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บทที ๒  

การวิเคราะหส์าร 

 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสิน ี ปิยพสุนทรา 

 

ความนํา 

 

ข้อมูลข่าวสารทีพบในชีวติประจําวนัมีทังทีเป็นประเภทข้อมูลข้อเท็จจริงและความคิดเห็น  

บ่อยครงัทพีบวา่สารไดร้บัการนําเสนอในลกัษณะเสมอืนเป็นขอ้เทจ็จรงิทน่ีาเชอืถือ  แต่แท้จรงิแล้วเตม็

ไปดว้ยความคดิเหน็โดยอาศยัวธิกีารโน้มน้าวใจใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ทผีู้ส่งสารต้องการ     ดงันัน การ

พจิารณาวา่สงิใดเป็นขอ้เทจ็จรงิหรอืความคดิเหน็จงึมคีวามสําคญั เพราะมผีลต่อการตดัสนิประเมนิค่า

ขอ้มลูขา่วสารนนัวา่น่าเชอืถอืหรอืไม่เพยีงใด 

ขอยกตวัอย่างจากข้อเขยีนทีอาจพบได้ในชีวติประจําวนัทงัทางสืออินเทอร์เน็ตและนิตยสาร

สุขภาพ ดงันี 

 

อะเซโลรา เชอรร์เีป็นแหล่งของสารตา้นอนุมลูอสิระ คอื วติามนิซ ีมโีปรตนีและแร่ธาตุ

สงูโดยเฉพาะ เหลก็ ฟอสฟอรสั แคลเซยีม และมสีารสําคญัตวัหนึงชอื trans-beta-carotene 

ซงึเชอืกนัว่าสามารถเสรมิภูมิต้านทานของร่างกาย และจากผลการวจิยัพบว่า อะเซโรลา 

เชอรร์ ีมปีรมิาณวติามนิซสีงูกวา่ทพีบในสม้ถงึ ๓๐-๘๐ เท่า  เป็นสารต่อตา้นอนุมลูอสิระ และ

ช่วยซ่อมแซมเซลลท์ถีกูทาํลาย ช่วยป้องกนัเซลลไ์ม่ใหเ้สอืมตวัเรว็ ช่วยใหผ้วิขาวกระจ่างใส  

ลดจุดด่างดํา เหน็ผลดกีว่าวติามนิซถีึง ๕๐ เท่า ช่วยในการสงัเคราะห์คอลลาเจนซงึเป็น

โปรตนีจาํเป็นสาํหรบัเนือเยอืทผีวิหนัง ชะลอวยัและเตมิเตม็รวิรอยบางๆ ช่วยป้องกนั และ

รกัษาเมด็สเีมลานินทผีดิปกต ิลดรอยหมองคลํา ฝ้า กระ รอยด่างดําตามร่างกาย ช่วยให้

ผวิพรรณสวา่งสดใสไดต่้อเนืองยาวนาน  เพยีงหยด Acerola Extract ๑-๒ หยด แลว้ลบูไลใ้ห้

ทวัใบหน้าอยา่งเบามอื ตบเบาๆ ใหซ้มึเขา้สู่ผวิ หรอืใชห้ยดผสมในครมีบาํรุงทใีช้เป็นประจํา

แลว้ทาผวิหน้าเชา้-เยน็  ผวิจะสวา่งกระจ่างใสขนึ  แลดอู่อนเยาวอ์ยา่งคาดไม่ถงึ 

 

 

ขอ้ความขา้งต้นนีในส่วนแรกมกีารกล่าวถึงขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์ซงึเตม็ไปด้วยชอืเฉพาะ และ

การวเิคราะหจ์าํแนกทตีอ้งอาศยัความรูค้วามเชยีวชาญเฉพาะทางจงึจะสามารถนําเสนอสารดงักล่าวได ้

นอกจากนี ยงักล่าวถงึขอ้มลูทเีป็นตวัเลขแสดงปรมิาณและการคํานวณ  ทงัยงัอ้างแหล่งทมีาว่ามาจาก

ผลงานวจิยั  ส่งผลให้ขอ้เขยีนดงักล่าวมบีรรยากาศวชิาการน่าเชอืถือ  เมอืประกอบกบัการใช้นําเสยีง
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เป็นกลาง  กย็งิชวนใหเ้ขา้ใจวา่สารนีมวีตัถุประสงคเ์พอืบอกเล่าขอ้เทจ็จรงิ  แต่เมอือ่านเนือหามาจนถึง

ช่วงทา้ยจงึจะพบวา่มกีารแนะนําใหใ้ชผ้ลติภณัฑบ์างอยา่ง กล่าวถงึวธิกีาร และผลลพัธอ์นัน่าพงึพอใจ   

หากไม่เหน็ขอ้ความในช่วงทา้ยสุดของสารกอ็าจไม่ทนัได้ตระหนักว่า กําลงัอ่านขอ้ความประเภท

โฆษณา  ผูอ่้านบางรายซงึอาจคลอ้ยตามความน่าเชอืถอืของสารไปแลว้ตงัแต่ตอนตน้  ย่อมมแีนวโน้มที

จะเชอืถอืและปฏบิตัติามคาํแนะนําดงักล่าวโดยไม่ยาก 

 

 

 
 

                 (ภาพจาก http://cherrypinkonline.weloveshopping.com/store/product/view/Acerola_Extract_th.html) 

 

ตวัอยา่งทกีล่าวมานชีใีหเ้หน็วา่ผูร้บัสารตอ้งรูเ้ท่าทนั  สารทมีกีารอา้งขอ้มลูขอ้เทจ็จรงิจาํนวนมาก

สามารถกระตุน้ใหเ้กดิความคดิวา่สารนนัมนํีาหนกัน่าเชอืถอื   พงึตระหนกัวา่ปรมิาณของขอ้เทจ็จรงิและ

ความคดิเหน็มคีวามเกยีวขอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการสง่สารนนัดว้ย  เนืองจากวธิปีระกอบสรา้งตวับท

ยอ่มเป็นไปเพอืตอบสนองวตัถุประสงคใ์นการสอืสาร  การทผีูส้ง่สารเน้นกล่าวถงึขอ้เทจ็จรงิหรอืความ

คดิเหน็อยา่งใดอยา่งหนงึมากกวา่กนั  ยอ่มมผีลต่อความน่าเชอืถอืของสารนนัดว้ย    

อาจกล่าวไดว้า่ในการคดิ อ่าน และเขยีนอยา่งมวีจิารณญาณ มกีารจาํแนกแยกแยะขอ้เทจ็จรงิและ

ความคดิเหน็ ตลอดจนการวเิคราะหจ์ุดมุ่งหมายของสารเป็นขนัตอนสาํคญั  

 

ข้อเทจ็จริงและความคิดเห็น 

 

ตวับทหรอืสารทีผู้รบัสารต้องวเิคราะห์นันมีทงัข้อเท็จจริงและความคิดเห็นประกอบกนัอยู่ใน

ปรมิาณทมีากน้อยต่างกนัไปตามจุดมุ่งหมายของการส่งสาร  หากเราทราบว่าส่วนใดเป็นขอ้เทจ็จรงิ 

ส่วนใดเป็นความคดิเหน็แลว้  จะช่วยใหเ้ราประเมนิความน่าเชอืถอืของสารนนัง่ายขนึ 
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๑.ข้อเทจ็จริง 

 

