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หนวยการเรยีนรูที่

๑การใช้ภาษาไทย
ในงานอาชีพ

????

จะถายทอด 
“ภาษา” อยางไร 
ให “ตรงใจ” ผูสง 
และ “ถูกใจ” ผูรับ

	 ภาษาเป็นเครือ่งมอืในการทีจ่ะสือ่ความรู	้ความคดิ	ความรูส้กึ

จินตนาการ	ตลอดจนทัศนคติ	อีกทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์

ใหเ้กดิขึน้ระหวา่งบคุคลอกีดว้ย	โดยเฉพาะการใชภ้าษาในงานอาชพี	

การเลือกใช้ถ้อยค�าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	และการค�านึงถึง

มารยาท	ย่อมบังเกิดผลดีต่องานอาชีพเป็นอย่างยิ�ง

ประเด็นที่จะศึกษา
๑.	การสื่อสารกับงานอาชีพ

๒.	ทักษะการสื่อสารในงานอาชีพ

๓.		ค�าสัง่และค�าแนะน�าในการปฏิบัติงานอาชพี

ผลการเรียนรู้
๑.		บอกคุณค่า	ความส�าคัญของภาษาไทย	และอธิบายหลักการใช้

ภาษาไทยได้	

๒.	สือ่สารในงานอาชีพได้อย่างถกูต้องตามหลกัการใช้ภาษาไทยได้



	 การสื่อสาร	หมายถึง	วิธีการต่าง	ๆ 	ที่ใช้

ในการติดต่อระหว่างมนุษย์	โดยใช้สื่อที่เรียกว่า	

“ภาษา”	เป็นเครือ่งมอืถ่ายทอดความรูสึ้กนกึคดิ	

ซึง่ปจจัยส�าคัญทีจ่ะท�าให้การติดต่อส่ือสารบรรลุผล

คือ	การใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง	เหมาะสม

รวมถึงมีมารยาทในการใช้ภาษาให้สอดคล้อง

ตามกาลเทศะและบริบทของสังคม

๑.๑ ความสําคัญของการใชภาษา

	 ภาษาในความหมายอย่างกว้าง	หมายถึง	กิริยาท่ีแสดงออกมาแล้วสามารถท�าความเข้าใจ

กันได้	ไม่ว่าจะเป็นระหว่างมนษุย์กบัมนษุย์	มนษุย์กบัสัตว์	หรอืสัตว์กบัสัตว์	ในทีน่ีข้อให้ความหมาย

ของค�าว่า	“ภาษา”	ที่ใช้ในชีวิตประจ�าวันว่า	หมายถึง	ถ้อยค�าที่ใช้พูดหรือเขียนที่มนุษย์เลือกใช้

เพื่อสื่อความเข้าใจกันในเรื่องต่าง	ๆ 	การใช้ภาษาจึงมีความส�าคัญทั้งด้านการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

ในการด�าเนนิชวีติและด้านการสือ่สารเพ่ือกจิธรุะในงานอาชพี	สามารถสรปุความส�าคญัของการใช้

ภาษาได้	ดังนี้

เปนเครื�องมือในการด�ารงชีวิต

มนุษย ์ใช ้ภำษำเพื่อติดต ่อสื่อสำร

ระหว่ำงกัน	ภำษำจึงเปรียบเสมือน

ส่ือกลำงที่ใช้ท�ำควำมเข้ำใจระหว่ำง

มนุษย์ทั้งในเชิงธุรกิจ	สังคม	และ

วัฒนธรรม

เปนเครื�องมือช่วยจรรโลงใจ

มนุษย์นิยมอ่ำนวรรณกรรมเพื่อสร้ำง

ควำมสขุ	ควำมผ่อนคลำย	เช่น	บทเพลง	

วรรณคดี	สำมำรถค�้ำจุนจิตใจไม่ให้ตก

ในอ�ำนำจฝ่ำยต�่ำ

เปนเครื�องมือแสวงหาความรู้

มนุษย์ใช้ภำษำในกำรแสวงหำควำมรู้

เพ่ือพัฒนำตนเอง	พัฒนำงำนอำชีพ	

และพัฒนำสังคมให้มีควำมเจริญ

รุ่งเรือง

๑. การสื�อสารกับงานอาชีพ

ค
ข

ชอ

เปนเครื�องมือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ของมนุษย์

มนุษย์ใช้ภำษำเพื่อสร้ำงปฏิสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่ำงกัน	ให้สำมำรถอยู่ร่วมกันอย่ำง

