
บทที่ 6 
อุปสรรคที่มีต่อการส่ือสาร 

 

Keith David กล่าวว่า  “การติดต่อส่ือสารของมนุษย์มักจะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคหลาย

ประการที่เป็นส่ิงสกัดกัน้การติดต่อส่ือสารให้ด้อยประสิทธิภาพลงหรือล้มเหลว (Communication 

Breakdown)” 

จากค ากล่าวดังกล่าวจะเห็นว่า  การติดต่อสื่อสารของมนุษย์มีอุปสรรคหลายประการการจะ

หลกีเลีย่งหรือหาวิธีป้องกันแก้ไขเพื่อให้การติดต่อสื่อสารของมนุษย์เป็นไปโดยราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ

สงูสดุตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้นัน้ เป็นสิง่ท่ีเราควรให้ความสนใจเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารท่ีบรรลตุาม

วตัถปุระสงค์ของผู้สง่สารจึงขอกลา่วโดยสรุปดงันี ้

การส่ือสาร 

               “มนุษย์ทุกคนต้องมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน เพื่อการด ารงชีวิตในสงัคม และเพื่อการ

พฒันาสงัคมให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึน้ การติดต่อกันของมวลมนุษย์จะมีอยู่ตลอดเวลาตัง้แต่เกิดจน

ตาย ตัง้แตต่ื่นนอนจนหลบั มนษุย์ได้ใช้ความพยายามอันยาวนานในการพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่าง

กนั เพื่อท่ีจะให้ผู้ อ่ืนเข้าใจตนและให้ตนเข้าใจผู้ อ่ืนจนเกิดการติดต่อสื่อสารกันในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาษา

พดู ภาษาเขียน ภาษาใบ้ เป็นต้น การเกิดภาษา ท่ีใช้ติดต่อกันในแบบต่างๆก็เน่ืองมาจากความพยายาม

ของมนษุย์ท่ีจะเอาชนะอุปสรรคต่างๆทางการสื่อสาร อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความล้มเหลวทางการสื่อสาร

ในการ ติดตอ่สือ่สารนัน้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องจะต้องมีความเข้าใจความหมายของสาร สามารถถอดรหสั เป็นความ

เข้าใจท่ีตรงกนักบัท่ีผู้สง่สารสง่มา การติดตอ่สือ่สารของคนแตล่ะกลุม่จะใช้รหสัการติดต่อแตกต่างกันจึงท า

ให้เกิดภาษามากมายหลายภาษาขึน้ในโลก” (เสาวณีย์ สกิขาบณัฑิต .2540) 

                จากค ากล่าวดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าการสื่อสารของมนุษย์เป็นขบวนการท่ีมีพลวัตร 

(Dynamic) มีผลกระทบตอ่กนัและกนัระหวา่งองค์ประกอบของการสือ่สาร  ดงันัน้การสื่อสารของมนุษย์จึง

มีความต่อเน่ือง (Continuous) มีการเปลี่ยนแปลง (Changing) ต้องอาศัยการปรับตัวตลอดเวลา การ

สื่อสารเป็นกระบวนการส่งสารหรือความรู้ซึ่งเป็นสิ่งเร้าต่างๆ ให้แก่ผู้ รับสารโดยผ่านพาหะซึ่งน าสื่อหรือ



ข้อเท็จจริงต่างๆ การสื่อสารทุกระดบัตัง้แต่ระดบัง่ายไปจนถึงระดบัซบัซ้อนมากขึน้นัน้ มีขัน้ตอนและผล

ปรากฏตา่งๆที่เก่ียวข้องดงัรูปแบบตอ่ไปนี ้

  

 
  

                จากแบบจ าลองกระบวนการสื่อสารดงักลา่วจะเห็นว่า ข่าวสารในรูปแบบของข้อสนเทศต่างๆ 

ได้รับการจดัระบบเป็นเร่ืองราวโดยต้นตอหรือผู้สง่สาร ซึ่งต้องเข้ารหสั (Encode) ความคิดหรือมโนภาพให้

