
การท าหน้าที่พิธีกร



ความหมายของพิธีกร

พิธีกร หรือที่รู้จักกันว่าเอ็มซี (Master of ceremony; MC) คือ ผูด้  ำเนินกำรในพธิี
ต่ำง ๆ เป็นบุคคลที่ท  ำหนำ้ที่ ก ำกบั / น ำ / อ ำนวยกำร ใหก้ิจกรรม รำยกำรหรือ พธิีกำรต่ำง ๆ 

ด ำเนินกำรไปใหแ้ลว้เสร็จ เรยีบรอ้ยตำมวตัถปุระสงคแ์ละก ำหนดกำรที่วำงไว ้หรอืใหง้ำนด ำเนินไป

อย่ำงรำบรื่นทีสุ่ดเท่ำทีจ่ะเป็นไปได ้



๑. เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ผู้ฟัง / ผู้ชม / ผู้เข้าร่วมพิธี โดยอย่างน้อยจะต้องมีดังต่อไปนี้
๑. แจ้งก าหนดการ
๒. แจ้งรายละเอียดของรายการ
๓. แนะน าผู้พูด ผู้แสดง
๔. ผู้ด าเนินการอภิปรายและอื่น ๆ

บทบาทหน้าที่ของพิธีกร



บทบาทหน้าที่ของพิธีกร

๒. เป็นผู้เริ่มกิจกรรม / งาน / พิธี / รายการ เช่น
๑. กล่าวทักทาย ต้อนรับเชิญเข้าสู่งาน
๒. เชิญเข้าสู่พิธี ด าเนินรายการต่าง ๆ แล้วแต่กิจกรรม
๓. เชิญ เปิดงาน – ปิดงาน
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บทบาทหน้าที่ของพิธีกร
๓. เป็นผู้เชื่อมโยงกิจกรรม / งาน / พิธี / รายการต่าง ๆ เช่น

๑. กล่าวเชื่อมโยงเหตุการณ์ตามล าดับ
๒. แจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการ
๓. แจ้งขอความร่วมมือ
๔. กล่าวเชื่อมโยงรายการให้ชวนติดตาม
๕. เป็นผู้ส่งเสริมจุดเด่นให้งานหรือกิจกรรมและบุคคลส าคัญในงานพิธี / 

รายการโดยพิธีกรจะต้องเป็นผู้ท าหน้าที่ในวาระที่เหมาะสม เช่น กล่าวยกย่องสรรเสริญ 
ชื่นชมบุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องในพิธี กล่าวถึงจุดเด่นของงานพิธีนั้น ๆ กล่าวแจ้งผลรางวัล
และการมอบรางวัล
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๔. เป็นผู้ที่สร้างสีสัน บรรยากาศของงาน / พิธี / รายการ เช่น
๑. ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมเป็นระยะ
๒. มีมุขข าขึ้นเป็นระยะ ๆ 

๕. เป็นผู้เสริมสร้างความสมานฉันท์ในงาน / กลุ่มผู้ร่วมงาน เช่น
๑. กล่าวละลายพฤติกรรม
๒. กล่าวจูงใจให้รักสามัคคี

๖. เป็นผู้เติมช่องว่างและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในงานพิธีต่าง ๆ เช่น
๑. กล่าวช้ีแจงกรณีบุคคลส าคัญไม่สามารถมาช่วยงานพิธีต่าง ๆ ได้
๒. กล่าวท าความเข้าใจกรณีต้องเปลี่ยนแปลงก าหนดการ

บทบาทหน้าที่ของพิธีกร



20/05/62

แม้ว่าการเป็นพิธีกรอาจจะเป็นงานที่ยุ่งยาก แต่ก็มีวิธีการที่ช่วยให้รับผิดชอบการเป็น
พิธีกรได้และเสริมสร้างความมั่นใจและเสน่ห์ในตัวคุณเพื่อให้ทุกคนสนุกสนานไปกับบรรยากาศ
ในงาน

เทคนิคการเป็นพิธีกร
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๑. เตรียมตัวก่อนเร่ิมงาน
๑.๑ รู้จักงานที่ตัวเองจะไปเป็นพิธีกร การรู้ถึงงานที่คุณจะต้องเป็นพิธีกรเป็นสิ่ง

ส าคญัในการด าเนินงาน ทกุประเภทไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน พิธีส าเร็จการศกึษา หรืองาน
เลีย้งใด ๆ ก็ตาม โดยประเภทของงานจะก าหนดลกัษณะบรรยากาศของงานที่ผู้ เป็นพิ ธีกร
อย่างคณุต้องสร้างขึน้มา การรู้ว่าอะไรจะเกิดขึน้ อะไรที่ควรจะพดูถึง   และอะไรที่จะเกิดขึน้
ตอ่ไป เป็นสิ่งส าคญัในการเป็นพิธีกรที่ประสบความส าเร็จ

