
การสือ่สารเพือ่การพฒันาทอ้งถ่ิน (Communication in Rural Development) 

 

 
1 

บทที่ 1 
ความรู้เก่ียวกับการส่ือสาร 

 
การสื่อสารเป็นศาสตร์ท่ีมีความหมายและมีความสําคัญกว้างขวางครอบคลุมอยู่ใน

ชีวิตประจําวนัของมนษุย์ ถือเป็นกิจกรรมสําคญัยิ่งประการหนึ่งสําหรับมนษุย์ จากแนวคิดของวู้ด 
(Wood. 2000, p.11) กล่าวว่ามนษุย์ใช้เวลาในการส่ือสารมากกว่ากิจกรรมอ่ืนๆ ในแต่ละวนั 
มนษุย์ใช้การสื่อสารในการถ่ายทอดความคิด ความต้องการ และความรู้สกึพร้อมทัง้เร่ืองราวตา่งๆ
ของตนไปสูบ่คุคลอ่ืน ซึง่ช่วยให้มนษุย์สามารถดํารงอยูใ่นสงัคมได้อยา่งสงบสขุ 

ในสงัคมท่ีกําลงัอยู่ในกระบวนการพฒันาเช่นประเทศไทยนัน้ การส่ือสารจะถูกนํามาใช้
เพ่ือสง่เสริมและขยายกระบวนการพฒันานัน้ๆ โดยการสื่อสารจะทําหน้าท่ีผลกัดนัให้สงัคมพฒันา
ไปตามเป้าหมายท่ีวางได้ไมว่า่จะเป็นเร่ืองการพฒันาอาชีพ การพฒันาทางการเกษตรกรรมจากวิธี
ดัง้เดมิท่ีสืบทอดกนัมาจากอดีตมาเป็นการใช้วิธีการสมยัใหม่ ใช้พนัธุ์ใหม่ ใช้ปุ๋ ยและสารเคมีกําจดั
ศัตรูพืช การวางแผนครอบครัวหรือการพัฒนาการสาธารณสุข ซึ่งการท่ีสังคมหรือประเทศจะ
พฒันาไปได้นัน้ จําเป็นต้องมีการส่ือสารให้ความรู้เพ่ือเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของ
ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้สอดคล้องเข้ากนัได้กบัสภาพของสงัคม
ท่ีกําลงัพัฒนาไป เม่ือคนในสงัคมมีการสื่อสารหรือมีปฏิสมัพันธ์ซึ่งกันและกันไม่ว่าจะผ่านช่อง
ทางการส่ือสารใดก็ตามจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆในตัวบุคคลและสังคม เช่น 
ทศันคติ ความเช่ือ พฤติกรรม ซึง่จะก่อให้เกิดการพฒันาตอ่ไป ด้วยการนี ้หากมีการนําการส่ือสาร
มาใช้ให้ถกูต้องแล้ว ก็จะสามารถช่วยสง่เสริมการพฒันาประเทศได้ อาจกลา่วได้ว่าการส่ือสารเป็น
กระบวนทศัน์ของการพฒันาและเป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการของการพฒันา 
 
ความหมายของการส่ือสาร 

พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2542, online) ได้ให้ความหมายของ 
การส่ือสาร “วิธีการนําถ้อยคํา ข้อความ หรือหนงัสือเป็นต้น จากบคุคลหนึ่งหรือสถานท่ีหนึ่งไปยงั
อีกบคุคลหนึง่หรืออีกสถานท่ีหนึง่.” 

ในเร่ืองการให้คําจํากดัความของ “การสื่อสาร” นี ้ ยงัไม่เคยมีข้อสรุปถึงความหมายท่ี
ชดัเจนอยา่งถกูต้องตรงกนัจากบรรดานกัวิชาการด้านการสื่อสารเลย ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัมมุมองของแต่
ละบคุคล (Fisher 1978 หน้า 7) 
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ดงัจะเห็นได้วา่นกัวิชาการแตล่ะท่าน ได้ให้ความหมายของการส่ือสารไว้อย่างแตกตา่งกนั 
ตามทรรศนะของตน ดงันี ้

ฮาร์แนค และ เฟสต์ (Harnack and Fest 1964 หน้า 399) กลา่วว่า “การสื่อสาร เป็น
กระบวนการซึง่คนเรามีปฏิกิริยาตอ่กนัและกนั เพ่ือความมุ่งหมายท่ีจะให้เกิดการผสมกลมกลืนกนั
ทัง้ในระหวา่งบคุคลและ ภายในตวับคุคลผู้นัน้เอง” 

นิวคอมบ์ (Newcomb 1965 หน้า 129) กลา่วว่า “การสื่อสาร คือ รูปแบบหนึ่งของการ
แลกเปล่ียนซึง่กนัและกนัระหว่างบคุคล ซึง่หากจะกลา่วในเชิงโวหารแล้ว การแลกเปล่ียนนัน้อาจ
ทําให้บคุคลสามารถเข้าถึงจิตใจของผู้ อ่ืนได้” 

แชรมม์ (Schramm 1974 หน้า 13) กลา่วว่า “การสื่อสาร คือ การมีความเข้าใจร่วมกนัตอ่
เคร่ืองหมายท่ีแสดงขา่วสาร” 

ทบัส์ และ มอส (Tubbs and Moss 1983 หน้า 4) กลา่วว่า “การสื่อสาร เป็นกระบวนการ
ของการร่วมกนัสร้างสรรค์ความหมายระหวา่งคนสองคนหรือมากกวา่นัน้” 

เสรี วงศ์มณฑา (2553, ออนไลน์) การสื่อสารคือกระบวนการท่ีเกิดขึน้เพ่ือก่อให้เกิดความ
เข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้ ส่งสารและผู้ รับสาร   หรืออย่างน้อยท่ีสุดก็เพ่ือผู้ รับสารได้เข้าใจ
เนือ้หาสาระท่ีผู้สง่สารต้องการจะส่ือ 

นรินทร์ชัย พฒันพงศา (2542 หน้า 3) กล่าวถึงความหมายของการสื่อสารว่า เป็นการ
แลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้ รับสาร โดยใช้ส่ือหรือช่องทางต่าง ๆ เพ่ือมุ่งหมายโน้ม
น้าวจิตใจให้เกิดผลในการให้เกิดการรับรู้ หรือเปล่ียนทศันคติ หรือให้เปล่ียนพฤติกรรมอย่างใด
อยา่งหนึง่หรือหลายอยา่ง 

โอภส์ แก้วจําปา (2547 หน้า 1) กล่าวว่า การส่ือสารหมายถึงกระบวนการท่ีมนุษย์
เช่ือมโยงความนึกคิดและความรู้สกึให้ถึงกนัเพ่ือให้เกิดการตอบสนองในเชิงพึง่พาอาศยัซึง่กนัและ
กนั 

วิรัช สงวนวงศ์วาน (2547 หน้า 115) ให้ความหมายว่า การส่ือสารคือการถ่ายโอน 
(transfer and understanding of meaning) ดงันัน้ การติดตอ่ส่ือสารจะประสบความส าเร็จก็
ตอ่เม่ือสามารถสง่ผลตอ่ความหมายและผู้ รับเกิดความเข้าใจถกูต้อง การสื่อสารอาจมีลกัษณะเป็น
การสื่อสารระหวา่งบคุคล (interpersonal communication)และเป็นเครือขา่ยองค์กรหรือท่ีเรียกกนั
โดยทัว่ไปวา่การตดิตอ่ส่ือสารขององค์กร (organization communication) 
จากคํานิยามดงักลา่วสรุปได้ว่า การสื่อสาร เป็นกระบวนการในการสื่อความหมายโดยมีบคุคล 2 
ฝ่าย ได้แก่ ผู้ส่งสารและผู้ รับสาร โดยท่ีผู้ ส่งสารส่งข่าวสารใดๆ ไปยงัผู้ รับสารโดยผ่านส่ือต่างๆ
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อยา่งมีวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน แล้วทําให้ทัง้สองฝ่ายเกิดความเข้าใจท่ีถกูต้องและตรงกนัตอ่ข่าวสาร
นัน้ การสื่อสารจงึเป็นกระบวนการหนึง่ท่ีมีจดุสําคญัอยูท่ี่การสง่ขา่วสารท่ีทําให้ทัง้ผู้ รับสารและผู้สง่
สารเกิดความเข้าใจซึง่กนัตอ่ขา่วสารสิง่นัน้ 
 
ความสาํคัญของการส่ือสาร 
 การสื่อสารมีส่วนสําคญัอย่างยิ่งสําหรับมนุษย์เปรียบเสมือนลมหายใจและเป็นทกัษะท่ี
จําเป็นต่อการดํารงอยู่ของมนุษย์อีกทัง้เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการท่ีสูงส่งเหนือสัตว์
ประเภทอ่ืน การสื่อสารท่ีมีประสทิธิภาพจะเป็นตวักําหนดและสง่ผลให้การดํารงชีวิตของมนษุย์เกิด
ประสทิธิผลสงูสดุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. การสื่อสารมีความสําคญัตอ่ปัจเจกบคุคล 
 สําหรับความสําคญัของการสื่อสารต่อปัจเจกบุคคลนัน้ โดยทัว่ไปคนเรามีความต้องการ
พืน้ฐานประการหนึ่ง นอกเหนือจากปัจจยัส่ี นัน่คือ ความต้องการท่ีจะส่ือสารกับเพ่ือนมนุษย์
ด้วยกนั ความจําเป็นในด้านการสื่อสาร เป็นความจําเป็นพืน้ฐานท่ีต้องมีเพ่ือให้ชีวิตอยู่รอด ซึง่
แรงจงูใจท่ีจะก่อให้เกิดการส่ือสารกนัระหว่างคนเรานีอ้าจจะเป็นแรงจงูใจท่ีเกิดจากความต้องการ
อยา่งตัง้ใจหรือเป็นแรงจงูใจท่ีเกิดจากจิตใต้สํานกึก็ได้ 
 แรงจงูใจท่ีก่อให้เกิดการส่ือสารระหวา่งคนเรา มีดงันี ้คือ (Devito, 2000  p 6) 
 1.1 เพ่ือค้นพบและเรียนรู้ การท่ีคนเราได้ตดิตอ่พดูคยุกบับคุคลอ่ืน จะทําให้เกิดการค้นพบ
ตวัเอง เกิดการเรียนรู้และเข้าใจตนเอง เข้าใจบคุคลอ่ืนมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่ือสาร
ระหว่างบคุคล ซึง่เป็นการแลกเปล่ียนความคิด ความรู้สกึ ทําให้เราเรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วความรู้สกึ
เจ็บปวด ทกุข์ สขุหรือเศร้าของคนเราไม่ได้แตกตา่งกนั และนัน่ก็เป็นการเรียนรู้ท่ีจะเอาใจเขามาใส่
ใจเรา ส่วนการสื่อสารมวลชน ทําให้เราได้เรียนรู้เก่ียวกบัโลกภายนอก มีความรู้เร่ืองเศรษฐกิจ 
การเมือง การพฒันา กีฬา สิง่แวดล้อม ฯลฯ ตลอดจนสนิค้าและบริการใหม ่ๆ 

1.2 เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์  คนทกุคนต้องการท่ีจะมีความรัก และได้รับความรักจาก
บคุคลอ่ืน โดยพืน้ฐานนีจ้ึงเป็นแรงจูงใจสําคญัประการหนึ่งท่ีทําให้มีการติดต่อส่ือสารเพ่ือสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั ดงัจะเห็นได้วา่ในเวลาท่ีเราเข้าไปอยูใ่นสถานท่ีแปลกใหม ่ท่ามกลางบคุคล
แปลกหน้าโดยไมไ่ด้พดูคยุกบัใครเลย เราจะรู้สกึอดึอดัและไมส่บายใจ 
 1.3 เพ่ือโน้มน้าวใจ ในการสื่อสารระหว่างบคุคล คูส่ื่อสารซึง่ผลดักนัเป็นผู้สง่สารและผู้ รับ
สาร ตา่งก็พยายามท่ีจะเปล่ียนความคิด โน้มน้าวทศันคติและพฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่งให้คล้อย
ตาม และเห็นด้วยกบัตน 



การสือ่สารเพือ่การพฒันาทอ้งถ่ิน (Communication in Rural Development) 

 
 

 
4 

สว่นการสื่อสารมวลชนนัน้ เป็นท่ีชดัเจนว่า เป็นส่ือท่ีมีการลงทนุสงู ส่ือดงักลา่วจะอยู่รอด
ได้ต้องมีการโฆษณา บริษัทผู้ผลิตสินค้าและให้บริการ จึงใช้ส่ือสารมวลชนเป็นส่ือโฆษณาจงูใจให้
ผู้บริโภคเกิดความต้องการสนิค้าและบริการ 

1.4 เพ่ือความเพลดิเพลนิ แรงจงูใจอีกประการหนึง่ท่ีก่อให้เกิดการส่ือสารคือความต้องการ
ท่ีจะลดความตึงเครียดหรือแสวงหาความพึงพอใจและความเพลิดเพลินในแต่ละวนัคนเรามกัจะ
แสวงหาความเพลิดเพลิน และความบนัเทิงในรูปแบบท่ีตนพอใจ เช่น การฟังเพลง การชมละคร
โทรทศัน์ ฯลฯ 

2. การสื่อสารมีความสําคญัตอ่สงัคม 
สว่นความสําคญัของการส่ือสารในระดบัสงัคม นัน้ มนษุย์ใช้การสื่อสารเป็นเคร่ืองมือใน

การถ่ายทอดวฒันธรรม และกระบวนการขดัเกลาทางสงัคมอนัทําให้สงัคมเกิดขึน้และดํารงอยู่ได้
เราสามารถจําแนกความสําคญัของการสื่อสารตอ่สงัคมออกเป็น 6 ด้านได้ดงันี ้(Devito, 2000 p 8) 

2.1 ด้านข่าวสาร เป็นการรวบรวม แยกแยะและกระจายข่าว ข้อเท็จจริงและความเห็น ซึง่
เป็นการทําให้เราเข้าใจบคุคลอ่ืน ชมุชนอ่ืน สถานการณ์ภายใน และภายนอกประเทศก่อนท่ีจะ
ตดัสนิใจอยา่งเหมาะสมในเร่ืองนัน้ ๆ 

