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“ฟังอะไร ฟังให้ชัด ถนัดหู   

ฟังให้รู้ ฟังให้เป็น เน้นความหมาย 
ฟังให้ถูก ก่อนตอบ โดยแยบคาย  

ฟังด้วยกาย ใจถึงกนั น่ันฟังดี   

ฟังอะไร ใคร่ครวญ ด้วยจติว่าง 

ฟังทุกอย่าง ฟังทุกคน จนถ้วนถี ่       

ฟังแล้วท้วง ติชม เพือ่เกือ้วจ ี    

ฟังเช่นนี ้ล้วนเลอเลศิ เกดิปัญญา” 



 
๒. ส านวนการฟัง 

 

Group Activity 

 
๑.ความหมาย, ความส าคญั  
และประโยชน์ ของ“การฟัง” 
 



 เข้าหูซ้ายทะลหูุขวา 

ฟังหูไว้หู 

ฟังไม่ศัพท์ จับมากระเดยีด 

ส านวนการฟัง 

อย่าฟังความข้างเดยีว 

ไปไหนมาสามวาสองศอก 



ลาร์นี เอ ซาโมวาร์และแจคมิวส์  
กล่าวไว้ว่า 

 มนุษย์ใช้เวลาในการฟัง ๔๐-๕๐ %   
ของเวลาทีใ่ช้ในการส่ือสาร  
 หรือใช้เวลา ๑ ใน ๓ ของเวลาทั้งหมด
ทีม่นุษย์ตืน่อยู่ในวนัหน่ึงๆ 

     ในชีวติประจ าวนั เราใช้ทกัษะการฟัง 
มากกว่าทกัษะอืน่ 



สอดคล้องกบั 
จอห์น ดับบลวิ เคล์ทเนอร์ ที่พบว่า 

 ผู้ทีม่กีารส่ือสารอย่างมปีระสิทธิผล   
มอีตัราสัดส่วนของการใช้ทกัษะภาษา  
 คอื ใช้เวลาใน การฟัง ๔๒ %  
   การพูด ๓๒ %  
   การอ่าน ๑๕ %  
       และการเขยีน ๑๑ % 
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แผนภูมเิปรียบเทยีบการได้ยนิกบัการฟัง 

เสียง 
ตีความ 

แปลความหมาย เข้าใจ 

รับรู้เสียง 

ปฏิกริิยาตอบสนอง 
การได้ยนิ 

การฟัง 
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ความหมาย “การฟัง"  

 การรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน  เป็น
การรับรู้สารทางหู  
 เมื่อรับรู้ส่ิงที่ได้ยิน แล้วสามารถ ตีความ  
จับใจความ เข้าใจ และจดจ าส่ิงที่ได้ยินได้ ก็จะเป็น
ความสามารถทางสติปัญญา 
 การรู้จักใช้วิจารณญาณพิจารณาว่าส่ิงที่ได้
ยินควรเช่ือหรือไม่ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างไร 



 ในชีวติประจ าวันตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เราสามารถ
หยุดพูด หยุดอ่าน หยุดเขียนได้ แต่ไม่สามารถหยุดฟังได้ 
 ดังน้ันจึงต้องรู้จักกลัน่กรองส่ิงทีไ่ด้ยนิได้ฟัง 
เพราะมีทั้งส่ิงทีมี่คุณค่าต่อการพฒันาคุณภาพชีวติ และส่ิง
ทีไ่ร้คุณค่า  
 การฟังทีมี่ประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพชีวติ
ของตนเองและสังคม คอื “ฟังเป็น” 

ความหมาย “การฟัง"  



