
บทท่ี 6
ภาพและเสยีง

กบัการสือ่ความหมาย



ภาพและเสียงกบัการส่ือความหมาย

การสือ่ความหมาย คือ การส่งขา่วสารหรือความคิดเหน็ระหว่างบคุคล อาจส่งผ่าน

ทางเสยีง ท าใหเ้กิดการไดย้นิจากอวยัวะการรบัเสยีง เช่น เสยีงพูด เสยีงส ัตวร์อ้ง เสยีงลม

พายุ หรอืสิง่ทีส่่งออกมาเป็นภาพ เหน็ดว้ยตา เช่น การเขยีนเป็นหนงัสอื รูปภาพ สญัญาณ

ต่างๆเช่น สญัญาณไฟ ท่าทางต่างๆ รวมท ัง้การส่งข่างสารที่ผ่านประสาทสมัผสัอื่น ๆ ของ

มนุษยด์ว้ย
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1.วธิีสง่ความคดิเหน็ ความรูส้กึจากบคุคลหน่ึง

ไปยงัอกีบคุคลหน่ึง

2. การใชเ้ครื่องมือและกระบวนการ เทคนิค

การพดูการใชภ้าษาในการสือ่ความหมาย)

3.กระบวนการสงัคมมนุษย ์ใชก้ารตดิต่อสือ่สาร 

ความคดิ คณุธรรม เจตคติ

คารเ์ตอร ์ว ีกูด

(Carter V. Good) 
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ประสทิธิภาพดว้ยหลกัการ 7C's model for communication 

1 ความถกูตอ้ง (correct) ความถกูตอ้งของการสือ่สารหรอืการสือ่ความหมายคือการไม่มี

ขอ้ผดิพลาดทางไวยากรณ ์การสือ่สาร และสาระส าคญั ไดแ้ก่ ความถกูตอ้งของขอ้ความ

และเวลาทีใ่ชใ้ชร้ะดบัภาษาทีเ่หมาะสม มคีวามแมน่ย าและความถกูตอ้งของขอ้เทจ็จรงิ

และตวัเลขทีใ่ชใ้นขอ้ความ 
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ประสทิธิภาพดว้ยหลกัการ 7C's model for communication 

2 ความสมบูรณ์ (complete) การสือ่ความหมายทีด่ตีอ้งมคีวามสมบูรณค์รบถว้น 

สารทีส่่งควรมคีวามครบถว้นสมบูรณข์องเนื้อหาทีจ่ะส่งออกไปยงัผูร้บัสาร เพือ่ให ้

เขา้ใจจดุมุง่หมายของการสือ่ความหมายตรงกนั การสือ่ความหมายทีส่มบูรณจ์ะท าให ้

ผูร้บัสารไดข้อ้มลูทีถ่กูตอ้ง ลดความสบัสนหรอืสงสยั
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ประสทิธิภาพดว้ยหลกัการ 7C's model for communication 

3 ความชดัเจน (clear) ความกระจ่างชดัเจนจะท าใหเ้นื้อหาของสารมคีวามเป็นปรนยั 

และเหมาะสมต่อบรบิทของการสือ่สาร ดงันัน้ การสือ่สารไม่ว่าจะดว้ยการพูด การเขยีน 

จะตอ้งเป็นการสือ่ความมหมายทีม่คีวามชดัเจน เรยีบงา่ย เมือ่สือ่สารออกไปแลว้ 

ผูร้บัสารตอ้งมคีวามเขา้ใจทีช่ดัเจนเช่นเดยีวกบัผูส้่งสาร 
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ประสทิธิภาพดว้ยหลกัการ 7C's model for communication 

4 รูปธรรม (concrete) การสือ่ความหมายทีช่ดัเจนและเป็นรูปธรรม               

ดว้ยเนื้อหาทีป่ระกอบดว้ยขอ้เทจ็จรงิทีช่ดัเจน จะท าใหผู้ร้บัสารรบัรูแ้ละตคีวาม               

ไม่คลาดเคลือ่น 

ดงันัน้ ความเป็นรูปธรรมจงึเป็นหลกัการส าคญัของการลดความผดิพลาด 

ดา้นการสือ่ความหมาย
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ประสทิธิภาพดว้ยหลกัการ 7C's model for communication 

5 การพจิารณา (consideration) การสือ่ความหมายทีด่ตีอ้งพจิารณาคุณลกัษณะ

ของผูร้บัสารประกอบดว้ยดา้นความคิด ความเชื่อ ระดบัการศึกษา ความพยายามท า    

ความเขา้ใจผูร้บัสาร ความตอ้งการ อารมณ ์และปญัหาเฉพาะตน แมจ้ะไมส่ามารถ             

คดิแทนผูร้บัสารไดแ้ต่ก็ควรด าเนินการส่งสารเสมอืนตนเป็นผูร้บัสารเพื่อใหก้ารสือ่สาร

