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ทฤษฎีการส่ือสาร (Communication Theory):

ทฤษฎีการสื่อสารคือ การอธิบายการสื่อสารในด้านความหมาย 
กระบวนการ องค์ประกอบ วิธีการ บทบาทหน้าที่ ผล อิทธิพล การใช้การ
ควบคุม แนวคิดของศาสตร์ต่างๆ แนวโน้มอนาคต และปรากฏการณ์เก่ียว
กับการสื่อสาร แต่การอธิบายต้องมีการอย่างมีเหตุผลที่ได้จากหลักฐาน 
เอกสาร หรือปากคําของมนุษย์… (http://www.huso.kku.ac.th/wirat/
comunication09.pdf)!



ความหมายของการส่ือสาร:
:- เป็นการถ่ายทอดข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง (จอร์จ เอ มิลเลอร์) !

- เป็นการแสดงกริยาสัมพันธ์ทางสังคมโดยใช้สัญลักษณ์และระบบสาร (จอร์จ เกิร์บเนอร์)!
- เป็นการมีความเข้าใจร่วมกันต่อเคร่ืองหมายที่แสดงข่าวสาร (วิลเบอร์ ชแรมส์)!
!
!
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องค์ประกอบของการส่ือสาร:
- ผู้ส่งสาร(Sender) :
- สาร(Message) :
- ช่องทาง(Channel) :
- ผู้รับสาร(Reciever)  :
:
ซึ่งเรียกโดยย่อว่า SMCR :
 



วัตถุประสงค์ของการส่ือสาร:
     1.  เพื่อแจ้งให้ทราบ (inform)  ในการทำการสื่อสาร  ผู้ทำการสื่อสารควรมีความ ต้องการที่จะบอกกล่าวหรือชี้แจงข่าวสาร  เร่ืองราว  
เหตุการณ์ หรือสิ่งอื่นใดให้ผู้รับสารได้รับทราบ!

     2.  เพื่อสอนหรือให้การศึกษา (teach or education)  ผู้ทำการสื่อสารอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อจะ ถ่ายทอดวิชาความรู้  หรือเร่ืองราวเชิง

วิชาการ  เพื่อให้ผู้รับสารได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น!

     3.  เพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง (please of entertain)  ผู้ทำการสื่อสารอาจ ใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพื่อสร้างความ

พอใจ หรือให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร  โดยอาศัยสารที่ตนเองส่งออกไป  ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด การเขียนหรือการแสดงกิริยาต่าง !ๆ
     4.  เพื่อเสนอหรือชักจูงใจ (Propose or persuade) ผู้ทำการสื่อสารอาจใช้วัตถุประสงค์ใน การสื่อสารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ  หรือชักจูง

ใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อผู้รับสาร  และอาจชักจูงใจให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อยตาม  หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน!

     5.  เพื่อเรียนรู้ (learn) วัตถุประสงค์นี้มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับผู้รับสาร  การแสวงหาความรู้ ของผู้รับสาร โดยอาศัยลักษณะของ

สาร  ในกรณีนี้มักจะเป็นสารที่มีเนื้อหาสาระเก่ียวกับวิชาความรู้  เป็นการหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นการทำความเข้าใจกับเนื้อหาของสาร

ที่ผู้ทำการสื่อสารถ่ายทอดมาถึงตน!
     6.  เพื่อกระทำหรือตัดสินใจ (dispose or decide)  ในการดำเนินชีวิตของคนเรามี สิ่งหนึ่งที่ต้องกระทำ อยู่เสมอก็คือ  การตัดสินใจ

กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งการตัดสินใจ นั้นอาจได้รับการเสนอแนะ  หรือชักจูงใจให้กระทำอย่างนั้นอย่างนี้จากบุคคลอื่นอยู่เสมอ  

ทางเลือกในการ ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับข้อเสนอแนะนั้น!



ประเภทของการส่ือสาร:
การส่ือสารภายในบุคคล(Intrapersonal Communication):

การคิดหรือจินตนาการกับตัวเอง เป็นการคิดไตร่ตรองกับตัวเอง ก่อนที่จะมีการส่ือสาร ประเภทอ่ืนต่อไป:

          การส่ือสารระหว่างบุคคล(Interpersonal Communication):

                    การที่บุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปมาทำการส่ือสารกันอย่างมีวัตถุประสงค์ เช่นการพูดคุย ปรึกษาหารือในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง:

          การส่ือสารกลุ่มย่อย(Small-group) Communication):

การส่ือสารที่มีบุคคลร่วมกันทำการส่ือสารเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันแต่จำนวนไม่เกิน 25 คน เช่นช้ันเรียนขนาดเล็ก ห้องประชุมขนาดเล็ก:

          การส่ือสารกลุ่มใหญ(่Large-group Communication):

การส่ือสารระหว่างคนจำนวนมาก เช่นภายในห้องประชุมใหญ่ โรงภาพยนตร์ โรงละคร  ช้ันเรียนขนาดใหญ่:

การส่ือสารในองค์กร(Organization Communication):

การส่ือสารระหว่างสมาชิกภายในหน่วยงาน เพื่อปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง เช่นการส่ือสารระหว่าเพื่อนร่วมงาน เจ้านายกับลูกน้อง:

          การส่ือสารมวลชน(Mass Communication):

การส่ือสารกับคนจำนวนมากในหลายๆพื้นที่พร้อมกัน โดยใช้ส่ือมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์  นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์เป็น    :

                    ส่ือกลาง เหมาะสำหรับการส่งข่าวสารไปยังผู้คนจำนวนมากๆในเวลาเดียวกัน:

 การส่ือสารระหว่างประเทศ(International Communication):