10 

กลวธีิการฟังเป็น 
  การฟังเป็นมีส่วนประกอบ ๔ ประการ คอื 
๑. มีความตั้งใจในการฟัง หรือมีสมาธิในการฟัง 
๒. ใช้ความคดิพจิารณาเนือ้หาสาระทีฟั่ง 
๓. ใช้สติ จิตไม่วอกแวก ระลึกอยู่เสมอว่าฟังอะไรและคิด
อย่างไร 
๔. ใช้ปัญญา วเิคราะห์ วนิิจฉัยและตดัสินใจด้วยเหตุผล 
 การฟังเมื่อมีส่วนประกอบครบถ้วนทั้ง ๔ ประการ 
เป็นการฟังที่ใช้ “วิจารณญาณ” เรียกว่า“ฟังเป็น” เป็นการ
ฟังที่มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมได้ 
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ความส าคญัของการฟัง 

 การเป็นผู้รอบรู้ ได้ช่ือว่า “พหูสูต” ต้องปฏิบัตติาม
หลกั “หัวใจนักปราชญ์” ซ่ึงประกอบด้วย “สุ จ ิปุ ล”ิ 
            สุ  คอื  การฟัง 
 จ ิ คอื  การคดิ  หรือ มีจติจดจ่อ 
 ปุ  คอื  การถาม  หากมีข้อสงสัย 
 ล ิ คอื  การเขยีน  จดบันทกึไว้เป็นหลกัฐาน 
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จุดมุ่งหมายของการฟัง 

การฟังเพือ่ติดต่อส่ือสาร
ในชีวติประจ าวนั 

การฟังเพือ่ความ
เพลดิเพลนิ 

การฟังเพือ่รับความรู้ 
การฟังเพือ่ได้คติชีวติ
และความจรรโลงใจ 

จุดมุ่งหมายในการฟัง 



๑ .  การฟัง เพื่ อติด ต่อ ส่ือสาร                   
ในชีวิตประจ าวัน  

เป็นพฤตกิรรมปกตขิองมนุษย์  

ท าให้มนุษย์คงความสัมพนัธ์ทีด่ต่ีอกนัได้ตลอด     

ท าให้ด ารงชีวติได้อย่างปกตสุิข  

บางคร้ังกไ็ม่อาจส่ือสารกนัได้ หากผู้ฟังไม่ใส่ใจฟัง  

 



๒.การฟัง เพื่ อความ เพลิด เพลิน   

การฟังเพลง และดนตรี การฟังเร่ืองราวทีส่นุกสนาน       

เบาสมอง หรือเร่ืองที่ชวนให้ใช้ความนึกฝันหรือจนิตนาการ  

เป็นการผ่อนคลายความตงึเครียด จากกจิการงานและภาวะ

แวดล้อม  



๓.การฟัง เพื่ อ รับความ รู้   

การฟังเร่ืองราวทีเ่กีย่วกบัวชิาการ ข่าวสาร และข้อแนะน าต่างๆ  

จะต้องฟังให้เข้าใจ จดจ าสาระส าคญัไว้ให้ได้ แล้วใช้ความคดิ

วเิคราะห์ ตคีวาม สังเคราะห์ และประเมินคุณค่าตามล าดบั  



๔.การฟัง เพื่ อ ไ ด้คติ ชีวิต  
และความจรรโลงใจ   

การฟังพระธรรมเทศนาค าสอน โอวาท เร่ืองราวต่างๆ 

และบทกว ี 

เป็นการฟังชนิดนีเ้ป็นการฟังที่ก่อให้เกดิสติปัญญา 

ความสุขุม และวจิารณญาณ  



๔.การฟัง เพื่ อ ไ ด้คติ ชีวิต  
และความจรรโลงใจ ( ต่อ )   

จะช่วยให้ผู้ฟังมีแนวทางในการด าเนินชีวติทีด่งีาม 

และเป็นในทางสร้างสรรค์เพือ่ประโยชน์แก่ตนเองและ

สังคม 



๔.การฟัง เพื่ อ ไ ด้คติ ชีวิต  
และความจรรโลงใจ ( ต่อ )   