บรรลุวตัถปุระสงค์
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ประสทิธิภาพดว้ยหลกัการ 7C's model for communication 

6 กระชบั (conciseness) การสือ่ความหมายทีม่ปีระสทิธิภาพไมจ่ าเป็นตอ้งเขยีนหรอืพูด

ดว้ยถอ้ยค ายดืยาวเชงิปรมิาณ แต่การสือ่ความหมายทีด่คีวรมคีวามส ัน้กระชบั ลกัษณะ

ของการสือ่ความหมายทีก่ระชบัคอืการเนน้เนื้อหาและขอ้ความทีส่  าคญัเป็นหลกั หลกีเลีย่ง

การใชค้ าทีฟุ่่ มเฟือยหรือสือ่ความหมายก ากวม 
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ประสทิธิภาพดว้ยหลกัการ 7C's model for communication 

7 ความสุภาพ (courtesy) การสือ่ความหมายทีสุ่ภาพเป็นมารยาทประการหนึ่งของ

การแสดงออกถงึความคดิและความรูส้กึของผูส้่งสาร ทีจ่ะถงึผูร้บัสาร ดงันัน้ ผูส้่งสาร

จงึตอ้งเคารพสทิธิและความรูส้กึของผูร้บัสารในการทีจ่ะไดส้ารทีด่ี มคีวามสุภาพ               

ไม่กระทบความรูส้กึทางลบ 
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อปุสรรคของการสือ่ความหมาย

อปุสรรคการสือ่ความหมาย คอื สิง่สอดแทรกหรือสิง่แทรกซอ้นเกดิขึ้นโดยมี

ผลกระทบต่อข ัน้ตอนต่างๆ ของกระบวนการสือ่ความหมาย ท าใหก้ารสือ่ความหมาย

ขาดประสทิธิภาพ ดงันัน้ หากตอ้งการใหก้ารสือ่ความหมายทีม่ปีระสทิธภิาพตอ้ง

ด าเนินการป้องกนัและลดอปุสรรคการสือ่ความหมาย ซึง่เกดิขึ้นจากหลายสาเหต ุ

และเกดิขึ้นไดต้ลอดเวลา 
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ประเภทสาเหตขุองอปุสรรคการสือ่ความหมาย จ าแนก 3 มิติ 

1 ดา้นองคป์ระกอบการสื่อสาร องคป์ระกอบการสื่อสารแต่ละองคป์ระกอบสามารถ

เกดิอปุสรรคขึ้นไดด้งันี้

1) บคุคล 2 ฝ่าย อปุสรรคการสือ่สารของบคุคล 2 ฝ่ายคือขอ้จ ากดัหรือปจัจยัทีท่  าให ้

ผูส้่งสารและผูร้บัสารสือ่สารไดอ้ย่างไมม่ปีระสทิธภิาพเท่าทีค่วร 

2) สือ่และวธิกีารสือ่ความหมาย

3.) สาร

4.) การตอบสนองและขอ้มลูยอ้นกลบั

5.) สถานการณก์าลเทศะ
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2. ดา้นโครงสรา้งองคก์าร บริบทของการสื่อความหมายในองค์การมกัเกิด

อุปสรรคมากกว่าการสื่อความหมายระหว่างบุคคล เพราะเป็นการสื่อสารกบับุคคล

จ านวนมากซึ่งมคีวามหลากหลายในลกัษณะพหุมติิ อุปสรรคดา้นโครงสรา้งองคก์าร

เป็นผลการสื่อความหมายที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารผ่านกระบวนการกลุม่และทมีงานที่

ไม่มปีระสิทธิภาพเท่าควร การด าเนินการสื่อความหมายภายในกลุ่มที่ไม่ เป็นไปตาม

โครงสรา้งของกลุม่ น าเสนอไดด้งันี้
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1) ปฏสิมัพนัธข์องกลุม่ อปุสรรคของการท างานเป็นทมีทีไ่ม่มปีระสทิธิภาพเกิดขึ้นจาก

