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1การใชภาษาเพื�อการสื�อสาร

สาระสําคัญของการเรียนรู  

การสื�อสารนบัเปนปจจยัสาํคญัทีช่วยใหมนษุยสามารถตดิตอถายทอดเรื�องราว ตลอดจนสบืทอด
วฒันธรรมกันมาไดอยางตอเนื�อง  ในสวนของภาษาไทยซึง่นบัไดวาเปนภาษาประจําชาตแิละอกีทัง้ยงั
เปนภาษาทีม่คีวามเปนอตัลกัษณสงู การใชภาษาไทยในการสื�อสารจงึจาํเปนตองเขาใจถงึหลกัภาษาที่
ถูกตองเพื�อกอใหเกิดประโยชนตอการศึกษาเรียนรู ตลอดจนสามารถนําไปใช ในการประกอบอาชีพ
ได 

สมรรถนะยอย
• บอกความหมายและความสําคัญของการสื�อสารได
• บอกองคประกอบและประเภทของการสื�อสารได
• อธิบายอุปสรรคในการสื�อสารได
• บอกความหมายของการใชภาษาไทยเพื�อการสื�อสารได
• อธิบายสภาพปญหาการใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันได
• อธิบายลักษณะสําคัญของภาษาไทยได
• เลือกใชถอยคําและสํานวนไทยไดอยางถูกตอง
• เลือกใชระดับของภาษาไทยในการสื�อสารได

เนื้อหาการเรียนรู
• ความหมายของการสื�อสาร
• ความสําคัญของการสื�อสาร
• องคประกอบของการสื�อสาร
• การจําแนกประเภทของการสื�อสาร
• วัตถุประสงคของการสื�อสาร
• อุปสรรคในการสื�อสาร
• ความหมายของการใชภาษาไทยเพื�อการสื�อสาร
• สภาพปญหาการใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน
• ลักษณะสําคัญของภาษาไทย
• การใชถอยคําและสํานวนไทย
• ระดับของภาษาไทยในการสื�อสาร
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บทน�ำ

การสื่อสารนบัเป็นปัจจยัส�าคญัทีช่่วยให้มนษุย์สามารถตดิต่อถ่ายทอดเรื่องราว ตลอดจนสบืทอด

วัฒนธรรมกนัมาได้อย่างต่อเนื่อง โดยพืน้ฐานนัน้การสื่อสารด้วยภาษาเป็นกระบวนการทีช่่วยให้มนษุย์

สื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยการพูด การเขียน หรือการแสดงออกทางกาย 

ในส่วนของภาษาไทยซึ่งนับได้ว่าเป็นภาษาประจ�าชาติและอีกทั้งยังเป็นภาษาที่มีความเป็น

อัตลักษณ์สูง การใช้ภาษาไทยในการสื่อสารจึงจ�าเป็นต้องเข้าใจถึงหลักภาษาที่ถูกต้องเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนสามารถน�าไปใช้ ในการประกอบอาชีพได้

ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรสื่อสำร

ควำมหมำยของกำรสื่อสำร
ในความหมายของค�าว่า “การสื่อสาร” ได้มีทั้งผู้รู้ ตลอดจนนักวิชาการ ได้ ให้ความหมายไว้

หลากหลายดังนี้

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 :116) ได้ ให้ความหมายของค�าว่า 
“การสื่อสารว่า เป็นค�านาม (น.) วิธีการน�าถ้อยค�า ข้อความ หรือหนังสือ เป็นต้น จากบุคคลหนึ่ง 
หรือสถานที่หนึ่ง ไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรืออีกสถานที่หนึ่ง”

ปรมะ สตะเวทิน (2546 : 7) กล่าวว่า การสื่อสารคือ กระบวนการของการถ่ายทอดสาร 
(Message) จากบุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ส่งสาร (Source) ไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า 
ผู้รับสาร (Receiver) โดยผ่านสื่อ (Channel)

จากความหมายข้างต้น ท�าให้สรุปได้ว่า “การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดสาร 
(Message) จากฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ส่งสาร (Sender) ผ่านไปยังผู้รับสาร (Reciever) โดยผ่านสื่อ
หรือช่องทาง (Media or Chanel) ที่หลากหลาย”

ควำมส�ำคัญของกำรสื่อสำร
จากความหมายของการสื่อสารข้างต้น ท�าให้ทราบได้ว่าการสื่อสารนั้นมีความส�าคัญต่อมนุษย์

เป็นอย่างยิ่ง สามารถแบ่งเป็นข้อๆ ดังนี้

1. ควำมส�ำคัญต่อสังคม เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน จ�าเป็นที่จะต้องมีการตกลง

ท�าความเข้าใจ และสร้างระเบยีบของสงัคมเพื่อให้อยู่ร่วมกนัได้อย่างสงบสขุ ซึง่การทีจ่ะให้แต่ละคน

ยอมรับในกฎกติกาที่ตั้งขึ้น จ�าเป็นต้องมีการสื่อสารระหว่างกัน
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2. ความส�าคัญต่อชีวิตประจ�าวัน มนุษย์เราต้องสื่อสารอยู่ตลอดเวลา ทั้งการสื่อสารระหว่าง

ครอบครัว บุคคล กลุ่มบุคคล หากไม่ได้ออกไปพบปะกับบุคคลใด มนุษย์เราก็ยังมีการสื่อสารที่ท�าอยู่

ตลอดเรียกว่า “การสื่อสารภายในบุคคล (Intrapersonal Communication)” เช่น การคิด วิเคราะห์ 

