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บางคนอาจจะคิดว่าจริง

หรือ??? 

ฉันอยู ่ เงียบๆ เฉยๆ จะ

สื่อสาร ส่งสารอะไรได้?

จริง
ค่ะ ท่ีว่ำคนเรำสื่อสำรหรือส่งสำรอยู่ตลอดเวลำ ทั้งที่

รู้ตวั และไม่รูต้วั รวมทัง้ในทกุๆ กำรกระท�ำทีเ่รำท�ำ ย่อม

สือ่สำรหรอืส่งสำรออกไปเสมอ แม้ว่ำจะด้วยตัง้ใจหรอืไม่ตัง้ใจก็ตำม 

และย่อมมีผลกระทบต่อผู้อ่ืนอีกด้วย อย่ำงเช่น แค่กำรถอนหำยใจ 

เฮ้อ! ก็ได้สื่อสำรหรือได้ส่งผลกระทบถึงผู้อื่นด้วยเช่นกัน หรือแม้แต่

เมื่อคุณอยู่เฉยๆ เงียบๆ ท่ำทำง สำยตำ อำจจะสื่อสำรให้คนอื่นๆ ได้

รับรู้ว่ำฉันอยำกอยู่เงียบๆ คนเดียว... ตอนนี้หรือแม้แต่ตอนเรำนั่งฟัง

คนอืน่พดูเฉยๆ สหีน้ำ ท่ำทำง อำกำร กริยิำ กส็ำมำรถสือ่สำรให้คนใน

วงสนทนำเข้ำใจได้ว่ำคณุสนใจ เหน็ด้วย เข้ำใจหรอืไม่เข้ำใจ ไม่สนใจ 

เป็นต้น 

จำกกำรเรียนทำงด้ำนกำรส่ือสำรมำต้ังแต่ปริญญำตรีจนถึง

ปริญญำเอก เลยอยำกสังเครำะห์ควำมรู้ทำงด้ำนทักษะกำรสื่อสำร 

ที่พวกเรำทุกคนพูด เขียน เป็นมำตั้งแต่แบเบำะ แต่ถึงแม้พูดเป็น 

เขยีนเป็น แต่กย็งัต้องพฒันำทกัษะกำรสือ่สำรทัง้ภำษำพดู ภำษำกำย

หรือกำรใช้ควำมเงียบ ที่สื่อสำรเป็นอยู่แล้วให้มีประสิทธิภำพย่ิงขึ้น 

โดยเฉพำะผู้น�ำ ผู้บริหำร ผู้จัดกำร หัวหน้ำงำน คนท�ำงำน นักศึกษำ 

นักเรียนหรือแม้แต่บุคคลทั่วไป  

 แล้วบำงท่ำนอำจจะคิดว่ำ ท�ำไมจะต้องอ่ำนหนังสือเล่มนี้ 

ฉันก็พูด คุย สื่อสำรอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้ว จะต้องอ่ำนท�ำไม? 

ใช่แล้วค่ะ มนุษย์ทุกคนที่พูดได้ สื่อสำร พูดคุยได้อยู่แล้ว แต่

คณุคดิว่ำ... คณุสำมำรถสือ่สำรได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพหรอืเปล่ำคะ? 

คุณพูด คุย อธิบำยหรือสื่อสำร แล้วท�ำให้เกิดผลได้ตรงตำม

วัตถุประสงค์ทุกครั้งหรือเปล่ำ แล้วนั่นแหละค่ะ คือ เหตุผลที่คนเรำ

ทุกคน ถึงแม้จะพูดคุยได้ตำมปกติ ทุกวันแล้ว ก็ยังควรจะเข้ำใจถึง

หลักกำร แนวคิดของกำรสื่อสำร เพื่อกำรสื่อสำรได ้อย ่ำงมี

ประสิทธิภำพ ไม่ใช่สักแต่จะพูดคุยปำวๆ ไปวันๆ คนเข้ำใจตรงบ้ำง 

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

สื่อสารอย่างไร

You cannot not communicate!
คุณไม่สามารถ ไม่สื่อสาร

จากฉบับที่แล้วต่อ

ให้ได้ทั้งงาน ทั้งใจคน
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ไม่ตรงบ้ำง ก็เรื่องของเขำ ไม่ใช่เรื่องของเรำ แต่มันจะดีกว่ำไหมคะ  