2.2 ด้านการอยู่ร่วมกนั เป็นการสร้างสมความรู้ ความคิดร่วมกนั ซึง่จะทําให้เราอยู่ใน
สงัคมได้ ด้วยการตระหนกัวา่ คนแตล่ะคนอาจทําตวัให้มีประโยชน์ตอ่สงัคมได้ 

2.3 ด้านแรงผลกัดนั เป็นการสง่เสริมจดุมุง่หมายทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว ทัง้ของสว่นตวั 
และสงัคม ทัง้นีเ้พ่ือกระตุ้นให้ทกุคนมีบทบาท เพ่ือจดุมุง่หมายร่วมกนั 

2.4 ด้านการอภิปราย เป็นการให้ข้อมลูด้านต่างๆ  เพ่ือทําให้ปัญหาสงัคมชดัเจนขึน้อนั
นําไปสู่การสร้างความตระหนักและมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน เเละเพ่ือทําให้
ประชาชนสนใจปัญหาของชมุชน 

2.5 ด้านการศกึษา เป็นการกระจายความรู้ความเข้าใจเพ่ือพฒันาสติปัญญา สร้าง
ลกัษณะนิสยัและทกัษะ ตลอดจนถ่ายทอดมรดกทางสงัคม 

2.6 ด้านความสามคัคี เป็นการให้โอกาสผู้คน กลุม่ชนและเชือ้ชาตติา่งๆ ได้แสวงหา 
ข้อมลูจากแหลง่ท่ีหลากหลาย เพ่ือช่วยให้พวกเขารู้จกัและเข้าใจความคดิเห็นและความใฝ่ฝันของ 
กนัและกนั 

การสื่อสารจึงเปรียบได้กบัเส้นใยของสงัคม กล่าวคือ เป็นเคร่ืองมือสําคญัของปัจเจก
บคุคลและสงัคม เพ่ือให้บคุคลและสงัคมดํารงอยู่ได้ ผู้ ท่ีเปิดรับการส่ือสาร และมีข้อมลูมากกว่า 
ยอ่มมีอํานาจในการตดัสนิใจและการตอ่รองมากกวา่ 
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วัตถุประสงค์ของการส่ือสาร 
วิลเบอร์ แชรมม์ (Schramm, 1974 p 19) กลา่วว่า ในการสื่อสารครัง้หนึ่ง ๆ ทัง้ผู้สง่สาร 

และผู้ รับสาร ตา่งก็มีวตัถปุระสงค์ในการสื่อสารโดยทัว่ไปเราสามารถจําแนกวตัถปุระสงค์ของการ
ส่ือสารได้ดงันี ้

1. เพ่ือแจ้งให้ทราบ (To Inform) 
เป็นวัตถุประสงค์ท่ีผู้ ส่งสารต้องการเผยแพร่หรือบอกกล่าวเร่ืองราวเหตุการณ์ต่างๆ

กิจกรรม นโยบาย ความเคล่ือนไหว ฯลฯ ของตนเองหรือหน่วยงานให้ผู้ รับสารได้ทราบ ผู้ รับสารก็มี
ความประสงค์ท่ีจะรับทราบข่าวสาร เพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั หรือเป็นข้อมลูสําหรับ   การ
ตดัสนิใจ 

2. เพ่ือให้การศกึษา (To Educate) 
เป็นวตัถุประสงค์ท่ีผู้ส่งสารต้องการให้ผู้ รับสารได้เรียนรู้ และเกิดความเข้าใจท่ีลึกซึง้

มากกว่าการได้รับทราบ เช่น การเรียนรู้วิธีการจัดทําอาหารไทย การเรียนรู้วิธีประดิษฐ์
ดอกไม้จนัทน์ เป็นต้น ผู้ รับสารก็มีความประสงค์ท่ีจะเรียนรู้และศกึษา 

3. เพ่ือโน้มน้าวใจ (To persuade) 
เป็นวตัถปุระสงค์ท่ีผู้สง่สารต้องการให้ผู้ รับสารเกิดความรู้สกึชอบใจ สนใจหรือคล้อยตาม

สนบัสนุนและต้องการท่ีจะปฏิบตัิตาม ส่วนผู้ รับสารทําการส่ือสารก็เพ่ือต้องการท่ีจะได้ข้อมลู
สําหรับการตดัสินใจ การสื่อสารท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการโน้มน้าวหรือชกัจงูใจ ได้แก่ การโฆษณา 
และการประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 

4. เพ่ือความบนัเทิง (To Entertain) 
เป็นวตัถปุระสงค์ท่ีผู้สง่สารต้องการให้ผู้ รับสารเกิดความพงึพอใจ สนกุสนาน ในสว่นผู้ รับ

สารเอง ก็ต้องการได้รับความพอใจ เพลดิเพลนิใจ หรือสนกุสนาน  
แม้ว่าการส่ือสารครัง้หนึ่งๆ ทัง้สองฝ่ายต่างมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน แต่ทัง้นีก็้ไม่ได้

หมายความว่า ทัง้สองฝ่ายจะต้องมีวตัถปุระสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว เช่น ในการ
ส่ือสารเพ่ือการโน้มน้าวหรือชกัจงูใจ ผู้สง่สารอาจจะต้องการสร้างสารเพ่ือชกัจงูใจ ในขณะเดียวกนั
ก็ต้องการให้ผู้ รับสารได้รับความบนัเทิงด้วย 

นอกจากนีใ้นความเป็นจริง เรายงัพบว่า ในบางครัง้ผู้สง่สาร และผู้ รับสารอาจจะไม่ได้มี
ความต้องการไปในทางท่ีสอดคล้องกนัก็ได้ บางครัง้ ผู้สง่สารต้องการท่ีจะโน้มน้าวชกัจงูใจ แตผู่้ รับ
สารต้องการเพียงความบนัเทิง หรือ ผู้ส่งสารต้องการท่ีจะให้การศึกษา แตผู่้ รับสารอาจไม่ได้มี
ความต้องการท่ีจะเรียนรู้ เช่น การเชิญ โน๊ต อดุม แต้พานิช มาบรรยายเร่ืองราวเก่ียวกบัความรู้การ
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สร้างไอเดีย ชวนให้คนต้องการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ด้วยการพดูชกัจูง แต่ผู้ รับสารท่ีร่วมเข้าฟัง กลบั
อยากท่ีจะเข้าฟังเพราะความบนัเทิง เพราะ โน๊ต อดุมเป็นคนเลา่เร่ืองราวได้ตลก และสนกุสนาน  

การจดับรรยายแล้วมีนกัศกึษาเป้าหมายเข้าฟังเป็นจํานวนมากนี ้ไม่ได้หมายความว่า    ผู้
จดัประสบความสําเร็จในการจดังาน เพราะอาจมีนกัศกึษาเพียงกลุม่เดียวท่ีเข้ามาฟังเพ่ือต้องการ
รับรู้ข้อมลูเก่ียวกบัหวัข้อเร่ืองดงักลา่ว ในขณะท่ีนกัศกึษาสว่นใหญ่เข้ามาฟัง เพียงเพ่ือต้องการท่ีจะ
ได้รับความสนกุสนานความบนัเทิง หรือความเพลดิเพลนิ เท่านัน้ 
 
แบบจาํลองกระบวนการส่ือสาร 

การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการท่ีมีความเคล่ือนไหวอย่างต่อเน่ืองท่ีความคิดหรือ
ขา่วสารถกูสง่มาจากแหลง่สารไปยงัผู้ รับสาร โดยมีเจตนาท่ีจะเปล่ียนแปลงทศันคติหรือพฤติกรรม
ของผู้ รับสาร  

ในขณะท่ีสังคมอยู่ในขัน้ตอนและกระบวนการพัฒนาการส่ือสารจะทําหน้าท่ีในการ
ส่งเสริม ขยาย และผลกัดนัให้การพฒันาบรรลเุป้าหมาย แต่ในการสื่อสารของมนุษย์มีอุปสรรค
หลายประการ การท่ีจะหลีกเล่ียงหรือหาวิธีป้องกนัแก้ไขเพ่ือให้การติดตอ่ส่ือสารของมนษุย์เป็นไป
โดยราบร่ืน และมีประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้นัน้เป็นสิ่งท่ีควรให้ความสนใจ เพ่ือ
ประโยชน์ในการตดิตอ่ส่ือสารท่ีบรรลตุามวตัถปุระสงค์ของผู้สง่สาร 

ดงันัน้การท่ีจะเข้าใจถึงองค์ประกอบและธรรมชาติของการส่ือสาร จึงมีความจําเป็นท่ี
จะต้องหยุดความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ไว้ให้เป็นภาพน่ิง แล้วอธิบายความสมัพนัธ์ระหว่าง
องค์ประกอบตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการส่ือสารในลกัษณะของแบบจําลอง (Model)  

มีนกัวิชาการได้นําเสนอแบบจําลองกระบวนการสื่อสารไว้มากมาย ในท่ีนีจ้ะขอนําเสนอ
โดยสงัเขป 7 แบบ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเก่ียวกบัองค์ประกอบ และความสมัพนัธ์ของ
องค์ประกอบตา่ง ๆ ดงันี ้
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แบบจาํลองที่ 1 แบบจาํลองของอริสโตเตลิ 

แบบจําลองของอริสโตเติล (Aristotle) เป็นนกัปราชญ์ชาวกรีก ได้ให้ความสนใจเก่ียวกบั
วาทศิลป์ (Rhetoric) เป็นอย่างมาก เน่ืองจากในสมัยนัน้ การพูดชักจูงใจเป็นส่ือท่ีสําคัญ 
จําเป็นต้องอาศยัความสามารถในการพดูสงู อริสโตเติลได้วเคราะห์กระบวนการพดูเพ่ือชกัจงูใจว่า 
มีองค์ประกอบท่ีสําคญั คือ ผู้พดู (Speaker) คําพดู (Speech) และผู้ ฟัง (Audience) ซึง่อาจเขียน
เป็นแบบจําลองได้ดงันี ้

 
 
 
 
ภาพท่ี 1. ภาพแบบจําลองการสื่อสารของอริสโตเตลิ  
ท่ีมา : http://communicationtheory.org/aristotle%E2%80%99s-communication-

model/ 
โดยท่ีการส่ือสารของอริสโตเติลนัน้ผู้ ส่งสารจะต้อง มีบุคลิกน่าเช่ือถือ มีความจริงใจ มี

ความปรารถนาดีต่อผู้ ฟัง มีการสงัเกตอารมณ์และทศันคติของผู้ ฟังเพ่ือเลือกถ้อยคําท่ีเหมาะสม 
เรียบเรียงคําพดูท่ีดี โดยใช้หลกัเหตแุละผล มาสนบัสนนุคําพดู การพดูจะต้องมีรูปแบบท่ีชดัเจน มี
การเน้นยํา้หากเร่ืองนัน้ๆ มีความสําคญั  

ถึงแม้แบบจําลองการสื่อสารของอริสโตเติลจะเป็นแบบจําลองท่ีเน้นในเร่ืองวาทศิลป์ แตก็่
เป็นแบบจําลองท่ีเน้นกระบวนการส่ือสารต้นแบบท่ีคลาสสิก เพราะแบบจําลองอ่ืนๆ ก็จะมีในเร่ือง
ของ ผู้สง่สาร (Sender) สาร (Message) และผู้ รับสาร (Receiver) ด้วยเสมอ 

ตวัอยา่งเช่น ผู้พดูเป็นคนขายประกนัจะทําการส่ือสารไปยงัลกูค้า  
“ถ้าหากว่าลูกของคุณพ่ีเจ็บป่วยบ่อย ถ้าทําประกันให้น้องไว้จะดีนะ เพราะเม่ือเวลา

เจ็บป่วยจะทําให้เราประหยดัคา่ใช้จ่ายได้เยอะ และยงัได้เป็นเงินออมสะสมอีกด้วย” 
จะเห็นได้วา่ จะมีหลกัเหตแุละผลเข้ามาสนบัสนนุและมีการพดูถึงข้อเท็จจริงด้วย  
และการส่ือสารเพ่ือการพฒันาท่ีมกัจะใช้ส่ือบุคคล ถ้าหากมีการใช้ส่ือบุคคลจะมีความ

สอดคล้องกับแบบจําลองการสื่อสารของอริสโตเติลอย่างชัดเจน เช่น การส่ือสารเพ่ือการ
พฒันาการเกษตรในงานวิจยัเร่ือง การพฒันาการส่ือสารอย่างมีสว่นร่วมเพ่ือให้เกิดการประยกุต์ใช้
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศกึษาการทําเกษตรอินทรีย์ตําบลหนองโสน  อําเภอสาม

ผูพ้ดู คาํพดู ผูฟั้ง 
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ง่าม จงัหวดัพิจิตร (บุษบา  หินเธาว์และคณะ,2553) พบว่า ในขัน้ตอนการรับรู้หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือมาประยกุต์ใช้ในการทําเกษตรอินทรีย์ จะใช้ส่ือมวลชนร่วมกบัส่ือบคุคลโดย
ส่ือบุคคลหรือผู้ พูดเป็นนักพัฒนาชุมชน ซึ่งมีบุคลิกภาพท่ีน่าเช่ือถือ มีความจริงใจ มีความ
ปรารถนาดีต่อเกษตรกรท่ีต้องการจะให้เกษตรกรมีสขุภาพแข็งแรงปราศจากการแพ้สารเคมีทาง
การเกษตรและสามารถลดต้นทุนการผลิต ทําให้มีรายรับมากกว่ารายจ่ายในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม การท่ีใช้ส่ือบุคคลในการสร้างการรับรู้กรณีนี ้เน่ืองจากส่ือบุคคลหรือผู้พูดสามารถ
พูดคุยชักจูงใจ สร้างความสนิทสนม ตอกยํา้ และกระตุ้นผู้ ฟังให้ตระหนักถึงปัญหาของการทํา
เกษตรด้วยสารเคมีและประโยชน์ของการประยกุต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ดีกว่า
ส่ือมวลชน เพราะผู้พดูสามารถสงัเกตอารมณ์ ปฏิกิริยาของผู้ ฟังและนํามาปรับถ้อยคําท่ีเหมาะสม
ในการจงูใจผู้ ฟังได้ทนัทีและสอดคล้องกบัสถานการณ์นัน้ๆ 

