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บทที2่
การสนทนาแบบสุ ภาพในการทางาน
2.1 การสนทนา (Conversation)
การสนทนา คือ มนุษย์ทุกคนจาเป็ นต้องมีการติดต่อสื่ อสารซึ่ งกันและกัน เพื่อการถ่ายทอด
ความรู ้ และความคิ ด ความรู ้ สึ กให้ผูอ้ ื่ นได้รับรู ้ นั่นคื อ การพู ด และการพูดมี ความสาคัญต่อการ
ดาเนิ นชี วิต เพราะการพูดคือการติดต่อสื่ อสารจากคนหนึ่ งไปถึ งอีกคนหนึ่ ง และความสาคัญของ
การพูดคือการพูดแบบสุ ภาพแฝงไปกับการพูดด้วยและยังสามารถสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี ต่อกัน
เช่ นการทางาน และการเข้าร่ วมสังคม จาเป็ นต้องอาศัยจรรยามารยาท และคุ ณธรรมในการพูด ซึ่ ง
เวลาเราพูดเราควรคิดก่ อนพูดถาเราต้องพูดในที่ สาธารณะ และการพูดโดยมี จรรยามารยาทและ
คุณธรรม จึงเป็ นข้อดีในสังคมการทางานและสังคมในปั จจุบนั ได้อีกทางหนึ่ง และมารยาทในการ
พูด หมายถึง ผูพ้ ูดจะต้องมีกิริยาวาจาเรี ยบร้ อย ท่าทางสง่า อ่อนโยน หน้าตายิม้ แย้มแจ่มใส ไม่ใช้
ท่าทางการประกอบคาพูดมากจนเกินไป เพื่อสร้างให้ผูฟ้ ั งเกิดความเชื่ อถือผูพ้ ูดได้มากขึ้น มารยาท
คือ การแสดงออกโดยการที่ เราได้รับการอบรม ไม่ไ ด้ติดตัวมาแต่ เกิ ด แต่ได้มาจากสิ่ งแวดล้อม
การศึกษา สังคม ซึ่ งจะทาให้จะมีความสุ ภาพ และมีความสารวมมากขึ้น ถ้าเรามีความสุ ภาพจะทา
ให้เรามีความมัน่ ใจในตัวเองมากขึ้น เวลาเราทาอะไรเราจะมีความเชื่อมัน่ ในตัวเองมากกว่าคนอื่นๆ
การพูดแบบมืออาชีพ คือ คุณการที่ผพู ้ ูดใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม พูดถูกกาลเทศะ พูดจาไพเราะ น่า
ฟั ง และพูดจากเรื่ องใกล้ตวั ออกไปจนไกลตัว และถ้าการพูดเรื่ องที่เราไม่เข้าใจแบบลึ กซึ้ ง จะขาด
พลังในการพูดเรื่ องนั้นๆ และรู ้ สึกไม่มนั่ ใจ ประหม่า และไม่สบความสาเร็ จในการพูดเรื่ องนั้น สิ่ ง
สาคัญในการพูดอย่างหนึ่งคือ บุคลิกภาพของตัวเรา และการใช้น้ าเสี ยงในการพูด
มารยาทในการพูดที่ดี คือ ผูพ้ ูดต้องพูดตามสถานภาพผูฟ้ ั ง เช่ นการพูดกับ ผูใ้ หญ่ รุ่ นเดี ยวกัน หรื อ
คนที่เด็กกว่า และผูพ้ ูดต้องใช้คาพูดที่สุภาพและให้เกียรติผฟู ้ ัง ใช่เสี ยงดุดนั หรื อหยาบคาย
รู ปแบบการสนทนาของพนักงาน
พูดด้วยน้ าเสี ยงที่ ชัดเจน คื อ การสนทนากับลู กค้าเราจะต้องใช้น้ าเสี ยงในการสนทนาที่
ชัดเจน และแสดงถึงความมัน่ ใจ และจะทาให้ลูกค้ารู ้สึกมัน่ ใจในการรับทราบข้อมูลที่เราสื่ อสารไป
เลือกใช้คาพูดเชิงบวก คือ เราจะเลือกตอบคาถามกับลูกค้าในเชิ งบวก รับฟั งปั ญหาของลู กค้า และ
หาทางแก้ไ ขให้ ก ับ ลู ก ค้า เราจะไม่ พู ดเชิ ง ลบกับ ลู ก ค้า เช่ น การปฏิ เสธ หรื อ การปฏิ เ สธความ
รับผิดชอบ และการบริ การที่ดีจะต้องเลี่ยงคาพูดที่อาจจะทาให้ลูกค้าเกิดทัศนะคติดา้ นลบกับองค์กร
และตัวผูใ้ ห้บริ การและหากทาตามที่ลูกค้าต้องการไม่ได้ ควรให้ขอ้ มูลทางเลื อกกับลู กค้า เพื่อเป็ น
การแก้ไขปั ญหาและยังคงสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับองค์กร