ขอ้เทจ็จรงิ คอื เนือหาของสารในส่วนทเีขา้ใจกนัไดท้วัไปวา่สามารถนําไปพสิจูน์ไดว้า่จรงิหรอืเทจ็   

แมว้า่ในขณะเวลาทอ่ีานหรอืฟังผูร้บัสารอาจยงัไม่สามารถพสิจูน์ได้ในทนัท ี แต่กส็ามารถตดิตามหาขอ้

พสิจูน์หรอือ่านคน้ควา้เพมิเตมิไดต้ามแหล่งทมีาของขอ้มลูทผีูส้่งสารอา้งองิไว ้ 

ตวัอย่าง เช่น หากกล่าวว่า “จากสถิตแิล้วผู้หญิงมีอายุยนืนานกว่าผู้ชาย”  กต็้องไปค้นควา้ผล

การศึกษาทางด้านสุขศาสตร์ว่ามีรายงานตวัเลขสถิติทียนืยนัคํากล่าวนีหรือไม่  หรือหากกล่าวว่า 

“กระทงิมนํีาหนักมากกว่าควาย”  กต็้องพสิูจน์ด้วยการชงันําหนักสตัว ์๒ ชนิดนี  หรอือาจค้นควา้จาก

แหล่งขอ้มลูวชิาการเพอืหาคาํตอบได ้ และหากการเสนอขอ้เทจ็จรงิเป็นตวัเลขตามมาตรวดัสากล เช่น 

กโิลกรมั หรอื ตนั ขอ้ความทวี่า “กระทงิหนักเฉลยี ๑๐ ตนั” กส็ามารถตดัสนิได้ทนัทวี่าคํากล่าวนีเป็น

เทจ็ (กระทงิมนํีาหนกัเฉลยี ๑ ตนั) 

 

จากบทอ่านทยีกมาในตอนตน้ มขีอ้ความทมีลีกัษณะอยา่งขอ้เทจ็จรงิ อยูใ่นส่วนตน้ของบท ดงันี 

 

อะเซโลรา เชอรร์เีป็นแหลง่ของสารตา้นอนุมลูอสิระ คอื วติามนิซ ีมโีปรตนีและแรธ่าตุ

สงูโดยเฉพาะ เหลก็ ฟอสฟอรสั แคลเซยีม 

 

จากขอ้ความทยีกมานี  แมผู้เ้ขยีนจะไม่ไดอ้า้งองิแหล่งทมีาของขอ้เทจ็จรงิเกยีวกบัสารต้านอนุมูล

อสิระในผลอะเซโลรา เชอร์ร ี  แต่ผู้อ่านกส็ามารถค้นควา้เพมิเตมิได้ว่าสารประกอบดงักล่าวมอียู่จรงิ

หรอืไม่  และมคุีณสมบตัเิป็นสารตา้นอนุมลูอสิระดว้ยหรอืไม่ 

 

ต่อมาทกีล่าวว่า จากผลการวจิยัพบว่า อะเซโรลา เชอร์ร ีมปีรมิาณวติามินซสีูงกว่าทีพบในส้ม

ถงึ ๓๐-๘๐ เท่า นนั มขีอ้ความทแีสดงใหเ้หน็วา่เป็นขอ้เทจ็จรงิทสีามารถนําไปพสิจูน์ทราบความจรงิเทจ็

ไดถ้งึ ๒ ขอ้ความดว้ยกนั  

 

ขอ้ความแรกว่า จากผลการวจิยัพบว่า… ขอ้ความดงักล่าวนีเป็นการอ้างแหล่งทมีาของขอ้มูล 

ขอ้ความลกัษณะเช่นนีมกัไดร้บัการพจิารณาวา่มคีวามน่าเชอืถอื เนืองจากการวจิยัเป็นกระบวนการทาง

วชิาการทีจะสามารถให้คําตอบได้อย่างแม่นยาํและมนีัยสําคญั    อย่างไรกด็ี การอ้างแหล่งทมีาของ

ขอ้มลูทางวชิาการทน่ีาเชอืถอืควรมคีวามชดัเจนและเป็นระบบ  สามารถสบืคน้ไดแ้ละมมีาตรฐาน 

ในข้อเขยีนทียกมานี ไม่มีการอ้างอิงแหล่งทีมาของผลการวจิ ัยอย่างชัดเจนเป็นระบบตาม

มาตรฐานวชิาการ  ผูอ่้านจงึไม่สามารถตดิตามความถูกตอ้งแม่นยาํของขอ้อา้งดงักล่าวได ้

ขอ้ความทสีองวา่ ..มปีรมิาณวติามนิซสีงูกวา่ทพีบในสม้ถงึ ๓๐-๘๐ เท่า..  ขอ้ความดงักล่าวนีเป็น

ขอ้มลูประเภทตวัเลขอนัเป็นผลจากการคํานวณ  ขอ้ความลกัษณะเช่นนีมกัได้รบัการพจิารณาว่าแสดง

ความแม่นยาํมากกวา่การกะประมาณดว้ยประสบการณ์หรอืความรูส้กึของผูห้นึงผูใ้ด อย่างไรกด็ ีในการ



เอกสารเสริมวิชา มธ.๑๐๔ การคิด อ่าน และเขียนอยา่งมีวิจารณญาณ    หนา้ ๕ 
 

20-Mar-18  

ตดัสนิสถานะของขอ้มลูวา่จรงิหรอืเทจ็กส็ามารถกระทําได้โดยการค้นควา้เพมิเตมิจากเอกสารงานวจิยั

ต่างๆ ทพีมิพเ์ผยแพร่  และอาจนําตวัเลขซงึเป็นผลจากการคาํนวณในแต่ละงานมาเปรยีบเทยีบกนัด้วย

ความตระหนกัวา่ผลการคน้ควา้ทแีสดงในแต่ละงานนนัอาจมคีวามแตกต่างกนัไปไดบ้า้งดว้ยเงอืนไขหรอื

สภาวะแวดลอ้มทแีตกต่างกนั  

 

อนึง ขอ้เทจ็จรงิบางประการกส็ามารถอาศยัประสบการณ์ในการพสิูจน์ทราบความจรงิเทจ็ได้ ดงั

ตวัอยา่งต่อไปนี  

 

ยา่นท่าพระจนัทรเ์ป็นยา่นชุมชนใกลก้บัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตรป์ระกอบดว้ย

รา้นคา้และทอียูอ่าศยั และยงัเป็นเสน้ทางสญัจรทางนําของกรุงเทพฯ 

 

การพสิจูน์ความจรงิเทจ็ของขอ้มลูทมีลีกัษณะเป็นขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวนี สามารถกระทําได้ทงัด้วย

การค้นคว้าเอกสารขอ้มูลทมีีผู้ศึกษาไวท้งัเอกสารงานเขยีนทางประวตัิศาสตร์  สงัคม  หรือเอกสาร

ราชการอยา่งเช่นขอ้มลูแหล่งท่องเทยีวของกรุงเทพมหานคร  อย่างไรกด็ ีขอ้มูลทไีด้ยงัคงเป็นการบอก

กล่าวจากบุคคลอนื และยงัตอ้งประเมนิความน่าเชอืถอืของแหล่งคน้ควา้นนัดว้ย   

การพสิจูน์ทราบความเป็นจรงิของขอ้ความนันอกีวธิหีนึงกค็อื การใช้ประสบการณ์  ซงึอาจอาศยั