วางแผน ฯลฯ

3. ความส�าคัญต่อธุรกิจอุตสาหกรรม ในด้านธุรกิจอุตสาหกรรมทุกประเภท ย่อมต้องการ

สื่อสารในด้านต่างๆ เพื่อท�าให้ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาสินค้า 

การประชาสัมพนัธ์ การบรหิารตดิต่อประสานงาน การฝึกอบรมพนกังาน การใช้เครื่องมอืส่ือสาร ฯลฯ

4. ความส�าคัญต่อระบบการเมืองการปกครอง การสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน

เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือข้อกฎหมายต่างๆ ที่ได้ร่างขึ้นมา จะเห็นได้ว่ารัฐบาลจะ

มีโฆษกรัฐบาลเพื่อแถลงการท�างานตลอดจนผลงาน เพื่อให้ประชาชนทราบและร่วมพัฒนาประเทศ 

ไปในแนวทางเดียวกัน 

5. ความส�าคัญระหว่างประเทศ การด�าเนินความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนการแถลง

นโยบายการเมืองก็จะต้องมีผู้ที่สามารถจัดการด้านการสื่อสารให้เหมาะสมและสอดคล้อง ซึ่งก็คือ 

กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตต่างๆ 

องค์ประกอบของการสื่อสาร
การสื่อสารให้ประสบความส�าเร็จนั้นนอกจากจะมีผู้พูดและผู้ฟังแล้ว ยังต้องมีองค์ประกอบ 

อื่นๆ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของการสื่อสาร ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ส่วนดังนี้

1. ผู้ส่งสาร (Sender) คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้เริ่มต้นการติดต่อสื่อสาร ผู้ส่งสารที่

ดีควรมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการสื่อสาร มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ประสงค์จะถ่ายทอดไปยัง

ผู้รับสาร ควรเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับเรื่อง โอกาส และความสามารถของผู้รับสาร

2. สาร (Message) คือ เรื่องราวหรือข้อความที่ผู้ส่งสารต้องการถ่ายทอดให้ผู้รับสารได้รับรู้ 

ซึง่อยู่ในรปูภาษาหรอืสญัลกัษณ์ทีส่ามารถสื่อความหมายได้เข้าใจตรงกนั ทัง้นีอ้าจจะรวมถงึข้อเสนอ 

บทสรุป และความคิดเห็นต่างๆ ที่ผู้ส่งสารแสดงออกมาในสารนั้นๆ

3. สื่อหรือช่องทางส่งสาร (Media or Channel) คือ สิ่งที่ท�าหน้าที่น�าสารไปยังผู้รับสาร 

โดย สวนิต ยมาภัย. (2546:11-12) ได้จ�าแนกประเภทของสื่อที่มนุษย์ใช้ ในการสื่อสารออกเป็น 5 

ประเภท ในตารางที่ 1.1 ในหน้าที่ 16
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ตำรำงที่ 1.1 สื่อหรือช่องทางที่มนุษย์ใช้ ในการสื่อสาร

ประเภทที่ สื่อหรือช่องทำงส่งสำร ตัวอย่ำง

1 สื่อบุคคลหรือสื่อมนุษย์ โฆษก ผู้เล่านิทาน ตัวแทนเจรจา บุรุษไปรษณีย์ 
พ่อสื่อ แม่สื่อ ผู้สื่อข่าว ทูต

2 สื่อธรรมชาติ เสียง แสง การจ้องมองหน้า การตบมือเรียก  
การกระแอม การไอ บรรยากาศรอบตัว

3 สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ภาพ แผ่นพับ ใบปลิว 
ใบประกาศ ใบแจ้งความ

4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์ 
แถบบันทึกเสียง ดาวเทียมสื่อสาร

5 สื่อเฉพาะกิจ ป้ายชื่อถนน ป้ายโฆษณาตามที่สาธารณะ จารึก 
นิทรรศการ การประชุม การแสดงนานาชนิด

4. ผู้รับสำร (Receiver) คือ บุคคลที่เป็นจุดหมายปลายทางในกระบวนการสื่อสาร ผู้รับ
สารอาจเป็นบุคคลเดียวหรือมวลชนที่รับเรื่องราวข่าวสารจากผู้ส่งสาร และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ 
(Feedback) ต่อผู้ส่งสาร หรือส่งสารต่อไปถึงผู้รับสารคนอ่ืนๆ ตามจุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น 
ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการอภิปราย ผู้อ่านบทความจากหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

5. ปฏกิริยิำตอบกลบั (Feedback) คอื การเปลีย่นแปลงท่าทแีละพฤตกิรรมของผูร้บัสารเมื่อ
ได้รับสารนั้นว่าพอใจหรือไม่พอใจ เช่น การพยักหน้า การยิ้ม สีหน้าเฉยเมย เป็นต้น ปฏิกิริยาตอบ
กลบัหรอืผลของการสื่อสารนบัเป็นองค์ประกอบหนึง่ทีส่�าคญัในกระบวนการสื่อสาร เนื่องจากเป็นตวั
บ่งชี้ถึงผลของการสื่อสารในแต่ละครั้งว่าผู้รับสารมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรต่อสารที่ได้รับนั้น และ
ท�าให้องค์ประกอบของการสื่อสารครบบริบูรณ์คือ มีการสื่อสารทั้งจากผู้ส่งสารและผู้รับสาร ที่เรียก
ว่า Two Way Communication หรอืการสื่อสารสองทาง ซึง่สามารถเขยีนออกมาเป็นแผนภมูไิด้ดงันี้

