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ความสําคัญของการส่ือสาร 

 การสื่อสารเป�นปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต  มนุษย�จําเป�นต องติดต!อสื่อสารกันอยู!ตลอดเวลา  การ
สื่อสารจึงเป�นปจจัยสําคัญอย!างหนึ่งนอกเหนือจากปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย�  การสื่อสารมี
บทบาทสําคัญต!อการดําเนินชีวิตของมนุษย�มาก  การสื่อสารมีความสําคัญอย!างยิ่งในปจจุบัน ซ่ึงได ชื่อว!าเป�น
ยุคโลกาภิวัตน� เป�นยุคของข อมูลข!าวสาร  การสื่อสารมีประโยชน�ท้ังในแง!บุคคลและสังคม การสื่อสารทําให คน
มีความรู และโลกทัศน�ท่ีกว างขวางข้ึน  การสื่อสารเป�นกระบวนการท่ีทําให สังคม เจริญก าวหน าอย!างไม!หยุดยั้ง
ทําให มนุษย�สามารถสืบทอดพัฒนา เรียนรู  และรับรู วัฒนธรรมของตนเองและสังคมได การสื่อสารเป�นปจจัย
สําคัญในการพัฒนาประเทศ  สร างสรรค�ความเจริญก าวหน าแก!ชุมชน และสังคมในทุกด านก!อให เกิดการ
ประสานสัมพันธ�กันระหว!างบุคคลและสังคม  หากเกิดการสื่อสารท่ีผิดพลาดจะทําให เกิดความเสียหายตามมา
และอาจก!อให เกิดปญหาปานปลาย 

องค�ประกอบของการส่ือสาร 
1.  ผู ส!งสารหรือแหล!งสารหมายถึง บุคคล กลุ!มบุคคล หรือ หน!วยงานท่ีทําหน าท่ีในการส!งสาร หรือ

เป�นแหล!งกําเนิดสาร ท่ีเป�นผู เริ่มต นส!งสารด วยการแปลสารนั้นให อยู!ในรูปของสัญลักษณ�ท่ีมนุษย�สร างข้ึนแทน
ความคิด ได แก! ภาษาและอากัปกิริยาต!าง ๆ เพ่ือสื่อสารความคิด  ความรู สึก ข!าวสาร ความต องการและ
วัตถุประสงค�ของตนไปยังผู รับสารด วยวิธีการใด ๆ หรือส!งผ!านช!องทางใดก็ตาม  จะโดยต้ังใจหรือไม!ตั้งใจก็ตาม
เช!น  ผู พูด  ผู เขียน  กวี  ศิลป<น นักจัดรายการวิทยุ  โฆษกรัฐบาล  องค�การ  สถาบัน  สถานี
วิทยุกระจายเสียง  สถานีวิทยุโทรทัศน�   กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ�  หน!วยงานของรัฐ  บริษัท  สถาบัน
สื่อมวลชน  เป�นต น 

คุณสมบัติของผู ส!งสาร 
1. เป�นผู ท่ีมีเจตนาแน!ชัดท่ีจะให ผู อ่ืนรับรู จุดประสงค�ของตนในการส!งสาร แสดงความคิดเห็น  

หรือวิจารณ� ฯลฯ  
          2. เป�นผู ท่ีมีความรู  ความเข าใจในเนื้อหาของสารท่ีต องการจะสื่อออกไปเป�นอย!างดี            
        3. เป�นผู ท่ีมีบุคลิกลักษณะท่ีดี มีความน!าเชื่อถือ แคล!วคล!องเป<ดเผยจริงใจ และมีความ
รับผิดชอบ  ในฐานะเป�นผู ส!งสาร 
         4. เป�นผู ท่ีสามารถเข าใจความพร อมและความสามารถในการรับสารของผู รับสาร  

5. เป�นผู รู จักเลือกใช กลวิธีท่ีเหมาะสมในการส!งสารหรือนําเสนอสาร    
2. สาร หมายถึง  เรื่องราวท่ีมีความหมาย หรือสิ่งต!าง ๆ ท่ีอาจอยู!ในรูปของข อมูล ความรู  ความคิด 

ความต องการ อารมณ� ฯลฯซ่ึงถ!ายทอดจากผู ส!งสารไปยังผู รับสารให ได รับรู  และแสดงออกมาโดยอาศัยภาษา
หรือสัญลักษณ�ใด ๆ  ท่ีสามารถทําให เกิดการรับรู ร!วมกันได   เช!น  ข อความท่ีพูด  ข อความท่ีเขียน  บทเพลงท่ี
ร อง  รูปท่ีวาด  เรื่องราวท่ีอ!าน  ท!าทางท่ีสื่อความหมาย  เป�นต น 

