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อุไรรัตน วงษทองดี งานบริการการศึกษา
สื่อสารอยางไรใหสําเร็จ
ในโลกป จ จุ บั น นี้ เ ป น ยุ ค ที่ ม นุ ษ ย เ ราต อ งทํ า การปรั บ ตั ว อย า งรวดเร็ ว เพื่ อ ให เ ข า กั บ การ
เปลี่ ยนแปลงตา งๆ ที่เ กิด ขึ้น อย างรวดเร็ ว ไม วาจะเปน การเปลี่ย นแปลงในเรื่องของสิ่ งแวดลอ ม
โดยเฉพาะเรื่องการติดตอสื่อสารตางๆ เหมือนกับประโยคที่วา “โลกไรพรมแดน” ไมวาเราจะตอสื่อสาร
อะไร กับใคร ที่ไหน เราก็สามารถทําไดรวดเร็วตามความตองการ เหมือนกับวามนุษยยอขนาดของโลก
เล็กลง หากแตวาในกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงนั้น มันรวดเร็วเกินที่มุนุษยทุกๆ คนที่อยูบน
โลกนี้รวมถึงองคกรตางจะปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนแปลงนั้นไดทั้งหมด จึงทําใหเกิดผลกระทบ
ตามมาคือเกิดการแขงขันระหวางองคกรตางๆ เพื่อใหองคกรของตนเองกาวนําองคกรอื่นๆ การรูเทาทัน
กับการเปลี่ยนแปลงทําใหองคกรสามารถกาวไปขางหนาไดอยางมั่นคง ดังนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง
ที่ผูบริหารองคกรที่ชาญฉลาดและมีภาวะผูนําจะตองหันมาใหความสําคัญกับการบริหารเชิงกลยุทธเพื่อ
เปนพลังขับเคลื่อนองคกรใหกาวไปขางหนาอยางตอเนื่อง คําวา “การสื่อสาร” นั้นก็นับวาเปนกลยุทธที่
สําคัญอยางหนึ่ง ที่ผูบริหารและบุคลากรในองคกรจะตองนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ เพราะวาการ
สื่อสารนั้นเปนกระบวนการที่จะนําไปสูการรับรู เรียนรู ใหเกิดความเขาใจถูกตองตรงกันของบุคลากร
ทั้ง องค ก ร ตั้ง แต ผู บ ริ ห ารจนถึ ง ระดับ ปฏิ บั ติ ก าร รวมไปถึ งการกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น พัน ธกิ จ และ
ยุทธศาสตรรวมกันไดอยา งถูกตองเหมาะสมและนําพาองคกรไปสูเปาหมายที่ตั้งไว ผูบริหารตองให
ความสําคัญและนําไปใชในการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดกับ
องคกร

ความหมายของการสื่อสาร
การสื่อสารเปนหัวใจสําคัญที่กําหนดใหผูสงสารกับผูรับสารนั้นเขาใจตรงกัน โดยผูที่ทําการสง
สารและรับสารไดอยางดีและประสบผลสําเร็จในการติดตอสื่อสารนั้น ทั้งผูรับและผูสงจะตองอาศัย
เทคนิคและศิลปะการสื่อ สารมาเปนสวนประกอบดว ย ไดมีนัก วิชาการไดใ หคําจํากัด ความของการ
สื่อสารไวหลากหลายสวนมากจะคลายคลึงกัน ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของกาสื่อสารคือ “ก. นํา
ถอยคํา ขอความ หรือหนังสือ ของฝายหนึ่งสงใหอีกฝายหนึ่งโดยมีสื่อนําไป”
วิรัช สงวนวงศวาน (2547: 115) ไดใหความหมายวา “การสื่อสารคือการถายโอน (transfer and
understanding of meaning) ดังนั้น การติดตอสื่อสารจะประสบความสําเร็จก็ตอเมื่อสามารถสงผลตอ
ความหมายและผูรับเกิดความเขาใจถูกตอง การสื่อสารอาจมีลักษณะเปนการสื่อสารระหวางบุคคล
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(interpersonal communication) และเปนเครือขายองคการหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวาการติดตอสื่อสาร
ขององคกร (organization communication)”
วันชัย มีชาติ (2548:138. อางจาก Judith R. Gordon and associates. 1990) สรุปวา “การสื่อสาร
