สื่อสารอย่างไร
ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

ต่อ จากฉบับที่แล้ว

ให้ได้ทั้งงาน ทั้งใจคน

You cannot not communicate!
คุณไม่สามารถ ไม่สื่อสาร
บางคนอาจจะคิ ด ว่ า จริ ง
หรือ???
ฉั น อยู ่ เ งี ย บๆ เฉยๆ จะ
สื่อสาร ส่งสารอะไรได้?

จริง

ค่ะ ที่ว่าคนเราสื่อสารหรือส่งสารอยู่ตลอดเวลา ทั้งที่
รูต้ วั และไม่รตู้ วั รวมทัง้ ในทุกๆ การกระท�ำทีเ่ ราท�ำ ย่อม
สือ่ สารหรือส่งสารออกไปเสมอ แม้วา่ จะด้วยตัง้ ใจหรือไม่ตงั้ ใจก็ตาม
และย่อมมีผลกระทบต่อผู้อื่นอีกด้วย อย่างเช่น แค่การถอนหายใจ
เฮ้อ! ก็ได้สื่อสารหรือได้ส่งผลกระทบถึงผู้อื่นด้วยเช่นกัน หรือแม้แต่
เมื่อคุณอยู่เฉยๆ เงียบๆ ท่าทาง สายตา อาจจะสื่อสารให้คนอื่นๆ ได้
รับรู้ว่าฉันอยากอยู่เงียบๆ คนเดียว... ตอนนี้หรือแม้แต่ตอนเรานั่งฟัง
คนอืน่ พูดเฉยๆ สีหน้า ท่าทาง อาการ กิรยิ า ก็สามารถสือ่ สารให้คนใน
วงสนทนาเข้าใจได้วา่ คุณสนใจ เห็นด้วย เข้าใจหรือไม่เข้าใจ ไม่สนใจ
เป็นต้น

จากการเรียนทางด้านการสื่อสารมาตั้งแต่ปริญญาตรีจนถึง
ปริญญาเอก เลยอยากสังเคราะห์ความรู้ทางด้านทักษะการสื่อสาร
ที่พวกเราทุกคนพูด เขียน เป็นมาตั้งแต่แบเบาะ แต่ถึงแม้พูดเป็น
เขียนเป็น แต่กย็ งั ต้องพัฒนาทักษะการสือ่ สารทัง้ ภาษาพูด ภาษากาย
หรือการใช้ความเงียบ ที่สื่อสารเป็นอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะผู้น�ำ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน คนท�ำงาน นักศึกษา
นักเรียนหรือแม้แต่บุคคลทั่วไป
แล้วบางท่านอาจจะคิดว่า ท�ำไมจะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้
ฉันก็พูด คุย สื่อสารอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอยู่แล้ว จะต้องอ่านท�ำไม?
ใช่แล้วค่ะ มนุษย์ทุกคนที่พูดได้ สื่อสาร พูดคุยได้อยู่แล้ว แต่
คุณคิดว่า... คุณสามารถสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าคะ?
คุ ณ พู ด คุ ย อธิ บ ายหรื อ สื่ อ สาร แล้ ว ท� ำ ให้ เ กิ ด ผลได้ ต รงตาม
วัตถุประสงค์ทุกครั้งหรือเปล่า แล้วนั่นแหละค่ะ คือ เหตุผลที่คนเรา
ทุกคน ถึงแม้จะพูดคุยได้ตามปกติ ทุกวันแล้ว ก็ยังควรจะเข้าใจถึง
หลั ก การ แนวคิ ด ของการสื่ อ สาร เพื่ อ การสื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ไม่ใช่สักแต่จะพูดคุยปาวๆ ไปวันๆ คนเข้าใจตรงบ้าง
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ไม่ตรงบ้าง ก็เรื่องของเขา ไม่ใช่เรื่องของเรา แต่มันจะดีกว่าไหมคะ
ถ้าเราสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ภาษาพูด (Verbal Language)
ภาษากาย (Non-Verbal Language) และอีกหนึ่งภาษาที่คนส่วน
ใหญ่มักมองข้ามกันไป นั่นคือ ภาษาเงียบ (Silent Language)
คุณคิดว่า...อะไรท�ำให้เราเป็นเราวันนี้ ทุกอย่างทั้งจากการ
กระท�ำ ภาษาที่ใช้ เรื่องที่เล่า บุคลิกภาพ อื่นๆ (ที่เห็นจากภายนอก)
คุณสมบัติที่มี (being) ความเชื่อ (beliefs) ค่านิยม (values) ความ
ต้องการ (needs) และความกลัว (fears) ทีม่ นุษย์ทวั่ ไปมีมาแต่กำ� เนิด
อันได้แก่ กลัวไม่ดพี อ (fear not good enough) กลัวไม่เป็นทีร่ กั (fear
not being loved) และกลัวไม่เข้าพวก (fear not belong to)
อย่างที่เราเห็นบ่อยๆ เวลาคนอกหักรักคุด ก็จะบอกว่าฉัน
ไม่ดีพอส�ำหรับเขา หรือตั้งแต่เด็กๆ ก็กลัวคุณพ่อคุณแม่ เพื่อนๆ คุณ
จะไม่รัก โตขึ้นมาหน่อยก็กลัวเพื่อนๆ ไม่ยอมรับ ไม่ให้เข้ากลุ่ม เลย
ต้องท�ำตัวเหมือนๆ เพื่อนๆ กลุ่มที่เราอยากเข้าร่วม เป็นต้น