ผู้ฟังควรใช้ความคดิพจิารณาไปด้วย เลอืกเช่ือในส่ิงที่

ควรเช่ือ รู้จกัปฏเิสธในส่ิงทีต่นได้พจิารณาแล้วว่าไม่ชอบ

ด้วยเหตุผลหรือขดัต่อสภาพความเป็นจริง  
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ฟังให้สัมฤทธ์ิผล 
 หมายถึง ฟังแล้วได้รับความส าเร็จในเร่ืองต่าง ๆ         
ซ่ึงความส าเร็จน้ันอาจอยู่ในระดบัสูงต า่ต่างกนั ดงันี ้

๒. รู้ว่าได้รับสารครบถ้วนเพยีงใด 

๔. ประเมนิคุณค่าของสารทีฟั่งได้ 

๓. พจิารณาความน่าเช่ือถอืของสารได้ 

๑. รู้จุดประสงค์ของผู้ส่งสาร 
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๑. รู้จุดประสงค์ของผู้ส่งสาร 

จุดประสงค์ในการส่งสาร ทีส่ าคญัได้แก่ 

 ๑. เพือ่ให้ความรู้ 
 ๒. เพือ่โน้มน้าวใจให้ผู้ฟังเห็นคล้อยตาม 
 ๓. เพือ่แนะน าให้ผู้ฟังปฏิบัตติาม 
 ๔. เพือ่เป็นการตักเตือน 
 ๕. เพือ่แสดงความคดิเห็น 
 ๖. เพือ่ให้ผู้ฟังได้รับความสนุกสนานเพลดิเพลนิ 
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๒. รู้ว่าได้รับสารครบถ้วนเพยีงใด 

 รู้จักใช้ดุลพนิิจของตน ใช้ปัญญาพจิารณาอย่าง
มเีหตุผล ไม่มอีคต ิพจิารณาสารที่ฟังว่าได้เนือ้หา
ครบถ้วนหรือไม่  

 ฟังให้เข้าใจ และล าดบัเหตุการณ์ ว่า  เป็นเร่ือง
ของอะไร ใครท าอะไร ทีไ่หน อย่างไร 

 มส่ิีงใดทีข่าดหายไป และอาจเป็นแนวทางทีจ่ะ
ซักถามปัญญหาข้อสงสัยจากผู้ส่งสารได้ 
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๓. พจิารณาความน่าเช่ือถอืของสารได้ 

 พจิารณาได้ว่า ส่วนใดเป็นข้อเทจ็จริง  
ส่วนใดเป็นความคดิเห็น ส่วนใดเป็นหลกัฐาน  
เหตุผลสนับสนุน 

 แยกให้ออกว่า ตอนใดเป็นใจความส าคญั     
ตอนใดเป็นส่วนขยาย 
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๔. ประเมนิคุณค่าของสารทีฟั่งได้ 

 บอกได้ว่าเร่ืองทีฟั่งน้ันมคุีณค่าหรือไม่ 

ในด้านไหน อย่างไร ให้ประโยชน์อย่างไร 



การฟังให้สัมฤทธ์ิผล  

มารยาทใน
การฟัง 

ระดบัของ
การฟังให้
สัมฤทธ์ิผล  

ประเภท
โอกาสใน
การฟัง 



โอกาส   
ในการฟัง 

การฟังระหว่างบุคคล 

การฟังในกลุ่ม
ขนาดเลก็ 

การฟังวทิยุกระจายเสียง วทิยุ
โทรทศัน์ และส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

การฟังในที่
ประชุมหรือใน

ทีชุ่มนุม 



๑ .การฟังระหว่าง บุคคล  

โอกาสฟังที่ไม่เป็นทางการ เช่น การฟังในขณะทีท่กัทายกนั หรือ

ระหว่างการสนทนาปราศรัยการสอบถาม  

โอกาสฟังทีเ่ป็นทางการ เช่น การฟังในระหว่างการสัมภาษณ์ 



๒.การฟัง ในกลุ่ มขนาดเล็ก  

เป็นการส่ือสารกึง่ทางการ หรือค่อนข้างไม่เป็นทางการ เช่น ใน

กลุ่มทีใ่ช้ความคดิร่วมกนั ปรึกษาหารือกนั 

 



