
บทที่ 2 
องค์ประกอบของการส่ือสาร 

 
นิเทศศาสตร์ หมายถึง วชิาที่วา่ดว้ยการส่ือสารมวลชนและการประชาสมัพนัธ ์
นิเทศศาสตร์ มาจากค าภาษาองักฤษ คือ Communication Arts หมายถึง ศาสตร์ที่เก่ียวขอ้งกบัศิลปะ

ในการส่ือสาร 
 สรุปแล้ว นิเทศศาสตร์ คือวชิาส่ือสารไปยงัมวลชน โดยช่องทางต่างๆ เพือ่ใหก้ารส่ือสารจากตน้ทาง 
ไปถึงปลายทางไดส้ าเร็จและมีประสิทธิภาพ 
 
องค์ประกอบของการส่ือสาร มีอยู ่4 องคป์ระกอบคือ 
 1. ผู้ส่งสาร (Sender)  หมายถึง  บุคคล หรือหน่วยงานที่เป็นผูส้ร้างสาร หรือ แหล่งก าเนิดสาร แลว้
ส่งสารไปยงับุคคลอ่ืน หรือไปยงัหน่วยงานอ่ืนดว้ยวิธีใดวิธีการหน่ึง หรือ อาจหลายวิธี เช่น การพูด การ
เขียน การแสดงท่าทาง เป็นตน้ ผูส่้งสารจึงถือเป็นองคป์ระกอบประการแรก ที่ท  าให้กระบวนการส่ือสาร
เกิดขึ้น เพราะเป็นผูเ้ร่ิมตน้การส่ือสารนั่นเอง ดงันั้นผูส่้งสารอาจเป็นบุคคลคนเดียว กลุ่มบุคคล หน่วยงาน 
หรือสถาบนัองคก์รก็ได ้

ผูส่้งสารควรตระหนกัอยูเ่สมอก็คือ จะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในสารที่จะส่ือออกไปนั้นอยา่งแจ่ม
ชดั มีวตัถุประสงคช์ดัเจน เขา้ใจถึงความสามารถและความพร้อมในการรับสารของผูท้ี่ตนจะส่ือสารดว้ย  
รวมทั้งเลือกใชว้ธีิการส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม เพือ่ใหก้ารส่ือสารคร้ังนั้นๆบรรลุเป้าหมายที่ไดต้ั้งไว ้
 

2. สาร(Message)  หมายถึง  เร่ืองราวหรือส่ิงต่างๆที่อาจอยูใ่นรูปของขอ้มูล ความรู้ ความคิด 
ความรู้สึก ฯลฯ ที่ผูส่้งสารตอ้งการส่งไปใหผู้อ่ื้นไดรั้บ และเกิดการตอบสนอง สารประกอบดว้ยส่วนส าคญั 
3 ประการ คือ 
                  1.  รหัสของสาร ไดแ้ก่ภาพ สญัลกัษณ์ หรือสญัญาณต่าง ๆ ที่มนุษยใ์ชแ้สดงออกแทนความคิด 
หรือความรู้สึกต่างๆ ดงันั้น สารจึงจ าแนกได ้๒ ลกัษณะ คอื 

1) รหสัของสารที่เป็นถอ้ยค า ( วจันภาษา ) ไดแ้ก่ ภาษาพดู และภาษาเขียน 
2) รหัสของสารที่ไม่เป็นถ้อยค า ( อวจันภาษา ) ได้แก่ กิริยาท่าทาง สัญลักษณ์ และ

สญัญาณต่างๆ  
2.  เนือ้หาของสาร ไดแ้ก่ มวลความคิด และประสบการณ์ที่ผูส่้งสารตอ้งการจะ ถ่ายทอดแลกเปล่ียน

เพือ่ความเขา้ใจร่วมกนั เน้ือหาของสารจะแฝงไปกบัรหสัของสาร เม่ือผูรั้บสารสามารถ ถอดรหัสของสารได ้
ก็แสดงวา่เขา้ใจเน้ือหาของสารนั้นแลว้ เราแบ่งออกเป็น ๒ ลกัษณะ คือ 

