สื่อสารอย่างไร
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ต่อ จากฉบับที่แล้ว

จาก

ให้ได้ทั้งงาน ทั้งใจคน

ตอนที่ แ ล้ ว ที่ ก ล่ า วถึ ง องค์ ป ระกอบของการสื่ อ สาร
ที่ประกอบด้วย ผู้ส่งสาร (Sender) เนื้อหา (Message)
ช่องทาง (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) ซึ่งรวมถึง ทักษะการ
สือ่ สาร ทัศนคติ ความรู้ ระบบสังคม วัฒนธรรมของผูฟ้ งั ประสบการณ์
และอื่นๆ

ซึ่ ง การสื่ อ สารจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ให้ ไ ด้ ทั้ ง งาน...ทั้ ง ใจ
นอกจากผู้ส่งสารจะต้องค�ำนึงถึงองค์ประกอบการสื่อสารทั้ง 4 แล้ว
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเป็นผูส้ ง่ สาร หรือหัวหน้าคุณเป็นผูส้ ง่ สาร ก็จะส่ง
ผลให้เนื้อหาต่างกันแล้ว รวมทั้งควรจะใช้ช่องทางใด เพื่อส่งเนื้อหา
ให้ ไ ปถึ ง ผู ้ รั บ สาร รวมทั้ ง สภาพแวดล้ อ มที่ อ าจมี เ สี ย งดั ง อึ ก ทึ ก
ครึกโครม ที่อาจมีผลต่อประสิทธิภาพ
การสื่อสาร เพราะอาจได้ยินไม่ชัด หรือ
ได้ยนิ ผิดเพีย้ นไป รวมทัง้ ยังต้องค�ำนึงถึง
กรอบการสื่อสารของผู้ฟังหรือผู้รับสาร
ด้วย ด้วยการวิเคราะห์ผู้รับสารว่าอายุ
เท่าไร มาจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ไหน
ความรู้ ลักษณะนิสัย และอื่นๆ เช่น ถ้า
เราคุยกับคนอีสานหรือคนเหนือ เราก็
อาจจะต้องรู้วัฒนธรรมเขา หรืออาจจะ
ใช้ภาษาท้องถิ่นของเขาบ้าง เพื่อสร้าง
ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน สร้างความ
ไว้วางใจเพิ่มมากขึ้น ก็จะส่งผลให้การ
สื่อสารมีประสิทธิภาพ และดีมากขึ้น
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ดังนั้น ประการแรก ผู้พูดจะต้องรู้จักตนเอง รู้จักทักษะการ
สื่อสารของตนเอง เช่น ตนเองจะประหม่าหรือติดอ่างเวลาพูดกับคน
จ�ำนวนมาก หรือตนเองเป็นคนพูดรัว และเร็ว ผู้พูดก็จะต้องพยายาม
พูดให้ชา้ ลง และฝึกฝนการพูดหน้ากระจกเยอะๆ เพือ่ ลดอาการติดอ่าง
และอาการประหม่า เป็นต้น นอกจากนั้น ผู้พูดก็ยังจะต้องมีเทคนิค
การเลือกสาร (Message) ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง ดังนี้
1. ใช้ภาษาเหมาะกับกลุม่ เป้าหมาย โดยต้องเข้าใจผูร้ บั สาร
อาทิ อายุ เพศ การศึกษา ที่อยู่ทางด้านภูมิศาสตร์ เช่น คนภาคใด มี
วัฒนธรรมอย่างไร เช่น ถ้าเราพูดกับคนอีสาน อาจจะเลือกใช้คำ� อีสาน
เพื่อแสดงการเป็นพวกเดียวกับเขา จะสร้างสัมพันธ์ที่ดีได้ง่ายขึ้น
2. มีความชัดเจน ตรงประเด็น โดยใช้ภาษาที่สั้น กระชับ
สุภาพ
3. อย่าให้เกิดการตีความได้หลายทาง โดยสือ่ สารให้ชดั เจน
ถามก็ถามทีล่ ะประเด็นค�ำถาม พยายามหลีกเลีย่ ง ค�ำสองแง่สองง่าม
หรือค�ำทีอ่ าจก่อให้เกิดการตีความได้หลายประเด็น อาทิ อาจเกิด อาจ
จะ คงจะ ไม่แน่ว่า
4. สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ สื่อสารให้ตรง สอดคล้อง
กับเป้าหมายที่วางไว้ อย่าออกนอกเรื่อง นอกประเด็น
5. อย่าให้เป็นการออกค�ำสั่งมากเกินไป พยายามหลีกเลี่ยง
การออกค�ำสั่ง ควรใช้เป็นการถาม หรือขอความร่วมมือแทน
6. ให้เกียรติ โดยต้องใช้ทั้งค�ำพูด ท่าทาง สีหน้า น�้ำเสียง
ให้เกียรติผู้ฟังตลอดระยะเวลาในการสื่อสาร
โดยผู้พูดจะต้องเลือกช่องทางการสื่อสาร (Channel) ให้
เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง และเนื้อหา อาจจะเป็น การประชุมกลุ่มย่อย
การประชุมระดมความคิดเห็น การสนทนาพูดคุย/ซักถามส่วนตัว
การนัดหมายนอกเวลางาน การรับประทานอาหารร่วมกัน การเลี้ยง
สังสรรค์ประจ�ำปี การให้เล็กๆ น้อยๆ หรือการใช้เทคโนโลยีการสือ่ สาร:
FB/Group Line เป็นต้น
คุณผู้อ่านมีค�ำถามในใจเกิดขึ้นไหม ว่าท�ำไมเราต้องมา
พัฒนาการสือ่ สาร ทัง้ ๆ ทีเ่ ราก็พดู ก็สอื่ สารได้มาตัง้ แต่เด็กอยูแ่ ล้ว แต่
ทีเ่ ราต้องพัฒนาการสือ่ สาร เพือ่ ให้การสือ่ สารของเราได้ทงั้ งาน ได้ทงั้
ใจคนไงค่ะ
จะดีกว่าไหม ถ้าเขาท�ำงานให้เราด้วยความเต็มใจ อยากท�ำ
ตามที่เราบอก ไม่ใช่แต่ว่าที่ท�ำเพราะต้องท�ำตามหน้าที่ ต้องท�ำตาม
แต่คำ� สัง่ อย่างเดียว ถ้าเป็นเช่นนัน้ งานก็จะออกมาไม่คอ่ ยดี เพราะเขา
ก็จะสักๆ แต่ท�ำงานลวกๆ ออกมา ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่ว่าเราจะ
สื่อสารอย่างไรให้ได้ทั้งงาน...ทั้งใจคน...
ทุกวันนี้ คุณใช้อะไรในการสื่อสารกันบ้างคะ?
นอกจากภาษาพูด หรือ วัจนภาษา (Verbal Language) แล้ว
คุณยังได้ใช้อวัจนภาษาหรือภาษาท่าทาง (Nonverbal Language)
ตลอดเวลา โดยที่บางครั้งเราก็อาจไม่รู้ตัวด้วยซ�้ำ เช่น การนั่งหน้านิ่ว
คิ้วขมวด หรือการฮ�ำเพลงเบาๆ เฮ้อ!!! หรือสีหน้า น�้ำเสียง ทุกอย่างที่
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คุณท�ำหรือสื่อสารออกไป มีผลกระทบต่อคนอื่นเสมอ ดังที่ได้เน้นมา
ตั้งแต่ต้นว่า

