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2. ฟัังอย่างตัิ์�งใจ้ และกิระตืิ์อรือร้น เพราะเม่�อเราแสดง

การตั�งใจฟััง ผ้้พ้ดก็เต็มใจท่�จะแสดงความต้องการแล้ะความร้้สึก

ออกมาพวกเราเคยัไห้ม ถู้าไปคุยักับหั้วห้น้า แล้้วหั้วห้น้าทำางานไป

เซ็นเอกสารไป รับโทรศัูพท์ไป ระห้ว่างท่�เราคุยัอย่้ั เราก็จะร้้สึกว่า 

ผ้ฟั้ังไมม่ส่มาธิิ ไมต่ั�งใจฟัังเรา เรากไ็มอ่ยัากพ้ดห้รอ่ปรกึษาตอ่ไป รวม

ทั�งกระทบต่อนดัห้มายัในครั�งห้นา้ ซึ�งถูา้มเ่ร่�องห้รอ่ปญั่ห้าใด เราก็จะ

ไมค่อ่ยัอยัากจะเข้้ามาปรกึษาห้วัห้นา้คนน่�อก่ตอ่ไป แตใ่นทางกล้บักนั

ถู้าห้ัวห้น้าตั�งใจ แล้ะกระต่อร่อร้นในการให้้ฟัีดแบ็ค ห้ร่อสนใจเร่�อง

ท่�เราพ้ดคุยั ด้วยัการสะท้อนกลั้บ ก็จะทำาให้้การส่�อสาร พ้ดคุยัครั�ง

นั�นม่ประสิทธิิภาพ เกิดความร้้สึกด่ๆ ต่อกันว่าหั้วห้น้าสนใจในสิ�งท่�

เราพ้ด สิ�งท่�เราต้องการ รวมทั�ง ความร้้สึกท่�แสดงออกมาระห้ว่างท่�

พ้ดคุยักันด้วยั

3. ไมพ่ดูสิอด / แทรกิ ค่อ ผ้ฟั้ังควรจะฝ้กึความอดทน ความ

ใจเยั็น ด้วยัการฟัังผ้้พ้ดให้้พ้ดจบก่อน แล้้วถู้าสงสัยัห้ร่อม่คำาถูาม

ประการใด ค่อยัถูามเม่�อผ้้พ้ดจบ เพราะถู้าเราพ้ดแทรก ร่บตัดบท

สนทนา อาจจะทำาให้้ผ้้พ้ดห้ยัุดพ้ด ทำาให้้ผ้้ฟัังพล้าดเน่�อห้ารวมทั�ง

บริบทท่�ถู้กต้องอ่กด้วยั

4. ติ์อบสินองผู้่พูด ค่อ ควรม่ปฏิิกิริยัาตอบสนองระห้ว่าง

การสนทนา อาทิ คะ่ ครับ การพยัักห้น้า เพ่�อแสดงให้้ผ้พ้้ดร้ส้กึวา่ผ้ฟั้ัง

สนใจฟัังอยั้่ ทำาให้้อยัากเล้่า อยัากพ้ดต่อไป ซึ�งในทางห้ล้ักจิตวิทยัา 

ถู้าเราให้้ผ้้พ้ด พ้ดคนเด่ยัวต่อไปเกิน 15 นาท่ โดยัเราอาจจะถูาม

คำาถูามปล้ายัเปิดสั�นๆ ให้้ผ้้พ้ดเล้่าเพิ�มเติม จะม่ความจริงปรากฏิ

ข้ึ�นมาในคำาพ้ด ให้้พวกเราล้องสังเกตด้ด่ๆ ว่าอาจจะม่เน่�อห้า 

รายัล้ะเอ่ยัด แล้ะความร้้สึกท่�ผ้้พ้ดต้องการเล้่าจริงๆ       

5. อย่าติ์ัดสิินผู้่อื�นด้วยคำวามคำิดเห็นสิ่วนติ์ัว ถู้าเราฟััง

เร่�องข้องผ้้อ่�น เราต้องเป็นแก้วนำ�าท่�ว่างเปล้่า อยั่าตัดสิน (No Judg-

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

การฟััง...
จากฉบับที่แล่้วต่อ เปล่ี่�ยนช่ีวิติ

เม่อ
เราตระห้นักร้สั้ญ่ญ่าณอนัตรายัทั�ง 7 ท่�แสดงให้้เราร้ว้า่เรา

ตอ้งพฒันาทักษะการฟััง รวมทั�งวธ่ิิการในการพัฒนาทักษะ

การฟัังตอ่ไป เพ่�อให้้ม ่8 พฤตกิรรมในการเปน็ผ้ฟั้ังท่�ด่ (Communicat-

ing with 2 Ears & 1 Mouth) ดังต่อไปน่�

1. ฟังัดว้ยคำวามเมติ์ติ์า กิรุณา และคำวามหวงัดอียา่งจ้รงิใจ้ 

เพราะถูา้เราฟัังดว้ยัความอจิฉา ห้รอ่ไมช่อบผ้พ้้ด เราอาจจะพยัายัาม

ปกปิดความร้้สึกนั�นได้บ้าง แต่ในบางครั�งเราก็อาจจะเผล้อแสดง

ส่ห้น้า ท่าทางห้ร่อแม้แต่คำาพ้ดออกไปในเชิงประชดประชันได้ เช่น

เห้รอ... แล้้วทั�งส่ห้น้า นำ�าเส่ยังออกห้ร่อสมควร สมนำ�าห้น้าแล้้วท่�เธิอ

ไดรั้บอย่ัางนั�น เป็นตน้ ดงันั�น เราควรจะฟัังด้วยัความเมตตาท่�ตอ้งการ

ให้้เข้าม่ความสุข้ กรุณาท่�ต้องการช่วยัให้้เข้าพ้นทุกข้์ แล้ะห้วังด่ต่อ 

ค้่สนทนาจริงๆ    

บัทท่� 6 พฤติิกรรมการเป็นผ่�ฟัังท่�ด่
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ทางผ้้จัดการบัญ่ช่ยัักยัอกเงินท่�นำาส่งประกันสังคมข้องพนักงานไว้ 

