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สาขาวชิาการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์



ปัญหาคนกบัปัญหางาน 

ปัญหาใดมากกวา่กนั....................................................... 
ปัญหาใดแกย้ากกวา่กนั................................................... 
ปัญหาส่วนใหญ่มาจากเร่ือง............................................ 
ปัญหาส่วนใหญ่แกไ้ขยาก เพราะ.................................... 



การส่ือสารเป็นส่ิงจ าเป็นในการด าเนินชีวิตมนุษย์ 
และมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ ต้องการอาศัยการ
แลกเปลีย่นความรู้ ข่าวสารและประสบการณ์ซ่ึงกนั
และกัน  ทั้ ง นี้  เพื่ อที่ จ ะ เ ข้ า ใ จ  จู ง ใ จ  ห รือมี
ความสัมพันธ์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซ่ึงต้องอาศัย
การส่ือสาร 



ความหมายการส่ือสาร 

แตง่กายดว้ยเครือ่งแตง่กายทีส่ะอาด  

การติดต่อส่ือสารว่าเป็นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง 
ความรู้สึก ความคิด หรือการกระท าต่าง ๆ โดยมีเจตนาที่จะเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคคล 

โรเจอร์ ( Rogers, 1976 )  

กระบวนการติดต่อส่ือสารว่าเป็นวงจรในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ระหว่างบุคคล 2 คน ซ่ึงกระบวนการส่ือสารจะเร่ิมตั้งแต่การแปล
ความหมาย การถ่ายทอดข่าวสารซ่ึงกนัและกนั  

ชรามม์ ( Schramm, 1973 )  



สรุปได้ว่า การส่ือสาร  

การที่มนุษย์ถ่ายทอดความรู้  ความคิด หรือ ประสบการณ์ของ
ตนไปยังบุคคลอื่น และการรับความรู้ความคิดจากบุคคลอื่นมา
ปรับพฤตกิรรมของตนเอง โดยมีองค์ประกอบส าคญั 3 ประการ 
ได้แก่ ผู้ส่งข่าวสาร ( Sender ) ผู้ รับข่าวสาร  ( receiver ) และตัว
ข่าวสาร ( Message ) 



ความส าคญัของการสือ่สาร 
ด้าน

ชีวติประจ า
วนั  

ด้านสังคม  

ด้านธุรกจิ
อุตสาหกรรม  

ด้านการเมือง
การปกครอง  

ด้านการเมือง
ระหว่าง
ประเทศ   



วตัถุประสงคข์องการสือ่สาร 

เพือ่แจ้งให้
ทราบ  

เพือ่สอน  

เพือ่สร้าง
ความพอใจ  

เพือ่เสนอ  



ทักษะการส่ือสารภายในองค์กร 

https://www.google.com/search?rlz=1C1ZMDB_en
TH507TH631&biw 



การส่ือสาร 
การน ามาซ่ึงความเขา้ใจ 
การน ามาซ่ึงความร่วมมือและการประสานงาน 
การน ามาซ่ึงความส าเร็จ 

https://www.google.com/search?rlz=1
C1ZMDB_enTH507TH631&biw 



ฟังอย่างไรจะได้ยนิ ? 

ก. พดู > ฟัง 
ข. ฟัง > พดู 
ค. ไม่ฟังใคร 
ง. ฟังแลว้ตีความผดิ 



ประเภทของผู้ฟัง 

1. ฟังบางไม่ฟังบา้ง ฟังเงียบ ๆ ไม่มีปฏิกิริยาใด ๆ 
2. ฟังตลอด แต่ไม่ยนิดี ยนิร้าย กบัอารมณ์ท่ีมาเร้า 
3. ฟังอยา่งตั้งอกตั้งใจปราศจากอคติ 



ความส าคญัของการส่ือสารภายในองค์กร 

1. เป็นเคร่ืองมือของผูบ้ริหารในการบริหารงาน 
2. เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร

กบับุคลากร 
3. ช่วยกนัปฏิบติัภารกิจขององคก์ารปละประสานงาน

ระหวา่งกนั 
4. ช่วยใหเ้กิดการพฒันาและการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 



วตัถุประสงคข์องผูร้บัสาร  

เพื่อทราบ 
(understand)  