- ลองพบกบัผูจ้ดังานและศึกษาโครงสร้างแผนการด าเนินงานและรายละเอียดกิจกรรม
โดยละเอียด

เทคนิคการเป็นพิธีกร
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๑.๒ รู้ถึงความรับผิดชอบของตัวเอง หน้าที่รับผิดชอบของพิธีกรคือสร้างและรักษาบรรยากาศ
ตลอดทั้งงาน ซึ่งบรรยากาศที่ต้องการอาจจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของงานที่จัดขึ้นมา แม้ว่า
งานส่วนใหญ่จะจ้างพิธีกร มาเพื่อสร้างความสนุกสนานและท าให้งานคึกคัก แต่ในฐานะพิธีกร หน้าที่
รับผิดชอบหลักของคุณมีดังนี้ 

- คอยดูแลใหง้านด าเนินไดอ้ย่างราบร่ืนและเป็นหน่ึงเดียวกนัในทกุ ๆ ส่วน
- คอยดึงดูดความสนใจของผูร่้วมงานและช่วยใหพ้วกเขาสนกุไปกบังาน
- ช่วยใหผู้ร่้วมงานรู้สึกว่ามีตนส่วนร่วมในงานและมีปฏิสมัพนัธ์กบัพวกเขาระหว่างด าเนินงาน
- ช่วยใหวิ้ทยากรรู้สึกมีคณุค่า
- รักษาเวลาของงาน
- คอยช่วยใหผู้ร่้วมงานทกุคนไดรั้บขอ้มูลใหม่ๆ ว่ามีอะไรเกิดข้ึนในงานบา้ง

เทคนิคการเป็นพิธีกร
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๑.๓ รู้ถึงความคาดหวังในบทบาทของคุณ การเป็นพิธีกรหมายถึงคณุจะต้องมีอารมณ์ขนั คุณ
ต้องสามารถท างานร่วมกับคนหมู่มากและคุณเป็นนักพูดในที่ประชุมชนที่ได้รับการฝึกฝน
มาแล้ว ซึ่งหมายถึงคณุต้องเตรียมตวัที่จะแก้สถานการณ์เฉพาะหน้า ดงันัน้ คุณจะต้องรับมือ
กบัสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกตวัอย่างเช่น คณุอาจจะต้องสร้างความสนกุสนาน
ให้กบัผู้ ร่วมงานในระหว่างที่รอวิทยากรคนถดัไปเป็นเวลานานหรือรอให้ไมโครโฟนตวัใหม่มา
แทนท่ี

- จ าไวว่้าใหย้ิ้มอยู่เสมอ การย้ิมช่วยน าพาความสนกุสนานและท าใหบ้รรยากาศของงานดูผ่อนคลาย  
นอกจากนีย้งัท าใหค้ณุดูเป็นพิธีกรทีมี่ความกระตือรือร้น

- จ าไวว่้าคณุเป็นเพียงพิธีกร ไม่ใช่ดารา คณุควรจะท าใหค้นอืน่รู้สึกว่าพวกเขาโดดเด่นในงาน

เทคนิคการเป็นพิธีกร
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๑.๔ ท าการบ้านให้ดี ติดต่อกับวิทยากรหลักเพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องลึกของพวกเขา แล้วใช้ข้อมูล
นั้นมาเพื่อเตรียมค าแนะน าตัวให้กับวิทยากร การศึกษาข้อมูลเบื้องลึกจะช่วยให้คุณสร้าง
ค าแนะน าตัวให้ดูเป็นบุคคลทีน่่าเชื่อถือมากย่ิงขึ้น

- ลองดูว่ามีผูเ้ขา้ร่วมงานคนพิเศษทีค่วรจะพดูถึงระหว่างการด าเนินงานหรือไม่
- ตรวจสอบชือ่และต าแหน่งของทกุคนใหดี้ เพือ่ใหรู้้วิธีอ่านชือ่บนเวทีเมือ่ถึงเวลาประกาศ

เทคนิคการเป็นพิธีกร
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๑.๕ คอยจัดการสถานการณ์ในงานอยู่เสมอ สร้างหรือตรวจสอบวาระของงานและวางแผน
ตารางงานแบบนาทีต่อนาที ลองพิจารณาแบ่งเวลาในการขึ้นและลงเวที กล่าวแนะน าแขก และ
ค าปราศรัยหรือค าขอบคุณจากแขก

- ลองท าบทพูดถึงส่ิงที่คุณต้องการจะพูดโดยคร่าวๆ บทพูดจะเป็นส่ิงที่คุณสามารถท าได้ ซ่ึงอาจจะมีแผ่น
ข้อความสัน้ๆ เพือ่ใหรู้้ถึงหนา้ทีข่องคณุหรือมีโครงร่างของงานทัง้หมดเพือ่ใหค้ณุตามข้อมูลไดท้นั