รวมทั�งเงินส่วนอ่�นๆ ข้องล้้กค้าท่�ผ้้จัดการบัญ่ช่คนน่�ได้ยัักยัอกไว้ ซึ�ง

บานปล้ายัเป็นเงินก้อนให้ญ่่มาก ทำาให้้บริษัทข้องรุ่นพ่�ท่านน่�ต้องปิด

กิจการเล้ยัท่เด่ยัว

ดังนั�น เราควรเปิดห้้ เปิดตา เปิดใจ รับฟัังเร่�องราวก่อนแล้้ว

ค่อยัใช้วิจารณญ่าณตัดสินจากทักษะการฟัังท่�ด่ข้้อท่� 7 ท่�จะกล่้าว

ต่อไป

8.  หาข้อมูลเพิ�มเติิ์ม เราต้องห้าข้้อม้ล้เพิ�มเติม ไม่ใช่ฟััง

ใครแล้้วห้้เบาเช่�อเร่�องท่�เล่้ามาแต่เพ่ยังฝ้�ายัเด่ยัว ควรซักถูาม แล้ะ

ห้าข้้อม้ล้ประกอบจากผ้้ท่�เก่�ยัวข้้องอ่�นๆ เพิ�มเติม เพ่�อความถู้กต้อง

แล้ะชัดเจนในข้้อม้ล้ก่อนท่�จะตัดสินใจทำาสิ�งใดไป อยั่างเช่น กรณ่ 

รุ่นพ่�เจ้าข้องบริษัท ถู้าฟัังเร่�องท่�ล้้กน้องอ่กคนมาบอกเร่�องผ้้จัดการ

ฝ้�ายับัญ่ช่ แล้้วไปตรวจสอบห้าข้้อม้ล้เพิ�มเติม ทั�งจากการโอนเงินให้้

สำานักประกันสังคม ห้ร่อข้อตรวจสอบใบเสร็จ ห้ร่อโทรไปข้อตรวจ- 

สอบกับสำานักงานประกันสังคม ว่าทางบริษัทได้ดำาเนินการจ่ายั 

ถู้กต้อง ตรงทุกเด่อนไห้ม ทางเจ้าข้องก็จะสามารถูทราบความจริง 

แล้ะแก้ไข้ได้ทันท่วงท่ ไม่ถูึงกับต้องปิดกิจการ

ment) อย่ัาคิดแทนเข้า อย่ัาคิดจากมุมมองข้องเรา แต่ต้องล้องคิด

จากมุมมองข้องผ้้พ้ดห้รอ่จากมุมมองข้องบุคคล้ท่� 3 ท่�มองเข้า้มา อย่ัา

ใช้ตัวกรองการส่�อสารข้องเรา ทั�งการตัดสินล้่วงห้น้า อคติ ความไม่

สนใจ การเห้มารวม การสมมติ การสันนิษฐาน การสรุปรวม ทักษะ

การฟัังท่�ไม่ด่ ความคิดท่�ยึัดติด ความคิดท่�เกิดข้ึ�นก่อนท่�จะได้ร้้จัก 

สิ�งนั�นจรงิๆ อย่ัางเชน่ เราเห้มารวมว่า คนอินเดย่ัชอบต่อรองราคามาก 

พอเจอล้้กค้าอินเด่ยัต่อรองราคา เราก็เกิดการเห้มารวมว่าคนอินเด่ยั

โคตรต่อราคาเล้ยั ทั�งๆ ท่�จริงๆ คนอินเด่ยัก็อาจจะต่อราคาพอๆ กับ

