
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ  

รหสั  3000-1101 

 

อาจารย์มาโนชน์  จติสาํโรง 
อาจารย์ประจาํ สาขาวชิาพืน้ฐานทั่วไป 





การส่ือสาร 

ภาษาที่ใช้ 

 ถ้อยคาํสาํนวน 

 ระดบัภาษา 



จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 มีความรู้ เข้าใจในการใช้ภาษาไทย 

 เลือกใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักการ 

     ใช้ภาษาและเหมาะสม 

 นําความรู้และทกัษะไปในชีวติประจาํวัน 

 เหน็คุณค่าและความสาํคัญของการใช้ภาษา 

 

 

 





1.  การส่ือสารหมายถงึอะไร 

ก. การนําเร่ืองราวผ่านไปสู่จุดมุ่งหมาย  

ข.  การนําความรู้สึกผ่านส่ือไปสู่จุดมุ่งหมาย 

ค.  การนําข้อเทจ็จริงผ่านส่ือไปสู่จุดมุ่งหมาย 

ง.  การนําความคดิเหน็ผ่านส่ือไปจุดมุ่งหมาย 



2. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการส่ือสาร 

ก.ถ่ายทอดวัฒนธรรม  

ข.เป็นผู้นําโลก  ผู้นําสังคม 

ค.เพื่อการดาํรงชีวติประจาํวัน 

ง. เพื่อสร้างความรอบรู้  เกดิโลกทศัน์ก้าวไกล 



3.ต้นกล้าอ่านหนังสือนวนิยายเร่ืองคู่กรรม ผู้ส่งสาร

คือใคร 
ก.ต้นกล้าผู้อ่านเร่ืองคู่กรรม  

ข.ผู้เขียนเร่ืองคู่กรรม 

ค.หนังสือนวนิยายเร่ืองคู่กรรม 

ง. สาํนักพมิพ์ที่พมิพ์หนังสือ 



4.  ข้อใดไม่ใช่วัจนภาษา 

ก.การไหว้  

ข.จดหมาย 

ค.ภาษาพดู 

ง. เคร่ืองหมายวรรคตอน 



5.  อวัจนภาษาประเภทสัมผัสภาษาคือข้อใด 

ก.การยิม้  

ข.การค้อน 

ค.การตวาด 

ง. การจับมือ 

 



