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บทที่ ๙ 

การตดิต่อส่ือสารกับมนุษยสัมพันธ์ 
                                                                                            เรียบเรียงโดย อ.วิจิตรา จามจรีุ                

 
หัวข้อ 
 ๙.๑ ความหมายและความส าคญัของการติดตอ่สือ่สาร 
                     ๙.๑.๑ ความหมายของการติดตอ่สือ่สาร 
 ๙.๑.๒ ความส าคญัของการติดตอ่สือ่สาร 
 ๙.๒ องค์ประกอบของการติดตอ่สือ่สาร 

       ๙.๒.๑ ผู้สง่ หรือแหลง่ที่มาของขา่วสาร 
 ๙.๒.๒ ผู้ รับ หรือจดุหมายปลายทาง 
 ๙.๒.๓ สาร หรือข้อมลู  
๙.๓ รูปแบบของการตดิตอ่สือ่สาร 
 ๙.๓.๑ การติดตอ่สือ่สารทางเดียว 
 ๙.๓.๒ การติดตอ่สือ่สารสองทาง 
๙.๔ ลกัษณะของการตดิตอ่สือ่สาร 
 ๙.๔.๑ การติดตอ่สือ่สารแบบเป็นทางการ 
 ๙.๔.๒ การติดตอ่สือ่สารแบบไมเ่ป็นทางการ 
๙.๕ กระบวนการติดตอ่สือ่สารระหวา่งบคุคล 
๙.๖ กระบวนการติดตอ่สือ่สารในองค์การ 
๙.๗ ทกัษะการฟังและการพดูเพือ่การสือ่สารท่ีด ี
 ๙.๗.๑ การพฒันาทกัษะการฟัง 
 ๙.๗.๒ การพฒันาทกัษะการพดู 

   
แนวคดิ 

๑. การติดต่อสือ่สารเป็นการถ่ายทอดข้อมลู ข่าวสารจากฝ่ายหนึ่งไปยงัอีกฝ่ายหนึง่ ช่วยให้เกิดความเข้าใจตรงกนั 
เสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัและสง่ผลสูป่ระสทิธิภาพของการท างาน มีองค์ประกอบคือ ผู้สง่ ผู้ รับ สารท่ีสง่
และสือ่ส าหรับสง่ โดยทกุองค์ประกอบมีความส าคญัตอ่ประสทิธิภาพของการสือ่สาร 
๒. การติดตอ่สือ่สารมี ๒ รูปแบบ คือ การติดตอ่สือ่สารทางเดียวและการติดตอ่สือ่สารสองทาง 
๓. การติดตอ่สือ่สารมี ๒ ลกัษณะ ได้แก่ ลกัษณะที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ซึง่ควรเลอืกใช้ให้เหมาะกบั
เวลา สถานท่ี และบคุคล  
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๔. การติดต่อสื่อสารมี ๒ รูปแบบ คือ การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและการติดต่อสื่อสารในองค์การ โดย
กระบวนการติดตอ่สื่อสารระหว่างบคุคลมี ๖ ขัน้ตอน เร่ิมตัง้แต่ ความคิด ความต้องการ ประมวลข้อมลู ถ่ายทอด
สาร รับสาร แปลความข้อมลู และปฏิกิริยาต่อสาร สว่นกระบวนการติดต่อสื่อสารในองค์การนัน้มี ๓ รูปแบบ คือ 
รูปแบบส่งสารจากบนลงลา่ง จากลา่งขึน้บน และตามแนวนอน ซึ่งผู้ ใช้ต้องเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกบับทบาท
ของตน  
 

วัตถุประสงค์การเรียนการสอนที่ ส าคัญที่สุด ๓ ข้อ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในชีวติของนักศึกษา 

๑. นกัศกึษาสามารถเข้าใจความหมาย และความส าคญัของการติดตอ่สือ่สาร 
๒. นกัศกึษาสามารถระบอุงค์ประกอบ รูปแบบและลกัษณะของการติดตอ่สือ่สาร 
๓. นกัศกึษาสามารถอธิบายและยกตวัอยา่งกระบวนการติดตอ่สือ่สารระหวา่งบคุคล และกระบวนการ