คนจ่น คนญ่่�ปุ�น แต่เพราะเราเห้มารวม คิดเช่�อไปอยั่างนั�นแล้้ว เล้ยั

พาล้ไม่อยัากข้ายัข้องให้้กับล้้กค้าอินเด่ยั ทั�งๆ ท่�บางท่ก็ข้ายัได้ราคา

ข้ายัพอๆ กับท่�ชาติอ่�นๆ ซ่�อ  

6. ติ์ีคำวามอย่างมีเหติ์ุผ่ล เวล้าต่ความเราต้องต่ความด้วยั

เห้ตผุล้ ความจริง ดงันั�นเวล้าฟััง เราต้องฟัังพร้อมแยักให้อ้อกระห้ว่าง

ความจริง แล้ะความร้้สึกให้้ชัดเจน อยั่าใช้แต่ความร้้สึก เพราะบาง

ครั�งเราใช้แตค่วามร้้สึกท่�สงสาร เห็้นใจ อาจทำาให้้การตค่วามผิดพล้าด

ได้   

7.  รับฟัังมุมมองที�แติ์กิติ์่าง คนส่วนให้ญ่่เวล้าฟัังเร่�องท่�

แตกต่างห้ร่อข้ัดกับความคิด ความเช่�อข้องตนเอง อาจจะเกิดอาการ 

ไม่เช่�อ ด้วยัการพ้ดห้ร่อถูามว่า จริงห้ร่อ ผมว่าไม่นะ ไม่ใช่อยั่างท่�คุณ

คิดห้รอก ห้ร่อการแสดงส่ห้น้า อาการไม่เช่�อ เป็นต้น ซึ�งการแสดง

อาการเห้ล้่าน่� อาจทำาให้ผ้้้พด้ไมอ่ยัากพด้ห้ร่อเล้่าตอ่ไป ซึ�งอาจทำาให้้

เราพล้าดข้้อม้ล้ท่�สำาคัญ่บางอยั่างไปได้ ดังนั�น ถูึงเราม่ความเช่�อห้ร่อ

มุมมองด้านใด แต่เม่�อเราได้ฟัังเร่�องท่�แตกต่างไป เราก็ควรจะเปิด

ใจรับฟัังเข้าก่อนท่�จะร่บด่วนปักใจเช่�อ ตามความคิดเดิมข้องตนเอง 

ตัวอยั่างเช่น บริษัทข้องรุ่นพ่�ท่�นับถู่อคนห้นึ�งเช่�อใจผ้้จัดการ

บัญ่ช่ท่�ทำางานมา 10 กว่าปีแล้้ว พนักงานก็เคยับอกรุ่นพ่�คนน่�ว่า เข้า

ไปเบกิคา่รกัษาจากประกนัสงัคมแตเ่บกิไมไ่ด ้เน่�องจากประกนัสงัคม

แจ้งว่าทางบริษัทไม่ได้จ่ายัเงินสมทบมาห้ล้ายัปีแล้้ว ทั�งๆ ท่�บริษัทก็

ห้กัประกันสงัคมจากพนักงานเพ่�อนำาจา่ยัด้วยั ทางรุน่พ่�ท่�เป็นเจ้าข้อง 

บริษทัฯ กไ็มเ่ช่�อ แสดงอาการทั�งทา่ทาง แล้ะคำาพด้ วา่ไมจ่รงิมั�ง แล้ว้

ก็ปล้่อยัผ่านไปอ่กเป็นปี จนเร่�องแดงข้ึ�นในท่�สุด เล้ยัส่บค้นพบได้ว่า
ต่อฉบับหน้าอ่าน




