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พดูของมนษุย์ กำรฟังนบัเป็นทกัษะขัน้พืน้ฐำนของชวิีตทีจ่ะโยงใยถงึ

ทกัษะกำรสือ่สำรอืน่ๆ อกี 3 ทกัษะ คอื กำรพดู กำรอ่ำน และกำรเขยีน

กำรฟัง เป็นทักษะทำงภำษำที่ต้องใช้มำกกว่ำทักษะอื่นๆ 

ในแต่ละวัน เป็นทักษะที่มีควำมส�ำคัญยิ่ง เพรำะคนเรำเริ่มใช้ภำษำ 

โดยกำรฟังก่อน กำรฟังจึงเป็นพื้นฐำนให้เกิดทักษพูด อ่ำน และ 

เขยีนตำมมำ เป็นบ่อเกดิส�ำคญัของควำมรู ้ กำรฟังจงึเป็นองค์ประกอบ 

ประกำรแรกของควำมเป็นนักปรำชญ์ ซึ่งมี 4 อย่ำงคือ ฟัง คิด ถำม 

และเขียน หรือที่เรียกว่ำหัวใจนักปรำชญ์ สุ จิ ปุ ลิ นั่นเอง

หลักการฟังที่ดี 

กำรฟังที่ดีมีหลักส�ำคัญคือ

1.  ฟังอย่ำงมมีรรยำท คือ แสดงควำมสนใจต่อผู้พดู ไม่แสดง

อำกำรเฉยเมยหรือขัดจังหวะ คอยซักถำมเมื่อผู้พูดให้โอกำส ฟังด้วย

ควำมอดทน และมีใจกว้ำง ถ้ำเป็นกำรฟังในที่ประชุมควรให้เกียรติ  

ผู้พูดด้วยกำรปรบมือ

2.  ฟังอย่ำงมีวิจำรญำณ คือ เอำใจจดจ่อต่อกำรฟัง คอย

ติดตำมเรื่องที่ฟัง และแยกแยะส่วนที่เป็นเหตุผลที่แท้จริง และควำม

คิดเห็นส่วนตัวของผู้พูด

3.  ฟังให้ได้สำรประโยชน์  คือ จับสำระส�ำคัญให้ได้ก่อน 

รำยละเอียดหรือพลควำม อำจจดบันทึกหัวข้อควำมรู้ส�ำคัญเพื่อ 

ทุ่นเวลำ และช่วยควำมจ�ำพร้อมกันไปด้วย

4.  ฟังให้ได้คณุค่ำทำงจติใจ โดยท�ำใจให้คล้อยไปตำมเรือ่ง

ที่ฟัง เพื่อให้เกิดอำรมณ์สนุกสนำนเพลิดเพลิน เช่น กำรฟังบท

ละคร บทโทรศัพท์ ปำฐกถำธรรม บทเพลง เป็นต้น

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

การฟัง...
จากฉบับที่แล้วต่อ เปลี่ยนชีวิต

การ
ฟัง หมำยถึง กระบวนกำรของกำรได้ยินเสียงโดยผูฟั้งจะ

ต้องรบัรู ้สนใจ และตัง้ใจฟังเสียงท่ีได้ยินน้ัน แล้วใช้สมอง

แปลควำมหมำยของเสยีงจนเกิดควำมเข้ำใจ กำรรบัรูค้วำมหมำยจำก

เสยีงทีไ่ด้ยนิ เป็นกำรรบัรูส้ำรทำงหู และมปีฏิกิรยิำตอบสนองต่อเสยีง

นั้นได้ ทั้งที่ฟังจำกบุคคลโดยตรง และฟังจำกจำกสื่ออิเล็คทรอนิกส์

ต่ำงๆ เพรำะข่ำวสำร ควำมรู้ และศิลปะวิทยำกำรต่ำงๆ ที่มนุษย์

ถ่ำยทอดกนัตัง้แต่สมยัโบรำณจนถึงปัจจบุนัยังใช้วธีิกำรพดูอธบิำยให้

ฟัง แม้จะมีหนังสือบันทึกไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรแล้วก็ตำม ซึ่งกำร

ฟังก็ยังคงเป็นเทคนิคท่ีส�ำคัญ และจ�ำเป็นท่ีสุดในกำรส่ือสำร เพรำะ

คนเรำจะเกิดกำรเข้ำใจในกำรสื่อสำรตรงกันหรือทะเลำะกัน ก็เพรำะ 

การฟัง นี่แหละ

กำรฟัง เป็นกำรสื่อสำรที่ใช้มำก และส�ำคัญที่สุดในชีวิต

ประจ�ำวันของมนุษย์ โดยประสำทหูรับเสียงต่ำงๆ โดยเฉพำะเสียง

บทที่ 3 ความหมายและหลักการฟังที่ควรรู้
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ปรึกษำกับเรำต่อไป  