การส่ือสารระหว่างบุคคลที่มีความแตกต่างกันใน เช้ือชาติ ภาษา วัฒนธรรม การเมืองและสังคม เช่นการส่ือสารทางการทูต การส่ือสาร:

          เจรจาต่อรองเพื่อการทำธุรกิจ:



เดวิด เค. เบอร์โล (David K.Berlo) :



ผู้ส่งสาร และผู้รับสาร  (Sender and Receiver) ในตัวผู้ส่งสารและผู้รับสารเองก็มีองค์ประกอบที่สามารถช่วยให้การส่ือสารประสบความสำเร็จได้ อัน

ได้แก่ ทักษะในการส่ือสาร(Communication skill) อันประกอบด้วยการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนและยังรวมถึงการแสดงออกทางท่าทางและกริยา

ต่าง เช่นการใช้สายตา การย้ิม ท่าทางประกอบ และสัญลักษณ์ต่าง การฝึกฝนทักษะการส่ือสาร และรู้จักเลือกใช้ทักษะจะช่วยส่งผลให้ประสบความ

สำเร็จในการส่ือสารได้ทางหนึ่ง ถัดมาก็คือทัศนคติ(Attitude) การมีที่ดีทัศนคติที่ดีต่อการส่ือสาร ไม่ว่าจะเป็นต่อตนเอง ต่อเรื่องที่ทำการส่ือสาร หรือแม้

กระทั่งต่อช่องทางและตัวผู้รับสาร และในทางกลับกันทัศนคติของผู้รับสารที่มีต่อองค์ประกอบต่างๆก็สามารทำให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพได้ ในทาง

ตรงกันข้ามหากว่ามีทัศนคติที่ไม่ดีแล้วก็ย่อมทำให้เกิดความล้มเหลวได้เช่นกัน  นอกจากนี้ความรู้(Knowledge)ของตัวผู้ส่งสารและผู้รับสารเองก็มีผล

ต่อการส่ือสาร ทั้งความรู้ในเนื้อหาที่จะส่ือสาร ถ้าไม่รู้จริงก็ไม่สามารถส่ือสารให้ชัดเจนหรือทำให้ผู้รับสารเข้าใจได้ ผู้รับสารเองหากขาดความรู้ก็ไม่

สามารถทำความเข้าใจตัวสารได้  อีกด้านหนึ่งก็คือความรู้ในกระบวนการส่ือสาร ถ้าไม่รู้ในส่วนนี้ก็ไม่สามารถวางแผนทำการส่ือสารให้สำเร็จได้เช่นกัน 

ในด้านสุดท้ายก็คือ สถานภาพทางสังคมและวัฒนธรรม(Social and Culture) สถานภาพของตัวเองในสังคมเช่นตำแหน่งหรือหน้าที่การงาน จะมามีส่วน

กำหนดเนื้อหาและวิธีการในการส่ือสาร ด้านวัฒนธรรมความเช่ือ ค่านิยม วิถีทางในการดำเนินชีวิตก็จะมีส่วนในการกำหนดทัศนคติ ระบบความคิด 

ภาษา การแสดงออกในการส่ือสารด้วยเช่นกัน เช่นสังคมและวัฒนธรรมของเอเชียและยุโรปทำให้มีรูปแบบการส่ือสารที่ต่างกัน หรือแม้กระทั่งสังคม

เมืองกับสังคมชนบทก็มีความแตกต่างกัน:

 สาร(Message)  ตัวสารก็คือ เนื้อหา ข้อมูล หรือความคิดที่ถูกถ่ายทอดไปยังผู้รับสาร ซึ่งก็จะมีองค์ประกอบอยู่คือ  การเข้ารหัส(Code) จะเป็นกลุ่มของ

สัญลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ส่ือความหมาย  เนื้อหา (Content) ก็คือเนื้อหาสาระที่ถูกถ่ายทอดไปยังผู้รับสาร  และอีกส่วนหนึ่งก็คือ การจัด

สาร(Treatment) เป็นการเรียบเรียงรหัส และเนื้อหาให้ถูกต้อง เหมาะสม ได้ใจความ:

ช่องทาง(Channel)  ช่องทางและส่ือจะเป็นตัวเช่ือมผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าด้วยกัน การเลือใช้ส่ือสามารถเป็นตัวลดหรืเพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสารได้ 

ในการเลือกส่ือต้องพิจารณาถึงความสามารของส่ือในการนำสารไปสู่ประสาทสัมผัศหรือช่องทางในการรับสาร ซึ่งก็ได้แก่ การเห็น การได้ยิน การสัมผัส 

การได้กลิ่น การลิ้มรส:



การส่ือสารเชิงวัจนะหรือวัจนะภาษา (Verbal Communication) 
หมายถึงการส่ือสารด้วยการใช้ภาษาพูด หรือเขียนเป็นคำพูด 
ในการส่ือสาร:



การส่ือสารเชิงอวัจนะหรืออวัจนะภาษา (Non-Verbal Communication) 
หมายถึงการส่ือสารโดยใช้รหัสสัญญาณอย่างอ่ืน เช่น ภาษาท่าทาง การ

แสดงออกทางใบหน้า สายตา ตลอดจนถึงน้ำเสียง ระดับเสียง ความเร็ว

ในการพูด เป็นต้น:



โดยสรุปทฤษฎีเพื่อการส่ือสารก็คือ ทฤษฎีแนวปฏิบัติ (operational theory) 

หรือหลักวิชาทั้งมวลในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะการ

ส่ือสารมวลชนที่อาศัยหนังสือพิมพ์วิทยกระจายเสียง โทรทัศน์ ภาพยนตร์ 

และการส่ือสารธุรกิจที่มีการโฆษณา และการ ประชาสัมพันธ์เป็นหลักสา

ค ั ญ:


