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สื่อสาร...ให้ได้ใจคน

ย่กตุ้วอีย่่างโค้ชชี�ที่า่นห้นึ�ง ที่ำางานเปน็วิศวกรั้ตุำาแห้น่งให้ญ่โตุ 

ในบรั้ิษ้ที่นำ�าม้นแห้่งห้นึ�ง ในการั้โค้ชก็ได้ืเล่าให้้ฟื้ังว่า ก้บภรั้รั้ย่าที่ี�

แตุ่งงานก้นมากว่า 25 ปี ปัจำจำุบ้นในแตุ่ละว้นไม่ไดื้คุย่ก้นเลย่ ถึึงแม้

จำะอีย่้่บ้านเดืีย่วก้น ไม่ไดื้กินข้าวเย่็นห้รั้ือีที่ำาอีะไรั้รั้่วมก้นเลย่ เพรั้าะ

วศิวกรั้ท่ี่านนี�จำะชอีบแตุ่พ้ดืๆๆๆ และจำะชอีบแตุ่ถึามว่า “ที่ำาไม” เพรั้าะ

คิดืว่า “การั้พ้ดื” เย่อีะๆ เป็นการั้สรั้้างความส้มพ้นธิ์อี้นดืีในครั้อีบครั้้ว 

แตุพ่อีภรั้รั้ย่าพ้ดื ห้รั้อืีเลา่ให้ฟ้ื้งัวา่ที่ำาอีะไรั้ รั้้ส้กึอีย่่างไรั้ กจ็ำะไม่คอ่ีย่ฟื้งั 

กจ็ำะมคีำาถึามกลบ้แตุ่วา่ ที่ำาไมๆๆๆ เชน่ ที่ำาไมถึึงที่ำาแบบน้�น ที่ำาไมรั้้ส้กึ

อีย่า่งน้�น แล้วกม็แีตุ่ ที่ำาไม ที่ำาไม ที่ำาไม แค่น้�นเอีง ถึามกลบ้เพรั้าะเปน็

คำาตุิดืปากมากกว่า ว่า ที่ำาไม มากกว่าจำะสนใจำใครั้่รั้้้ จำรั้ิงๆ

จำนสุดืท้ี่าย่ภรั้รั้ย่า ก็เลย่ไม่ค่อีย่คุย่ด้ืวย่ จำนเงีย่บไปเลย่เป็น

เฉกเชน่ที่กุว้นนี� คอืี ตุา่งคนตุา่งอีย่้่ ตุา่งคนตุา่งที่ำากจิำกรั้รั้มขอีงตุนเอีง 

ไปกินข้าว ชอีปปิง ดื้ห้น้งว้นห้ยุ่ดืเอีง โค้ชเลย่ถึามว่า ง้�นครั้าวนี�ลอีง

กล้บก้น คุณลอีงพ้ดืให้้น้อีย่ลงเห้ลือีเพีย่ง 10-20% เพิ�มการั้ฟัื้ง การั้

ถึามให้้มากขึ�น แตุ่ไม่ให้้ถึามว่า ที่ำาไม (Why) ให้้ถึาม 4W (what, 

when, where, who), 1H (how) กล่าวคือีให้้ถึามว่า อีะไรั้ เมื�อีไรั้ 

ที่ี�ไห้น ใครั้ และอีย่่างไรั้แที่นคำาว่า “ที่ำาไม” เมื�อีวิศวกรั้ที่่านนี�นำากล้บ

ไปใช้ 2 อีาที่ิตุย่์ ก็กล้บมาเล่าว่า ภรั้รั้ย่าดืีขึ�น พ้ดืคุย่ และเรั้ิ�มมีการั้

ดร.วรพรรณ เอื�ออาภรณ์

การฟััง...
จากฉบับที่แล่้วตู�อ เปล่�ยุนชี่วิต

พัวก
เรั้าสงส้ย่ไห้มคะว่า การฟััง เปิลี�ยนชวีัติ้... จรงิหรอื

 และได้้อย่างไร?

