
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ  

รหัส  3000-1101 

 

อาจารย์สุจิลา  สุขคล้าย 

สาขาวชิาพืน้ฐานทัว่ไป 

 



จุดประสงค์รายวชิา 

1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการเรียบเรียง 

  ถ้อยคาํในการส่ือสารได้ถกูต้อง 

2. เพ่ือให้ใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการส่ือสาร   

อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้เหน็คณุค่าและความงามของภาษาไทย 



มาตรฐานรายวชิา 

1. เขียนประโยคเพ่ือส่ือสารได้ตรงตามความ
 ต้องการในโอกาสต่างๆ 

2. ใช้วิจารณญาณในการเลือกถ้อยคาํ  สาํนวน 
โวหาร  ในการรบัสารและส่งสาร 

3. ประเมินคณุค่าวรรณคดีท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรม
ไทย และนําไปใช้ในชีวิตและงานอาชีพ 



คาํอธิบายรายวชิา 
  ศึกษาและฝึกทกัษะการใช้ประโยคตาม

เจตนาของการส่ือสาร การวิเคราะห ์
สงัเคราะห ์วิจารณ์ ประเมินค่าส่ิงท่ีได้จากการ
อ่าน  การฟัง และการด ู การเขียนแสดง
ทรรศนะ  การเขียนบนัทึกท่ีจาํเป็นในงาน
อาชีพ  การเขียนโน้มน้าวใจ  การเขียนบนัทึก
บทประพนัธท่ี์เก่ียวข้องกบังานอาชีพ   การ
เขียนโน้มน้าวใจ  



 การเขียนบทประพนัธท่ี์เก่ียวข้องกบังาน

อาชีพ   การพดูในท่ีประชมุชน และในงาน

ของสงัคม  การศึกษาวรรณคดี   และ

วรรณคดีท่ีเสริมสร้างและส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรมของชาติ 



บทที ่1  ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบัการส่ือสาร 

การส่ือสาร  หมายถงึ  การทีบุ่คคลสองฝ่ายมีการติดต่อกนั

เพ่ือบอกข้อมูลข่าวสาร  ความรู้สึกนึกคดิ ซ่ึงกนัและกนั 

โดยอาศัยทั้งวจันภาษา และอวจันภาษาเป็นส่ือกลาง 

 

 



วจันภาษา  คือ ภาษาพูดและภาษาเขียนทีท่ั้งสองฝ่าย

สามารถเข้าใจความหมายได้ 

อวจันภาษา  คือ ภาษาท่าทาง  อากปักริิยาต่างๆ ทีแ่สดง

ออกมาขณะส่ือสาร เช่น สีหน้า แววตา  นํา้เสียง  การ

เคล่ือนไหว ตั้งแต่หัวจรดเท้า เรียกอกีอย่างว่า ภาษากาย 

การส่ือสารเป็นพฤติกรรมของมนุษย์  เพราะมนุษย์ต้อง

อยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่ม ต้องพึง่พาอาศัยซ่ึงกนัและกนั หาก

ไม่ส่ือสารให้เข้าใจตรงกนั อาจทาํให้เกดิการเข้าใจผดิและ

เกดิผลเสียหาย 



ประโยชน์ของการส่ือสาร 

1.   เกดิการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสาร จากบุคคลสู่อกี