You cannot not communicate!
คุณไม่สามารถ ไม่สื่อสาร
บางคนอาจจะคิดว่าจริงหรือ??? ฉันอยู่เงียบๆ เฉยๆ จะ
สื่อสาร ส่งสารอะไรได้?
จริงค่ะ ที่ว่าคนเราสือ่ สารอยูต่ ลอดเวลา และทุกการกระท�ำ
ที่เราท�ำ ย่อมสื่อสารออกไปเสมอ แม้ว่าจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
ก็ตาม และย่อมมีผลกระทบต่อผู้อื่น แม้แต่เมื่อคุณอยู่เฉยๆ เงียบๆ
ท่าทาง สายตา อาจจะสือ่ สารให้คนอืน่ ๆ ได้รบั รูว้ ่าฉันอยากอยูเ่ งียบๆ
คนเดียว... ตอนนี้ หรือแม้แต่ตอนเรานั่งฟังคนอื่นพูดเฉยๆ สีหน้า
ท่าทาง อาการ กิริยา ก็สามารถสื่อสารให้คนในวงสนทนา เข้าใจได้
ว่าคุณสนใจ เห็นด้วย เข้าใจ หรือไม่เข้าใจ ไม่สนใจ เป็นต้น
ภาษาพูดหรือวัจนภาษา (Verbal Language) หมายถึงภาษา
พูด และภาษาเขียน
ภาษาท่าทาง (Non-verbal Language) หมายถึง สายตา
ใบหน้า ผม รูปร่าง การวางท่า เสื้อผ้า การแต่งหน้า เสียง สัมผัส
พฤติกรรม สภาพแวดล้อม ระยะห่าง สถานที่ เวลา บุคลิกลักษณะ
การแต่งกาย/ เสื้อผ้า/การแต่งหน้า/ ทรงผม
ระยะห่าง ปฏิกิริยาท่าทางต่อเหตุการณ์ การส่งสายตา/ การ
เคลื่อนไหวของร่างกาย/การวางมือ เป็นต้น
คุณสมบัติของนักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
เปิดเผย จริงใจ และผ่อนคลาย ปรับตัวเข้าได้กับทุกสถานการณ์
เชื่อมั่นในตนเอง มีทักษะการสื่อสารสูง รู้ข้อมูลอย่างถูกต้อง ชัดแจ้ง
และแยกให้ออกระหว่างความจริง และความรู้สึก ล�ำดับความคิดได้
อย่างมีเหตุผล มองผู้ร่วมงานอย่างเป็นมิตร ยึดเป้าหมายองค์กรเป็น
ส�ำคัญ
เรามาเข้าใจกันต่อถึงภาษาในการสือ่ สารว่าในการสือ่ สารทุก
วันนี้ ทักษะหลักของการสือ่ สาร ประกอบด้วยอะไรบ้างในการสือ่ สาร
ตอนต่อไป									
อ่าน ต่อฉบับหน้า