 
 

 



2.1  รหัสสารได แก! ภาษา สัญลักษณ� หรือสัญญาณท่ีมนุษย�ใช เพ่ือแสดงออกแทนความรู   
ความคิดอารมณ� หรือความรู สึกต!าง ๆ   

2.2  เนื้อหาของสาร  หมายถึง บรรดาความรู  ความคิดและประสบการณ�ท่ีผู ส!งสารต องการ 
จะถ!ายทอดเพ่ือการรับรู ร!วมกัน แลกเปลี่ยนเพ่ือความเข าใจร!วมกันหรือโต ตอบกัน  

2.3  การจัดสาร  หมายถึง การรวบรวมเนื้อหาของสาร แล วนํามาเรียบเรียงให เป�นไปอย!างมี 
ระบบเพ่ือให ได ใจความตามเนื้อหา ท่ีต องการด วยการเลือก ใช รหัสสารท่ีเหมาะสม  

3.  สื่อหรือช!องทาง เป�นองค�ประกอบท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งในการสื่อสาร  หมายถึง  สิ่งท่ีเป�น
พาหนะของสาร  ทําหน าท่ีนําสารจากผู ส!งสารไปยังผู รับสาร   ผู ส!งสารต องอาศัยสื่อหรือช!องทางทําหน าท่ีนํา
สารไปสู!ผู รับสาร   

4.  ผู รับสาร  หมายถึง บุคคล กลุ!มบุคคล หรือมวลชนท่ีรับเรื่องราวข!าวสาร  
จากผู ส!งสาร   และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ต!อผู ส!งสาร  หรือส!งสารต!อไปถึงผู รับสารคนอ่ืน ๆ 
ตามจุดมุ!งหมายของผู ส!งสาร   เช!น   ผู เข าร!วมประชุม   ผู ฟงรายการวิทยุ   กลุ!มผู ฟงการอภิปราย  ผู อ!าน
บทความจากหนังสือพิมพ�  เป�นต น 

 
อุปสรรคในการส่ือสาร 

อุปสรรคในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งท่ีทําให การสื่อสารไม!บรรลุตามวัตถุประสงค� ของผู สื่อสาร และ
ผู รับสาร   อุปสรรคในการสื่อสารอาจเกิดข้ึนได ทุกข้ันตอนของกระบวนการสื่อสาร ดังนั้นอุปสรรค ในการ
สื่อสารจากองค�ประกอบต!าง ๆ ดังนี้ 

1. อุปสรรคท่ีเกิดจากผู ส!งสาร 
1.1  ผู ส!งสารขาดความรู ความเข าใจและข อมูลเก่ียวกับสารท่ีต องการจะสื่อ  
1.2  ผู ส!งสารใช วิธีการถ!ายทอดและการนําเสนอท่ีไม!เหมาะสม  
1.3  ผู ส!งสารไม!มีบุคลิกภาพท่ีไม!ดี และไม!เหมาะสม  
1.4  ผู ส!งสารมีทัศนคติท่ีไม!ดีต!อการส!งสาร  
1.5  ผู ส!งสารขาดความพร อมในการส!งสาร  
1.6  ผู ส!งสารมีความบกพร!องในการวิเคราะห�ผู รับสาร 



 
2.อุปสรรคท่ีเกิดจากสาร 
2.1  สารไม!เหมาะสมกับผู รับสาร อาจยากหรือง!ายเกินไป  

             2.2  สารขาดการจัดลําดับท่ีดี สลับซับซ อน ขาดความชัดเจน  
             2.3  สารมีรูปแบบแปลกใหม!ยากต!อความเข าใจ  
             2.4  สารท่ีใช ภาษาคลุมเครือ ขาดความชัดเจน  

3.อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากสื่อหรือช!องทางสื่อสาร 
3.1  การใช สื่อไม!เหมาะสมกับสารท่ีต องการนําเสนอ  
3.2  การใช สื่อท่ีไม!มีประสิทธิภาพท่ีดี  
   3.3  การใช ภาษาท่ีไม!เหมาะสมกับระดับของการสื่อสาร  
4.อุปสรรคท่ีเกิดจากผู รับสาร 
4.1  ขาดความรู ในสารท่ีจะรับ  

             4.2  ขาดความพร อมท่ีจะรับสาร  
             4.3  ผู รับสารมีทัศนคติท่ีไม!ดีต!อผู ส!งสาร  
             4.4  ผู รับสารมีทัศนคติท่ีไม!ดีต!อสาร  
              4.5  ผู รับสารมีความคาดหวังในการสื่อสารสูงเกินไป  

 


