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และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กบั งานต่าง ๆ ได้
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น.
วันที่บันทึกเรื่องราว
ณ กองสื่อสารองค์การ สานักงานอธิการบดี ชั้น 1 มทร.พระนคร
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ศูนย์เทเวศร์ ผูเ้ ข้าร่วมอบรม “การเป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพ”
มีจานวน 5 คน ได้แก่
1. นางสาวสุพรรษา อิ่นอ้อย
2. นางสมพิศ ไปเจอะ
3. นางสาวมารศรี สรรพนาม
4. นางสาวฐาปนี เยี่ยมต้น
5. นางสาวฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์

สรุปความรู้ที่ได้
1. การเป็นพิธีกรให้เป็น
มืออาชีพสามารถฝึกฝนกันได้
และเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีวัน
สิ้นสุด เนื่องจากโลกเปลี่ยน
การเวลาเปลี่ยน ยุคสมัย
เปลี่ยน พิธีการ หรือแนวการ
ปฏิบัติก็อาจมีวิธีการใหม่ ๆ
และข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้น
2. การเป็นพิธีกรควรมีการ
เตรียมตัว ซ้อมดี ท่าทีสง่า
หน้าตาสุขุม ข้อมูลอย่าวกวน
เริ่มต้นให้โน้มน้าว เรือ่ งราวให้
กระชับ จับตาทีผ่ ู้ฟัง เสียงดัง
ให้พอดี อย่าให้มี เอ้ออ้า
และยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา
นี่คือข้อสรุปของการวางตัว
และการปฏิบัติตนให้นาไปสู่
การเป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพ

การปฏิบัติหน้าที่ “พิธีกร”
พิ ธี ก ร คื อ ผู้ ด าเนิ น การในพิ ธี ต่ า ง ๆ เป็ น บุ ค คลที่
ทาหน้าที่ กากับ / นา / อานวยการ ให้กิ จกรรม รายการหรือ
พิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ด าเนิ น การไปให้ แ ล้ ว เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยตาม
วัตถุประสงค์และก าหนดการที่ วางไว้ ตั้ง แต่เริ่มงานจนจบงาน
โดยเป็นผู้พู ดสื่อ สารกั บ ผู้ถูก รับ เชิญ ที่ มาร่วมงาน โดยการเป็น
พิ ธีก รที่ ดี จะต้อ งพู ดโดยใช้ความสามารถเฉพาะตน จากการ
ฝึก ฝนและศึก ษาเท่ านั้น ต้องมี ความรู้ความเข้าใจในกิ จ กรรม
ที่ จ ะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ ในโอกาสที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ในแต่ ล ะ
สถานการณ์ หรือในแต่ละกิจกรรม ฉะนั้นพิธีกรที่ดี จะต้องมีการ
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเริ่มต้นทาหน้าที่ในการเป็นพิธีกร โดยต้อง
หมั่นฝึกฝนเรียนรู้ในหลักการ กลยุทธ์ในการพูดต่าง ๆ ที่สามารถ
ดาเนิ นรายการได้น่าสนใจ และสื่อสารกั บ ผู้ ฟัง ได้ เ ป็นอย่างดี
รวมถึงการให้เกียรติผู้ฟังเสมอ
บทบาทหน้าที่ของพิธีกรที่สาคัญ ๆ มีดังนี้
1) เป็นผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ แจ้งกาหนดการ รายละเอียด
ของงาน / กิจกรรม แนะนาวิทยากร และผู้ที่
เกี่ยวข้อง
2) เป็ น ผู้ เ ริ่ ม คื อ กล่ า วทั ก ทาย และกล่ า วต้ อ นรั บ
เชิญเข้าสู่พิธีการ เชิญวิทยากรขึ้นพูด แนะนาประวัติ
วิทยากร รวมทั้งเชิญเปิดงาน – ปิดงาน
3) เป็นผู้เ ชื่อมประสานเหตุก ารณ์ตามลาดับ กล่าวถึง
จุดเด่นของงานนั้น ๆ แจ้งผลรางวัล และการมอบ
รางวัล รวมทั้งแจ้งขอความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ
4) เป็นผู้แก้ ปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างดาเนินรายการ
แจ้ ง ให้ ท ราบเมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงก าหนดการ
หรือมีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ไมโครโฟนไม่ติด
ไฟดับ หรือกล่าวชี้แจงกรณีบุคคลสาคัญไม่สามารถ
มาร่วมพิธีได้ เป็นต้น