 
แบบจาํลอง ที่ 2 แบบจาํลองของแฮโรล์ด ด ีลาสเวลล์ 

แฮโรลล์ ดี ลาสเวลล์ (Harold D. Lasswell) นกัรัฐศาสตร์ท่ีมีความสนใจเร่ืองการสื่อสาร
ในเชิงของการชกัจงูและโน้มน้าวใจ ได้เสนอแบบจําลอง ดงัภาพท่ี 2 
 
 ใคร         พดูอะไร          ผา่นส่ือใด          กบัใคร           ผลเป็นอยา่งไร 
 

ภาพท่ี 2 แบบจําลองการสื่อสารของลาสเวลล์ 
ท่ีมา : Lasswell 1971 หน้า 37  

 
แบบจําลองการสื่อสารของลาสเวลล์ ดงัภาพท่ี 2 นี ้ แสดงให้เห็นว่าการส่ือสาร

ประกอบด้วยองค์ประกอบตา่ง ๆ ทัง้สิน้ 5 องค์ประกอบ ซึง่ทกุสว่นนัน้มีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนั 
ดงันี ้คือ ผู้สง่สาร (ใคร) สาร (พดูอะไร)  ส่ือ (ผ่านส่ือใด) ผู้ รับสาร (กบัใคร) และผลการส่ือสาร(ผล
เป็นอยา่งไร) แบบจําลองนีเ้ป็นแบบจําลองท่ีเรียกว่ากระบวนการส่ือสารทางเดียว ซึง่ผู้สง่สารใช้ใน
การสร้างอิทธิพลเหนือผู้ รับสารผ่านทางสารท่ีสง่ไป ประเด็นท่ีลาสเวลล์ได้นําเสนอตา่งจากแนวคิด
ของอริสโตเติล เน่ืองจากยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป ใช้คําพดูอย่างเดียวนัน้ไม่เพียงพอ จะต้องมีส่ืออ่ืนๆ 
เข้ามาเพ่ือให้เกิดการขยายขอบเขตทางการส่ือสารด้วย ด้วยเหตนีุ ้การสื่อสารของลาสเวลล์ จงึต้อง
มี “ส่ือ” เข้ามาเก่ียวข้องด้วย  
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เช่น “นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์นํา้ท่วมผ่านการถ่ายทอดสดโทรทศัน์ให้แก่ประชาชนใน
เขตนํา้ท่วมได้รับทราบและระมดัระวงัตวั” 

จดุเด่นของแบบจําลองนี ้ อยู่ท่ีการนําเอาการประเมินผลการส่ือสารเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการ และเป็นแบบจําลองท่ีมีความสะดวกในการท่ีจะให้บคุคลทัว่ไปได้ศกึษาและทํา
ความเข้าใจ 

 
แบบจาํลอง ที่ 3 แบบจาํลองการส่ือสารของแชนนอนและวีเวอร์ 

คล็อด อี แชนนอล และวอร์เรน วีเวอร์ (Claude E. Shannon and Warren Weaver) ได้
เสนอแบบจําลองเพ่ืออธิบายกระบวนการของการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ไว้เน่ืองจาก แชนน่อนและวี
เวอร์ เป็นวิศวกรท่ีดําเนินการด้านโทรศพัท์ ได้ทําการวิจยัเก่ียวกบัการส่งสารผ่านโทรศพัท์เพ่ือให้
ผู้ รับสารสามารถรับสญัญาณได้ชดัเจน แต่พบว่า สารท่ีส่งไปมกัมีสิ่งรบกวน กว่าจะถึงปลายทาง 
จงึได้สร้างเป็นแบบจําลองการสื่อสารขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

 
 
ภาพท่ี 3 แบบจําลองการสื่อสารของแชนนอนและวีเวอร์ 
ท่ีมา : Shannon and Weaver 1949 หน้า 96 

แหล่งสาร เคร่ืองส่ง
สัญญาณ 

สาร 

สัญญาณ
รบกวน 

สัญญาณ สัญญาณรับ เคร่ืองรับ
สัญญาณ 

จุดหมาย
ปลายทาง 

สาร 
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แบบจําลองดงักล่าวนีอ้ธิบายได้ว่า แหล่งสาร (Information Source) จะทําหน้าท่ี
เหมือนกบัผู้สง่สาร คือ สร้างสารเพ่ือท่ีจะส่ือไป โดยผู้ ถ่ายทอด (Transmitter) จะเป็นตวัการทําให้
สารกลายเป็น สญัญาณ (Signal) เม่ือสญัญาณไปถึงตวัผู้ รับ (Receiver) ผู้ รับก็จะเปล่ียน
สญัญาณให้กลายเป็นสาร สารท่ีได้รับ ก็จะไปถึงปลายทาง (Destination) ซึง่ในระหว่างการ
เดนิทางของสญัญาณ อาจจะถกูสิง่รบกวน (Noise) เข้ามาขดัขวางการสื่อสารได้ เช่น การเกิดคล่ืน
แทรก เสียงเพลง เป็นต้น อนัจะทําให้สญัญาณท่ีถ่ายทอดไป กบั สญัญาณท่ีได้รับ มีความแตกตา่ง
กนั 

เช่น “ ผู้ใหญ่บ้าน ทําการป่าวประกาศข้อมลูผา่นเสียงตามสายแตร่ะหว่างนัน้อาจมีปัญหา
ระหวา่งสายไฟ ทําให้การป่าวประกาศนัน้มีเสียงท่ีไมช่ดัเจน ทําให้ผู้ รับสารได้ฟังข้อความไม่ชดัเจน
ทําให้เกิดการเข้าใจผิด”  

แบบจําลองนีมี้ลกัณะคล้ายกบัของอริสโตเติลและของลาสเวลล์ เพราะว่ามีลกัษณะเป็น
การสื่อสารทางเดียว หรือเรียกว่าเป็น เอกวิถี แต่จะแตกต่างกนัตรงท่ีแชนนอนและวีเวอร์ได้เสนอ
ความคดิเร่ืองสญัญาณ และสิง่รบกวนเพิ่มมากขึน้ 

 จดุเดน่ของแบบจําลองนี ้ อยู่ท่ีการแสดงให้เห็นว่า สิ่งรบกวนนัน้ อาจเกิดขึน้ได้ และเป็น
ตวัการท่ีสง่ผลกระทบถึงประสทิธิภาพของการสื่อสาร 
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แบบจาํลองที่ 4 แบบจาํลองการส่ือสารของแชรมม์ 
แบบจําลองการสื่อสารตามแนวความคิดของออสกดูและวิลเบอร์ ชแรมม์ นัน้จําแนกเป็น

กลุม่ใหญ่ได้ 2 ลกัษณะคือ การสื่อสารระหวา่งบคุคล และการส่ือสารในระดบัมวลชน 
แบบจําลองการส่ือสารระหว่างบุคคลท่ีออสกูดเป็นต้นคิด และวิลเบอร์ ชแรมม์ นํามา

ขยายความและเป็นผู้ เสนอไว้ในปี พ.ศ. 2497 นี ้มีลกัษณะเป็นวงกลม ท่ีเน้นให้เห็นว่า ทัง้ผู้สง่สาร
และผู้ รับสารต่างกระทําหน้าท่ีอย่างเดียวกันในกระบวนการส่ือสาร นั่นคือ การเข้ารหัส 
(encoding) การถอดรหสั (decoding) และการตีความ (interpreting) ซึง่สามารถแสดงเป็นภาพ
ได้ดงันี ้

 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.1 แบบจําลองการสือ่สารระหวา่งบคุคลของแชรมม์ 
ท่ีมา : Schramm 1974 หน้า 62 

แชรมม์ และออสกดู อธิบายวา่ ในกระบวนการส่ือสารนัน้ บคุคลทัง้สองฝ่ายมีลกัษณะเท่า
เทียมกนั คือ จะเป็นทัง้ผู้ เข้ารหสั (Encoder) และผู้ถอดรหสั (Decoder) นอกจากนัน้ยงัทําหน้าท่ี
เป็นผู้ ตีความหมาย (Interpreter) ด้วย คือ จะมีการถอดรหสั เเล้วก็ตีความรหสั จากนัน้จึงเข้ารหสั 
เม่ือผู้สง่สารสง่สารไปยงัผู้ รับสาร ผู้ รับสารก็จะส่ือสารกลบั โดยเร่ิมจากการถอดรหสั ตีความและ
เข้ารหสั นัน่เป็นการแสดงถึงการส่ือสารแบบสองทาง ซึง่สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดเร่ืองปฏิกิริยา
ตอบกลบั (Feedback) ด้วย  

ตวัอย่างเช่น การสนทนาระหว่าง คนภาคกลางกับภาคอีสาน ท่ีต้องมีการถอดรหัสของ
เนือ้หา ดงันี ้

“คณุน้า แบกถงุนีไ้หวไหม” 
“ถงปุ๋ ย ถงน่ี คือมาหนกัคกัแท้ แบกซอ่ยกนัสองคนกะยงัแบกบแ่กน” 
จะทําให้ คนภาคกลางนัน้ต้องเข้ารหัสและถอดรหัสส่ือสารว่า “ถุงปุ๋ ยถุงนี  ้มันหนัก

เหลือเกิน ช่วยกนัแบกสองคนยงัไมไ่หว” จงึอาจตดัสนิใจตอบกลบัไปวา่ “ถ้าอยา่งนัน้ผมช่วย”  
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ข้อสงัเกตคือ ถ้าหากการเข้ารหสัและถอดรหสัไม่เข้าใจ หรือส่ือสารคนละภาษา อาจทําให้
เกิดความเข้าใจผิดได้  

จดุเดน่ของแบบจําลองนีอ้ยูท่ี่การแสดงให้เห็นโครงสร้าง และหน้าท่ีของคูส่ื่อสาร ซึง่ทัง้สอง
ฝ่ายตา่งก็ต้องทําหน้าท่ีในการถอดรหสั ตีความและเข้ารหสัแบบเบด็เสร็จภายในตวัเอง 

4.2 แบบจําลองการสื่อสารมวลชน 
เน่ืองจากการสื่อสารกลบัจากผู้ รับสารไปยงัส่ือมวลชนต่าง ๆ ซึง่เป็นผู้สง่สารมีน้อยมาก 

ส่ือมวลชนจึงอาจใช้วิธีประเมินจากเหตผุล และปรากฏการณ์แวดล้อมตา่ง ๆ แชรมม์ ได้เสนอ
แบบจําลองการสื่อสารมวลชน ภาพท่ี 4.2 

 
 
ภาพท่ี 4.2 แบบจําลองการสื่อสารมวลชนของแชรมม์ 
ท่ีมา : Schramm.  1974 หน้า 53 
 
แบบจําลองนีอ้ธิบายได้ว่า ส่ือมวลชนจะทําหน้าท่ีเข้ารหสั ตีความและถอดรหสั อย่าง

เดียวกบัแบบจําลองท่ีเคยเสนอไว้ เช่น ในแตล่ะวนัหนงัสือพิมพ์จะได้รับข่าวสารเป็นจํานวนมาก 
นกัข่าว ก็จะอ่านประเมินและตดัสินใจว่าจะสง่สิ่งใดตอ่ไปถึงผู้อ่าน ระหว่างกระบวนการในระยะนี ้
เนือ้หาจะถกูปรับเปล่ียน เขียนขึน้ใหม่ หรือตดัทิง้ไป หรือเรียกได้ว่าการคดัเลือกความสําคญัและ
ตีความของขา่วจะขึน้อยูก่บั นักข่าว 
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เช่น มีอบุตัิเหตบุนทางดว่นเกิดขึน้ ส่ือมวลชนลงพืน้ท่ีและทําการหาข้อมลูและตีความเพ่ือ
เตรียมเผยแพร่ข่าว โดยท่ียงัไม่ได้ข้อสรุปอย่างชดัเจน แตไ่ด้คดักรองข้อมลูข่าวสารไปแล้ว และทํา
การพาดหวัขา่ววา่ “เดก็สาวไฮโซ ไร้ใบขบัข่ี ขบัรถชนรถตู้ ตาย 9 ศพ” ทัง้ๆ ท่ีข้อเท็จจริงเป็นอยา่งไร
โดยละเอียดก็ยงัไมท่ราบ เป็นต้น  

จุดเด่นของแบบจําลองนี ้ อยู่ท่ีการแสดงให้เห็นว่าการส่ือสารกลบัจากผู้ รับสารไปยงั
ส่ือมวลชนนัน้มีน้อย แตส่ื่อมวลชนใช้วิธีอนมุานหรือประเมินจากเหตผุลและปรากฏการณ์ตา่ง ๆ ท่ี 
เกิดขึน้ 

 
แบบจาํลองที่ 5 แบบจาํลองของเวสเลย์และแมคลีน 

เวสเลย์ และ แมคลีน (Westley and McLean) ได้เสนอแบบจําลองการสื่อสารหลกัไว้ 2 
แบบ คือ กระบวนการสื่อสารระหว่างบคุคลและกระบวนการส่ือสารมวลชน ดงัภาพท่ี 5.1 และ 
ภาพท่ี 5.2  ตามลําดบั 
 

 
 

ภาพท่ี 5.1 แบบจําลองการสื่อสารระหวา่งบคุคลของเวสเลย์และแมคลีน 
ท่ีมา : Westley and McLean 1957 หน้า 31 (อ้างอิงในสรัุตน์ ตรีสกลุ. 2548 หน้า 70) 
แบบจําลองการสื่อสารระหว่างบคุคลของเวสเลย์และแมคลีนนี ้อธิบายได้ว่า เม่ือผู้สง่สาร 

(A) ได้พบเห็นสิ่งของหรือเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่ง (X1 ) ในบรรดาสิ่งของและเหตกุารณ์
หลากหลายท่ีอยู่แวดล้อม (x1 , x2 , x3 , …) เม่ือต้องการจะบอกเลา่เหตกุารณ์นัน้ (x1 ) ให้ผู้ รับสาร 
(B) ทราบ ผู้สง่สาร(A) จะสร้างสารและสง่สารนัน้ (X’) ไปยงัผู้ รับสาร (B) โดยท่ีผู้ รับสาร (B) อาจจะ



การสือ่สารเพือ่การพฒันาทอ้งถ่ิน (Communication in Rural Development) 

 
 

 
14 

รับรู้เหตกุารณ์นัน้ (X1B) ด้วยตนเองอยูแ่ล้ว และเม่ือผู้ รับสาร (B) ทราบ และคิดอย่างไรก็จะส่ือสาร
กลบั (fBA) ไปยงัผู้สง่สาร (A) 