ติดตอ่สือ่สารระหวา่งองค์การ 
 
กิจกรรมระหว่างการเรียน  

๑. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  
๒. ศกึษาเอกสารประกอบการสอน  
๓. ปฏิบตัิกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารประกอบการสอน  
๔. ฟังค าบรรยายจากอาจารย์ผู้สอน  
๕. ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน  

 
สื่อการสอน  

๑. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  ครัง้ที่ ๙ 
๒. แบบฝึกปฏิบตัิ  
๓. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลงัการเรียน  
๔. การฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ 

 
วิธีวดัประสิทธิภาพในการสอนตามวัตถุ ประสงค์ 

๑. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน  
๒. ประเมินผลจากกิจกรรม 
๓. ประเมินผลค าถามท้ายบท  
๔. ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค   
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 สาระส าคัญ 

  
 ๙.๑ ความหมายและความส าคัญของการตดิต่อสื่อสาร 
                     ๙.๑.๑ ความหมายของการติดตอ่สือ่สาร 

การติดตอ่สือ่สารเป็นพฤติกรรมของบคุคลในการถ่ายทอดข้อมลู ขา่วสาร ข้อเท็จจริง ความคิดความรู้สกึ 
จากบคุคลฝ่ายหนึง่ไปสูบ่คุคลอีกฝ่ายหนึง่ แตล่ะฝ่ายอาจเป็นคนเดียวหรือหลายคน โดยมีสือ่กลางซึง่อาจจะเป็นการพดู 
กิริยาทา่ทาง สญัลกัษณ์ การเขียน การวาด รูปภาพ รหสั ฯลฯ 
 ๙.๑.๒ ความส าคญัของการติดตอ่สือ่สาร 
  กลา่วได้วา่ความส าคญัของการตดิตอ่สือ่สาร มีดงันี ้ 
  - การตดิตอ่สือ่สารชว่ยให้บคุคลมีความสมัพนัธ์ตอ่กนั 
  - การตดิตอ่สือ่สารชว่ยเพิ่มประสทิธิภาพชีวติ 
  - การตดิตอ่สือ่สารเป็นเคร่ืองมือที่จ าเป็นของการบริหารงาน 
  - การตดิตอ่สือ่สารเป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัตอ่การปกครองประเทศ 
  - การตดิตอ่สือ่สารเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยเสริมสร้างความสมัพนัธ์และความร่วมมืออนัดีระหวา่งประเทศ 
 
 ๙.๒ องค์ประกอบของการตดิต่อสื่อสาร 

       ๙.๒.๑ ผู้สง่ หรือแหลง่ที่มาของขา่วสาร 
 ๙.๒.๒ ผู้ รับ หรือจดุหมายปลายทาง 
 ๙.๒.๓ สาร หรือข้อมลู  
 
๙.๓ รูปแบบของการติดต่อสื่อสาร 
 ๙.๓.๑ การติดตอ่สือ่สารทางเดียว    เป็นการติดตอ่สือ่สารในลกัษณะที่ผู้สง่สาร สง่ให้ผู้ รับทางเดียวโดยที่ผู้ รับ 

ไมม่ีโอกาสไตถ่าม 
 ๙.๓.๒ การติดตอ่สือ่สารสองทาง    เป็นการติดตอ่สือ่สารท่ีทัง้ผู้สง่และผู้ รับมีการพดูคยุหรือโต้ตอบระหวา่งกนั 

ซึง่ผู้ รับสารมีโอกาสแสดงความคดิเห็น ไตถ่ามและให้ข้อเสนอแนะ 
 

๙.๔ ลักษณะของการติดต่อสื่อสาร 
 ๙.๔.๑ การติดตอ่สือ่สารแบบเป็นทางการ    ซึง่เป็นการติดตอ่สือ่สารท่ีมีระเบียบแบบแผนข้อก าหนดไว้ชดัแจ้ง  

มกัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ๙.๔.๒ การติดตอ่สือ่สารแบบไมเ่ป็นทางการ   ซึง่เป็นการตดิตอ่สือ่สารท่ีฝ่ายตา่งๆ บคุคลตา่งๆ กระท ากนัเอง 

