
การอภิปราย



การอภิปราย คือ บุคคลกลุ่มหนึ่ง
มาพูดจาร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิด ทัศนคติ หรือเพื่อพิจารณาใน
ปัญหาใดปัญหาหนึ่งแล้วหาข้อยุติหรือ
หาข้อสรุปของปัญหานั้น



ความมุ่งหมายของการอภิปราย

• เพื่อเสนอปัญหาหรือเรื่องบางอย่าง

• ให้คนกลุ่มหนึ่งมาร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนทัศนะอย่างมี
หลักเกณฑ์ มีเหตุผลตามหลักประชาธิปไตย

• ผู้ร่วมอภิปรายเสนอข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะ และแสวงหาข้อแก้ไข
ที่ดีที่สุดในรูปของการมีความเห็นสอดคล้องหรือโต้แย้งกัน

• หาข้อยุติของปัญหาหรือเรื่องดังกล่าว

• ให้ข้อคิดดังกล่าวแก่ผู้ฟัง เพื่อให้เข้าใจในปัญหาและเสนอแนวทาง
ในการแก้ปัญหาต่อไป



ประเภทของการอภิปราย
๑. การอภิปรายในกลุ่ม

๒. การอภิปรายในที่ประชุม



๑. การอภิปรายในกลุ่ม

หมายถึง  การอภิปรายที่บุคคลมาร่วม

ปรึกษาหารือกัน อาจมีจ านวนตั้งแต่ ๒ – ๘ คนขึ้น
ไปเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ทัศนคติต่าง ๆ 
ต่อปัญหาหรือหัวข้อการอภิปราย 

การอภิปรายแบบนี้จะมีประธานหรือไม่มีก็ได้ ผู้
อภิปรายทุกคนมีสิทธิในการพูด ผลัดกันพูดแสดง
ความคิดเห็น



๑.๑ ประเภทการอภิปรายในกลุ่ม แบ่งได้ 
๒ ประเภท

• การอภิปรายกลุ่มย่อย เป็นการอภิปรายที่สมาชิกใน
กลุ่มมีจ านวนประมาณ ๒ – ๘ คน การอภิปราย
แบบนี้ช่วยให้กลุ่มสามาระแบ่งซอยปัญหาใหญ่ๆ เป็น
ปัญหาย่อยๆ ซึ่งท าให้พิจารณาปัญหาได้รวดเร็ว
เพราะมีคนไม่มาก ท าให้เข้าใจกันง่ายขึ้น



• การอภิปรายกลุ่มใหญ่ เป็นการอภิปรายที่
สมาชิกในกลุ่มมีมากกว่าอภิปรายกลุ่มย่อย 
โดยท่ัวไปเป็นการน าเอากลุ่มอภิปรายย่อยๆ ที่มี
หน้าที่พิจารณาปัญหาของกลุม่ตนมาร่วม
พิจารณาในที่อภิปรายกลุ่มใหญ่เพ่ือหารือหา
ข้อตกลงหรือข้อเสนอแนะ  



การจัดสถานท่ีมีหลักทั่วไปที่ควรค านึงถึง คือ ความพอเหมาะ

ของอุณหภูมิและแสงสว่าง ขนาดของห้องควรเหมาะกับจ านวน
ผู้ฟัง ส าหรับที่น่ังอาจจัดเป็นรูปต่าง ๆ

ข้อส าคัญให้ผู้อภิปรายได้เห็นหน้าทั่วถึงกัน และไม่ควรเน้นที่
นั่งของประธานให้เด่นชัด เพื่อให้เกิดบรรยากาศท่ีเป็นกันเองใน
กลุ่ม และเนื่องจากบางครั้งอาจไม่มีประธานในการอภิปรายก็ได้

๑.๒ สถานที่ส าหรับการอภิปรายกลุ่ม



๑.๓ ลักษณะที่ดีของการอภิปรายในกลุ่ม

• สมาชิกหรือคณะกรรมการในการวางแผนในการอภิปรายจะต้องเป็นผู้
เลือกหัวข้อที่จะอภิปราย

• ประธานและสมาชิกจะต้องเตรียมเรื่องที่จะอภิปรายร่วมกัน
• ค าถามค าตอบส่วนใหญ่ต้องมาจากสมาชิก ไม่ใช่มาจากประธานแต่ฝ่าย

เดียว
• ควรส่งเสริมความคิดในแง่ต่างๆ หลายๆ ด้าน ไม่ใช่เพียงด้านใดด้าน

หนึ่ง แต่ก็ต้องไม่กว้างจนเกินไปจนหาสาระไม่ได้
• บรรยากาศในที่ประชุมจะต้องเป็นไปตามธรรมชาติ  มีความเป็น

