
 เน่ืองจากเมื่อวนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 ท่ีผา่นมา ทางคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดรั้บเกียรติจาก  

อ.นพรัตน์ ข  าพลบั มาเป็นวิทยากรบรรยายในการสมัมนาเร่ือง "เทคนิคการส่ือสารส าหรับบริการในทุกระดับ"   

 



อาจารยน์พรัตน์ ไดแ้นะน าตวั ทกัทาย และสนทนา กบัสมาชิกชาว SIT อยา่งเป็นกนัเอง เพื่อใหพ้ร้อม
เขา้สู่บรรยากาศการสมัมนาท่ีสนุก ไม่น่าเบ่ือ และไม่เป็นทางการเกินไป 

  ประเด็นส าคญัของการสัมมนามดีงันี ้

 ความส าคญัของการบริการ 
 ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
 กระบวนการส่ือสารท่ีดี 
 ทกัษะการฟัง 
 ศิลปะแห่งการพดู 

 

1. ความส าคญัของการบริการ  

"บริการ" หมายถึง การท างานเพื่ออ  านวยความสะดวก ใหค้วามช่วยเหลือ ตามความตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ ดว้ยความสนใจและเอาใจใส่ดูแลอยา่งจริงจงั จริงใจ จนเป็นท่ีพึงพอใจหรือใหเ้กิดความประทบัใจ
แก่ผูรั้บบริการ ทั้งน้ี การท างานดงักล่าว ตอ้งไม่ขดักบัระเบียบ ค าสัง่ ศีลธรรม วฒันธรรมและขนบประเพณี
อนัดีงามขององคก์รหรือสงัคม (อ.นพรัตน์ ข  าพลบั) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้ รับบริการคอืคอืใคร?  

 

   คุณสมบัตพิืน้ฐานของผู้ให้บริการ   

    เบิกบาน 

    รับฟัง 

    จริงจงั 

    เต็มใจ 

 

2. ความพงึพอใจของผู้รับบริการ 

      ความพงึพอใจ =   ผลลพัธท่ี์ไดรั้บจากการบริการ / ความคาดหวงัของผูรั้บบริการ 



     ข้อควรระวงั! ......ต้อนรับ ไม่ใช่ ไล่แขก 

        ยกัท่า 

        หนา้งอ 

        รอนาน 

        งานมาก 

        ปากเสีย 

Workshop 1: หลงัจบการบรรยาย ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาในแต่ละกลุ่มไดร่้วมแสดงความคิดเห็นและ             

            สรุปความส าคญัของการส่ือสาร  

รูปประกอบ workshop1 

 



   สรุป Workshop 1: การส่ือสาร ส าคญัต่องานบริการอย่างไร? 

   1. ช่วยใหเ้ขา้ใจและทราบความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการท่ีแทจ้ริง 

   2. สร้างบรรยากาศท่ีดีในการขอรับบริการ และการใหบ้ริการ 

   3. การส่ือสารท่ีดี เป็นการสร้างความประทบัใจใหผู้ข้อรับบริการ 

   4. ไดรั้บขอ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) 

 

3. กระบวนการส่ือสารที่ด ี

อุปสรรคในการตดิต่อส่ือสาร การส่ือสารอย่างมปีระสิทธิภาพ 

  1. การรับรูู้ท่ีแตกต่างกนั 1. รับฟังอยา่งตั้งใจ 

  2. ภาษาท่ีแตกต่างกนั 2. มองหนา้ สบตาผูพ้ดู 

  3. การถกูรบกวนจากส่ิงต่างๆ ขณะส่ือสาร 3. ยิม้แยม้ แววตาเป็นมิตร 

  4. อารมณ์ ทศันคติ ของผูส้างสาร ท าใหข้อ้มลูเบ่ียงเบน  4. มีการโตต้อบและซกัถามอยา่งเหมาะสม 

  5. ภาษากายของผูส่้งสารไม่เหมาะสม 5. สงัเกตอากปักิริยาผูพ้ดูขณะรับฟัง 

  6. ขาดความน่าเช่ือถือและไวว้างใจ 
 

(อ.นพรัตน ์ข าพลบั)

ปัญหาที่พบในการส่ือสาร 

ปัญหาที่พบในการส่ือสารแบบ Face to Face ปัญหาที่พบในการส่ือสารแบบ Face to Phone 

  1. ไม่ช้ีแจงเหตุผล ปล่อยใหโ้มโห                  1. รับโทรศพัทอ์ยา่งเสียไม่ได ้

  2. พดูจาหว้น ไม่มีหางเสียง 2. โอนสายไปมาจนสายหลุด 

  3. ไม่กล่าวค า "ขอโทษ" เมื่อผดิพลาด 3. ใหพ้ดูซ ้าเร่ืองเดิมหลายรอบ 

  4. ชอบบ่ายเบ่ียง เมื่อใหบ้ริการไม่ได ้ 4. รอสายนาน ไม่มีค  าขอโทษ 

  5. คิดว่าอีกฝ่ายเขา้ใจ แต่ความจริงไม่ใช่เลย 5. คุยโทรศพัท.์..กินไป...บ่นไป 

  6. สญัญาว่าจะโทรกลบั...แต่ลืม  

 (อ.นพรัตน ์ข าพลบั) 



