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จาก
ตอนที่แล้วที่กล่ำวถึงองค์ประกอบของกำรสื่อสำร 

ที่ประกอบด้วย ผู้ส่งสำร (Sender) เนื้อหำ (Message) 

ช่องทำง (Channel) และผู้รับสำร (Receiver) ซึ่งรวมถึง ทักษะกำร

สือ่สำร ทัศนคต ิควำมรู ้ระบบสงัคม วฒันธรรมของผูฟั้ง ประสบกำรณ์ 

และอื่นๆ

ซึ่งกำรส่ือสำรจะมีประสิทธิภำพ ให้ได้ทั้งงำน...ทั้งใจ 

นอกจำกผู้ส่งสำรจะต้องค�ำนึงถึงองค์ประกอบกำรสื่อสำรทั้ง 4 แล้ว 

ตวัอย่ำงเช่น ถ้ำคณุเป็นผูส่้งสำร หรอืหวัหน้ำคณุเป็นผูส่้งสำร กจ็ะส่ง

ผลให้เนื้อหำต่ำงกันแล้ว รวมทั้งควรจะใช้ช่องทำงใด เพื่อส่งเนื้อหำ

ให้ไปถึงผู้รับสำร รวมทั้งสภำพแวดล้อมที่อำจมีเสียงดังอึกทึก

ครึกโครม ที่อำจมีผลต่อประสิทธิภำพ

กำรสื่อสำร เพรำะอำจได้ยินไม่ชัด หรือ

ได้ยนิผดิเพีย้นไป รวมทัง้ยงัต้องค�ำนงึถงึ

กรอบกำรสื่อสำรของผู้ฟังหรือผู้รับสำร

ด้วย ด้วยกำรวิเครำะห์ผู้รับสำรว่ำอำยุ

เท่ำไร มำจำกพื้นที่ทำงภูมิศำสตร์ไหน 

ควำมรู้ ลักษณะนิสัย และอื่นๆ เช่น ถ้ำ

เรำคุยกับคนอีสำนหรือคนเหนือ เรำก็

อำจจะต้องรู้วัฒนธรรมเขำ หรืออำจจะ

ใช้ภำษำท้องถิ่นของเขำบ้ำง เพื่อสร้ำง

ควำมรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน สร้ำงควำม

ไว้วำงใจเพิ่มมำกขึ้น ก็จะส่งผลให้กำร

สื่อสำรมีประสิทธิภำพ และดีมำกขึ้น  

ดร.วรพรรณ เอื้ออ�ภรณ์

สื่อส�รอย่�งไร
ให้ได้ทั้งง�น ทั้งใจคนจากฉบับที่แล้วต่อ
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ดังนั้น ประกำรแรก ผู้พูดจะต้องรู้จักตนเอง รู้จักทักษะกำร

สื่อสำรของตนเอง เช่น ตนเองจะประหม่ำหรือติดอ่ำงเวลำพูดกับคน

จ�ำนวนมำก หรือตนเองเป็นคนพูดรัว และเร็ว ผู้พูดก็จะต้องพยำยำม

พดูให้ช้ำลง และฝึกฝนกำรพดูหน้ำกระจกเยอะๆ เพือ่ลดอำกำรติดอ่ำง

และอำกำรประหม่ำ เป็นต้น นอกจำกนั้น ผู้พูดก็ยังจะต้องมีเทคนิค

กำรเลือกสำร (Message) ที่เหมำะสมกับกลุ่มผู้ฟัง ดังนี้ 

1.  ใช้ภำษำเหมำะกบักลุม่เป้ำหมำย โดยต้องเข้ำใจผู้รบัสำร 

อำทิ อำยุ เพศ กำรศึกษำ ที่อยู่ทำงด้ำนภูมิศำสตร์ เช่น คนภำคใด มี

วฒันธรรมอย่ำงไร เช่น ถ้ำเรำพดูกบัคนอสีำน อำจจะเลอืกใช้ค�ำอสีำน 

เพื่อแสดงกำรเป็นพวกเดียวกับเขำ จะสร้ำงสัมพันธ์ที่ดีได้ง่ำยขึ้น 

2.  มีควำมชัดเจน ตรงประเด็น โดยใช้ภำษำที่สั้น กระชับ 

สุภำพ

3.  อย่ำให้เกดิกำรตคีวำมได้หลำยทำง โดยสือ่สำรให้ชดัเจน 

ถำมกถ็ำมทีล่ะประเดน็ค�ำถำม พยำยำมหลกีเลีย่ง ค�ำสองแง่สองง่ำม 

หรอืค�ำทีอ่ำจก่อให้เกดิกำรตคีวำมได้หลำยประเดน็ อำท ิอำจเกดิ อำจ

จะ คงจะ ไม่แน่ว่ำ

4.  สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ สื่อสำรให้ตรง สอดคล้อง

กับเป้ำหมำยที่วำงไว้ อย่ำออกนอกเรื่อง นอกประเด็น 

5.  อย่ำให้เป็นกำรออกค�ำสั่งมำกเกินไป พยำยำมหลีกเลี่ยง

กำรออกค�ำสั่ง ควรใช้เป็นกำรถำม หรือขอควำมร่วมมือแทน

6.  ให้เกียรติ โดยต้องใช้ทั้งค�ำพูด ท่ำทำง สีหน้ำ น�้ำเสียง 

ให้เกียรติผู้ฟังตลอดระยะเวลำในกำรสื่อสำร

โดยผู้พูดจะต้องเลือกช่องทำงกำรสื่อสำร (Channel) ให้

เหมำะสมกับกลุ่มผู้ฟัง และเนื้อหำ อำจจะเป็น กำรประชุมกลุ่มย่อย 

กำรประชุมระดมควำมคิดเห็น กำรสนทนำพูดคุย/ซักถำมส่วนตัว 

กำรนัดหมำยนอกเวลำงำน กำรรับประทำนอำหำรร่วมกัน กำรเลี้ยง

สงัสรรค์ประจ�ำปี กำรให้เลก็ๆ น้อยๆ หรอืกำรใช้เทคโนโลยกีำรสือ่สำร: 

