
ค ณุข ัดจ ังหวะ "ผ  ูอ ื น" ก อนท  ีพวกเขาจะแสดง
ความค ดิเห น็ของพวกเขาจนจบ

ค ณุม กัจะพ ดูว า "ฉ นัเคยได ย นิมาหมดแล ว" 
อย างฉ บัพล นั เพ ื อลงความเห น็หร อืต ดับท

ค ณุม กัจะพ ดูว า "ค ณุสามารถทำได ด กีว าน  ีไหม?" 
เพ  ือแสดงให ผ  ูอ  ืนเห น็ว า "ค ณุร ู มากกว า" หร อื 
"เก งกว าผ ู อ  ืน"

ค ณุม ักจะพ ดูว า "หย ุดพ ูดแล วฟ งันะ"

ค ณุฟ งัแต ต วัค ณุเองและเอาแต ค ดิเก  ียวก บั
ส ิ งท  ีค ณุเพ  ิงจะพ ดูออกไป

เวลาฟ ังใครพ ดู ม ักจะอย  ูห างๆ 
หล ังห อง อ านหน งัส อืพ มิพ 

6 ส ญัญาณอ นัตราย
(การฟ งัท ี ล มเหลว)

ส ุ (ฟ ัง)
จ  ิ(ค ดิ)

ป  ุ(ถาม)

ล ิ (เข ียน)
ห ัวใจ "น กัปราชฎ "

นำไปใช 

พ จิารณา

ทำความเข าใจ

ร บัร  ู

ห ู

เส ียง(สาร)กระบวนการฟ งั
(process)

เพ  ิมพ นูความร  ูและประสบการณ 

พ ฒันาท กัษะด านต างๆ

ได เห ็นช องทางท  ีเอ  ือประโยชน ให ก บัต วัเอง
จากม มุมองท  ีหลากหลาย

สร างความบ นัเท งิ เก ดิความจรรโลงใจ

สร างความส มัพ ันธ อ นัด ี เข าอกเข าใจผ  ูอ  ืน

ทำไมต องฟ ัง
(WHY?)

ฟ งัแบบขอไปท ี
ม ีพ ื นฐานเร  ืองท  ีจะฟ งั

ละท ิ งอคต ิท ี ม ี

เล อืกน  ังแถวหน า

ทำการจดบ นัท กึ

ฟ งัอย างกระต อืร อืร น

สนใจผ  ูพ ดู

ฟ งัเพ  ือความเข าใจ

ระด บัการฟ ัง

ความไม พร อมของร างกาย

ทำต วัเป น็น ักว เิคราะห ว ิจารณ ท  ีไร สาระ

ม อีคต ิก บัผ  ูพ ดูหร ือส ิ งท  ีฟ งั

ชอบคาดเดาและม คีวามเช ื อท  ีผ ดิๆ 

เล ือกฟ งัเฉพาะเร  ืองท ี ชอบ
สาเหต ุท ี มาจากต ัวผ  ูฟ ัง

พ ดูเร ว็

การใช ถ อยคำ สำนวน ภาษา
ระด ับเส ียงท ี ด ังหร ือ
ค อยจนเก นิไป

สาเหต ทุ  ีมาจากต ัวผ  ูพ ูด

เส ยีงรบกวนต างๆ

กล ิ นไม พ งึประสงค 

ส ิ งท ี อย  ูรอบๆ ต ัว

โต ะเก าอ ี ท  ีใช และการจ ัดวาง

สาเหต มุาจากส  ิงแวดล อม

สาเหต ุท  ีทำให การฟ งัได ไม ด ี

เตร ยีมความพร อม

การด แูลร กัษาช องห ูอย างง ายๆ

หาผลท  ีคาดว าจะได ร บั

กำหนดผลท  ีสามารถ
ว ดัได จากการฟ งั

เข ยีนคำง าย อ านเข าใจ

เข ียนว ตัถ ุประสงค ของการฟ ังแต ละคร  ัง

ต  ังสมาธ ใิห แน วแน และม  ันคงตลอดการฟ งั

ปฏ บิ ตั กิารก อนฟ งั

เป ดิใจกว างแต ต องร บัฟ งัอย างม เีหต ุผล

หาประโยชน ท  ีจะได จากการฟ ัง

โต ตอบผ ู พ ดูตามความเหมาะสม

ร  ูจ กัจดโน ต

ห ดัจ บัประเด ็นท  ีสำค ัญ
และสารท  ีแฝงมา

ปฏ บิ ตั กิารระหว างฟ งั

ประเม นิค ณุค าและประโยชน จากส  ิงท  ีฟ งั

ปฏ ิบ ัต กิารหล งัฟ งั

พ ฒันาท กัษะการฟ ัง
ด วยต วัค ณุเอง

อ ัจฉร ิยะฉลาดฟ ัง
(Listening 
Genius)

Listen : ฟ งัว าเขาพ ดูอะไร?

Understand : 
ทำความเข าใจในส  ิงท  ีได ฟ ัง

Consider : 

พ จิารณาส ิ งท  ีฟ ัง
เพ  ือยอมร บั - ปฏ เิสธ
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