กันเองและได้รับความรู้
• ควรจะอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของที่ประชุมได้วางไว้



๑.๔ ผลที่ได้รับจากการอภิปรายในกลุ่มที่ดี
• ช่วยให้ที่ประชุมได้มีโอกาสตกลงกันได้ตามครรลองของระบบ

ประชาธิปไตย
• ช่วยให้สมาชิกได้มีโอกาสเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่นและรู้จักเคารพ

ความคิดเห็นของผู้อื่น และมีการพัฒนาทัศนคติในทางสร้างสรรค์และมี
คุณค่า

• ช่วยให้สมาชิกรู้จักใช้ปัญญาและควบคุมอารมณ์ได้ดีค้นคว้าหา
ข้อเท็จจริงและสรุปผลเพ่ือแก้ไขปัญหาเป็นการผนึกปัญหาและ
ประสบการณ์ของคนหลายคนเข้าด้วยกัน

• การได้ร่วมอภิปรายช่วยให้บุคคลมีโอกาสได้ปรับปรุงตัวเองในทาง
สังคมดีขึ้น เพราะไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่ แต่ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น



• คุณสมบัติของผู้ด าเนินการอภิปราย ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ
– มีความรู้ในเรื่องที่จะอภิปราย เพื่อจะได้สามารถน าและสรุปหรือเสริม
ความ ขยายความอย่างมีกฎมีเกณฑ์ หรือช่วยซักถามหากเห็นว่าผู้ฟังยัง
ไม่เข้าใจพอ

– มีความรู้เกี่ยวกับผู้อภิปราย เพื่อจะได้สามารถแนะน าตัวผู้อภิปรายได้
อย่างถูกต้อง ควรรู้จักผลงานของผู้อภิปรายจะต้องให้ผู้อภิปรายแต่ละ
คนได้พูดแนวทางที่ตนถนัด

– มีวาทศิลป์ มีน้ าเสียงชัดเจน มีน้ าเสียงชัดเจน 

รู้จักเน้นเสียงหนักเบา ไม่พูดขัดคอ ในกรณีที่

มีความคิดเห็นไม่ตรงกับผู้อภิปราย 

รู้จักประสานความคิดของผู้อภิปรายแต่ละคน

๑.๕   ผู้มีส่วนในการอภิปรายในกลุ่ม



– มีบุคลิกภาพดี มีลักษณะเป็นผู้น า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีปฏิภาณ
และมีไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

– รู้จักวางตัวเป็นกลาง เคารพความคิดเห็นของผู้ร่วมอภิปรายทุกคน และ
สนับสนุนหรือให้แต่ละคนมีโอกาสหรือแสดงทัศนคติของตนออกมา ไม่แสดง
อาการนิยมชมชอบผู้อภิปรายคนใดคนหนึ่ง  แล้วพูดโต้แย้งผู้อภิปรายอีกคน
หนึ่ง

– รู้จักการด าเนินการอภิปราย  โดยมีหน้าท่ีควบคุมการอภิปรายให้ด าเนินไป
ตามขั้นตอนไปสู่จุดหมาย  รู้จักให้ผู้อภิปรายแต่ละคนพูดตามหัวข้อและตาม
เวลาท่ีก าหนด หากผู้อภิปรายพูดนอกเรื่องออกไปก็ต้องพยายามกระตุ้นให้วก
สู่เรื่องเดิม  และผู้น าอภิปรายจะต้องเป็นผู้รักษาเวลาอย่างเคร่งครัด

– เมื่อถึงตอนสรุป ต้องรู้จักสรุปความคิดอย่างเหมาะสมไม่เข้ากับฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง



หน้าที่ของผู้ด าเนินการอภิปราย

๑) ท าหน้าท่ีเป็นผู้น าอภิปราย โดยการกล่าว
ปฏิสันถารต่อทุกคน กล่าวเปิดอภิปราย ปัญหาที่จะ
อภิปรายและวัตถุประสงค์ของการอภิปราย

๒) แนะน าผู้อภิปรายแต่ละคน โดยเริ่มจาก ชื่อ 
ต าแหน่ง ผลงานดีเด่นและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะ
อภิปราย เป็นการแนะน าสั้นๆ ให้ผู้ฟังรู้จักผู้อภิปราย

