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4.  The Anticipatory Principle ยิ่งจินตนาการได้ชัดเจน 
เท่าไหร่ เรือ่งจรงิ จะเกดิขึน้ได้เรว็เท่านัน้ ภาพในอนาคตทีเ่ราสร้างขึน้
ในใจ จะเป็นสิ่งน�าทางเราในการแก้ปัญหาของเราในปัจจุบัน และ
สร้างสรรค์อนาคตแก่เรา ภาพมีความหมายมากกว่าค�าพูด ยิ่งภาพ
ท้าทาย และชัดเจนมากเพียงใด เราก็มีแนวโน้มจะเติบโตไปเส้นทาง
นั้นมากยิ่งขึ้น 

5.  The Positive Principle การเปลี่ยนแปลงให้ดี ต้องเชิง
บวก เพราะการที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืนได้นั้น 
มีเงื่อนไขว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของการคิดบวก อารมณ์ดี มีความ
สัมพันธ์ที่ดี มีความรู ้สึกว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน  
ขณะเดียวกันก็มีความสนุกสนานอยู่ในตัว การมีอารมณ์ที่ดีมีส่วน
ส�าคัญต่อการท�างาน และการเติบโต กล่าวคือหากเรามีความสุข เรา
จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์

ส่วนศาสตร์ทางด้านสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry: 
AI) หรือการจับถูก นั่นคือ การพูดเชิงบวก สิ่งดีๆ สิ่งที่เคยท�าส�าเร็จ 
ด้วยยกตัวอย่างกรณทีีเ่คยส�าเรจ็ ศึกษาจากคนหรอืตนเองทีเ่คยส�าเรจ็
ในอดีต เพื่อดูว่าคนอื่นท�าอย่างไร จะได้ท�าตามแล้วประสบความ
ส�าเร็จเหมือนคนอื่น หรือตนเองที่เคยท�าส�าเร็จมาแล้ว 

ดร.ภญิโญ รตันาพนัธุ ์ผูเ้ชีย่วชาญทางด้าน AI ในประเทศไทย 
ได้สรุป AI ไว้อย่างน่าสนใจว่า

●  ศลิปะในการค้นหาเรือ่งดีๆ  ใกล้ๆ ตวั ผ่านศลิปะการถาม
เชิงบวกและการสังเกต

●  เพื่อได้ค�าตอบดีๆ 
●  น�าไปใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดีๆ
*** คือ การแก้ไขปัญหา (Problem Solving) อีกวิธีหนึ่ง
ใครสนใจศาสตร์การเข้าใจตนเองศาสตร์ไหน ก็ลองไปหา

ศึกษาเพิม่เติมกนัดูได้นะคะ โดยในบทต่อไป ผูเ้ขยีนจะพดูถงึรูเ้รา ...รู้
เขา ...ด้วยการเข้าใจตนเอง และผู้อื่นผ่านหน้าต่าง 4 บาน (Johari 
Window) ซึง่เป็นอกีศาสตร์หนึง่ทีน่่าสนใจมากๆ เพือ่การเข้าใจตนเอง 
และผู้อื่นมากขึ้น 

รู้เรา ...รู้เขา ...ด้วยการเข้าใจตนเอง และผู้อื่นมากขึ้นผ่าน
หน้าต่าง 4 บาน (Johari Window) 

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

สื่อสารอย่างไร
จากฉบับที่แล้วต่อ ให้ได้ทั้งงาน ทั้งใจคน

สุน
ทรียสาธก เป็นศิลปะของการถามค�าถามเชิงบวก ที่น�าไปสู่
การส่งเสริมให้ระบบมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะพัฒนาไปสู่

ศกัยภาพสงูสดุ สนุทรยีสาธก เป็นกระบวนการท่ีขบัเคล่ือนให้เกดิการ
ถามค�าถามในเชงิบวกแบบไม่มเีงือ่นไขใดๆ ซึง่มกัเกดิขึน้กบัคนตัง้แต่
ไม่ก่ีคน จนถึงเป็นล้านคน ในกระบวนการท�า สุนทรียสาธก จะเปิด
โอกาสให้กบัจนิตนาการ และนวตักรรมในเชงิบวก แทนทีจ่ะเป็นความ
คิดด้านลบ หรือการวิพากษ์วิจารณ์ สุนทรียสาธกจึงยืนอยู ่บน
สมมตฐิานท่ีว่าในทกุระบบล้วนแล้วแต่มเีรือ่งราวด้านบวกทีส่ร้างแรง
บนัดาลใจทีย่งัไม่มใีครน�ามาขยายผล และมมีากพอ เราสามารถเชือ่ม
โยงการค้นพบด้านบวกนี้เข้ากับเรื่องใดก็ได้ วงจร Appreciative In-
quiry สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการสนทนาแบบเร็วๆ สั้นๆ กับเพื่อน 
หรือน�ามาใช้เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กรก็ได้ 