1) เน้ือหาของสารที่เป็นขอ้เทจ็จริง เป็นองคค์วามรู้ หลกัเกณฑ ์หรือขอ้สรุปที่ผา่นการ 
พสูิจน์มาแลว้ มีเหตุผลยอมรับไดว้า่เป็นความจริง สามารถอา้งอิงได ้



2) เน้ือหาของสารที่เป็นขอ้คิดเห็น คือ ความรู้สึกหรือความคิดส่วนตวัของผูส่้งสาร โดย 
อาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได ้ 

3.  การจัดสาร ไดแ้ก่ การน าเน้ือหาของสารมาเรียบเรียงอยา่งมีระบบ เพือ่ใหไ้ดใ้จความตามเน้ือหาที่
ตอ้งการ ดว้ยการเลือกใชร้หสัของสารที่เหมาะสม เช่น การเลือกใชค้  า การใชท้่าทางประกอบ การจดัล าดบั
ความ การอธิบาย เป็นตน้ สารที่ไดรั้บการจดัอยา่งดี จะท าให้สารมี จะท าให้ผูรั้บสารสามารถเขา้ใจไดต้าม
วตัถุประสงคท์ี่ผูส่้งสารตอ้งการ 
 

3. ส่ือ หรือช่องทาง  (Channel)  หมายถึง ส่ิงที่เป็นตวักลางท าให้สารเคล่ือนตวัออกไปจากผูส่้งสาร 
มีทั้งส่ือที่อยูต่ามธรรมชาติ เช่น อากาศ คล่ืนแสง คล่ืนเสียง และส่ือที่มนุษยท์  าขึ้นหรือผลิตขึ้น เช่น โทรศพัท ์
หนงัสือ นิตยสาร แถบบนัทึกเสียง โดยสารจะถูกถ่ายทอดเขา้สู่ระบบการรับรู้ของมนุษย ์เช่น อวยัวะ หรือ
ประสาทสมัผสัทั้ง ๕ ของมนุษย ์ซ่ึงก็เป็นช่องทางของผูส่้งสารผา่นช่องทางของสารไปสู่ผูรั้บสาร 
 

4. ผู้รับสาร  (Receiver)  หมายถึง  จุดหมายปลายทางที่สารจะส่งไปถึง ผูรั้บสารอาจเป็นบุคคลเดียว 
หรือเป็นกลุ่มก็ได ้ถา้หากผูรั้บสารตอบสนองไดต้รงกบัความตอ้งการของผูส่้งสาร ก็แสดงว่าผูรั้บสารเขา้ใจ
ความหมายของสารที่ส่งมา ผูรั้บสารจึงมีหน้าที่แปลความหมายของสารส่งสารต่อไปยงัผูรั้บสารคนอ่ืนๆ
ตามที่ผูส่้งสารก าหนดจุดมุ่งหมายไว ้
  
นิยามและความหมาย 
 ส่ือสารมวลชน (Mass Communication) คือ กระบวนการติดต่อส่ือสารสู่มวลชนโดยส่งผ่าน
ส่ือมวลชน 
 ส่ือมวลชน (Mass Media) คือ ส่ือกลางที่น าข่าวสาร เน้ือหา ไปสู่มวลชน 
 สังคม (Social)  คือ กลุ่มคนกลุ่มหน่ึง มีความส าคญัต่อเน่ือง ซ่ึงจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่างๆ 
 
ลักษณะงานนิเทศศาสตร์ แบ่งตามประเภทของส่ือสารมวลชน ไดด้งัน้ี 
 1. ส่ือส่ิงพมิพ ์(Printed Media) 
 2. ส่ือวทิยกุระจายเสียง (Radio Broadcasting) 
 3. ส่ือโทรทศัน์ (Television) 
 4. ส่ือภาพยนตร์ (Film) 
 5. ส่ืออินเทอร์เน็ต/ออนไลน์ (Internet / Online) 
 