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การควบคุมอารมณ์ คือ การทางานบริ การเป็ นการทางานที่ตอ้ งสามารถควบคุมอารมณ์ขณะสนทนา
ได้ดี และหากผูบ้ ริ การไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ ลูกค้าจะรับรู ้จากน้ าเสี ยงที่ให้บริ การ ซึ่ งนามาสู่
การร้องเรี ยนรู ้ให้บริ การได้สรรพนามการเรี ยกลูกค้าการสนทนากับลูกค้า คือ ผูใ้ ห้บริ การมักจะเรี ยก
สรรพนามของลูกค้า ตามความคุน้ ชิ น ของตัวเราเอง จากการพูดบ่อยๆ และจากการอบรม หรื อจาก
การได้ยนิ มาบ่อยๆ เรี ยกต่อๆกันมา บางครั้งอาจจะไม่เหมาะสมกับการเรี ยกลูกค้าได้ เพราะสาหรับ
ลู กค้ากลุ่ มที่ตอ้ งการความเป็ นทางการ เราสามารถใช้คาว่าคุ ณผูห้ ญิง คุ ณผูช้ าย ในการเป็ นสรรพ
นามเรี ยกลูกค้าได้
2.1.2 ความสาคัญของการสื่ อสาร
ในสภาพสังคมที่คนจะต้องเกี่ ยวข้องกันมากขึ้นเช่นปั จจุบนั การสื่ อสารยังมีความสาคัญต่อ
บุคคลและสังคมมากขึ้น หากคนในสังคมขาดความรู ้ความเข้าใจในการสื่ อสาร อาจจะไม่สามารถ
ถ่ายทอดความรู ้ความคิด หรื อทาให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันได้ อาจจะเกิดปั ญหาได้มากมาย และ
ปั ญหาที่เกิ ดขึ้นกับบุคคลและสังคมทุกวันนี้ สาเหตุมาจากความล้มเหลวจากการสื่ อสาร ดังนั้นการ
สื่ อสารจึงมีความสาคัญสาหรับบุคคลและสังคมหลายด้าน คือ ด้านชีวิตประจาวัน ในชีวิตประจาวัน
หนึ่ งๆ แต่ละคนต้องสื่ อสารกับผูอ้ ื่นตลอดเวลา นับจากตื่น นอนและคนอื่นที่อยูใ่ กล้ตวั การฟั งวิทยุ
อ่านหนังสื อ ออกจากบ้านไปปฏิบตั ิภารกิจประจาวันต้องพบปะบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆ ล้วนแต่
เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งสื่ อสารอยูต่ ลอกเวลา หากคนเราขาดความรู ้ หรื อทักษะการสื่ อสาร ก็อาจทาให้การ
ปฏิบตั ิภารกิจประจาวันอาจบกพร่ องได้ดา้ นสังคม การรวมกลุ่มในสังคมทั้งในระดับครอบครัว ชม
ชุน จนถึงระดับประเทศ จะต้องมีการสื่ อสารให้เกิดความเข้าใจร่ วมกันในเรื่ องต่างๆมีกระบวนการก
ทาให้คนยอมอยูใ่ นกฎเกณฑ์กติกาของสังคม มีการถ่ายทอดความรู ้และศิลปวัฒนธรรม
2.1.3 ประโยค
หมายถึ ง จะประกอบด้วยสองส่ วนเป็ นอย่างน้อย คือประธานและภาคแสดง การประกอบ
จะประกอบคาซึ่งมีสองคาหลักจะทกหน้าที่เป็ นคานามในในภาคประธาน และคากิริยาในภาคแสดง
โดยมากจะยึดหลักที่วา่ ประโยคที่สมบูรณ์จะประกอบด้วยกริ ยาแท้อย่างน้อยหนึ่งตัวเช่น ฝนตกหนัก
ฉันไปสวนสนุก เป็ นต้น ประเภทของประโยคแบ่งได้ 6 ประเภท
ประโยคบอกเล่า
เป็ นประโยคที่ใช้บรรยาย ให้ผอู ้ ื่นเข้าใจในสารโดยไม่มีจุดประสงค์อื่น เช่น ดวงอาทิตย์จะ
ขึ้นมาในตอนเช้า หรื อ English is fun
ประโยคคาถาม
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เป็ นประโยคที่ให้ผรู ้ ับสาร ส่ งสารตอบกลับมาอันเกี่ยวเนื่ องกับประโยค โดยการตั้งคาถาม
มักประกอบด้วยปุจฉาสรรพนาม หรื อการใช้ Question tag เช่น ใครเป็ นคนวาดรู ปนี้ หรื อ Is today
very hot? Today is very hot, isn't it?