ถ้ำเรำสือ่สำรได้อย่ำงมีประสทิธภิำพทัง้ภำษำพดู (Verbal Language) 

ภำษำกำย (Non-Verbal Language) และอีกหนึ่งภำษำที่คนส่วน

ใหญ่มักมองข้ำมกันไป นั่นคือ ภำษำเงียบ (Silent Language) 

คุณคิดว่ำ...อะไรท�ำให้เรำเป็นเรำวันนี้ ทุกอย่ำงทั้งจำกกำร 

กระท�ำ ภำษำที่ใช้ เรื่องที่เล่ำ บุคลิกภำพ อื่นๆ (ที่เห็นจำกภำยนอก) 

คุณสมบัติที่มี (being) ควำมเชื่อ (beliefs) ค่ำนิยม (values) ควำม

ต้องกำร (needs) และควำมกลวั (fears) ทีม่นษุย์ทัว่ไปมมีำแต่ก�ำเนดิ 

อนัได้แก่ กลวัไม่ดพีอ (fear not good enough) กลัวไม่เป็นทีร่กั (fear 

not being loved) และกลัวไม่เข้ำพวก (fear not belong to)

อย่ำงท่ีเรำเห็นบ่อยๆ เวลำคนอกหักรักคุด ก็จะบอกว่ำฉัน 

ไม่ดีพอส�ำหรับเขำ หรือตั้งแต่เด็กๆ ก็กลัวคุณพ่อคุณแม่ เพื่อนๆ คุณ 

จะไม่รัก โตขึ้นมำหน่อยก็กลัวเพื่อนๆ ไม่ยอมรับ ไม่ให้เข้ำกลุ่ม เลย

ต้องท�ำตัวเหมือนๆ เพื่อนๆ กลุ่มที่เรำอยำกเข้ำร่วม เป็นต้น 

ลูกน้อง โกรธแฟน โกรธลูก ออกไป มันก็อำจจะก�ำหนดผลมำเลยว่ำ 

จะต้องเกิดผลไม่พอใจ ทะเลำะกัน เป็นต้น 

3. หนทำงที่เรำส่งข้อควำม ย่อมส่งผลต่อข้อควำมที่ได้รับ 

เสมอๆ อำทิ ถ้ำเรำส่งข้อควำมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ อีเมล 

เฟสบุก๊ กอ็ำจจะก่อให้เกดิกำรสือ่สำรทีไ่ม่ก่อให้เกดิกำรเข้ำใจ กำรเหน็

อกเห็นใจมำกเท่ำกำรสื่อสำรแบบตัวต่อตัว (face-to-face) ดังนั้น ถ้ำ

เป็นเรือ่งทีส่�ำคญั ละเอยีดอ่อน และเสีย่งต่อกำรเข้ำใจทีผ่ดิได้ ควรจะ

เลือกกำรส่ือสำรแบบตัวต่อตัวจะดีกว่ำ ส่วนกำรส่ือสำรผ่ำนสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ต่ำงๆ เหมำะสมกับกำรสื่อสำรทั่วๆ ไปที่ต้องกำรควำม

รวดเร็ว แต่กำรสื่อสำรผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ ก็ต้องระวังกำรใช้

