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1.1 ความหมายของการส่ือสาร 

 
• พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหค้วามหมายของการส่ือสารไวว้า่  
• การส่ือสาร หมายถึง “การน าหนังสือหรือข้อความของฝ่ายหน่ึงส่งใหอี้กฝ่ายหน่ึง 
     ประกอบดว้ย  ผู้ส่งข่าวสารหรือแหล่งก าเนิดข่าวสาร  ช่องทางการส่งข้อมูลซ่ึงเป็น 
     ส่ือกลางหรือตวักลางอาจเป็นสายสญัญาณ  และหน่วยรับขอ้มูลหรือผู้รับสาร” 



1.1 ความหมายของการส่ือสาร 

• การส่ือสาร (Communications) ยงัมีความหมายกวา้งวา่ 
• การถ่ายทอดขอ้มูล ข่าวสาร  ความรู้ ประสบการณ์  ความรู้สึก  ความคิดเห็น  
     จากผูส่้งสาร โดยผา่นส่ือต่าง ๆ ท่ีอาจเป็นการพูด  การเขียน  หรือสัญลกัษณ์ 
     อ่ืนใดไปยงัผูรั้บสาร  ซ่ึงอาจใชก้ระบวนการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัไปตาม   
     ความเหมาะสม 



1.2 ความส าคญัของการส่ือสาร 

• เน่ืองจากมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกัน จึงจ าเป็นต้องอาศัยการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือช่วย
ให้บรรลุวตัถุประสงค์ทีต้่องการ  

• หากคนในสงัคมขาดความรู้ความเขา้ใจในการส่ือสาร  กไ็ม่สามารถถ่ายทอด
ความรู้ ความคิด หรือเกิดความเขา้ใจในการส่ือสารระหวา่งกนัได ้

• ดงันั้นการส่ือสารจึงมีความส าคญัส าหรับบุคคลและสังคมมาก ซ่ึงความส าคญั
ของการส่ือสารแบ่งไดท้ั้งในระดบัจุลภาคและมหภาค ดงัน้ี 



1.2 ความส าคญัของการส่ือสาร (ระดบัจุลภาค)  

• ความส าคญัระดบัจุลภาค  

       1) ความส าคญัต่อชีวติประจ าวนัของมนุษย์  เช่น 
          - การพบปะพดูคุยกบับุคคลในครอบครัว 
          - การแลกเปล่ียนข่าวสารกบัเพ่ือนร่วมงาน  
          - การส่ือสารอ่ืน ๆ เช่น การอ่านหนงัสือพิมพ ์ 
การดูโทรทศัน์   การพดูคุยโทรศพัท ์



 2) ความส าคญัต่อความเป็นสังคม   
      การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือช่วยประสานคนในสงัคมใหม้ีความเข้าใจซ่ึงกนั 
และกนั  มีการแบ่งหน้าที่กนัท า  มีการใช้กฎระเบียบและกติกาของสังคมร่วมกนั  
เพื่อใหค้นในสงัคมอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข 



 3) ความส าคญัต่อการสร้างความร่วมมือ  
     การส่ือสารส าคญัต่อการสร้างความร่วมมือระหวา่งบุคคล  ช่วยในการ 
ประสานพลงัเพือ่ให้การท างานขนาดใหญ่บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์อยา่งมี 
ประสิทธิภาพ เช่น กจิกรรมรับน้อง  
 4) ความส าคญัต่อการศึกษาและการแสวงหาความรู้ 
     การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการค้นคว้าข้อมูล  และติดตามความก้าวหน้า
ของวทิยาการต่าง ๆ 
     การติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัท าใหส้ามารถพฒันาความคิด โดยการ
แลกเปล่ียนองคค์วามรู้ซ่ึงกนัและกนั 



     5) ความส าคญัต่อการสร้างการรับรู้เกีย่วกบัตนเอง 
         การส่ือสารท าใหรู้้พฤติกรรมการส่งสารของตนเองวา่มีประสิทธิภาพหรือไม่  
เช่น พูด หรือ เขยีน ให้ผู้รับสารเข้าใจไหม  หากส่ือสารไดไ้ม่ดีกอ็าจมีการปรับเปล่ียน 
พฤติกรรมไปในแนวทางท่ีสร้างสรรค ์
      6) ความส าคญัต่อการให้ความบันเทิง  
          การส่ือสารสามารถสร้างความบนัเทิงใหก้บับุคคล ท าใหม้นุษยด์ าเนินชีวติอยู ่
ไดอ้ยา่งมีความสุข  เช่น การชมภาพยนตร์  วดีีโอ และรายการบันเทิงที่รับชมทาง 
อนิเทอร์เน็ต 



      7) ความส าคญัต่อการเพิม่ประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล  

        การส่ือสารระหวา่งแพทย ์ พยาบาล  และผูป่้วย จะช่วยสร้างความสมัพนัธ์ท่ี 
ดีระหวา่งกนัน าไปสู่ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั  
ส่งผลใหก้ารรักษาโรค มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

1.2 ความส าคญัของการส่ือสาร (ระดบัจุลภาค)  



 8) ความส าคญัต่อการท าจิตบ าบัด 
        การส่ือสารเป็นกลไกส าคญัในการค้นหาสาเหตุของการเจบ็ไข้            

        การส่ือสารช่วยในการท าจิตบ าบัดผ่านส่ือลกัษณะต่าง ๆ เช่น  
  การใชเ้สียงดนตรีท่ีเรียกวา่ การรักษาแบบดนตรีบ าบัด  
  การอ่านหนงัสือรักษาท่ีเรียกวา่ บรรณบ าบัด 

1.2 ความส าคญัของการส่ือสาร (ระดบัจุลภาค)  



• ความส าคญัระดบัมหภาค 

        1) ความส าคญัต่อการเมืองการปกครอง  
            การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัของรัฐในการเผยแพร่นโยบายและข้อมูล 

ข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ เพ่ือสร้างความเขา้ใจร่วมกนั 
                - การสัง่การ การชกัชวนใหป้ระชาชนปฏิบติัตามระเบียบกฎหมาย  
                - การประชาสมัพนัธ์ผลงานของรัฐบาล 

1.2 ความส าคญัของการส่ือสาร (ระดบัมหภาค) 





     2) ความส าคญัต่อการเมืองระหว่างประเทศ 

         การเจริญสมัพนัธไมตรีระหวา่งประเทศ  
 การติดต่อส่ือสารทางการคา้  การท าสนธิสญัญา 

      

1.2 ความส าคญัของการส่ือสาร (ระดบัมหภาค) 



        3) ความส าคญัต่อการเสริมสร้างประชาธิปไตย  
         การส่ือสารเป็นการส่งเสริมใหบุ้คคลสามารถแสดงความคดิเห็นได้อย่าง 
เสรีภาพ  และการแลกเปล่ียนทศันะระหวา่งกนัยงัก่อเกิดความคิดสร้างสรรคใ์หม่ ๆ 

1.2 ความส าคญัของการส่ือสาร (ระดบัมหภาค) 



     4) ความส าคญัต่อการพฒันาประเทศ 

         การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาประเทศโดยรัฐให้ข้อมูล 

ข่าวสารทีจ่ าเป็นต่อการพฒันาความเป็นอยู่ทีด่แีก่ประชาชนเพื่อใหค้นในประเทศ 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

