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การ
พูดแบบผู้น�าอย่างมีประสิทธิภาพ นั่นคือ ผู้น�าควรพูด

อย่างเจาะจง กระชับ และมีเมตตา กล่าวคือ ควรพูดที

ละประเดน็ ไม่พดูหรอืถามหลายๆ ประเดน็ในประโยคเดยีว เพราะถ้า

ถามหลายประเด็นผู้ฟังอาจจะสับสนได้ พูดอย่างเจาะจงในส่วนที่

ต้องการสื่อสาร พูดให้กระชับ ไม่เยิ่นเย้อ วกวน และพูดด้วยเมตตา 

คือ มีความปรารถนาดีต่อคู่สนทนาจริงๆ อยากให้ผู้ฟังได้ประโยชน์ 

ได้ด ีมคีวามสขุจรงิๆ ไม่ใช่พดูเพราะมผีลประโยชน์ซ่อนเร้น หรอือจิฉา 

เป็นต้น 

คุณเคยรู้สึกไหมจากการพูดคุยกับบางคน แล้วรู้สึกเองว่า 

คนนีต้้องไม่ชอบเราหรอืเรารูส้กึเองว่าไม่ชอบขีห้น้าบางคน ถงึแม้เรา

หรือคนนั้นจะไม่ได้แสดงออก แต่จากค�าพูด ท่าทาง น�้าเสียง ก็จะ

แสดงออกโดยอัตโนมัติอย่างไม่รู ้ตัว เช่น เราก็อาจจะพูดเสียดสี 

ประชดประชัน คนที่เราไม่ชอบอย่างไม่รู้ตัว 

นอกจากนี้ การพูดจะต้องค�านึงถึงมารยาท บุคคล กาลเทศะ 

สาระ และภาษาให้เหมาะสมกับคู่สนทนา เช่น ถ้าพูดคุยกับหัวหน้า 

กับผู้ใหญ่ ก็ต้องใช้ภาษาอีกแบบหนึ่ง แต่ถ้าพูดกับลูกน้อง กับลูก ก็

อาจต้องใช้ภาษาอกีแบบหนึง่ คราวนีเ้ราจะมาพดูถงึทกัษะการสือ่สาร

ให้มีประสิทธิภาพข้อแรกเลย นั่นคือ การมีทัศนคติที่ดี (Positive 

Attitude) ได้แก่ การคิดบวก มองตนเอง และโลกในแง่ดี แต่ในแง่ของ

ความเป็นจริงด้วย ดังค�ากล่าวที่ว่า เพราะอยากให้ทุกคนคิดได้ว่า 

“ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดีเสมอ” อย่างเช่น บางคนอาจจะดวงตกในบางช่วง 

ท�างานโดนหวัหน้าว่า หรอืได้เงนิเดือนหรอืโบนสัขึน้ไม่เยอะตามทีค่าด

หวัง ก็อยากให้คิดว่า โชคดีที่ยังมีงานท�า เพื่อนร่วมงานหรือเจ้าของ

เป็นคนดี แต่ถ้าคุณมัวแต่ผิดหวัง มองแต่คนอ่ืนที่ท�างานที่อื่น ได ้

เงินเดือนหรือโบนัสเยอะกว่า 

ผู้เขียนได้ไปสอนหลายๆ บริษัทมากมาย ปัญหายอดฮิตที่

บรรดาผู้เข้าอบรม หรือคนที่มาปรึกษาชอบปรึกษา คือ ท�าไมผมได้

เงินเดือนน้อยกว่าเพื่อน ได้โบนัสน้อยกว่าเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนๆ 

ที่ท�าบริษัทอื่น 

หลักข้อแรกเลย ที่จะท�าให้คุณมีความสุข กล่าวคือ อย่าไป

เปรียบเทียบ และอย่าไปคาดหวัง เพราะถ้าเราไปเปรียบเทียบกับ 

ผู้อื่นตลอดเวลา หรือคาดหวังในสิ่งใดมากเกินไป เช่น คาดหวังว่าปี

นี้จะต้องได้โบนัส 4 เดือน หรือจะต้องได้ขึ้นเงินเดือน 10% แน่ๆ เลย 

แต่ถ้าบริษัทให้โบนัส 3 เดือนหรือขึ้นเงินเดือน 5-8% คุณก็จะผิดหวัง 

ไม่พอใจ สิ้นหวัง ท้อแท้ หรือหมดก�าลังใจ หรือถึงคุณได้ตามที่คาด

หวังแล้วก็ตาม แต่ถ้าคุณยังน�าไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ว่าบริษัท

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

สื่อสารอย่างไร

You are what you think

“คุณคิดอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น”

จากฉบับที่แล้วต่อ
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เพื่อนให้โบนัสตั้ง 6 เดือน หรือเพื่อนได้ขึ้นเงินเดือนเยอะกว่าคุณ คุณ

ก็ยังมีแต่ความทุกข์ใจอยู่ดี แต่ถ้าคุณไม่ได้คาดหวัง พอได้โบนัสแม้

เพียง 1-2 เดือน หรือขึ้นเงินเดือน 5% ก็ตาม คุณก็จะมีความสุขด้วย

การไม่คาดหวัง ไม่เปรียบเทียบ พร้อมคิดบวกว่า เราท�างานกับบริษัท

ที่ดีแล้ว ได้โบนัส ได้ขึ้นเงินเดือนด้วย บางคนยังไม่ได้เลย เป็นต้น 

You are what you think “คุณคิดอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น” 