การทีส่มาชกิของกลุม่ขาดการปฏสิมัพนัธต่์อกนั

2) บทบาทและสถานภาพ สงัคมไทยใหค้วามส าคญักบัวฒันธรรมการเคารพอาวุโสใน

มติสิถานภาพการปฏบิตัิ

3) บรรทดัฐานทางสงัคม โครงสรา้งของกลุม่บรรทดัทางสงัคมเป็นวถิกีารปฏบิตัตินของ

บคุคลในองคก์ารซึง่หมายรวมถงึพฤตกิรรมการสือ่สารดว้ย 
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4)  การสือ่สารในองคก์ารทีม่ลีกัษณะบางประการ ไดแ้ก่ การกรองสาร (filtering) ขอ้มลู

มากเกนิไป (information overload) การใชภ้าษา (semantics) เป็นตน้ การสือ่สารลกัษณะ

นี้ จะท าใหอ้งคก์ารเกดิปญัหาการสือ่สารได ้

5) ลกัษณะของโครงสรา้งการปฏบิตังิาน องคก์ารหรอืหน่วยงานแต่ละแห่งจะมกีารจดั

โครงสรา้งขององคก์ารทีแ่ตกต่างกนัไปตามบรบิทการปฏบิตังิาน 
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3. ดา้นคณุลกัษณะทางจติวิทยาที่ส าคญั การสือ่ความหมายเป็นพฤตกิรรมประเภทหนึ่งของ

มนุษยจ์งึหลกีเลีย่งทีจ่ะเกี่ยวขอ้งคุณลกัษณะทางจติวทิยาไดย้ากคุณลกัษณะทางจติวทิยาทีท่  า

ใหเ้กดิอปุสรรคการสือ่ความหมายม ี2 ประการ คอื 

1) อคต ิ(prejudice) หมายถงึ เจตคตทิีบ่คุคลมต่ีอผูอ้ื่นและสิง่ต่าง ๆ ในลกัษณะ

การตดัสนิสิง่ต่าง ๆ โดยมคีวามล  าเอยีงเขา้มาเกี่ยวขอ้ง ส่วนมากจงึใชไ้ปในดา้นความรูส้กึทาง

ลบ

2) ข่าวลอื (rumor) เป็นรูปแบบพฤตกิรรมมวลชนประเภทหนึ่ง เป็นเรื่องราวที่

เกดิขึ้นในสถานการณท์ีน่่าสงสยัหรอืขาดความชดัเจน ซึง่มกัไมเ่ป็นความจรงิ ขา่วลอือาจ

กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว
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การสือ่ความหมายดว้ยภาพ

การสือ่ความหมายดว้ยภาพ เป็นกระบวนการทีม่คีวามเคลือ่นไหว               

มาโดยตลอด นบัตัง้แต่ภาพเขยีนบนฝาผนงัถ า้จนถงึปจัจบุนัทีม่กีารสรา้งสรรคด์ว้ย

จนิตนาการผสมผสานกบัการพฒันาทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีย่างต่อเนื่อง  
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ลกัษณะของการสือ่สารดว้ยภาพ แบ่งได ้5 ประเภท 

5. ภาพถ่าย 

1. วตัถุ

2. โมเดล

3. กราฟ

4. แผนที่
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ประโยชนข์องการสือ่สารดว้ยภาพ

1. ใหข้อ้มลูทีจ่  าเป็นโดยตรงมากกวา่เมือ่เทยีบกบัขอ้ความ

2. มลีกัษณะทีย่ดืหยุ่นกว่าการสือ่สารดว้ยวาจาหรอืขอ้ความ

3. เป็นทีด่งึดูดความสนใจและมสี่วนร่วมมากกวา่วธิีการอื่น

4. สรา้งผลกระทบทีย่ ัง่ยนืต่อผูช้มและช่วยใหพ้วกเขาตดัสนิใจไดง้่าย

5. ภาพช่วยตอกย า้ความหมายของขอ้ความไดม้ากขึ้น จงึช่วยเพิม่ความน่าเชื่อถอื

ของขอ้ความได ้
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ความหมายของส ี

สแีดง สนีี้ถกูมองว่าส าคญั ม ัน่ใจ และทรงพลงั ดงึความสนใจไดม้ากกวา่สอีืน่ ๆ 

และดว้ยเหตนุี้ จงึมกีารใชส้แีดงเพือ่การเตอืนและการประกาศทีม่คีวามส าคญั 

นอกจากนี้ สแีดงยงัสามารถสือ่อารมณค์วามรูส้กึถงึ ความหลงใหล พลงังาน 

ความส าคญั ความแขง็แกร่ง เลอืด 



ภาพและเสยีงกบัการสือ่ความหมาย

สสีม้  เป็นสทีีใ่กลเ้คยีงกบัสแีดง แต่กลบัใหค้วามรูส้กึทีร่่าเรงิ แต่ยงัมคีวามเกี่ยวขอ้ง

