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บทที ่4

การฟังเพือ่การสือ่สารในองคก์ร



ความส าคญัของการฟังการส่ือสารในองคก์ร
• การฟังเป็นกระบวนการหนึ่งในการสือ่สารทีม่คีวามส าคญั

การฟังเป็นทกัษะการสื่อสารทีส่ าคญัต่อความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน

ทกัษะของพนักงานทีอ่งคก์รตอ้งการก็เกี่ยวขอ้งกับทกัษะการฟัง
ทกัษะการฟังยงัมปีระโยชน์ในดา้นการบรหิารดว้ย

ในทางตรงขา้ม หากผูป้ฏบิตังิานขาดทกัษะการฟังทีม่ปีระสทิธภิาพก็อาจ
ส่งผลเสยีต่อการปฏบิตังิานไดเ้ช่นกนั



การไดย้นิ (Hearing)

• กระบวนการทางสรีระ 

(physiological process)

• การได้ยินเป็นไปโดยอัตโนมัตโิดย

ไม่ต้องใช้ความพยายาม ใน

ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถปิดก้ัน

การได้ยินได้

การฟัง (Listening)

• ส่วนการฟังเป็นกระบวนการทาง

จิตวิทยา (phychological process)

• เป็นกระบวนการทางจิตวิทยาท่ีผูฟั้ง

มีความต้ังใจหรอืจดจ่อต่อเสยีง และ

เข้าใจความหมายของเสยีงท่ีไดย้ิน

การได้ยินกบัการฟัง



การได้ยินกบัการฟัง

การได้ยนิกบัการฟังจงึแตกต่างกนั มนุษยอ์าจได้ยนิเสยีงอะไรก็
ได้โดยไมไ่ด้ตัง้ใจฟัง และไมรู่ว้่าส ิง่ทีไ่ด้ยนินัน้คอือะไร ขณะทีก่าร
ฟังเป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้โดยความตัง้ใจทีจ่ะรบัฟังในรศัมทีี่
รูส้กึได้ โดยต้องใช้พลงังานหรอืความพยายามทีจ่ะเขา้ใจ

ประโยคทีว่่า “ฉันสะดุง้ตืน่เพราะเสยีงฟ้าผ่า” 
การสะดุง้ตืน่ในทีน้ี่เป็นเพราะ ฉัน
• “ไดย้นิ” เสยีงฟ้าผ่า หรือ 
• “ฟัง” เสียงฟ้าผ่า



กระบวนการฟัง
กระบวนการฟังมี 4 ขัน้ตอน ได้แก่ การได้ยินหรือการรบัรู้ การแปล
ความหมาย การประเมินและการตอบสนอง
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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการฟัง

• ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความสามารถในการฟังของแต่ละคนมี 3 ปัจจยั ได้แก่

ปัจจยัภายใน

ปัจจยัดา้นสิง่แวดล้อม

ปัจจยัดา้นปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคล



ปัจจยัภายใน
• การฟังเป็นการผสมผสานเสยีงและความหมายเขา้ดว้ยกัน โดยมเีงื่อนไขส าคญั

2 ประการ

• บางคนอาจไดย้นิน้อยกว่าปกตแิละบางคนอาจไดย้นิมากกว่าปกติ ถา้
กระบวนการในการรบัฟังมปีระสทิธภิาพต ่า ความสามารถในการฟังก็
ลดลง

ผู้ฟังต้องสามารถรบัรู้ในเสียงหรือค าพูดจากแหล่งสาร

• หากผู้ฟังขาดความหมายของเสยีงที่ได้ยนิจะท าให้ไม่รู้เร ือ่งที่อีกฝ่ายพูด เชน่ ถ้า
หากเราไม่ทราบความหมายของเสยีงพูดของนกัท่องเที่ยวต่างชาติ ความสามารถ
ในการฟังของเราก็ลดลงเพราะไม่เขา้ใจสิง่ทีเ่ขาพูด

ผู้ฟังจะต้องเข้าใจความหมายของเสียงที่ไดยิ้น



ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม
สภาพแวดล้อมทางการสอืสารมผีลต่อประสทิธภิาพในการฟัง มี 3 ประการ ไดแ้ก่

• ความสามารถในการฟังจะลดลง หากบุคคลได้รบัขอ้มูลมากเกนิไปหรอืน้อยเกนิไป
• ความแตกต่างของความเร็วในการพูดกบัการคดิ

ความสามารถในการฟัง

• สิง่รบกวน หมายถงึ เสยีงหรอืสิง่ทีเ่ขา้มาสอดแทรกขณะทีก่ าลังสนทนา
และไม่เกี่ยวขอ้งกับการสนทนา สิง่รบกวนเหล่าน้ีท าใหฟั้งไดไ้ม่ชัดเจน
ท าใหป้ระสทิธภิาพในการฟังลดลง

ส่ิงรบกวน

• บุคคลที่ท ำหนำ้ที่กลัน่กรองขอ้มูลภำยในองคก์ร จะกลัน่กรอง

ขอ้มูลที่จะส่งไปยงัผูบ้รหิำรหรอืผูบ้งัคบับญัชำ

บคุคลท่ีท าหน้าท่ีกลัน่กรองข้อมูล



ปัจจยัดา้นปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบุคคล
ปัจจยัด้านปฏสิมัพนัธ์ระหว่างบุคคลเป็นกระบวนการทางจติวทิยาที่เกดิข ึน้ในขณะที่ฟัง ได้แก่