มีควำมสุข	อันจะส่งผลให้สังคมเกิด

ควำมสงบสุข

๒



๑.๒ หลักการใชภาษาในงานอาชีพ

	 ในการติดต่อสื่อสารจะต้องใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ	โดยภาษาสามารถจ�าแนกได้	๒	ประเภท	

ได้แก่	อวัจนภาษา	และวัจนภาษา	ซึ่งการใช้ภาษาในการประกอบอาชีพให้ประสบความส�าเร็จควร

ค�านึงถึงความถูกต้องตามหลักภาษาไทยและความเหมาะสม

๑)	ความถูกต้องตามหลักภาษาไทย	ในการสื่อสารผู้ส่งสารจ�าเป็นต้องใช้ถ้อยค�าให้ถูกต้อง

ตามหลักหรือโครงสร้างทางภาษาท้ังการออกเสียงและการเขียน	เพื่อให้ผู้รับสารเข้าใจได้ถูกต้อง	

ชัดเจน

การออกเสยีงค�าให้ถกูต้องตามหลกัภาษา	ช่วยให้สามารถ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น

	 	 	 ในภาษาไทยมีค�าภาษาต่างประเทศปะปนอยู่จ�านวนมาก	บางค�าอ่านอย่างภาษาไทย

บางค�าอ่านตามลักษณะของภาษาเดิม	ผู้ที่จะอ่านออกเสียงจึงต้องศึกษาหลักเกณฑ์และเหตุผล

ประกอบ	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้

การออกเสียงถ้อยค�าให้ถูกต้อง

ล อ ง

พ ร า ย
ส ร ะ

ร อ ง

	 อักษรควบ	 คือ	 ค�ำที่ใช้พยัญชนะต้น	 ๒	 ตัว	 เขียนเรียงติดกันและใช้สระตัวเดียวกัน	 โดยเสียง

วรรณยุกต์จะผันตำมเสียงพยัญชนะต้นตัวหน้ำ	อักษรควบออกเสียงได้	๒	แบบ	ดังนี้

การออกเสียงอักษรควบ

อ่ำนอย่ำงอักษรควบแท อ่ำนอย่ำงอักษรควบไม่แท

คือ	อ่ำนออกเสียงพยัญชนะต้นตัวแรกและ

ตวัทีส่องควบพร้อมกนั	เช่น	กรอง	ขรุขระ	เปรม	

พรำย	กล�้ำกลืน	ขลำด	คลอง	ปลด	พลำด	

แกว่ง	กวำด	ขวำน	ควัน	จันทรำ	นิทรำ

คือ	อ่ำนออกเสียงพยัญชนะต้นตัวแรกเพียงตัวเดียว

ไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวที่สอง	เช่น	จริง	สระ	เศร้ำ

หรือบำงค�ำอำจออกเสียงเป็นเสียงพยัญชนะตัวอื่น	เช่น	

ทรง	ทรัพย์	นกอินทรี	(ออกเป็นเสียง	ซ)