ประโยคปฏิเสธ
อาจนับเป็ นประโยคบอกเล่าชนิ ดหนึ่ ง โดยผูส้ ่ งสารมักจะเน้นในการปฏิ เสธมากกว่า โดย
เติมคาว่า ไม่ เช่น วันนี้ฉนั จะไม่ไปตลาด หรื อ You cannot eat snack in library เป็ นต้น
ประโยคขอร้อง
เป็ นประโยคที่ ตอ้ งการให้ผูร้ ั บสารเต็มใจทาตาม มักมี ก ารเติ มคาขอร้ อง เช่ น กรุ ณาอย่า
พูดคุยในห้องสมุด หรื อ Please, donate! เป็ นต้น (ประโยคขอร้องอาจเรี ยกได้อีกว่าประโยคชักชวน)
ประโยคคาสั่ง
เป็ นประโยคที่ตอ้ งการสื่ อให้ผรู ้ ับสารทาตาม (โดยไม่เน้นความคิดของผูร้ ับสาร) เช่น นัง่ ลง
เดี๋ยวนี้! Go away!
ประโยคอุทาน
เป็ นประโยคที่มีจุดประสงค์พิเศษเหนื อกว่าประโยคบอกเล่าโดยต้องการให้ผรู ้ ับสารเข้าใจ
ถึงอารมณ์ของประโยคด้วยหรื อแสดงอารมณ์ความรู ้ สึกโดยตรง เช่ น อากาศหนาวจังเลย หรื อ OH
MY GOD
2.1.4 รู ปแบบการสร้ างประโยค
2.1.4.1 ประโยคความเดียว
หมายถึ ง ประโยคที่ มี ภาคประธานและภาคแสดงเพียงอย่างละหนึ่ งอัน ไม่ส ามารถแยก
ออกเป็ นสองประโยคย่อยได้ เช่น ฝนตกเป็ นบางพื้นที่, น้ าไหลริ น เป็ นต้น
2.1.4.2 ประโยคความรวม
หมายถึ ง ประโยคที่ ป ระกอบด้ว ยประโยคความเดี ย วตั้ง แต่ ส องประโยคขึ้ นไป โดยมี
สันธานเป็ นตัวเชื่อม เช่น ถึงเขามีอิทธิ พลมาก แต่ผมก็ไม่กลัว, ตารวจทหารช่วยกันจับผูก้ ่อการร้ายที่
ชายแดน
2.1.4.3 ประโยคความซ้อน
หมายถึ งประโยคที่ประกอบด้วยตั้งแต่สองประโยคย่อยขึ้นไป ซึ่ งประโยคหนึ่ งทาหน้าที่
ขยายประโยคหนึ่ง ทาให้มีลาดับความสาคัญ (Priority) ไม่เท่ากัน เช่น คนร้ ายที่ฉกทองเมื่อวานนี้
โดนจับไปแล้ว, เธออดอาหารเพื่อลดความอ้วน
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2.1.5 ภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาในกลุ่มภาษาเจอร์ แมนิ กตะวันตก ที่ ใช้ครั้ งแรกในอังกฤษสมัยต้นยุคก้าง และ
ปั จจุ บนั เป็ นภาษาที่ ใช้กนั แพร่ หลายที่ สุดในโลก มักมี ผูเ้ รี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ สองอย่าง
กว้า งขวาง และภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาราชการของ สหภาพยุโรป หลายประเทศ เครื อจัก รภพ
แห่งชาติ และสหประชาชาติ ตลอดจนองค์การระดับโลกหลายองค์การในประวัติศาสตร์
ภาษาอังกฤษกาเนิดจากการรวมภาษาถิ่นหลายภาษาที่สัมพันธ์อย่างใกล้ชิด ซึ่ งปั จจุบนั เรี ยก
รวมว่า ภาษาอังกฤษเก่า ซึ่ งผูต้ ้ งั นิคมนามายังฝั่งตะวันออกของบริ เตนใหญ่เมื่อคริ สต์ศตวรรษที่ 5 คา
ในภาษาอัง กฤษจานวนมากสร้ า งขึ้ นบนพื้ นฐานรากศัพ ท์ ภาษาละติ น เพราะ ภาษาละติ น บาง
รู ปแบบเป็ นภาษากลางของคริ สตจักรและชีวิตปั ญญาชนยุโรปคาศัพท์ คาเจอร์ แมนิก (Germanic ,
คาจากภาษาอังกฤษเก่าหรื อ ในวงแคบกว่า คาที่มีกาเดจากภาษานอร์ สโบราณโดยทัว่ ไปมีแนวโน้ม