ควำมพร้อมทำงจิตใจ หมำยถึง กำรมีพื้นฐำนควำมรู้ควำม

เข้ำใจอย่ำงเพียงพอ

3.  ฟังโดยมสีมาธ ิหมำยถึง ฟังด้วยควำมต้ังใจมัน่จดจ่ออยู่

กับเรื่องที่ฟัง มีควำมอดทน มีสมำธิ ไม่ว่อกแว่กไปกับสิ่งเร้ำอื่นๆ ทั้ง

ภำยนอก เช่น เสียงดัง มีสิ่งน่ำสนใจอื่นข้ำงๆ และภำยใน เช่น เรำ

จดจ่อ คิดกับเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องอื่นอยู่ 

4. ฟังด้วยความกระตือรือร้น มีพลังงำน และควำมสนใจ

ในสิ่งที่ฟัง ถึงบำงเรื่องจะน่ำเบื่อก็ตำม

5. ฟังโดยไม่มีอคติกับผู้พูด ด้วยกำรพิจำรณำให้ละเอียด

ถี่ถ้วน ไม่โทษผู้อื่น มีจิตใจที่เมตตำ และเป็นกลำง รวมทั้งพยำยำม

ตัดตัวกรองกำรฟังออกให้หมด จำกที่กล่ำวไว้ประกำรแรกแล้วว่ำ ไม่

ตัดสิน (No Judgment) ซึง่ตัวกรองกำรฟังมมีำกมำย อำท ิกำรตดัสนิ

ล่วงหน้ำ อคติ ไม่สนใจ กำรเหมำรวม กำรสมมติ กำรสันนิษฐำน กำร

สรปุรวม ทกัษะกำรฟังทีไ่ม่ดี ควำมคิดทียึ่ดติด ควำมคิดทีเ่กดิขึน้ก่อน

ที่จะได้รู้จักสิ่งนั้นจริงๆ เป็นต้น  

6.  ฟังเพื่อจับใจความส�าคัญของสาระ และใจความรอง 

รวมทั้งกำรฟังเพื่อจับใจควำมอย่ำงละเอียดให้เข้ำใจเรื่องรำวตั้งแต่

ต้นจนปลำย เพื่อย�้ำควำมเชื่อหรือหำเหตุผลขัดแย้ง

ลักษณะของผู้ฟังที่ดี

1.  สนใจฟังเรือ่งด้วยควำมตัง้ใจ และคดิตำมอย่ำงมเีหตผุล

2.  สนใจฟังเฉพำะเรื่อง ไม่ใช่เอำใจใส่ฟังทุกเสียงที่ได้ยิน

3.  ฟังอย่ำงพินิจพิเครำะห์ เพื่อให้รู ้รำยละเอียดหรือจุด

ส�ำคัญของเรื่อง รวมทั้งส�ำนวน ภำษำ ศัพท์ และโวหำรของผู้พูด

4.  วำงตัวเป็นกลำง ท�ำจิตใจให้เบิกบำน ไปกับเร่ืองที่ผู้พูด

พูด และไม่มีอคติใดๆ ต่อผู้พูด

5.  ขณะทีฟั่ง ควรมกีำรจดบนัทกึข้อควำมไว้อย่ำงมรีะเบยีบ 

เพื่อช่วยควำมจ�ำ

6.  ผู้ฟัง จะต้องรู้จุดมุ่งหมำยของกำรฟังในครั้งนั้นๆ ว่ำ ฟัง

เพื่อให้เกิดควำมรู้ หรือควำมเพลิดเพลินหรือเพื่อจับใจควำมส�ำคัญ

หรือฟังเพื่อหำเหตุผลโต้แย้ง

7.  ขณะทีฟั่ง ไม่ควรพดูคุยหรอืซบุซบิกบัคนทีน่ัง่ข้ำงเคยีง ไม่

ท�ำเสียงเอะอะหรือแสดงกิริยำที่เป็นกำรไม่ให้เกียรติผู้พูด

8.  ถ้ำมตีอนใดทีฟั่งแล้วไม่เข้ำใจ ควรซกัถำมผู้พดูเพือ่ให้เกดิ

ควำมเข้ำใจตรงกันทั้งสองฝ่ำย กำรถำมนั้น ควรถำมเมื่อผู้พูดพูดจบ

ควำมแล้ว

9.  เมื่อฟังแล้ว ควรจะคิดทบทวนว่ำ เรื่องที่ได้ฟังนั้นเป็น

ควำมจริงหรือไม่ มีเหตุผลน่ำเชื่อถือเพียงใด ถ้ำน�ำไปปฏิบัติแล้วจะ

เกิดประโยชน์หรือไม่

มารยาทในการฟัง

1.  เมื่อฟังอยู่เฉพำะหน้ำผู้ใหญ่ ควรฟังโดยส�ำรวมกิริยำ