เช่น “ผู้ ใหญ่บ้านได้รับข่าวสารจากทางรัฐบาลว่า นํา้หลากกําลงัจะมาท่วมหมู่บ้าน จึงได้
ทําการแจ้งข่าวลงไปยงั ประชาชนในหมู่บ้าน แต่ประชาชนในหมู่บ้าน ก็เปิดรับข่าวสารจากทาง
โทรทศัน์จึงได้รับข่าวสารเช่นเดียวกัน จึงได้ไปแจ้งผู้ ใหญ่บ้านเพ่ือเตรียมรับมือแก้ไขนํา้หลากได้
ทนัท่วงที” 

จดุเด่นของเเบบจําลองนีอ้ยู่ท่ีการแสดงให้เห็นว่า มีการส่ือสารกลบัจากผู้ รับสารไปยงัผู้         
ส่งสารแต่แบบจําลองนีย้งัไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ของสภาวะส่ือมวลชนได้ เวสเลย์และ
แมคลีนจงึได้พฒันาตอ่เป็นแบบจําลองกระบวนการสื่อสารแบบมีส่ือมวลชนมาเก่ียวข้องด้วย 
 
แบบจาํลองกระบวนการส่ือสารมวลชนของเวสเลย์และแมคลีน 

แบบจําลองกระบวนการสื่อสารมวลชน เวลเลย์ และแมคลีน ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาท
ของผู้กรองสาร (Gatekeeper) คือ C ซึง่ทําหน้าท่ีในการคดัเลือกข่าวสารจากผู้สง่สารคือ Aไปยงั
ผู้ รับสาร คือ B โดยปกตผิู้ ท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้กรองสาร ก็คือ ส่ือมวลชนนัน่เอง 

 

 
 
รูปท่ี 5.2 แบบจําลองการสื่อสารมวลชนของเวสเลย์และแมคลีน 
ท่ีมา : Westley and McLean 1957 หน้า 34 (อ้างอิงในสรัุตน์ ตรีสกลุ. 2548 หน้า 72) 
แบบจําลองนี ้ อธิบายได้ว่า ผู้ส่งสาร (A) ซึง่อาจจะเป็นปัจเจกบคุคล หรือหน่วยงาน

ทัง้หลาย ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน พรรคการเมือง ฯลฯ มีความต้องการท่ีจะบอกกลา่วเหตกุารณ์ใด
เหตกุารณ์หนึ่ง ในบรรดาเหตกุารณ์ตา่ง ๆ (x1 , x2 , x3 , …) ให้สาธารณชน (B) ทราบ โดยท่ี B 



การสือ่สารเพือ่การพฒันาทอ้งถ่ิน (Communication in Rural Development) 

 
 

 
15 

อาจจะเป็นปัจเจกบคุคล หรือกลุม่ หรือแม้กระทัง่ระบบสงัคม สว่นส่ือมวลชน (C) จะทําหน้าท่ีเป็น
ผู้กรองสาร คือ คดัเลือกข่าวสารท่ีคิดว่ามีความจําเป็นตอ่ B ( X’ ) แล้วนํามาเรียบเรียงใหม่ ในรูป
ของการรายงานขา่ว (X”)  เพ่ือถ่ายทอดให้สาธารณชน (B) ทราบ โดยท่ีขา่วท่ีส่ือมวลชน (C) นํามา
เรียบเรียงใหม่เป็นรายงานข่าวนี ้ นอกจากส่ือมวลชน (C) จะได้ข้อมลูจากผู้ส่งสาร (A) แล้ว 
ส่ือมวลชน (C) ยงัอาจจะได้รับรู้เร่ืองราว หรือประสบเหตกุารณ์นัน้มาด้วยตนเอง (X3C) 

ตวัอยา่งเช่น “พรรคการเมืองเปิดแถลงขา่ว โดยคดัเลือกแถลงข่าว ขอบคณุสําหรับคะแนน
เสียง มากกว่า ประเด็นอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ในพรรค ทําให้สํานกัข่าว Voice TV ได้รับข่าวสารจากการ
แถลงข่าวด้วย และได้รับข่าวสารจากการลงพืน้ท่ีในวนัประกาศคะแนนด้วย จากนัน้จึงคดักรอง
เนือ้หามานําเสนอให้สาธารณะชนทราบ โดยท่ีสาธารณะชนก็อาจติดตามข่าวสารด้วยตนเองแล้ว
ด้วยเช่นกนั”  

หรือจะเป็น “ค่ายเพลงแห่งหนึ่ง มีกิจกรรมเกิดขึน้เช่น ศิลปิน ก. ออกอลับัม้ใหม่ ศิลปิน ข.
ไปทํากิจกรรมช่วยนํา้ท่วม คา่ยเพลงได้คดัเลือกแถลงขา่ว ศลิปิน ข.ไปทํากิจกรรมช่วยเหลือนํา้ท่วม  
ทําให้นักข่าวได้รับข้อมูลทัง้จากการแถลงข่าว และได้รับข้อมูลจากการท่ีศิลปินทํากิจกรรม
ช่วยเหลือนํา้ท่วมในพืน้ท่ีจริงด้วย นกัข่าวก็จะคดักรองข่าวสารถึงข้อเท็จจริงและคณุค่าของการ
นําเสนอข่าว จึงนําเนือ้หามาเสนอให้สาธารณะชนทราบ แต่ในขณะเดียวกนั สาธารณะชนก็อาจ
ได้รับข้อมลูขา่วสารด้วยแล้วเช่นกนั  

ในการสื่อสารกลบั(Feedback) นัน้ สามารถเกิดขึน้ได้ 3 ทาง คือ การสื่อสารกลบัจากผู้ รับ
สารไปยงัส่ือมวลชน (fBC) การสื่อสารกลบัจากผู้ รับสารไปยงัผู้สง่สาร (fBA) เช่น การลงคะแนน
เสียงให้กบัพรรคการเมือง การซือ้หรือเลิกซือ้สินค้าของบริษัท เป็นต้น และการส่ือสารกลบัจาก
ส่ือมวลชนไปยงัผู้สง่สาร (fCA) 
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แบบจาํลองที่ 6 แบบจาํลองการส่ือสารของเดวิด เค เบอร์โล 

เดวิด เค เบอร์โล (David K. Berlo) ได้อธิบายว่าองค์ประกอบของการส่ือสาร มี 4 
องค์ประกอบ คือ ผู้สง่สาร (Source) สาร (Message) ส่ือ (Channel) และ ผู้ รับสาร (Receiver) 

 
 
ภาพท่ี 6แบบจําลองการสื่อสารของเดวิด เค เบอร์โล 
ท่ีมา : Berlo 1960 หน้า 40  
เบอร์โลอธิบายว่าการส่ือสารจะประสบประสิทธิผลหรือไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัประสิทธิภาพของ

องค์ประกอบต่าง ๆ ปัจจยัท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพขององค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ มี
ดงัตอ่ไปนี ้

1.ผู้ส่งสาร ในทรรศนะของเบอร์โล ผู้ส่งสารท่ีจะส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ต้อง
ประกอบด้วยคณุสมบตั ิ5 ประการ ได้แก่  

1.1 ทกัษะในการส่ือสารโดยท่ีจําแนกได้คือ ทกัษะการเขียน การพดู การอา่น และการฟังท่ี
ดี เม่ือเวลาจะเขียนต้องเขียนในลกัษณะท่ีอ่านแล้วผู้ รับสารจะทําความเข้าใจได้ง่าย เข้าใจในเร่ือง
ของระดบัภาษา เช่นภาษานกัวิชาการ ภาษาชาวบ้าน ภาษาถ่ิน ในลกัษณะการพูดเช่นเดียวกัน 
จะต้องเข้าใจในเร่ืองของจงัหวะการพูด ไม่พูดช้าเกินไป ไม่พูดเร็วเกินไป อีกทัง้ ควรมีทกัษะการ
อ่านท่ีดี อ่านจบัใจความได้ จบัประเด็นได้ดี เพ่ือจะได้ทําการส่ือสารออกไปตรงประเด็นชดัเจน รู้
เร่ือง และการฟังจะต้องมีทกัษะในการฟังท่ีดี คือเม่ือคนอ่ืนพดูควรจะตัง้ใจรับฟัง จบัประเด็นให้ได้ 
เก็บข้อมลูเพ่ือนํามาประมวลผลในการส่ือสารกลบัไป  
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1.2 ทัศนคติ ซึ่งเบอร์โลอธิบายว่า หมายถึง ความโน้มเอียงของคนในการเข้าถึงหรือ
หลีกเล่ียงวตัถหุรือบคุคลนัน้ มีผลต่อวิธีการสื่อสารของมนษุย์อย่างเห็นได้ชดั ทศันคติของผู้ส่งสาร 
แบง่เป็น 3 ประการ ดงันี ้

 1.2.1 ทศันคติท่ีผู้ส่งสารมีต่อตนเอง หมายถึงการประเมินตนเองของผู้ส่งสารทัง้
ในด้านบวกและด้านลบซึง่มีผลต่อการสื่อสารของผู้สง่สาร คือ หากผู้ส่งสารประเมินตนเองในด้าน
บวก เช่นคิดว่าตนมีความสามารถและรอบรู้ในเร่ืองท่ีจะส่ือสารก็จะทําให้เกิดความมั่นใจและ
ประสบความสําเร็จในการส่ือสาร หากประเมินตนเองในทางตรงกันข้าม ก็จะทําให้เกิดความไม่
มัน่ใจ ดงันัน้ ทศันคติจึงส่งผลต่อวิธีการส่ือสารท่ีสร้างขึน้และลกัษณะของปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ส่งสาร
ด้วยเช่นกนั 

 1.2.2 ทศันคติต่อเร่ืองท่ีจะส่ือสาร หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อเร่ืองหรือประเด็นท่ี
จะส่ือสาร กล่าวคือ หากผู้ส่งสารมีทศันคติท่ีดีต่อเร่ืองท่ีจะส่ือสารก็จะทําให้เกิดความมัน่ใจและ
สามารถส่ือสารได้อยา่งมีประสทิธิภาพ แตห่ากไมเ่ห็นด้วยกบัเร่ืองท่ีจะพดูแตต้่องพดูเร่ืองนัน้ในเชิง
เห็นด้วยก็จะทําให้เกิดความลําบากใจในการพดู 

 1.2.3 ทศันคติต่อผู้ รับสาร หมายถึง ความรู้สกึท่ีมีต่อผู้ รับสาร กล่าวคือ หากผู้ส่ง
สารกบัผู้ รับสารมีความรู้สกึท่ีดีตอ่กนัก็จะสง่ผลให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในการสื่อสาร การเลือกภาษา
ถ้อยคํา และการแสดงออกในการส่ือสาร รวมทัง้ระดบัความสมัพนัธ์ 

1.3  ความรู้ ความรู้ของผู้ส่งสารในเร่ืองเก่ียวกบักระบวนการส่ือสาร ได้แก่ เร่ืองท่ีจะ
ส่ือสาร ลกัษณะของผู้ รับสาร ลกัษณะของส่ือและวิธีการเลือกใช้ส่ือและทศันคติของตนเอง ความรู้
เก่ียวกบัการส่ือสารจะสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการสื่อสาร 

1.4 ระบบสงัคม หมายถึงอิทธิพลของสงัคมท่ีสง่ผลตอ่บคุคลและพฤตกิรรมการสื่อสาร 
1.5 วฒันธรรม หมายถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมและความเช่ือซึง่เป็นตวักําหนด

รูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการสื่อสารของมนษุย์ ผู้สง่สารจะต้องเข้าใจในวฒันธรรมใน
ท้องถ่ินของผู้ รับสารไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรมการแตง่กาย คา่นิยม ความเช่ือ ประเพณี ซึง่จะมีผลตอ่
พฤตกิรรมการสื่อสารเช่น การรู้เวลา มรรยาทในการสนทนากบัผู้ มีอายมุากกว่า หรือเร่ืองความเช่ือ 
โดยปกติในท้องถ่ินจะมีความเช่ือท่ียดึถือกนัมาเป็นธรรมเนียม ตวัอย่างเช่น การไหว้บชูาผี ของชน
เผ่า ถ้าหากเราเข้าไปทําการส่ือสารว่าเป็นเร่ืองงมงาย อาจทําให้สิ่งท่ียึดถือมาช้านานนัน้สูญ
หายไปและกลายเป็นต่อต้านจนเป็นปัญหาได้ หรือวฒันธรรมการใช้ภาษาของแต่ละท้องถ่ิน เช่น 
นกัพฒันาได้เข้าไปแนะนําชาวบ้านแถบภาคเหนือปลกูมนัแกว ซึง่นกัพฒันาจะใช้คําว่า “มนัแกว”
ไมไ่ด้ ต้องใช้คําวา่ “มนัลาว” หรือ “มนัละแวก” ไม่เช่นนัน้คนแถบภาคเหนือจะนึกไม่ออกว่าเป็นมนั
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อะไร อีกตวัอย่างหนึ่ง มีนายแพทย์ผู้หนึ่งไปทํางานแถบภาคอีสานต้องการจะพดูภาษาอีสานกับ
คนไข้เพ่ือสร้างความคุ้นเคยเป็นกนัเองเม่ือคนไข้มาหาด้วยอาการปัสสาวะติดขดั ปัสสาวะไม่ค่อย
ออก นายแพทย์ผู้นัน้จงึถามอาการคนไข้วา่ “ปัสสาวะแซบบ”่ คนไข้ตอบว่า “บเ่คยซิม” ดงันัน้เม่ือผู้
สง่สารจะสง่สารแตล่ะครัง้จะต้องไมลื่มนกึถึงวฒันธรรมของผู้ รับสารด้วยไมเ่ช่นนัน้จะทําให้เกิดการ
ส่ือสารไมต่รงกนั 

2. สาร สารหมายถึง ผลผลิตท่ีเกิดจากการเข้ารหสัของผู้ส่งสารเพ่ือส่งไปยงัผู้ รับสาร และ
กระตุ้นให้ผู้ รับสารเกิดการตอบสนอง ประกอบด้วย 

 2.1 รหสัของสาร หมายถึง กลุม่ของสญัลกัษณ์ ซึง่ใช้แทนหรือให้หมายถึงสิ่งตา่งๆ 
ได้เช่น ภาษาเขียน ภาษาพูด ภาษาท่าทาง รูปแบบ ดนตรี ฯลฯ รหัสของสารประกอบด้วย 
สว่นประกอบ 2 สว่น ได้แก่ 