- การบอกหวัหนา้ผูจ้ดังานว่าคณุตอ้งการพูดคยุกบัผูรั้บผิดชอบเพียงคนเดียวเท่านัน้ เป็นอีกวิธีทีช่่วยคณุได ้ ถ้า
มีอะไรเปลีย่นแปลงข้ึนมา วิธีเดียวทีค่ณุจะตอ้งท าคือปล่อยใหม้นัเกิดข้ึนถา้ผูรั้บผิดชอบการจดังาน
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะช่วยลดการติดขัดหรือการส่ือสารท่ีผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานได้และช่วยให้
งานนั้นด าเนินไปอย่างราบรื่นมากย่ิงขึ้น

เทคนิคการเป็นพิธีกร
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๒.ระหว่างการด าเนินงาน
๒.๑ ใจเย็น การเป็นพิธีกรมีแรงกดดันค่อนข้างมาก เพราะความส าเร็จของงานส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับว่าพิธีกร

สามารถจัดการงานได้ดีมากแค่ไหน จ าไว้ว่าระหว่างที่งานก าลังด าเนินอยู่อาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ สิ่งที่ส าคัญคือต้องใจ
เย็นและรักษาความเป็นพิธีกรของตัวเองให้ได้ โดยการท าใจให้เย็นลงนั้น ให้ลองท าตามนี้
• ถ้าท าพลาดก็ให้ก้าวต่อไป การหยดุมีแต่จะท าให้ความผิดพลาดของคณุชดัเจนย่ิงข้ึน พยายามแก้ปัญหาและด าเนิน

ต่อจากส่ิงทีท่ าพลาดเอาไว ้ถา้คณุท าได ้ผูร่้วมงานส่วนใหญ่ก็จะลืมข้อผิดพลาดไป
• หาจุดที่จะมองในขณะที่พูด การมองไปทีผู่ร่้วมงานคนใดคนหน่ึงอาจจะท าใหค้ณุประหม่าระหว่างการพูด ใหล้องมอง

เหนือหวัของผูร่้วมงานเพือ่ลดความใกลชิ้ดจากการสบตา
• พูดให้ช้าลง ไม่มีอะไรบ่งบอกว่าคณุก าลงัประหม่าไดม้ากไปกว่าการพูดเร็วเกินไป การพูดเร็วเกินไปจะท าให้คณุออก

เสียงผิดและตะกุกตะกัก ซ่ึงจะท าให้คนอื่นเข้าใจได้ว่าคุณประหม่า ให้ลองผ่อนความเร็วลง  และหยุ ดระหว่าง
ประโยคเล็กนอ้ย

เทคนิคการเป็นพิธีกร
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๒.๒ เตรียมพูดเปิดงาน แนะน าตัวเองและกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน มองหากลุ่มผู้ร่วมงานที่เป็น
คนพิเศษ และกล่าวต้อนรับพวกเขาโดยเฉพาะ การกล่าวต้อนรับไม่จ าเป็นต้องยืดยาว แต่ต้องมี
ความน่าเชื่อถือ

เทคนิคการเป็นพิธีกร
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๒.๓ กล่าวแนะน าวิทยากร งานหลักของพิธีกรคือการกล่าวแนะน าวิทยากรและบุคคลส าคัญที่จะข้ึนมาบนเวที 
ยิ่งแขกคนนั้นส าคัญมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งต้องกล่าวแนะน าโดยละเอียดและใช้ค าสวยงามให้สมเกียรติมากขึ้น
เมื่อคุณกล่าวแนะน าวิทยากรเสร็จแล้ว ก็ช่วยกล่าวน าผู้ร่วมงานปรบมือให้กับวิทยากร เมื่อวิทยากรพูดจบ ก็น า
ผู้ร่วมงานปรบมือให้อีกครั้งหน่ึง
• เนื่องจากความรับผิดชอบหลักของพิธีกรคือการด าเนินงานให้ตรงเวลา ดังนั้น อย่าเกรงใจวิทยากรถ้าจะ

เตือนว่าพวกเขาพูดเกินเวลาที่ก าหนด คุณอาจจะส่งข้อความหรือสัญญาณ บอกว่า “เหลือเวลาอีกเท่าไร”
• ก่อนที่คุณจะข้ามไปยังขั้นตอนต่อไปของงาน ให้กล่าวขอบคุณวิทยากรและพูดสิ่งที่พวกเขากล่าวถึงบนเวที 

การกล่าวถึงสิ่งที่พวกเขาพูดเป็นสิ่งที่สนุก น่าสนใจ และน่าติดตาม ซ่ึงจะแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นพิธีกรที่
น่าสนใจและช่วยยืนยนัคณุค่าของส่ิงทีวิ่ทยากรพดูอีกดว้ย