เป็นสว่นใหญ่ มกัเป็นค าพดู วาจา 
 

๙.๕ กระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล    มี ๖ ขัน้ตอน เร่ิมตัง้แต ่ความคิด ความต้องการ ประมวล- 
ข้อมลู ถ่ายทอดสาร รับสาร แปลความข้อมลู และปฏิกิริยาหลงัรับสาร 
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๙.๖ กระบวนการติดต่อสื่อสารในองค์การ   การติดตอ่สือ่สารในองค์การมีรูปแบบ ๓ รูปแบบตามทิศทางการ 

สง่สารดงันี ้รูปแบบท่ี ๑ สง่สารจากบนลงลา่ง ซึง่มกัเป็นไปตามสายบงัคบับญัชา มกัเป็นลายลกัษณ์อกัษร รูปแบบท่ี ๒  สง่-
สารจากลา่งขึน้บน ซึง่เป็นการสะท้อนกลบัหรือเสนอเร่ืองจากผู้ใต้บงัคบับญัชา มีทัง้ทีเ่ป็นวาจาและลายลกัษณ์อกัษร และ
รูปแบบท่ี ๓ สง่สารตามแนวนอน ซึง่เป็นการติดตอ่ระหวา่งผู้ปฏิบตัิงานระดบัเดยีวกนั  
 
 ๙.๗ ทักษะการฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารที่ดี 
  ๙.๗.๑ การพฒันาทกัษะการฟัง    
   การฟังช่วยให้เก็บเร่ืองราวจากค าพดูของผู้อื่นได้ หากฟังได้ครบถ้วนสมบรูณ์ก็สง่ผลตอ่การสนทนากบั
ผู้อื่นได้เป็นอยา่งด ี
  ๙.๗.๒ การพฒันาทกัษะการพดู    
   การพดูเป็นการสือ่สารด้วยวาจาท่ีส าคญัยิ่งทัง้กบัตนเองและผู้อื่น ช่วยผกูมิตร ชว่ยให้งานราบร่ืน ช่วยให้
ตนเองสบายใจ ผู้อื่นเป็นสขุ  
 
บรรณานุกรมการอ้างอิง 

• ปราณี รามสตู, ผ.ศ., และ จ ารัส ด้วงสวุรรณ, ผ.ศ., พฤติกรรมมนษุย์กบัการพฒันาตน, พิมพ์ครัง้ที่ ๓, กรุงเทพฯ: 
สถาบนัราชภฏัธนบรีุ, ๒๕๔๕.  

• สมพร สทุศันีย์, ม.ร.ว, มนษุยสมัพนัธ์,พิมพ์ครัง้ที่ ๖ ฉบบัปรับปรุงแก้ไข, กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.
๒๕๔๔. 

 
ค าถามท้ายบทที่ ๙ (เขียนด้วยลายมือเทา่นัน้) 

๑. จงบอกความหมายของการติดต่อสื่อสารและแสดงแนวคิดเก่ียวกบัความส าคญัของการติดตอ่สือ่สาร  พร้อม
ทัง้ยกตวัอยา่งจากชีวิตประจ าวนั  (อธิบายอยา่งน้อย ๕ บรรทดั) 

๒. จงอธิบายความรู้ความเข้าใจเร่ืององค์ประกอบ รูปแบบและลกัษณะของการติดต่อสื่อสาร (อธิบายอย่างน้อย 
๕ บรรทดั)  

๓. จงอธิบายและยกตวัอยา่งกระบวนการติดตอ่สือ่สารระหวา่งบคุคล และกระบวนการติดตอ่สือ่สารในองค์การ 
(อธิบายอยา่งน้อย ๕ บรรทดั)  

๔. ในทศันะของนกัศึกษาเห็นว่า ตนเองมีทกัษะการสื่อสารเป็นอย่างไร (อธิบายอย่างน้อย ๕ บรรทดั พร้อมให้
เหตผุลประกอบ)  

๕. จงอธิบายการวางแผนในการพัฒนาทักษะด้านการฟังและพูด เพื่อการสื่อสารที่ดีของตนเองมาให้เข้าใจ 
(อธิบายอยา่งน้อย ๕ บรรทดั พร้อมให้เหตผุลประกอบ)  
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