1.2 ความส าคญัของการส่ือสาร (ระดบัมหภาค) 





         5) ความส าคญัต่อการถ่ายทอดวฒันธรรม  
         วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง โดยอาศยัการ 
ส่ือสาร ในยุคแรกมีการถ่ายทอดด้วยวาจา  ต่อมามีการบันทกึเป็นอกัษรเพือ่ให้เกดิ 
ความคงทนมากขึน้ เป็นการเกบ็รักษาวฒันธรรมอนัดีงาม  เช่น  เพลงพืน้บ้าน         
การเล่านิทาน ต านาน 



     6) ความส าคญัต่อการศึกษา  

         การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัต่อการให้การศึกษาแก่คนในสังคม  การ
พฒันาภาษาพูด   ภาษาเขยีน   การบันทกึผลการค้นคว้า ช่วยให้การศึกษาหาความรู้
ของบุคคลขยายขอบเขตออกไป 

     7) ความส าคญัต่อธุรกจิและอุตสาหกรรม 
          เช่น  การผลติสินค้าเพือ่จ าหน่ายจ าเป็นตอ้งใชก้ารส่ือสารโดยการโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ เพื่อใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงสินคา้ไดม้ากข้ึน 

1.2 ความส าคญัของการส่ือสาร (ระดบัมหภาค) 



     8) ความส าคญัต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารองค์กร     
         การส่ือสารช่วยใหเ้กิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิดเห็นระหวา่งคนใน 
องคก์ร ท าใหก้ารปฏิบติังานด าเนินไปอยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

1.2 ความส าคญัของการส่ือสาร (ระดบัมหภาค) 



1.3 วตัถุประสงค์ของการส่ือสาร 

• การติดต่อส่ือสารเป็นกระบวนการรับและส่งขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัระหวา่ง          
ผูส่้งสารและผูรั้บสาร   

• การส่ือสารในแต่ละบุคคลลว้นมีวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนัออกไป 
• พิชญาพร ประครองใจ (2558, หนา้ 10-13) ไดส้รุปวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร

ไว ้2 ประการ คือ 
  วตัถุประสงค์ของผู้ส่งสาร 
  วตัถุประสงค์ของผู้รับสาร 



 1) แจ้งให้ทราบ  ผูส่้งสารตอ้งการบอกกล่าวหรือช้ีแจง  เร่ืองราว เหตุการณ์   

ขอ้มูล หรือส่ิงอ่ืนใดใหผู้รั้บสารไดรั้บทราบ 
  
  
  

วตัถุประสงค์ของผู้ส่งสาร 

 เช่น  การแถลงข่าวกจิกรรมต่าง ๆ  

         การรายงานข่าวเหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านส่ือหนังสือพมิพ์  วทิยุ  โทรทศัน์ 



           2)  เสนอหรือโน้มน้าวใจ  ผูส่้งสารตอ้งการให้ข้อเสนอหรือชักจูงใจให ้
ผูรั้บสารเปล่ียนแปลงความรู้สึก  อารมณ์  ทศันคติ มีความคิดคลอ้ยตาม หรือ 
ยอมรับปฏิบติัตาม 

วตัถุประสงค์ของผู้ส่งสาร 

        เช่น   การโฆษณาเพือ่จูงใจให้ลูกค้าซ้ือสินค้า    
      การพูดขอความร่วมมอื  
      การปราศรัยขอคะแนนเสียงของนักการเมือง 



         3) สร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง   ผูส่้งสารตอ้งการใหผู้รั้บสารเกิด 
ความบนัเทิงใจ ไม่วา่จะอยูใ่นรูปของการพดู อ่าน การเขียน  การจดัรายการเพลง  
หรือเกมต่าง ๆ ทั้งทางวิทยแุละโทรทศัน ์

วตัถุประสงค์ของผู้ส่งสาร 



 4) สอนหรือให้การศึกษา ผูส่้งสารตอ้งการถ่ายทอดความรู้ท่ีมีลกัษณะเป็น 

วิชาการใหผู้รั้บสารไดรั้บความรู้เพ่ิมเติม   เช่น การเรียนการสอน 
 

วตัถุประสงค์ของผู้ส่งสาร 



 1) ทราบหรือเข้าใจ  ผูรั้บสารตอ้งการทราบเร่ืองราวข่าวสาร ขอ้มูล  
เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีใหม่เพ่ิมเติมตลอดเวลา 
 2) กระท าหรือตัดสินใจ  ผูรั้บสารจะกระท าหรือตดัสินใจในส่ิงใดนั้นข้ึนอยู ่
กบัขอ้เสนอแนะนั้น ๆ วา่มีความน่าสนใจ  
มีความน่าเช่ือถือ หรือ มีความเป็นไปได ้
มากนอ้ยเพียงใด เช่น การรับฟังสรรพคุณ 
ของสินค้าก่อนการตัดสินใจซ้ือ 
 

วตัถุประสงค์ของผู้รับสาร 



 3) ความพงึพอใจหรือรับความบันเทิง  ผูรั้บสารตอ้งการแสวงหาส่ิงท่ี 
สามารถสร้างความบนัเทิงและความสบายใจใหก้บัตนเอง  เช่น การฟังเพลง       
การดูภาพยนตร์ 

  
 
 4) เรียนรู้หรือศึกษา ผูรั้บสารตอ้งการแสวงหาความรู้จากสารท่ีมีเน้ือหา 
สาระเก่ียวกบัวชิาการ เช่น การเรียนในรายวชิาหลกัสูตรต่าง ๆ ทีต่นเองสนใจ 
 

วตัถุประสงค์ของผู้รับสาร 



วตัถุประสงค์ของผู้ส่งสาร   
 

วตัถุประสงค์ของผู้รับสาร   
 

1. แจ้งให้ทราบ   1. ทราบหรือเข้าใจ   

2. เสนอหรือชักจูงใจ   2. กระท าหรือตัดสินใจ 

3. สร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง  3. ความพงึพอใจหรือรับความบันเทิง 

4. สอนหรือให้การศึกษา   4. เรียนรู้หรือศึกษา 



1.4 วธีิการส่ือสาร  

• การส่ือสารของมนุษยโ์ดยทัว่ไปมีวิธีการหลกัท่ีใชใ้นการส่ือสาร ดงัน้ี 
     1. การส่ือสารด้วยลายลกัษณ์อกัษรหรือการเขียน  เช่น    
         การเขียนข้อความส้ันๆ   การเขียนบันทึกข้อความ  

         ค าแถลงการณ์   ประกาศ   จดหมาย  รายงาน  

        แบบสอบถาม  แบบฟอร์มหนังสือ 

        วารสาร   นิตยสาร  โฆษณา 



2. การส่ือสารด้วยวาจาหรือการพูด มี 2 ลกัษณะ คอื  

        - การพูดแบบเผชิญหน้ากนั  
          การพดูในท่ีประชุม  การใหส้มัภาษณ์  
      - การพูดแบบไม่เผชิญหน้ากนั  
          การพดูโทรศพัท ์

1.4 วธีิการส่ือสาร  



 3. การส่ือสารด้วยกริิยาท่าทางหรือภาษากาย  
        เป็นการส่ือสารดว้ยกิริยาท่าทางหรือภาษากายเพ่ือใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใจความหมาย 
ตามความตอ้งการของผูส่้งสาร เช่น  การใช้สายตาจ้องมอง  การโอบสัมผสั  การกวกั 
มือเรียก  
        การส่ือสารดว้ยการเคล่ือนไหวร่างกายน้ี  
อาจตีความหมายแตกต่างกนัไปตามวฒันธรรม 
ของแต่ละประเทศ 

1.4  วธีิการส่ือสาร  



1.5 ประโยชน์ของการส่ือสาร  

• การส่ือสารมีบทบาทส าคญัในการถ่ายทอดความรู้เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาสติปัญญา
และทกัษะในวชิาชีพดา้นต่าง ๆ 

• การส่ือสารท าใหม้นุษย์เข้าใจซ่ึงกนัและกนั  ลดขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดจากความไม่เขา้ใจกนั   
• การส่ือสารมปีระโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น ลดความตึงเครียด 
• การส่ือสารท าใหม้ีความคดิสร้างสรรค์  ผา่นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการ

แสวงหาความรู้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 



 
ตอนที ่2 ลกัษณะของการส่ือสาร  

  2.1 องค์ประกอบของการส่ือสาร  

 2.2 รูปแบบของการตดิต่อส่ือสาร  

 2.3 กระบวนการส่ือสาร  

 2.4 กระบวนการรับสารและส่งสาร  

 2.5 ประเภทของการส่ือสาร  

 2.6 อุปสรรคของการส่ือสาร  



2.1 องค์ประกอบของการส่ือสาร  



2.1 องค์ประกอบของการส่ือสาร  

• การส่ือสารในชีวิตประจ าวนัโดยทัว่ไป มีองคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ คือ  
        1) ผู้ส่งสาร (Sender)     3) ช่องทางการส่ือสาร (Media or Channel)  

        2) สาร (Message)   4) ผู้รับสาร (Receiver)  

• โดยผูรั้บสารเป็นผูก้ระท าปฏิกิริยาตอบกลบัแก่ผูส่้งสาร  
• องคป์ระกอบท่ีกล่าวมาน้ีมีความสมัพนัธ์กนั หากขาดส่วนหน่ึงส่วนใดไปจะท าให ้
     การส่ือสารไม่ประสบผลส าเร็จ 

 
 



ผู้ส่งสาร 

• บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเป็นผูส้ร้างและถ่ายทอดสารต่าง ๆ ไปยงัผูรั้บดว้ยวธีิการ
พดู  อ่าน การเขียน  การใชกิ้ริยาท่าทาง หรือสญัลกัษณ์ 

         - ผูส่้งสารท่ีดีควรมีจุดประสงคใ์นการส่ือสาร มีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาท่ี 
จะถ่ายทอดไปยงัผูรั้บสาร  
         - ผูส่้งสารควรวิเคราะห์ความสามารถและความพร้อมของผูรั้บสาร   
         - ผูส่้งสารควรรู้จกัเลือกใชว้ิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัเร่ือง  โอกาส  และ 
ความสามารถของผูรั้บสาร 



สาร 

• เร่ืองราวหรือข้อความท่ีผูส่้งสารตอ้งการถ่ายทอดใหผู้รั้บสารทราบ โดยอยูใ่น 
     รูปของภาษาหรือสัญลกัษณ์ท่ีสามารถส่ือความหมายไดเ้ขา้ใจตรงกนั             
• ตวัสารประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วน คือ  
 1) รหสัของสาร (Message codes)  
 2) เน้ือหาของสาร (Message content)  
 3) การจดัสาร (Message treatment) 



สาร 

    1) รหัสของสาร คือ ภาษา สัญลกัษณ์ หรือสัญญาณท่ีมนุษยคิ์ดข้ึนเพ่ือแสดงออก 
แทนความคิดหรือขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ โดยจ าแนกได ้  ดงัน้ี              
          1.1 รหัสของสารทีใ่ช้ค าพูด  ไดแ้ก่ ภาษาท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนเพ่ือส่ือความหมาย  
          1.2 รหัสของสารทีไ่ม่ใช้ค าพูด ไดแ้ก่ ระบบสัญลกัษณ์  สัญญาณ หรือ 
เคร่ืองหมายใด ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการใชถ้อ้ยค า เช่น อากปักิริยา ไฟสญัญาณต่าง ๆ 



สาร 

      2) เนือ้หาของสาร หมายถึง มวลความรู้และประสบการณ์ท่ีมนุษยต์อ้งการ 
ถ่ายทอด  แลกเปล่ียน  เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั  
        ลกัษณะเน้ือหาของสาร มี 2  ประเภท  
 2.1 เนือ้หาสารประเภทข้อเท็จจริง  

 2.2 เนือ้หาสารประเภทข้อคดิเห็น 



 2.1 เนือ้หาสารประเภทข้อเท็จจริง  คือ  เน้ือหาท่ีกล่าวถึงความจริงท่ีมีอยู่
ในโลก สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้เช่น  
 - มนุษย์เป็นสัตว์เลีย้งลูกด้วยนม  

 - ปลาอาศัยอยู่ในน า้ 
 2.2 เนือ้หาสารประเภทข้อคดิเห็น เป็นสารท่ีมีเน้ือหาแสดงถึงความรู้สึก  
แนวคิด  และความเช่ือของผูส่้งสาร  ซ่ึงไม่สามารถตรวจสอบไดว้า่เป็นจริงหรือ 
เทจ็ เช่น  
 - พทัยาเป็นเมอืงทีน่่าท่องเทีย่วมากทีสุ่ด 



สาร 
   3) การจัดสาร  

         เป็นการเรียบเรียง  ล าดบัความ   การเลอืกระดบัความยากง่ายและรูปแบบ 

การใช้ภาษา  เพ่ือใหผู้รั้บสารสามารถเขา้ใจในเน้ือหาของสารไดต้รงตามความ 
ตอ้งการของผูส่้งสาร 



ส่ือ 

• ส่ือเป็นพาหนะของสารท่ีท าหนา้ท่ีน าสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร 
 จ าแนกส่ือท่ีใชใ้นการส่ือสารตามความหมายของวทิยาการทางภาษา
ออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 
 1) ส่ือที่เป็นถ้อยค าที่เปล่งออกมาเป็นเสียง ไดแ้ก่ ถ้อยค าหรือค าพูด 

 2) ส่ือที่เป็นถ้อยค าที่ไม่ได้เปล่งเป็นเสียงออกมา ไดแ้ก่ ตัวหนังสือ  ภาษามือ  
สัญลักษณ์ท่ีแทนถอ้ยค าหรือค าพดู 



     3) ส่ือที่ไม่เป็นถ้อยค าที่ใช้เสียงเปล่งออกมา ไดแ้ก่  

         การอทุานเสียงร้องชนิดต่าง ๆ ของมนุษย ์ 
         คณุลกัษณะของเสียง เช่น เสียงทุม้ต ่าเสียงแหลม  เสียงแหบพร่า ความเร็ว-ชา้ 
      4) ส่ือที่ไม่เป็นถ้อยค าและไม่ได้เปล่งเป็นเสียงออกมา ไดแ้ก่ ส่ือทุกประเภทท่ี 
ไม่ไดเ้ปล่งข้ึนโดยมนุษย ์เช่น เสียงบีบแตร   เสียงดนตรี   เสียงเคาะไม้  
 กิริยาท่าทางต่าง ๆ การใช้สายตา การใช้ความเงียบ 