เป็นรูปเคร่ืองหมายสญัญาณในรูปคลืน่เสยีง ภาษา ค าบรรยายเป็นรูปข่าวสารแล้ว ข่าวสารนัน้จะสง่ไปยงั

เคร่ืองสง่ด้วยช่องทางท่ีเหมาะสมไปยังผู้ รับสาร  หรือจุดหมายปลายทางใช้ประสาทรับรู้ เช่น ตา หู ฯลฯ 

แล้วผู้ รับสารจะถอดรหสั (Decode) ในสมองและจะมีการแปลความหมาย(ตวงแสง ณ นคร.2542)  
 

ปัญหาและอุปสรรคการติดต่อส่ือสาร (Communication Breakdown) 

              การสื่อสารถ้าด าเนินไปด้วยความราบร่ืน การสื่อสารนัน้จะประสบผลส าเร็จตามท่ีผู้ ส่งสาร

ต้องการ แต่ถ้าการสื่อสารนัน้ไม่ประสบผลส าเร็จหรือมีอุปสรรค จะท าให้เกิดผลเสียหรือเกิดการแปล

ความหมายไปในทางที่ผิดเพีย้นได้โดยทัว่ไปการสือ่สารมกัประสบกบัปัญหา 2 ประการคือ 

              1.อุปสรรคทางกล (Mechanical Noise) หมายถึงอุปสรรคในตวัสื่อเอง เช่น ตวัพิมพ์ในหนงัสือ

ไม่ชดัเจน ภาพโทรทศัน์ไม่คมชดั ภาพพร่ามวั เสยีงรบกวนตา่งๆ 

              2. อุปสรรคทางภาษา (Semantic Noise) หมายถึง อุปสรรคท่ีเกิดขึน้จากการใช้ภาษา การใช้

ค าคลมุเครือไม่ชดัเจน ภาษายาก ส านวนฟัง-อ่านไม่เข้าใจ ท าให้เกิดการตีความหมายผิด 
 

 

 

 

 



             ตวงแสง ณ นคร (2542) ได้แบ่งสิ่งรบกวน (Noise) อันเป็นอุปสรรคในการสื่อความหมายในการ

ถ่ายทอดขา่วสารซึง่มีผลตอ่ความส าเร็จหรือล้มเหลวของการติดตอ่สือ่สาร 2 ประเภทคือ 

             1.ส่ิงรบกวนทางจิตใจ เช่น ความหิว ความกระวนกระวาย ความขดัแย้งในประสบการณ์เดิมต่อ

ประสบการณ์ใหม่ 

             2. ส่ิงรบกวนภายนอก เช่น เสียงรบกวน เสียงสอดแทรก แสงกระทบรบกวน การจัดท่ีนั่งไม่

เหมาะสมท าให้ดไูม่ชดัฟังไม่ชดั ภาพยนตร์มีรอยขีดขว่นมากท าให้ภาพไม่ชดั เป็นต้น 

  

การป้องกันแก้ไขเพื่อให้การติดต่อส่ือสารเป็นไปโดยราบร่ืนและมีประสิทธิภาพสูงสุดตาม

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

             การติดต่อสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพอันเป็นเป้าหมายของการสื่อสารนัน้ มีองค์ประกอบอันเป็น

ปัจจยัส าคญั ท่ีเก่ียวข้องสรุปได้ดงันี ้

             1.ทักษะการติดต่อส่ือสาร (Communication Skill) ของทัง้ผู้สง่สารและผู้ รับสาร หมายถึง

ความรู้ความสามารถและความช านาญในการพูด การเขียน การฟัง และการตีความหมาย การเข้ารหัส

(Encode) หรือการถอดรหสั(Decode)ของทัง้ผู้สง่สารและผู้ รับสาร ยิ่งมีความรู้ความสามารถมาก ก็ยิ่ งท า

ให้การติดต่อสื่อสารได้ผลดียิ่งขึน้ ใช้เวลาน้อย ท าให้เข้าใจง่ายและเกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึน้ ในทางตรงกัน

ข้ามถ้าผู้สง่และผู้ รับสารขาดทกัษะหรือความช านาญในการติดตอ่สือ่สาร ก็ย่อมจะท าให้การรับข่าวสารไม่

กระจ่างชดัและไม่เกิดประสทิธิภาพในการสือ่สารนัน้ๆได้ 

            2.ทัศนคติ (Attitude) เป็นสิง่ส าคญัประการหนึ่งท่ีมีผลต่อการติดต่อสื่อสาร ทัง้ทศันคติของผู้สง่

สารและผู้ รับสารเองซึง่จะต้องมีความเช่ือมัน่ในตวัเอง และความมัน่ใจในเนือ้หาและวิธีการท่ีจะถ่ายทอด 

            3. ความรู้ (Knowledge) การติดตอ่สือ่สารจะเป็นผลดีขึน้อยูก่ับความรู้ของผู้สง่สารด้วย ถ้าผู้สง่

สารมีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาท่ีถ่ายทอดไปยงัผู้ รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้ ท่ีไม่มั่นใจใน

เนือ้หาความรู้นัน้ ทัง้นีค้วามรู้ความเข้าใจในเนือ้หายิ่งมีระดับสูงเท่าไหร่ ก็จะมีผลท าให้การถ่ายทอด

ขา่วสารได้มากขึน้ 



           4.ลักษณะของสาร การติดต่อสื่อสารจะมีประสิทธิภาพเพียงใดขึน้อยู่กับลกัษณะของสารท่ี อัน

เป็นปัจจยัในการติดตอ่สือ่สาร ดงันี ้

- เนือ้หาหรือขา่วสารต้องเป็นท่ีสนใจของผู้ รับสาร 

- ขา่วสารควรใช้สญัลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายท่ีเก่ียวข้องกบัประสบการณ์ร่วมของผู้ รับสาร ให้

เข้าใจงา่ย หรือเกิดการเรียนรู้ ภาษา ภาพหรือความคิดรวบยอดต่างๆ ท่ีเสนอต้องเข้าใจ

งา่ย ไม่สลบัซบัซ้อนเกินกวา่ระดบัความสามารถของผู้ รับสาร 

- ข่าวสารต้องเร้าความต้องการ (Need) ของผู้ รับและต้องมีการแนะแนวทางในการสนอง

ความต้องการนัน้ๆได้ 

- ต้องมีการสร้างสภาวะท่ีก่อให้เกิดความดงึดดู ความสนใจของผู้ รับ (Attention) โดยจะต้อง

มีวิธีการท่ีจะกระตุ้นหรือจูงใจให้ผู้ รับต่ืนตวัอยูเ่สมอ มีความพร้อมท่ีจะรับ 

            5. การติดต่อส่ือสารเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงที่จะได้ผลดี ควรมีการกระท าแบบต่อเน่ือง มีความ

สม ่าเสมอ 

            6. การติดต่อส่ือสารจะมีประสิทธิภาพเมื่อเลือกใช้ช่องทางหรือส่ือที่มีประสิทธิภาพ 

เหมาะสมกบัผู้ รับสาร การเลอืกและการใช้สือ่จะต้องมีระบบ จึงจะท าให้การติดตอ่สือ่สารได้ผลดี 

             7. ควรสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการติดต่อส่ือสาร เช่น บรรยากาศแบบเป็นกันเอง มี

ความอบอุ่น และอิสระเป็นต้น 

            8. ผู้ถ่ายทอดข่าวสาร ควรจะต้องรู้จักใช้วิธีการแก้ปัญหา อุปสรรคของการสื่อสารต่างๆ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการแก้ปัญหาอุปสรรคเก่ียวกับความแตกต่างระหว่างบุคคลทางกายภาพ เช่น 

ปัญหาการได้ยิน สายตา การมองเห็นได้ไม่ชัดการรับรู้การตอบสนองต่อสิ่งเร้า รวมทัง้การแก้ไขปัญหา

เทคนิคการสือ่สารในประเด็นย่อยๆ เช่น การขจัดปัญหาการพูดท่ีใช้ศพัท์สงูเกินไป การใช้ศพัท์วิชาการสูง

เกินไป ปัญหาการอธิบายวกวนปัญหาการพดูเสยีงราบเรียบจนนา่เบื่อ เป็นต้น 

-----------------------------------------------------------------------    

  