 
 



ความหมายของการส่ือสาร  
 การส่ือสาร คือ การติดต่อระหวา่งมนุษยด์ว้ยวธีิต่างๆ ท าใหฝ่้ายหน่ึงรับรู้ความหมายจากอีกฝ่ายหน่ึง 
และเกิดการตอบสนอง  โดยวิธีการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านตวักลางต่าง ๆ เช่น วิทย ุโทรทศัน์ โทรศพัท ์
หนงัสือพมิพ ์
 
ความส าคญัของการส่ือสาร 
 1. ส่ือสารเพือ่ความตอ้งการ 
 2. ส่ือสารเพือ่ส่ือความคิดเห็น 
 3. ส่ือสารเพือ่ถ่ายทอดความรู้ ความช านาญ และทศันคติ 
 4. ส่ือสารเพือ่การเตือนและหา้ม 
 5. ส่ือสารเพือ่การโตต้อบและส่ือเร่ืองราว 
 
วัตถุประสงค์ของการส่ือสาร 
 เพือ่ส่ือความหมายและเปล่ียนพฤติกรรมของผูรั้บสาร ตามผูส่้งสาร มีอยู ่3 ประเภท 
 1. พฤติกรรมประเภทพทุธิพสิยั  มุ่งใหผู้รั้บไดค้วามรู้ ความคิด เน้ือหาสาระ และประสบการณ์ต่างๆ 
 2. พฤติกรรมประเภทจิตพิสัย มุ่งให้ผูรั้บสาร มีการเปล่ียนพฤติกรรม ความรู้สึกภายในจิตใจ 
ทศันคติและค่านิยม 
 3. พฤติกรรมประเภททกัษพสิยั มุ่งใหผู้รั้บสารมีทกัษะความช านาญ ในการกระท าบางอยา่ง ทั้งดา้น
ทกัษะร่างการและจิตใจ  
 
วัตถุประสงค์ของการส่ือสาร   อีกประการหน่ึง 

มนุษยท์ุกคนมีความจ าเป็นตอ้งอยูร่่วมกนักบับุคคลอ่ืน และเพือ่ใหก้ารอยูร่่วมกนันั้นด าเนินไปอยา่ง
สันติสุข การส่ือสารจึงเป็นปัจจยัที่ส าคญัอย่างหน่ึง โดยปกติมนุษยจ์ะใช้การส่ือสารเพื่อวตัถุประสงค ์
ดงัต่อไปน้ี 

1. เพือ่แจง้ใหท้ราบ หมายถึง การส่ือสารที่ผูส่้งสารจะแจง้ หรือบอกกล่าวข่าวสาร ขอ้มูลเหตุการณ์  
ความคิด ความตอ้งการของตนใหผู้รั้บไดท้ราบ 

2. เพือ่สอนหรือใหก้ารศึกษา เป็นการส่ือสารที่มุ่งจะใหผู้รั้บมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางดา้น
องค ์

ความรู้ ความคิด สติปัญญา จึงมุ่งเนน้ไปที่การเรียนการสอน หรือการศึกษาคน้ควา้ทางวชิาการโดยเฉพาะ 
3. เพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบนัเทิง หมายถึง การส่ือสารที่มุ่งให้เกิดผลทางจิตใจหรือ

อารมณ์  



ความรู้สึกแก่ผูรั้บสาร เช่น ท าให้เกิดความบนัเทิง ร่ืนเริง สนุกสนาน เกิดความพอใจ เกิดความสุข ความ
สบายใจ เป็นตน้ 

4. เพื่อเสนอหรือชกัจูงใจ จะมุ่งเน้นให้ผูรั้บสารมีพฤติกรรมคลอ้ยตาม หรือยอมปฏิบติัตาม เช่น 
เปล่ียน 

ทศันคติจากที่เคยไม่ชอบมาชอบได ้ฉะนั้น ผูส่้งสารจึงตอ้งใชว้ธีิการน าเสนอสารในรูปแบบของการแนะน า 
ช้ีแนะ  หรือย ัว่ย ุและปลุกเร้าที่เหมาะสม 
 
กระบวนการส่ือสาร 
 1. ผูส่้งสาร   หรือแหล่งรวบรวมของการส่งสาร (Sender) 
 2. สาร     เน้ือหาในการส่ือสาร (Message) 
 3. ส่ือ    ช่องทางในการส่ือสาร (Media / Channel) 
 4. ผูรั้บสาร  กลุ่มเป้าหมายในการส่ือสาร (Receiver) 
 5. ผลของการส่ือสาร ส่ิงที่ไดรั้บจากการส่ือสาร (Effect) 
 6. ปฏิกิริยาตอบสนอง อาการที่เกิดขึ้นจากการส่ือสาร (Feedback) 
 
ประเภทของการส่ือสาร 
การจ าแนกประเภทของการส่ือสาร สามารถจ าแนกไดห้ลายลกัษณะตามเกณฑ์ และวตัถุ ประสงคท์ี่จะน ามา
พจิารณา โดยทัว่ไปสามารถจ าแนกประเภทของ การส่ือสารตามเกณฑต่์าง ๆ ดงัน้ี 
 1. การส่ือสารในตนเอง (Self Communication)  เป็นการส่ือสารในตนเอง การส่ือสารที่บุคคลเดียว
เป็นทั้ งผูส่้งสาร และผูรั้บสาร เช่นการคิดอยู่คนเดียว การอ่านหนังสืออยู่คนเดียว การพูดกับตัวเอง 
 2. การส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) เป็นการส่ือสารระหว่าง 2 คนขึ้นไป 
ส่ือสารกนัโดยเป็นทั้งผูส่้งและผูรั้บสลบักันไป มองเห็นหน้าตากนั และพูดกนัไดอ้ยา่งทัว่ถึง การส่ือสาร
ประเภทน้ีถือไดว้่าเป็นการส่ือสารในลกัษณะกลุ่มยอ่ย ที่ทุกคนสามารถไดแ้ลกเปล่ียนสารกนัไดโ้ดยตรง 
เช่น การพดูคุยกนั การสอนหนังสือในกลุ่มยอ่ย การประชุมกลุ่มยอ่ย การเขียนจดหมายโตต้อบกนั เป็นตน้ 
 3. การส่ือสารแบบกลุ่ม (Group Communication) เป็นการส่ือสารระหวา่งกลุ่มคนจ านวนมากไม่อาจ
มองเห็นหนา้ตาไดอ้ยา่งทัว่ถึง สมาชิกในกลุ่มไม่สามารถท าหนา้ที่เป็นทั้งผูส่้งสาร และผูรั้บสารกนัไดทุ้กคน 
เพราะมีระเบียบวนิยัเขา้มาเก่ียวขอ้ง และจ านวนสมาชิกก็มากเกินไป เช่น การบรรยายในที่ประชุม การสอน
หนงัสือในหอ้งเรียน การกล่าวค าปราศรัย การพดูหาเสียงเลือกตั้ง เป็นตน้ 
 4. การส่ือสารมวลชน (Mass Communication) เป็นการส่ือสารโดยอาศยัส่ือมวลชน ในการส่ือสาร
ไปยงัประชาชนจ านวนมากในเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกนั ซ่ึงประชาชนจะอยู่กระจดักระจายทัว่ไป 
เพื่อให้การส่ือสารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว จึงตอ้งอาศยัส่ือเป็นส่ือมวลชนซ่ึงมีอยู ่๔ ชนิด ไดแ้ก่ หนังสือพิมพ ์
วทิย ุโทรทศัน์ และภาพยนตร์ เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร 