ปฏิกิริยาตอบกลับ

ผู้ส่งสาร ผู้รับสารสาร สืื่อ/ช่องทางส่งสาร

รูปที่ 1.1 องค์ประกอบของการสื่อสารครบบริบูรณ์
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ตัวอย่ำงแสดงกำรพิจำรณำองค์ประกอบของกำรสื่อสำร

ตัวอย่างที่ 1 ลูกค้านั่งรับประทานอาหาร แล้วเรียกพนักงานเสิร์ฟ จากนั้นท�ามือหมุนเป็น

วงกลมชี้ที่โต๊ะอาหาร ไม่นานพนักงานก็น�าใบรายการอาหารให้ลูกค้าช�าระเงิน

ผู้ส่งสาร คือ ลูกค้า

สาร คือ มือหมุนเป็นวงกลมชี้ที่โต๊ะอาหาร

สื่อ/ช่องทาง คือ เสียงเรียก, สัญลักษณ์มือ

ผู้รับสาร คือ พนักงานเสิร์ฟ

ปฎิกิริยาตอบกลับ คือ พนักงานน�าใบรายการอาหารมาให้

ตัวอย่างที่ 2 ประชาชนเข้าชมงานมหกรรมยานยนต์ โดยรถยนต์แต่ละค่ายมีพริตตี้แนะน�า

รายละเอียดของรถยนต์ พร้อมแจกโบรชัวร์ให้ผู้ชมงาน

ผู้ส่งสาร คือ ผู้ประกอบการค่ายรถยนต์

สาร คือ รายละเอียดของรถยนต์

สื่อ/ช่องทาง คือ งานมหกรรมยานยนต์, พริตตี้

ผู้รับสาร คือ ประชาชนที่เข้าชมงาน

ปฎิกิริยาตอบกลับ คือ ประชาชนรับโบรชัวร์

กำรจ�ำแนกประเภทของกำรสื่อสำร

ในการสื่อสารนั้นสามารถจ�าแนกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. กำรสื่อสำรเชิงวัจนภำษำ (ภำษำถ้อยค�ำ) หมายถึง การสื่อสารด้วยการใช้ภาษาพูด 

หรือภาษาเขียนในการสื่อสารเท่านั้น ซึ่งส�านวนภาษาอาจมีหลากหลายตามแต่ยุคสมัย เช่น ภาษา 

พูดและภาษาเขียนท่ีใช้ ในชีวิตประจ�าวัน บทประพันธ์ ข่าวสารจากวิทยุ-โทรทัศน์ การแชต การ 

โพสต์ออนไลน์ เป็นต้น

2. กำรสื่อสำรเชิงอวัจนภำษำ (ภำษำไม่ใช้ถ้อยค�ำ) หมายถึง การสื่อสารโดยที่ไม่ใช ้

ภาษาพูดหรือภาษาเขียน แต่สามารถเข้าใจในความหมายได้ เช่น การแสดงสีหน้า สายตา  น�้าเสียง  

การใช้มือ  การเลือกใช้วัตถุเครื่องแต่งกาย  การใช้สัญญาณต่างๆ  เป็นต้น
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วัตถุประสงค์ของกำรสื่อสำร
การสื่อสารระหว่างผู้รับและผู้ส่งสารนั้น วัตถุประสงค์โดยหลักคือต้องการให้เกิดความส�าเร็จ

ในการส่ือสาร แต่ถึงอย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของผู้รับและผู้ส่งสารย่อมมีความแตกต่างกันไป 

ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสำร เมื่อมีการสื่อสาร ผู้ส่งสารจะมีวัตถุประสงค์ดังนี้

• เพื่อแจ้งให้ทราบ หรือชี้แจงข้อมูล หรือสารใดๆ ให้ผู้รับสารได้ทราบและเกิดความเข้าใจ

• เพื่อสอนหรอืให้การศึกษาเรื่องราวทีม่ลีกัษณะเป็นวชิาการ เพื่อเพิม่พนูความรู้ ให้กบัผูร้บั

สาร

• เพ่ือสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง ไม่ว่าจะในรูปของการพูด การเขียน หรือ 

การแสดงกิริยาท่าทาง

• เพื่อเสนอหรือชักจูงใจให้ผู ้รับสารมีความคิดเห็นคล้อยตามหรือยอมปฏิบัติตามการ 

เสนอแนะของตน

2. วัตถุประสงค์ของผู้รับสำร เมื่อมีการสื่อสาร ผู้รับสารจะมีวัตถุประสงค์ดังนี้

• เพ่ือทราบว่าสารที่ได้รบัมานัน้ หากเป็นสิง่ใหม่กท็�าให้ผูร้บัสารได้สารเพิม่เตมิ หรอืเป็นการ

ยืนยันความถูกต้องหากมีข้อมูลเดิมอยู่แล้ว แต่หากสารที่ได้มาใหม่ขัดแย้งกับสารที่ตน 

มีอยู่เดิม ก็จะช่วยให้ผู้รับสารพิจารณาว่าสารใดมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากัน

• เพ่ือเรียนรู้และท�าความเข้าใจในสารที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิชาความรู้และวิชาการ 

ถือเป็นการเพิ่มพูนความรู้

• เพื่อหาความพอใจจากสารที่ช่วยให้ได้รับความขบขัน บันเทิงแก่ตนเอง นอกเหนือจาก 

สารอื่นๆ ที่รับอยู่เป็นประจ�า

• เพ่ือตัดสินใจหรือปฏิบัติตามข้อเสนอแนะหรือข้อชักจูงใจจากผู้ส่งสารหรือไม่ ซึ่งนอก 