     สาเหตุส าคญัที่ท าให้การส่ือสารล้มเหลว  

     1. ไม่เห็นความส าคญัของคนอ่ืน 

     2. ไม่เปิดใจยอมรับฟัง 

     3. คิดว่าตวัเอง ถกูเสมอ 

     4. ไม่เห็นประโยชนข์องการส่ือสาร 

     5. ขาดทกัษะการฟังและการพดูท่ีดี 

4. ทักษะในการฟัง 

         การฟังอย่างเข้าใจ หมายถึง ตอ้งเขา้ใจในเร่ืองท่ีมีความอ่อนไหว ไม่ใช่ฟังแต่เพียงเน้ือหาของข่าวสาร
ท่ีคู่สนทนาเล่าใหฟั้งเท่านั้น แต่ยงัตอ้งค านึงถึงอารมณ์ และความรู้สึกของนู่สนทนาหรือผูส่้งข่าวนั้นอีกดว้ย  

    การรับรู้ผ่านกระบวนการฟัง 

 



การรับฟัง 

การรับฟังทีด่ี 4 แบบ การรับฟังทีย่ า่แย่ 5 ประการ 

  1. ไม่ช้ีแจงเหตุผล ปล่อยใหโ้มโห                  1. รับโทรศพัทอ์ยา่งเสียไม่ได ้

  2. พดูจาหว้น ไม่มีหางเสียง 2. โอนสายไปมาจนสายหลุด 

  3. ไม่กล่าวค า "ขอโทษ" เมื่อผดิพลาด 3. ใหพ้ดูซ ้าเร่ืองเดิมหลายรอบ 

  4. ชอบบ่ายเบ่ียง เมื่อใหบ้ริการไม่ได ้ 4. รอสายนาน ไม่มีค  าขอโทษ 

  5. คิดว่าอีกฝ่ายเขา้ใจ แต่ความจริงไม่ใช่เลย 5. คุยโทรศพัท.์..กินไป...บ่นไป 

  6. สญัญาว่าจะโทรกลบั...แต่ลืม 

                                                                                                                                   (อ.นพรัตน ์ข าพลบั) 

Workshop 2: หลงัจบการบรรยายในหวัขอ้ กระบวนการส่ือสารท่ีดี และทกัษะในการฟัง วิทยากร ได ้ 

                                     เชิญตวัแทนผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา 4 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน เพ่ือ ร่วมท ากิจกรรม เพื่อทดสอบ   

                                     เก่ียวกบักระบวนการส่ือสาร และทกัษะในการฟัง  

   โดยมขีั้นตอนและวธิีการทดสอบดงันี ้

             1. ใหแ้บ่งกลุ่มทดสอบเพ่ือแข่งขนักนัคร้ังละ 2 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน 

             2. โดยใหต้วัแทนกลุ่มละ 1 คน ยนือยูต่  าแหน่งท่ีมี white board หนา้หอ้ง และใหถื้อปากกาคนละดา้ม 

             3. ตวัแทนของกลุ่มอีก 1 คน ยนือยูด่า้นหลงั เพื่อดูแผน่ภาพจากผูช่้วยวิทยากร 

             4. ตวัแทนของกลุ่มทั้งสองคนดูภาพเดียวกนัภายใน 1 นาที แลว้ใหส่ื้อสารกบัคนท่ียนือยู ่หนา้    

                  whiteboard 

             5. ตวัแทนท่ีอยูห่นา้ white board เขียนตามค าอธิบายจากตวัแทนท่ียนือยูด่า้นหลงั กลุ่มใดเสร็จ 

                 ก่อนใหย้กมือ แลว้อีกกลุ่มตอ้งหยดุทนัที 



          รูปประกอบ Workshop 2 

      สรุป Workshop 2 

            จากรูปกิจกรรม เป็นการทดสอบความจ า กระบวนการส่ือสาร ว่ากลุ่มใด มีการถ่ายทอด และมี
ทกัษะการฟังท่ีดี ถกูตอ้ง แม่นย  า  และชดัเจน โดยดูจากผลของการเขียนภาพตามค าบอก เปรียบเทียบกบัตน้ฉบบั
ท่ีดูจากผูช่้วยวิทยากร แต่ละกลุ่มเขียนตามค าบอกซ่ึงมาจากตน้ฉบบัเดียวกนั แต่รูปออกมาไม่เหมือนกนั ซ่ึงสรุป
ไดว้่า ถึงแมค้นท่ีถ่ายทอด จะ มีขอ้มลู ครบถว้นมาก แค่ไหน แต่ถา้ไม่มีเทคนิค หรือทกัษะท่ีช านาญในการ
ส่ือสาร ก็ไม่สามารถท าใหผู้ท่ี้รับฟังเขา้ใจได ้

 

5. ศิลปะแห่งการพูด 

     คนท่ีมีศิลปะในการพดูเกิดจากการท่ีมี พรแสวง ไม่ใช่พรสวรรค ์ซ่ึงพรแสวง เกิดจาก..... 

