟังหไูว้หู  

- ปรับจดุมุง่หมายของกิจกรรมให้มี ความกระชบั 

2. กิจกรรม ฟังแล้วคิด
พินิจเหตผุล 

เหมาะสม - เปลีย่นบทความที่น ามาประกอบกิจกรรม 

- ปรับ scoring rubric 

ทักษะการพูด 
  

1. กิจกรรม พดูดีมี
ศิลปะอกัขระชดัเจน 

เหมาะสม - ปรับช่ือกิจกรรมให้สอดคล้องกบัเนือ้หาของกิจกรรม จากเดมิ คือ 
กิจกรรม พดูดเีป็นศรีแก่ตวั และกิจกรรม )ไม่ (ขดุด้วยปาก )ไม่ (ถาก
ด้วยตา      
- ปรับจดุมุง่หมายของกิจกรรมให้มี ความกระชบั 

- ปรับหวัข้อกิจกรรมยอ่ยที่ใช้ในการพดู 

2. กิจกรรม พดูด ี
บคุลกิภาพดี มีเสนห์่ 

เหมาะสม - ปรับ scoring rubric 

ทักษะการอ่าน 
  

1. กิจกรรม อา่นดรูู้ดีมี
ประโยชน์ 

เหมาะสม - ปรับช่ือกิจกรรมให้สอดคล้องกบัเนือ้หาของกิจกรรม จากเดมิ คือ 
กิจกรรม หนอนหนงัสอื และความพยายามอยูท่ี่ไหน ความส าเร็จอยูท่ี่
นัน่ 
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n = 7 

ช่ือกิจกรรม ความ
เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวฒุิ 

  
- ปรับจดุมุง่หมายของกิจกรรมให้มี ความกระชบั 

2. กิจกรรม อา่นพินิจ 
คิดวเิคราะห์ 

เหมาะสม - ปรับ scoring rubric 

ทักษะการเขียน 
  

1. กิจกรรม รู้วนันีม้ี
โอกาสใช้วนัหน้า 

เหมาะสม - ปรับช่ือกิจกรรมให้สอดคล้องกบัเนือ้หาของกิจกรรม จากเดมิ คือ 
กิจกรรม รู้ไว้ใช่วา่ ใสบ่า่แบกหาม และกิจกรรม เขียนด้วยมือ )ไม่ (ลบ

ด้วยเท้า 

2. กิจกรรม เขยีนดีมี
ความหมาย 

เหมาะสม - ปรับจดุมุง่หมายของกิจกรรมให้มี ความกระชบั 

  
- ปรับค าที่ใช้ประกอบกิจกรรมการเขียน 

  
- ปรับ scoring rubric 
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ภาคผนวก จ 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 

ส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 
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  266 

 



  267 

 



  268 

 

 



  269 

 



  270 

 



  271 

 



  272 

 

 



  273 

 



  274 

 



  275 

 



  276 

 



  277 

 



  278 

 



  279 

 



  280 

 



  281 

 



  282 

 



  283 

 



  284 

 



  285 

 



  286 

 



  287 

 



  288 

 



  289 

 



  290 

 



  291 

 



  292 

 



  293 

 



  294 

 



  295 

 



  296 

 



  297 

 



  298 

 



  299 

 



  300 

 



  301 

 



  302 

 



  303 

 



  304 

 



  305 

 



  306 

 



  307 

 



  308 

 



  309 

 



  310 

 



  311 

 



  312 

 



  313 

 



  314 

 



  315 

 



  316 

 



  317 

 

 



  318 

 

 



  319 

 



  320 

 



  321 

 



  322 

 



  323 

 



  324 

 



  325 

 



  326 

 



  327 

 



  328 

 



  329 

 



  330 

 



  331 

 



  332 

 



  333 

 



  334 

 



  335 

 



  336 

 



  337 

 



  338 

 
 

 



  339 

 
 

 



  340 

 



  341 

 



  342 

 



  343 

 



  344 

 



  345 

 



  346 

 



  347 

 



  348 

 



  349 

 



  350 

 



  351 

 



  352 

 



  353 

 



  354 

 



  355 

 



  356 

 



  357 

 



  358 

 



  359 

 



  360 

 



  361 

 



  362 

 



  363 

 



  364 

 



  365 

 



  366 

 



  367 

 



  368 

 



  369 

 



  370 

 



  371 

 



  372 

 



  373 

 



  374 

 



  375 

 



  376 

 



  377 

 



  378 

 



  379 

 



  380 

 



  381 

 



  382 

 



  383 

 



  384 

 



  385 

 



  386 

 



  387 

 



  388 

 



  389 

 



  390 

 



  391 

 



  392 

 



  393 

 



  394 

 



  395 

 



  396 

 



  397 

 



  398 

 



  399 

 



  400 

 



  401 

 



  402 

 



  403 

 



  404 

 



  405 

 



  406 

 



  407 

 



  408 

 



  409 

 



  410 

 



  411 

 



  412 

 



  413 

 



  414 

 



  415 

 



  416 

 



  417 

 



  418 

 



  419 

 



  420 

 



  421 

 



  422 

 



  423 

 



  424 

 



  425 

 



  426 

 



  427 

 



  428 

 



  429 

 



  430 

 

 

 

 

 



  431 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

แบบประเมินความพงึพอใจการจัดกิจขกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ภางษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่ภาคใต้ตอนบน 

 

 



  432 

 



  433 

 



  434 

 
 

 

 

 



  435 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

ภาพการสัมภาษณ์นักศึกษาและผู้ใช้บัณฑติ 

ภาพการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 
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การสัมภาษณ์นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 และชัน้ปีที่ 4 และผู้ใช้บัณฑติ ณ จังหวัดภูเก็ต  

เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม พ ..ศ 2561 
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การสัมภาษณ์นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 และชัน้ปีที่ 4 และผู้ใช้บัณฑติ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม พ ..ศ 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  438 

การสัมภาษณ์นักศึกษาชัน้ปีที่ 3 และชัน้ปีที่ 4 และผู้ใช้บัณฑติ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  

เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม พ ..ศ 2561 
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การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาไทยเพื่อการส่ือสารส าหรับ
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ตอนบน 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เม่ือวันท่ี 16 – 17 พฤษภาคม พ ..ศ 2562 
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ภาคผนวก ซ 

จดหมายขอความอนุเคราะห์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  442 



  443 



  444 



  445 



  446 



  447 



  448 



  449 



  450 



  451 



  452 



  453 



  454 



  455 



  456 



  457 



  458 



  459 



  460 



  461 



  462 



  463 



  464 



  465 



  466 



  467 

 

 

 

 



  468 



  469 



  470 



  471 



  472 



  473 



  474 



  475 

 

 

 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล เบญจวรรณ ศริกลุ 
วัน เดือน ปี เกิด 24 พฤษภาคม 2527 
สถานที่เกิด นครศรีธรรมราช 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2550  ศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   

(เกียรตินิยมอนัดบั 1)  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ.2553  ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ.2562  การศกึษาดษุฎีบณัฑิต   
สาขาวิชาการบริหารและการจดัการการศกึษา  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 299/4 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พงังา 82000   
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