เทคนิคการเป็นพิธีกร



20/05/62

๒.๔ เช่ือมต่องานแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน การเชื่อมต่องานส่วนหน่ึงไปอีกส่วนหนึ่งอาจจะท าได้ง่าย      ด้วยการ
ใช้อารมณ์ขันเล็กน้อยในการเชื่อมทั้งสองส่วน โดยก่อนที่งานจะเริ่มนั้น นอกจากนี้ ให้แสดงความเห็นถึงสิ่งที่
เกิดขึ้นด้วย พยายามและค้นหาสิ่งที่น่าสนุกและมีความหมายของวิทยากรหรือการแสดงที่ผ่านมาและเชื่อมต่อ
จากจุดนั้นไปยังวิทยากรหรือการแสดงต่อไป

ถ้าคุณพบจุดที่ติดขัด ให้ลองถามค าถามกับผู้ร่วมงาน ค าถามควรจะถามให้เน้นตอบว่า “ใช่” หรือ 
“ไม่ใช่” ในการถามค าถามนั้น คุณสามารถท าให้ผู้ร่วมงานมีส่วนรวมและสนใจกับงานในขณะที่ควบคุมงานใน
ฐานะพิธีกรได้ ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการที่พิธีกรไม่รู้ถึงสิ่งที่เกิดข้ึนบนเวที และอาจจะท าให้คนอื่นคิดว่าพิธีกรไม่
สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้น

ถ้างานนั้นมีความยาวประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง การสรุปการแสดงหรือการน าเสนอที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาพัก 
ก็ช่วยได้มากและคุณยังควรที่จะบอกผู้ร่วมงานว่าจะมีอะไรต่อไป 
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๒.๕ เตรียมพร้อมกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้น ดังท่ีกล่าวไปข้างต้น พิธีกรท่ีดีจะต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอ 
งานสดนั้นมักมีการสะดุดเล็กน้อย เช่น เด็กเสิร์ฟอาจจะท าน้ าหก เพลงอาจจะเปิดผิด หรือตาราง
งานอาจจะล่าช้ากว่าก าหนด พยายามควบคุมงานด้วยการเตรียมพร้อมที่จะด าเนินงานให้ราบรื่น
แม้จะมีข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามท่ีมาขัดจังหวะ เพื่อรักษาบรรยากาศของงาน
• ถ้ามีข้อผิดพลาดหรือมีใครที่มีพฤติกรรมที่ควบคุมไม่ได้ คนเป็นพิธีกรต้องมองโลกในแง่ดีเสมอ
• จ าไว้ว่าคุณไม่ได้มีหน้าที่ดุด่าว่ากล่าวคนอื่น หน้าที่ของคุณคือท าทุกอย่างให้ราบรื่น แม้ว่า จะมี
อะไรผิดพลาดก็ตาม พิธีกรทีมี่ทศันคติไม่ดีเป็นส่ิงทีน่่ารงัเกียจและไม่เหมาะสมเป็นอย่างย่ิง
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๒.๖ กล่าวปิดงาน การกล่าวปิดงานควรจะมีความน่าตื่นเต้นและจริงใจเหมือนตอนที่เปิดงาน การ
กล่าวปิดงานโดยทั่วไปนั้น พิธีกรจะกล่าวของคุณผู้ร่วมงาน วิทยากร และผู้ด าเนินงาน การกล่าว
ขอบคุณทุกคน ทีช่่วยเหลืองานนี้เป็นมารยาทที่ดี นอกจากนี้ การกล่าวสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในงานและ
สิ่งที่เราได้เรียนรู้โดยขึ้นอยู่กับประเภทของงานจะช่วยให้ผู้ร่วมงานน าสิ่งที่พูดกลับไปใช้ได้ 

การกล่าวปิดงานอาจจะเป็นการกล่าวเชิญชวนให้เข้าร่วมงานอีกครั้งในภายหลัง บริจาค
เงิน หรือไม่ว่าอะไรก็ตาม การพูดแบบนี้จะช่วยให้ผู้ร่วมงานประทับใจ
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เคล็ดลับ
• มั่นใจในตัวเองและมีปฏิสัมพันธ์กับคนหมู่มากเข้าไว้
• ยิ้ม ท าตัวให้ดูเหมือนว่าคุณมีความสุขที่ได้มาร่วมงานนี้
• เตรียมตัวให้ดี แต่อย่าท าเหมือนกับคุณมายืนอ่านบทพูด
• ถ้าตารางงานล่าช้ากว่าก าหนด ให้พูดถึงข้อมูล เล่นมุกตลก เล่าเหตุการณ์ปัจจุบัน หรือ

พูดคุยด้วยหัวข้อ อื่น  ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเงียบในงาน

ที่มา https://www.th.wikihow.com/เป็นพิธีกรที่ดี
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