3. นอกจากนี้การเป็นพิธีกร
ควรมีทักษะในการเขียนบท
หรือเขียนสคริปต์ของตนเอง
และควรเพิม่ เติมความรู้
ในเรื่องทั่ว ๆ ไปติดตัวไว้
ตลอดจนเก็บสะสมคาคม
คาขวัญ ปรัชญา หรือคาที่
สามารถดึงดูด หรือโน้มน้าว
ผู้ฟังได้ เพื่อเติมเสน่ห์และ
สร้างความประทับใจให้แก่
ผู้ฟัง

5) เป็นผู้ที่สร้างสีสันบรรยากาศของงาน เช่น ให้ข้อมูลที่
น่าสนใจเพิ่ม เติมเป็นระยะ หรือสร้างบรรยายกาศ
ด้วยคาพู ดขาขั นเป็นระยะ เพื่อให้ก ารดาเนินงาน
เป็นไปอย่างราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์

คาแนะนาสาหรับพิธีกรที่ดี มีดังนี้
1) ศึกษาจุดเด่น จุดด้อย ของพิธีกรที่ชื่นชอบ อะไรคือ
สิ่งที่ทาให้พิธีกรคนนั้นเป็นที่ชื่นชมของบุคคลทั่วไป
แล้วลองนามาประยุกต์ให้เหมาะกับตัวเอง
2) ติ ด ตามเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสั ง คมอย่ า งใกล้ ชิ ด
มีความสนใจและศึกษาความรู้ต่าง ๆ หรือเหตุการณ์
ปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงใช้ในการเป็นพิธีกร
3) เรียนรู้การใช้เทคนิคการสร้างอารมณ์ขัน หรือเล่นมุข
ตลก ด้ ว ยการดั ด แปลงเหตุ ก ารณ์ เ ฉพาะหน้ า
มาเติมเสน่ห์ให้กับการดาเนินรายการ
4) จัดทาคลังความรู้ด้านต่าง ๆ เช่น การใช้คาพูด
สานวน สุภาษิต คาพังเพย คาคมต่าง ๆ เก็บสะสม
ความรู้เหล่านี้ไว้เพื่อนามาใช้ประกอบการดาเนิน
รายการ
5) ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยการมองเหตุการณ์ต่าง
ๆ ในมุ ม ที่ ค นอื่ น มองข้ า ม แล้ ว สร้ า งให้ เ กิ ด เสี ย ง
หัวเราะและรอยยิ้ม
6) มีไหวพริบปฏิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได้เป็นอย่างดี
7) เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับ การเป็นพิธีกรอย่าง
สม่าเสมอ เพราะเป็นการพัฒนาความรู้ให้กับตนเอง

บุคลิกลักษณะของการเป็นพิธีกรที่ดี
1) มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็น
ธรรมชาติ มีความมั่นใจในตนเอง
2) มีความคล่องแคล่ว ว่องไว กระฉับกระเฉง
3) ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องตามหลักภาษาไทย เช่น
ออกเสียงอักษรควบกล้า ตัว ร ล ได้อย่างถูกต้อง ฯลฯ
4) มีน้าเสียงนุ่มนวล เป็นธรรมชาติ ชวนฟัง พูดไม่ติดขัด
ไม่สั่นเครือ ถูกจังหวะจะโคลน ไม่ดังหรือเบาเกินไป
และควรมีการเน้นถ้อยคา เพื่อให้ผู้ฟังเห็น
ความสาคัญ และให้ความสนใจ

การเตรียมตัวก่อนวันงาน
1) ศึกษาข้อมูลในเรื่องที่รบั ผิดชอบ แต่ละครั้งให้ดี เช่น
ศึกษาข้อมูลของงาน ลาดับขั้นตอนตามพิธีการหรือ
กาหนดการต่าง ๆ และผู้ฟัง ฯลฯ
2) จัดเตรียมเนื้อหาและคาพูด (สคริปต์) ด้วยตนเอง
และตรวจสอบความเหมาะสมของถ้อยคา โดย
ถ้อยคาต้องเหมาะสมทั้งกับเนื้องานหรือลักษณะ
ของงาน และผู้ฟัง
3) มีการซ้อมการพูดก่อนวันงาน โดยการอ่านให้เพื่อน
ร่วมงานฟัง และให้ช่วยวิจารณ์ เพือ่ ทาการปรับปรุง
แก้ไข หรือโดยการอัดเทป
4) ศึกษาสถานที่จัดงานล่วงหน้า เช่น ตาแหน่งที่จะต้อง
ยืนทาหน้าที่พิธีกร เป็นต้น