๓.การฟัง ในที่ประ ชุมหรือในที่ ชุม นุม  

มักค่อนข้างเป็นทางการหรือเป็นทางการมาก เช่น การฟัง

บรรยายประกอบการสาธิต ฟังโอวาท ฟังค ากล่าวรายงาน 

 



๔.การฟังวิท ยุกระจาย เ สียง  วิท ยุ โทรทัศ น์               
และ ส่ืออิ เล็กทรอนิก ส์  

ส่วนใหญ่แล้วโอกาสการฟังจะเป็นทางการ เช่น ฟังข่าว

ประจ าวนั ฟังรายการความรู้ 
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    หลกัการฟังเพือ่จับใจความส าคญั 

     ๑. มีสมาธิด ีตั้งใจฟัง ตดิตามเร่ือง  รู้จุดประสงค์
ของผู้ส่งสาร 
      ๒. ฟังให้เข้าใจ ฟังให้ครบ และล าดับเหตุการณ์ว่า  
เป็นเร่ืองของอะไร ใครท าอะไร  ทีไ่หน อย่างไร 
       ๓. พจิารณาความน่าเช่ือถือ แยกให้ออกว่า ตอนใด
เป็นใจความส าคญั ตอนใดเป็นส่วนขยาย 
       ๔. ประเมินคุณค่าของสาร 
       ๕. บันทกึข้อความส าคญัจากการฟัง 
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ประโยชน์ของการฟัง 

ประโยชน์ส่วนตน 
 ๑. ฟังเพือ่เป็นเคร่ืองมือของการเรียน  ผู้ที่เรียนหนังสือ
ได้ดต้ีองมีการฟังที่ดด้ีวย  
 ๒. การฟังช่วยให้ผู้ฟังพัฒนาความสามารถในการพูด 
การอ่านและการเขียน และยังช่วยพัฒนาความสามารถในการ
ใช้ภาษาด้วย 
 ๓. การฟังช่วยปูพืน้ฐานความคดิทีด่ใีห้กบัผู้ฟังด้วย 
 ๔. การฟังช่วยให้ผู้ฟังมีมารยาทในการฟังด้วย 
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ประโยชน์ของการฟัง 

 ประโยชน์ทางสังคม 
 ๑. การฟังท าให้เกดิความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชาติ
บ้านเมือง เช่นการฟังประกาศต่างๆ 
 ๒. การฟังช่วยท าให้ผู้ฟังประพฤตดิ ีปฏิบัตชิอบ ท าให้
สังคมเป็นสุข 



มารยาท        
ในการฟัง 

การฟังเฉพาะหน้าผู้ใหญ่ 

การฟังในสาธารณะ  การฟังในทีป่ระชุม 



การฟัง เฉพาะหน้า ผู้ ใหญ่  

ส ารวมกริิยาอาการ  

สบตากบัผู้พูดเป็นระยะๆ ให้พอเหมาะ แต่ไม่ถึงกบัจ้องหน้า 

ไม่ชิงพูดก่อนทีคู่่สนทนาพูดจบความ  

ถ้าฟังไม่เข้าใจ ควรถามเมือ่ผู้พูดพูดจบ  



การฟัง ในที่ประ ชุม  

ขณะทีป่ระธานหรือผู้ร่วมประชุมคนอืน่พูด จ าเป็นต้องตั้งใจฟัง 

อาจจดความส าคัญ 

ไม่ควรพูดกระซิบกบัคนทีอ่ยู่ข้างเคียง  

ไม่ท ากจิธุระส่วนตวัอย่างอืน่  

ไม่ควรพูดแซงขึน้ ต้องฟังจนจบแล้วจึงให้สัญญาณขออนุญาตพูด เช่น 

ยกมอืขึน้ 

 