สั้นกว่า คาลาติเนต (Latinate, คาที่มีรากศัพท์หรื อเลียนภาษาละติน) และใช้พูดในชีวิตประจาวัน
มากกว่า ซึ่ งรวมสรรพนาม บุพบท สันธาน กริ ยาช่วย พื้นฐานแทบทั้งหมด ซึ่ งเป็ นฐานไวยากรณ์
ของภาษาอังกฤษ
2.2 ความหมายของนักท่องเทีย่ ว
การท่องเที่ยว (Tourism) ได้มีผูน้ ิ ยามความหมายไว้อย่างมากมาย ดังนี้ องค์การ IUOTO
(International Union of Travel Organization) ซึ่ งในอดีตมีสถานภาพคล้ายองค์การชานาญพิเศษ
ขององค์ ก ารสหประชาชาติ ไ ด้พิ จ ารณาให้ ค านิ ย าม นัก ท่ อ งเที่ ย ว เพราะว่ า ความหมายของ
นักท่องเที่ยวในแต่ละประเทศ ตีความและให้ความหมายไม่เหมือนกัน ทาให้เกิดความยุง่ ยากในการ
นาสถิตินกั ท่องเที่ยวนานาชาติมาเปรี ยบเทียบ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2506 องค์การ IUOTO จึงได้ประกาศ
นิยามว่า Visitor หรื อผูม้ าเยือนโดยแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
2.2.1 Tourist หรื อ นักท่องเที่ยว หมายถึงผูม้ าเยี่ยมเยือนชัว่ คราวและมาพักผ่อนอย่างน้อย
24 ชัว่ โมงและมีเหตุจูงใจคือ
- การใช้เวลาว่างเพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อการพักผ่อน เพื่อการศึกษา
- การจัดดาเนินทางธุ รกิจ หรื อการปฏิบตั ิภารกิจที่ได้รับมอบหมายและการประชุ ม
ต่างๆ
2.2.2 Excursionist หรื อ นักทัศนาจร หมายถึง ผูเ้ ยี่ยมเยือนชัว่ คราวที่เข้าไปอยูใ่ นประเทศ
น้อยกว่า 24 ชัว่ โมง โดยไม่ได้พกั ค้างคืน เช่ นคนที่มาทาธุ ระชัว่ คราว หรื อมาเพื่อเปลี่ยนเครื่ องบิน
การจาแนกประเภทของนักท่องเที่ยวมีดงั นี้
- นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาเอง คื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางเป็ นส่ ว นตัว หรื อ
ครอบครัวเดียวต้องมีการวางแผนการเดินทางว่า จะไปที่ไหน ไปอย่างไร พักที่ไหน
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- นักท่องเที่ยวเป็ นกลุ่ม ได้แก่การเดิ นทางเป็ นหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปส่ วน
ใหญ่มกั จะใช้บริ การของบริ ษทั นาเที่ยว
การจาแนกประเภทของนักท่องเทีย่ วมีดังนี้
1.จาแนกตามจานวนนักท่องเที่ยวตามในกลุ่ม
1.1 นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาเอง คื อ นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางเป็ นส่ ว นตัว หรื อ
ครอบครัวเดียว ต้องมีการวางแผนการเดินทางว่า จะไปที่ไหน ไปอย่างไร พักที่ไหน
1.2 นักท่องเที่ยวเป็ นลุ่ม ได้แก่ การเดิ นทางเป็ นหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ส่ วน
ใหญ่มกั จะใช้บริ การของบริ ษทั นาเที่ยว
2.การจาแนกตามวัตถุประสงค์ที่มาท่องเที่ยว