ประสบการณ์ความรูท้สีงัสมมาของตนเอง  หรอืประสบการณ์ใหม่จากการเดนิทางไปพสิูจน์ทราบ ทงันี 

ขนึอยูก่บัความกระตอืรอืร้นทจีะแสวงหาความจรงิ และความเออือํานวยของทรพัยากรทมีอียู่  ในกรณี

ตวัอย่างทียกมาถือว่าไม่เกินวสิยั  ผู้ทีสนใจจะพิสูจน์ว่า ย่านท่าพระจนัทร์เป็นย่านชุมชนใกล้กับ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ประกอบด้วยร้านค้าและทีอยู่อาศยั และยงัเป็นเส้นทางสญัจรทางนําของ

กรุงเทพฯ  นนั สามารถเดนิทางไปเปิดรบัประสบการณ์ดงักล่าวไดไ้ม่ยาก 

 

ความแตกต่างระหว่างข้อเทจ็จริงกบัความจริง 

 

คาํวา่ ขอ้เทจ็จรงิ กบั ความจรงิ มทีใีชเ้ป็นคาํพอ้งกนัอยูบ่่อยครงั หลายครงัทาํใหเ้กดิจากความ

เขา้ใจวา่ขอ้เทจ็จรงิตอ้งเป็นขอ้จรงิหรอืความจรงิ  เพราะคาํทงัสองมคีาํวา่ “จรงิ” ประกอบอยูด่ว้ย  ซงึอนั

ทจีรงิแลว้ขอ้เทจ็จรงิอาจไมใ่ช่ขอ้จรงิหรอืความจรงิเสมอไป 

ความจรงิ (Truth) เป็นศพัทใ์นทางอภปิรชัญา อา้งถงึสงิทตีรงขา้มกบัความผดิ (Fault) ทงัในทาง

ตรรกะ ศาสนา วทิยาศาสตร ์นิตศิาสตร ์และในชวีติประจาํวนั  

ในทางปรชัญามแีนวคดิทฤษฎหีลากหลายทยีงัถกเถียงถึงเกณฑ์ทใีช้ในการตดัสนิความจรงิและ

สงิใดถอืเป็นความจรงิ ในทางพระพุทธศาสนาเรยีกพระพุทธองค์ผู้ซงึรอบรู้ความจรงิทงัหมดของสงิทงั

มวล วา่ “สพัพญั ”ู  
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ในชวีติประจาํวนัขณะทอ่ีานตวับท  เราไม่สามารถประเมนิไดใ้นทนัททีนัใดว่าสงิทไีด้อ่านได้รู้นัน

เป็นความจรงิ (Truth) หรอืไม่ นอกเสยีจากจะมโีอกาสนําไปพสิจูน์ตามกระบวนการของสาขาวชิาความรู้

ทเีกยีวขอ้ง  สงิทจีะพอวเิคราะห์ได้ในการอ่านการฟัง  คอื สงิทอียู่ในสถานะทสีามารถนําไปพสิูจน์ได้

เรยีก ขอ้เทจ็จรงิ (Fact) นนัเอง 

ขอ้เทจ็จรงิบางประการเป็นความจรงิโดยประจกัษ ์ไม่สามารถหาเหตุผลอะไรมาโตแ้ยง้ได ้เช่น ไฟ

ยอ่มรอ้น ความไม่รูว้า่ไฟรอ้นเป็นเพยีงเพราะไม่ไดค้น้พบหรอืไม่มปีระสบการณ์จากมนัเท่านนั  

ขอ้เทจ็จรงิบางประการทตีอ้งการพสิจูน์  เราต้องประเมนิว่าความรู้ในขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวมคีวาม

เป็นสาธารณะมากพอหรอืไม่ เช่น มผีู้อ้างว่าบนดาวพลูโตมพีนืทซีงึหากมองจากอวกาศแล้วดูมรีูปร่าง

ลกัษณะคลา้ยรปูหวัใจ1 หากขอ้เทจ็จรงินันรายงานมาจากผู้ทปีฏบิตักิารสํารวจเอง  หรอืกล่าวอ้างจาก

แหล่งขอ้มลูทเีชอืถอืได ้ และขอ้มลูไดร้บัการเผยแพร่อยา่งมคีวามเป็นสาธารณะมากพอ  ย่อมพสิูจน์ได้

วา่การคน้พบดงักล่าวเกดิขนึจรงิ 

การพิสูจน์ข้อเทจ็จรงินัน ผู้รบัสารสามารถตรวจสอบว่าข้อเทจ็จรงิดงักล่าวมทีีมาจากแหล่งที

น่าเชอืถอื และนําเสนอในมุมมองทเีป็นกลาง  ในทางวชิาการอาจอาศยัขอ้มูลทไีด้รบัการตพีมิพ์ ซงึเป็น

พืนทีซึงทุกคนเข้าถึงได้  แหล่งข้อมูลทีไม่ได้ตีพิมพ์มักไม่ได้ร ับการเลือกมาอ้างอิง  เพราะไม่มี

กระบวนการททีาํใหน่้าเชอืถอื  เช่น การมบีรรณาธกิาร หรอืมกีระบวนการพจิารณากลนักรองของผู้ร่วม

วชิาชพี (Peer-review)   

เมอืกล่าวถงึแหล่งขอ้มลูทน่ีาเชอืถอื  เรามกันึกถงึตาํราเรยีนของกระทรวงศกึษาธกิาร หรอืตํารา

เรยีนระดบัมหาวทิยาลยั หนงัสอืทตีพีมิพโ์ดยสาํนกัพมิพท์น่ีาเชอืถอื นิตยสาร วารสารและหนงัสอืพมิพท์ี

ได้รบัการยอมรบัมานาน  รวมทงัเวบ็ไซด์ขององค์กรทีไม่แสวงผลกําไร  หรอืเป็นผู้ปฏบิตักิารสํารวจ

ขอ้เทจ็จรงิดา้นนนัๆ โดยตรง เช่น ขา่วการสาํรวจดาวพลโูตอา้งขอ้มลูจากองคก์ารนาซา   

 

๒. ความคิดเหน็  

 

ความคดิเหน็ คอื ขอ้ความทแีสดงความรู้สกึนึกคดิของบุคคล  ไม่สามารถนําไปพสิูจน์ได้ว่าจรงิ

หรอืเทจ็ มกัมลีกัษณะเป็นการประเมนิคุณค่า ตดัสนิ และมคีวามเป็นอตัวสิยั   

ตวัอยา่งเช่น   

 

ใครวา่ฉนันิงเฉย ฉนัรูส้กึรอ้นใจกบัเรอืงนีมากเท่าใดใครจะรู ้

นางสาวไทยปีนีสวยกวา่ปีทแีลว้ 

 
                                                             
1  บรรณาธิการทรเิซยี ทลัเบอรท์ แห่งองคก์ารนาซา (Tricia Talbert ๒๐๑๕) ไดเ้ปิดเผยภาพถ่ายจากยานอวกาศ New 

Horizons ในมมุมองทใีกลด้าวพลูโตมากทสีุดเมอืวนัท ี๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ พบเป็นพนืทสีวา่งขนาดราว ๒ ลา้น

ตารางกโิลเมตรทางดา้นขวา เหนือตําแหน่งทเีป็นขวั (Polar) ของดาวพลูโต  
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การอ่านการต์นูมปีระโยชน์มากมาย 

 

ตวัอย่างแรกความรู้สกึ “ร้อนใจ” มผีู้พูดเท่านันทรีู้ได้เพราะเป็นความรู้สึกของผู้พูด  มลีกัษณะ