FB/Group Line เป็นต้น

คุณผู้อ่ำนมีค�ำถำมในใจเกิดขึ้นไหม ว่ำท�ำไมเรำต้องมำ

พฒันำกำรสือ่สำร ทัง้ๆ ทีเ่รำก็พดู ก็ส่ือสำรได้มำตัง้แต่เดก็อยูแ่ล้ว แต่

ทีเ่รำต้องพฒันำกำรสือ่สำร เพือ่ให้กำรสือ่สำรของเรำได้ทัง้งำน ได้ทัง้

ใจคนไงค่ะ 

จะดีกว่ำไหม ถ้ำเขำท�ำงำนให้เรำด้วยควำมเต็มใจ อยำกท�ำ 

ตำมที่เรำบอก ไม่ใช่แต่ว่ำที่ท�ำเพรำะต้องท�ำตำมหน้ำที่ ต้องท�ำตำม

แต่ค�ำสัง่อย่ำงเดยีว ถ้ำเป็นเช่นนัน้งำนก็จะออกมำไม่ค่อยด ีเพรำะเขำ

ก็จะสักๆ แต่ท�ำงำนลวกๆ ออกมำ ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่ว่ำเรำจะ

สื่อสำรอย่ำงไรให้ได้ทั้งงำน...ทั้งใจคน...   

ทุกวันนี้ คุณใช้อะไรในการสื่อสารกันบ้างคะ? 

นอกจำกภำษำพดู หรอื วจันภำษำ (Verbal Language) แล้ว 

คุณยังได้ใช้อวัจนภำษำหรือภำษำท่ำทำง (Nonverbal Language) 

ตลอดเวลำ โดยที่บำงครั้งเรำก็อำจไม่รู้ตัวด้วยซ�้ำ เช่น กำรนั่งหน้ำนิ่ว 

คิ้วขมวด หรือกำรฮ�ำเพลงเบำๆ เฮ้อ!!! หรือสีหน้ำ น�้ำเสียง ทุกอย่ำงที่

คุณท�ำหรือสื่อสำรออกไป มีผลกระทบต่อคนอื่นเสมอ ดังที่ได้เน้นมำ

ตั้งแต่ต้นว่ำ

You cannot not communicate! 

คุณไม่สามารถ ไม่สื่อสาร

บางคนอาจจะคิดว่าจริงหรือ??? ฉันอยู่เงียบๆ เฉยๆ จะ

สื่อสาร ส่งสารอะไรได้?

จรงิค่ะ ที่ว่าคนเราสือ่สารอยูต่ลอดเวลา และทกุการกระท�า

ท่ีเราท�า ย่อมสื่อสารออกไปเสมอ แม้ว่าจะด้วยต้ังใจหรือไม่ตั้งใจ

ก็ตาม และย่อมมีผลกระทบต่อผู้อื่น แม้แต่เมื่อคุณอยู่เฉยๆ เงียบๆ 

ท่ำทำง สำยตำ อำจจะสือ่สำรให้คนอืน่ๆ ได้รบัรูว่้ำฉนัอยำกอยูเ่งยีบๆ 

คนเดียว... ตอนนี้ หรือแม้แต่ตอนเรำนั่งฟังคนอื่นพูดเฉยๆ สีหน้ำ 

ท่ำทำง อำกำร กิริยำ ก็สำมำรถสื่อสำรให้คนในวงสนทนำ เข้ำใจได้

ว่ำคุณสนใจ เห็นด้วย เข้ำใจ หรือไม่เข้ำใจ ไม่สนใจ เป็นต้น 

ภาษาพดูหรอืวจันภาษา (Verbal Language) หมำยถงึภำษำ

พูด และภำษำเขียน

ภาษาท่าทาง (Non-verbal Language) หมำยถึง สำยตำ 

ใบหน้ำ ผม รูปร่ำง กำรวำงท่ำ เสื้อผ้ำ กำรแต่งหน้ำ เสียง สัมผัส 

พฤติกรรม สภำพแวดล้อม ระยะห่ำง สถำนที่ เวลำ บุคลิกลักษณะ 

กำรแต่งกำย/ เสื้อผ้ำ/กำรแต่งหน้ำ/ ทรงผม

ระยะห่ำง ปฏิกิริยำท่ำทำงต่อเหตุกำรณ์ กำรส่งสำยตำ/ กำร

เคลื่อนไหวของร่ำงกำย/กำรวำงมือ เป็นต้น 

คุณสมบัติของนักสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

เปิดเผย จริงใจ และผ่อนคลำย ปรับตัวเข้ำได้กับทุกสถำนกำรณ์  

เชื่อมั่นในตนเอง มีทักษะกำรสื่อสำรสูง รู้ข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ชัดแจ้ง 

และแยกให้ออกระหว่ำงควำมจริง และควำมรู้สึก ล�ำดับควำมคิดได้

อย่ำงมีเหตุผล มองผู้ร่วมงำนอย่ำงเป็นมิตร ยึดเป้ำหมำยองค์กรเป็น

ส�ำคัญ 

เรำมำเข้ำใจกันต่อถงึภำษำในกำรสือ่สำรว่ำในกำรสือ่สำรทกุ

วันนี ้ทกัษะหลกัของการสือ่สาร ประกอบด้วยอะไรบ้ำงในกำรสือ่สำร

ตอนต่อไป         
ต่อฉบับหน้าอ่าน