เพื่อเรียนรู้ 
(learn)  

เพื่อหาความ
พอใจ (enjoy) 

เพื่อใชใ้นการ
ตดัสินใจ  



ประเภทของการสือ่สาร 
แบ่งตามลกัษณะกระบวนการส่ือสารได้ 2 ประเภท คอื  

https://www.google.com/search?rlz=1C1ZMDB_enTH
507TH631&biw 



ประเภทของการสือ่สาร 
แบ่งตามจ านวนของผู้ท าการส่ือสารได้ 6 ประเภท คอื 

ภายในตวัเอง  ระหวา่งบุคคล  

กลุ่มคนมาก ๆ  
ในองคก์ร  มวลชน 

ระหวา่งชาติ  



ประเภทของการสือ่สาร 

แบ่งตามลกัษณะการเห็นหนา้ของผูส้่งสารกบัผูร้บัสาร ได ้2 ประเภท คือ 

การส่งสารแบบท่ีผูส่้งสาร และผูรั้บสารสามารถเห็นหนา้กนัได ้ 

การส่ือสารแบบไม่เห็นหนา้กนั 

https://www.google.com/sea
rch?rlz=1C1ZMDB_ 

https://www.google.com/search?
rlz=1C1ZMDB 



ประเภทของการสือ่สาร 

แบ่งโดยวฒันธรรม  
การส่ือสารระหวา่งคนท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างกนั เช่น การติดต่อส่ือสาร
ระหว่างคนไทยในเมืองและในชนบท 

แบ่งโดยค านึงถงึภาษาทีใ่ช้ได้ 2 ประเภท คอื 

การส่ือสารโดยใชว้จันภาษา เช่น การพูด การเขยีน   

การส่ือสารท่ีใชอ้วจันภาษา เช่น การเคลื่อนไหวร่างกาย ระยะห่าง
ระหว่างผู้ส่งสารกบัผู้รับสาร 



ภาษาท่ีใชใ้นการตดิต่อสือ่สาร  
 

ภาษาทีใ่ช้ เชิงบวก เชิงลบ 
1.ภาษาพูด สุภาพชดัเจนมีหางเสียง มีค าขานรับ ครับ/ค่ะสั้น 

เขา้ใจง่าย ตรงประเดน็ 
สั้นหว้นไม่สุภาพพดูคลุมเครือไม่
เนน้ประเดน็ท่ีตอ้งการส่ือสาร
อธิบายยดืเยื้อแต่ตอ้งไม่ตรง
ประเดน็ 

การฟัง ตั้งใจฟังคิดตามขานรับ หรือสอบถามกลบัตามความ
เหมาะสม 

ไม่ตั้งใจฟังฟังแลว้ไม่เกบ็ประเดน็
พดูแทรก 

การโต้ตอบ ถา้ฟังไม่เขา้ใจใหถ้ามอยา่งสุภาพจนมัน่ใจ
สาระส าคญัของการส่ือสาร 

ตอบกลบัแบบประชดประชนัหรือ
ทา้ทาย 



ภาษาท่ีใชใ้นการตดิต่อสือ่สาร  
 

ภาษาทีใ่ช้ เชิงบวก เชิงลบ 
2.ภาษากาย สุภาพ ท่าทีเป็นมิตร จริงใจ ยิม้แยม้ แจ่มใส สบตาคู่

สนทนาตามสมควรแต่งกายเหมาะสม ยนืและนัง่ใน
ท่าท่ีเหมาะสมกบัคู่สนทนา 

ท่าทีไม่ส ารวมหนา้ตาบูดบึง
อารมณ์มองหนา้คู่สนทนาแต่งกาย
ไม่เหมาะสม ยนืและนัง่ในท่าท่ีไม่
เหมาะสม กระแทกหูโทรศพัท ์

การโต้ตอบ สบตาคู่สนทนา ท่าทีเป็นมิตรใหบ้ริการตามประเดน็
ท่ีผูรั้บการตอ้งการตอบรับหรือปฏิเสธดว้ยท่าที
สุภาพ 