เป็นอตัวสิยั  หรอืตวัอยา่งทวีา่ “นางสาวไทยปีนีสวยกว่าปีทแีล้ว” คํา “สวย” เป็นคําวเิศษณ์ทแีสดงการ

ประเมินคุณค่าทถีูกนําเสนอผ่านมุมมองของผู้พูดและผู้อนือาจเหน็ต่างออกไป     ส่วนตวัอย่างทวี่า 

“การอ่านการต์นูมปีระโยชน์มากมาย” เป็นการตดัสินทอีาศยัความคดิและประสบการณ์ของผูก้ล่าว  ผู้ที

ไม่มปีระสบการณ์ร่วมวา่อ่านการต์นูแลว้ไดป้ระโยชน์กอ็าจมคีวามคดิเหน็โตแ้ยง้ได ้

 

๓. การทาํงานร่วมกนัของข้อเทจ็จริงและความคิดเหน็ 

 

ในกระบวนการสรา้งความน่าเชอืถอื  การแสดงความคดิเหน็อาจเกดิร่วมกบัการอา้งขอ้เทจ็จรงิมา

สนับสนุน   หากข้อเท็จจริงเป็นสิงทีเชือถือได้จะเรียกว่าเป็นการอ้างหลกัฐาน  เช่นหากกล่าวว่า 

“ผูห้ญงิอดทนกวา่ผู้ชาย”  ถือเป็นการกล่าวโดยผ่านการประเมนิจากมุมมองของผู้พูด  ผู้พูดอาจกล่าว

โดยมปีระสบการณ์บางอยา่งททีาํให้กล่าวเช่นนันแต่กไ็ม่ได้หยบิยกออกมาพูดถึง  ผลลพัท์กค็อืเป็นคํา

กล่าวทมีเีพยีงความคดิเหน็ทมีคีวามเป็นอตัวสิยั  โดยปราศจากขอ้สนบัสนุนใหห้นกัแน่นน่าเชอืถอื  

 

ผู้ชายบอบบางกว่าผู้หญิงจริงหรือ? 

 

ศาสตราจารย์มาเร็ค เกลเซอร์แมน ผู้เชียวชาญสาขาความแตกต่างระหว่างเพศ 

(gender-based medicine) ทาํการศกึษาขอ้มลูจากการคลอด ๖๖,๐๐๐ รายทศีนูยก์ารแพทย์

ราบนิ อสิราเอล 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ชายนันบอบบางมาตังแต่ตอนอยู่ในท้องแม่ แถมยงัมีภูมิ

ตา้นทานโรคตาํกวา่ อายสุนักวา่ และทนทานต่อโรคน้อยกวา่ผูห้ญงิ 

(วลัลภ พรเรอืงวงศ ์๒๕๕๒) 

 

จากตวัอย่างการตดัสนิว่า “ผู้ชายบอบบางกว่าผู้หญิง”  ได้รบัการสนับสนุนด้วยหลกัฐานทเีป็น

ขอ้เทจ็จรงิจากการสาํรวจทางสุขศาสตร ์ 

อยา่งไรกด็ ีแมค้วามคดิเหน็จะสามารถนําเสนอโดยนําขอ้เทจ็จรงิมาสนบัสนุน แต่ตวัความคดิเหน็

นนักส็ามารถโตแ้ยง้ไดห้ากมขีอ้เทจ็จรงิอนืมาหกัลา้ง 

เราอาจพบการอา้งขอ้เทจ็จรงิทผีดิพลาด ตวัเลขหรอืมาตรวดัซงึผูค้นทวัไปมคีวามรู ้เช่น “หนึงฟุต

มสีบินิว”  กส็ามารถตดัสนิไดท้นัทวีา่คาํกล่าวนีเป็นเทจ็ ความคดิเหน็ทอีา้งหลกัฐานขอ้เทจ็จรงิผดิพลาด

มาสนบัสนุนยอ่มขาดความน่าเชอืถอื 
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๔. การสงัเกตข้อเทจ็จริงกบัความคิดเหน็ 

 

ขอ้เทจ็จรงิมพีนืฐานอยูบ่นความเป็นวตัถุวสิยั  พสิจูน์จบัตอ้งมองเหน็เป็นประจกัษไ์ด ้ แต่ความ

คดิเหน็เป็นสงิทผี่านการประเมนิคุณค่า เป็นมมุมองของบุคคลหรอืหมู่คณะ  มคีวามเป็นอตัวสิยัค่อนขา้ง

สงู  บางครงัความแตกต่างระหวา่งขอ้เทจ็จรงิกบัความคดิเหน็อาจดคู่อนขา้งยาก  ในการพจิารณาจาก

ตวับท  ถ้อยคาํภาษาเป็นเครอืงบ่งชสีาํคญัประการหนึงทชี่วยใหเ้หน็วา่ขอ้ความใดกาํลงักล่าวถงึ

ขอ้เทจ็จรงิ  ขอ้ความใดกาํลงักล่าวถงึความคดิเหน็ 

สุธดิา สุนทรวภิาค (๒๕๓๗) ได้รวบรวมรูปภาษาทแีสดงทศันคตใินภาษาไทยจากขอ้มูลทเีป็น

ขอ้เขยีนแสดงทศันะพบวา่ในภาษาไทยมคีาํและวลทีสีามารถชใีห้เหน็ว่าขณะนันผู้ส่งสารกําลงัส่งสารที

เป็นทศันคตอิยู ่ 

รปูภาษาอยา่ง น่า(จะ) เป็นทน่ีาสงสยั(วา่) เป็นทน่ีาสงัเกต(วา่) น่าสนันิษฐานได(้วา่) น่าสงัเกต(วา่) 

กล่าวได้(ว่า) ขอ้ทน่ีาสงัเกต(คอื) เมอืปรากฏในข้อความเช่น เป็นทีน่าสงัเกตว่า ถงึเวลาแล้วหรอืยงัที

รฐับาลต้องกําหนดแนวนโยบายส่งเสรมิผู้ประกอบการอย่างจริงจงับ้าง แสดงออกถึงการทีผู้ส่งสาร 

คาดการณ์ ความน่าจะเป็น เป็นการพดูทาํนองของการสนันิษฐานหรอืชวนใหค้ดิ 

นอกจากนีคาํวา่ เหน็(จะ) อาจ(จะ) ยอ่ม(จะ) คง(จะ)  ด(ูจะ)  ดเูหมอืน(วา่) คงมคีวามเป็นไปได(้ว่า) 

คงจะเป็นททีราบกนัแลว้(วา่) อาจกล่าวได(้วา่) เมอืปรากฏในขอ้ความจะแสดงการคาดเดา เช่น 

 

(ก) ปิโตรเลยีมเป็นยาดาํทแีทรกอยูใ่นชวีติประจาํวนัของทุกคน 

(ข) ดเูหมอืนวา่ ปิโตรเลยีมเป็นยาดาํทแีทรกอยูใ่นชวีติประจาํวนัของทุกคน 

 

เมอืเปรยีบเทยีบขอ้ความ (ก) กบัขอ้ความ (ข) จะเหน็วา่ ความแตกต่างทางความหมายทเีกดิขนึก็

คอื ขอ้ความ (ข) จะมคีวามหมายแสดง การคาดเดา แตกต่างกบัตวัอย่าง (ก) ความหมายทเีกดิขนึนี