การออกเสียง ร ล 

	 ต้องอ่ำนตัว	ร	และ	ล	ให้ถูกต้อง	ไม่อ่ำน	

ร	เป็น	ล	หรือ	ล	เป็น	ร	เพรำะจะท�ำให้ควำม

หมำยผิดไป	โดยเสียง	ร	จะใช้ปลำยลิ้นสะบัด

ผ่ำนปุ่มเหงอืกอย่ำงรวดเรว็เพยีงครัง้เดยีว	เช่น

รกัเรยีน	รุง่เรอืง	ส่วนเสยีง	ล	จะใช้ลิน้ส่วนหน้ำ

และส่วนปลำยกกัลมตรงช่องกลำงปำกระหว่ำง

ฟนและปุ่มเหงือกโดยปล่อยช่องข้ำงๆ	 ลิ้นไว้

เพื่อให้ลมผ่ำนออกมำ	เช่น	ลอย	ลม	โอฬำร

๓



การเขียนให้ถูกต้อง
ก า ม ะ ล อ

	 	 	 ระบบการเขียนภาษาไทยต้องใช้ตัวอักษรแทนเสียง	๓	ประเภท	คือ	สระ	พยัญชนะ 

และวรรณยุกต์	ในการเขียนค�าให้ถูกต้อง	ผู้เขียนจึงจ�าเป็นต้องศึกษาเรื่องการใช้สระ	พยัญชนะ 

และวรรณยุกต	์ให้ถูกต้อง	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

	 อักษรน�ำ	 คือ	 ค�ำที่ใช้อักษรสูงหรืออักษรกลำงน�ำอักษรต�่ำเดี่ยว	 โดยให้อ่ำนออกเสียงวรรณยุกต์

ผันตำมเสียงพยัญชนะตัวหน้ำ	ซึ่งมีรำยละเอียด	ดังนี้

อ และ ห 

น�ำอักษรต�่ำเดี่ยว

อักษรสูง 

น�ำอักษรต�่ำเดี่ยว

อักษรกลำง

น�ำอักษรต�่ำเดี่ยว

ค�ำยืมจำก

ภำษำบำลีสันสกฤต

ไม่ออกเสียง	 อ	หรือ	 ห	

แต่ยังคงผันวรรณยุกต์

ตำม เ สี ย งพ ยัญชนะ	

ตัวหนำ้อยู	่เช่น	อย่ำ	อยู่	

อยำ่ง	อยำก	หยด	เหงำ	

หญ้ำ

ต้องผันเสียงวรรณยุกต์

ให ้สู งตำมพยัญชนะ	

ตัวหนำ้	 เหมือนกับมี	ห	

น�ำค�ำหลัง	เช่น	

ผนัง	(ผะ	-	หนัง)	

สงวน	(สะ	-	หงวน)

ต้องผันเสียงวรรณยุกต์

ตำม เสี ย งพยัญชนะ	

ตัวหน้ำเหมือนกับมี	 ห	

น�ำค�ำหลัง	เช่น	

ตลบ	(ตะ	-	หลบ)	

จริต	(จะ	-	หริด)

ค�ำที่มำจำกภำษำบำลี

สันสกฤตที่ไม่ได้มีรูปค�ำ	

แบบอักษรน�ำ	 แต่อนุโลม

ให้อ่ำนแบบอักษรน�ำ	 เช่น	

ดิลก	(ดิ	-	หลก)	

กิเลส	(กิ	-	เหลด)	

สลำตัน	(สะ	-	หลำ	-	ตัน)

การออกเสียงอักษรน�า

	 กำรใช้สระในกำรเขียนค�ำที่ปรำกฏในภำษำไทยมีหลักกำร	ดังนี้

การใช้สระ

ค�ำท่ีประวสิรรชนย์ี	ค�ำทีป่ระวสิรรชนย์ี	คือ	ค�ำทีอ่อกเสยีง	อะ	และปรำกฏรปูสระ	-ะ	ซึง่จะพบกำรใช้	ดงันี้

ค�ำพยำงค์เดียวที่ออกเสียงสระ	อะ	เช่น	นะ	คะ	จะ

พยำงค์ทำ้ยของค�ำที่ออกเสียงสระ	อะ	เช่น	ศิลปะ	ธุระ	ลักษณะ

ค�ำที่พยำงค์หน้ำออกเสียง	กระ	ประ	เช่น	กระษัย	ประณีต	ประมำท

ค�ำที่พยำงค์หน้ำออกเสียง	ระ	เช่น	ระเบียน	ระบ�ำ	ระมำด

ค�ำยืมภำษำจีน	ญี่ปุ่น	ชวำ	เช่น	บะหมี่	ก�ำมะลอ	ประไหมสุหร	ีบะจ่ำง

ค�ำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ ค�ำที่ไม่ประวิสรรชนีย	์คือ	ค�ำที่ออกเสียง	อะ	แต่ไม่ปรำกฏรูปสระ	-ะ	ซึ่งจะพบ	