เป น กระบวนการติ ด ต อ ส ง ผ า นข อ มู ล ความคิ ด ควมเข า ใจ หรื อ ความรู สึ ก ระหว า งบุ ค คล ซึ่ ง มี
องคประกอบ 4 ประการ คือ ผูสงสาร สาร สื่อ ผูรับสาร”
Kelley, Robert (1977:9. อางใน เสนาะ ติเยาว. 2538:33) ใหความหมายไววา “การสื่อสารเปน
กระบวนการที่เกี่ยวกับการสงและรับสัญลักาณที่กอใหเกิดความหมายขึ้นในใจของผูที่เกี่ยวของ โดย
บุคคลเหลานั้นมีประสบการณอยางเดียวกัน”
จากความหมายของการสื่ อ สารที่ ก ล า วมา สรุ ป ได ว า การสื่ อ สาร (Communication) คื อ
กระบวนการถายทอดขอมูล ขาวสาร หรือเรื่องราวตางๆ ระหวางบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป โดยฝาย
หนึ่งเรียกวาผูสงสารและอีกฝายหนึ่งเรียกวาผูรับสาร จนเกิดการรับรู เรียนรูในสิ่งที่ถายทอดและการ
ตอบสนองรวมกันไดตรงตามเจตนาของทั้งสองฝาย

รูปแบบทิศทางของการสื่อสาร(The Direction of Communication)
รูปแบบของการสื่อสารภายในองคกร กับสภาพการณปจจุบันนี้จะตองมีความรวดเร็วทันสมัย
และถูกตอง เชื่อถือได ดังที่ ธิติภพ ชยธวัช. 2548:137-140) ไดสรุปไวดังนี้
1. การสื่อสารจากเบื้องบนสูเบื้องลาง (Downward Communication) เปนการสื่อสารจาก
ผูบริหารไปยังพนักงานในรูปแบบของแผนงาน นโยบาย ขั้นตอน การแจงขาวสาร คําสั่ง การ
ประสานงาน หรือการประเมินผลงานของพนักงาน เชน จากประธาน รองประธาน ผูจัดการ
แผนก หัวหนาสวน หัวหนางาน เจาหนาที่ปฏิบัติการ ลดหลั่นกันตามลําดับอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบ
2. การสื่อสารจากเบื้องลางขึ้นสูเบื้องบน (Upward Communication) การสื่อสารลักษณะนี้มี
ความสําคัญตอการบริหารองคกรเปนอยางมาก คือการติดตอสื่อสารจากพนักงานหรือผูใตบังคับบัญชา
ไปยังผูบริหารหรือผูใตบังคับบัญชาในรูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึงปญหาตางๆ ในการ
ปฏิบัติงาน การเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะตางๆ ในแตละองคก รอาจมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับ
องคกรนั้นๆ
3. การสื่อสารตามแนวนอน (Laterally Communication) เปนการติดตอสื่อสารระหวางเพื่อน
รวมงานในหนวยงานเดียวกัน โดยอยูในระดับอํานาจหนาที่เดียวกันภายในองคกรและมีผูบังคับบัญชา
คนเดีย วกัน ทํา ใหเ กิ ด ความร ว มมื อ หรื อ ประสานงานกั น การสรา งความเข า ใจร ว มกั น เมื่อ การ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นองคการจะตองรวมกันสรางความเข าใจถึงสิ่งที่ควรจะเปลี่ยนแปลงรวมกัน การ
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ประชุมสนทนาระหวางพนักงานระดับเดียวกันและภายในหนวยงานเดียวกันเปนสิ่งสําคัญตอการบรรลุ
ความเข า ใจร ว มกั น และเพื่ อ ประโยชน ข ององค ก รที่ จ ะสามารถจั ด การทํ า งานเป น ที ม อย า งมี
ประสิทธิภาพ
4. การสื่อสารแบบแนวทแยงมุม (Diagonally Communication) เปนการสื่อสารภายในองคกร
เดียวกัน ขามแผนก และขามระดับสายการบังคับบัญชา การสื่อสารขามสายงานมีความเหมาะสมและ
จําเปนอยางมากตอพนักงานระดับลางเพราะชวยประหยัดเวลา ดังนั้นองคกรควรจะมีนโยบายในการใช