            การเรียนรู้ ---> การฝึกฝน ---> การพฒันา 



          ลกัษณะค าพูดที่ดใีนงานบริการ 

       เป็นธรรมชาติ จริงใจ ไม่เสแสร้ง 

       ไม่กระทบกระเทือนต่อผูอ่ื้น 

       อยูใ่นความสนใจของลกูคา้ 

       สร้างสรรคส์าระ 

       สุภาพ ไพเราะ น่าฟัง 

       ชดัเจนกระชบัเขา้ใจง่าย 

     นอกจากน้ี การพดูควรค านึงถึง บุคคล กาละ เทศะ เน้ือหา เจตนา และตอ้งรู้จกัการเลือกใชถ้อ้ยค า 
ภาษา น ้ าเสียง ท่าทาง ใหเ้กิดความเหมาะสม ถกูตอ้ง ถกูใจ (อ.นพรัตน์ ข  าพลบั) 

Workshop 3: ก าหนดสถาณการณ์เก่ียวกบัการใชศิ้ลปะแห่งการพดู โดยมีรูปแบบ และมิธีการดงัน้ี 

1. ใหทุ้กกลุ่มก าหนดสถานการณ์เอง แลว้ส่ง ตวัแทน กลุ่มละ ประมาณ 3-4 แสดงเป็น
ตวั ละคร ประกอบสถาณการณ์นั้นๆ 

2. สถาณการณ์ท่ีก  าหนดข้ึนมา จะเก่ียวกบั การสนทนากบัผูม้าขอรับบริการ ซ่ึงอาจจะ
เป็น อาจารย ์นกัศึกษา บุคคลภายนอก 

3. ตวัละครท่ีแสดงเป็นเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการ ตอ้งมี 2 คน เพื่อแสดง 2 บุคลิก โดยคน
แรก แสดงการ สนทนาท่ีมารยาทไม่เหมาะสม พดูจาไม่ไพเราะ และอีกคนจะแสดงบท
ท่ีเป็นการใชค้  าพดูทีเหมาะสม สุภาพ เรียบร้อย ไพเราะ น่าฟัง 

 

 

 

 



รูปประกอบ Workshop 3 

 

        สรุป Workshop 3 

           จากรูปกิจกรรม เป็นการแสดงละครประกอบสถาณการณ์ เพื่อเปรียบเทียบใหเ้ห็นว่าการพดูแบบไหนท่ี
เหมาะสม ถกูตอ้ง และลกูคา้ประทบัใจมากท่ีสุด 

  การเขา้ร่วมสมัมนาในคร้ังน้ีคงท าให ้ชาว SIT ประทบัใจ มีความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิคการส่ือสารมาก
ข้ึน และสามารถน ามาใชใ้นการงานบริการ เพ่ือปรับปรุง พฒันา และยกระดบั การใหบ้ริการท่ีดีข้ึน การส่ือสารท่ี
ดี เหมาะสม ถกูตอ้ง  ช่วยใหก้ารบริการประสบความส าเร็จ และผูข้อรับบริการประทบัใจ 

 

 

 



            ## ขอ้คิดส าคญั 3 ประการ ท่ี อาจารยน์พรัตน์ไดฝ้ากไวใ้หผู้ท่ี้มีหวัใจบริการทุกท่าน คือ ## 

             สวัสด ี        ดว้ยท่าทีท่ีน่ารัก 

                            ผูค้นมกัสนใจฟัง ไมก่งัขา 

ขอโทษ       ดว้ยช่วยเปล่ียนคนอารมณ์พา 

                   ขอบคณุ        ท่านดว้ยใบหนา้ศรัทธาคน 

 

   ก่อบจบการเขียน Blog ในเร่ืองนี ้ผู้เขียน ขออนุญาตน าเพลง ท่ีวิทยากรได้น ามาเปิดให้ฟังเพ่ือทดสอบ
ทักษะการฟัง ของผู้เข้าร่วมสัมมนาในคร้ังนี ้ และหวังว่ายงัจ ากันได้ ลองมาฟัง แล้วลองมานับกันอีกคร้ัง  ว่า 
เพลง "อุทยานดอกไม้"  ในเนือ้เพลงได้กล่าวถึงดอกไม้ท้ังหมดก่ีชนิด หรือถ้าจ าไม่ได้ ไม่อยากนับ กฟั็งความ
เสนาะของท านอง และความไพเราะของผู้ขับร้องนะคะ ^_^ 

**ขอขอบคุณ** 

- ความรู้ส าหรับการเขียน Blog จากเอกสารประกอบการสัมมนาของ อ.นพรัตน ์ข าพลบั 

- รูปภาพสวยๆ ประกอบการเขียน Blog จาก Infrastructure Team 

http://www.youtube.com/watch?v=Ua27NbkSPcc