ท่าทีไม่เตม็ใจบริการแสดงอาการ
ตอบโตด้ว้ยอารมณ์ท่าทีไม่เกรงใจ 



ภาษาท่ีใชใ้นการตดิต่อสือ่สาร  
 

ภาษาทีใ่ช้ เชิงบวก เชิงลบ 
3.ภาษาเขยีน ใชภ้าษาเขียนใหต้รงกบัประเภทหนงัสือเช่น เร่ือง

ราชการใชภ้าษาราชการเขียนเน้ือเร่ืองตรงกบัช่ือ
เร่ืองเขียนอธิบายชดัเจน 

เขียนดว้ยภาษาพดู หรือไม่
เหมาะสมกบัประเภทหนงัสือ 

การโต้ตอบ ใชภ้าษาเขียนใหต้รงกบัประเภทหนงัสือตอบตรง
ประเดน็ ชดัเจน เขา้ใจ ง่ายถูกตอ้งตามแบบฟอร์ม 

ตอบไม่ตรงประเดน็เขียนตอบ
แบบทา้ทายหรือปฏิเสธแบบตดั
ญาติขาดมิตร 



รปูแบบของการตดิต่อสือ่สาร 
 

แบบวงกลม ( Circle ) 
เป็นการส่ือสารภายในองคก์รแบบไม่มีผู้น า คนในองคก์รมีความเท่า
เทียมในการกระจายข่าวสารมีอ านาจ และอิทธิพลต่อกลุ่มอยา่งเสมอ
ภาคกนั เป็นการติดต่อข่าวสารกนัแบบต่อเน่ืองกนั  



รปูแบบของการตดิต่อสือ่สาร 
 

แบบลูกโซ่ ( Chain )  

เป็นการส่ือสารท่ีคลา้ยกบัแบบ CIRCLE แตกต่างกนัท่ีผูส่ื้อสารคน
สุดทา้ยสามารถส่ือสารกบัคนคนเดียวการส่ือสารรูปแบบน้ีไม่มีผู้น าที่
ชัดเจน แต่ต าแหน่งตรงกลางน่าจะมีความเป็นผูน้ ามากกวา่ต าแหน่งอ่ืน 



รปูแบบของการตดิต่อสือ่สาร 
 

แบบวงล้อหรือดาว ( Wheel or Star )  

เป็นการส่ือสารท่ีมีผู้น าชัดเจน อ  านาจการควบคุมการส่ือสารอยูท่ี่ศูนยก์ลาง  
( very centralized ) คือ ผูน้ า 



รปูแบบของการตดิต่อสือ่สาร 
 

แบบว่าว ( Kite )  

เป็นการติดต่อท่ีผสมผสานกนัแบบทั้งลูกโซ่และแบบวงลอ้การมีความเป็น
ศูนยก์ลางนอ้ยกวา่แบบ wheel แต่เป็นการส่ือสารท่ีมีผู้น าทีชั่ดเจน 



รปูแบบของการตดิต่อสือ่สาร 
 

แบบทุกช่องทาง ( All Channel )  

เรียกวา่ STAR เป็นการส่ือสารท่ีสมาชิกมีความเท่าเทยีมกนัในการส่ือสาร ท า
ใหส้มาชิกสามารถส่ือสารกนัไดทุ้กทิศทาง ก่อใหเ้กิดการส่ือสารในวงกวา้ง 



เสน้ทางการสือ่สารในองคก์ร 

การส่ือสารจากเบ้ืองบนลงสู่เบ้ืองล่าง การส่ือสารลกัษณะจะเป็นไปตาม
สายการบงัคบับญัชา เช่น จากประธานลงมาท่ีรองประธาน ผูจ้ดัการแผนก   

https://www.google.com/search?rlz 



เสน้ทางการสือ่สารในองคก์ร 

การส่ือสารจากเบ้ืองล่างขึ้นสู่เบื้องบน การส่ือสารลกัษณะน้ีมีความส าคญั
ต่อการบริหารองคก์รเป็นอยา่งมาก 

https://www.google.com/search?rlz=1C1ZM
DB 



เสน้ทางการสือ่สารในองคก์ร 
การส่ือสารตามแนวนอน ประกอบดว้ยการใหข้อ้มูลข่าวสารระหวา่งเพื่อน
ร่วมงานในหน่วยงานเดียวกนั ซ่ึงอยูใ่นระดบัอ านาจหนา้ท่ีเดียวกนัภายใน
องคก์ร 