 
ลักษณะภาษา 
 1. วจันะภาษา  คือ ภาษาพดู การส่ือสารที่ใชภ้าษาถอ้ยค า 
 2. อวจันะภาษา  คือ การส่ือสารที่ ไม่ใช่ภาษาพดู เช่น ภาษามือ  ภาษาท่าทาง  ภาษาเขียน 
 3. จกัษุสมัผสั  คือ การส่ือสารทางตา สายตา 
 
รูปแบบการส่ือสาร 
 1. การส่ือสารทางเดียว  คือ เป็นการส่ือสารที่ผูส่้งสารและผูรั้บสารไม่มีโอกาสไดโ้ตต้อบกนั อาจะ
เห็นหน้าหรือไม่เห็นก็ได ้โดยผูส่้งสารไม่เปิดโอกาสให้ผูรั้บสารไดพู้ด หรือโตต้อบกนั เช่น ครูก าลงัสอน
นักเรียน โดยไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนไดซ้ักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเลย  หรือ DJ พูดในรายการวิทย ุ
เป็นตน้ 
 2. การส่ือสาร 2 ทาง  เป็นการส่ือสารที่ผูส่้งสารและผูรั้บสารสามารถตอบโตไ้ดข้ณะท าการส่ือสาร 
เช่น การคุยตอบโตก้นัทางโทรศพัท ์  การเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไดซ้ักถาม  หรือแสดงความ
คิดเห็น  การที่พธีิกร เชิญแขกรับเชิญมาพูดในรายการ และมีการให้ผูช้มทางบา้นโทรศพัทเ์ขา้มาพูดคุยดว้ย
ได ้
 
รูปแบบการส่ือสาร จ าแนกประเภทตามเกณฑ์ความแตกต่างระหว่างผู้รับสารกับผู้ส่งสาร มี ๓ ประเภท คอื 

1. การส่ือสารระหว่างเช้ือชาติ เป็นการส่ือสารที่ผูส่้งสารและผูรั้บสารต่างเช้ือชาติ เป็นคนละภาษา  
ดงันั้นการส่ือสารประเภทน้ีผูส่้งสารและผูรั้บสารตอ้งศึกษาภาษา วฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม ของผูท้ี่ตน 
เองส่ือสารดว้ย เช่น ชาวไทยส่ือสารกบัชาวองักฤษ เป็นตน้ ไม่เช่นนั้นการส่ือสารอาจจะลม้เหลวได ้

2. การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม เป็นการส่ือสารของคนต่างวฒันธรรมกนั ซ่ึงผู ้ส่งสารและผูรั้บสาร 
อาจเป็นคนในประเทศเดียวกนั พดูภาษาเดียวกนั เช่น การส่ือสารระหวา่งคนไทยภาคกลาง กบัภาคเหนือ คน 
ไทยพื้นราบกบัคนไทยภูเขา เป็นตน้ 

3. การส่ือสารระหว่างประเทศ เป็นการส่ือสารในระดบัชาติ ผูส่้งสารและผูรั้บสาร จะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ 
ในฐานะเป็นตวัแทนของชาติ การส่ือสารประเภทน้ีมกัเป็นการส่ือสารที่เป็นทางการ 
 
รูปแบบการส่ือสาร จ าแนกโดยถือลักษณะเนื้อหาวิชา จ าแนกได้ ๘ ประเภท คอื 

1. ประเภทข่าวสาร เป็นการส่ือสารที่เนน้เอาสาขาวชิาที่เก่ียวขอ้งกบัระบบข่าวสาร น า ไปประยกุตใ์ช ้
กบังานดา้นการกระจายข่าว การส่งข่าว การน าขอ้มูลที่เก็บไวม้าใช ้ตลอดจนการพฒันาวธีิ วเิคราะห์ระบบ 
ข่าวสาร 