  2.1.1 สว่นประกอบย่อย เช่น สว่นประกอบย่อยของภาษาพดูได้แก่ เสียง
พยางค์และคํา เป็นต้น ส่วนประกอบย่อยของภาษาเขียนได้แก่ พยญัชนะสระและวรรณยกุต์ เป็น
ต้น หรือสว่นประกอบยอ่ยของดนตรี ได้แก่ ตวัโน๊ต และจงัหวะ เป็นต้น  

  2.1.2 โครงสร้าง หมายถึง การนําส่วนประกอบย่อยของรหัสสารมา
รวมตวักนัเป็นคําท่ีใช้แทนหรือหมายถึงสิง่ตา่งๆ เช่น นํา พยญัชนะ “ข” มารวมกบั สระ”อา” เป็นคํา
วา่ “ขา” หมายถึง อวยัวะตัง้แตส่ะโพกถงึข้อเท้า สําหรับยนักายและเดนิ 

 2.2 เนือ้หาของสาร หมายถึง ข้อความท่ีต้องการจะใช้ส่ือความหมายแก่ผู้ รับสาร 
ประกอบด้วยสว่นประกอบ 2 สว่น ดงันี ้

  2.2.1 สว่นประกอบย่อยได้แก่ กลุม่คําท่ียงัไม่ได้เรียบเรียงตามโครงสร้าง
และหน้าท่ีไวยากรณ์ 

  2.2.2 โครงสร้าง หมายถึงการเรียบเรียงลําดบัของคําตามหลกัไวยากรณ์  
 2.3 การเลือกและจดัลําดบัของข่าวสารหรือจดัเสนอสารหมายถึง การตดัสินใจ

เลือกและจัดลําดบัของรหัสสารและเนือ้หาได้แก่ ข่าวสารท่ีจะนําเสนอให้เหมาะสมและสนอง
วตัถปุระสงค์ในการสื่อสารได้เช่น การพาดหวัขา่วหน้า 1 เพ่ือสร้างความน่าสนใจหรือการเลือกข่าว
ในพระราชสํานกัเป็นลําดบัต้นๆของข่าวภาคค่ําในรายการโทรทศัน์และวิทย ุเป็นต้น การเลือกและ
จดัลําดบัของขา่วสารหรือจดัเสนอสารประกอบด้วยสว่นประกอบ 2 สว่นได้แก่  

  2.3.1 สว่นประกอบยอ่ย ได้แก่ รูปแบบ วิธีการหรือเทคนิคในการนําเสนอ
สาร 
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  2.3.2 โครงสร้าง หมายถึงการจัดหรือการเรียงลําดบัของรหัสสารและ
เนือ้หา ซึ่งหมายถึงสารท่ีต้องการส่งให้สอดคล้องกับเทคนิคการนําเสนอท่ีผู้ส่งสารใช้หรือเพ่ือให้
เกิดความน่าสนใจหรือให้สอดคล้องกบัพฤตกิรรมและความต้องการของผู้ รับสาร เป็นต้น  

3. ช่องทางการส่ือสารหรือส่ือ ในทรรศนะของเบอร์โลแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้
 3.1 ช่องสารท่ีเป็นตวักลางในการนําสารจากผู้ส่งสารมายงัผู้ รับสาร ได้แก่ คล่ืน

แสง คล่ืนเสียง วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ เป็นต้น 
 3.2 ช่องสาร ซึง่เป็นพาหะของสิ่งท่ีนําสารไปสูป่ระสาทรับรู้ทัง้ 5 ของมนษุย์ ได้แก่ 

การเห็น การได้ยิน การสมัผสั การได้กลิ่น และการลิม้รส ตวัอย่างเช่น อากาศซึ่งเป็นตวันํา คล่ืน
เสียงไปสูป่ระสาทรับการได้ยิน  

 3.3 วิธีการเข้ารหัสและถอดรหัสสาร เช่น การใช้วิธีพูด หรือวิธีเขียน เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในท่ีนีจ้ะใช้คําว่า “ส่ือ” เป็นคําหลกัโดยให้มีความ
หมายถึงพาหนะในการนําพาขา่วสาร 

4. ผู้ รับสาร หมายถึง จุดหมายปลายทางของสารซึ่งต้องประกอบด้วย คุณสมบตัิทัง้ 5 
ประการเช่นเดียวกบัผู้สง่สาร 
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แบบจาํลองที่ 7 แบบจาํลองของ แฟรงค์ แดนซ์ 
แฟรงค์ แดนซ์ (Frank Dance)ได้ เสนอแบบจําลองกระบวนการส่ือสารท่ีเน้นลกัษณะ

คล้ายขดลวดปลายกว้างหรือคล้ายก้นหอย โดยให้คําอธิบายว่าเป็นธรรมชาติเชิงพลวตั คือ แสดง
ถึงความเคล่ือนไหว และความไมห่ยดุน่ิงของการสื่อสาร ดงัแบบจําลองท่ี 7 

 
ภาพท่ี 7 แบบจําลองการสื่อสารของแดนซ์ 
ท่ีมา : Dance, 1976 p 294  

 
แบบจําลองดงัภาพท่ี 7 นี ้ แสดงให้เห็นว่ากระบวนการส่ือสาร มีความคล้ายคลงึกบั

กระบวนการทางสงัคมทัง้หลายซึง่ประกอบด้วยปัจจยัแวดล้อมตา่ง ๆ ท่ีมีความสมัพนัธ์กนั ทัง้หมด
นัน้มีการเปล่ียนแปลงอย่างตอ่เน่ือง ตลอดเวลา รูปท่ีไหลเวียนไป แสดงว่า ลกัษณะตา่ง ๆ ของ
กระบวนการสื่อสารได้เปล่ียนไปอย่างไร ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา เช่น ในการพดูคยุกนั หรือการฟัง
บรรยาย ขอบเขตความคิดของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการส่ือสารก็จะกว้างขึน้ตลอดเวลา คือมีความรู้เพิ่ม
มากขึน้ นัน่เอง ในบางกรณีรูปเวียนก็จะผายกว้างขึน้มาก เพราะพืน้ความรู้เดิมเก่ียวกบัหวัข้อท่ี
ส่ือสารกนัมีมาก ในขณะท่ีบางกรณีท่ีมีพืน้ความรู้เลก็น้อย รูปเวียนก็จะผายออกไมม่ากนกั 

เช่น เด็กชาย A คนหนึ่งอาย ุ7 ปี เร่ิมเข้าสูร่ะบบการเรียนจากนัน้เร่ิมได้รับการส่ือสารจาก
ครู การสนทนาจากเพ่ือน การเล่นอินเทอร์เน็ต การดูโทรทัศน์ ฟังเพลง นั่นหมายความว่าเกิด
ปฏิสมัพนัธ์กบัการส่ือสารข้างต้นดงักลา่ว จนทําให้ มีพลวตัการเคล่ือนไหวกว้างขึน้เป็นวงกว้างขึน้ 

ในขณะเดียวกนั เด็กชาย B  อาย ุ7 ปี เท่ากนั แตไ่ม่ได้อยู่ในเมืองอยู่ตา่งจงัหวดั ไม่ได้เล่น
อินเทอร์เน็ต ไม่มีโทรทศัน์ด ูไม่มีวิทยจุึงไม่สามารถฟังเพลงได้ ก็จะมีพลวตัการเคล่ือนไหวของการ
ส่ือสารเป็นวงท่ีแคบมากกวา่ 
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จุดเด่นของแบบจําลองนีอ้ยู่ ท่ีการแสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริงท่ีว่าการส่ือสารเป็น
กระบวนการท่ีมีความเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา และไมห่ยดุน่ิงอยูก่บัท่ี 
 จากการศกึษาเร่ืองแบบจําลองกระบวนการส่ือสารรูปแบบต่าง ๆ สรุปได้ว่า การสื่อสาร
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั ๆ คือ ผู้สง่สาร สาร ส่ือ และผู้ รับสาร ทัง้ผู้สง่สารและผู้ รับสารตา่งก็
อยู่ในสงัคมท่ีมีกรอบทางด้านวฒันธรรมเป็นตวักําหนดทศันคติและพฤติกรรมการสื่อสารทัง้สอง
ฝ่ายจะผลดักนัส่งและรับข่าวสาร โดยท่ีแต่ละคนทําหน้าท่ีในการถอดรหสัของสาร ตีความและ
เข้ารหัสใหม่ส่งไปยงัอีกฝ่ายหนึ่งเช่นนีเ้ร่ือยไป ซึ่งถ้าองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งมีการ
เปล่ียนแปลง ก็จะสง่ผลกระทบตอ่องค์ประกอบอ่ืน ๆ ด้วย 

การส่ือสารจะประสบความสําเร็จได้ ก็ต่อเม่ือคูส่ื่อสารมีความหมายตอ่สารร่วมกนั หรือ
เหมือนกนั และการท่ีคนเราจะมีความหมายตอ่สารร่วมกนัหรือไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัปัจจยัตา่งๆ ของแต่
ละองค์ประกอบ และสิ่งรบกวนท่ีเกิดขึน้ในระหว่างการสื่อสาร แตบ่างครัง้การส่ือสารท่ีไม่ประสบ
ความสําเร็จ ก็อาจก่อให้เกิดผลดีและกลายเป็นเร่ืองตลกได้เหมือนกนั อย่างเช่นเร่ืองจริงเร่ืองหนึ่ง
ท่ีว่า มีโจรสวมหน้ากากรายหนึ่ง ได้กระทําการบกุเด่ียวเข้าปล้นร้านขายเหล้า ณ กรุงอมัสเตอร์ดมั 
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่แล้วในท่ีสดุฝ่ายโจรก็ต้องเป็นฝ่ายยอมแพ้ เดินกลบัออกไปมือเปล่า
หลงัจากท่ีพยายามให้พนกังานในร้าน ซึง่มีอยู่เพียงคนเดียวเข้าใจไม่ได้ว่า น่ีคือ การปล้น...สง่เงิน
มาซะดีๆ เพราะพนกังานในร้านนัน้เป็นพนกังานตา่งชาตท่ีิฟังภาษาดตัช์ไมเ่ข้าใจ 
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องค์ประกอบของการส่ือสาร 
 เม่ือพิจารณาจากแนวคิดและแบบจําลองกระบวนการการส่ือสาร ซึ่งนกัวิชาการด้านการ
ส่ือสารส่วนใหญ่นําเสนอไว้  พบว่า  การสื่อสารของมนุษย์มีองค์ประกอบพืน้ฐานหลัก  4 
องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้ส่งสาร (Sender) สาร (Massage) ส่ือ (Channel) ผู้ รับสาร (Receiver) โดย
มีรายละเอียดดงันี ้
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 องค์ประกอบการสือ่สาร 
 

1. ผู้ส่งสาร (Sender) 
ผู้ส่งสาร  คือ  ผู้ เร่ิมต้นการส่ือสาร (เร่ิมต้นสร้างและส่งสารไปยงัผู้ อ่ืน) ในการสื่อสารครัง้

หนึ่ง ๆ นัน้ ผู้ ส่งสารจะทําหน้าท่ีเข้ารหัส (Encoding) อันเป็นการแปลสารให้อยู่ในรูปของ
สัญลักษณ์ท่ีมนุษย์คิดสร้างขึน้แทนส่วนท่ีต้องการจะส่ือ ได้แก่ ภาษา (ภาษาพูด,ภาษาเขียน
หรือวจันภาษา) และอากปักิริยาท่าทางตา่ง ๆ (อวจันภาษา) สารท่ีถกูเข้ารหสัแล้วนีจ้ะถกูผู้สง่สาร
ไปยงัผู้ รับสารโดยผา่นทางตดิตอ่ทางใดทางหนึง่ เช่น ถ้าผู้สง่สารต้องการสง่สาร ก. ไปถึงผู้ รับสารท่ี
อยู่ห่างไกลจากตนอย่างรวดเร็ว ผู้ส่งสารก็อาจเลือกใช้ การส่ือสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สงัคม
ออนไลน์ อีเมล ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่หรืออาจจะเป็น โทรศพัท์ 
จดหมาย ก็ได้ ดงันัน้โดยทัว่ไปแล้ว ในสถานการณ์การสื่อสารหนึ่ง ๆ นัน้ผู้สง่สารจะเป็นบคุคลหนึ่ง
ท่ีมีความสําคญัในการท่ีจะเป็นผู้ เร่ิมต้นส่ือสาร ถือเป็นบุคคลแรกท่ีจะทําให้กระบวนการในการ
ส่ือสารเกิดขึน้ 
           แตเ่น่ืองจากการสื่อสารของมนษุย์มีหลายประเภทและหลายระดบั เพราะฉะนัน้จํานวนของ
ผู้สง่สารจึงอาจจะแตกตา่งกนัไป เช่น การสื่อสารสาธารณะรูปแบบหนึ่ง คือ การอภิปราย ผู้สง่สาร 
อาจมีจํานวนมากกว่า 1 คน และผู้สง่สารอาจมิได้สง่สารในฐานะท่ีเป็นตวัของตวัเอง แตอ่าจจะสง่
สารในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของหน่วยงาน หรือ สถาบันใดสถาบันหนึ่ง ส่วนในกระบวนการ
ส่ือสารมวลชนผู้สง่สารก็คือตวัแทนขององค์กรเก่ียวกบัการส่ือสารมวลชน ซึง่นอกจากจะสง่สารใน
ฐานะท่ีเป็นตวัของตวัเองแล้ว ก็ยงัต้องมีความรับผิดชอบในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของสถาบนัการ
ส่ือสารมวลชนนัน้ ๆ ด้วย 

S 
(Sender) 

M 
(Massage) 

C 
(Channel) 

R 
(Receiver) 
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แต่การเป็นผู้ส่งสารไม่ว่าจะในการส่ือสารประเภทและระดบัใดก็ตาม ย่อมต้องมีบทบาท
และหน้าท่ีในการสื่อสารท่ีสําคญั คือ 
1.1. การมีวตัถปุระสงค์ในการสื่อสารท่ีแจ่มชดั 
1.2. การเป็นผู้ มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอในเนือ้หาของเร่ืองราวท่ีตนจะส่ือสารกบัผู้ อ่ืน 
1.3.การเป็นผู้ มีความพยายามท่ีจะเข้าใจความสามารถและความพร้อมในการรับสารของผู้ ท่ีตน
ส่ือสารด้วย 
1.4. การเป็นผู้ รู้จกัเลือกใช้วิธีการในการส่ือสารให้เหมาะสมกบัเร่ือง โอกาสและผู้ รับสารของตน 
 