๓) กล่าวน าประเด็นท่ีจะอภิปราย โดยให้ผู้อภิปราย
แต่ละคนเข้าใจเรื่องที่จะต้องพูด



๔) เชิญผู้อภิปรายแต่ละคนแสดงความคิดเห็น หากผู้
อภิปรายพูดไม่ชัดเจน  ผู้ด าเนินการอภิปรายจะต้องพยายามสรุป
ให้ผู้อภิปรายคนถัดไปสามารถพูดต่อไปได้  โดยใช้ค าพูดท่ีนุ่มนวล 
เช่น  “ขอเพิ่มเติมข้อความ”

๕) เม่ือการอภิปรายสิ้นสุดลง ต้องรู้จักสรุปผลอย่างสั้น ๆ 
และให้ข้อคิดในการปฏิบัติ

๖) เปิดโอกาสให้ผู้อภิปรายคนอื่นซักถาม โดยแบ่งปัญหา
ให้ผู้อภิปรายตอบตามความถนัด  เม่ือหมดค าถามก็กล่าวขอบคุณ
ผู้อภิปราย  เจ้าของสถานท่ี  แล้วจึงปิดการอภิปราย



ผู้อภิปรายควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  คือ 

๑. เป็นผู้มีความสนใจหรือรู้เรื่องที่จะ
อภิปราย มีการศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริง 
เตรียมหลักฐาน ค าพูดอุทาหรณ์ เป็นต้น
๒. ต้องพูดด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ มี

สาระชัดเจน ไม่หักหน้าผู้อภิปราย
คนอ่ืนๆ แม้จะมีความเห็นขัดแย้งกัน หากจะ
ขัดแย้ง ควรพูดอย่างมีมารยาท สุภาพ ไม้
ก้าวร้าว รู้จักเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น

๓. เวลาพูดอะไรออกไปก็ต้องไม่พูด
ซ้ าซาก และเมื่อพูดเสร็จก็ต้องน่ังฟังผู้อภิปราย
คนอ่ืนอย่างสนใจ
๔. รักษาเวลาของการพูดโดยเคร่งครัด ไม่พูด
จนเกินเวลาคนอ่ืน



๒. การอภิปรายในที่ประชุม

เป็นการอภิปรายที่ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้แน่นอนว่า ทุกคน
จะมาร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นส าหรับหาข้อยุติในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งเพื่อรวบรวมท ารายงานเสนอหน่วยงานท่ีเหนือกว่าขึ้นไป 
การอภิปรายแบบนี้นิยมจัดสถานท่ีเป็นรูปโต๊ะกลม  

มีประธานในการอภิปรายซ่ึงท าหน้าที่อย่างเคร่งครัดมากกว่า
การอภิปรายกลุ่ม โดยจะควบคุมการด าเนินการอภิปรายให้เป็นไป
ตามระเบียบแบบวาระ  ซึ่งเลขานุการได้เตรียมจัดท าล่วงหน้าไว้
อย่างดีแล้ว  และก่อนท่ีจะเสนอข้อยุติน้ันข้ึนไป  สมาชิกจะต้อง
ลงคะแนนเสียงกันก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นมติของท่ีประชุมจริง



การอภิปรายแบบนี้ประธานอาจแถลงนโยบาย แถลงข่าวสาร หรือแจ้ง
เรื่องราวต่างๆ แก่สมาชิกเพื่อให้พิจารณาหรือโต้แย้งด้วยเหตุผลตามระบบ
ประชาธิปไตยแล้วลงมติกันในที่ประชุม 

ผู้อภิปรายทุกคนพูดและแสดงความคิดเห็นและข้อเท็จจริงต่างๆ หรือ
อาจซักถามกันเองเพื่อความกระจา่งในข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ ส่วนประธานท า
หน้าที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้ด าเนินไปตามระเบียบ ควรสรุปค าพูดของแต่
ละคนและหลังจากอภิปรายแล้วจะเปิดโอกาสให้ผูฟ้ังซักถามข้อสงสัย เมื่อทุก
คนกระจ่างดีแล้วจึงสรุปข้อยุติที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันถือเป็นมติของที่
ประชุม จากนั้นประธานก็กล่าวปิดอภิปรายได้

การอภิปรายในที่ประชุมนี้ใช้กันทั่วไปในหน่วยงานราชการ วงการ
ธุรกิจและวงการศึกษา เช่น การอภิปรายในที่ประชุมครูหรือนักเรียน    
การอภิปรายในที่ประชุมของบริษัทต่างๆ เป็นต้น



๒.๑ สถานที่ส าหรับการอภิปรายในท่ีประชุม 

ควรจะเป็นสถานท่ีที่ผู้อภิปรายจะนั่งได้อย่างสบาย และเห็น
หน้ากันทุกคน การจัดอาจจะท าในรูปแบบต่างๆ แล้วแต่สภาพของ
ห้อง ดังต่อไปนี้