• สุรัตน์ ตรีสุกล (2550, หนา้ 104) สรุปเกณฑก์ารแบ่งประเภทของส่ือที่มนุษย์ใช้
ในการส่ือสารออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 







• คือ บุคคลทีเ่ป็นจุดหมายปลายทางในกระบวนการส่ือสาร ผูรั้บสารอาจเป็น
บุคคลเดียวหรือเป็นหมู่คณะ  

 - ผู้รับควรมทีศันคตทิีด่ต่ีอผู้ส่งสาร พยายามท าความเขา้ใจกบัสารท่ีไดรั้บ 
             - มคีวามสามารถในการคดิและรับรู้ความหมาย ท่ีผูส่้งสารตอ้งการ  
ถ่ายทอดให ้ 
 - สามารถแสดงปฏกิริิยาตอบสนองต่อผู้ส่งสารได้  การส่ือสารจะ       
ประสบผลส าเร็จไดดี้เพียงใดข้ึนกบัตวัผูรั้บสารดว้ย 

ผู้รับสาร 



• กิติมา สุรสนธิ, (2557, หนา้ 29-31) จ าแนกผูรั้บสารตามเกณฑใ์นการพิจารณา 
ไดแ้ก่  

 1) เกณฑจ์ านวนของผูรั้บสาร  
 2) เกณฑก์ารเป็นกลุ่มเป้าหมายของผูรั้บสาร  
 3) เกณฑผ์ลกระทบของการส่ือสาร 

ผู้รับสาร 



เกณฑ์จ านวนของผู้รับสาร  



• ผู้รับสารบุคคลเดียว 
      -  เป็นการรับรู้ขอ้มูลเพียงคนเดียว ท าใหมี้อิสระในการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ     
      -  ผูรั้บสารสามารถเช่ือไปในแนวทางท่ีผูส่้งสารตอ้งการชกัจูงไดง่้าย  เน่ืองจาก 
ไม่มีความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนเขา้มามีอิทธิพลต่อความคิดและความรู้สึกของผูรั้บ
สารในขณะนั้น 
• ผู้รับสารเป็นกลุ่ม  
      -  เป็นการรับรู้ขอ้มูลพร้อมกนัหลายคนในคราวเดียวกนั  
      -  ท าใหค้วามคิด  ความเช่ือ ของผูรั้บสารคนอ่ืนท่ีอยูใ่นกลุ่มมีอิทธิพลต่อการรับรู้ 
การตีความ การท าความเขา้ใจ การตดัสินใจของผูรั้บสารได ้

 



  เกณฑ์การเป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้รับสาร  



• ผู้รับสารทัว่ไป  

       ผู้รับสารที่เป็นเป้าหมายของผู้ส่งสารไม่เฉพาะเจาะจง เป็นบุคคลทัว่ไปท่ีไม่
สามารถคาดคะเนจ านวนได ้
     รวมทั้งเป็นกลุ่มผู้รับสารทีม่ีความแตกต่างกนัในเร่ือง เพศ  อายุ  ศาสนา ระดบั
การศึกษา  ความเช่ือ  สถานภาพทางเศรษฐกจิและสังคม 

• ผู้รับสารเป้าหมาย  

      ผู้รับสารทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ส่งสารโดยตรงสามารถคาดคะเนจ านวนคนได้ 
เช่น การโฆษณาขายเคร่ืองส าอางวยัรุ่นทางโทรทศัน์  ผู้ส่งสารจะให้ความส าคญักบั
กลุ่มวยัรุ่น 
 



เกณฑ์การเป็นผู้รับสารตามผลกระทบของการส่ือสาร  



• ผู้รับสารทีเ่ป็นผู้ถูกกระท า 

     ผูรั้บสารท่ีไม่จ าเป็นตอ้งใชค้วามกระตือรือร้นในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร เช่น     
การรับข้อมูลจากละครโทรทศัน์ หรือภาพยนตร์ 

• ผู้รับสารทีเ่ป็นผู้กระท า 

     ผูรั้บสารท่ีมีความตั้งใจ มีความกระตือรือร้นในการคน้ควา้หาความรู้และขอ้มูล 
ข่าวสารเพ่ิมเติมจากสารท่ีตนเองไดรั้บ เพ่ือเปรียบเทียบวา่ขอ้มูลใดน่าเช่ือถือมากนอ้ย 
เพียงใด เช่น การค้นคว้าข้อมูลทีต้่องการรู้เพิม่เตมิจากหนังสือ  อนิเทอร์เน็ต 



2.2 รูปแบบของการติดต่อส่ือสาร  
• การตดิต่อส่ือสารแบบทางเดยีว 
         การส่ือสารท่ีผูส่้งสารแจง้หรือเสนอขอ้มูลใหผู้รั้บสารทราบ  เพื่อแนะน าบอกกล่าว  
ผู้รับสารไม่สามารถโต้ตอบกบัผู้ส่งสารได้ทนัทแีละไม่มีโอกาสสอบถามหรือปรึกษาหารือ 
กบัผูส่้งสาร เช่น การฟังข่าวจากวทิยุ  โทรทศัน์ 
• การตดิต่อส่ือสารแบบสองทาง 
        เป็นการส่ือสารท่ีมีการโต้ตอบระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสาร โดยทั้งสองฝ่ายมีโอกาส 
พบปะ  ช้ีแจง  ท าการตกลง  ทบทวนท าความเขา้ใจกนั หรือเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลกนั เช่น  
การประชุมหารือร่วมกนัในทีป่ระชุม 



ภาพการติดต่อส่ือสารแบบทางเดยีว  



ภาพการติดต่อส่ือสารแบบสองทาง 



2.3 กระบวนการส่ือสาร  

• กระบวนการส่ือสารเร่ิมตน้จาก 
• ผู้ส่งข่าวสาร รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ไว ้เม่ือตอ้งการส่งสารหรือขอ้มูล 
     ใหก้บัผูรั้บสาร ผูส่้งสารจะแปลงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งออกมาเป็นน ้าเสียง  ตัวอักษร  กริิยา 
     ท่าทาง ท่ีเรียกวา่ สาร เพื่อส่งไปยงัผู้รับสาร โดยผา่นช่องทางการส่ือสารประเภทต่าง ๆ  
• เม่ือผูรั้บสารไดรั้บข่าวสารแลว้จะท าการถอดรหสัสารตามความเขา้ใจและมีปฏิกิริยา 
     ตอบกลบัแก่ผูส่้งสาร เช่น การแสดงออกทางสีหน้า   การต้ังค าถาม   การพูดโต้ตอบ    
     หรือการแสดงความคดิเห็น 



2.3 ภาพกระบวนการส่ือสาร  



2.4 กระบวนการรับสารและส่งสาร  

• กระบวนการรับสารผ่านการอ่านและการฟัง 
 



• กระบวนการส่งสารผ่านการพูดและการเขียน 

2.4 กระบวนการรับสารและส่งสาร  



แบบฝึกหัด 

1) จงบอกประโยชน์ของการส่ือสาร พร้อมยกตัวอย่างประกอบมา  2  ตัวอย่าง 

2) จงบอกวตัถุประสงค์ของ “ผู้ส่งสาร” มา 4  ข้อ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

3) การส่ือสารในชีวติประจ าวันโดยทั่วไป มีองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ คอื
อะไรบ้าง (อธิบายด้วยนะคะ) 

 