การั้ฟื้ัง เปลี�ย่นชีวิตุ... ไดื้จำรั้ิงคะ แตุ่จำะไดื้อีย่่างไรั้น้�น ขึ�นก้บ

ผ้้อี่านแตุ่ละคนที่ี�จำะไปปรั้ะยุ่กตุ์ใช้ เพรั้าะการั้ฟื้ังเป็นที่้�งศาสตุรั้์ และ

ศิลป์ ที่ี�ทีุ่กคนตุ้อีงไปอีอีกแบบ และปรั้ะยุ่กตุ์ เพื�อีการั้นำามาใช้ให้้

เห้มาะก้บชีวิตุขอีงแตุ่ละคนเอีง เพรั้าะโค้ชห้รั้ือีใครั้ๆ ไปอีอีกแบบให้้

ไม่ไดื้ เพรั้าะก็ไม่ใช่ชีวิตุขอีงโค้ชห้รั้ือีที่ี�ปรั้ึกษาขอีงคนน้�นๆ แล้วสิ�งท่�

คนอ่�นออกแบบให้... จะไปเหมาะกับช่วิตคุณได็้อย่างไร?

ชีวัิต้เรา... เราก็ต้้องออกแบบข้องเราเอง ดื้วย่การั้เรั้ิ�มตุ้น

จำากการั้ฟื้ังก้นก่อีนนะคะ

บทท่� 8 เเสวงจุุดร่วม... สงวนจุุดต่าง... ด้วยุการฟััง
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ห้รั้ือีตุ้วอีย่่างจำรั้ิงอีีกกรั้ณีห้นึ�ง คือี โค้ชชี�  คนนี�ไดื้เลื�อีน

ตุำาแห้น่งเป็นผ้้บรั้ิห้ารั้รั้ะด้ืบส้งสุดืขอีงแผนกเลย่ จำากการั้ฟื้ัง เมื�อี

กลางปี 61 ปีที่ี�แล้ว เพื�อีนสนิที่สม้ย่เดื็กๆ ก็ไดื้โที่รั้มาปรั้ึกษาว่าจำะ

ขอีเข้ารั้้บการั้โค้ช 1-on-1 เพรั้าะมีความท้ี่าที่าย่เรั้ื�อีงการั้ได้ืโปรั้โมที่ 

ตุำาแห้น่งห้้วห้น้าส้งสุดืขอีงแผนกนี� ตุอีนตุ้นปี 62 เพื�อีเตุรีั้ย่มตุ้ว 

และพ้ฒนาตุนเอีงให้้พรั้้อีม ที่ี�จำะเข้าเป็นแคนดืิเดืตุสำาห้รั้้บตุำาแห้น่ง

สำาค้ญนี�ขอีงบรั้ิษ้ที่ฯ ซึ่ึ�งโค้ชก็ไดื้ที่ำาการั้โค้ชจำุดืแข็ง (strengths 

coaching) และการั้โค้ชแบบ brain-based coaching ทุี่กเดืือีน 

รั้วมที่้�งแนะเพิ�มเรั้ื�อีงการั้ฟัื้ง ให้้ฟัื้งผ้้อีื�นมากขึ�น เพรั้าะผ้้ที่ี�เก่ง และ

ปรั้ะสบความสำาเรั้็จำม้กจำะไม่ค่อีย่ฟื้ังใครั้ และเชื�อีแตุ่ตุนเอีง ซึ่ึ�งโค้ชชี� 