https://www.google.com/search?rlz=1C1ZMDB 



เสน้ทางการสือ่สารในองคก์ร 

การส่ือสารข้ามสายงาน ในองคก์รส่วนใหญ่ พนกังานอาจจะตอ้งส่งขอ้มูล
ข่าวสารใหก้บับุคคล ประสานกิจกรรมและใหค้  าแนะน าแก่ผูบ้ริหารในทุก
ส่วนขององคก์รในลกัษณะขา้มสายงาน  

https://www.google.com/searc
h?rlz=1C1ZMDB 



5 แนวทางการส่ือสาร 

ส่ือสารมัน่คงแต่นุ่มนวล 
ใส่ใจความเป็นส่วนตวั 
ส่ือสารอยา่งกระชบัไดใ้จความ 
ส่ือสารอยา่งสอดประกนั 
ส่ือสารอยา่งมีพลงัและสร้างสรรค ์



ส่ือสารอย่างมั่นคงแต่นุ่มนวล 

พดูในส่ิงท่ีอยากส่ือความหมาย 
ลงมือท าในส่ิงท่ีพดู 
ไม่กา้วร้าวรุนแรง แสดงออกในเชิงบวก 

ดงึดูดใจมากกว่ากดดนั 



ใส่ใจความเป็นส่วนตัว 

ตระหนกัเร่ืองของอารมณ์ 
สนทนา แลกเปล่ียนมุมมอง ความคิดเห็น 
สรรคส์ร้างแนวคิดดว้ยตวัอยา่ง 
ใชภ้าษาเขา้ถึงความรู้สึก เห็นคุณค่ากนัและกนั 
ค านึงถึงความแตกต่างของบุคคล 
รักษาสมดุลระหวา่งมาตรฐาน นโยบาย และความเป็น

ปัจเจกบุคคล 



ส่ือสารอย่างกระชับได้ใจความ 

คนรุ่นใหม่ ๆ ชอบฟังการส่ือสารท่ีสั้นกระชบัและได้
ใจความ 

เลือกถอ้ยค า เรียบเรียงก่อน ไม่พดูยดืยาว 
อยา่เยอะ อยา่ยาก 



ส่ือสารอย่างสอดประสานกนั 

เป็นเพ่ือนกบัพนกังานของคุณ 
ใส่ใจพนกังานเป็นรายบุคคล ปรับรูปแบบการจดัการให้

สอดคลอ้งกบัความหวงัและลกัษณะงาน 
เช้ือเชิญใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
สอดประสานหนา้ท่ีของแต่ละบุคคล 



ส่ือสารอย่างมีพลงัและสร้างสรรค์ 

อยา่พดูซ ้ าซากแบบเดิม ๆ 
จงอยูก่บัปัจจุบนั แลว้กา้วสู้อนาคต 
ปรับแต่ค าทกัทายและลงทา้ย 
พร้อมรับการเปล่ียนแผน 
ดูแลกระตุน้ใหพ้นกังานพฒันาและปรับทกัษะใหม่ ๆ ให้

สอดคลอ้งกบัการท างาน 



จ าไว้ว่า 

การส่ือสารท่ีเกิดข้ึนทุกคร้ัง ทั้งผูส่้ง และผูรั้บขอ้มูล
ข่าวสาร จะตอ้ง “เข้าใจความหมายตรงกนั” 
“อารมณ์ และความรู้สึก” จะมีผลกระทบต่อการ

ส่ือสารเป็นอยา่งมาก เพราะปัจจยัท่ีท าใหก้ารส่ือสาร
ประสบความส าเร็จ หรือลม้เหลวได ้