กำรใช้	ดังนี้

ค�ำที่เป็นพยัญชนะโดดๆ	เช่น	ณ	ธ	ฯพณฯ

ค�ำยืมภำษำบำลีสันสกฤตที่พยัญชนะต้นออกเสียง	อะ	เช่น	ลดำ	อนงค์	นภำ

ค�ำยืมภำษำอื่นที่ออกเสียง	อะ	ระหว่ำงค�ำ	เช่น	สวีเดน	พลำสติก	ไอศกรีม
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เสียงแม่	กก		 ใช้ตัว	ก	ข	ค	ฆ	เป็นตัวสะกด	เช่น	หัก	สุข	โรค	เมฆ

เสียงแม่	กด		 ใช้ตัว	ด	ต	จ	ช	ซ	ฎ	ฏ	ฐ	ฑ	ฒ	ถ	ท	ธ	ศ	ษ	ส	เป็นตัวสะกด	เช่น	หัด	จิต	กิจ	รำช	

	 	 ก๊ำซ	กฎเกณฑ์	ปรำกฏ	อิฐ	ครุฑ	รถ	บำท	อำพำธ	อำกำศ	โอกำส

เสียงแม่	กบ		 ใช้ตัว	บ	ป	พ	ภ	เป็นตัวสะกด	เช่น	กบ	บำป	ภำพ	ลำภ

เสียงแม่	กง		 ใช้ตัว	ง	เป็นตัวสะกด	

	 	 เช่น	แรง	สูง	ขิง

เสียงแม่	กน		 ใช้ตัว	น	ญ	ณ	ร	ล	ฬ	

	 	 เป็นตัวสะกด	เช่น	เดิน	หำญ	

	 	 คุณ	จร	ขำล	กำฬ

เสียงแม่	กม		 ใช้ตัว	ม	เป็นตัวสะกด	

	 	 เช่น	ลม	ชำม	เดิม

เสียงแม่	เกย		 ใช้ตัว	ย	เป็นตัวสะกด

	 	 เช่น	สวย	ยำย	เฉย

เสียงแม่	เกอว	ใช้ตัว	ว	เป็นตัวสะกด

	 	 เช่น	หิว	ขำว	เรียว

ทักษะอาชีพ

พิธีกร
	 อำชีพพิธีกร	เป็นอำชีพที่ต้องมีควำมรู ้

เกี่ยวกับกำรใช้ภำษำในกำรพูด	คือ	ใช้ภำษำ

ให้ถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์	ออกเสียง

อักษรควบให้ชัดเจน	นอกจำกนี้	ยังต้องมี

ไหวพริบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ไม่ให้เกิด

ควำมวุ่นวำยได้ทันท่วงที

กำรใช -ำ		 จะใช้กับค�ำไทยทั่วไป	เช่น	ด�ำ	น�ำ	หรืออำจใช้กับค�ำแผลงที่เป็นค�ำยืมภำษำเขมร