• ความสนใจความคดิของตนเป็นหลกั เชื่อว่าความคดิของตนนัน้ดแีละ
ถูกตอ้งทีสุ่ด ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการฟัง ความรูส้กึยดึตวัเองเป็นหลักยงั
เกิดขึน้ไดใ้นกรณีทีเ่ราฟังคนอื่นพูดจนไดร้บัสารทีต่อ้งการแลว้ก็หยุดฟัง
ทนัที ท าใหร้บัสารไม่ครบถว้น

ความรู้สึกยึดตวัเองเป็นศนูยก์ลาง (self-centeredness)

• เกิดขึน้จากทีค่นเรามกัคาดการณ์ในใจก่อนทีจ่ะสื่อสารจรงิ ๆ ว่าอกีฝ่าย
จะมปีฏกิิรยิาอย่าง่ไร และวางแผนปรบัพฤตกิรรมการสื่อสารของตนเอง

ความรู้สึกป้องกนัตวัเอง (self protection) 



การเป็นผูฟั้งท่ีดี

การตัง้ใจฟัง
ฟังอยา่งมี
เป้าหมาย

ควบคุมอารมณ์
และความมอีคติ

อยา่ละเลย
ขอ้ความบางตอน

ที่คดิว่าไม่
น่าสนใจ

ฟังอยา่งเหน็
ดว้ย

จดบนัทกึเรือ่งที่
ฟัง

แสดงใหผู้พ้ดู
เหน็ว่าก าลงั
สนใจฟัง

ฟังใหเ้กดิ
ความคดิ

อดทนในการฟัง การถาม

• ผูฟั้งที่ดีควรมีคุณสมบติัดงัน้ี



การเป็นผูฟั้งท่ีดี
1.การต ัง้ใจฟัง

2.ฟังอย่างมเีป้าหมาย

3.ควบคุมอารมณแ์ละความมอีคติ

4.อย่าละเลยขอ้ความบางตอนทีค่ดิว่าไม่

น่าสนใจ

5.ใหฟั้งอย่างเห็นดว้ย



การเป็นผูฟั้งท่ีดี
6.จดบนัทกึเร ือ่งทีฟั่ง

7.แสดงใหผู้พู้ดเห็นว่าก าลงัสนใจฟัง

8.ฟังใหเ้กดิความคดิ

9.อดทนในการฟัง 

10.การถาม



กำรฟังท่ีมี

ประสิทธิ

ผล

การทวน
สรปุ

การแสดง
ความเขา้ใจ

การถาม
ค าถาม

การฟังท่ีมีประสิทธิผล
การฟังทีม่ปีระสทิธผิลหมายถงึพฤตกิรรมการฟังอย่างกระตอืรอืรน้
ดว้ย (active listening)

• การฟังอย่างกระตอืรอืรน้เป็นกระบวนการทีผู่ฟั้งส่งสญัญาณ
กลับไปใหผู้พู้ด

• ผูฟั้งจงึเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการสื่อสาร และมบีทบาทใน
การท าความเขา้ใจเน้ือหาทีไ่ดร้บั

• การฟังทีม่ปีระสทิธผิลจงึเป็นการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่าง
ผูพู้ดกับผูฟั้ง



การฟังทีม่ปีระสทิธผิล

• เป็นการอธบิายถงึสิง่ทีผู่ฟั้งคดิหรอืสรุปเน้ือหาทีไ่ดร้บั

ฟังดว้ยค าพูดของผูฟั้งเอง

1.การทวนสรุป

• เป็นการกล่าวถงึความรูส้กึทีไ่ดร้บัฟังดว้ยค าพูดของผู ้

พูดเอง ท าใหผู้พู้ดสามารถตรวจสอบว่าผูฟั้งเขา้ใจและ

รบัรูค้วามรูส้กึของเขาไดถู้กตอ้งหรอืไม่

2.การแสดงความเขา้ใจ

• เป็นการกระตุน้ใหผู้พู้ดไดอ้ธบิายความคดิและความรูส้กึ 

รวมถงึขอ้มูลเพิม่เตมิ ค าถามจะช่วยลดความไม่ชดัเจน

3.การถามค าถาม 



ประโยชน์จากการฟังที่มีประสิทธิผล

1.ดำ้นขอ้มูล

ข่ำวสำร

• กำรฟังอย่ำง

ตัง้ใจท ำให ้

ไดร้บัขอ้มลู

ชว่ยใหก้ำร

ตดัสนิใจและ

กำรจดักำร

ปัญหำตำ่ง ๆ 

ในกำรท ำงำน

เป็นไปอย่ำงมี

ประสทิธิภำพ

2.ดำ้น

ควำมคดิ

• กำรฟังทีด่ี

ชว่ยให ้

ผูฟ้ังไดร้บั

ควำมคดิ

ใหม่

3.ดำ้น

ควำม

เขำ้ใจ

• กำรฟัง

ท ำให ้

ผูฟ้ัง

เขำ้ใจสิง่

ต่ำง ๆ ได ้

ดขีึน้

4.ดำ้น

ควำม

รว่มมือจำก

ผูอ้ืน่



การ
เสแสร้ง
ตัง้ใจฟัง การฟัง

เฉพาะ
ข้อเท็จจริง
อย่างเดียว

การ
ขดัจงัหวะ

การตดัสินว่า
ในหวัข้อไม่
น่าสนใจก่อน

เร่ิมฟัง

การให้ความ
สนใจท่าทาง
ของผู้พดู
มากเกินไป

การปล่อยให้
ส่ิงอ่ืนมาดึง
ความสนใจ

นิสัยการฟังที่ควรหลีกเลี่ยง