๒.๒ คุณสมบัติของประธานในการอภิปรายในที่ประชุม 

• จะต้องมีท่าทางดี นุ่มนวล กระฉับกระเฉง มีความเข้าใจและให้
เกียรติผู้อื่นเสมอ

• ปฏิภาณดี มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
ใจกว้าง ไม่ล าเอียง มีอารมณ์ขัน มีความกระตือรือร้น

• เป็นนักพูด นักฟังที่ดี และสามารถน าการประชุมได้เข้าประเด็น 
และให้ความกระจ่างในปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ประชุมได้ทันท่วงที



คุณสมบัติในการน าอภิปราย

• ประธานจะต้องมีความรอบรู้ข้อเท็จจริง

ในเรื่องที่จะอภิปราย เพื่อคอยชี้แจงประเด็น

ที่คลุมเครือให้กระจ่าง

• เตรียมค าถามท่ีเหมาะสมไว้เพื่อเป็นการเริ่มต้นอภิปราย

• ต้องคอยสรุปสาระในการอภิปรายให้สอดคล้องต่อเนื่อง

• รู้จักผู้เข้าอภิปรายทั้งหมด ไม่ตั้งค าถามแก่ผู้ที่ไม่อาจจะตอบได้

• สามารถพูดแบบฉับพลนั โดยเฉพาะการซักถามและแสดงความ
คิดเห็นต้องอาศัยการพูดโดยไม่ต้องเตรียมแทบทั้งสิ้น



๒.๓ หน้าที่ของประธานในการอภิปรายในที่ประชุม

• เป็นผู้เปิดอภิปราย กล่าวถึงปัญหาทั่วๆ ไป อธิบายระเบียบวิธีการ
ด าเนินการ แนะน าผู้พูดหรือผู้อภิปรายและเริ่มต้นการประชุม

• ต้องควบคุมการอภิปรายให้อยู่ในระเบียบ ไม่ออกนอกเรื่อง ระงับ
ความคิดเห็นขัดแย้ง สรุปประเด็นส าคัญย่อๆ ว่าได้พูดเรื่องอะไรไป
แล้วและจะพูดเรื่องอะไรต่อไป แล้วให้ทุกคนได้พูดเสมอหน้ากัน

• เป็นผู้รักษาเวลา

• เป็นผู้ปิดอภิปราย โดยกระตุ้นให้ผู้ฟังกระตือรือร้นท่ีจะอภิปราย
ซักถามและส่งค าถามไปยังผู้อภิปรายอย่างเหมาะสม และต้องปิด
อภิปรายก่อนท่ีทุกคนจะหมดความสนใจ



๒.๕ ผู้ร่วมอภิปรายในที่ประชุม

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอภิปรายในที่ประชุม

• มีความสามารถในการพูดโดยฉับพลัน

• มีบุคลิกภาพดี มีชั้นเชิง มีใจกว้าง มีอารมณ์ขัน หากไม่เห็นพ้อง
กับใครควรแสดงอย่างมีช้ันเชิงและนุ่มนวล

• รู้จักก าหนดระยะเวลาและจ านวนครั้งที่ร่วมอภิปรายข้อคิดเห็น  
ขัดแย้ง คือให้ผู้อภิปรายพูดได้หลายครั้ง  ถ้าเป็นการพูดที่ดีมี
ประโยชน์แต่ไม่ควรพูดเกินครั้งละ ๑ – ๒ นาที

• ช่วยสร้างบรรยากาศที่ประชุมท่ีดีหลีกเลี่ยงการถกเถียงเข้ากับฝ่าย
ใดฝ่ายหน่ึง



แบบฝึกหัด

๑. การอภิปรายคืออะไร มีกี่แบบ อะไรบ้าง

๒. สมมุติว่านักเรียนเป็นผู้ด าเนินการอภิปรายในกลุ่ม นักเรียนคิดว่า
ตนเองควรมีคุณสมบัติอย่างไร และควรจะด าเนินการอภิปรายในกลุ่ม
อย่างไร

๓. สมมุติว่าเพื่อนของนักเรียนได้รับเชิญให้เป็นผู้ร่วมการอภิปราย 
นักเรียนจะแนะน าเพื่อนให้ปฏิบัติตัวอย่างไร

๔. ผู้ด าเนินการหรือประธานในการอภิปรายในที่ประชุม ควรจะมี
คุณสมบัติและหน้าที่อย่างไรบ้าง

๕. หากนักเรียนเป็นผู้ร่วมอภิปรายในที่ประชุม นักเรียนคิดว่าควรจะ
ปฏิบัติตนอย่างไร