2. การส่ือสารระหว่างบุคคล เป็นการส่ือสารที่มุ่งถึงทฤษฎีการส่ือสารใน สถานการณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่การ 
ส่ือสารแบบตวัต่อตวั การส่ือสารกลุ่มยอ่ย ตลอดจนการส่ือสารกลุ่มใหญ่ 



3. การส่ือสารมวลชน เป็นการส่ือสารที่มุ่งส่งสารไปสู่คนจ านวนมากซ่ึงกระจดักระจายอยูใ่นที่ต่างๆ  
ใหไ้ดรั้บสารเดียวกนัในเวลาเดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนั 

4. การส่ือสารการเมือง เป็นการส่ือสารที่มีเน้ือหาไปในทางการเผยแพร่ข่าวสารการ เมือง การ 
ประชาสัมพนัธ์หาเสียง การเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับระบบการเมือง การเลือกตั้งตลอดจนระบอบ การ
ปกครอง 

5. การส่ือสารในองค์การ เป็นการส่ือสารที่มีเน้ือหาใหท้ราบถึงประสิทธิผลของ การด าเนินงานใน 
องคก์าร หรือหน่วยงานทั้งในการบริหารและการจดัการ 

6. การส่ือสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล หมายถึง บุคคลในประเทศเดียวกนั ส่ือสารต่างๆ 
วฒันธรรมกัน หรือการส่ือสารกับบุคคลต่างประเทศ ต่างเช้ือชาติกัน เน้ือหาของสารก็ย่อมเก่ียวขอ้งกับ
ทฤษฎี และพฤติกรรมทางวฒันธรรมดว้ย 

7. การส่ือสารการสอน เป็นการส่ือสารที่มีเน้ือหามุ่งเนน้ถึงหลกัวชิาการ การวจิยั การถ่ายทอดความรู้  
ซ่ึงอาจจะอยูใ่นระบบการสอน หรือเทคโนโลยกีารสอน เช่น การสอนในห้องเรียน การสอนระบบทางไกล 
เป็นตน้ 

8. การส่ือสารสาธารณสุข เป็นการส่ือสารที่มุ่งเนน้เน้ือหาในการพฒันาสุขภาพ พฒันาคุณภาพของ 
ชีวติของประชาชน ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาระบบการสาธารณสุข การเผยแพร่ โน้มน้าว ใจให้ประชาชน
ตระหนกัในการพฒันาสุขภาพพลานามยั 
 
อุปสรรคของการส่ือสาร ท  าใหก้ารส่ือความหมายผดิพลาด จ าแนกไดด้งัน้ี 
 1. ความสามารถในการรับสารมีจ ากดั 
 2. การถูกรบกวน จากสภาพแวดลอ้มและภาวะจิตใจ 
 3. ความหมายซ่อนเง่ือน หรือต่างฝ่ายต่างเขา้ใจวา่ตีความหมายเหมือนกนั 
 4. ภาพนึก หรือการตีความหมายตามความเช่ือไม่ตรงกนั 
 5. สภาวะความรู้สึกภายในต่างกนั (ลงัเล , กลวั , หวาดระแวง) 
 6. การเสนอสารสบัสน ก ากวม ไม่ชดัเจน 
 7. การขาดช่องทางส าหรับการส่ือสาร (ต่อเน่ือง) 

อุปสรรคที่ท  าให้การส่ือสารไม่สัมฤทธิผลนั้ นมีหลายประการอาจเกิดจากความบกพร่องของ
องคป์ระกอบของการส่ือสารส่ิงใดส่ิงหน่ึง เม่ือทราบวา่อุปสรรคเกิดจากเหตุใด ก็ควรแกไ้ขที่จุดบกพร่องนั้น  
 
อุปสรรคของการส่ือสารที่ส าคญั มีดงัต่อไปน้ี 

1. ปัญหาจากผู้ส่งสาร 
1) ผูส่้งสารขาดความรู้ในเร่ืองที่จะส่งสาร 
2) ผูส่้งสารขาดประสบการณ์ในการส่งสาร 