	 	 เช่น	เกิด	เป็น	ก�ำเนิด	อำจ	เป็น	อ�ำนำจ

กำรใช -ัม		 จะใช้กับค�ำยืมที่มำจำกภำษำอื่น	เช่น	คัมภีร์	สัมผัส	คอลัมน์

กำรใช -รรม		 จะใช้กับค�ำยืมที่มำจำก	-รฺม	ในภำษำสันสกฤต	เช่น	ธรรม	กรรม

	 กำรใช้พยัญชนะในกำรเขียนค�ำที่ปรำกฏในภำษำไทยมีหลักกำร	ดังนี้

การใช้พยัญชนะ

กำรใช ศ ษ ส ค�ำที่ปรำกฏกำรใช้	ศ	ษ	ส	มีแนวทำงกำรสังเกต	ดังนี้

ค�ำโดยทั่วไปใช้ตัว	ส	เป็นพยัญชนะต้น	เช่น	สำว	สวย	เสื้อ

ใช้	ศ	น�ำพยัญชนะวรรค	จ	คือ	จ	ฉ	ช	ญ	เช่น	อัศจรรย์	พฤศจิกำยน

ใช้	ษ	น�ำพยัญชนะวรรค	ฎ	คือ	ฎ	ฏ	ฐ	ฑ	ฒ	ณ	เช่น	รำษฎร	เชษฐำ	ลักษณะ

ใช้	ส	น�ำพยัญชนะวรรค	ต	คือ	ด	ต	ถ	ท	ธ	น	เช่น	อัสดง	อำสนะ

กำรใชตัวสะกด ตัวสะกด	คือ	รูปพยัญชนะที่ประกอบอยู่หลังสระ	และปรำกฏท้ำยพยำงค์

ซึ่งสำมำรถจ�ำแนกตำมเสียงสะกดได้	ดังนี้

๕



	 ภาษาไทยมีเอกลักษณ์ท่ีท�าให้แตกต่างจากภาษาอื่น	ๆ 	 นั่นคือ	 เสียงวรรณยุกต์	 วรรณยุกต์

ท�าให้ภาษาไทยมคี�าทีห่ลากหลายไว้	ใช้	ท้ังยงัท�าให้เกดิเสยีงสงูต�า่ซึง่เป็นผลดต่ีอการแต่งค�าประพนัธ์	

เพราะเสียงที่แตกต่างกันเป็นสิ่งที่ท�าให้ค�าประพันธ์ไพเราะ	และยังเอื้อต่อการเลียนเสียงธรรมชาติ

ที่กวีนิยมน�ามาใช้ในการแต่งค�าประพันธ์

	 	 กำรใช้วรรณยุกต์ในกำรเขียนค�ำ	ขึ้นอยู่กับหลักกำรผันวรรณยุกต	์โดยต้องค�ำนึงถึงหมู่อักษรของ

พยัญชนะต้น	 ลักษณะพยำงค์ค�ำเป็นค�ำตำย	 และสระเสียงสั้นหรือยำวของพยำงค์ท่ีเป็นค�ำตำยน้ัน		

ซึ่งสำมำรถแสดงข้อสังเกตพื้นฐำนได้	ดังนี้

การใช้วรรณยุกต์

กำรผันอักษรกลำง

•	 	อักษรกลำงค�ำเป็น	ผันได้	๕	เสียง	พื้นเสียงเป็นเสียงสำมัญ	อีก	๔	เสียง	จะมีรูปวรรณยุกต์กับเสียง

วรรณยุกต์ตรงกัน	 คือ	 ใส่รูปวรรณยุกต์เอกจะผันเป็นเสียงเอก	 ใส่รูปวรรณยุกต์โทจะผันเป็น	

เสียงโท	 ใส่รูปวรรณยุกต์ตรีจะผันเป็นเสียงตร	ี และใส่รูปวรรณยุกต์จัตวำจะผันเป็นเสียงจัตวำ	 เช่น	

ปำ	ปำ่	ปำ้	ป๊ำ	ป๋ำ

•			อักษรกลำงค�ำตำย	 ผันได้	 ๔	 เสียง	 พื้นเสียงเป็นเสียงเอก	 อีก	 ๓	 เสียง	 จะมีรูปวรรณยุกต์กับเสียง

วรรณยกุต์ตรงกนั	คอื	ใส่รูปวรรณยกุต์โทจะผนัเป็นเสยีงโท	ใส่รปูวรรณยกุต์ตรจีะผนัเป็นเสยีงตร	ีและ

ใส่รูปวรรณยุกต์จัตวำจะผันเป็นเสียงจัตวำ	เช่น	จะ	จ้ะ	จ๊ะ	จ๋ะ

กำรผันอักษรสูง

•	 	อักษรสูงค�ำเป็น	 ผันได้	 ๓	 เสียง	 พื้นเสียงเป็นเสียงจัตวำ	 อีก	 ๒	 เสียง	 จะมีรูปวรรณยุกต์กับเสียง