เสนทางของการสื่อสารขามสายงานเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน

ศิลปะการสื่อสารเพื่อขอความชวยเหลือจากผูอื่น
มนุษยเราไมสามารถที่จะทํางานไดสําเร็จเพียงลําพัง ถาตองการทํางานใหบรรลุเปาหมายที่ตั้ ง
ไวนั้น สวนหนึ่งยอมมาจากการชวยเหลือและการไดรับความรวมมือจากผูอื่นไมมากก็นอย บางคนมี
เพื่อนฝูง มีผูใหญคอยใหค วามชวยเหลือ ใหการสนับสนุนคอนขางมาก แตสําหรับบางคนเมื่อมีเรื่อง
เดือดรอนและทุกขใจกลับไมมีใครสนใจเหลียวแลที่จะยื่นมือเขามาเพื่อใหความชวยเหลือใดๆ เลย
“ทําไมจึงเปนเชนนั้นหนอ” ในที่นี้จะขอนําสาระนารูซึ่งนับวาเปนเรื่องที่นาสนใจอยางยิ่ง
ขาพเจามองวา การขอความชวยเหลือจากผูอื่นถือวาเปนศิลปะอยางหนึ่ง คนบางคนมีศิลปะ
ดานนี้สูงมาก แตยังมีอีก หลายๆ คนที่ข าดศิลปะในการขอความชวยเหลื อจากผูอื่น อยางเชน เพื่อน
รวมงานรุนนองของขาพเจา เลาใหฟงวา เขาเพิ่งจะโกรธเพื่ อนอีกคนหนึ่ง สมมุติชื่อ สมศรี เนื่องจาก
เพื่อนรุนนองคนนี้ขอขอมูลบางอยางแกคุณสมศรี แตคุณสมศรีไมสงขอมูลใหเสียที เปนเหตุใหรุนนอง
คนนี้ไมชอบใจ และพูดตอวาคุณสมศรีวาเปนคนไมมีน้ําใจเสียเลย
ก็แนนอนละพี่นอง......เปนเรื่องธรรมชาติของมนุษย เมื่ อเราขอใหผูอื่นชวยเหลือและเคาไม
ชวยเหลือเรา เราก็ยอมมีอารมณ โกรธ ไมชอบ ไมพอใจ ใชหรือไม โดยปกติมนุษยเรามักจะไมโทษและ
หันกลับไปมองตนเองกอนวา เปนเพราะเหตุใดทําไมเวลาเราขอความชวยเหลือจากผูอื่น แลวทําไมไมมี
ใครใหความรวมมือ หรือใหความชวยเหลือใดๆ หรือถาหากใหความชวยเหลือก็แทบจะคุกเขากมลง
กราบแทบเทา ซึ่งก็ไดรับความชวยเหลือแบบเสียมิได
จากตัวอยางนี้ ทําใหขาพเจาตองเตือนสติเพื่อนรวมงานรุนนองคนนี้วา ควรจะสํารวจดูตัวเอง
กอนวา เราแสดงพฤติก รรมอยางไร ใชคําพูด และน้ําเสียงอยางไรเวลาขอความชว ยเหลือจากผูอื่น
ขาพเจาสังเกตเห็นวา นองคนนี้มักจะใชคําพูดที่ไมคอยจะเกรงใจใครสักเทาไหร พูดจาหวนๆ หนาตาไม
ยิ้มแยมแจมใสสักเทาไร คําพูดเปนลักษณะของการออกคําสั่งมากกวาการขอความรวมมือใหชวยเหลือ
ซึ่งก็นับวายังขาดศิลปะในการขอความชวยเหลือจากผูอื่น
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ขาพเจาไดอานสาระนารูในเวปไซด ที่ พลตรี อเนก แสงสุก ไดเขียนไว ซึ่งนับวาเปนเรื่องที่
นาสนใจมากทีเดียว คือ ทําอยางไรที่จะใหผูอื่นชวยเหลือเรา.....?
1. ตองศึกษานิสัย และวิเคราะหความชอบและไมชอบ ของบุคคลที่คุณจะไปขอความ
ชวยเหลือกอน เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งที่เราจะตองรูจักนิสัยของผูนั้นกอน รูวาชอบอะไร
ไมชอบอะไร มีนิสัยและบุคลิกลักษณเปนอยางไร ตามหลักของซุนวู ที่กลาวไววา “รูเขา รู
เรา รบรอยครั้งชนะรอยครั้ง”
2. เกริ่นนํากอนขอความชวยเหลือ คุณไมควรเริ่มตนขอความชวยเหลือจากผูอื่นทันที ยิ่งเปน
คนที่ไมคุนเคยหรือขาดการติดตอกันเปนเวลานาน คุณควรจะถามเรื่องราวของบุคคลนั้นๆ
กอน แลวนําขอมูลที่คุณรับรูมาชวยในการเกริ่นนํากอนที่จะเอยปากขอความชวยเหลือขอ
ความรวมมือจาก ผูอื่น
3. ใชคําพูดที่สุภาพ ตองอยาลืมวาเรากําลังขอความชวยเหลือจากผูอ ื่น คุณไมควรอยางยิ่งใน
การใช้ําพูดที่ไมสุภาพ พูดจาหวนๆ เอาแตไดฝายเดียว เชน ขอมูลที่ขอสงใหวันนี้เลยนะ....