จากจะพิจารณาจากสารของผู้ส่งแล้ว ยังต้องใช้สารจากแหล่งอื่นที่มีอยู่มาช่วยด้วย

อุปสรรคในกำรสื่อสำร
การสื่อสารนั้นจะประสบความส�าเร็จมากน้อยเพียงใดนั้น ก็ขึ้นอยู่ด้วยกับวัตถุประสงค์หรือ

ความต้องการของท้ังสองฝ่ายว่าสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด ซึ่งอุปสรรคที่ท�าให้การสื่อสารนั้น 

ไม่ประสบผลส�าเร็จอาจมีดังต่อไปนี้ี้
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1. อุปสรรคที่เกิดจำกผู้ส่งสำร 

• ผู้ส่งสารขาดความรู้ความเข้าใจและข้อมูลเกี่ยวกับสารที่ต้องการจะสื่อ 

• ผู้ส่งสารใช้วิธีการถ่ายทอดและการน�าเสนอที่ไม่เหมาะสม 

• ผู้ส่งสารมีบุคลิกภาพที่ไม่ดีและไม่เหมาะสม 

• ผู้ส่งสารมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการส่งสาร 

• ผู้ส่งสารขาดความพร้อมในการส่งสาร 

• ผู้ส่งสารมีความบกพร่องในการวิเคราะห์ผู้รับสาร

2. อุปสรรคที่เกิดจำกสำร

• สารไม่เหมาะสมกับผู้รับสาร อาจยากหรือง่ายเกินไป 

• สารขาดการจัดล�าดับที่ดี สลับซับซ้อน ขาดความชัดเจน 

• สารมีรูปแบบแปลกใหม่ยากต่อความเข้าใจ 

• สารที่ใช้ภาษาคลุมเครือ ขาดความชัดเจน 

3. อุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกสื่อหรือช่องทำง

• การใช้สื่อไม่เหมาะสมกับสารที่ต้องการน�าเสนอ 

• การใช้สื่อที่ไม่มีประสิทธิภาพที่ดี 

• การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมกับระดับของการสื่อสาร 

4. อุปสรรคที่เกิดจำกผู้รับสำร

• ขาดความรู้ ในสารที่จะรับ 

• ขาดความพร้อมที่จะรับสาร 

• ผู้รับสารมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ส่งสาร 

• ผู้รับสารมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสาร 

• ผู้รับสารมีความคาดหวังในการสื่อสารสูงเกินไป
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กำรใช้ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร

ควำมหมำยของกำรใช้ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารคือ การสื่อสารท�าความเข้าใจกันด้วยภาษาไทยผ่านช่องทาง

สื่อสาร ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เช่น ฟังผู้อื่นพูด พูดให้ผู้อื่นฟัง อ่านสิ่งที่ผู้

อื่นเขียน หรือเขียนให้ผู้อื่นอ่าน เป็นต้น 

โดยปกตกิารใช้ภาษาไทยสื่อสารมกัจะใช้ร่วมกนัเป็นคู ่เช่น การฟังมกัจะใช้ร่วมกบัการพดู การ

อ่านมักจะใช้ร่วมกันการเขียน แต่ก็มีบ่อยครั้งที่สามารถใช้ช่องทางสื่อสารทั้ง 4 ด้านร่วมกัน การใช้

ภาษาไทยจึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามแผนภูมิแสดงการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ดังรูปที่ 1.2

ผู้ส่ง
(พูด-เขียน)

สำร
(ความคิด-ความรู้)

ผู้รับสำร
(ฟัง-อ่าน)

สืื่อ
(ภาษา)

กำรตอบสนองหรือผลที่เกิดขึ้น

รูปที่ 1.2 แสดงการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สภำพปัญหำกำรใช้ภำษำไทยในชีวิตประจ�ำวัน

ในปัจจบัุนพบว่าคนไทยมปัีญหาการใช้ภาษาไทยเพิม่มากขึน้ ซึง่เกีย่วข้องกบัทกัษะ 4 ด้าน ดงันี้

1. สภำพปัญหำด้ำนกำรฟัง สามารถแยกย่อยได้ดังนี้

	 • ผู้ฟังฟังไม่รู้เรื่อง เนื่องจากไม่สามารถจับใจความส�าคัญของเนื้อหาได้

	 • ผู้ฟังไม่เข้าใจในเนื้อหาที่ซับซ้อน เนื่องจากขาดความรู้ด้านภาษา

	 • ผู้ฟังขาดความตั้งใจในการฟัง เนื่องจากขาดการฝึกฝนด้านการฟัง

	 • ผู้ฟังไม่สามารถวิเคราะห์เจตนาของผู้พูด ท�าให้ไม่สามารถตอบสนองต่อเรื่องได้

	 • ผู้ฟังไม่สามารถแยกประเด็นสาคัญ หรือประเมินความน่าเชื่อถือของสารได้
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2. สภำพปัญหำด้ำนกำรพูด สามารถแยกย่อยได้ดังนี้

	 • ผู้พูดออกเสียงควบกล�า้ ร ล ไม่ชัดเจน ท�าให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายผิด

 • ผู้พูดใช้ถ้อยค�าผิดระดับของภาษา

 • ผู้พูดขาดทักษะในการถ่ายทอดค�าพูด

 • ผู้พูดพูดโดยไม่มีเนื้อหาสาระ เพราะขาดความเข้าใจในเนื้อหาที่จะพูด

 • ผู้พูดขาดการเตรียมการพูด ท�าให้ล�าดับเนื้อหาสับสน

 • ผู้พูดอธิบายหรือโต้แย้งไม่ตรงประเด็นตามที่ผู้ฟังต้องการค�าตอบ

 • ผู้พูดขาดความเชื่อมั่นในตนเอง

 • ผู้พูดใช้ค�าที่ไม่สื่อความหมายโดยทั่วไป (ภาษาเฉพาะกลุ่ม)