ก็ไดื้ปฏิิบ้ตุิตุาม ดื้วย่การั้เพิ�มการั้ฟื้ังในการั้พ้ดืคุย่ก้บแตุ่ละคนในแตุ ่

ละว้นมากขึ�น ที่ำาให้้เข้าใจำในเพื�อีนรั้่วมงาน ล้กน้อีง รั้วมที่้�งล้ก

ที่ี�บ้านมากขึ�น รั้วมที่้�งโค้ชไดื้แนะนำาให้้เข้าอีบรั้มคอีรั้์สการั้ฟัื้ง 

รั้วมที่้�งอี่านห้น้งสือีเพื�อีพ้ฒนาตุนเอีงที่างดื้านการั้ฟื้ัง เพื�อีสามารั้ถึ

นำาการั้ฟื้ังมาใช้ เเละปฏิิบ้ตุิไดื้จำรั้ิงที่้�งในการั้ที่ำางาน และชีวิตุ

ส่วนตุ้ว ซึึ่�งโค้ชชี�ที่่านนี�ก็ไดื้นำาห้ล้กการั้ฟัื้งมาปรั้้บปรั้ะยุ่กต์ุให้้

เห้มาะสมก้บตุนเอีง ที่้�งในการั้ที่ำางานและชีวิตุส่วนตุ้ว ซึึ่�งโค้ชชี�

ก็บอีกว่าที่ำาให้้การั้ที่ำางานได้ืปรั้ะสิที่ธิิภาพมากขึ�น รั้วมท้ี่�งชีวิตุ

ส่วนตุ้วก็มีความสุขมากขึ�นด้ืวย่ จำากการั้ฟัื้งที่ำาให้้การั้ที่ำางานมี

ความสมดืุลมากขึ�น (work-life balance) และในที่ี�สุดืปรั้ะธิาน

กรั้รั้มการั้ก็ไดื้เห้็นการั้พ้ฒนาที่ี� เพิ�มขึ�นในทีุ่กๆ ดื้านขอีงโค้ชชี� 

ที่่านนี�ที่ี�เรั้ิ�มตุ้นพ้ฒนามากจำากการั้ฟัื้ง จำนในทีี่�สุดืเมื�อีตุ้นปี 62 นี�  

โค้ชชี�ที่่านนี� ก็ไดื้รั้้บการั้โปรั้โมที่ขึ�นตุำาแห้น่งเป็นผ้้บรั้ิห้ารั้รั้ะดื้บส้งสุดื

ขอีงแผนกสมปรั้ะสงค์ ตุามเป้าห้มาย่ทีี่�ได้ืตุ้�งใจำไว้ จำากการั้พ้ฒนา

ตุนเอีงที่ี�เรั้ิ�มจำากการั้พ้ฒนาการั้ฟื้ัง... มาโดืย่ตุลอีดืปลาย่ปีที่ี�แล้ว

เหน็ไหมคะ วัา่เราได้อ้ะไรมากมายจากการฟังั ทัุ�งเข้า้ใจ

ต้นเอง และผู้้้อื�นมากข้้�นทุั�งควัามคิด้ ควัามร้้ส้ก เหตุ้ผู้ล รวัมทุั�ง 

ควัามสัมพันธ์์กับคนอื�นทุี�ด้ีข้้�น ทุั�งในชีวัิต้การทุำางาน และชีวัิต้

ส่วันต้ัวั

  ชีวัิต้เปิลี�ยนเพราะการฟััง...   

 

ที่ำาอีะไรั้รั้่วมก้นมากขึ�น เช่น พ้ดืคุย่ในแตุ่ละว้นก้นมากขึ�น ไปซึ่ื�อีขอีง

ซึ่้เปอีรั้์ดื้วย่ก้นครั้้�งแรั้ก ในรั้อีบห้ลาย่ปีที่ี�ผ่านมา

เพรั้าะอีะไรั้ห้รั้ือีคะ ? เพรั้าะคนเรั้าจำะพ้ดืคุย่เมื�อีเรั้ารั้้้สึกว่า

ค้่สนที่นาสนใจำเรั้า ไม่ใช่สนใจำแตุ่ตุ้วเอีง เพรั้าะห้ลาย่สิบปีที่ี�ผ่านมา

วิศวกรั้ที่่านนี�เอีาแตุ่ตุ้วเอีงเป็นศ้นย่์กลาง เล่าแตุ่เรั้ื�อีงตุนเอีง ชีวิตุ

ตุนเอีง โดืย่ไม่ได้ืสนใจำฟื้ังค้่สนที่นา รั้วมท้ี่�งวิธิีการั้ถึาม ทีี่�ถึามแตุ่ว่า 