วรรณยุกต์ตรงกัน	 คือ	 ใส่รูปวรรณยุกต์เอกจะผันเป็นเสียงเอก	 และใส่รูปวรรณยุกต์โทจะผันเป็น	

เสียงโท	เช่น	ฝำ	ฝ่ำ	ฝ้ำ

•	 อักษรสูงค�ำตำย	 ผันได้	 ๒	 เสียง	 พื้นเสียงเป็นเสียงเอก	 อีก	 ๑	 เสียง	 ใส่รูปวรรณยุกต์โทจะผัน	

	 เป็นเสียงโท	เช่น	ผิด	ผิ้ด

กำรผันอักษรต�่ำ

•	 	อักษรต�่ำค�ำเป็น	 ผันได้	 ๓	 เสียง	 พื้นเสียงเป็นเสียงสำมัญ	 อีก	 ๒	 เสียง	 คือ	 ใส่รูปวรรณยุกต์เอก	

จะผันเป็นเสียงโท	และใส่รูปวรรณยุกต์โทจะผันเป็นเสียงตร	ีเช่น	นำ	นำ่	น้ำ

•			อักษรต�่ำค�ำตำย	สระเสียงสั้น	ผันได้	๓	เสียง	พื้นเสียงเป็นเสียงตร	ีอีก	๒	เสียง	คือ	ใส่รูปวรรณยุกต์

เอกจะผันเป็นเสียงโท	และใส่รูปวรรณยุกต์จัตวำจะผันเป็นเสียงจัตวำ	เช่น	คะ	ค่ะ	ค๋ะ	 (ใช้ขึ้นต้น

ประโยคค�ำถำมที่แสดงอำกำรแปลกใจ)

•			อักษรต�่ำค�ำตำย	 สระเสียงยำว	 ผันได้	 ๒	 เสียง	 พื้นเสียงเป็นเสียงโท	 และอีก	 ๑	 เสียง	 คือ	 ใส่รูป

วรรณยุกต์โทจะผันเป็นเสียงตรี	เช่น	ฟำด	ฟ้ำด
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๑.๓ การพัฒนาภาษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