3. สภำพปัญหำด้ำนกำรอ่ำน สามารถแยกย่อยได้ดังนี้

 • ผู้อ่านออกเสียงค�าที่อ่านไม่ถูกต้อง

 • ผู้อ่านเว้นวรรคตอนไม่ถูกต้อง ท�าให้ความหมายผิดเพี้ยน

 • ผู้อ่านจับใจความส�าคัญของเรื่องไม่ได้ 

 • ผู้อ่านไม่สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากข้อคิดเห็นได้

 • ผู้อ่านขาดทักษะในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในการอ่านเพิ่มเติม

 • ผู้อ่านไม่สามารถประเมินค่าจากสารที่อ่านได้

 • ผู้อ่านไม่รักการอ่าน เนื่องจากมีสื่ออื่นที่ท�าให้รับรู้สารได้รวดเร็วกว่า

 • ผู้อ่านขาดสมาธิหรือความตั้งใจในการอ่าน

4. สภำพปัญหำด้ำนกำรเขียน สามารถแยกย่อยได้ดังนี้

 • ผู้เขียนสะกดค�าผิด เพราะจ�ามาผิดๆ 

 • ผู้เขียนเว้นวรรคตอนผิด ท�าให้ความหมายผิดเพี้ยน

 • ผู้เขียนใช้ค�า ส�านวนภาษา และประโยคไม่ถูกต้อง

 • ผู้เขียนไม่สามารถล�าดับความในการเขียนได้

 • ผู้เขียนไม่สามารถเขียนสรุปความได้ 

 • ผู้เขียนขาดความสนใจที่จะฝึกทักษะการเขียนของตนเองให้ดีขึ้น

 • ผู้เขียนขาดทักษะในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
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ลักษณะส�ำคัญของภำษำไทย
จากสภาพปัญหาของการใช้ภาษาไทยจากทกัษะทัง้ 4 ด้าน ท�าให้การสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการใช้

ในชีวิตประจ�าวัน การติดต่อธุรกิจ หรือการติดต่อกับหน่วยงานราชการ เกิดการสื่อสารที่ล้มเหลวอยู่
บ่อยครั้ง ด้วยเหตุนี้ จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ลักษณะส�าคัญของภาษไทยดังต่อไปนี้

1. ภาษาไทยมตีวัอักษรและอกัขรวิธเีป็นของตนเอง โดยมหีลกัฐานปรากฏตัง้แต่ครัง้กรงุสโุขทยั 
แล้ววิวัฒนาการตามความเหมาะสม ผ่านยุคผ่านสมัยจนถึงปัจจุบัน 

2. ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีค�าพยางค์เดียวและไม่มีเสียงควบกล�้า เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง ขา ตีน 
มือ หู ตา ปาก นก กา หมู เป็ด ไก่ ม้า หมา ฯลฯ

3. ภาษาไทยใช้ตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่มีการันต์ มาตราตัวสะกดมี 8 มาตรา คือ 
แม่กก แม่กง แม่กด แม่กบ แม่กน แม่กม แม่เกย แม่เกอว

4. ภาษาไทยเป็นค�าค�าเดียวแต่มีความหมายหลายอย่างเมื่ออยู่ต่างต�าแหน่งในประโยค เช่น 

หนู ตกใจมากที่เห็น หนู วิ่งออกมาจากห้องครัว (หนูบ่งบอกถึงสรรพนามและสัตว์)

5. ภาษาไทยเป็นภาษาเรียงค�า ภาษาไทยมีรูปแบบของการวางประโยคแบบเรียงค�า หากวาง
ค�าผิดต�าแหน่ง ประโยคนั้นก็จะเปลี่ยนความหมายทันที เช่น

 ฉัน ให้เงิน แม่ ใช้ แม่ ให้เงิน ฉัน ใช้ (เปลี่ยนบุคคลที่ให้และรับเงิน)

 เขา วิ่งขึ้น รถ รถ วิ่งขึ้น เขา (เปลี่ยนจากบุคคลกลายเป็นสถานที่)

6. ภาษาไทยเป็นภาษาวรรณยุกต์ เสยีงวรรณยกุต์ในภาษาไทยจะท�าให้เกดิความต่างของเสยีง
และความหมายของค�าก็เปลี่ยนไป เช่น เสือ-เสื่อ-เสื้อ เมื่อใช้ ในการสื่อสารก็จะต้องวางให้ถูกต้อง
เพื่อให้ได้ความหมายที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร เช่น

เสือ ตัวนั้นกลิ้งตัวไปบน เสื่อ ที่มีคนใส่ เสื้อ สีแดงวางเอาไว้

7. ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีลักษณนาม ซึ่งหมายถึงค�าที่บ่งบอกให้ทราบถึงลักษณะของนาม 
ข้างหน้า โดยทั่วไปจะวางไว้หลังจ�านวนนับ เช่น สุนัข 2 ตัว, หนังสือ 10 เล่ม แต่หากจะใช้เป็นการ

เน้นค�า ก็จะวางอยู่หลังค�านามนั้น เช่น สุนัข ตัว นี้สีด�า, หนังสือ เล่ม นี้หนามาก

8. ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีนัย มีความหมายแฝง เห็นได้จากการมีค�าที่มีความหมายหลาก 
หลาย ส�านวน ภาษิต ค�าพังเพย อุปมาอุปไมย โวหาร