วงจรสนุทรยีสาธก จะเริม่จากการค้นหาประสบการณ์ทีด่ทีีส่ดุ 
(Peak Experience) จากนั้นเอาประสบการณ์ที่ได้ไปสานต่อเป็น
ความฝัน หรือวิสัยทัศน์ (Dream) วางแผนท�าให้วิสัยทัศน์เป็นจริง 
(Design) และเริ่มต้นท�า (Destiny)

 หลกัการทีเ่ป็นพืน้ฐานของทฤษฎ ีสนุทรยีสาธก (Apprecia-
tive Inquiry) ยืนอยู่บนหลักการ 5 ประการ  (Coopperrider D. L. and 
Whitney D.,1999) ดังต่อไปนี้

1.  The Constructionist Principle คนทุกคนก�าหนดชะตา
ชวีติของเราเอง หลกัการคอื เราก�าหนดชะตากรรมเราเองได้ เราสร้าง 
และร่วมสร้างหนทางใหม่ให้ตนเองได้ 

2.  The Poetic Principle เราตีความอย่างไร จะได้อย่างนั้น 
เพราะในอดีต ปัจจุบัน อนาคตของเราเปิดกว้างต่อการตีความ และ
ความเป็นไปได้ทีไ่ม่มขีดีจ�ากดัอะไรทัง้สิน้ เราสามารถพบสิง่ดีๆ  ในตัว
บุคคล ในตัวองค์กรใดๆ ก็ตาม ในใครก็ตาม สิ่งที่เราเลือกที่จะสนใจ
จะสร้างสิง่ท่ีเป็นจริงขึน้มา ถ้าเราให้ความสนใจอะไรเป็นพเิศษมนัจะ
เติบโตเป็นประสบการณ์จริงๆ ของเรามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ 

3.  The Simultaneity Principle การเปล่ียนแปลงใดๆ  
เริ่มต้นเมื่อเราถาม ซึ่งควรเป็นการถามเชิงบวกด้วย
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อยากหาความลับตัวนี ้ต้องกล้ารบัฟังความคิดเหน็ และเสียงสะท้อน
ความเป็นตวัเราจากคนรอบข้าง ซึง่ถ้าเราอยากรู ้เราจะต้องถาม และ
เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นเหล่านั้น เช่น A ถามเพื่อนว่าเราต้อง
พฒันาอะไร เพือ่นอาจจะบอกว่าเราต้องปรบัปรงุเรือ่งการชอบแข่งขนั 
เอาชนะมากเกินไป A ก็ต้องรับฟังแล้วน�ามาพัฒนา โดยมีน�้าใจ
นักกีฬาถ้าชอบแข่งขัน และพยายามลดการแข่งขันกับผู้อื่น มาเป็น
แข่งขันกับตัวเอง ท�าตัวเองให้ดีจะดีที่สุด หรือถ้าเราถามเพื่อน แล้ว
เพื่อนบอกว่าเราชอบมาสาย ต้องพยายามมาให้ตรงเวลา เราก็ต้อง
รับฟังแล้วน�ามาปรับปรุง ไม่ใช่โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ หรือไปพยายาม
โต้เถียง ให้เหตุผล ว่าทุกครั้งที่มาสาย เพราะบ้านไกล ตื่นไม่ทัน และ
อืน่ๆ เป็นต้น เพราะถ้าไปโต้เถยีง อกีหน่อยกไ็ม่มใีครกล้าให้ความเหน็
เมื่อเราถาม 

3.  Hidden self : ตัวตนที่เรารู้แต่เพียงผู้เดียว คนอื่นไม่เคย
รู้มาก่อน เพราะเรารู้แล้วซ่อนไว้เป็นความลับส่วนตัว เช่น A เป็นคน
วาดรปูเก่ง แต่วาดอยู่คนเดียวล�าพงั ไม่เคยบอกใคร ไม่เคยวาดรปูให้
ใครดู คนอื่นไม่รู้เลยว่า A มีมุมอาร์ตชอบวาดรูปด้วย ซึ่งความเป็น
ส่วนตัวส่วนนีก็้ไม่ใช่เรือ่งผิดอะไร แต่ในการท�างานร่วมกัน เราต้องไว้

