
รายวชิา ๑๑๓ – ๑๐๙ การใชภ้าษาไทยเพื่อการน าเสนอ     สปัดาห์ท่ี ๑  หลกัการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๔                  เรียบเรียงโดย  อ.สุภารัตน์  ศุภภคัวรุ์จา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลกัการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
   

ความหมายและความส าคัญของการส่ือสาร 
  การส่ือสารคือการส่งขอ้ความต่างๆท่ีเป็นขอ้เทจ็จริง ขอ้คิดเห็นหรือการแสดงความรู้สึก จากผูส่้งสารไปสู่
ผูรั้บสารดว้ยวธีิการใดวธีิการหน่ึง  เพื่อให้ผูรั้บสารรับรู้ เขา้ใจความหมายของขอ้ความท่ีส่ือสารและตอบสนองกลบัมา  

การส่ือสาร(ดว้ยภาษา)เป็นพฤติกรรมของมนุษย ์มนุษยต์อ้งอาศยัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือเพื่อใหบ้รรลุ 
วตัถุประสงคใ์นการด าเนินกิจกรรมต่างๆและเพื่ออยูร่่วมกบัคนอ่ืนๆในสังคม สังคม มีความซบัซอ้นและประกอบดว้ยคน
จ านวนมากเท่าใด การส่ือสารก็ยิง่มีความส าคญัมากข้ึนเท่านั้น   การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ส าหรับมนุษย ์
เพราะมนุษยจ์  าเป็นตอ้งพึ่งพาอาศยัช่วยเหลือเก้ือกูลกนั ตั้งแต่ในระดบัครอบครัว  เพื่อนฝงู  ระดบัชุมชน สังคม และ
ประเทศ โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบนั เป็นยคุของโลกไร้พรมแดน ขอ้มูลข่าวสารต่างๆจากทุกมุมโลกส่งผา่นถึงกนัในเวลา
อนัรวดเร็ว โดยมีเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทนัสมยั เช่น โทรศพัท ์โทรสาร โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ผูท่ี้รับทราบ
ขอ้มูลข่าวสารกวา้งไกล ยอ่มไดเ้ปรียบ  ดงันั้นมนุษยจึ์งไม่สามารถอยูล่  าพงัโดยปราศจากการติดต่อส่ือสารได ้

ดงันั้นการส่ือสารจึงมีความส าคญัต่อมนุษยท์ั้งดา้นการใชชี้วติ การเรียนรู้การประกอบอาชีพ การเมืองการ 
ปกครอง   สังคมและวฒันธรรม ช่วยสืบทอดและพฒันาวฒันธรรม  หากไม่มีการส่ือสารหรือท ากิจกรรมร่วมกนั มนุษยค์ง
สูญส้ินเผา่พนัธ์ุและอารยธรรมไปในท่ีสุด 
 
จุดประสงค์ของการส่ือสาร 

ผู้ส่งสาร  ๑. แจง้ใหท้ราบ 
  ๒. สอน/ใหก้ารศึกษา 
  ๓. สร้างความบนัเทิง /จรรโลงใจ 
  ๔. โนม้นา้วใจ 
ผู้รับสาร ๑. เพื่อทราบ 
  ๒. เพื่อเรียนรู้ 
  ๓. เพื่อความบนัเทิง / ความสุข 
  ๔. เพื่อกระท าหรือตดัสินใจ 

 
 



 ๒ 

องค์ประกอบของการส่ือสาร 
๑. ผู้ส่งสาร  

ผูส่้งสารไดแ้ก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีเป็นผูเ้ร่ิมตน้การติดต่อส่ือสาร       ผูส่้งสารท่ีดีจะตอ้งมีจุดประสงคใ์นการ
ส่งสาร มีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีตอ้งการส่ือสารอยา่งถ่องแท ้  เขา้ใจความพร้อมความสามารถของผูรั้บสาร และ
เลือกใชก้ลวธีิส่ือสารอยา่งเหมาะสม 
๒. ผู้รับสาร    