9. ภาษาไทยเป็นภาษามีระดับ ก�าหนดใช้กับบุคคลหรือกาลเทศะ เช่น ค�าเรียก พ่อ ซึ่งมีทั้ง 

บิดา คุณพ่อ ค�าว่า กิน มีทั้ง รับประทาน ฉัน เสวย ฯลฯ
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กำรใช้ถ้อยค�ำและส�ำนวนไทย
ถ้อยค�าส�านวน หมายถึง ค�าพูดที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันทั้งในด้านธุระและในด้านกิจการอื่นๆ ซึ่ง

มีจุดมุ่งหมายส�าคัญเพื่อช่วยให้สื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิผล ส�าหรับภาษาไทยนั้นมีการใช้ถ้อยค�า

และส�านวนในหลายรูปแบบ เช่น ถ้อยค�าส�านวนในแวดวงธุรกิจ ถ้อยค�าส�านวนในแวดวงวิชาการ 

ถ้อยค�าส�านวนในด้านกฎหมาย ฯลฯ แต่โดยพื้นฐานของการศึกษาการเรียนรู้ “ภำษิต ส�ำนวน” ซึ่ง

เป็นถ้อยค�าส�านวนประเภทหนึ่งที่ใช้กันมากในการสื่อสารทั้งการพูด อ่าน และเขียน

ควำมหมำยของภำษิตส�ำนวน

ภำษิต หมายถึง ค�านามที่เป็นถ้อยค�าหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความ

หมายเป็นคติ เช่น กงเกวียนก�าเกวียน

ส�ำนวน หมายถึง ถ้อยค�าที่เรียบเรียง โวหาร บางทีก็ใช้ว่าส�านวนโวหาร เช่น สารคดีเรื่องนี้ 

ส�านวนโวหารดี ความเรียงเรื่องนี้ส�านวนโวหารลุ่มๆ ดอนๆ; คดี เช่น ปิดส�านวน; ถ้อยค�าหรือ 

ข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ 

เช่น สอนจระเข้ ให้ว่ายน�้า ร�าไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

ควำมส�ำคัญของภำษิตและส�ำนวน

ภาษิตและส�านวนมีความส�าคัญในด้านการสื่อสาร สามารถแบ่งได้ 3 ประเด็นหลักดังนี้

1. เป็นเครื่องมือในกำรศึกษำอบรม ในสมัยโบราณการอบรมสั่งสอนบุตรหลานจะไม่ใช้วิธี 

การพูดสั่งสอนโดยตรง แต่จะหาถ้อยค�าที่ไพเราะลึกซึ่งเข้าใจง่ายยกมาอบรมบุตรหลานเพื่อให้เกิด

ความสงสัยใคร่รู้ ท�าให้เกิดการสื่อสารกันผ่านทางภาษิตส�านวนต่างๆ 

ตัวอย่าง ภาษิตและส�านวน

• กบเลือกนาย : ช่างเลือก ช่างสรรหา เพื่อที่จะให้ได้ ในสิ่งที่ตนหวังหรือตั้งใจ แต่ท้ายสุด
กลับได้ของที่ไม่ต้องการหรือไม่มีค่าเลย

• ขว้างงูไม่พ้นคอ : พยามก�าจัดสิ่งไม่ดี แต่สิ่งนั้นกลับย้อนมาท�าร้ายตน

• ตักน�า้รดหัวตอ : บอกสอนอะไรไปก็เอาแต่นิ่งเฉย ไม่กระตือรือร้น

• ราชรถมาเกย : ได้โชคลาภหรือต�าแหน่งโดยที่ไม่รู้ตัว

2. เป็นเครื่องมือสื่อภำพสังคม ภาษิตส�านวนเป็นอีกหนึ่งเครื่องบ่งชี้สภาพทางสังคมในแต่ 

ละยุคแต่ละสมัย สังเกตได้จากภาษิตที่กล่าวไว้ เช่น 
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• กรุงศรอียธุยาไม่สิน้คนด ี: บ่งบอกให้ทราบว่าสังคมไทยยังมผีูม้นี�า้ใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสมอ

• กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย น�้าเต้าน้อยจะถอยจม : แสดงถึงการเข้าสู่ยุคมืดที่คนดีจะถูก

เหยียบย�า่ให้ต�า่ต้อย ส่วนคนชั่วจะถูกยกยอขึ้นมาให้มีอ�านาจแทน

• ทรัพย์ในดิน สินในน�้า : แสดงถึงยุคที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน

 ในยุคปัจจุบัน นอกจากที่จะใช้ภาษิตส�านวนกล่าวอ้างแล้ว ยังมีค�าขวัญที่เพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อ

สื่อถึงสภาพสังคม ความนึกคิด สภาพอารมณ์ ซึ่งค�าขวัญเหล่านี้เมื่ออ่านแล้วสามารถเข้าใจได้โดย

ง่ายว่าต้องการสื่อสารอะไร เช่น

 • เรียนดี มีวินัย ใฝ่พัฒนา 

 • คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม

 • จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์

 • หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม

 • ความรู้ คู่คุณธรรม น�าสู่อนาคต

3. เป็นเครื่องมือสื่อภำษำ ภาษิตส�านวนช่วยให้ภาษามีการถ่ายทอดได้กะทัดรัด สื่อความ

ได้มากกว่าการอธิบายอย่างยืดยาว ท�าให้ประหยัดถ้อยค�า และในบางครั้งเป็นการลดความรุนแรง 

ของภาษา เช่น 

•  นอนหลับทับสิทธิ์ : เป็นการว่ากล่าวผู้ที่ไม่ยอมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งๆ ที่เป็นสิทธิ์ 