2. สาร (Message) 
สาร (Message) คือ เร่ืองราวอนัมีความหมายและแสดงออกมาโดยอาศยัภาษา หรือ

สญัลกัษณ์ใด ๆ ก็ตามท่ีสามารถทําให้เกิดการรับรู้ร่วมกนัได้ สาร จะเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เม่ือผู้สง่สารเกิด
ความคิดขึน้ และต้องการจะส่งหรือถ่ายทอดความคิดนัน้ไปสู่การรับรู้ของผู้ อ่ืน (ผู้ รับสาร) การส่ง
สารนัน้ ก็โดยการท่ีผู้สง่สารแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างเพ่ือแทนความคิดท่ี
เกิดขึน้ พฤติกรรมท่ีว่านีก็้เช่น การพดู การเขียน การวาดการแสดงอาการหรือกิริยาอย่างใดอย่าง
หนึ่งก็ได้ และพฤติกรรมในการแสดงออกซึง่ความคิดนีไ้ม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม ย่อมขึน้อยู่
กบัทกัษะของผู้กระทําทัง้สิน้  

ความสําคญัของสารท่ีถกูส่งมาจากผู้สง่สาร ก็คือ การทําหน้าท่ีเร้าให้ผู้ รับสารเกิดการรับรู้
ความหมายและมีปฏิกิริยาตอบสนอง การท่ีผู้ รับสารจะรับสารท่ีถกูส่งมาในรูปของสญัลกัษณ์ได้
หรือไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัว่า ผู้ รับสารมีทกัษะในการรับสารมากหรือน้อย ซึ่งทกัษะในการรับสารได้แก่ 
ความสามารถในการคิด พิจารณา ความเข้าใจทัง้ภาษาพูดและภาษาเขียน หากผู้ รับสารแสดง
พฤติกรรมการรับสาร ตรงกับพฤติกรรมของผู้ ส่งสาร เช่น ฟังอ่าน ดู สงัเกต แสดงว่าผู้ รับสารมี
ทกัษะในการรับสาร 
 
สาร นัน้ โดยทัว่ไปประกอบด้วยสว่นสําคญั 3 ประการ คือ 

1. รหสัของสาร (message codes) รหสัของสาร คือ ภาษา (Language) หรือสญัลกัษณ์ 
(symbolic) หรือสญัญาณ (signal) ท่ีมนษุย์คิดขึน้เพ่ือใช้แสดงออกแทนความคิดเก่ียวกบับคุคล
และสรรพสิง่ตา่ง ๆและสามารถแบง่รหสัของสารออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1.1 รหสัของสาร ท่ีใช้คําพดู (verbal message codes) 
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รหสัของสารท่ีใช้คําพดู ได้แก่ ภาษาอนัเป็นระบบสญัลกัษณ์ท่ีมนษุย์ ได้พฒันาขึน้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภาษาทุกภาษาของมนุษย์มีการสร้างขึน้และถูกพฒันาสืบทอดมาโดยลําดบัเป็น
ระบบสญัลกัษณ์ท่ีทําให้สารปรากฎขึน้ได้ 

1.2 รหสัของสารท่ีไมใ่ช้คําพดู (nonverbal message codes) 
รหัสของสารท่ีไม่ใช้คําพูด ได้แก่ ระบบสัญลักษณ์ สัญญาณ หรือเคร่ืองหมายใด ๆ ก็

ตามท่ีไม่เก่ียวข้องกบัการใช้ถ้อยคํา เช่น อากปักิริยา ธง ไฟ เป็นต้น ซึง่มนษุย์ในแตล่ะสงัคมแตล่ะ
วฒันธรรมพฒันาขึน้ และรับรู้ความหมายร่วมกนั เช่น การพยกัหน้า แสดงอาการตอบรับหรือแสดง
ความเข้าใจหรือเห็นด้วย แม้แต่ธงหรือไฟสญัญาณต่าง ๆ ก็ล้วนแต่เป็นรหสัของสารท่ีไม่ใช้คําพดู
ทําหน้าท่ีเป็นการบอกเร่ืองราวท่ีมนษุย์ตกลงรับรู้ความหมายร่วมกนั 

2. เนือ้หาของสาร (message content) 
เนือ้หาของสาร ท่ีมนษุย์ส่ือสารกนันัน้ครอบคลมุถึงความรู้และประสบการณ์ของมนษุย์ ท่ี

มนุษย์ต้องการท่ีจะถ่ายทอดแลกเปล่ียนเพ่ือความเข้าใจร่วมกนั ดงันัน้ เม่ือพดูถึงเนือ้หาของสาร
แล้วจะมีขอบเขตกว้างขวางไมมี่ท่ีสิน้สดุ ซึง่เราอาจแบง่เนือ้หาของสารได้เป็น  3 ประเภท คือ 

2.1. สารประเภทข้อเท็จจริง ได้แก่ สารท่ีรายงานให้ทราบถึงความจริงตา่ง ๆ ท่ีมีอยู่ในโลก
ทางกายภาพ และอยู่ในวิสยัท่ีมนษุย์จะตรวจสอบได้ถึงความแน่นอนถกูต้องของสารนัน้ ถ้าพิสจูน์
ตรวจสอบแล้วสารนัน้เป็นจริง สารนัน้ก็จดัได้วา่เป็นสารท่ีมีคณุภาพควรแก่การเช่ือถือ 

2.2. สารประเภทข้อคิดเห็น ได้แก่ สารซึง่เก่ียวกบัปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึน้ในจิตใจจากการ
ประเมินของผู้สง่สาร อาจเป็นความรู้สกึ แนวคดิ ความเช่ือท่ีบคุคลมีตอ่ตนเองตอ่บคุคลอ่ืน ตอ่วตัถ ุ
หรือต่อเหตกุารณ์ใด ก็ตาม สารประเภทนีเ้ป็นสารท่ีไม่อยู่ในวิสยัท่ีจะถูกตรวจสอบได้ว่าเป็นจริง
หรือไม ่อาจทําได้เพียงแคก่ารประเมินความน่ารับฟัง ความสมเหตสุมผล ตลอดจนความเป็นไปได้
ของสารนัน้เท่านัน้ เพราะต่างคนต่างก็มีความคิด มีความรู้สึก อารมณ์ ต่อวัตถุ เร่ืองราว หรือ 
เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีแตกต่างกันออกไป สารประเภทนีม้ักพบเห็นตามส่ือมวลชนประเภทต่าง ๆ 
เพราะเป็นเร่ืองง่ายสําหรับผู้ ส่ือขา่ว หรือผู้ ทําขา่ว ท่ีแคเ่พียงเอาไมโครโฟนไปจ่อปากผู้ให้สมัภาษณ์
แล้วถามความคิดเห็นเก่ียวกบัเหตกุารณ์ เก่ียวกบัคําพดู หรือความคิดเร่ืองนัน้เร่ืองนีท่ี้กําลงัอยู่ใน
ความสนใจของประชาชน เป็นต้น ซึ่งสารประเภทนีเ้ป็นสิ่งท่ีทําให้ประชาชนผู้ รับสารเกิดความ
สบัสนได้ง่าย วา่เหตกุารณ์จริง ๆ หรือเร่ืองราวจริง ๆ เป็นอย่างไรกนัแน่เพราะบางทีเราอ่านข่าว ฟัง
ข่าว ดขู่าว เราก็อยากรู้เร่ืองไปเลย ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เราไม่อยากไปเสียเวลาคิด พิจารณา 
ใคร่ครวญหรือวิเคราะห์หาหลักฐานหรือเหตุผลอ่ืนๆ มาสนับสนุนว่าท่ีเราอ่านมา ฟังมา หรือดูมานัน้       
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จริงหรือไม่จริงอย่างไร ปัจจุบนัเราจะเห็นว่าข่าวท่ีมีเนือ้หาประเภทความคิดเห็นมาก ตามหน้า
ส่ือมวลชนทัง้หลาย (อาจเพราะวา่ทําสามารถนัง่เทียนเขียนขา่วเองได้) 

อย่างไรก็ตาม แม้ส่ือมวลชนทัง้หลายจะพยายามเสนอสารประเภทข้อเท็จจริง หรือ Fact 
(พดูอะไรมา ก็เสนอหรือลงตามท่ีเค้าพดู เร่ืองท่ีพดูจริงหรือไม่ไม่รู้) หรือสิ่งท่ีเกิดขึน้จริง ๆ แตบ่างที
รายงานเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริงแต่ละครัง้ก็ยงัไม่เพียงพอท่ีจะทําให้ประชาชนเกิดความเช่ือถือได้ 
มิหนําซํา้ยงัอาจทําให้ประชาชนเกิดความสบัสนได้เหมือนกนัว่าความจริงคืออะไรกนัแน่ เช่น กรณี
การฆาตรกรรมผู้ อํานวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) - ผอ.แสงชัย 
สุนทรวัฒน์ ท่ีส่ือมวลชนประโคมข่าวหรือลงข่าวกันแทบทุกวันในระยะหนึ่งนัน้ ส่ือมวลชนก็
พยายามรายงานความคืบหน้าของข่าวดงักล่าวว่า จบัมือปืนยิง ผอ.แสงชยั ได้แล้ว ซึ่งความจริง
อาจเป็นแค่การจบัได้เพียงผู้ ต้องสงสยัแต่ยงัไม่ใช่ตวัมือปืน ก็เป็นได้ แต่พอตํารวจจบัมาสอบสวน 
ส่ือมวลชนก็นํามาลงหรือนํามาเสนอตอ่ประชาชนผู้อ่าน ผู้ ฟังว่าจบัมือปืนได้แล้ว พอเรารับฟังข่าว
หรืออา่นขา่ว เราก็ต้องตรวจสอบ จากส่ือมวลชนฉบบัอ่ืน ๆ หรือสถานีอ่ืน ๆ ว่า จบัได้จริงหรือเปลา่ 
เพราะฉะนัน้การท่ีส่ือมวลชนจะเสนอขา่วสารให้สมบรูณ์จริง ๆ จงึน่าจะเสนอเนือ้หาของข่าวสารใน
ลกัษณะท่ีเป็น truth (สิ่งท่ีเป็นจริงหรือความจริงแท้แน่นอน) ด้วย เพราะ truth (เบือ้งลกึข้อเท็จจริง
ท่ีแท้จริง แก่นจริง ๆ ของเร่ือง) นี  ้โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นข้อมูลหรือรายละเอียดท่ีได้ผ่านการ
ตรวจสอบ หรือการตดัสินกันแล้วอย่างแน่ชัดว่าความจริง คืออะไร (ผู้ลงมือฆ่าเป็นใครกันแน่) 
โดยมากท่ีพบเห็นมกัจะเป็นประเภทข่าวสืบสวนสอบสวนท่ีมีการหาข้อมลู หรือหลกัฐานมาอ้างอิง
ถึงความถูกต้องแล้วนั่นเอง ดงันัน้ หากเป็นเพียงข้อสงสยั เป็นเพียงการกล่าวหา การนําข้อมูล
เหล่านัน้มาเสนอสู่ประชาชน จะต้องระมดัระวังเร่ืองการพาดหัวข่าวด้วย เพราะประชาชนอาจ
เข้าใจผิดพลาดหรือเกิดความสบัสนเกิดขึน้ได้ 

ดงันัน้การเสนอข่าวสารต่าง ๆ ของส่ือมวลชนควรเสนอ ความจริงแท้แน่นอนของเร่ือง 
(Truth) ให้มากท่ีผา่นมามกัเสนอเพียงข้อเท็จจริง (Fact) ขา่วสารปัจจบุนันีมี้แตค่วามคิดเห็น ทําให้
คนดู คนฟังไม่รู้ว่าจริง ๆ แล้วข้อเท็จจริงคืออะไร ประชาชนอยากทราบว่าความจริงคืออะไร 
ส่ือมวลชนจึงควรแสวงหาความจริงมาเสนอด้วย มิใช่เสนอเพียงข้อคิดเห็นของตน ควรจะให้ภูมิ
หลงัของเร่ืองนัน้เพ่ือให้ผู้ รับได้ทราบว่า จริง ๆ แล้วข้อเท็จจริงคืออะไร ไม่ใช่ให้ประชาชนฟังคนนัน้
พูดที คนนีพู้ดที แต่ไม่ได้เสนอมมุมองท่ีเป็นข้อเท็จจริงแก่ประชาชนเลย ยิ่งโดยเฉพาะการเสนอ
ข่าวสารในยุคปัจจุบันก้าวหน้าไปมาก ทําให้คนรู้เห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ มากขึน้ ได้ทราบความ
เป็นไปในสงัคมมากขึน้ ส่ือมวลชนก็ยิ่งควรตระหนกัถึงเร่ืองเนือ้หาของสารให้มากขึน้ด้วย 
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2.3. สารประเภทความรู้สกึ ได้แก่พวกโคลง ฉนัท์ กาพย์ กลอน นวนิยาย เร่ืองสัน้ทัง้หลาย
แหล่ ท่ีเป็นการเขียนจากจินตนาการ จากการเพ้อฝัน จากอารมณ์ศิลปินยากท่ีจะตรวจสอบความ
จริงแท้แน่นอนของข้อมลูหรือตวัสารเหมือนกนั 

ปัจจบุนัส่ือมวลชนในกระบวนการส่ือสารมวลชนโดยสว่นใหญ่แล้ว จะมีเนือ้หาของสารทัง้ 
3 ประเภทนีป้รากฎอยู ่ไมว่า่จะเป็นส่ือหนงัสือพิมพ์ วิทย ุหรือโทรทศัน์ เช่น นวนิยาย ท่ีลงตีพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ์ ละครทางโทรทัศน์ ละครทางวิทยุ แต่ทัง้นีจ้ะมากจะน้อยก็ขึน้อยู่กับนโยบายการ
บริหารงานของส่ือแตล่ะประเภท และก็ขึน้อยูก่บัจริยธรรม จรรยาบรรณและความรับผิดชอบท่ีมีตอ่
สงัคมท่ีส่ือมวลชนนัน้ ๆ ดําเนินการอยูด้่วย 