ที่ำาไม ที่ำาไม... ในกรั้ะบวนการั้สมอีง คำาว่า ที่ำาไมก็จำะที่ำาให้้ค้่สนที่นา

ห้ลีกห้นีดื้วย่ เพรั้าะคำาถึามว่า ที่ำาไม ที่ำาให้้ร้้ั้สึกเห้มือีนโดืนคุกคาม 

สมอีงก็จำะส้�งการั้ให้ป้กปอ้ีงตุนเอีง ห้รั้อืีห้ลีกห้นี พาลไม่อีย่ากตุอีบ ไม่

อีย่ากคุย่ดื้วย่ เพรั้าะขี�เกีย่จำห้าเห้ตุุผลมาตุอีบ แล้วเมื�อีโดืนคำาถึามว่า 

ที่ำาไม บอ่ีย่ๆ ตุลอีดืเวลากว่ายี่�สบิป ีเลย่ไม่ตุอ้ีงคยุ่ ไม่ตุอ้ีงเสวนา จำะดีื

กว่า เห้นื�อีย่ ขี�เกีย่จำที่ะเลาะ รั้บรั้าก้น ซึึ่�งเมื�อีโค้ชอีธิิบาย่ถึึงการั้ฟัื้ง การั้

ถึาม โค้ชชี�ที่่านนี� ถึึงก้บบางอ้ีอีเลย่ เข้าใจำในปฏิิกิรั้ิย่า และเห้ตุุผล 

ตุอีนแรั้กขอีงภรั้รั้ย่า ที่ี�เลือีกการั้เงีย่บ ไม่คุย่ ตุ่างคนตุ่างอีย่้่ แที่นการั้

ที่ี�เธิอีตุ้อีงมาน้�งฟื้ังโค้ชชี�ที่่านนี�พ้ดืๆๆๆ แตุ่เรั้ื�อีงตุนเอีง แล้วถึึงจำะมี

ปฏิิกิรั้ิย่าในการั้สนที่นา ก็เพีย่งแตุ่การั้ถึามว่า “ที่ำาไม” ย่ิ�งที่ำาให้้สมอีง

ส้�งเธิอีให้้ห้ลีกห้นีการั้สนที่นาก้บสามี แตุ่พอีโค้ชชี�ที่่านนี� เปลี�ย่นไป

เป็นการั้ฟื้ัง และการั้ถึามดื้วย่ 4W 1H (What, When, Where, Who, 

How: อีะไรั้เมื�อีไรั้ ที่ี�ไห้น ใครั้ และอีย่่างไรั้) ที่ี�แสดืงถึึงความสนใจำใน

ความรั้้้สึกขอีงผ้้เล่ามากกว่า

ซึ่ึ�งการั้โค้ชในแตุ่ละครั้้�งตุ่อีมา โค้ชชี�ก็ไดื้เล่าถึึงการั้พ้ดืคุย่

ความส้มพ้นธ์ิรั้ะห้ว่างก้นทีี่�ดืีขึ�น จำากการั้ฟัื้ง เพรั้าะโค้ชชี�ที่่านนี�ได้ื 

ห้น้มาฟื้งัภรั้รั้ย่า และผ้อ้ีื�นมากขึ�น ที่ำาให้้มผ้้ีคนอีย่ากพ้ดืคยุ่ดืว้ย่มากขึ�น 

ที่้�งในทีี่�ที่ำางาน และทีี่�บา้น สม้พ้นธ์ิภาพในบ้านก็ดืขีึ�น จำนตุอีนนี�ได้ือีอีก

มาที่านข้าวนอีกบ้านก้บภรั้รั้ย่าทีุ่กเดืือีน จำากที่ี�ไม่มีเลย่ในรั้อีบห้ลาย่

ปี ซึึ่�งโค้ชชี�ที่่านนี�ก็มีความสุขมากขึ�นจำากการั้ฟัื้ง... เห็้นห้รืั้อีย้่งคะว่า 

การั้ฟื้ัง เปลี�ย่นชีวิตุไดื้จำรั้ิงๆ

ตู�อฉบับห้นิ้าอ�านิ