เป็นการทผีูพ้ดูไม่แน่ใจวา่จะมเีหตุการณ์เกดิขนึหรอืเป็นไปเช่นนนัหรอืไม่ เพยีงแต่คาดเดาจากหลกัฐาน

แวดลอ้ม 

 

ขา้งตน้เป็นเพยีงตวัอยา่งทชีใีหเ้หน็วา่รปูภาษาสามารถบ่งบอกวา่ผูส้่งสารมทีศันคตอิยา่งไรได ้ 

นอกเหนือจากการใชร้ปูภาษาพจิารณาแลว้  เราอาจวเิคราะหข์อ้เทจ็จรงิกบัความคดิเหน็ไดอ้กีระดบัหนงึ 

คอื การประเมนิความเป็นภววสิยัและอตัวสิยั   

จากตวัอย่างต่อไปนีจะแน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่เป็นขอ้เทจ็จรงิหรอืความคดิเหน็  ตวัอยา่งเช่น 

 

ผวิจะสวา่งกระจ่างใสขนึ  แลดอู่อนเยาวอ์ยา่งคาดไม่ถงึ   

ท่าพระจนัทรเ์ป็นยา่นชุมชนเก่าแก่ควรค่าแก่การอนุรกัษ ์
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ตวัอยา่งแรก ความสวา่งกระจ่างใส อาจพจิารณาไดว้า่เป็นการประเมนิตดัสนิทมีคีวามเป็นอตัวสิยั

พอสมควร  แต่ผวิทสีวา่งกระจ่างใสขนึอาจพสิูจน์ได้โดยการเปรยีบเทยีบความแตกต่างกบัสผีวิในอดตี  

ในการประเมนิวา่กระจ่างใสยอ่มมคีวามเชอืมโยงกบัประสบการณ์และความคดิเหน็ซงึแตกต่างกนัไปใน

แต่ละบุคคล 

อย่างไรกด็ ีตวัอย่างแรกหากสงัเกตรูปภาษาคําว่า “แลดู” เป็นการบ่งบอกว่า ผวิทอ่ีอนเยาวน์ัน

เป็นการตดัสนิผ่านการประเมนิของผูด้เูท่านนั   อาจกล่าวได้ว่าขอ้ความนีมลีกัษณะทเีป็นความคดิเหน็

ค่อนขา้งเด่นชดั    

ส่วนตวัอยา่งถดัมา ทกีล่าววา่ “ยา่นท่าพระจนัทรเ์ป็นยา่นชุมชนเก่าแก่” นนัแมค้วาม “เก่า” จะเป็น

การประเมนิทเีป็นอตัวสิยั  แต่กอ็าจพสิจูน์ไดด้ว้ยความรูเ้ชงิประวตัขิองสถานท ีผนวกกบัมาตรวดัความ

เก่าแก่ทเีป็นทยีอมรบัทวัไปวา่  การผ่านวนัเวลามายาวนานเพยีงไรจงึจะตดัสนิได้ว่าเก่าแก่  อย่างไรกด็ ี

“ควร” ในตอนทา้ยขอ้ความบ่งบอกวา่ “การอนุรกัษ”์ เป็นความเหน็ในเชงิตดัสนิของผู้กล่าวอย่างชดัเจน   

และขอ้ความในส่วนหลงันีเองทมีลีกัษณะบ่งชคีวามเป็นความคดิเหน็อยา่งค่อนขา้งเด่นชดั 

กล่าวโดยสรุป ถ้อยคาํภาษาทแีสดงขอ้เทจ็จรงิ หรอืลกัษณะทจีะช่วยใหก้ารสงัเกตขอ้เทจ็จรงิจาก

ตวับทง่ายขนึ คอื ขอ้เทจ็จรงิมกัใชถ้้อยคาํทไีม่แสดงทศันคตเิชงิลบหรอืเชงิบวกโดยแสดงออกอย่างเป็น

กลาง  มคีวามเป็นภววสิยั  บอกกล่าวแหล่งทมีาของขอ้มูล  และอ้างขอ้เทจ็จรงิ   ก่อนตดัสนิใจเชอืถือ 

ผูร้บัสารจะตอ้งประเมนิคุณภาพแหล่งของขอ้มลูดว้ย 

ส่วนการสงัเกตความคดิเหน็จากตวับท  อาจดไูดจ้ากการทถี้อยคาํภาษาทแีสดงความคดิเหน็

ปรากฏถ้อยคาํทเีตม็ไปดว้ยทศันคต ิไม่เป็นกลาง เป็นการตคีวามขอ้มลูอกีชนัหนึง  และมคีวามเป็นอตั

วสิยัสงู   

ปัจจุบนั การวเิคราะห์สารเพือแยกแยะข้อเท็จจริงและความคิดเห็นนันยงิทวคีวามสําคญัใน

ชวีติประจําวนั  หากตดิตามข่าวสารทปีรากฏในกระแสสอืสงัคมออนไลน์จะได้ยนิคําว่า “อย่ามโน” ซงึ

เป็นถ้อยคําทีอยู่ในกระแสนิยมมากและมีการนํามาตังเป็นชือเพลง  ถ้อยคํานีเป็นประโยคคําสงัมี

ความหมายวา่ไม่จนิตนาการหรอืคดิเองโดยปราศจากขอ้เทจ็จรงิ2  เป็นปรากฏการณ์ททีําให้ตระหนักว่า

ในการรบัขา่วสารขอ้มลูใดๆ ตอ้งพจิารณาวา่ความคดิเหน็หรอืขอ้เทจ็จรงินันจะน่าเชอืถือต้องมหีลกัฐาน

ขอ้มลูมารองรบั  บางครงักระแสสงัคมทวีพิากษ์วจิารณ์กนัไปต่างๆ  ผู้คนอาจมไิด้ใส่ใจระมดัระวงั  เมอื

ไดร้บัขอ้มลูมาบางส่วน  กค็ดิไปไกลโดยไม่พสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิ  กล่าวได้ว่าปรากฏการณ์ “อย่ามโน” นีได้

ยาํเตอืนถงึความสาํคญัเรอืงการใชว้จิารณญาณในสงัคมขอ้มลูขา่วสารของคนยคุปัจจุบนั 

 

จุดมุง่หมายและทศันคติ  

 

ทศันคต ิคอื สงิทบุีคคลคดิหรอืรูส้กึต่อบุคคลรอบขา้ง สงิแวดลอ้มหรอืสถานการณ์  จุดมุ่งหมาย 

คอื สงิทผีูเ้ขยีนอยากใหเ้กดิขนึ สงินีเป็นเจตนาและความคดิของผู้เขยีนซงึซ่อนอยู่ภายในตวับทแต่ผู้รบั

                                                             
2

 Longdo dictionary สืบคน้เมือวนัที ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
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สารอาจไม่ทนัไดต้งัขอ้สงัเกต  หรอือาจคาดเดาเอาจากการตงัขอ้สงัเกตส่วนตวั ซงึอาจบดิเบอืนไปจาก

จุดมุ่งหมายหรอืทศันคตทิแีทจ้รงิของผูเ้ขยีนได ้

การวเิคราะหจ์ุดมุ่งหมายและทศันคตทิแีม่นยาํ ยอ่มมคีวามจาํเป็นอยา่งมากในการอ่านวเิคราะห์

สาร  หลายครงัทีผู้อ่านอ่านตวับทแล้วผ่านเลยการเวเิคราะห์ส่วนสําคญันีไป  หรือไม่ผู้อ่านก็จะตงั