2.5 ประเภทของการส่ือสาร  
• ขนิษฐา จิตชินะกลุ (2557, หนา้ 29-32) แบ่งประเภทของการส่ือสารตาม

จ านวน ผูส่ื้อสารไวด้งัน้ี 

1. การส่ือสารภายในบุคคล  5. การส่ือสารในองค์กร  

2. การส่ือสารระหว่างบุคคล  6. การส่ือสารมวลชน 

3. การส่ือสารในกลุ่มเลก็ 

4. การส่ือสารกลุ่มใหญ่ 



การส่ือสารภายในบุคคล 

• เรียกอีกอยา่งวา่ การส่ือสารกบัตัวเอง แบ่งได ้2 ประเภท 
       1) การส่ือสารโดยการใช้ภาษาพูดและภาษาเขยีน เช่น             
 - การจดบนัทึกประจ าวนั   
 - การพดูกบัตนเองแบบเงียบ ๆ หรือพดูเสียงดงั 
       2) การส่ือสารโดยใช้กริิยาท่าทาง มกัเกิดข้ึนในขณะท่ีมีอารมณ์และความรู้สึก    
ร่วมดว้ย เช่น ดีใจ เสียใจ กลวั  
 หรือการแสดงออกดว้ยการสัน่ศีรษะเม่ืออ่านขอ้ความท่ีไม่เห็นดว้ย 



การส่ือสารระหว่างบุคคล 

• เป็นการส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร อย่างน้อย 2 คน  
     ใชท้ั้งวจันภาษาและอวจันภาษา แบ่งได ้2 ประเภท 
      1) การส่ือสารแบบซ่ึงหน้าระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร  คือ  การเผชิญหนา้ 
สามารถโตต้อบปฏิกิริยากนัไดท้นัที 
      2) การส่ือสารผ่านส่ือกลาง เป็นการส่ือสารระหวา่งบุคคลท่ีตอ้งอาศยัส่ือกลาง 
หรือช่องทางในการรับส่งขอ้มูลข่าวสาร เช่น   การส่ือสารผ่านโทรศัพท์  อนิเทอร์เน็ต   
 อเีมล   การส่ือสารทางไลน์ 



การส่ือสารในกลุ่มเลก็ 
• เป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนัเพื่อแกปั้ญหาร่วมกนั มีจ านวนคนในกลุ่มตั้งแต่ 3 

คนขึน้ไป 

         1) ก าหนดบทบาทของสมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่มอยา่งชดัเจนเพื่อใหรู้้หนา้ท่ีและ
กิจกรรมท่ีตวัเองตอ้งท า 
         2) สมาชิกแต่ละคนต้องยดึมัน่ในความเป็นกลุ่ม  ใหค้วามส าคญักบัเป้าหมายของกลุ่ม
มากกวา่เป้าหมายของตวัเอง 
       3) สมาชิกต้องมคีวามรู้ในเร่ืองราวต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง ทั้งในส่วนของเน้ือหาสาระท่ีตอ้ง
พดูคุยกนัและลกัษณะเฉพาะของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม 



การส่ือสารกลุ่มใหญ่ 

• เป็นการติดต่อส่ือสารกบัคนจ านวนมากท่ีอยู่ในทีเ่ดยีวกนัหรืออยู่ใกล้เคยีงกนั 
เช่น  

 การปราศรัยหาเสียง  

 การอภิปราย  การสอนทีม่ีผู้เรียนจ านวนมาก 



การส่ือสารในองค์กร 

• เป็นการส่ือสารของผู้ทีเ่ป็นสมาชิกหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร  เพื่อใหก้าร
ปฏิบติังานของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้เช่น  

           -  การส่ือสารระหว่างบุคคลในสายงานเดยีวกนั  
           -  การส่ือสารคนละสายงานหรือต่างระดบักนั  

          รูปแบบการส่ือสารมีทั้ง 
  -  ผู้บังคบับัญชาส่ังการไปยงัผู้ใต้บังคบับัญชา  

 -  ผู้ใต้บังคบับัญชารายงานให้ผู้บังคบับัญชาทราบ 



การส่ือสารมวลชน 

• เป็นการส่ือสารทีม่ีผู้รับสารจ านวนมากและอยู่ในสถานทีแ่ตกต่างกนั สามารถ 
     รับรู้ข่าวสารไดใ้นเวลาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั เช่น 
  การส่ือสารผา่นทางหนังสือพมิพ์  
         วทิยุ  

         โทรทัศน์ 









2.6 อุปสรรคของการส่ือสาร  

• หมายถึง ส่ิงทีเ่ป็นสาเหตุให้ผู้รับสารไม่ได้รับสารตามวตัถุประสงค์ของผู้ส่งสาร 
• อุปสรรคในการส่ือสารเกิดไดทุ้กขั้นตอนของกระบวนการส่ือสาร บาง 
     สถานการณ์อาจมีไดห้ลายสาเหตุ  
• จิรวฒัน์ เพชรรัตน์ และอมัพร ทองใบ. (2555, หนา้ 119) สรุปอุปสรรคของ  
     การส่ือสารมาจากสาเหตุ ดงัน้ี 











 
ตอนที ่3 ภาษากบัการส่ือสาร  

 
 3.1 หน้าที่ของภาษา  

 3.2 ภาษาที่ใช้ในการส่ือสาร  

 3.3 ระดบัภาษาที่ใช้ในการส่ือสาร  

 3.4  การคดิกบัการใช้ภาษาในการส่ือสาร  

 3.5  การใช้ภาษาในการส่ือสารให้ประสบผลส าเร็จ 



ภาษากบัการส่ือสาร  

• มนุษยมี์การส่ือสารใน 3 ลกัษณะ ดงัน้ี  
 1. การใช้เสียงพูดหรือค าพูด เป็นวจันภาษาท่ีเกิดจากการเปล่งเสียงหรือ 
ถอ้ยค าและ มีความหมายท่ีมนุษยรั์บรู้ไดเ้พ่ือถ่ายทอดขอ้มูล เรียกวา่ “ภาษาพูด”  
 2. การใช้ตัวอกัษรหรือตัวหนังสือ เป็นวจันภาษาท่ีใชล้ายลกัษณ์อกัษรในการ 
ส่ือความหมายแทนเสียง เรียกวา่ “ภาษาเขยีน”  
 3. การใช้กริิยาอาการและเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ต่าง ๆ เป็นอวจันภาษาท่ีใช ้
อากปักิริยา  สีหนา้  สายตา  การเคล่ือนไหว 



3.1 หน้าทีข่องภาษา  

• ภาษา ประกอบดว้ย “เสียง” และ “ความหมาย” ท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางให ้      
ผูส่้งสารและผูรั้บสารเขา้ใจตรงกนั 

• หนา้ท่ีหลกัของภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารมี 3 ประการ 
 1) ภาษาท าหน้าที่ให้ข้อเท็จจริง 
 2) ภาษาท าหน้าทีแ่สดงความรู้สึกนึกคดิของผู้ส่ือสาร 
 3) ภาษาท าหน้าที่แนะ 



• ภาษาท าหน้าที่ให้ข้อเท็จจริง  

      ภาษาจะบอกหรือยนืยนัวา่อะไรเป็นอะไร ค านึงถึงเนือ้หา ค าพูดเป็นหลกั มีการให้
เหตุผล  ให้ข้อเท็จจริงหรืออธิบายใหผู้รั้บสารทราบ ไม่ค านึงถึงความรู้สึก  
      ภาษาท่ีใหข้อ้เทจ็จริงนิยมใชใ้นวงการวิชาการ  ต ารา  การอธิบายผลการทดลอง
ทางวทิยาศาสตร์ เช่น  
      - น ้าประกอบด้วยไฮโดรเจนและออกซิเจน  