6.  ข้อใดใช้คาํได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 

ก.พระทาํวัตรเช้าทุกวัน  

ข.สุนัขของฉันเป็นแผลที่ศีรษะ 

ค.พี่ชายของฉันจะบรรพชาพรุ่งนี ้

ง. พระสงฆ์กาํลังรับประทานอาหาร 



7.  ข้อใดใช้คาํถูกต้องที่สุด 

ก.ครูตรวจตราการบ้านของนักศกึษา  

ข.ครูตรวจสอบการบ้านของนักศกึษา 

ค.ครูตรวจตราเคร่ืองแต่งกายของนักศกึษา 

ง. ครูตรวจสอบเคร่ืองแต่งกายของนักศกึษา 



8.  ข้อใดมีความหมายตามตวั 

ก.แม่ค้าตาคม  

ข.ลิงทุกตัวหวัแหลม 

ค.ผู้ชายคนนัน้ปากหวาน 

ง. เธอเป็นคนหวัสูง ชอบใช้ของแพง 



9.  “ครูอบรมนักศกึษาหน้าเสาธง”  ใช้ภาษาระดบัใด 

ก. การนําเร่ืองราวผ่านไปสู่จุดมุ่งหมาย  

ข.  การนําความรู้สึกผ่านส่ือไปสู่จุดมุ่งหมาย 

ค.  การนําข้อเทจ็จริงผ่านส่ือไปสู่จุดมุ่งหมาย 

ง.  การนําความคดิเหน็ผ่านส่ือไปจุดมุ่งหมาย 



10.  “การสนทนาในห้องเรียน”  ใช้ภาษาระดบัใด 

ก. การนําเร่ืองราวผ่านไปสู่จุดมุ่งหมาย  

ข.  การนําความรู้สึกผ่านส่ือไปสู่จุดมุ่งหมาย 

ค.  การนําข้อเทจ็จริงผ่านส่ือไปสู่จุดมุ่งหมาย 

ง.  การนําความคดิเหน็ผ่านส่ือไปจุดมุ่งหมาย 



กจิกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 

1.  ก  2.  ข  3.  ข   4.  ก  5.  ง  

6.  ก  7.  ค  8.  ข  9.  ค  10. ค 



 การนําเร่ืองราวทัง้ข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็นและ

ความรู้สึก  ไปสู่จุดหมายปลายทาง โดยใช้เคร่ืองมือ  

จนกระทั่งเกดิกระบวนการรับรู้และตอบสนองตามมา 



ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับการส่ือสาร 

 การส่ือสาร  หมายถึง  การที่บุคคลสองฝ่ายมีการ

ติดต่อกันเพื่อบอกข้อมูลข่าวสาร  ความรู้สึกนึกคิด ซึ่ง

กันและกัน โดยอาศัยทัง้วัจนภาษา และอวัจนภาษาเป็น

ส่ือกลาง 



ประเภทของการส่ือสาร 

 วัจนภาษา ภาษาที่แสดงด้วยถ้อยคาํ 

 อวัจภาษา ภาษาที่แสดงออกด้วยอากัปกริิยา

   และส่ือแวดล้อม 

 



ภาษาที่ดใีนการส่ือสาร 

1.เข้าใจง่าย                                                            

2.สุภาพเหมาะแก่กาลเทศะและบุคคล                   

3.ถูกต้องตามหลักภาษา                                          

4.เป็นประโยคที่เรียงลาํดับได้ดี                             

วัจนภาษาที่ดีควรมีลักษณะดังนี ้



อวัจนภาษาที่ด ีควรมีลักษณะดงันี ้

1.การแสดงออกทางใบหน้าแววตา                          

2.อากัปกริิยาท่วงท่า การเคล่ือนไหวอวัยวะต่างๆ        

3.การใช้สายตา                                                         

4.การใช้นํา้เสียง                                                        

5.การแต่งกาย 





องค์ประกอบของการส่ือสาร 

1. ผู้ส่งสาร คือผู้ที่ ส่งข้อความไปยังอีกฝ่าย จะโดย

วธีิการพดูหรือการเขียน 

2.ผู้รับสาร  คือผู้ฟังหรือผู้อ่านสารที่ ผู้ส่งสารต้องการ

ส่ือให้ทราบ 



3.สาร  คือ เนือ้หาสาระที่ ผู้ ส่งสารแสดงออกมาด้วย

วิธีการพูด หรือการเขียน หรืองทางอวัจนภาษา เพื่อให้

ผู้รับสารสามารถรับรู้และเข้าใจความหมายได้ 



4. ส่ือ คือ สิ่งที่เป็นตัวกลางเพื่อช่วยให้เกดิความรู้ความ

เข้าใจกันได้ แบ่งเป็น 2 อย่าง คือ                                    

 -ส่ือภายนอก ได้แก่ โสตทศันูปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น   

  วทิยุ โทรศัพท์                                                                               

 -ส่ือภายใน ได้แก่ นํา้เสียง สีหน้า แววตา การ  

  เคล่ือนไหว  การแต่งกาย 



ประโยชน์ของการส่ือสาร 

1.เกิดการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสาร จากบุคคลสู่อีก

บุคคลหน่ึง  หรืออาศัยส่ือจากสิ่งพมิพ์ วิทยุ  โทรทัศน์ ทาํ

ให้เกดิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แพร่ขยายต่อไป 
2.สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นระหว่าง

บุคคลกับบุคคล หรือบุคคลกับองค์กร หรือระหว่าง

องค์กรกับองค์กร การส่ือสารถึงกันด้วยดีย่อมทําให้เกิด

ความเป็นมติรไมตรีต่อกัน 



คุณสมบัตขิองผู้ส่งสาร 

1. เป็นผู้ใช้ภาษาด ีคือ รู้จักเลือกใช้คาํทีม่ีความหมาย

ตรงตามความต้องการของตน รู้จักเรียบเรียงประโยคให้

ถูกต้องตามหลกัการใช้ภาษา  เข้าใจง่าย   ไม่สับสน          

1.เป็นผู้ใช้ภาษาดี คือ รู้จักเลือกใช้คําที่ มีความหมาย

ตรงตามความต้องการของตน รู้จักเรียบเรียงประโยคให้

ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา  เข้าใจง่าย   ไม่สับสน          

2.เป็นผู้รู้มารยาท  คือรู้จักเลือกส่ือสารให้เหมาะกับ

กาลเทศะและบุคคล ผู้ส่งสารควรรู้ว่าเร่ืองใดควรพูด 

เร่ืองใดไม่ควรพดู 



3.เป็นผู้มีจติวทิยา คือ ก่อนพดูควรพจิารณาว่าเร่ืองที่จะ

พดู ควรส่ือสารอย่างไร  ควรพดูตรง ๆ หรือทางอ้อม    

4.เป็นผู้รู้ข้อมูลจริง คือ เม่ือต้องการส่งสารเก่ียวกับ

เร่ืองใด ต้องแน่ใจว่าข้อมูลนัน้เป็นเร่ืองจริง ถูกต้อง 

5.เป็นผู้มีใจเป็นธรรม ไม่มีอคติ หรือลําเอียงต่อ

เร่ืองราวที่ส่ือสารออกไป 



6.เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี คือ มีท่าทีเป็นมิตรไมตรี