การฟัง ในสาธารณะ  

๑.รักษาความสงบ ไม่พูดคุย ไม่วพิากษ์วจิารณ์เร่ืองทีก่ าลงัดูหรือฟังอยู่ 

๒.ไม่น าอาหารหรือวตัถุทีม่กีลิน่แรงหรืทีน่่ารังเกยีจเข้าไปในสถานทีน้ั่น 

 



การฟังในสาธารณะ ( ต่อ )   

๓.ไม่เดนิเข้าออกบ่อยๆ ถ้าจ าเป็นจะต้องเลอืกทีน่ั่งซ่ึงอยู่ริมหรือใกล้ประตู

ทางเดนิ 

๔.ไม่ควรแสดงกริิยาอาการทีไ่ม่สมควรระหว่างเพือ่นต่างเพศในโรงมหรสพ 

เพราะเป็นเร่ืองส่วนตวัของบุคคล ไม่ควรแสดงในทีส่าธารณะ 
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มารยาทการฟัง 
๑.  มารยาทในการฟังทัว่ไป 
 -   ฟังด้วยความตั้งใจและมีสมาธิในการฟัง 
 -   แสดงความสนใจต่อเร่ืองที่ฟังและต่อผู้พูด ตาควรมองผู้พูด ไม่คุย
กบัผู้อืน่เวลาฟัง 
 -   ฟังด้วยความอดทน แม้จะมีความคิดเห็นขัดแย้ง 
 -   ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง ควรฟังให้จบก่อน ค่อยซักถาม หรือ
แสดงความคดิเห็น 
 -   ไม่หัวเราะเสียงดงั หรือกระทบืเท้า  เป่าปาก แสดงความพอใจ 
 -    เมือ่จะซักถามต้องเลอืกโอกาสที่ผู้พูดเปิดโอกาสให้ซักถาม 
 -    ไม่แสดงกริิยาก้าวร้าว เบื่อหน่าย  หรือลุกออกจากที่น่ังโดยไม่จ าเป็น
ขณะฟังการพูด 
 -    เมือ่ฟังผู้ใหญ่พูดต้องอยู่ในอาการส ารวม 
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มารยาทการฟัง 
มารยาทการฟังในทีป่ระชุม 
 -    ปรบมือให้เกียรติเม่ือพิธีกรแนะน าผู้พูด และปรบมือให้แก่ผู้พูด เม่ือผู้พูด
พูดถูกใจ  หรือพูดจบลง 
 -    ระหว่างที่ผู้พูดก าลงัพูด ผู้ฟังควรรักษาความสงบ ไม่ให้เสียงรบกวน หรือ
พูดคุยกนั และลุกเดนิไปมาโดยไม่จ าเป็น 
 -    ไม่รบกวนผู้อืน่โดยเคาะโต๊ะ  ส่ันขา หรือรับประทานอาหาร  ในที่ประชุม 
 -     ส ารวมกิริยาอาการแม้จะไม่สบอารมณ์กไ็ม่ส่งเสียงโห่ฮา 
 -    การซักถามผู้พูดควรปฏิบัติดงันี ้
 -    ซักถามเม่ือผู้พูดเปิดโอกาสให้ซักถาม 
 -    ยกมือขึน้ขออนุญาต  หรือแสดงความประสงค์ในการซักถาม 
 -    ถามด้วยถ้อยค าสุภาพ 
                                 -     ใช้ค าถามส้ันๆเข้าใจง่าย 
                                 -      ไม่ถามนอกเร่ือง 
                                 -       ถามด้วยเสียงดงั  ฟังชัด แต่ไม่ใช่ตะโกน ...  
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ให้นักศึกษาฟังและดูเร่ืองราวต่อนีแ้ล้วจับใจความส าคญั 



Company 

LOGO 

www.themegallery.com 

SSRU.ac.th 

Live like you will die tomorrow, 
learn like you will live forever.  

ใช้ชีวติเหมอืนมนัจะส้ินสุดลงวนัพรุ่งนี,้  
เรียนรู้ให้เหมอืนชีวติจะไม่มวีนัจบลง. 