ขอ้สงัเกตต่อเมือมีความผิดปกติเกิดขนึ เช่น มีความโน้มเอียงอย่างมาก  หากผู้รบัสารไม่สามารถ

วเิคราะหจ์ดุมุ่งหมายและทศันคตไิดอ้ยา่งเด่นชดั  กอ่็านคล้อยตามสารนันโดยไม่ทนัได้ใช้วจิารณญาณ

พจิารณาอยา่งรอบคอบ 

นอกจากจุดมุ่งหมายและทศันคตขิองผูส้่งสารเป็นสงิทมีพีลงั สามารถขบัเคลอืนการกระทําของ

ผูร้บัสารไดแ้ลว้  จุดมุ่งหมายและทศันคตแิละยงัเป็นตวักาํหนดลกัษณะต่างๆ ของสารโดยเฉพาะการใช้

ถ้อยคาํภาษาให้ปรากฏออกมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึงอย่างเด่นชดัด้วย  ในการวเิคราะห์สารอาจใช้

วธิกีารตงัข้อสงัเกตถ้อยคําภาษาเป็นเครืองบ่งชีจุดมุ่งหมายและทศันคตไิด้ใกล้เคียงจุดมุ่งหมายและ

ทศันคตทิแีทจ้รงิของผูเ้ขยีนมากทสีุด ดงัภาพ 

 

 
แผนภาพที ๑ กลไกความสมัพนัธร์ะหว่างจดุมุ่งหมาย ทศันคติ และถ้อยคาํ 

จากภาพขา้งตน้แสดงใหเ้หน็วา่จุดมุ่งหมายและทศันคตขิองผูส้่งสารเป็นเรอืงทซี่อนอยูภ่ายในไม่

สามารถมองเหน็ได ้ แต่สามารถวเิคราะหไ์ดผ้่านถ้อยคาํภาษา  ดงัวเิคราะหไ์ดจ้ากตวัอยา่งต่อไปน ี

สงัคมแห่งความชิงชงั 

เมือเร็วๆ นี โลกออนไลน์ของเกาหลีใต้มกีารกระแสถกเถียงในวงกว้าง หลงัจาก 

เฟซบุ๊กของกลุ่ม "จายจููว"ี (เสรนีิยม) ได้โพสต์บทความให้สาธารณชนตระหนักถงึภยัจาก

การแสดงความเห็นอย่างไร้ความรบัผิดชอบและแฝงไปด้วยความชิงชงัเหยยีดหยาม  
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จนนําไปสู่โศกนาฏกรรมหลายกรณี เพราะพลเมอืงอนัธพาลในโลกออนไลน์ของเกาหลใีตข้นึ

ชอืเรอืงการแขวะและทาํลายคนอนืดว้ยความชงิชงัอยา่งไรเ้หตุผล ยงิใครล้มแล้วอย่าหวงัจะ

ไดม้อืช่วยพยงุใหลุ้กขนึ เพราะจะมแีต่กระทบืซาํใหจ้มดนิโดยคนกลุ่มนี 

นีเป็นเหตุผลหนึงททีําให้เกาหลใีต้มอีตัราการฆ่าตวัตายสูงทสีุดในโลก เพราะสงัคม

กดดนัอยา่งหนกัทงัจากแขง่ขนั และจากจติใจของผูค้นในโลกออนไลน์ทไีรค้วามปรานี 

(ทมีา : เฟซบุ๊ก Kornkit Disthan วนัท ี๓๐ มกราคม ๒๕๕๘) 

 

จากขอ้ความขา้งตน้จะเหน็วา่หลายถ้อยคําแสดงทศันคต ิอาท ิความชงิชงัเหยยีดหยาม  แขวะ  

กระทบืซาํ  ไร้เหตุผล  อย่าหวงั  ถ้อยคําเหล่านีพบมากในภาษาปากทมีกัมกีารแสดงอารมณ์ของผู้พูด

มากกวา่ภาษาเขยีน  มคีวามหมายเชงิอารมณ์ความรูส้กึ  สอืถงึความไม่ชอบใจทมีต่ีอพฤตกิรรมกา้วร้าว

ของคนบางกลุ่มในการแสดงความคดิเหน็บนเฟซบุ๊ก   

บางถ้อยคาํหากทดสอบดว้ยการแทนทถี้อยคาํทเีป็นแบบแผนขนึ  จะแสดงออกถงึทศันคตทิเีป็น

กลางขนึทนัท ี ผลการวเิคราะหจ์ุดมุ่งหมายทไีดก้จ็ะเปลยีนไป เช่น  

ภยัจากการแสดงความเหน็อยา่งไรค้วามรบัผดิชอบ  

คาํวา่ “ไรค้วามรบัผดิชอบ” หากแทนดว้ยคาํวา่ “ขาด” กลายเป็น “ขาดความรบัผดิชอบ”  นําเสยีง

กจ็ะดอู่อนลง และมคีวามเป็นกลางมากขนึ  จุดมุ่งหมายทวีเิคราะห์ได้กอ็าจเป็นไปในทางการบอกเล่า

ขอ้มลูมากกวา่ทจีะเป็นการเสยีดสปีระชดประชนัอยา่งตวัอยา่งก่อนหน้า 

ขอ้เขยีนเตม็ไปด้วยถ้อยคําซงึสามารถสะท้อนทศันคตขิองผู้เขยีนได้อย่างชดัเจน  การวเิคราะห์

จุดมุ่งหมายและทศันคติรวมทงัมองเห็นความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบเหล่านีจะช่วยให้ผู้รบัสารมี

วจิารณญาณในการรบัสารมากขนึ  

 

๑.จดุมุ่งหมาย 

ตวับทงานเขยีนเกดิขนึดว้ยเหตุทผีูเ้ขยีนตอ้งการสอืความคดิสําคญับางประการให้เป็นทรีบัรู้และ

เขา้ใจเพอืจุดมุ่งหมายบางอย่าง  ในเวลาทอ่ีานตวับทงานเขยีนสงิแรกทผีู้อ่านมกักระทําคอืการค้นหา

ใจความสําคญัหรอืความคิดสําคญัของเรอืงทอ่ีาน  หากความเป็นจรงิแล้ว สงิทขีบัเคลอืนให้ความคิด

สาํคญันนัปรากฏออกมาไดน้นัอยูภ่ายในความคดิของผูส้่งสาร สงินนัคอืจุดมุ่งหมายของสารนนัเอง 

โดยทวัไปแลว้ เราอาจวเิคราะห์จุดมุ่งหมายของสารได้หลากหลาย เช่น ให้ความรู้ ให้ขอ้คดิ ให้

ความเพลดิเพลนิ ล้อเลยีน เสยีดส ีสงัสอน แนะนํา ตกัเตือน โน้มน้าว ชกัชวน หรือแม้แต่สร้างความ

เพลนิเพลนิ ฯลฯ อยา่งไรกด็ผีูว้เิคราะหต์อ้งมนัใจวา่ จุดมุ่งหมายทเีหน็นนัเป็นจุดมุ่งหมายทแีทจ้รงิของผู้

ส่งสารหรอืไม่    

แนวทางการวเิคราะหจ์ุดมุง่หมายของสารในวงการเขยีนแมจ้ะยงัไม่มกีรอบแนวคดิทขีดัเจนนกั  