บุคคลหน่ึง  หรืออาศัยส่ือจากส่ิงพมิพ์ วทิยุ  โทรทศัน์ 

ทาํให้เกดิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แพร่ขยายต่อไป 

2.  สร้างสัมพนัธภาพทีด่รีะหว่างกนั  ไม่ว่าจะเป็น

ระหว่างบุคคลกบับุคคล หรือบุคคลกบัองค์กร หรือ

ระหว่างองค์กรกบัองค์กร การส่ือสารถงึกนัด้วยดย่ีอมทาํ

ให้เกดิความเป็นมิตรไมตรีต่อกนั 



องค์ประกอบของการส่ือสาร 

1.   ผู้ส่งสาร คือผู้ทีส่่งข้อความไปยงัอกีฝ่าย จะโดย

 วธีิการพูดหรือการเขียน 

2. ผู้รับสาร  คือผู้ฟังหรือผู้อ่านสารทีผู้่ส่งสาร

 ต้องการส่ือให้ทราบ 



3. สาร  คือ เน้ือหาสาระทีผู้่ส่งสารแสดงออกมา ด้วย

 วธีิการพูด หรือการเขียน หรืองทางอวจันภาษา 

 เพ่ือให้ผู้รับสารสามารถรับรู้และเข้าใจความหมายได้ 

4. ส่ือ  คือ ส่ิงทีเ่ป็นตัวกลางเพ่ือช่วยให้เกดิความรู้ ความ

เข้าใจกนัได้ แบ่งเป็น 2 อย่าง คือ                                    

 - ส่ือภายนอก ได้แก่ โสตทศันูปกรณ์ต่าง ๆ 

  เช่น วทิยุ โทรศัพท์                                           

 - ส่ือภายใน ได้แก่ นํา้เสียง สีหน้า แววตา การ

  เคล่ือนไหว  การแต่งกาย 



คุณสมบัติของผู้ส่งสาร 

1. เป็นผู้ใช้ภาษาด ีคือ รู้จักเลือกใช้คาํทีม่ีความหมาย

ตรงตามความต้องการของตน รู้จักเรียบเรียงประโยคให้

ถูกต้องตามหลกัการใช้ภาษา  เข้าใจง่าย   ไม่สับสน          

2. เป็นผู้รู้มารยาท  คือรู้จักเลือกส่ือสารให้เหมาะกบั

กาลเทศะและบุคคล ผู้ส่งสารควรรู้ว่าเร่ืองใดควรพูด 

เร่ืองใดไม่ควรพูด 



3.เป็นผู้มีจิตวทิยา คือ ก่อนพูดควรพจิารณาว่าเร่ืองทีจ่ะ

พูด ควรส่ือสารอย่างไร  ควรพูดตรง ๆ หรือทางอ้อม    

4. เป็นผู้รู้ข้อมูลจริง คือ เม่ือต้องการส่งสารเกีย่วกบัเร่ือง

ใด ต้องแน่ใจว่าข้อมูลน้ันเป็นเร่ืองจริง ถูกต้อง  

5. เป็นผู้มีใจเป็นธรรม ไม่มีอคติ หรือลาํเอยีงต่อเร่ืองราว

ทีส่ื่อสารออกไป 



6.เป็นผู้มมีนุษยสัมพนัธ์ด ีคือ มีท่าทเีป็นมติรไมตรีกบั

ผู้อ่ืน เป็นคนอธัยาศัยด ี  

7.เป็นผู้มีไหวพริบปฏิภาณด ีคือ สารมารถแก้ปัญหา

เฉพาะหน้าได้อย่างฉับไวและไม่เกดิการเสียหาย  



คุณสมบัตขิองผู้รับสาร 

1. เป็นผู้มีสติมั่นคง  มีความตั้งใจขณะรับสาร            

2. เป็นผู้ทีม่ีทกัษะในการรับสาร คือสามารถอ่าน

 หรือฟังสารต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว รับรู้

 ความหมายของสารได้เร็ว                                    

3. เป็นผู้มีวจิารณญาณ คือ เม่ือฟังแล้วต้องนําไป

 คดิพจิารณาไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อนว่า สาร

 น้ันมีความน่าเช่ือถือมากน้อยเพยีงใด 



4.เป็นผู้มีใจกว้าง คือ ยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้อ่ืน 

เคารพในความคดิของผู้อ่ืน 

5.เป็นผู้มีใจเป็นธรรม  ไม่เอนเอยีงไปทางใดทางหน่ึง 

ไม่โอนอ่อนไปในทางชักจูงหรือโน้มน้าวของใคร

โดยง่าย 



ภาษาทีด่ใีนการส่ือสาร 

1. เข้าใจง่าย                                                            

2. สุภาพเหมาะแก่กาลเทศะและบุคคล                   

3. ถูกต้องตามหลกัภาษา                                          

4. เป็นประโยคทีเ่รียงลาํดบัได้ด ี                            

วจันภาษาทีด่คีวรมลีกัษณะดงันี ้



อวจันภาษาทีด่ ีควรมลีกัษณะดงันี ้

1. การแสดงออกทางใบหน้า  แววตา                          

2. อากปักริิยาท่วงท่า การเคล่ือนไหวอวยัวะต่างๆ    

3. การใช้สายตา                                                         

4. การใช้นํา้เสียง                                                        

5. การแต่งกาย 



บทที ่ 2  การใช้ประโยคเพ่ือการส่ือสาร 

การวเิคราะห์ประโยค หมายถงึ การแยกประโยค

ออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือให้เข้าใจความหมายของประโยค