ปัญหาและอปุวรรคในการตดิต่อสือ่สาร 
 

ขาดการวางแผน  

สมมติฐานท่ีไม่ชดัเจน  

การบดิเบอืนความหมาย  

ข่าวสารไม่มีความชดัเจน  

ความแตกต่างดา้นภาษา  

ความสญูเสยีขณะส่งข่าวสาร  



ปัญหาและอปุวรรคในการตดิต่อสือ่สาร 
 

การฟังท่ีไม่มีคุณภาพ 

การติดต่อท่ีขาดความเป็นกนัเอง  

ความไม่ไวว้างใจ การข่มขู่  

ขอ้มูลข่าวสารท่ีมากเกนิไป  

อปุสรรคอืน่ๆ  



ปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสารเพือ่การท างานร่วมกนั 

ไม่ชอบหนา้กนั ทั้ง ๆ ท่ีไม่เคยไดพ้ดูไดคุ้ย (ไม่ถูกชะตา) 
ปัญหาจากการกระทบกระทั้งกนั ระหวา่งการปฏิบติังาน 
ทศันคติไม่ตรงกนั (มนัไม่ใช่อ่ะ!!) 
อคติเกิดจากการไดรั้บขอ้มูลท่ีไม่ดีของบุคคล หรือกลุ่มคนท า

ใหเ้กิดความคิด หรือมีความรู้สึกไปในทางท่ีไม่ดี  
       (เคา้วา่กนัวา่.......) 
ความขดัแยง้ส่วนตวั 



การแก้ไขอปุสรรคจากการตดิต่อส่ือสาร 

1. การใหโ้อกาสผูรั้บข่าวสารไดต้อบ 
2. การใชภ้าษาง่าย ๆ ทั้งการเขียนและการพดู 
3. ข่าวสารท่ีส่งออกไปตอ้งชดัเจน 
4. การตั้งใจรับฟัง 
5. ระงบัอารมณ์ความรู้สึก 
6. สงัเกตอากปักิริยาของคู่สนทนา 



แนวทางปรบัปรงุการตดิต่อสือ่สารใหมี้ประสทิธิภาพ 
 

ผูส้ง่สารตอ้งท าความเขา้ใจกบัขอ้มูล ทีเ่ราตอ้งการสือ่สารเสยีกอ่นเพ่ือความเขา้ใจเป้าหมาย

ของการสือ่สาร 

ผูส้ง่สารตอ้งใชส้ญัลกัษณท์ี่คุน้เคย ระหวา่งทัง้สองฝ่ายและพยายามหลีกเลี้ยงการใช ้

ศพัทเ์ฉพาะ หรอืการสือ่สารขอ้ความทีส่รา้งความสบัสน 

การเปิดโอกาสใหผู้อ้ื่นมสีว่นร่วม ใหค้ าปรกึษาและสนบัสนุนในการวางแผนการสือ่สาร  

ผูส้ง่สารตอ้งใหค้วามส าคญักบัผูร้บัสาร โดยศึกษาความพรอ้ม ความสนใจความตอ้งการ

และอารมณข์องผูร้บัสาร 

เลอืกภาษาที่สอดคลอ้งระหว่างสิง่ที่พดูกบัวิธกีารพดู ซึง่จะท าใหผู้ร้บัสารมีความเขา้ใจ

ชดัเจน ไมเ่กิดความสบัสนในการรบัทราบและประมวลผล 



อย่าพยายามท าให้คนอืน่
เหมือนใจเรา เพราะเรากท็ าให้

เหมือนใจคนอืน่ไม่ได้ 



ถา้ท าแบบเดมิ.....ก็จะมีเหมอืนเดมิ 

ถา้ท าแบบทีไ่มเ่คยท า.....ก็จะมใีนสิง่ทีไ่มเ่คยม ี

https://www.google.com/search?q 



ค าถามท้ายบทเรียน 

1. การส่ือสารมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตอยา่งไร 
2. จงวิเคราะห์กระบวนการในการส่ือสารระหวา่งท่านกบัเพื่อนร่วมงานชั้น
เรียน ครูและผูป้กครอง มีการแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 
3. ปัจจยัใดบา้งท่ีก่อใหเ้กิดการติดต่อส่ือสารในองคก์ร และท่านคิดวา่จะแกไ้ข
ปัญหาเหล่านั้นอยา่งไร 
4. จงอธิบายวตัถุประสงคข์องการส่ือสารของส่ือต่อไปน้ี 

รายการ TV-Direct 
รายการ ทุ่งแสงตะวนั 
ละครเร่ือง กล่ินกาสะลอง 

5. จงยกตวัอยา่ง สถานการณ์การส่ือสารแบบทางเดียวและการส่ือสารแบบสอง
ทางมาอยา่งนอ้ย 5 ตวัอยา่ง 
 


