
 

ใบความรู้  
 เร่ือง การใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร 

 
ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัการส่ือสาร 

     1.  ความหมายของการส่ือสาร  

      2. ความส าคญัของการส่ือสาร  

      3.  องคป์ระกอบของการ ส่ือสาร  

      4.  หลกัในการส่ือสาร 

      5.  วตัถุประสงคใ์นการส่ือสาร 

      6.  ประเภทของการส่ือสาร 

      7.  ปัจจยัท่ีช่วยใหก้ารส่ือสารประสบผลส าเร็จ 

      8.  อุปสรรคในการส่ือสาร 

ความหมายของการส่ือสาร 
ความรู้พืน้ฐานเร่ืองการส่ือสาร 
                  การส่ือสารเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิต  มนุษยจ์  าเป็นตอ้งติดต่อส่ือสารกนัอยู่
ตลอดเวลา  การส่ือสารจึงเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงนอกเหนือจากปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวติของ
มนุษย ์ การส่ือสารมีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของมนุษยม์าก   การส่ือสารมีความส าคญัอยา่งยิง่ใน
ปัจจุบนั ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นยคุโลกาภิวตัน์ เป็นยคุของขอ้มูลข่าวสาร  การส่ือสารมีประโยชน์ทั้งในแง่บุคคลและ
สังคม การส่ือสารท าใหค้นมีความรู้และโลกทศัน์ท่ีกวา้งขวางข้ึน   การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีท าให้
สังคม เจริญกา้วหนา้อยา่งไม่หยดุย ั้ง   ท าใหม้นุษยส์ามารถสืบทอดพฒันา เรียนรู้ และรับรู้วฒันธรรมของ
ตนเองและสังคมได ้ การส่ือสารเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาประเทศ  สร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้แก่
ชุมชน และสังคมในทุกดา้น                  

ความหมายของการส่ือสาร  
            ค าวา่  การส่ือสาร (communications)  มีท่ีมาจากรากศพัทภ์าษาลาตินวา่  communis หมายถึง  ความ
เหมือนกนัหรือร่วมกนั   การส่ือสาร (communication)    หมายถึงกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร  ขอ้มูล 
ความรู้ ประสบการณ์  ความรู้สึก ความคิดเห็น ความตอ้งการจากผูส่้งสารโดยผา่นส่ือต่าง ๆ ท่ีอาจเป็นการ
พูด การเขียน สัญลกัษณ์อ่ืนใด การแสดงหรือการจดักิจกรรมต่าง ๆ ไปยงัผูรั้บสาร ซ่ึงอาจจะใชก้ระบวนการ
ส่ือสารท่ีแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสม หรือความจ าเป็นของตนเองและคู่ส่ือสาร  โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้
เกิดการรับรู้ร่วมกนัและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อกนั  บริบททางการส่ือสารท่ีเหมาะสมเป็น ปัจจยัส าคญัท่ีจะ
ช่วยใหก้ารส่ือสารสัมฤทธ์ิผล  



 

องค์ประกอบทีส่ าคัญของการส่ือสาร มี 4 ประการ ดังนี ้ 
             1.  ผู้ส่งสาร (sender) หรือ แหล่งสาร (source) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ หน่วยงานท่ีท า
หนา้ท่ีในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ท่ีเป็นผูเ้ร่ิมตน้ส่งสารดว้ยการแปลสารนั้นใหอ้ยูใ่นรูปของ
สัญลกัษณ์ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนแทนความคิด ไดแ้ก่ ภาษาและอากปักิริยาต่าง ๆ เพื่อส่ือสารความคิด  ความรู้สึก 
ข่าวสาร ความตอ้งการและวตัถุประสงคข์องตนไปยงัผูรั้บสารดว้ยวธีิการใด ๆ หรือส่งผา่นช่องทางใดก็
ตาม   จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม    เช่น  ผูพู้ด  ผูเ้ขียน  กว ี ศิลปิน นกัจดัรายการวิทยุ  โฆษก
รัฐบาล  องคก์าร  สถาบนั  สถานีวทิยกุระจายเสียง  สถานีวทิยโุทรทศัน์   กองบรรณาธิการ
หนงัสือพิมพ ์ หน่วยงานของรัฐ  บริษทั  สถาบนัส่ือมวลชน  เป็นตน้ 
คุณสมบัติของผู้ส่งสาร 
1.  เป็นผูท่ี้มีเจตนาแน่ชดัท่ีจะใหผู้อ่ื้นรับรู้จุดประสงคข์องตนในการส่งสาร แสดงความคิดเห็น หรือวจิารณ์ 
ฯลฯ  
2.  เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความเขา้ใจในเน้ือหาของสารท่ีตอ้งการจะส่ือออกไปเป็นอยา่งดี            
3.  เป็นผูท่ี้มีบุคลิกลกัษณะท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ และมีความรับผดิชอบ  ในฐานะ
เป็นผูส่้งสาร 
4.  เป็นผูท่ี้สามารถเขา้ใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของผูรั้บสาร  
5.  เป็นผูรู้้จกัเลือกใชก้ลวธีิท่ีเหมาะสมในการส่งสารหรือน าเสนอสาร    
                2.  สาร (message) หมายถึง  เร่ืองราวท่ีมีความหมาย หรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีอาจอยูใ่นรูปของขอ้มูล 
ความรู้ ความคิด ความตอ้งการ อารมณ์ ฯลฯ   ซ่ึงถ่ายทอดจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสารใหไ้ดรั้บรู้ และแสดง
ออกมาโดยอาศยัภาษาหรือสัญลกัษณ์ใด ๆ  ท่ีสามารถท าใหเ้กิดการรับรู้ร่วมกนัได ้ เช่น  ขอ้ความท่ี
พูด   ขอ้ความท่ีเขียน   บทเพลงท่ีร้อง  รูปท่ีวาด  เร่ืองราวท่ีอ่าน  ท่าทางท่ีส่ือความหมาย  เป็นตน้ 
                 2.1  รหัสสาร (message code)ไดแ้ก่ ภาษา สัญลกัษณ์ หรือสัญญาณท่ีมนุษยใ์ชเ้พื่อแสดงออกแทน
ความรู้ ความคิด อารมณ์ หรือความรู้สึกต่าง ๆ   
                 2.2  เน้ือหาของสาร  (message content) หมายถึง บรรดาความรู้ ความคิดและประสบการณ์ท่ีผูส่้ง
สารตอ้งการจะถ่ายทอดเพื่อการรับรู้ร่วมกนั แลกเปล่ียนเพื่อความเขา้ใจร่วมกนัหรือโตต้อบกนั  
                 2.3  การจัดสาร (message treatment) หมายถึง การรวบรวมเน้ือหาของสาร แลว้น ามาเรียบเรียง
ใหเ้ป็นไปอยา่งมีระบบ   เพื่อใหไ้ดใ้จความตามเน้ือหา ท่ีตอ้งการดว้ยการเลือก ใชร้หสัสารท่ีเหมาะสม  
            3.  ส่ือ หรือช่องทาง (media or channel) เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงในการ
ส่ือสาร  หมายถึง  ส่ิงท่ีเป็นพาหนะของสาร  ท าหนา้ท่ีน าสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร   ผูส่้งสารตอ้งอาศยั
ส่ือหรือช่องทางท าหนา้ท่ีน าสารไปสู่ผูรั้บสาร     
การแบ่งประเภทของส่ือมีหลากหลายต่างกนัออกไป  ดงัน้ี  
(สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต, 2542: 6 )  