2.1 เป็ นการพักผ่อนในวันหยุด โดยส่ วนมากเป็ นการไปท่องเที่ยวเพื่อฟื้ นฟูสภาพ
ร่ างกายและจิตใจ ผ่อนคลายความตึงเครี ยดจากการทางานบ้าง หรื อจากการเรี ยน เพื่อไปเที่ยวชม
ธรรมชาติ กลุ่มนี้มกั จะเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง
2.2 เพื่อการศึกษาวัฒนธรรมระเพณี เป็ นการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาหาข้อมูลและ
ความรู ้ที่แปลกๆ ใหม่ๆ การไปดูประเพณี หรื อการแสดงพื้นบ้าน ของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน
2.3 เพื่อการประชุ มสัมมนา เป็ นการเดิ นทางโดยมีวตั ถุ ระสงค์หลักเพื่อการไป
ประชุมสัมมนาโดยหลังจากการประชุมเสร็ จสามารถถือโอกาสไปเที่ยวในประเทศนั้นด้วย
2.4 เพื่อการกีฬา เป็ นการเดินทางไปพักผ่อน และยังสามารถทากิ จกรรม ต่างๆได้
เช่น การตกปลา, การดาน้ า ขับเจ็ทสกี เป็ นต้น
3 จาแนกตามลักษณะการเดินทาง เช่น ทางบก ทางเรื อ และทางอากาศ
4 จาแนกตามสภาพภูมิประเทศ
4.1 นักท่องเที่ยวในประเทศ หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากภูมิลาเนาที่อยูข่ อง
ตนไปยังจังหวัดอื่น หรื อระหว่างจังหวัดต่อจังหวัด
4.2 นักท่องเที่ยวภายในท้องถิ่ น หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวภายใน
ท้องถิ่นขอตนหรื อไปยังท้องถิ่นใกล้ๆ
4.3 นักท่องเที่ยวต่างประเทศ หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางจากภูมิลาเนาของตน
ไปยังประเทศอื่นๆ
5 จาแนกตามอายุ ได้แก่
5.1 นักท่องเที่ยวเยาวชน กลุ่มนี้ มกั จะชอบการเดินทางแบบผจญภัย ตื่นเต้น และมี
ค่าใช้จ่ายไม่มากนักโดยไม่ตอ้ งการสิ่ งอานวยความสะดวกเกินความจาเป็ น เช่น การเดิ นทางไปไต่
เขา ล่องแก่ง เที่ยวป่ า เป็ นต้น
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5.2 นักท่องเที่ยวสู งอายุ กลุ่มนี้ มกั จะใช้ชีวิตบั้นปลายแสวงหากาไรชี วิตโดยการ
เดินทางท่องเที่ยว จึงมีความต้องการที่จะไปในที่มีความสะดวกสบายพร้อมทุกอย่าง ที่พกั ดีๆ และ
ยัง ต้อ งการที่ จ ะไปในแหล่ ง ที่ มี ก ารเดิ น ทางไม่ ล าบากมากนัก ทุ ก อย่า งถู ก จัด ไว้พ ร้ อ มไม้ต้อ ง
เตรี ยมการสิ่ งใดอีก
6 จาแนกตามเพศ ชายและหญิง
7 จาแนกตามานะทางสังคม หรทอฐานะทางเศรษฐกิจ ได้แก่
7.1 นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ฐ านะดี มัก จะไม่ เ กี่ ย วเรื่ องค่ า ใช้ จ่ า ย แต่ ข อให้ มี ค วาม
สะดวกสบาย มีความเป็ นยูท่ ี่ดี และปลอดภัย
7.2 นักท่องเที่ยวแบบประหยัด คือ เยาวชน นักเรี ยน นักศึกษา หรื อผูม้ ีรายได้นอ้ ย
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญเด่นชัดก็คือ การท่องเที่ยวประเภทท่องแก่ง หรื อปี นเขา สวนสนุก