กบัพลงังานดงึดูด สะทอ้นถงึความเยาวว์ยั การเคลือ่นไหวไมห่ยุดนิ่ง                     

และความสนุกสนาน
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สเีหลอืง เป็นสทีีแ่สดงความสดใส  การใชง้านและความหมายขึ้นอยู่กบัเฉดสทีีเ่ลอืก 

ตวัอย่างเช่น สเีหลอืงสดใหพ้ลงังานเชงิบวก และเฉดสเีขม้กวา่ เช่น สีทอง บง่บอกถงึ

ยุคโบราณ มคีวามสูงส่งและเฉลยีวฉลาด
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สเีขียว เป็นสกีึ่งกลางจากสเีหลอืงเป็นสนี า้เงนิ เป็นช่วงเปลีย่นโทนจากโทนอุ่นไปเป็นสเียน็               

ซึง่รวมเอาคุณลกัษณะของท ัง้สองสเีขา้ไวด้ว้ยกนั แสดงถงึความผ่อนคลาย เป็นสทีีม่คีวาม

สมดุลและคงที ่ขึ้นอยู่กบัเฉดส ีทีถ่กูใชเ้พือ่วตัถปุระสงคต่์าง ๆ กล่าวคอื สทีีส่วา่งกวา่เป็น

สญัลกัษณข์องความสดชื่น ความเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และสเีขม้ขึ้นเป็นสญัลกัษณข์อง       

ความอดุมสมบูรณแ์ละความหรูหรา
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สฟ้ีา เป็นสโีทนเยน็ซึง่ความหมายทีแ่สดงนัน้ขึ้นอยู่กบัเฉดสทีีใ่ชด้ว้ย เฉดสทีีส่วา่งกวา่                 

จะมคีวามหมายถงึความปลอดภยั ความอสิระ เปิดกวา้ง และความเป็นมติร                       

จะเหน็ไดว้า่สญัลกัษณข์องสงัคมออนไลนม์กัจะเลอืกโทนสนีี้ เ                                              

พือ่ใชป้ระโยชนจ์ากความหมายนี้ดว้ยเช่นกนั แต่หากเป็นโทนสเีขม้ท าใหเ้ราเชื่อมโยงกบั

ความน่าเชื่อถอื การสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้กดิความม ัน่ใจ ดว้ยเหตนุี้สฟ้ีาทีเ่ขม้ขึ้นจะเป็น                       

สปีระจ าองคก์รจ านวนมาก
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สม่ีวง ตัง้แต่ในอดตีสมีว่งมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัความหมายในฐานะความสูงส่ง

แทจ้รงิ พรอ้มกบัการใหค้วามรูส้กึถงึความหรูหรา และความหมายก็เปลีย่นไปตาม

เฉดสอีกีดว้ย หากเฉดสสีวา่ง ใหค้วามรูส้กึโรแมนตกิและความอบอุ่น

แต่หากเป็นเฉดสเีขม้จะแสดงถงึความเป็นเลศิ ความหรูหราในยุคสมยัใหม่
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สขีาว ในวฒันธรรมตะวนัตกมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัความด ีความบรสุิทธิ์

และความไรเ้ดยีงสา ส่วนใหญ่มกัจะใชเ้ป็นพื้นหลงัส าหรบัการน าเสนอทีเ่รยีบงา่ย 

ความอดุมสมบูรณข์องสขีาวท าใหเ้กิดความรูส้กึสว่างและบรสุิทธิ์
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สดี า เป็นสทีีม่คีวามเป็นกลางทีสุ่ดและใชก้นัอย่างแพร่หลาย ความหมายขึ้นอยู่กบัสทีีใ่ช ้

ประกอบกนัในภาพเดยีวกนัดว้ย แต่หากกลา่วถงึความหมายของสดี าสพีื้นฐาน                      

ใหค้วามรูส้กึทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความชัว่รา้ยและความกา้วรา้ว ส าหรบัในยุคปจัจบุนัสดี  า                 

ถกูใชเ้พือ่สรา้งความรูส้กึทีซ่บัซอ้น ความสงา่งาม และนิยมใชร่้วมกบัสอีืน่เพือ่ส่งเสริมให ้