การทาหน้าที่เป็นพิธีกรในวันงาน
1) แต่งกายสุภาพและเหมาะสมกับพิธีการ
2) ไปถึงสถานที่จัดงานก่อนเวลาเริ่มงานประมาณ
1 ชั่วโมง เพื่อเตรียมตัว และสารวจความพร้อมของ
เวที แสง สี เสียง และทดสอบไมโครโฟน ฯลฯ
3) ตั้งใจทาหน้าที่พิธีกรที่ได้รับมอบหมาย และทาจิตใจ
ให้ แ จ่ ม ใส ควบคุ ม ตนเองให้ อ ยู่ ใ นอาการสงบ
ไม่ประหม่า
4) มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส มีการวางกริยา ท่าทาง และ
ใช้สายตาต่อผู้ฟังได้อย่างเหมาะสม
5) สื่อสารให้ผู้ฟงั หรือผูร้ ่วมกิจกรรมเข้าใจ และให้ความ
ร่วมมือทากิจกรรมได้เป็นอย่างดี
6) มีการสรุปเนื้อหาที่วิทยากรพูดไว้ได้อย่างกระชับและ
ชัดเจน

ข้อพึงระวัง สาหรับการทาหน้าที่เป็นพิธีกร
1) ต้องรักษาเวลาอย่างเคร่งครัด
2) ต้องแสดงออกอย่างสุภาพและให้เกียรติ ร่าเริง
แจ่มใส ให้ความเป็นกันเอง
3) ต้องมีการประสานงานด้านข้อมูล และพร้อมเผชิญ
ปัญหาโดยไม่หงุดหงิด
4) ต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องชัดเจน ชวนฟัง น่าติดตาม
5) ต้องเสริมจุดเด่นของคนอื่น ไม่ใช่ของตนเอง
6) สร้างความประทับใจ ด้านสุภาษิต หรือคาคม

เคล็ดลับ 9 ขั้นตอน การเป็นพิธีกรมืออาชีพ
1. เตรี ย มสคริ ป ต์ ใ ห้ พ ร้ อ ม เริ่ ม ต้ น ในรู ป แบบที่
เหมาะสมกับงาน (เป็นทางการ กึ่ งทางการ และไม่
เป็นทางการ) ศึกษารูปแบบงานทั้งหมด คิดวางแผน
เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้า และเขียนออกมา
เป็นสคริปต์
2. สังเกต และทดสอบทุกอย่างก่อนเริ่มงาน ทั้งระดับ
เสียงจากไมค์ การจัดวางสิ่ง ต่าง ๆ ในงาน จัง หวะ
ก่อนหลังแต่ละขั้นตอน ต้องสอดคล้องกัน ไม่สะดุด
3. จาไว้ว่ า คุ ณไม่ใ ช่ ดาวเด่นของงาน พิธี ก รจะเป็ น
เสมือนกองหลังที่ทาให้วิทยากร และผู้เข้าฟัง ได้รับ
ความสุข ความประทับ ใจผ่านการให้ความคิดเห็น
คาพูดรวบรัด ชัดเจน พิถีพิถัน และแม่นยาในขั้นตอน
4. ถ้ า คุ ณ ไม่ ไ ด้ เ ป็ น นั ก แสดงตลก ก็ ไ ม่ ต้ อ งตลก
ความผิ ดพลาดอันใหญ่ ห ลวง ที่ เ กิ ด จากการคิดว่ า
เรื่ อ งตลกเป็ น กุ ญ แจส าคั ญ ในการ สร้ า งความ
ประทับใจได้ง่ายขึ้น แต่การเป็นตัวของตัวเอง จะช่วย
สร้างความประทับใจได้มากกว่า
5. สร้างความเป็นมิตร กับวิทยากร/แขกรับเชิญ และ
ผู้ฟังด้วยรอยยิ้มให้ติดตา น้าเสียงที่กระตือรือร้น
6. อยู่ในเชิ งบวก เลือกใช้คาอย่างเหมาะสม แสดงถึง
การคิดในเชิงบวก รวมทั้งการใช้ภาษาที่ดี เหมาะสม
กับผู้ฟัง พูดแต่พอดี และให้เกียรติทุกคน
7. ควบคุ ม ระยะเวลา มี แ ผนแจ้ ง เตื อ นการใช้ เ วลา
บรรยายของวิทยากร/แขกรับเชิญ ให้งานดาเนินตาม
ขั้นตอนที่เหมาะสม
8. ร่นสคริปต์ มีส่วนร่วมในการเขียนสคริปต์ (Script)
ที่ มี จั ง หวะที่ ดี หรื อ สามารถที่ จ ะท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในขณะที่คุณอยู่บนเวทีได้ เมื่อต้องแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า

9. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น ถ้าตารางงานล่าช้ากว่า
ก าหนด ให้ พู ด ถึ ง ข้ อ มู ล ก าหนดการรายละเอี ย ด
ของงาน หรือหากิ จ กรรมอื่นแทรก เพื่อหลีก เลี่ยง
ความเงียบในงาน
ตัวอย่างสตริปต์