วางใจกนัมากพอจนกล้าเปิดเผยตัวตนส่วนนีอ้อก
มา เพราะถ้าคนรอบตัวรู ้จักเราเพียงแค่เสี้ยว
เดยีว กจ็ะยากในการสร้างความสมัพนัธ์ทีด่ ีหรอื
ถ้าเรารับไม่ได้กับคนที่มาสาย เราก็ต้องบอก
เพื่อนๆ หรือลูกน้องว่าพี่รับไม่ได้กับคนที่มาสาย
นะ เพราะถ้าใครนัดเราแล้วมาสายจะได้เข้าใจ
เรา ถ้าเราโกรธคนทีม่าสาย แต่ถ้าเราไม่บอกนสิยั
ของเรา เพื่อนๆ หรือลูกน้องอาจจะงง... ก็ได้ ว่า
ท�าไมมาสายแค่ 10 นาที หัวหน้าต้องโกรธ
มากมายขนาดนี้ด้วยดังนั้น เราจึงต้องบอกนิสัย
ส่วนนี้ให้คนอื่นรับรู้

People are different… but predictably 

different! คนเราแตกตา่งกนั...แตต่า่งกนัแบบ

คาดเดาได้!

ท�าไมจึงจ�าเป็นต้องรู้
●  เข้าใจสไตล์ของตนเอง และผู้อื่น
●  เข้าใจว่าแต่ละคนมีความแตกต่างกัน
●  รู้วิธีสื่อสารกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น
●  สร้างความไว้วางใจกัน
ท�าให้ตนเองสามารถออกแบบการส่ือสารท่ีเหมาะกับสไตล์

ตนเอง หรือปรับการสื่อสารให้เหมาะกับผู้อื่นด้วย
การรู้จักตัวเองฟังเหมือนง่าย แต่จริงๆ ก็อาจจะไม่ง่ายไปซะ

ทั้งหมด เพราะการยอมรับ (Accept) เข้าใจตนเองตามจริง (Self 
Realization)** ซึ่งการยอมรับตนเอง ยากสุด*** 

นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน 2 คน Joseph Luft และ Harry  
Ingham เฝ้าสังเกตพฤติกรรมมนุษย์ จนเกิดเป็นทฤษฎีหน้าต่าง 
สี่บาน (The Johari Window) ในปี ค.ศ.1955 ทฤษฎีที่บอกว่าคน 
ทุกคนจะน�าเสนอตัวตนใน 4 รูปแบบ ดังนี้ 

1.  Open self: ตัวตนส่วนที่เรารู้จักตัวเองดี รู้ว่าตัวเองคิด
อะไร มีศักยภาพอะไร รู้สึกอย่างไร และเราเปิดเผยให้คนอ่ืนรับรู้ 
ตวัตนของเราแบบตรงไปตรงมา คนรอบตวัจงึรู ้และเข้าใจตวัตนของ
เราส่วนนี้ เช่น A เป็นคนขี้กลัว กลัวความสูง กลัวที่แคบ กลัวการอยู่
คนเดียว กลัวเกือบทุกอย่าง A รู้ว่าตัวเองขี้กลัวนะ เพื่อนรอบๆ ก็จะรู้
เหมือนกันว่า A ขี้กลัว 

2.  Blind self: ตัวตนส่วนนี้คนอื่นรอบตัวสัมผัสรับรู้ แต่ตัว
เราเองกลบัไม่รู้ว่าเรามพีฤตกิรรมหรอืความสามารถส่วนนี ้อย่างเช่น 
A เป็นคนชอบเอาชนะ ชอบแข่งขันกับคนอื่นแบบไม่รู้ตัว แต่คนอื่นก็
รู้ว่า A ชอบแข่งขัน เพราะ A จะท�าทุกทางขอแค่ให้ได้สัมผัสชัยชนะ 
ซึง่ถ้าหากเราปล่อยให้ตวัเองมส่ีวนน้ีเยอะก็คงไม่ค่อยดเีท่าไหร่ เพราะ
จะท�าให้ขาดจิก๊ซอว์บางตวัทีช่่วยให้เราพฒันาตวัเองให้เก่งขึน้ได้ ใคร

ต่อฉบับหน้าอ่าน