3. การจดัสาร (message treatment) 
การจดัสาร สารท่ีถกูจดัเตรียมมาอยา่งดี ทัง้ในเร่ืองของการเรียบเรียงลําดบั ความยากง่าย 

รูปแบบการใช้ภาษา จะทําให้สารนัน้มีคณุสมบตัใินการสื่อสารได้ ตวัอย่างของการจดัสาร ท่ีเห็นได้
ชดัก็คือ การจดัสารในการโฆษณา ซึง่ผู้สง่สารได้ให้ความประณีตพิถีพิถนัในการจดัสารเพ่ือให้สาร
นัน้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ รับสารสามารถท่ีจะให้ความเข้าใจและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ได้
ตามท่ีผู้สง่สารต้องการ 
 

3. ช่องทางการส่ือสารหรือส่ือ (Channel) 
ช่องทางการส่ือสาร หรือ ส่ือ หมายถึง พาหนะในการนําพาข่าวสารจากผู้สง่สารไปถึงผู้ รับ

สาร การนําเอาการสื่อสารมาพฒันาเพ่ือให้ผู้ รับสารเปล่ียนแปลงทศันคติ ความเช่ือ และพฤติกรรม
นัน้ จําเป็นต้องใช้ส่ือเป็นเคร่ืองมือโดยสามารถแบง่ส่ือตามลกัษณะของส่ือได้ 5 ประเภท คือ 

1. ส่ือธรรมชาติ ได้แก่ บรรยากาศท่ีอยู่รอบตวัมนษุย์อนัมีอยู่ตามธรรมชาติ ทําหน้าท่ีเป็น
ทางตดิตอ่ของการสื่อสารระหวา่งบคุคลแบบเผชิญหน้า 

2. ส่ือมนษุย์ ได้แก่ บคุคลท่ีทําหน้าท่ีเป็นส่ือนําสารไปสูผู่้ รับ เช่น คนนําสาร นกัเลา่นิทาน 
โฆษก พอ่ส่ือ แมส่ื่อ ตวัแทนการเจรจาปัญหาตา่ง ๆ เป็นต้น 

3. ส่ือสิ่งพิมพ์ ได้แก่ ส่ือทุกชนิดท่ีอาศัยเทคนิคการพิมพ์ เช่น หนังสือ  หนังสือพิมพ์ 
ใบปลวิ แผน่พบั วารสาร นิตยสาร ใบประกาศหรือแจ้งความ โปสเตอร์ ภาพ เป็นต้น 

4. ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ส่ือท่ีพฒันาขึน้โดยใช้ระบบเคร่ืองกลไกไฟฟ้า เป็นหลกั เช่น 
วิทยุ โทรทัศน์ โทรพิมพ์ เทปเสียง วีดีโอเทป เคร่ืองฉายภาพ เคร่ืองฉายภาพยนตร์ แม้กระทั่ง
คอมพิวเตอร์ก็ใช่ เป็นต้น 
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5. ส่ือระคน ได้แก่ ส่ือท่ีทําหน้าท่ีนําสารได้แต่ไม่อาจจัดไว้ใน 4 ประเภท ข้างต้น เช่น 
หนงัสือพิมพ์กําแพง วตัถจุารึก ส่ือพืน้บ้าน เป็นต้น 

การเลือกใช้ส่ือในการส่ือสาร 
1. การสื่อสารด้วยการเขียน รูปแบบของการเขียนท่ีใช้กนัมีหลายแบบ เช่น  

ข้อความสัน้ ๆ บันทึกข้อความ คําแถลงการณ์ ประกาศ จดหมาย รายงาน แบบสอบถาม 
แบบฟอร์มหนงัสือ วารสาร โฆษณา ฯลฯ การสื่อสารด้วยการเขียนมีข้อดีข้อเสีย ดงันี ้

ข้อดี ข้อเสีย 
ก. เป็นส่ือท่ีมีความคงทนถาวร ก. ราคาแพง มีคา่ใช้จ่ายสงู เช่น เลขานกุาร  

    เคร่ืองพิมพ์ดีด คา่ไปรษณีย์ เป็นต้น 
ข. ช่วยหลีกเล่ียงการพบปะเป็นการสว่นตวั ข. เสียเวลาในการผลติ 
ค. เหมาะกบัข้อความท่ียาวและยากซึง่ต้องการ 
     ศกึษาอยา่งละเอียด 

ค. มีความลา่ช้าเพราะการขนสง่ 

ง. เป็นส่ือท่ีมีลกัษณะเป็นทางการมากกวา่ส่ือ 
    ด้วยวิธีอ่ืนๆ ใช้เป็นหลกัฐานได้ 

ง. เสียเวลาในการเลือกใช้ภาษา เพ่ือไมใ่ห้ 
    ผิดพลาดในการส่ือสาร 

จ. สะดวกในการตดิตอ่กบัคนเป็นจํานวนมาก จ. ความคงทนถาวร ทําให้ยากตอ่การแก้ไข เม่ือ 
     ทําผิดพลาดไป 
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2. การสื่อสารด้วยวาจา ได้แก่ การพดูโทศพัท์ การพดูในท่ีประชมุ การให้สมัภาษณ์และการพดูใน
ทุกๆท่ี การส่ือสารด้วยวาจามี 2 ลักษณะ คือ การพูดแบบเผชิญหน้ากัน และการพูดแบบไม่
เผชิญหน้ากนั การสื่อสารด้วยวาจามีข้อดี ข้อเสีย ดงันี ้

ข้อดี ข้อเสีย 
ก. สะดวก รวดเร็ว เช่น การใช้โทรศพัท์ ก. ผู้พดูต้องพดูจาให้ถกูต้องชดัเจน 
ข. ประหยดัเงิน การใช้โทรศพัท์ในท้องถ่ิน 
    เดียวกนัยอ่มถกูกวา่การเขียนจดหมาย 

ข. สว่นใหญ่ไมมี่การบนัทกึเป็นลายลษัณ์อกัษร  
    จงึถกูบดิเบือนได้ง่าย เม่ือมีการสง่ข้อความ 
    ตอ่ๆกนัไป 

ค. เน้นความสําคญัของข้อความได้โดยการเน้น 
    คําพดู ความดงัของเสียง จงัหวะในการพดู 
    และนํา้เสียง ช่วยเน้นให้เห็นความสําคญัของ 
    สิง่ท่ีพดูได้ 

ค. คนสว่นมากมกัจําสิง่ท่ีได้ยินเพียงครัง้เดียว 
    ไมค่อ่ยได้ 
 
 
 

ง. การสื่อสารด้วยวาจา เป็นวิธีท่ีไมเ่ป็นทางการ 
    ท่ีสดุในบรรดาวิธีการสื่อสารตา่งๆ ท่ีใช้ เช่น  
    การพดูเลน่ระหวา่งทาง 

ง. การสื่อสารด้วยวาจาเป็นวิธีท่ีไมไ่ด้ผลมาก 
    ท่ีสดุ ในกรณีท่ีผู้พดูต้องการความแน่ใจวา่ตน 
    ได้ส่ือสารกบัคนกลุม่ใหญ่กลุม่หนึง่เป็นพิเศษ 

จ. คนสว่นมากยอมรับการพดูซํา้ ๆ ได้มากกวา่ 
    การเขียนซํา้ๆ ทําให้การสื่อสารด้วยวาจา 
    ดงู่ายกวา่ เพราะไมต้่องคอยระมดัระวงัมาก 

จ. คนสว่นใหญ่ไมร่ะมดัระวงัมากเม่ือส่ือสาร 
    ด้วยวาจา 

 
 ในการสื่อสารด้วยวาจาแบบเผชิญหน้า นอกจากคําพูดแล้ว ปฏิกิริยาและอวัยวะต่างๆ 
ของร่างกายก็มีส่วนเก่ียวข้องในการส่ือสารด้วย การแสดงออกของสีหน้า การสบตา การใช้มือ
ท่าทาง ระยะห่างระหว่างคู่สนทนา ตลอดจนการสมัผสักนั สิ่งเหล่านีคื้อการส่ือสารแบบ อวจันะ
ภาษา  
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 3. การสื่อสารด้วยรูปหรือภาพต่าง ๆ เช่น ภาพลายเส้น ป้ายประกาศ ภาพถ่าย เป็นต้น 
รวมถึงอปุกรณ์โสตทศันศกึษาท่ีใช้ในการฝึกและสอนทัง้หมด เช่น โทรทศัน์วงจรปิด แผ่นโปร่งใส 
ภาพยนตร์ ซึง่มีข้อดี ข้อเสียดงันี ้
 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. สามารถดงึดดูความสนใจได้ดี 1 .  ใช้ ไ ด้กับ ข้อความหรือเหตุการณ์ ท่ี เ ป็น

รูปธรรม 
2. ทําให้สะดดุตา เช่น ป้ายโฆษณา 2. แบบเรียบๆ ไม่ตกแต่งมากจะดึงดูดความ

สนใจมากกว่าข้อความท่ียากๆ แต่อาจต้องใช้
รูปภาพเป็นชดุตอ่ๆ กนัในการส่ือสาร 

3. ใช้เป็นท่ีเข้าใจได้ตรงกนั เช่น ป้ายจราจร  
 
4. ผู้รับสาร (Receiver) 
ผู้ รับสาร เป็นองค์ประกอบประการสุดท้ายในกระบวนการของการส่ือสารและเป็น

องค์ประกอบสําคญั ไม่ยิ่งหย่อนกว่าองค์ประกอบอ่ืน ๆ ทัง้นีเ้พราะการส่ือสารใด ๆ ก็ตามจะไม่
ประสบผลสําเร็จได้เลยหรืออาจประสบผลสําเร็จไม่เต็มท่ีถ้าผู้ รับสารไม่เข้าใจหน้าท่ีและบทบาท
ของตนเองท่ีมีตอ่การส่ือสารในกระบวนการสื่อสารนัน้ ผู้ รับสารมีบทบาทขัน้พืน้ฐาน 2 ประการ คือ 

1. การรู้ความหมายตามเร่ืองราวท่ีผู้สง่สาร สง่ผา่นส่ืออยา่งใดอยา่งหนึง่มาถึงตน 
2. การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอ่ผู้สง่สาร 
ดงันัน้ ในกระบวนการสื่อสารใด ๆ ก็ตาม การสื่อสารจะเกิดประสิทธิผลได้ก็ต่อเม่ือผู้ รับ

สารได้พฒันาตนเองให้เป็นผู้ ท่ีมีทกัษะในการส่ือสาร ได้แก่ การเป็นผู้ ฟัง ผู้อ่าน ตลอดจนการเป็นผู้
ท่ีสามารถคิดและรับรู้ความหมายได้ การมีทศันคติท่ีดีต่อผู้ส่งสาร ต่อเร่ืองท่ีส่ือสารตลอดจนการ
เป็นผู้ มีความพยายามในการรับสารและสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อผู้ส่งสารทัง้นีเ้พ่ือให้
การสื่อสารบรรลเุป้าหมายนัน่เอง 

ในการพิจารณาองค์ประกอบทางด้านผู้ส่งสารและผู้ รับสารนัน้ ในความเป็นจริงแล้วทัง้ผู้
ส่งสารและผู้ รับสาร ก็คือ บคุคลอย่างน้อย 2 คน ท่ีมีบทบาทร่วมกนัอยู่ในกระบวนการสื่อสาร ถ้า
ไม่มีผู้ส่งสาร และผู้ รับสารแล้ว การสื่อสารก็จะเกิดขึน้ไม่ได้ หรือถ้ามีแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพียงฝ่าย
เดียวก็เช่นกนั การสื่อสารก็จะไมเ่กิดขึน้ 
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ข้อสําคญั ก็คือ ในกระบวนการส่ือสารระหว่างบคุคลนัน้ เราไม่อาจชีใ้ห้ตายตวัลงไปได้ว่า 
ใครเป็นผู้ส่งสาร และใครเป็นผู้ รับสาร เพราะจริง ๆ แล้ว บคุคลท่ีทําการส่ือสารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในการสื่อสารแบบเผชิญหน้า (Face to Face) ระหว่างบคุคล 2 คน ทัง้สองคนตา่งก็มีบทบาทเป็น
ทัง้ผู้ส่งสารและผู้ รับสาร เกือบจะในเวลาเดียวกนั ซึง่เราอาจเรียกได้ว่าทัง้ 2 คน แสดงบทบาทใน
ฐานะท่ีเป็นคู่ของการส่ือสาร ต่างก็ทําหน้าท่ีในการเข้ารหสั ตีความ และถอดรหสัโดยสลบัเปลี่ยน
หมนุเวียนกนัไปจนกวา่การส่ือสารจะบรรลเุป้าหมาย 

 
ส่ิงที่ควรพจิารณาในการส่ือสาร 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ องค์ประกอบทัง้ 4 ประการในกระบวนการสื่อสารนัน้ สรุปได้ว่า 
ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการส่ือสารนัน้ มีสิ่งท่ีผู้ ส่ือสารควรพิจารณา 7 
ประการ ในช่ือ “The 7 Cs of communication) ได้แก่  

1. ความน่าเช่ือถือ (Credibility) ในการสื่อสารแบง่ออกได้เป็น 3 ประเดน็ ได้แก่ 
1.1 ความน่าเช่ือถือของผู้ส่งสารตามความรู้สึกนึกคิดของคู่นึกคิดของคู่ส่ือสาร 

ได้แก่ วัยวุฒิ คุณวุฒิ บุคลิกภาพ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นท่ี
ส่ือสาร จริยธรรมและจรรยาบรรณการสื่อสารเป็นต้น 

1.2 ความน่าเช่ือถือของสาร ซึง่เกิดขึน้โดยการสร้างสารท่ีประกอบด้วยข้อเท็จจริง
หลกัฐานเหตผุล หรือหลกัตรรกวิทยา ฯลฯ เพ่ือให้เกิดการยอมรับสารนัน้ 

1.3 ความน่าเช่ือถือของส่ือท่ีใช้ ซึ่งมีส่วนสําคญัต่อความน่าเช่ือถือของสารและ
ผู้ รับสาร เช่น ข่าวซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท่ีผลิตเชิงคุณภาพมักจะได้รับ
ความน่าเช่ือถือจากผู้ รับสารมากกว่าการนําเสนอในหนงัสือพิมพ์ท่ีผลิตเชิง
ปริมาณ เป็นต้น 
 