3) ผูส่้งสารมีอคติต่อผูรั้บสารหรือตวัสาร 
4) ผูส่้งสารขาดการช านาญในการใชภ้าษา 
5) ผูส่้งสารขาดการช านาญในการใชส่ื้อ 

2. ปัญหาจากผู้รับสาร 
1) ผูรั้บสารขาดความรู้ในเร่ืองที่ส่งมาจากผูส่้งสาร 
2) ผูรั้บสารขาดความสนใจในตวัสาร 
3) ผูรั้บสารมีอคติต่อผูส่้งสารและตวัสาร 
4) ผูรั้บสารขาดทกัษะในการรับสาร 
5) ผูรั้บสารมีการบกพร่องในทกัษะการรับสาร 

3. ปัญหาจากสาร 
1) สารมีความซบัซอ้น                                           
2) สารวกวน 
3) สารยากเกินไป 
4) สารขดัแยง้กนัเอง 
5) สารไม่เหมาะกบัผูรั้บสาร 

 
4. ปัญหาจากส่ือ หรือ ช่องทางการส่ือสาร 

1) โทรศพัทมี์เสียงรบกวน 
2) เคร่ืองขยายเสียงปรับไม่พอเหมาะ 
3) ตวัพมิพเ์ลอะเลือนไม่ชดัเจน 
4) ตวัเขียนอ่านยาก 

5. ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสาร 
1) ใชภ้าษาผดิระดบั 
2) ใชภ้าษายากเกินไป 
3) ใชภ้าษาไม่เหมาะกบัเน้ือหา 
4) ใชภ้าษาวกวน 

6. กาลเทศะและสภาพแวดล้อม 
1) เวลาไม่เหมาะสม 
2) สถานที่ไม่เหมาะสม 
3) สภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสม 

 
 



อิทธิพลของการส่ือสาร  จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ ขึ้นอยูก่บัปัจจยัดงัน้ี 
1. ปัจจยัทางกายภาพ (Physical Factors) เก่ียวกบัประสาทสมัผสัทั้ง 5 
2. ปัจจยัทางจิตภาพ (Psychological Factors) เก่ียวกบัสภาวะจิตใจ ทางดา้นความเช่ือ วฒันธรรม 
3. ความเจริญทางเทคโนโลยกีารส่ือสาร  เก่ียวขอ้งกบัส่ือสารมวลชน และโทรคมนาคมต่างๆ 
4. ระดบัการศึกษา มีผลต่อการตีความหมายและความเขา้ใจในเน้ือหาของสารที่ต่างกนั 

 
การส่ือสารในงานนิเทศศาสตร์ 

1. การส่ือสารในส่ือส่ิงพมิพ ์ คือ นิตยาสาร  วารสาร โบรชวัร์ และส่ิงพมิพอ่ื์นๆ 
2. การส่ือสารในส่ือวทิย ุ- โทรทศัน์  คือ ส่ือดว้ยเสียงและภาพ ตามคล่ืนวทิยแุละโทรทศัน์ช่องต่างๆ 
3. การส่ือสารในส่ือภาพยนตร์  คือ เร่ืองและเน้ือหาต่างๆ ของภาพยนตร์ 
4. การส่ือสารในส่ือสมยัใหม่  คือ อินเทอร์เน็ต 

 
ประโยชน์ต่อสังคม 

1. การรักษาส่ิงดีใหด้ าเนินต่อไป   คือ การสนบัสนุนส่ิงดีใหอ้ยูใ่นสงัคม  เช่น ศิลปวฒันธรรมไทย 
2. การขจดัส่ิงไม่ดีใหห้มดส้ินไป  คือ ช้ีแจงปัญหา เสนอขอ้เทจ็จริง 
3. การพฒันาสงัคมและประเทศ  คือ เพือ่ประโยชน์ของสาธารณชน การพฒันาประเทศชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