	 การพัฒนาทักษะทางภาษา	สามารถพัฒนาได้	๒	ทาง	คือ	พัฒนาทักษะด้านการรับสาร

และพัฒนาทักษะด้านการส่งสาร

๑)	การพัฒนาทักษะด้านการรับสาร	 ในกระบวนการสื่อสาร	การรับสาร	ถือเป็นส่วนส�าคัญ

ในการได้รับความรู้หรือข้อมูลต่าง	ๆ

กำรฟงและดูเป็นทักษะทำงภำษำท่ีมนุษย์ใช้กัน

อย่ำงแพร่หลำยมำกที่สุด	 ซ่ึงเกิดจำกกำรรับรู้

ควำมหมำยของเสียงและภำพผ่ำนทำงประสำท

หูและประสำทตำ

กำรฟงและดูสำมำรถฝกฝนได้	ดังนี้

•	 	ฟงและดูเร่ืองท่ีไม่ยำกและยำวเกินไป

•	 	เลือกเร่ืองท่ีมีสำระประโยชน์

•	 	บันทึกเร่ืองท่ีได้ฟงโดยจับประเด็นส�ำคัญ	แล้ว

เพิ่มข้อสังเกตหรือข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

•	 สนทนำแลกเปล่ียนเร่ืองท่ีได้ฟงและดูกับผู้อ่ืน	

เพื่อตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรฟง

กำรอ่ำนเป็นทักษะกำรแปลควำมหมำย	 หรือ

กำรท�ำควำมเข้ำใจกับสิ่งที่เป็นลำยลักษณ์อักษร

ทั้งตัวหนังสือ	รูปภำพ	สัญลักษณ์ต่ำงๆ	รวมถึง

สิ่งแวดล้อมที่มีควำมหมำยร่วมกับข้อควำม

ลำยลักษณ์นั้นด้วย

กำรอ่ำนสำมำรถฝกฝนได้	ดังนี้

•	 	ต้ังใจอ่ำนอย่ำงมีสมำธิ

•	 	จับใจควำมส�ำคัญของเร่ืองท่ีอ่ำน

•	 	หม่ันแสวงหำควำมรู้ทำงภำษำ	 เช่น	 กำรใช้

ถ้อยค�ำ	ส�ำนวนภำษำ

•	 	จดควำมรู้หรือประเด็นส�ำคัญท่ีได้จำกกำรอ่ำน

•	 	หำโอกำสสนทนำกับผู้รู้หรือนักอ่ำนด้วยกัน	

เพื่อจะได้เพิ่มพูนองค์ควำมรู้ให้มำกขึ้น

การพัฒนาทักษะด้านการฟงและดู

การพัฒนาทักษะด้านการอ่าน

๗



๑.๔ มารยาทการใชภาษาในงานอาชีพ

	 มารยาท	หมายถึง	กิริยา	วาจาที่เหมาะสมตามคตินิยม	สามารถจ�าแนกได้	๒	ลักษณะ	คือ

๑)	มารยาทด้านอวัจนภาษา	เป็นการแสดงออกซึ่งกิริยา	ท่าทางที่เรียบร้อยเหมาะสมตาม

กาลเทศะและโอกาส	โดยสามารถสรุปแนวทางได้	ดังนี้

	 ๒)	การพัฒนาทักษะด้านการสงสาร	เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดให้ผู้อื่นรับรู้

แต่งกายสุภาพ
แต่งให้เหมำะสมกับกำลเทศะ	กลุ่มผู้ฟง	และเรื่องที่จะพูด

ทรงตัวให้สง่างาม
ยืน	นั่ง	หรือทรงตัวให้สง่ำงำม	เป็นธรรมชำติ

แสดงท่าทางอ่อนน้อม
ยิ้มแย้ม	แจ่มใส	แสดงออกด้วยท่ำทำงที่เป็นมิตร

กำรเขียนเป ็นกำรส ่งสำรไปยังผู ้อ ่ำน	 โดย

แสดงออกมำเป็นข้อควำม	 เพื่อให้ผู้อ่ำนเข้ำใจ

ควำมรู้สึกนึกคิดของผู้เขียน

กำรเขียนสำมำรถฝกฝนได้	ดังนี้

•	 	ใช้ส�ำนวนภำษำให้เหมำะสมกับเร่ืองและระดับ

ของผู้รับสำร

•	 	ศึกษำหลักกำรเขียนต่ำงๆ	 แล้วฝกฝนให้เกิด

ควำมช�ำนำญ

•	 	อ่ำนทบทวน	เพ่ือหำจุดบกพร่องและแก้ไข

การพัฒนาทักษะด้านการพูด

การพัฒนาทักษะด้านการเขียน

กำรพูดเป็นกำรส่งสำรโดยใช้ท้ังเสียงและกิริยำ

ท่ำทำงประกอบกันเพื่อสื่อควำมหมำย

กำรพูดสำมำรถฝกฝนได้	ดังนี้

•	 เลือกใช้ค�ำพูดให้เหมำะสมกับระดับผู้ฟง

•	 	กล่ำวให้เห็นควำมส�ำคัญของเร่ืองท่ีจะพูด

•	 	สรุปเน้ือหำให้เช่ือมโยงสัมพันธ์กัน

๘



 ๒)	มารยาทด้านวัจนภาษา	เป็นการแสดงออกทางค�าพูด	หรือการเขียนบันทึกข้อความเป็น

ลายลักษณ์อักษร	ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องแสดงออกอย่างระมัดระวัง	รอบคอบ	และเหมาะสม	เพื่อสร้าง