      - มนุษย์มีเลอืดสีแดง 

3.1 หน้าทีข่องภาษา  



• ภาษาท าหน้าทีแ่สดงความรู้สึกนึกคดิของผู้ส่ือสาร  
     ภาษาท่ีท าหนา้ท่ีน้ีจะบรรยายความรู้สึกต่าง ๆ โดยไม่ได้มี 
จุดมุ่งหมายเพือ่ให้ข้อเท็จจริงเป็นหลกั  ตอ้งการใหผู้ฟั้งหรือ 
ผูอ่้านคลอ้ยตามหรือเกิดอารมณ์เดียวกนักบัผูพ้ดูหรือผูเ้ขียน  
      ภาษาประเภทน้ีนิยมใช ้ในงานโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ เช่น         
  - คดิจะพกั คดิถึงคดิแคท 

  - ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดบัประทบัใจ 

3.1 หน้าทีข่องภาษา  



หน้าทีข่องภาษา  

• ภาษาท าหน้าที่แนะ  
       ภาษาท่ีท าหนา้ท่ีน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ให้เกดิการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ 
ไม่ให้เกดิการกระท าอย่างใดอย่างหน่ึง หรือเป็นการออกค าส่ัง  การขอร้อง เช่น  
            - นักเรียนขอร้องให้เพือ่นช่วยสอนการบ้านให้  

            - ครูแนะแนวให้ค าแนะน าการศึกษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยั  

3.1 หน้าทีข่องภาษา  



3.2 ภาษาทีใ่ช้ในการส่ือสาร  

• ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ  
 1. วจันภาษา ไดแ้ก่ ภาษาพูด ภาษาเขยีน   
 2. อวจันภาษา คือ ภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยค า 



อวจันภาษา 

 1) เทศภาษา 
 2) เนตรภาษา 
 3) กาลภาษา 
 4) อาการภาษา 
 5) สัมผสัภาษา 
 6) ปริภาษา 
 7) วตัถุภาษา 



1) เทศภาษา  
        อวจันภาษาที่ใช้เกีย่วข้องกบัสถานที่ หรือช่วงระยะห่างทีบุ่คคลก าลงัส่ือสารกนั   
        สถานท่ีท่ีบุคคลส่ือสารกนัสามารถแสดงนยัส าคญัของความสมัพนัธ์บางประการ
ของผูส่้งสารและผูรั้บสารได ้เช่น 
         ชายหญิงคยุกนัสองต่อสองในห้องเพยีงล าพงับ่งบอกได้ว่าทัง้คู่ มีความสนิทสนม
คุ้นเคยกนัเป็นอย่างดีหรือมีเร่ืองพูดคยุกนัเป็นความลับ  
         นอกจากนีร้ะยะห่างหรือระยะใกล้ในขณะสนทนาสามารถบอกได้ว่าเป็นการพูดคยุ
กนัธรรมดาหรือคยุกนัอย่างสนิทสนม 



2) เนตรภาษา  
      เป็นอวจันภาษาที่เกีย่วข้องกบัการใช้ดวงตา สายตา เพ่ือส่ือสารถึงอารมณ์ 
ความรู้สึกนึกคิด  ความประสงค ์ ทศันคติ  และความตอ้งการจากผูส่้งสารไปยงั 
ผูรั้บสาร เช่น 
       -  การมอง   
 -  การจ้อง   
 -  การเหลอืบ  ช าเลอืง   
 - หร่ีตา  ถลงึตา  



3) กาลภาษา  
      เป็นอวจันภาษาทีเ่กีย่วข้องกบัช่วงเวลาทีก่ าลงัส่ือสารกนัอยู่เพื่อแสดงเจตนา 
ของผูส่้งสารท่ีตอ้งการใหเ้กิดความหมายพิเศษอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น  
 การเคารพธงชาติในเวลา 8.00 น. (ให้ความเคารพ) 

 การให้ของแก่คนรักในวนัแห่งความรัก (ให้ความส าคญักบัคน) 
 



4) อาการภาษา 
      เป็นอวจันภาษาที่เกีย่วข้องกบัการเคลือ่นไหวอวยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
เพื่อส่ือความหมายบางประการ เช่น 
  การเคลือ่นไหวศีรษะ  ล าตัว  แขนขา  การช้ีนิว้  

  การส่ายศีรษะเพือ่แสดงถึงการปฏิเสธ  

  การโบกมือแสดงการทักทายหรือการโบกมือลา 



5) สัมผสัภาษา  
      เป็นอวจันภาษาที่เกดิจากการใช้อาการสัมผสั การสมัผสัทางกายเพื่อแสดงออกถึง 

ความรู้สึก อารมณ์ ความปรารถนาของผูส่้งสารท่ีตอ้งการส่ือไปยงัผูรั้บสาร เช่น 
  การเดินคล้องแขน  
  การจับมือ  

  การโอบกอด   การหอมแก้ม  และการลูบศีรษะ เพือ่แสดงความรักความห่วงใย  
 



6) ปริภาษา  
    ค าว่า “ปริ” แปลว่าอยู่โดยรอบ  
    “ปริภาษา” หมายถึง อวจันภาษาที่เกดิจากการใช้น ้าเสียงประกอบถ้อยค าทีบุ่คคล
กล่าวออกไป ปริภาษาแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
 - ปริภาษาเกีย่วกบัภาษาพูด ไดแ้ก่ การเนน้เสียงพดู  น ้ าเสียง ความดงั  
ระดบัความทุม้ แหลม  ความเร็ว  จงัหวะในการพดู  
 - ปริภาษาเกีย่วกบัภาษาเขียน ไดแ้ก่ การใชรู้ปแบบตวัอกัษรขนาดใหญ่  
ขนาดเลก็   ตวัหนา   ตวับาง   ตวัเอียง   สีของตวัอกัษร  การขีดเส้นใต ้  การใช้
เคร่ืองหมายวรรคตอน เพ่ือเนน้ย  ้าความส าคญัของขอ้ความ 



7) วตัถุภาษา  
     เป็นอวจันภาษาทีเ่กีย่วข้องกบัการเลอืกใช้วตัถุเพ่ือส่ือความหมายบางประการ 
เช่น  
        การใส่เคร่ืองแต่งกายสีด าแสดงให้เห็นถงึการไว้ทุกข์  
        การใช้เคร่ืองประดบัที่มีราคาสูง เป็นเคร่ืองบ่งบอกถึงความร ่ารวย เช่น สวมใส่
เคร่ืองเพชร  สร้อยทองค า   การใชข้องตกแต่งบา้นราคาแพง 



ภาษาท่ีใชใ้นการส่ือสารทั้งวจันภาษาและอวจันภาษาต่างมีความสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 







 
3.3 ระดบัภาษาทีใ่ช้ในการส่ือสาร  

 
• ภาษาที่ใช้ในการส่ือสารให้สัมฤทธิผล ต้องค านึงถึงสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

กาลเทศะ เพราะการใชภ้าษาผิดระดบัยอ่มก่อใหเ้กิดอุปสรรคในการส่ือสารได ้และ
ผูรั้บสารอาจเห็นวา่ผูส่้งสารไม่รู้กาลเทศะ ไม่มีมารยาท ขาดความรู้ ความจริงใจได ้ 