น้ันได้ดยีิง่ขึน้ ว่าคาํแต่ละคาํน้ันทาํหน้าทีเ่ป็นส่วนใด

ของประโยค  



การวเิคราะห์ประโยคตามโครงสร้างของประโยค 

โครงสร้างของประโยคในภาษาไทย มี 3 แบบ คือ     

- ประโยคความเดยีว                                         

- ประโยคความรวม                                                

- ประโยคความซ้อน 



ประโยคความเดยีว เรียกอีกอย่างว่า

เอกรรถประโยค 

คือ ประโยคทีม่ีใจความเพยีงอย่างเดยีว โครงสร้างของ

ประโยคจะประกอบด้วย ประธาน   และกริยา ซ่ึงจะมี

ส่วนขยายของประธาน หรือของกริยา หรือไม่มีกไ็ด้    

ถ้ามีส่วนขยายเพิม่เข้ามา ส่วนขยายน้ันจะต้องเป็นคาํ

หรือกลุ่มคาํเท่าน้ัน จะเป็นประโยคไม่ได้                    

ประโยคใน  1ประโยค จะประกอบไปด้วยอย่างน้อย       

2  ส่วน คือ  ประธาน  และ กริยา 



ตวัอย่างประโยค 2 ส่วน 

ประโยค  2 ส่วน คือประโยคทีไ่ม่ต้องมีกรรมมารองรับ

ประโยคน้ันกส็มบูรณ์ได้  เราเรียกประโยค 2 ส่วนนีว่้า   

อกรรมกริยา   เช่น                                                          

- นกบิน                                                                       

- ฟ้าร้อง                                                                    

- ไก่ขัน 

ประธาน กริยา 

นก บิน 

ฟ้า ร้อง 

ไก่ ขนั 



ตวัอย่างประโยค 2 ส่วน ท่ีมีส่วนขยาย 

- นกนางแอ่นบินสูง          -  ฟ้าร้องเสียงดงั                                                   

- ไก่ฟ้าขันเพราะ 

ประธาน ขยายประธาน กริยา ขยายกริยา 

นก นางแอ่น บิน สูง 

ฟ้า --- ร้อง เสียงดงั 

ไก่ ฟ้า ขัน เพราะ 



ประโยค  3  ส่วน 

คือประโยคทีต้่องมีกรรมมารองรับ     ประโยคจึงจะ

สมบูรณ์ ประโยคทีต้่องมีกรรมมารองรับเราเรียกว่า 

สกรรมกริยา  เช่น 

- แมวกนิปลา                                                                                                          

- อาจารย์ตีนักเรียน                                                                                                

- กบกนิแมลง 

ประธาน กริยา กรรม 

แมว กนิ ปลา 

อาจารย์ ต ี นักเรียน 

กบ กนิ แมลง 



ประโยค  3  ส่วน ทีม่ส่ีวนขยาย 

- แมวดาํกนิปลาในครัว                                                    

- อาจารย์ฐิดารัตน์ตนัีกเรียนทีม่าสายหน้าช้ันเรียน                       

- กบกนิแมลงเคราะห์ร้าย 

ประธาน ขยาย

ประธาน 

กริยา กรรม ขยายกรรม ขยายกริยา 

แมว ดาํ กนิ ปลา --- ในครัว 

อาจารย์ รัตนา ต ี นักเรียน ทีม่าสาย หน้าช้ันเรียน 

กบ --- กนิ แมลง เคราะห์ร้าย --- 



ประโยคความรวม เรียกอกีอย่างว่า          

อเนกรรถประโยค 

หมายถงึ ประโยคความเดยีวตั้งแต่ 2 ประโยคขึน้ไปที่

สัมพนัธ์กนัมารวมกนัให้เป็นประโยคเดยีวโดยมี

คาํสันธานเช่ือม  มี 4 ชนิดคือ                                            

1. ประโยคความรวมทีม่ีใจความคล้อยตามกนั เช่น  

 *  ฉันทาํการบ้านเสร็จแล้ว   *  ฉันเข้านอน             

เม่ือรวมประโยคจะได้                                                       

-- เมื่อฉันทาํการบ้านเสร็จแล้ว ฉันจึงเข้านอน 



2. ประโยคความรวมทีใ่จความขัดแย้งกนั   เช่น           

*  พอลล่าชอบกนิแซนวชิ   *  คาํหล้าชอบกนิส้มตํา              

เม่ือรวมประโยคแล้วกจ็ะได้                                                 

*พอลล่าชอบกนิแซนวชิ แต่ คาํหล้าชอบกนิส้มตํา                                                                                   

หรือ  กว่าถัว่จะสุกงา ก ็ไหม้ 

http://www.foodandbakery.com/images3/bb/ecard/bakery13_1024x768.jpg


3. ประโยคความรวมทีม่ใีจความให้เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง  

จะมคีาํว่า หรือ มฉิะน้ัน  ไม่เช่นน้ัน  เป็นตวัเช่ือม  เช่น         

*  เธอจะกนิข้าว   *  เธอจะกนิขนม   เม่ือรวมกนัแล้วจะได้   

-- เธอจะกนิข้าว หรือ กนิขนม       หรือ                             

*  เธอต้องตตีวัออกห่างจากเขา    *  เธอจะเดือดร้อน             

เม่ือรวมประโยคแล้วจะได้                                                      

-- เธอต้องตตีวัออกห่างจากเขา ไม่เช่นน้ันเธอจะเดือดร้อน 
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