ดังค�ากล่าวข้างบน เพราะถ้าคนที่คิดลบ คิดแต่สิ่งไม่ดี คุณก็จะกลาย

เป็นคนทีไ่ม่มคีวามสขุ พดูแต่เรือ่งลบๆ แย่ๆ แต่ถ้าคณุเป็นคนชอบคิด

อะไรไปเรื่อยเปื่อย คิดเพ้อเจ้อ คิดฟุ้งซ่าน ละเมอเพ้อพกหรือฝันไป

เรือ่ยๆ ในทีส่ดุคณุกจ็ะกลายเป็นคนบ้าไปเพราะมวัแต่ จมอยู่กับภาพ

ในความฝันของตัวเอง แต่ส�าหรับคนที่มุ่งมั่นกับความฝันของตัวเอง

อยู่ตลอดเวลา และท�าความฝันให้เป็นจริงขึ้นมาได้ นั่นแหละจึงจะ

ท�าให้เรียกว่าเป็นผู้ประสบความส�าเร็จอย่างแท้จริง

“คิด” หรือ “Think” ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการคิดเล่นๆ หรือคิด

เป็นชั่วครั้งชั่วคราว แต่หมายถึงค�าว่า “ทัศนคติ และจิตใต้ส�านึก”

ทัศนคติ+จิตใต้ส�านึก (ต่อไปขอเรียกรวมกันว่า “ความคิด”) 

ของคนเรานัน้ถกูสัง่สมมา ตัง้แต่เกดิตราบจนถงึปัจจบุนั ความคดิของ

เราหรือท่ีเป็นทัศนคติของเรา และจิตใต้ส�านึกของเรารวมกันนี้เป็น

ระบบประมวลผลอัตโนมตัทิีฝั่งรากลกึลงไปในความเป็นตวัเราจนยาก 

ที่จะเปลี่ยนแปลงได้จนอาจเรียกว่าเป็น “อคติ” ที่มีอยู่ในใจของเรา

ความคิดนี้ส่งผลต่อการประมวลผลข้อมูลต่างๆ ที่เรารับเข้ามา และ

เรากแ็สดงออกถงึข้อมลูทีป่ระมวลผลผ่านทาง “ความคดิ” ออกมาเอง

โดยอัตโนมัติ ทั้งทางกาย วาจา ใจ ซึ่งท�าให้เรากลายไป เป็น/อยู่/คือ 

ตาม “ความคิด” ของเรา

“ความคิด” ทั้งที่ผิดหรือถูก คติหรืออคติ ล้วนเป็นแรงผลักดัน

ให้เราสัมผัส รับรู้ และเข้าใจว่าสิ่งต่างๆ เป็นไปตามที่เราคิดจริง นั่น

หมายความว่า “ความคิด” ท�าให้เราเชื่อว่าสิ่งต่างๆ เป็นอย่างที่เรา

คดิ ตามความคดิในมมุมองของเรา ถ้าเราคดิถกูกถ็กูไปแต่ถ้าทีเ่ราคดิ

นัน้ไม่ถกู เป็นสิง่ทีเ่ราคดิจากความคดิทีม่อีคต ิเพราะการประมวลผล

ข้อมลูไม่ถูกต้อง ท�าให้เราแปลความหมายสิง่ต่างๆ ผดิเพีย้นไปยดึตดิ

อยู่แต่กับความคิดเดิมๆ ที่ไม่ถูกต้อง

บ้างท�าให้ตัดสินใจผิดพลาด บ้างท�าให้เราทุกข์ใจในสิ่งที่ไม่

เป็นจรงิหรอืบางครัง้ทีเ่ราดใีจ ในวาระทีไ่ม่ถกูต้อง ไม่ว่าเราจะท�าอะไร

สิ่งส�าคัญที่จะชี้น�าไม่ใช่ปัจจัยรอบข้างเลยค่ะ แต่ว่ามันอยู่ท่ีทัศนคติ

หรือวิธีคิดของเราเอง อย่างที่มีหลายคนบอกว่าคุณจะเป็นในสิ่งที่ 

คุณคิด ถ้าคุณคิดว่าคุณเหนือ่ยคุณกเ็หนือ่ย ถ้าคิดว่าท้อคุณกจ็ะหมด

ก�าลังใจ แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณท�าได้ คุณก็จะประสบความส�าเร็จได้  

ต่อให้คุณมีโค้ชเก่งๆ หรือหัวหน้าที่เก่งๆ มาให้ค�าแนะน�า แต่ถ้าความ

คดิยงัไม่ปรบัเปลีย่น คณุกจ็ะไม่มวีนัประสบความส�าเรจ็อย่างแน่นอน

เรามาดวู่า “ความคดิ” เปลีย่น “ชวีติ” ของเราได้อย่างไรกนัได้

บ้างในฉบับหน้ากันนะคะ

         
ต่อฉบับหน้าอ่าน