2. เนือ้หาสาระ 
โดยปกตผิู้ รับสารมกัเลือกรับเนือ้หาสาระ (content) หรือสารซึง่สอดคล้องกบั 

ความรู้สกึนกึคดิ ความสนใจของตน และสิง่ท่ีพิจารณาแล้ววา่เป็นประโยชน์แก่ตนและจะหลีกเล่ียง
การรับสารท่ีขดัแย้งกบัความรู้ ทศันคติ หรือความเช่ือของตน ดงันัน้ผู้ส่งสารควรคํานึงถึงประเด็น
ดงักลา่วนี ้และพยายามสร้างสารท่ีสอดคล้องกบัความต้องการและความสนใจของคูส่ื่อสารหรือใน
กรณีท่ีต้องการสื่อสารเพ่ือปรับเปล่ียนความรู้ ทศันคต ิและพฤตกิรรมของคูส่ื่อสาร ก็ควรระมดัระวงั
ในการสร้างสารเพ่ือทําให้คูส่ื่อสารเห็นประโยชน์เปรียบเทียบ ลดการต้านและสร้างการยอมรับ  
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3. บริบทหรือสภาพแวดล้อมในการสื่อสาร 
เน่ืองจากบริบทหรือสิง่แวดล้อม (context) ในการสื่อสารมีผลตอ่พฤตกิรรมการ 

ส่ือสารของคู่ส่ือสารและส่งผลต่อประสิทธิผลในการส่ือสาร ดงันัน้การคํานึงถึงความสําคญัของ
บริบทท่ีเอือ้ให้ประโยชน์ต่อการสื่อสาร การหลีกเล่ียงบริบทท่ีก่อให้เกิดผลเสียต่อการสื่อสารและ
ความสามารถในการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการสื่อสารจงึเป็นสิง่ท่ีจําเป็นอยา่งยิ่ง  
 

4. ความชดัเจน 
 ความชดัเจนในการสื่อสาร ได้แก่ 

4.1 ความชดัเจนในการกําหนดวตัถปุระสงค์ของการส่ือสาร 
4.2 ความชดัเจนในการระบกุลุม่ผู้ รับสารเป้าหมายและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องของผู้ รับ

สาร 
4.3 ความชดัเจนของสารท่ีนําเสนอทัง้ในด้านเนือ้หาสาระและการนําเสนอสาร 
 

5. ความตอ่เน่ืองและความสอดคล้อง 
ความตอ่เน่ืองและความสอดคล้องในการสื่อสารได้แก่ 

5.1 ความตอ่เน่ืองของเนือ้หาสาระท่ีนําเสนอและกระบวนการส่ือสาร 
5.2 ความสอดคล้องต้องกันระหว่างองค์ประกอบต่างๆในกระบวนการส่ือสาร

เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในการสื่อสาร 
6. ช่องสาร 
การเลือกใช้ช่องสาร หรือส่ือท่ีสอดคล้องกบัศกัยภาพผู้สง่สาร เนือ้หาสาระของสาร รวมทัง้ 

ทศันคตแิละพฤตกิรรมการเปิดรับสารของผู้ รับสาร 
7. ความสามารถของผู้ รับสาร ในการสื่อสารผู้สง่สารควรคํานงึถึงความสามารถของผู้ รับ 

สารด้วย ซึง่ได้แก่ 
7.1 ความสามารถในการเปิดรับและเข้าถึงส่ือและสาร 
7.2 ความสามารถในการสร้างความเข้าใจเนือ้หาสาระของสารท่ีได้รับ 

 
รูปแบบการส่ือสาร 
 การสื่อสารเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการนําความรู้ ความคิด ข่าวสารต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ไป
เช่ือมโยง เพ่ือโน้มน้าวใจให้ผู้ รับสารยอมรับความรู้ ความคิด ข่าวสารข้อมูลนัน้ๆ เพ่ือจะนําไป
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เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตให้ดีขึน้และคุ้นเคยกับสงัคมท่ีกําลงัจะเปล่ียนแปลงไป ดงันัน้ การทําความ
เข้าใจรูปแบบของการส่ือสารจะช่วยให้ผู้สง่สารเลือกใช้งานได้ตรงวตัถปุระสงค์ของการส่ือสารครัง้
นัน้ๆ ได้โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
 
 
 1. การแบง่ตามลกัษณะกระบวนการสื่อสารได้ 2 ประเภท คือ 
 1.1 การส่ือสารทางเดียว (One-way Communication Process) มีลกัษณะเป็นการ
ถ่ายทอดสารจากผู้ส่งสารโดยไม่เห็นการตอบสนองในทันทีทันใด จึงดูเหมือนว่าผู้ส่งสารข้อมูล
เพียงผู้ เดียวโดยไม่พิจารณาปฏิกิริยาโต้ตอบของผู้ รับสาร ความจริงแล้วการวิเคราะห์ผู้ รับสารยงั
จําเป็น แต่เป็นลกัษณะของการประมาณการ สุ่มข้อมลูหรือศึกษาผู้ รับสารในสภาพกว้างๆ ได้แก่ 
การร้องเพลง การโฆษณาทางวิทยหุรือโทรทศัน์ เป็นต้น 
 1.2 การสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication Process) เม่ือผู้สง่สารต้องการ
ทราบว่าสารท่ีส่งไปได้ผลสมประสงค์หรือไม่ หรือผู้ รับสารอาจจะแสดงปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมต่อ
สารท่ีได้รับแล้วแสดงการโต้ตอบกลบัมา เป็นกระบวนการท่ีเคล่ือนไหวต่อเน่ือง ได้แก่ การสื่อสาร
ระหวา่งบคุคลหรือในกลุม่ การเรียนในห้องเรียน เป็นต้น 
 2. แบง่ตามจํานวนของผู้ ทําการส่ือสาร ได้ 6 ประเภท คือ 
 2.1 การส่ือสารภายในตวัเอง (Intrapersonal Communicstion) คือ ผู้ ส่ือสารเป็นทัง้ผู้ส่ง
สารและผู้ รับสารภายในบุคคลเดียวกนั โดยใช้สญัลกัษณ์ท่ีตนใช้ในการสื่อสารกบัผู้ อ่ืนมาส่ือสาร
กบัตนเอง ได้แก่ การจินตนาการ การลําดบัความคดิ การอา่นจดหมาย เป็นต้น 
 2.2 การสื่อสารระหว่างบคุคล (Intrapersonal Person to Person /Communication) คือ 
การส่ือสารระหว่างบคุคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป เช่น การสนทนา สามารถขยายไปเป็นการส่ือสารของ
คนในกลุม่เล็กๆ ประมาณ 3-15 คน (Small Group Communication) ก็ได้ เช่น การประชมุกลุ่ม 
เป็นต้น 
 2.3 การสื่อสารในกลุ่มคนมากๆ (Large Group Communication) มกัเป็นการส่ือสาร
แบบทางเดียว คือผู้ ส่งสารส่งข้อมูลไปยังผู้ รับสารจํานวนมาก เช่น การอภิปราย การหาเสียง
เลือกตัง้ เป็นต้น 
 2.4 การสื่อสารในองค์การ (Organizational Communication) ปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ใน
องค์การมกัมาจากการสื่อสารในองค์การทัง้สิน้ 
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 2.5 การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) เป็นการส่ือสารทางเดียวจากกลุม่ผู้ส่ง
สารไปยงัผู้ รับสารท่ีเป็นบคุคลจํานวนมากในท่ีตา่งๆ กนั ได้แก่ วิทย ุโทรทศัน์ สิง่พิมพ์ตา่งๆ เป็นต้น 
 2.6 การสื่อสารระหว่างชาติ (International Communication) ในปัจจบุนัเทคโนโลยีการ
ส่ือสารมีประสิทธิภาพสูงขึน้ ทําให้การส่ือสารระหว่างประเทศเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว จนทําให้
ข้อมูลจากซีกโลกหนึ่งส่งมาให้อีกซีกโลกหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว เช่น โทรศัพท์ระหว่างประเทศ 
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
 3. แบง่ตามลกัษณะการเห็นหน้าของผู้สง่สารกบัผู้ รับสาร ได้ 2 ประเภท คือ 
 3.1 การสง่สารแบบท่ีผู้สง่สารสามารถเห็นหน้ากนัได้ (Face to Face Communication) 
เช่น การสนทนา เป็นต้น 
 3.2 การสื่อสารแบบไม่เห็นหน้ากัน (Interposed Communication) เช่น โทรศัพท์ 
จดหมาย ส่ือมวลชน ทําให้โอกาสท่ีจะได้รับปฏิกิริยาตอบโต้กลบัแบบทนัทีลดน้อยลง 
 4. แบง่โดยคํานงึถึงภาษาท่ีใช้ ได้ 2 ประเภท คือ 
 4.1 การสื่อสารโดยใช้คําหรือตวัอกัษร (Verbal /Language Communication) ซึง่เป็นสิ่งท่ี
ควบคมุหรือดดัแปลงได้ เช่น การพดู การเขียน เป็นต้น 
 4.2 การสื่อสารท่ีไมใ่ช้คําหรือตวัอกัษร (Nonverbal Communication) ซึง่เป็นสิ่งท่ีควบคมุ
ค่อนข้างยาก เช่น การเคลื่อนไหวร่างกาย เวลา ระยะห่างระหว่างผู้ส่งสารกับผู้ รับสาร วตัถุท่ีใช้
ส่ือสาร นํา้เสียง เป็นต้น 
 5. แบ่งโดยวัฒนธรรม (Cross-cultural Communication / Intercultural 
Communication) คือการส่ือสารระหว่างคนท่ีมีวัฒนธรรมแตกต่างกัน เช่น การติดต่อส่ือสาร
ระหวา่งคนไทยในเมืองและในชนบท 
 
สรุป 

การสื่อสารและสงัคมตา่งก็เป็นส่วนหนึ่งของกนัและกนั สงัคมใดท่ีไม่มีการสื่อสาร สงัคม
นัน้ก็อยู่ไม่ได้ และเช่นกนัถ้าไม่มีสงัคมก็ไม่จําเป็นท่ีจะต้องมีการส่ือสาร การศกึษาและทําความ
เข้าใจเก่ียวกบักระบวนการส่ือสาร ตลอดจนรูปแบบการส่ือสาร ก็จะทําให้เราคาดทํานายไปถึง
อนาคตนัน้เป็นสิง่ท่ีมีความสําคญัและจําเป็นยิ่งด้วยจะทําให้เรามองเห็นแนวทางและวิธีการในการ
แก้ไขปัญหาสงัคม หรือปัญหาของท้องถ่ินอนัเน่ืองมาจากการสื่อสาร 

การบวนการสื่อสารนัน้ ส่วนสําคญัท่ีจะต้องเข้าใจคือ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร 
และผู้ รับสาร ซึ่งในการนีจ้ะต้องมีวตัถุประสงค์ของการส่ือสารจําแนกออกได้เป็น 4 ประการ คือ 
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การแจ้งให้ทราบ การให้การศึกษา การโน้มน้าวใจ และการให้ความบนัเทิง ในสถานการณ์การ
ส่ือสารหนึ่งๆ ผู้ ส่งสารและผู้ รับสารอาจจะมีความต้องการในการส่ือสารเป็นไปในทิศทางท่ี
สอดคล้องกนัหรือไม่สอดคล้องกนัก็ได้ การสื่อสารท่ีประสบผลสําเร็จ คือ การสื่อสารท่ีผู้สง่สารตา่ง
ก็มีความหมายตอ่สารร่วมกนั 

การศึกษาเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการส่ือสารนัน้เราอาจศึกษาได้จาก
แบบจําลองต่างๆ แบบจําลองแต่ละแบบต่างก็มีจุดเด่นและจุดด้อย ทัง้นีข้ึน้อยู่กับว่าผู้ คิด
แบบจําลองนัน้มุ่งท่ีจะใช้อธิบายการส่ือสารแบบใดเป็นสําคญั ในท่ีนีไ้ด้เสนอแบบจําลองทัง้สิน้ 7 
แบบ ด้วยกนั คือ แบบจําลองของอริสโตเติล แบบจําลองของลาสเวลล์ แบบจําลองของแชนนอน
และวีเวอร์ แบบจําลองของเวสเลย์และแมคลีน แบบจําลองของแชรมม์ แบบจําลองของเบอร์โล 
และแบบจําลองของแดนซ์ นอกจากนีก้ารทําความเข้าใจรูปแบบของการส่ือสารก็จะช่วยให้ผู้ส่ง
สารเลือกใช้รูปแบบของการส่ือสารได้เหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
แบ่งตามเกณฑ์ต่างๆ ได้ 5 เกณฑ์ ได้แก่ แบ่งตามลกัษณะกระบวนการส่ือสารได้ 2 ประเภท คือ 
การสื่อสารทางเดียวกบัการส่ือสารแบบสองทาง แบง่ตามจํานวนผู้ ทําการส่ือสารได้ 6 ประเภท คือ 
การสื่อสารภายในตวัเอง การสื่อสารระหวา่งบคุคล การสื่อสารระหวา่งกลุม่คนมากๆ การสื่อสารใน
องค์การ การสื่อสารมวลชน การสื่อสารระหว่างชาติ แบง่ตามลกัษณะการเห็นหน้าของผู้สง่สารกบั
ผู้ รับสาร ได้ 2 ประเภท คือ การส่ือสารแบบเห็นหน้ากับการส่ือสารแบบไม่เห็นหน้ากัน แบ่งโดย
คํานงึถึงภาษาท่ีใช้ได้ 2 ประเภท คือ การสื่อสารโดยใช้คําหรือตวัอกัษรและการส่ือสารโดยไม่ใช้คํา
หรือตวัอกัษร และแบง่โดยวฒันธรรม คือการส่ือสารระหวา่งคนท่ีมีวฒันธรรมตา่งกนั 

ในขณะท่ีโลกดําเนินไปอย่างตอ่เน่ือง เราคงไม่อาจหยดุยัง้การเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ ได้ แต่
ในฐานะของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการส่ือสารหรือนกัการสื่อสาร เราสามารถท่ีจะช่วยกนัผลกัดนัและ
สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคณุคา่ตอ่การพฒันาสงัคมหรือท้องถ่ินได้ 
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