มำรยำท ฟังด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย และตั้งใจฟัง

2.  กำรฟังในทีป่ระชมุ ควรเข้ำไปนัง่ก่อนผูพ้ดูเริม่พดู โดยนัง่

ที่ด้ำนหน้ำให้เต็มก่อน และควรตั้งใจฟังจนจบเรื่อง

3.  จดบนัทึกข้อควำมทีส่นใจหรอืข้อควำมทีส่�ำคญั หำกมข้ีอ

สงสัยเก็บไว้ถำมเมื่อมีโอกำส และถำมด้วยกิริยำสุภำพ

4.  มองสบตำผูพ้ดู ไม่มองออกนอกห้องหรอืมองไปทีอ่ืน่ อนั

เป็นกำรแสดงว่ำไม่สนใจเรื่องที่พูด และไม่เอำหนังสือไปอ่ำนขณะที่

ฟังหรือน�ำอำหำรเครื่องดื่มเข้ำไปรับประทำนระหว่ำงฟัง

5.  ฟังด้วยใบหน้ำย้ิมแย้มแจ่มใสเป็นกันเองกับผู้พูด แสดง

สีหน้ำพอใจในกำรพูด ไม่มีแสดงกิริยำก้ำวร้ำว เบื่อ

6.  ฟังด้วยควำมสุขุม ไม่ควรก่อควำมร�ำคำญให้บุคคล

อื่น ควรรักษำมำรยำท และส�ำรวมกิริยำ ไม่หัวเรำะเสียงดัง

7.  ฟังด้วยควำมอดทน แม้จะมคีวำมคดิเหน็ขดัแย้งกบัผูพ้ดู

ก็ควรมีใจกว้ำงรับฟังอย่ำงสงบ

8.  ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟัง ควรฟังเรื่องให้จบก่อนแล้ว

ค่อยซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น

9.  ควรให้เกียรติผู้พูดหรือถ้ำฟังวิทยำกร ควรให้เกียรติด้วย

กำรปรบมือ เมื่อมีกำรแนะน�ำตัวผู้พูด ภำยหลังกำรแนะน�ำ และเมื่อ

วิทยำกรพูดจบ โดยทั่วไปแล้วหลักกำรฟังมีควำมมุ่งหมำยหลัก 3  

ประกำร

หลักกำรฟังที่ดี กล่ำวคือ กำรฟังต้องมีประกอบด้วยจุด 

มุ่งหมำยหลัก 6 ประกำร คือ

1.  ฟังให้ตรงตามความมุ่งหมาย 

1.1 ฟังเพื่อสุนทรียภำพ และควำมเพลิดเพลิน คือ กำรฟัง

เรื่องรำวที่สนุกสนำนเพลิดเพลิน ซำบซึ้งในคุณค่ำทำงวรรณคดี  

ดนตรีและคติธรรมทั้งหลำยทั้งปวง 

1.2 ฟังเพือ่ควำมรู ้ได้แก่ กำรฟังเรือ่งรำวทำงวชิำกำร ข่ำวสำร 

และข้อเสนอแนะต่ำงๆ เพื่อให้เกิดควำมรู้

1.3 ฟังเพื่อเสริมสร้ำงสติปัญญำ จินตนำกำร และควำมคิด

สร้ำงสรรค์ คอื กำรฟังเรือ่งทีท่�ำให้เกดิแนวคดิ และสตปัิญญำ คตหิรอื

ควำมจรรโลงใจ เป็นกำรฟังท่ีต้องใช้วจิำรณญำณ เหตผุล ควำมนกึคิด

ประกอบ และควำมคิดริเริ่ม

1.4 ฟังเพื่อกำรสนทนำ และโต้ตอบอย่ำงมีประสิทธิภำพ

2.  ฟังโดยมคีวามพร้อม ควำมพร้อมในทีน่ี ้หมำยถงึ ควำม

พร้อมทัง้ร่ำงกำย และจิตใจ ควำมพร้อมทำงร่ำงกำย หมำยถงึ กำรมี

สุขภำพทำงร่ำงกำยเป็นปกติ ไม่ง่วนท�ำอะไรอยู่ หรือง่วงหงำว หำว 

เพลีย เพรำะถ้ำแฟน ลูกหรือลูกน้องมำคุยกับเรำตอนง่วนยุ่ง เรำอำจ

จะพลำดเนื้อหำ และควำมรู้สึกที่ส�ำคัญไป และอำจท�ำให้รู้สึกว่ำเรำ

ไม่ให้ควำมส�ำคัญต่อพวกเขำ ท�ำให้ครั้งต่อไปเขำก็ไม่มำคุย และ ต่อฉบับหน้าอ่าน