ค�ำ เพรำะกำรสื่อสำรพวกนี้ อำจจะก่อให้เกิดกำรเข้ำใจผิดได้ง่ำยๆ  

ดังนั้นจึงควรสื่อสำรด้วยกำรพิมพ์ เขียนให้ละเอียด ชัดเจน ถูกต้อง 

ใครเคยมปีระสบกำรณ์บ้ำงไหมคะ? ว่ำใช้กำรสือ่สำรผ่ำนสือ่

ออนไลน์แล้วก่อให้เกิดกำรเข้ำใจผิด แล้วเกิดกำรไม่พอใจเกิดขึ้น 

เพรำะโค้ชเห็นมำมำกแล้ว ว่ำกำรสื่อสำรผ่ำนสื่อออนไลน์พวกนี้ จะ

ก่อให้เกิดกำรเข้ำใจผิดกัน กำรไม่พอใจกันได้ง่ำยๆ ถ้ำไม่เขียนให้

ละเอียด ชัดเจน ด้วยถ้อยค�ำที่สุภำพ ตำมหลักในกำรสื่อสำร

หลักในการสื่อสาร ประกอบด้วย 

1.  กำรเคำรพซึ่งกันและกัน

2.  กำรรวบรวมข้อมูลที่ดี

3.  กำรให้ข้อมูลที่ดี

องค์ประกอบของการสื่อสาร (S-M-C-R)

1. ผู้ส่งสำร (Sender) ได้แก่ ทักษะกำรสื่อสำร ทัศนคติ  

ควำมรู้ ระบบสังคม วัฒนธรรมของผู้พูด

2.  เนือ้หำ (Message) ได้แก่ เนือ้หำ องค์ประกอบ กำรปฏบัิติ 

โครงสร้ำง รหัส

3.  ช่องทำง  (Channel) ได้แก่ กำรได้ยิน กำรมองเห็น กำร

สัมผัส กำรชิม ควำมรู้สึก    

4.  ผู้รับสำร  (Receiver) ได้แก่ ทักษะกำรสื่อสำร ทัศนคติ 

ควำมรู้ ระบบสังคม วัฒนธรรมของผู้ฟัง

ต่อฉบับหน้าอ่าน

“คุณภาพชีวิตของเรา

ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการสื่อสารกับตนเองและกับผู้อื่น”

Anthony Robbins

เรามาเริม่เพือ่การส่ือสารได้อย่างมีประสิทธภิาพกนัเลยนะ

คะ จากความหมายของการสื่อสารหรือ Communication ที่มาจาก

ภาษาละติน Communis หมายถึง Common /Commonness คือ 

ความร่วมกัน หรือความเหมือนกัน

การติดต่อสื่อสาร คือ กระบวนการในการส่งผ่าน หรือสื่อ

ความหมายระหว่างบคุคลเพือ่ให้เกดิความเข้าใจร่วมกนั ต่อกนัด้วย

กำรเข้ำใจ หลกักำรพืน้ฐำนของกำรสือ่สำร ดงัทีก่ล่ำวมำตัง้แต่ข้ำงต้น

ว่ำ You cannot not communicate! คุณไม่สามารถ ไม่สื่อสาร ซึ่ง 

หลักกำรพื้นฐำนของกำรสื่อสำร มีดังต่อไปนี้

1. ทุกอย่ำงที่เรำท�ำคือกำรสื่อสำร แม้แต่กำรถอนหำยใจ 

เฮ้อ! กำรถอนหำยใจ ก็ได้ส่ือสำรหรือได้ส่งผลกระทบถึงผู้อื่นด้วย 

เช่นกัน หรือกำรใช้ภำษำเงียบ ด้วยกำรเงียบๆ เฉยๆ ก็สำมำรถส่งสำร

ไปว่ำ เรำอำจเบื่อ ง่วง หรือเรำอยำกอยู่คนเดียว เป็นต้น

2. หนทำงท่ีเรำเริ่มส่งข้อควำม บ่อยครั้งที่มันจะก�ำหนด 

ผลของกำรสื่อสำรเสมอๆ เช่น ถ้ำเรำเริ่มส่งข้อควำมท่ีไม่พอใจโกรธ