ผูรั้บสารไดแ้ก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีรับรู้ขอ้มูลจากผูส่้งสาร ท าความเขา้ใจกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บและมีปฏิกริยา
ตอบสนอง  ผูรั้บสารท่ีดีจะตอ้งมีจุดประสงคใ์นการรับสาร พร้อมรับข่าวสารต่างๆ มีสมาธิ และมีปฏิกริยาตอบสนอง  
๓. สาร  ( เร่ืองราว ตวัขอ้มูล สาระส าคญัท่ีผูส่้งสารส่งถึงผูรั้บสาร )  มี ๓ ประเภท 
 ๓.๑   สารประเภทขอ้เทจ็จริง  สารท่ีเป็นองคค์วามรู้ หลกัเกณฑ ์หรือขอ้สรุปท่ีผา่นการพิสูจน์ทดลอง คน้ควา้วจิยั 
มีเหตุและผลท่ียอมรับไดว้า่เป็นความจริง เช่ือถือและอา้งอิงได ้   
 ๓.๒ สารประเภทขอ้คิดเห็น    สารท่ีเป็นความคิดเห็นอนัเป็นลกัษณะส่วนตวัของผูส่้งสาร ผูรั้บสารอาจเห็นดว้ย
หรือไม่ก็  มี ๓ ประเภท 
  ๑. ขอ้คิดเห็นเชิงประเมินค่า เป็นการบ่งช้ีวา่อะไรดี ไม่ดี มีประโยชน์หรือมีโทษอยา่งไร ฯลฯ 

 ๒.ขอ้คิดเห็นเชิงแนะน า เป็นการบอกกล่าววา่ส่ิงใดควรท า ควรปฏิบติั ปฏิบติัขั้นตอนอยา่งไร และอาจ 
          บอกถึงเหตุผลของการกระท านั้นๆดว้ย   
      ๓. ขอ้คิดเห็นเชิงตั้งขอ้สังเกต เป็นการช้ีใหเ้ห็นลกัษณะท่ีแฝงอยู ่ซ่ึงอาจถูกมองขา้มไป อาจสังเกตเห็น 

                                พฤติกรรมของบุคคล สัตว ์หรือส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึน ตามมุมมองของผูส่้งสาร    
       ๓.๓ สารประเภทแสดงความรู้สึก  สารท่ีแสดงความรู้สึกของมนุษย ์เช่น ดีใจ เสียใจ  รันทด ต่ืนเตน้ เป็นตน้        
*** ผูรั้บสารจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งศึกษาและเรียนรู้ เพื่อแยกแยะเน้ือหาของสารใหไ้ดว้า่ส่วนใดเป็นขอ้เท็จจริงส่วนใด  
    เป็นขอ้คิดเห็น และส่วนใดเป็นความรู้สึกเพื่อใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน*** 
๔. ส่ือ   ( ตวักลางท่ีเช่ือมโยงสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร  ) 
 การส่ือสารแต่ละคร้ังผูส่ื้อสารจะตอ้งใชภ้าษาทั้งวจันภาษาและอวจันภาษาเป็นส่ือกลางในการส่ือสาร นอกจากใช้
ภาษาเป็นส่ือกลางแลว้ยงัมีส่ืออีก ๕ ประเภท ท่ีช่วยใหก้ารส่ือสารแต่ละคร้ังประสบผลส าเร็จ ไดแ้ก่ 

๑. ส่ือธรรมชาติ  
๒. ส่ือบุคคลหรือส่ือมนุษย ์     
๓. ส่ือส่ิงพิมพ ์
๔. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์   
๕. ส่ือระคน / ส่ือเฉพาะกิจ  

 



 ๓ 

ผู้ รับสาร 

ผู้สง่สาร 

สือ่ 

สาร 

ปฏกิริยิาตอบสนอง 

๕. ปฏิกริิยาตอบสนอง  
ปฏิกิริยาตอบสนองหรือผลของการส่ือสาร ไดแ้ก่การท่ีผูรั้บสารมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อผูส่้งสารโดย 

วธีิการใดวธีิการหน่ึง      การส่ือสารแต่ละคร้ังจะประสบความส าเร็จหรือลม้เหลว ผูส่ื้อสารจะสังเกตไดจ้ากปฏิกิริยา
ตอบสนองของผูรั้บสารวา่  ตรงตามวตัถุประสงคข์องผูส่้งสารหรือไม่            การส่ือสารแต่ละคร้ังจะประสบความส าเร็จ
ไดง่้ายหากจุดประสงคก์ารส่ือสารของผูส่ื้อสารตรงกนั 
 
 
จากองคป์ระกอบการส่ือสารทั้ง ๕ องคป์ระกอบ สามารถจ าลองภาพกระบวนการส่ือสารไดด้งัน้ี       
          
                     
 

 

            
 
 
 

ประเภทของการส่ือสาร 
การส่ือสารมีทั้งการส่ือสารระหวา่งเช้ือชาติ  การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม  การส่ือสารระหวา่งประเทศซ่ึง 