สอีืน่ๆ มปีระสทิธิภาพในการสือ่ความหมายยิง่ขึ้น



ภาพและเสยีงกบัการสือ่ความหมาย

สนี ้ าตาล เป็นสทีีแ่ทนความหมายจากธรรมชาต ิสือ่ถงึความอบอุ่น ความซือ่สตัย ์

และหากเป็น เฉดสทีีส่วา่งกวา่นัน้ใหค้วามรูส้กึถงึความสบาย และความสงบสุข 

ในขณะทีเ่ฉดสทีีเ่ขม้กวา่นัน้แสดงถงึความอนุรกัษน์ิยมและมกัถูกใชแ้สดง

ความหมายแทนผูช้าย
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การสือ่ความหมายของเสยีง

ลกัษณะของเสยีง เป็นรูปแบบการสือ่สารอย่างหนึ่งทีเ่ป็นอวจันภาษา                             

คุณภาพของเสยีงสามารถเปลีย่นความหมายหรอือารมณข์องค าในกลุม่เดยีวกนั 

จากความหมายเดมิสู่อกีความหมายหนึ่งได ้และดว้ยวธิเีปลีย่นลกัษณะของเสยีง 

นกัแสดงสามารถแยกแยะความหมายของความรูส้กึและอารมณไ์ดต่้าง ๆ กนั                

อกีท ัง้ในการสือ่สารส าเนียงของเสยีงทีป่ราศจากความไวในอารมณ์



คณุภาพของเสยีง 

1. ความกงัวาน สมรรถภาพของเสยีงของบางคนทีจ่ะกอ้งไปท ัว่ เนน้น า้หนกั และความ

ไพเราะของน า้เสยีง

2. จงัหวะลลีา จงัหวะลลีา และการเคลือ่นของเสยีง

3. ความเร็วของการใชเ้สยีง

4. ระดบัเสยีงสูงต า่ การเกร็งหรอืผ่อนของเสน้เสยีง (เช่น เสยีงหวัเราะดว้ยความตกตะลงึ) 

ระดบัสูงต า่ของเสยีง

5. ปรมิาณของเสยีง อตัราความดงัหรือน า้หนกัเขม้ขน้ของเสยีง

6. การเปลี่ยนระดบัเสยีง การเปลีย่นระดบัเสยีงสูงต า่ หรอืน า้หนกั ความดงั 

7. ความชดัเจน การออกเสยีงชดัเจนและการออกเสยีงเนน้ของค าพูด
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การสือ่ความภายผ่านเสยีง อารมณจ์ากเสยีงสามารถสือ่สารความรูส้กึของขอ้ความนัน้ ๆ           

ไดอ้ย่างเหน็ไดช้ดั การมคีวามรูแ้ละการรบัรูใ้นการใชเ้สยีงในลกัษณะต่าง ๆ ควบคู่กบัอารมณ์

และความรูส้กึต่าง ๆ ทีเ่สยีงเหลา่นัน้แสดงออกตามล าดบั ซึง่เป็นอารมณ์และความรูส้กึที่

สามารถสือ่ใหร้บัรูไ้ด ้เพยีงดว้ยการเปลีย่นลกัษณะเสยีงเท่านัน้ ดงันี้

1. ความรกัใคร่ชอบพอ เปลีย่นระดบัเสยีงใหสู้งขึ้น ใชเ้สยีง กงัวานลดความดงั

ชะลอความเร็ว

2. ความโกรธ เสยีงดงั ค าพดูหว้น ระดบัเสยีงไมป่รกติ

3. ความเบือ่หน่าย น า้หนกัความดงัของเสยีง จากกลางเป็นต า่ กงัวาน จงัหวะ

ความเร็วลดลง ระดบัเสยีงตก มคีวามชดัเจนนอ้ยมาก

4. ความสนุกร่าเรงิ น า้หนกัเสยีงดงัมาก จงัหวะเร็ว การเปลีย่นระดบัเสยีงไมเ่ป็น

ปรกติ
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5. ความใจรอ้น ระดบัเสยีงจากปรกตถิงึสูง จงัหวะเร็ว

6. ความยนิด ีน า้หนกัเสยีงดงั จงัหวะเร็ว ระดบัเสยีงสูงขึ้น

7. ความประหลาดใจ ระดบัเสยีงสูงขึ้น

8. การปกป้องตน ค าพดูหว้น

9. ความกระตอืรอืรน้ น า้หนกัเสยีงดงั ระดบัเสยีงเนน้หนกั

10. ความเศรา้ น า้หนกัเสยีงต า่ กงัวาน จงัหวะความเร็วชา้ลง ระดบัเสยีงลดต า่ลง มี

ความชดัเจนนอ้ย

11. ความไม่เชื่อ ระดบัเสยีงสูง ค าพดูคาดคัน้

12. ความพอใจ เปลีย่นระดบัเสยีงสูงขึ้น ชดัเจนนอ้ย