แต่ในทางปรชัญามผีูก้ล่าวถงึ “เจตนา” ของผูส้ง่สารในการกล่าวถ้อยคาํเพอืสอืสารกนัมานานแลว้   
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จอหน์ อาร ์ เซริล์ (Searle, 1969) ไดเ้สนอการวเิคราะหเ์จตนาของผูพ้ดู โดยเชอืวา่ผูส้่งสาร

สามารถ “กระทาํ” อะไรบา้งอยา่งใหเ้กดิขนึไดผ้่านถ้อยคาํ หากสถานการณ์ไม่มเีงอืนไขอนืเขา้มา

แทรกแซง เช่น เมอืมกีารสงัน่าจะมกีารปฏบิตัติามคาํสงั 

แต่เงอืนไขทจีะทาํใหผู้ว้เิคราะหส์ามารถวเิคราะหไ์ดว้า่เจตนาของผูส้่งสารเป็นเช่นไร และผู้ส่งสาร

คาดหวงัผลเช่นไรจากการกล่าวถ้อยคาํนนั  กม็รีายละเอยีดแตกต่างกนัออกไป  เช่น ในการสงัมเีงอืนไข

ว่า ผู้สงัต้องเป็นผู้ทีรู้ตนเองว่ามสีิทธิอํานาจเพยีงพอทีจะสงัได้และผู้รบัสารของตนอยู่ในสถานะทีจะ

ปฏบิตัติามคาํสงัได ้เช่น คู่สนทนาทเีป็นอาจารยก์บันกัศกึษาเมอืมกีารสงัการบา้นในหวัขอ้ทเีพงิบรรยาย

จบไปกน่็าจะมกีารปฏบิตัติามคาํสงัได ้โดยผลลพัธข์องการสงันนักค็อืการทําการบ้านของนักศกึษา  ซึง

รายละเอียดเหล่านี ผู้ประสงค์ศึกษาในขนัสูงหรือว ิเคราะห์อย่างลึกซึง ก็สามารถศึกษาได้ใน

ทฤษฎีวจันกรรมของจอหน์ อาร ์เซริล์ (Searle, 1969) ต่อไป 

แต่สาํหรบัการวเิคราะหส์ารเบอืงตน้นี ผูเ้ขยีนมคีาํแนะนําวา่ การวเิคราะห์เจตนาของผู้ส่งสารเป็น

สงิสาํคญั ทผีูว้เิคราะห ์จะตอ้งไม่ตคีวามเอาเอง แต่ตอ้งรูจ้กัสงัเกตองคป์ระกอบเหล่านีในการวเิคราะห ์

(๑) การแสดงออกซงึเจตนาของผูส้่งสาร  

การแสดงออกของผูส้่งสารจะสะทอ้นให้เหน็ถึงความพยายามทผีู้ส่งสารม ี เพอืให้การสอืสารนัน

สมัฤทธิผลตามเจตนา เช่น ในการถามคําถาม หากคําถามนันเป็นคําถามทีต้องการคําตอบจริงๆ 

(คําถามแท้) มใิช่คําถามทเีป็นเพยีงการทกัทาย หรอืมใิช่คําถามทไีม่ต้องการคําตอบอย่างคําถามเชิง

วาทศลิป์ ผูร้บัสารจะสามารถสงัเกตความพยายามของผูส้่งสาร เพอืให้ได้มาซงึคําตอบทตีนต้องการได ้

เป็นตน้วา่ในการสนทนา ผูส้่งสารอาจมกีารถามซาํหากผูฟั้งไม่ตอบ  

(๒) ตวัถ้อยคาํ  

ผูเ้ขยีนขอยกตวัอยา่งการถามเช่นในขอ้แรก  เป็นททีราบกนัดวีา่ประโยคคําถามจะต้องปรากฏคํา

แสดงคาํถาม อะไร ทไีหน เมอืไร ทาํไม ใช่ไหม เป็นตน้ อยา่งไรกด็ ีบ่อยครงัทเีราไม่พบคาํแสดงคําถาม

กส็ามารถวเิคราะหว์า่เป็นคาํถามได ้เช่น การขนึทํานองเสยีงสูงในตอนท้ายประโยค หรอื การใช้คําลง

ท้ายแบบขอ้ความเหน็ เช่น เนอะ  นอกจากนี ตวัเนือหาคําถามนัน จะต้องเป็นสงิทผีู้ฟังน่าจะมขีอ้มูล

เพยีงพอทจีะตอบได ้ ผูว้เิคราะหจ์งึจะมนัใจไดว้า่ ขอ้ความนนัผูพ้ดูมเีจตนาใหเ้ป็นคาํถามแทจ้รงิ 

ในการศกึษางานเขยีน ขอ้ความทปีรากฏในหนึงย่อหน้า อาจประกอบด้วยประโยคจํานวนมาก

และเจตนาหลากหลาย ตวัอย่างต่อไปนีจะแสดงให้เหน็ถึงแนวทางการวเิคราะห์เจตนาของถ้อยคําที

ปรากฏ เพอืเป็นแนวทางในการระบุจุดมุ่งหมายของเรอืงทอ่ีานไดแ้ม่นยาํขนึ 

คนโชคดตีดัสนิใจไขวค่วา้หาโชค วนัทคุีณตดัสนิใจเป็นวนัทโีชคดขีองคุณ ในโลกนีมคีน

เป็นจาํนวนมากทนีงัรอนอนรอโชค คดิหวงัวา่สกัวนัหนึงโชคจะมาเยอืน หรอืสกัวนัหนึงฟ้าหรอื

สงิศกัดสิทิธจิะเมตตาประทานโชคใหเ้ขา โดยตนเองไม่ตอ้งทาํงาน คนโชคดไีม่คดิอย่างนัน เขา

ตดัสนิใจไม่รอโชค เพราะไม่รู้ว่ามนัจะมาเมอืไร หรอือาจจะไม่มาเลย นาททีคุีณตดัสนิใจอย่าง

แน่วแน่ทําให้ชีวติคุณเปลียนไปในอีกทางหนึง มนัจะเป็นวนัที “โชคด”ี ของคุณ คุณล่ะครบั 

ตดัสนิใจ หรอืยงั 

(วชัราภรณ์ อนนัต ์และ สุธาสนิี ปิยพสนุทรา. ๒๕๖๐).  
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จากตวัอยา่งปรากฏการบอกเล่าเรอืงราวทเีป็นขอ้คดิซงึผูเ้ขยีนพบเหน็ในชวีติประจาํวนัของผู้คน

โดยทวัไป  ขอ้มลูทผีูเ้ขยีนนําเสนอเกยีวกบัคนโชคดวีา่มกัเป็นผูท้จีะไขวค่วา้หาโชค  ประกอบกบัการให้

ขอ้เทจ็จรงิทวัไปเกยีวกบัคนสองประเภทคอื คนทรีอโชคชะตากบัคนทไีขว่ควา้หาโชค นันแตกต่างกนั

อย่างไร   จึงสรุปว่าหากผู้อ่านตดัสนิใจทีจะทํางานโดยไม่รอโชคชะตาจะส่งผลทําให้ผู้อ่านมีชีวติที

เปลยีนแปลงไปในทางทดีขีนึ  จากนนัผูเ้ขยีนกห็นัมาใช้การถามเพอืกระตุ้นให้ผู้อ่านคดิว่าควรตดัสนิใจ

หรอืยงัทจีะไขวค่วา้หาโชคโดยการทาํงาน ไม่ใช่การรอโชคชะตา การใช้คําถามในบทอ่านขา้งต้นนีเป็น