ของตนเองในการที่จะเลือกเอาคนดีมีความรู้ไปเป็นตัวแทนการปกครอง

•  ปลากระดี่ได้น�้า : ใช้ต�าหนิบุคคลที่แสดงอาการระริกระรี้ รื่นเริง บันเทิงใจ จนเกินงาม 

•  เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ : บอกเป็นนยัว่าให้ท�าเป็นไม่รู้ไม่เหน็ในเรื่องทีเ่กดิขึน้ เพื่อให้ผ่านเลย

ไปจะได้ไม่ยุ่งยากในภายหลัง

ระดับของภำษำไทยในกำรสื่อสำร

เน่ืองจากวัฒนธรรมไทยให้ความส�าคัญในการเคารพผู้อาวุโส ตลอดจนฐานะความสัมพันธ์ 

กาลเทศะ ระดับภาษาหรือถ้อยค�าที่ใช้จึงแบ่งออกเป็นระดับ 3 ระดับ ดังนี้
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1. ระดับภำษำแบบแผนหรือระดับทำงกำร คือ ภาษาที่มีความเคร่งครัดด้านความสมบูรณ์

ของประโยคและความถูกต้องด้านไวยากรณ์ ระดับภาษาแบบแผนจะใช้ ในการสื่อสารอย่างเป็น

ทางการทุกชนิด เช่น ใช้ ในเอกสารของทางราชการ ต�ารา งานเขียนวิชาการ และค�ากล่าวเพื่อใช้ ใน

งานพิธีการ

2. ระดับภำษำกึ่งแบบแผนหรือระดับกึ่งทำงกำร คือ ภาษาที่ลดความเคร่งครัดด้านความ

สมบูรณ์ของประโยคและความถูกต้องด้านไวยากรณ์ลง สามารถใช้ ในการสื่อสารทั้งการพูดและ

การเขียน มักใช้กับผู้รับส่งสารที่มีสัมพันธภาพใกล้ชิดกันมากกว่าระดับภาษาแบบแผน เช่น การพูด

อภปิราย หรอืบรรยาย การเขียนเชงิสนทนา ระดบัภาษานีอ้าจใช้ถ้อยค�าทีส่ร้างอรรถรสและสสีนัด้าน

ภาษา

3. ระดับภำษำไม่เป็นแบบแผน (ภำษำปำก) หรือระดับไม่เป็นทำงกำร คือ ภาษาที่ 

ไม่เคร่งครัดด้านความสมบูรณ์ของประโยคและความถูกต้องด้านไวยากรณ์ มักใช้สื่อสารในชีวิต 

ประจ�าวนักบับคุคลใกล้ชดิ ส่วนใหญ่เป็นค�าสมยันยิม (Slang) ค�าตดั ค�าภาษาต่างประเทศ ค�าภาษาถิน่ 

ค�าต�่า ฯลฯ

ตำรำงที่ 1.2 แสดงการใช้ค�าไทยที่มีความหมายเดียวกันแบ่งตามระดับของภาษา

ระดับภำษำแบบแผน ระดับภำษำกึ่งแบบแผน ระดับภำษำแบบไม่เป็น
แบบแผน (ภำษำปำก)

ข้าพเจ้า ดิฉัน, ผม, หนู กู, ข้า, อั๊ว

บิดา คุณพ่อ พ่อ

มารดา คุณแม่ แม่

รับประทาน ทาน กิน

ศีรษะ หัว กบาล

รถจักรยานยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ มอไซค์



2ทักษะการฟง และการดู
ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ

สำระส�ำคัญของกำรเรียนรู้  

การฟังและการดู เป็นรูปแบบของการรับสาร ในปัจจุบันมีสารที่หลากหลายซึ่งจะมีประโยชน์

หรือมีโทษอย่างไร ก็อยู่ท่ีการเลือกรับเข้ามาและวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในปัจจบัุนการสื่อสารนัน้มกีารรบัส่งกันอย่างรวดเรว็ ผูร้บัสารจึงจ�าเป็นทีจ่ะต้องพฒันาทกัษะด้านการ

ฟังและการดู เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

สมรรถนะย่อย 

• บอกความหมายของการฟังและการดูได้

• บอกความส�าคัญของการฟังและการดูได้

• บอกจุดมุ่งหมายของการฟังและการดูได้

• อธิบายกระบวนการฟังและการดูได้

• บอกมารยาทในการฟังและการดูได้

• วิเคราะห์ประเมินค่าของสารที่ได้ฟังและดูได้

• สามารถน�าความรู้จากการฟังและการดูไปใช้ได้

เนื้อหำกำรเรียนรู้

• ความหมายของการฟังและการดู

• ความส�าคัญของการฟังและการดู

• กระบวนการฟังและการดู

• จุดมุ่งหมายของการฟังและการดู

• มารยาทในการฟังและการดู

• การฟังและการดูอย่างมีประสิทธิภาพ

• การน�าความรู้จากการฟังและการดูไปใช้
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บทน�ำ
ในปัจจุบันมีสารที่หลากหลายส่งผ่านสื่อได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะมีประโยชน์หรือมีโทษอย่างไร

ย่อมอยู่ท่ีการเลือกรับและวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ผู้รับสารจึงควรพัฒนาทักษะด้านการฟัง 

และการดูให้มีประสิทธิภาพท่ีสุด เพื่อจะได้รับสารต่างๆ ที่มีอยู่ในชีวิตประจ�าวันตลอดจนอาชีพงาน