ความน่าเชื่อถือและความประทับใจให้การพูดหรือเขียนประสบผลส�าเร็จ	โดยจะสามารถสรุป

แนวทางได	้ดังนี้

คิดให้รอบคอบก่อนพูดและเขียน	

โดยเฉพำะกำรพูด	ต้องรู้จักระงับอำรมณ์	ไม่โมโหง่ำย	หรือใช้อำรมณ์รุนแรง

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ ใช้ถ้อยค�าที่สุภาพ	

ไม่ใช้ถ้อยค�ำที่ก้ำวรำ้วหรือถ้อยค�ำที่มีผลกระทบในทำงลบต่อควำมรู้สึกของผู้รับสำร

ออกเสียงให้ชัดเจน

รักษำระดับควำมดังของเสียงและอัตรำเร็วในกำรออกเสียงให้สม�่ำเสมอ	โดยให้สอดคล้อง

เหมำะสมกับเรื่องที่จะน�ำเสนอ

มีความสามารถทางภาษา

ใช้ส�ำนวนภำษำได้ถูกต้อง	เหมำะสม	และแสดงถึงควำมคิดสร้ำงสรรค์
ก

ขด
ส

ง
จ

อ

ช ค

๑.	การรู้หลักเกณฑ์และวิธีออกเสียงค�า	มีประโยชน์ต่อการใช้ภาษาอย่างไร

๒.	การมีรสนิยมด	ีจะส่งผลดีต่อการสื่อสารอย่างไร

๓.	การพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการรับสารมีความส�าคัญต่อการพัฒนาอาชีพอย่างไร

๔.	จงยกตัวอย่างสถานการณ์ในการใช้ระดับภาษาทั้ง	๓	ระดับ	ระดับละ	๒	สถานการณ์

๕.	ผู้ที่มีมารยาทด้านอวัจนภาษามีลักษณะอย่างไร

ชวน คิด
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	 การติดต่อส่ือสารในงานอาชีพกับบุคคล

ต่าง	ๆ 	 ท้ังภายในองค์กรและภายนอกองค์กร	

ต้องค�านึงถึงการใช้ส�านวนภาษาหรือถ้อยค�าให้

เหมาะสมกบัระดับฐานะของบคุคล	เพ่ือเป็นการ

ยกย่องให้เกียรติ	โดยอาจพิจารณาจากวัยวุฒิ	

คุณวุฒิ	ต�าแหน่ง	หน้าที่การงาน	ฐานะ	และ

หน้าที่ทางสังคม	รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้ส่งสารกับบุคคลผู้รับสารนั้น

	 	 การสื่อสารที่ดีภายในองค์กรจะช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร	และเป็น

ส่ิงที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพในการท�างาน		ดังนั้น	เพื่อ

ให้การท�างานบรรลุเปาหมาย	การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในฝายต่าง	ๆ 	จะต้องเป็นไปอย่าง

คล่องตัว	จนเกิดความเข้าใจที่สอดคล้องตรงกัน	และเกิดความร่วมมือและการประสานงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ

๑)	การสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาสูผู้ปฏิบัติงาน

๒.   ทักษะการสื�อสาร
ในงานอาชีพ

สถานการณ์ หัวหน้าก�าลังมอบหมายงานให้แก่ลูกน้อง

	 กำรสือ่สำรจำกผูบ้งัคบับญัชำมำสูผู่ป้ฏบิติังำน

หรือกำรสื่อสำรจำกบนลงล่ำง	 เป็นกำรสื่อสำรใน

ลักษณะของกำรสั่งงำน	 เช่น	 กำรมอบหมำยงำน	

กำรก�ำหนดประชุม	 ในปจจุบันกำรพูดสื่อสำรจำก

บนลงล่ำงท่ีผู้บริหำรนิยมใช้	 คือ	 กำรประชุมงำน	

เพื่อให้บุคลำกรเห็นควำมสัมพันธ์ว่ำงำนของตน

มีควำมส�ำคัญต่อแผนงำนขององค์กร	 เพื่อจะได้

ช่วยกันสร้ำงสรรค์และพัฒนำผลงำนให้ดีขึ้น

ได้ค่ะ	ดิฉันจะรีบ
ด�ำเนินกำรค่ะ

ผมขอสรปุอย่ำงนีน้ะครับ

คุณวำสนำคุณกลับไป

หำรือกันในทีม	เรื่อง

รูปแบบกำรจัดกิจกรรม

เพื่อโฆษณำสินค้ำ

ตัวใหม่ของเรำ

๑๐
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