เกณฑ์การแบ่ง  ประเภทของส่ือ  ตัวอย่าง  

1.  แบ่งตามวธีิการเขา้  และ
ถอดรหสั 

ส่ือวจันะ (verbal)  
ส่ืออวจันะ (nonverbal) 

ค าพูด ตวัเลข  
สีหนา้ ท่าทาง น ้าเสียง  
หนงัสือพิมพ ์รูปภาพ 

2.  แบ่งตามประสาทการรับรู้ 

ส่ือท่ีรับรู้ดว้ยการเห็น  
ส่ือท่ีรับรู้ดว้ยการฟัง  
ส่ือท่ีรู้ดว้ยการเห็นและการฟัง  

นิตยสาร  
เทป วทิย ุ 
โทรทศัน์ ภาพยนตร์  
วดิีทศัน์ 

3.  แบ่งตามระดบัการส่ือสาร หรือ
จ านวนผูรั้บสาร  

ส่ือระหวา่งบุคคล  
ส่ือในกลุ่ม  
ส่ือสารมวลชน 

โทรศพัท ์จดหมาย  
ไมโครโฟน  
โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสือพิมพ ์

4.  แบ่งตามยคุสมยั 
ส่ือดั้งเดิม  
ส่ือร่วมสมยั  
ส่ืออนาคต  

เสียงกลอง ควนัไฟ  
โทรศพัท ์โทรทศัน์ เคเบิล  
วดิีโอเทกซ์  

5.  แบ่งตามลกัษณะของส่ือ 

ส่ือธรรมชาติ  
ส่ือมนุษยห์รือส่ือบุคคล  
ส่ือส่ิงพิมพ ์ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
ส่ือระคน  

อากาศ แสง เสียง  
คนส่งของ ไปรษณีย ์โฆษก  
หนงัสือ นิตยสาร ใบปลิว  
วทิย ุวดิีทศัน์  
ศิลาจารึก ส่ือพื้นบา้น  
หนงัสือ ใบข่อย   

6.  แบ่งตามการใชง้าน 
ส่ือส าหรับงานทัว่ไป  
ส่ือเฉพาะกิจ  

จดหมายเวยีน โทรศพัท ์ 
วารสาร จุดสาร วีดิทศัน์ 

7.  แบ่งตามการมีส่วนร่วม  
ของผูรั้บสาร 

ส่ือร้อน  
ส่ือเยน็ 

การพูด  
การอ่าน 

            4.  ผู้รับสาร (receiver)  หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนท่ีรับเร่ืองราวข่าวสาร  
จากผูส่้งสาร   และแสดงปฏิกิริยาตอบกลบั (Feedback) ต่อผูส่้งสาร  หรือส่งสารต่อไปถึงผูรั้บสารคนอ่ืน ๆ 
ตามจุดมุ่งหมายของผูส่้งสาร   เช่น   ผูเ้ขา้ร่วมประชุม   ผูฟั้งรายการวทิย ุ  กลุ่มผูฟั้งการอภิปราย  ผูอ่้าน
บทความจากหนงัสือพิมพ ์ เป็นตน้ 
 

 