ลูกน้อง โกรธแฟน โกรธลูก ออกไป มันก็อาจจะก�ำหนดผลมาเลยว่า
จะต้องเกิดผลไม่พอใจ ทะเลาะกัน เป็นต้น
3. หนทางที่เราส่งข้อความ ย่อมส่งผลต่อข้อความที่ได้รับ
เสมอๆ อาทิ ถ้าเราส่งข้อความผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไลน์ อีเมล
เฟสบุก๊ ก็อาจจะก่อให้เกิดการสือ่ สารทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดการเข้าใจ การเห็น
อกเห็นใจมากเท่าการสื่อสารแบบตัวต่อตัว (face-to-face) ดังนั้น ถ้า
เป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ ละเอียดอ่อน และเสีย่ งต่อการเข้าใจทีผ่ ดิ ได้ ควรจะ
เลือกการสื่อสารแบบตัวต่อตัวจะดีกว่า ส่วนการสื่อสารผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เหมาะสมกับการสื่อสารทั่วๆ ไปที่ต้องการความ
รวดเร็ว แต่การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ ก็ต้องระวังการใช้
ค�ำ เพราะการสื่อสารพวกนี้ อาจจะก่อให้เกิดการเข้าใจผิดได้ง่ายๆ
ดังนั้นจึงควรสื่อสารด้วยการพิมพ์ เขียนให้ละเอียด ชัดเจน ถูกต้อง
ใครเคยมีประสบการณ์บา้ งไหมคะ? ว่าใช้การสือ่ สารผ่านสือ่
ออนไลน์แล้วก่อให้เกิดการเข้าใจผิด แล้วเกิดการไม่พอใจเกิดขึ้น
เพราะโค้ชเห็นมามากแล้ว ว่าการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์พวกนี้ จะ
ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดกัน การไม่พอใจกันได้ง่ายๆ ถ้าไม่เขียนให้
ละเอียด ชัดเจน ด้วยถ้อยค�ำที่สุภาพ ตามหลักในการสื่อสาร
หลักในการสื่อสาร ประกอบด้วย
1. การเคารพซึ่งกันและกัน
2. การรวบรวมข้อมูลที่ดี
3. การให้ข้อมูลที่ดี
องค์ประกอบของการสื่อสาร (S-M-C-R)

“คุณภาพชีวิตของเรา
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการสื่อสารกับตนเองและกับผู้อื่น”
Anthony Robbins
เรามาเริม่ เพือ่ การสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพกันเลยนะ
คะ จากความหมายของการสื่อสารหรือ Communication ที่มาจาก
ภาษาละติน Communis หมายถึง Common /Commonness คือ
ความร่วมกัน หรือความเหมือนกัน
การติดต่อสื่อสาร คือ กระบวนการในการส่งผ่าน หรือสื่อ
ความหมายระหว่างบุคคลเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ต่อกันด้วย
การเข้าใจ หลักการพืน้ ฐานของการสือ่ สาร ดังทีก่ ล่าวมาตัง้ แต่ขา้ งต้น
ว่า You cannot not communicate! คุณไม่สามารถ ไม่สื่อสาร ซึ่ง
หลักการพื้นฐานของการสื่อสาร มีดังต่อไปนี้
1. ทุกอย่างที่เราท�ำคือการสื่อสาร แม้แต่การถอนหายใจ
เฮ้อ! การถอนหายใจ ก็ได้สื่อสารหรือได้ส่งผลกระทบถึงผู้อื่นด้วย
เช่นกัน หรือการใช้ภาษาเงียบ ด้วยการเงียบๆ เฉยๆ ก็สามารถส่งสาร
ไปว่า เราอาจเบื่อ ง่วง หรือเราอยากอยู่คนเดียว เป็นต้น
2. หนทางที่เราเริ่มส่งข้อความ บ่อยครั้งที่มันจะก�ำหนด
ผลของการสื่อสารเสมอๆ เช่น ถ้าเราเริ่มส่งข้อความที่ไม่พอใจโกรธ
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1. ผู้ส่งสาร (Sender) ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร ทัศนคติ
ความรู้ ระบบสังคม วัฒนธรรมของผู้พูด
2. เนือ้ หา (Message) ได้แก่ เนือ้ หา องค์ประกอบ การปฏิบตั ิ
โครงสร้าง รหัส
3. ช่องทาง (Channel) ได้แก่ การได้ยิน การมองเห็น การ
สัมผัส การชิม ความรู้สึก
4. ผู้รับสาร (Receiver) ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร ทัศนคติ
ความรู้ ระบบสังคม วัฒนธรรมของผู้ฟัง
อ่าน ต่อฉบับหน้า