• การแบ่งระดับภาษาทีใ่ช้ในการส่ือสารไม่ได้แบ่งแยกออกจากกนัอย่างเด็ดขาด ระดบั
ภาษาหน่ึงอาจมีการใชเ้หล่ือมล ้ากบัอีกระดบัภาษาหน่ึง หรือมีการใชป้ะปนกนัได ้ 



• จิรวฒัน ์เพชรรัตน,์ อมัพร ทองใบ (2555, หนา้ 45) แบ่งระดบัภาษาท่ีใช ้ในการ
ส่ือสารไว ้ดงัน้ี 

 1) ภาษาระดับพธีิการ   
 2) ภาษาระดับทางการ  
 3) ภาษาระดับกึง่ทางการ  
 4) ภาษาระดับไม่เป็นทางการ (ระดับสนทนา)  
 5) ภาษาระดับกนัเอง  

3.3 ระดบัภาษาทีใ่ช้ในการส่ือสาร  













3.4 การคดิกบัการใช้ภาษาในการส่ือสาร  

• การส่ือสารเป็นพฤติกรรมของมนุษยท่ี์ใชภ้าษาเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอด
ความคิดจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร  

• ดงันั้น ทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสารจ าเป็นต้องมีทักษะการคดิที่ดเีพื่อใหเ้กิด
ความคิดโตต้อบต่อเน่ืองกนัไปตลอดเวลาตั้งแต่เร่ิมส่งสารไปจนเสร็จส้ิน
กระบวนการส่ือสาร 



• “การคดิ” หมายถึง กระบวนการท างานของจิตใจมนุษย ์ ในขณะท่ีก าลงัพยายาม
คน้หาค าตอบหรือหาทางออกเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เช่น 

  - การคิดโจทยเ์ลข  
  - การคิดแกไ้ขสถานการณ์ 
  - การแกป้ริศนา 
•  “ความคิด” หมายถึง ผลของกระบวนการคิดตามนยัแห่งความคิด 
• มนุษยรู้์จกัคิดมาตั้งแต่เดก็และพฒันาความคิดสลบัซบัซอ้นข้ึนตามวยั บางเร่ือง

คิดไดส้ าเร็จ บางเร่ืองคิดไม่ส าเร็จ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการคิด 



ประเภทของการคดิ  

• การคดิจะเกดิขึน้ทันทีที่มีการรับและส่งสาร แบ่งประเภทของการคิดออกเป็น 4 
ประเภท ดงัน้ี  

 1) การคิดฝัน 
 2) การคิดใคร่ครวญ 
 3) การคิดแกปั้ญหา 
 4) การคิดสร้างสรรค ์



 1) การคดิฝัน คือ การคิดท่ีท าใหผู้คิ้ดเกิดความสุขหรือความเพลิดเพลิน มี 

กระบวนการคิดต่อเน่ืองเป็นเร่ืองราว เช่น  
       - คดิจินตนาการถึงบ้านในฝันที่ตนเองอยากได้  

 2) การคดิใคร่ครวญ คือ การคิดท่ีมีจุดหมายชดัเจน มีขอบเขตเน้ือหาของ 
การคิด  ตอ้งใชค้วามรู้ท่ีมีอยูม่าใชใ้นการใคร่ครวญเพ่ือหาค าตอบ เช่น  
      - เมื่อต้องการซ้ือของขวญัวนัเกดิให้เพือ่น จะเกดิการคดิใคร่ครวญว่า       
 เพือ่นคนนีช้อบอะไร  ชอบสีไหน  มีรสนิยมอย่างไร  



 3) การคดิแก้ปัญหา คือการคิดท่ีมีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงมากกวา่การคิด 
แบบใคร่ครวญ  
      - เร่ิมจากการก าหนดรู้ปัญหา  
      - หาสาเหตุของปัญหา  
      - ตั้งวตัถุประสงคใ์นการแกปั้ญหาไป 
      - พิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสมเพ่ือแกปั้ญหานั้นๆ  
 4) การคดิสร้างสรรค์ คือการคิดเพ่ือใหไ้ดส่ิ้งแปลกใหม่และสามารถน าไปใช ้
ประโยชน์ได ้เช่น  
     - การออกแบบรองเท้าเพือ่เดินในสภาพไร้น ้าหนักในอวกาศ 



การส่ือความคดิ  
• มนุษยรั์บรู้และเขา้ใจความคิดของบุคคลอ่ืนไดเ้พราะมีการถ่ายทอดความคิดผา่น

ภาษาออกมาในลกัษณะของภาษาพดู ภาษาเขียน และภาษากาย  
• โดยทัว่ไปมนุษย ์มีวิธีการส่ือสารความคิดใน 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 1) การเสนอความคิดในเชิงพรรณนา 
 2) การเสนอความคิดเชิงบรรยาย 
 3) การเสนอความคิดเชิงอธิบาย 
 4) การเสนอความคิดเชิงโนม้นา้วหรือชวนใหเ้ช่ือ 



1)  การเสนอความคดิในเชิงพรรณนา  
 เป็นการเสนอเร่ืองราวที่แสดงถึงสภาพทางอารมณ์/ความรู้สึกของผู้พูด เม่ือไป 
รับรู้หรือเก่ียวขอ้งกบัวตัถุหรือเหตุการณ์บางอยา่ง  เพ่ือใหผู้ฟั้งเกิดความรู้สึกหรือมี 
อารมณ์คลอ้ยตามส่ิงท่ีผูพ้ดูก าลงัน าเสนอ  
2) การเสนอความคดิเชิงบรรยาย  
 เป็นการเสนอเร่ืองราวตามข้อเท็จจริงที่เกดิขึน้ ผูพ้ดูตอ้งการใหผู้ฟั้งเกิด 
ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองนั้นตามความเป็นจริงท่ีปรากฏ โดยไม่น าเอาอารมณ์ความรู้สึก 
ของตนเขา้ไปเก่ียวขอ้งในการน าเสนอ  



3) การเสนอความคดิเชิงอธิบาย  
 เป็นการเสนอเร่ืองราวที่มีการพจิารณาหรือวเิคราะห์ข้อเท็จจริงที่เกดิขึน้อย่าง 
เป็นระบบและสัมพนัธ์กนัตามความเข้าใจของผู้พูด  เพื่อใหผู้ฟั้งเกิดความเขา้ใจต่อ 
ระบบท่ีมีการเช่ือมโยงขอ้เทจ็จริงใหมี้ความสมัพนัธ์กนันั้น  
4) การเสนอความคดิเชิงโน้มน้าวหรือชวนให้เช่ือ  
 เป็นการเสนอเร่ืองราวต่าง ๆ ทีผู้่พูดเช่ือและยอมรับว่าเป็นจริงเพือ่โน้มน้าวให้ 
ผู้ฟังเห็นคล้อยตามหรือมั่นใจว่าเร่ืองน้ันเป็นความจริงโดยผูพ้ดูจะพยายามใชส่ิ้งต่าง ๆ  
มาอา้งเป็นหลกัฐานเพ่ือใหผู้ฟั้งเกิดการยอมรับ 



การใช้ภาษาเพือ่การส่ือสาร  

• การใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารจ าเป็นตอ้งใชท้ั้งวจันภาษาและอวจันภาษาประกอบ
กนั โดยภาษาในการส่ือสารประกอบดว้ย 