ผูส่ื้อสารจะตอ้งระมดัระวงัเร่ืองการใชภ้าษาในการส่ือสาร และหากจ าแนกตามจ านวนของผูส่ื้อสารสามารถแบ่งประเภท
ของการส่ือสารได ้๕ ประเภท 

๑. การส่ือสารภายในตวับุคคล การส่ือสารของบุคคลคนเดียว และเป็นการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนภายในตวับุคคล คือ
เป็นทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสาร เช่น การพูดกบัตวัเอง การฝัน การนึกคิด 

๒. การส่ือสารระหวา่งบุคคล การส่ือสารตั้งแต่บุคคล 2 คนข้ึนไป ทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสารสามารถแลกเปล่ียน
สารกนัไดโ้ดยตรงแบบตวัต่อตวั หรือแบบเผชิญหนา้ เช่น การเขียนจดหมายโตต้อบ การคุยโทรศพัท ์ การ
บรรยายในชั้นเรียน(กลุ่มยอ่ย) 

๓. การส่ือสารกลุ่มใหญ่ การส่ือสารระหวา่งคนจ านวนมากท่ีรวมอยูใ่นบริเวณเดียวกนั เช่น การหาเสียง การ
อภิปรายในหอประชุม  โอกาสท่ีผูส่้งสารและผูรั้บสารจะแลกเปล่ียนขอ้มูลมีนอ้ยมาก 

๔. การส่ือสารในองคก์ร การส่ือสารระหวา่งผูท่ี้เป็นสมาชิกขององคก์รหรือหน่วยงาน เพื่อใหภ้ารกิจของ
หน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

๕. การส่ือสารมวลชน การส่ือสารกบัคนจ านวนมากในเวลาเดียวกนั แต่ละคนอยูใ่นท่ีท่ีต่างกนั โดยใชส่ื้อท่ีเขา้ถึง
ไดใ้นเวลารวดเร็ว เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์ 



 ๔ 

ปัญหา/อุปสรรคของการส่ือสาร 
องคป์ระกอบของการส่ือสารแต่ละส่วนลว้นมีความส าคญัต่อกระบวนการส่ือสารทั้งส้ิน ดงันั้นผูท่ี้ท  าการส่ือสาร

จึงตอ้งตระหนกัถึงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นระหวา่งท่ีท าการส่ือสาร และตอ้งพยายามลดอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เช่น 
ผูส่้งสาร  (ขาดความรู้  มีทศันคติแง่ลบ  ขาดความพร้อม  วเิคราะห์ผูรั้บสารผดิไป) 
ผูรั้บสาร (ขาดความเขา้ใจ  คิดวา่ตนมีความรู้แลว้  มีทศันคติท่ีไม่ดีต่อผูส่้งสาร-ตวัสาร  คาดหวงั

ในการส่ือสารสูงเกินไป) 
 
สาร  (เลือกสารไม่เหมาะสม  ซบัซอ้น ยาก หรือง่ายเกินไป  กลวธีิน าเสนอไม่เหมาะสม สาร

นั้นเป็นท่ีทราบโดยทัว่ไปแลว้  ขาดความชดัเจน คลุมเครือ) 
ส่ือ (ใชส่ื้อไม่เหมาะสม  ไม่มีประสิทธิภาพ  ใชภ้าษาไม่เหมาะสม) 
ส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงแวดลอ้มไม่เอ้ืออ านวย   เกิดมลภาวะ 

 
หลกัการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 

การส่ือสารมีหลายรูปแบบ เช่น การพูดคุยกบัเพื่อนกบั การพูดในห้องประชุมซ่ึงมีผูฟั้ง เป็นตน้ การส่ือสารจึง
เก่ียวขอ้งทุกคน    การพูด การอ่าน การเขียน และการฟัง เป็นทกัษะส าคญัส าหรับการส่ือสารใหส้ัมฤทธ์ิผลผูส่ื้อสารจึงควร
ฝึกพูดและส่ือสารใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ สามารถเลือกใชท้ั้งวจันภาษาและอวจันภาษาในการส่ือความหมายให้ชดัเจน 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อใหเ้กิดการยอมรับในสังคมยิง่ข้ึน  ความสามารถขั้นพื้นฐานท่ีผูส่ื้อสารควรมี การมีทกัษะ
การฟังและทกัษะการพูดท่ีดี ซ่ึงน าไปสู่การมีทกัษะการอ่านและทกัษะการเขียนท่ีดีในท่ีสุด 

 
 

               ************************************************** 
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