การถามทไีม่ตอ้งการคาํตอบ แต่สามารถแสดงจุดมุ่งหมายของผู้เขยีนได้ว่ามุ่งหวงัเพอืกระตุ้นให้ผู้อ่าน

ตระหนกัถงึเรอืงการตดัสนิใจทาํสงิต่างๆ  อยา่งไม่รรีอใหโ้ชคชะตาเป็นเครอืงกาํหนด 

อยา่งไรกด็ ีจุดมุ่งหมายหรอืเจตนาของมนุษยใ์นการสอืสารนันมหีลากหลาย ทงัยงัมรีายละเอยีด

ปลกียอ่ยของการแสดงเจตนาหรอืจุดมุ่งหมายของสารอกีมากมาย  นอกจากนีในการสอืสารครงัหนึงๆ ผู้

ส่งสารยงัอาจมจีุดมุ่งหมายทมีากกวา่ ๑ ประการ เพอืทจีะสอืสารกบัผูร้บัสารทเีป็นกลุ่มบุคคลทแีตกต่าง

กนัดว้ย  ในการวเิคราะหจ์ุดมุ่งหมายจงึตอ้งอาศยัความระมดัระวงัในเรอืงดงักล่าวนีพอสมควร 

 

 

๒.ทศันคติ  

 

สรอ้ยตระกลู (ตวิยานนท)์ อรรถมานะ (๒๕๔๑) ใหค้วามหมายของทศันคตไิวว้่า ทศันคต ิคอื ผล

ผสมผสานระหวา่งความนึกคดิ ความเชอื ความคดิเหน็ ความรู ้และความรูส้กึของบุคคลทมีต่ีอสงิหนึงสงิ

ใด คนใดคนหนึง สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึงๆ ซงึออกมาในทางประเมนิค่าอนัอาจเป็นไปในทาง

ยอมรบัหรอืปฎเิสธกไ็ด ้และความรูส้กึเหล่านีมแีนวโน้มทจีะก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมใดพฤตกิรรมหนึงขนึ   

ประเภทของทศันคติ 

ดารณี พานทอง (๒๕๔๒) กล่าวถงึการแสดงออกทางทศันคตวิา่สามารถแบ่งไดเ้ป็น ๓ ประเภท 

คอื 

(๑) ทศันคติในทางบวก (Positive Attitude) คอื ความรูส้กึในทางทดีหีรอืยอมรบั  

(๒) ทศันคติในทางลบ (Negative Attitude) คอื ความรูส้กึในทางทไีม่พอใจ ไม่ด ี ไม่ยอมรบั 

ไม่เหน็ดว้ย 

(๓) การไม่แสดงออกทางทศันคติ หรือมีทศันคติเป็นกลาง (Neutral Attitude)   คอื  มี

ทศันคตเิป็นกลาง  ไมไ่ดย้อมรบัแต่กไ็ม่เหน็ดว้ย 

โดยมากแลว้คนเราจะมทีศันคตโิน้มเอยีงไปในทางใดกท็างหนึง บา้งกล่าววา่ความเป็นกลางอาจ

เกดิขนึจากการไม่มคีวามรูใ้นเรอืงนนัๆ  จงึไม่ตดัสนิวา่ดหีรอืไม่ด ี  หรอือาจเกดิขนึจากการใชเ้หตุผล 

ใคร่ครวญหาหนทางทเีหมาะสมทสีุดกเ็ป็นได ้ 

 

อาตมาอยากจะบอกวา่ ดว้ยสถานการณ์บา้นเมอืงแบบนี เราควรทาํตวัเป็นผูด้อูยา่งผู้

เจรญิสต ิเฝ้าสงัเกตด ูใครทาํอยา่งไร แต่ละกลุ่ม แต่ละฝ่าย อยา่ไปเลอืกขา้ง ถา้เราเลอืกขา้ง 
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เราจะเลอืกฟังแต่สงิทอียากฟัง เราแค่ตามด ูตามรู ้ตามสงัเกต จนกระทงัเราไดค้วามรู ้คาํวา่

ไม่เลอืกขา้งนีไม่ไดห้มายถงึอยูต่รงกลางอยา่งเดยีว แต่อาตมาหมายถงึการมองดว้ยทศันคติ

ทเีป็นกลางแลว้เลอืกขา้งสาํหรบัสงิทดี ีเราตอ้งไม่ถามวา่ ใครผดิ ใครถกู แต่ตอ้งถามวา่ อะไร

ผดิ อะไรถกู  

(ว.วชริเมธ ี๒๕๕๓)  

 

อยา่งไรกด็ ี การไม่แสดงทศันคตไิมไ่ดห้มายความวา่เป็นกลางเสมอไป  แต่การแสดงออกอยา่ง

เป็นกลางจะช่วยใหผู้ร้บัสารสามารถใชว้จิารณญาณในการตดัสนิไดด้ว้ยตนเอง ทศันคตทิเีป็นกลางเป็น

สงิทพีงึประสงคใ์นการนําเสนอทางวชิาการ 

ปรากฏการณ์ทางสงัคมทเีป็นผลพวงมาจากการไม่วเิคราะห์จุดมุ่งหมายและทศันคตขิองผู้ส่งสาร 

คอื การนําสงิทไีดร้บัรูร้บัฟังมาบอกต่อๆ กนัโดยไม่ทราบวา่ตนกาํลงัตกเป็นเครอืงมอืในการโน้มน้าวจาก

ผูท้มีจีุดมุ่งหมายบางอยา่ง สามารถพบเหน็ไดโ้ดยทวัไป  หากผูร้บัสารไม่สามารถแยกแยะไดว้า่ผูเ้ขยีนมี

จุดมุ่งหมายและทศันคตอิยา่งไร  กจ็ะเป็นการปิดโอกาสของตนเองในการใชว้จิารณญาณพจิารณาความ

น่าเชอืถอืและคุณค่าของสารนนั 

 

 การวเิคราะหส์ารอยา่งมวีจิารณญาณเรมิตน้จากการจบัสาระสาํคญัของเรอืงเป็นอนัดบัแรก  ตาม

ด้วยการวิเคราะห์แยกแยะองค์ประกอบสําคัญของสาร ๔ ประการ คือ ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น 

จุดมุ่งหมาย  และทศันคตขิองผู้เขยีน  องค์ประกอบดงักล่าวจะมคีวามสอดคล้องกนั ยกตวัอย่าง เมือ

ผูเ้ขยีนตอ้งการบอกเล่า เช่น งานเขยีนประเภทตํารา รายงานการวจิยั  ขอ้เขยีนมกัอยู่บนพนืฐานของ

ขอ้เทจ็จรงิเป็นส่วนใหญ่ ผูเ้ขยีนพงึแสดงทศันคตทิเีป็นกลาง  แต่เมอืผูเ้ขยีนตอ้งการโน้มน้าว ชกัจงู เช่น 

งานเขยีนประเภทการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์หรอืบทบรรณาธกิาร ขอ้เขยีนมกัเตม็ไปด้วยความคดิเหน็

และทศันคตดิา้นบวกเกยีวกบัสงิทกีาํลงักล่าวถงึ   เมอืใดทพีบว่าองค์ประกอบเหล่านีทําหน้าทคีวามผดิ

แปลกไป  ความน่าเชอืถอืไวว้างใจของสารนนัพงึไดร้บัการเพ่งเลง็ทนัท ี
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