 1) การใช้ภาษาในการส่งสาร 

 2) การใช้ภาษาในการรับสาร  



1) การใช้ภาษาในการส่งสาร 

การใชภ้าษาในการส่งสารมีขอ้ควรค านึง 3 ประการ ดงัน้ี  
     1.1 ควรวเิคราะห์ตนเองในฐานะผู้ส่งสารว่าต้องการส่ือสารด้วยวตัถุประสงค์อะไร 
เช่น   
 - ตอ้งการใหผู้รั้บสารเขา้ใจ 
 - ตอ้งการใหผู้รั้บสารตอบกลบั  
 - ตอ้งการใหผู้รั้บสารปฏิบติัตาม  

 



          1.2 ควรวเิคราะห์ผู้รับสารว่าเป็นใคร เพ่ือการก าหนดเน้ือหาของสารและ 
เลือกใชร้ะดบัภาษาในการส่ือสารใหเ้หมาะสมกบัผูรั้บสาร โดยค านึงถึง อายุ   เพศ    
วยั   และฐานะของผู้รับสาร 
         1.3 ควรวเิคราะห์โอกาสในการส่งสารว่าเป็นเช่นใด เช่น เป็นพธีิการ  กึง่พธีิการ  
หรือเป็นกนัเอง 

1) การใช้ภาษาในการส่งสาร (ต่อ) 



2) การใช้ภาษาในการรับสาร 

การใชภ้าษาในการรับสาร มีขอ้ควรค านึง 3 ประการ ดงัน้ี 
       1.1 ผู้รับสารต้องเปิดใจตนเองให้กว้างและท าใจให้เป็นกลางไม่มีอคติต่อผูส่้งสาร   
รวมถึงตอ้งมีสมาธิแน่วแน่   มีความตั้งใจและพร้อมรับฟัง จดจ าเร่ืองราวทุกค าพดู 
จากผูส่้งสาร 
        1.2 ต้องวเิคราะห์จุดมุ่งหมายของผู้ส่งสารว่าตั้งใจบอกเร่ืองราวอะไรแก่ตน เพื่อ 
จะไดท้ราบวา่ผูส่้งสารตอ้งการใหต้นท าอะไร 
 

 



      1.3 ต้องมีความสามารถในการวเิคราะห์สารทั้งรูปแบบและเนือ้หาสาระของสาร    
เพราะจะท าใหต้ดัสินไดว้า่เน้ือหาของสารนั้นมีความส าคญัหรือมีความน่าเช่ือถือ 
มากนอ้ยเพียงใด  

2) การใช้ภาษาในการรับสาร (ต่อ) 



3.5 การใช้ภาษาในการส่ือสารให้ประสบผลส าเร็จ  

• หลกั  7 ประการ ท่ีผูส่ื้อสารควรยดึเป็นแนวทางปฏิบติัในการใชภ้าษาเพื่อให้
ประสบผลส าเร็จในการส่ือสาร มีดงัน้ี  

 1) ความสมบูรณ์ครบถว้น 5) ความชดัแจง้ 
 2) ความกะทดัรัด  6) ความสุภาพอ่อนนอ้ม 
 3) การพิจารณาไตร่ตรอง 7) ความถูกตอ้ง 
 4) ความเป็นรูปธรรม 
    



 1) ความสมบูรณ์ครบถ้วน  

         การค านึงถงึความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนือ้หาท่ีตอ้งการส่ือสารไปยงัผูรั้บสาร   
รวมถึงการตอบทุกขอ้ค าถามท่ีเกิดจากการส่ือสารระหวา่งบุคคล 
 2) ความกะทัดรัด  
          การส่ือสารเฉพาะในส่วนเนือ้หาที่จ าเป็น  ไม่ใชถ้อ้ยค าหรือภาษาท่ีฟุ่ มเฟือย   
หลีกเล่ียงการย  ้าขอ้มูลท่ีไม่ส าคญั 
  



3) การพจิารณาไตร่ตรอง    

 ควรพิจารณาไตร่ตรองถึงปฏิกิริยาตอบกลบัของผูรั้บสารวา่ภาษาและการ 
ส่ือสารท่ีส่งไปนั้นผูรั้บสารเขา้ใจตรงประเดน็หรือไม่   หากผูรั้บสารเขา้ใจไม่ตรง 
ประเด็นแสดงวา่การส่ือสารนั้นลม้เหลว 
4) ความเป็นรูปธรรม  

 ควรน าเสนอด้วยข้อเทจ็จริงและตวัเลขทีเ่ป็นรูปธรรม ส่งผลใหผู้รั้บสาร
เขา้ใจเน้ือหาไดต้รงประเดน็ 
 



5) ความชัดแจ้ง  
 การเลือกใชถ้อ้ยค าในการส่ือสารท่ีไม่คลุมเครือ  ชดัเจน  ตรงประเดน็ และ
ใชภ้าษาในการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัผูรั้บสาร 
6) ความสุภาพอ่อนน้อม  

 การใชถ้อ้ยค าท่ีสุภาพในการส่ือสาร ท าใหผู้รั้บสารเกิดความประทบัใจและ
มีทศันคติท่ีดีต่อผูส่้งสาร 
7) ความถูกต้อง 

  การส่ือสารท่ีมีความถูกตอ้งในหลกัภาษา   การใชไ้วยากรณ์  ค  าสะกด  
หรือส านวนท่ีเหมาะสม 



บทสรุป  

• การส่ือสารเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับมนุษย ์เป็นกระบวนการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร
จากบุคคลหน่ึงไปยงับุคคลหน่ึง  

• โดยมีองคป์ระกอบของการส่ือสารท่ีสมัพนัธ์กนัระหวา่งผู้ส่งสาร สาร  ส่ือ  และ
ผู้รับสาร  

• การส่ือสารเป็นกิจกรรมท่ีผูส่้งสารมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้กิดผลในลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงกบัผูรั้บสาร  
 



บทสรุป  

• บุคคลในสงัคมใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั และมี
ระดับภาษาที่ใช้ในการส่ือสารแตกต่างกนัออกไปในแต่ละสถานการณ์ 

• การส่ือสารแต่ละคร้ังจะประสบผลส าเร็จมากนอ้ยเพียงใดข้ึนกบัองคป์ระกอบ
ของการส่ือสารแต่ละตวั  

• หากผูส่้งสารและผูรั้บสารมีความรู้ความสามารถและเขา้ใจในขั้นตอนของ
กระบวนการส่ือสารยอ่มก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการส่ือสาร 



แบบฝึกหัด 

1. จงบอกอุปสรรคในการส่ือสารทีเ่กดิจาก “ผู้ส่งสาร” มา 2 ข้อ 

2. จงบอกอุปสรรคในการส่ือสารที่เกดิจาก “สาร” มา 2 ข้อ 

3. จงบอกอุปสรรคในการส่ือสารที่เกดิจาก “ส่ือ” มา 2 ข้อ 

4. จงบอกอุปสรรคในการส่ือสารที่เกดิจาก “ผู้รับสาร” มา 2 ข้อ  

5. อุปสรรคในการส่ือสารของนักศึกษาส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากอะไร และท่าน
มีวธีิแก้ไขอุปสรรคน้ันอย่างไร จงอธิบายมา 2 ข้อ 

 

 