ได้อย่างเหมาะสม

กำรฟังและกำรดู
มีผู้วิจัยค้นพบว่า มนุษย์ใช้ทักษะด้านการฟังในวันหนึ่งประมาณ 42% แต่สามารถจ�าเนื้อหา

สาระได้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น (ฐิติรัตน์ ลดาวัลย์. 2538 : 9) นั่นอาจเป็นเพราะการฟังนั้นเกิดขึ้นโดย

การตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ เช่นเดียวกันกับการดู เนื่องจากการได้รับสารนั้นอาจมาจากการสนทนา การ

บรรยาย การโฆษณา ละคร ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ หากเราสามารถพัฒนาทักษะด้านการฟัง

และการดูร่วมกัน จะท�าให้สารที่ได้รับนั้นเกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

ควำมหมำยของกำรฟัง
ส�าหรับความหมายของการฟังมีผู้กล่าวไว้หลากหลายดังนี้

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 811) กล่าวว่า “การฟัง หมายถึง 

ตั้งใจสดับ คอยรับเสียงด้วยหู ได้ยิน เชื่อ ท�าตามถ้อยค�า เช่น ให้ฟังค�าสั่งผู้บังคับบัญชา

ประพนธ์ เรืองณรงค์ และคณะ (2545 : 229) กล่าวว่า “การฟัง หมายถึง การที่มนุษย์รับรู้

เร่ืองราวต่างๆ จากแหล่งของเสยีง หรอืภาพ หรอืเหตกุารณ์ ซึง่อาจหมายถงึการฟังจากผูพ้ดูโดยตรง 

หรือการฟังและดูผ่านสื่อแล้วฟัง เกิดการรับรู้ความหมายของเสียงที่ได้ยิน หรือภาพที่เห็น”

อาจกล่าวได้ว่า การฟัง หมายถึง การรับรู้สารต่างๆ ผ่านประสาทสัมผัสทางหู ก่อให้เกิดการ

รับรู้ และพิจารณาท�าความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของสารนั้นได้

ควำมหมำยของกำรดู
ราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 412) ให้ความหมายของค�าว่า “ดู” ว่า เป็นค�ากริยา ใช้สายตา

เพื่อให้เห็น เช่น ดูภาพ ดูละคร 

การดู จึงหมายถึง กริยาที่ใช้สายตาเป็นกระบวนการรับสาร เช่น ภาพหรือตัวอักษร เมื่อผู้รับ

สารเกิดการรับรู้ ตีความจนกระทั่งเข้าใจสาร แล้วเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง
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ควำมส�ำคัญของกำรฟังและกำรดู
มีค�าศัพท์ไทยที่บ่งบอกถึงความส�าคัญของการฟังคือค�าว่า “พหูสูต” แปลว่า ผูู้มีความรู้เพราะ

ได้ สดับตรับฟัง คือ การฟังด้วยความเอาใจใส่ นั่นแสดงให้เห็นว่าการฟังนั้นมีความส�าคัญอย่าง

ยิ่งยวด ส่วนการดูนอกจากจะใช้ตาเป็นอวัยวะที่ใช้ ในการรับสารแล้ว ดวงตายังสามารถส่งผ่าน 

ความรู้สึกออกมาได้ เช่น ค�าคมที่ว่า ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ นั่นแสดงว่าการฟังและการดูมี

ความส�าคัญอย่างยิ่ง อาจแบ่งได้ดังนี้

1. การฟังและการดูเป็นเครื่องมอืส�าคญัในการแสวงหาความรู ้เช่น การฟังและดกูารบรรยาย

ในชั้นเรียน การฟังและดูข่าวสารประจ�าวัน 

2. การฟังและการดูท�าให้เกิดการพัฒนาตนเอง เช่น การฟังธรรมเทศนาก่อให้เกิดการพัฒนา

ด้านจิตใจ การดูหนังสือแฟชั่นช่วยส่งเสริมการแต่งกาย

3. การฟังและการดชู่วยเสรมิสร้างความคดิสร้างสรรค์ เช่น การฟังบทเพลง การฟังค�าแนะน�า 

การดูงานนิทรรศการต่างๆ

4. การฟังและการดูท�าให้เกิดความจรรโลงใจและซาบซึง้ ซึง่เกดิจากกจิการต่อไปนี ้เช่น ละคร

เพลง ละครเวที บทร้อยกรอง สุนทรพจน์ ค�าสอน

5. การฟังและการดูท�าให้เกิดความคิดกว้างไกล เช่น รายการวิทยุโทรทัศน์เกี่ยวกับการท่อง

เที่ยว สารคดีต่างๆ วิดีโอผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต

6. การฟังและการดูช่วยส่งเสริมทักษะด้านอื่นๆ เช่น เมื่อฟังแล้วมาเสริมด้วยทักษะด้านการ

พูดและเขียน เมื่อดูแล้วเสริมด้วยทักษะด้านการอ่าน

กระบวนกำรฟังและกำรดู
เนื่องจากกระบวนการฟังและการดูเป็นรูปแบบของการรับสาร จึงมีกระบวนการที่มีรูปแบบ

เดียวกันดังนี้

1. ขัน้ได้ยิน/ได้เห็น คอื การทีป่ระสาทหเูกดิการได้ยนิ ส่วนประสาทตาเกดิการเหน็ ซึง่สารทีม่า

กระทบไม่ว่าจะเป็นหูหรือตาจะถูกส่งผ่านไปยังสมอง

2. ขั้นรับรู้ คือ การที่สมองแยกแยะว่าเสียงหรือภาพที่รับเข้ามานั้นเคยรับมาก่อนหรือไม่ สื่อ

ความหมายอย่างไร
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