กับผู้อ่ืน เป็นคนอัธยาศัยดี   

7.เป็นผู้มีไหวพริบปฏิภาณดี คือ สารมารถแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าได้อย่างฉับไวและไม่เกดิการเสียหาย  



คุณสมบัตขิองผู้รับสาร 

1.เป็นผู้มีสตม่ัินคง  มีความตัง้ใจขณะรับสาร            

2.เป็นผู้ที่มีทกัษะในการรับสาร คือสามารถอ่านหรือ

ฟังสารต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว รับรู้ความหมาย

ของสารได้เร็ว                                                                

3.เป็นผู้มีวจิารณญาณ คือ เม่ือฟังแล้วต้องนําไปคดิ

พจิารณาไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อนว่า สาร นัน้มี

ความน่าเช่ือถือมากน้อยเพยีงใด 



4.เป็นผู้มีใจกว้าง คือ ยอมรับฟังความคดิเหน็ของผู้อ่ืน

เคารพในความคดิของผู้อ่ืน 

5.เป็นผู้มีใจเป็นธรรมไม่เอนเอียงไปทางใดทางหน่ึง 

ไม่โอนอ่อนไปในทางชักจูงหรือโน้มน้าวของใคร

โดยง่าย 



ระดับภาษา คือ การใช้

ภาษาพดูหรือภาษาเขียน

ในโอกาสท่ีแตกตา่ง หรือ

ใช้กบัผู้ รับสารแตล่ะ

บคุคลยอ่มมีการใช้ภาษา

ท่ีแตกตา่งกนัไป 

  

 

 



  ทางการ  

  กึ่งทางการ 

 ไม่เป็นทางการ 

  

 

 



ปาฐกถา โอวาท คาํปราศรัย 

การกล่าวในที่ประชุม ข้อเขียนเชิงวชิาการ 

จดหมายราชการ  ประกาศทางราชการ 

ความเรียบทางวชิาการ ฯลฯ 

ระดบัทางการ 



ระดบักึ่งทางการ 

 คาํสนทนา  คาํอภปิราย 

 ข่าวสาร  จดหมายกจิธุระ 

 ข้อเขียน  บทละคร 

 บทบรรยาย    



ระดบัไม่เป็นทางการ 

 ภาษาถิ่น 

 คาํสแลง 

 จดหมายส่วนตัว 

 ข้อความส่วนตัว 

 รายงานข่าวบันเทงิ 



ตัวอย่างการเปรียบเทยีบการใช้ภาษา 
ข้อความที่ 1  
ภาษาปาก: ผีสางข้าไม่กลัวอีกอย่างผีมันไม่หลอกคนในป่าช้า 
ภาษาระดบักึ่งทางการ   :ข้าไม่เคยกลัวผี  และอีกอย่างหน่ึงผีมัน

จะไม่หลอกคนในป่าช้า 
ภาษาระดบัทางการ  :ข้าพเจ้าไม่เคยกลัวผี  และอีกประการหน่ึง

ข้าพเจ้าเช่ือว่าผีย่อมไม่หลอกคนในป่าช้า 
 



ตัวอย่างการเปรียบเทยีบการใช้ภาษา 
ข้อความที่ 2 
ภาษาปาก : กระทาชายนายนัน้เดนิกะปลกกะเปลีย้ขึน้มาบน

โรงพกั 
ภาษาระดบักึ่งทางการ : ชายคนนัน้เดนิกะปลกกะเปลีย้ขึน้มาบน

โรงพกั 
ภาษาระดบัทางการ : ผู้ชายคนนัน้เดนิขึน้มาบนสถานีตาํรวจด้วย

กริิยาของคนที่หมดแรง 
 



หลักการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามระดบัภาษา 
การใช้ภาษาระดบัใดในการส่ือสารจงึจะเหมาะสมนัน้               

ควรพจิารณาดงันี ้

1.สัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

2. กาลเทศะ 

3. เนือ้ของสาระ 

4. วิธีการส่ือสาร 
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