งานนี้ดวนมากยังไงก็ตองสงใหเลยนะ...... ขอมูลที่ขอไปขอวันนี้นะไมใชชาติหนา...... เปน
ตน แตคุณสามารถเลือกใชคําพูดอื่นไดเพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคที่คุณตองการ เชน
ขอมูลที่ขอไป ไมทราบวาสะดวกหรือเปลาคะ/ครับ ถาจะขอเปนวันนี้ ถาไมสะดวกก็ไม
เปนไรเอาไววันพรุงนี้ชวงบายๆก็ไดคะ/ครับ หรือ งานนี้ดวนมากเลยขอความกรุณาเปน
วันนี้ชวงบายๆ ไดไหมคะ/ครับ หรือถาไมไดทั้งหมดก็ขอความกรุณาเพียงบางสวนกอน
สวนที่เหลือไวพรุงนี้ชวงประมาณ 10 โมงเชาก็ไดคะ/ครับ
4. เปดใจใหกวาง ขอนี้เปนขอที่สําคัญมาก คุณเองตองเปดใจกวางยอมรับผลลัพธที่จะเกิดขึ้น
ภายหลังจากที่คุณเอยปากขอความชวยเหลือหรือขอความรวมมือจากผูอื่นไปแลว การเปด
ใจยอมรับทั้งในแงมุมที่ผูอื่นใหความชวยเหลือจากคุณ และเปดใจยอมรับฟงเหตุและผล
เมื่อบุคคลนั้นไมสามารถใหความชวยเหลือแกคุณ พบวาบอยครั้งหากคนที่เราขอความ
ชวยเหลือ เขาปฏิเสธที่จะใหความชวยเหลือแกคุณ คนสวนใหญจะรูสึกโกรธ ไมชอบใจ
ทําไมแคนี้ทําใหไมได ไมพอใจบุคคลนั้นๆ แทนที่เราจะรูสึกเชนนั้นเราตองเปดใจใหกวาง
ยอมรับ ตองใชสติตั้งมั่นและปญญาที่มีอยูในการแกไขปญหาตางๆวาจะทําอยางไรตอไป
ดังนั้นหากคุณอยากจะใหผูอื่นใหความชวยเหลือแกคุณ คุณควรจะใชศาสตรและศิลปะในการ
ติดตอสื่อสาร การสรางความคุนเคย พูดเกริ่นนํากอน และที่สําคัญตองใชวาจาสุภาพ เหมาะสมกับเวลา
และสถานการณ เพื่อคุณจะไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่คุณตองการ และจงปฏิบัติตอผูอื่นใหเหมือนกับ
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ที่คุณตองการใหผูอื่นปฏิบัติตอคุณ เชน คุณตองการเปนคนสําคัญ คุณตองการคําพูดที่สุภาพออนหวาน
คุณตองการใหผูอื่นใหความชวยเหลือตอคุณ ฯลฯ สิ่งเหลานี้ขอใหคุณปฏิบัติกับทุกคนที่ใกลชิดหรือ
บุคคลอื่นๆ ที่คุณติดตอประสานงานดวย เพราะนั่นคือวิธีการที่คุณจะไดรับสิ่งที่ดีๆและความชื่นชมใน
ตัวคุณกลับมา
สิ่งที่สําคัญซึ่งคิดวาทุก คนสามารถปฏิบัติไดถาตั้งใจที่จะทําก็คือ การขอความชวยเหลือจาก
ผูอื่น หรือผูบังคับบัญ ชาตองการใหผูใตบังคับบัญชาทํางานใหก็ควรจะหลีกเลี่ยงการออกคําสั่ง การ
พูดจาหวนๆ ใบหนาเครงเครียดไรร อยยิ้ม ควรจะเปน ลัก ษณะขอความรวมมือ ความชว ยเหลือ ขอ
รบกวนซึ่งผูที่เราขอความชวยเหลือเมื่อเขาไดยินและฟงแลวดูน้ําเสียงนุมนวล ใบหนายิ้มแยมแจมใสก็
เต็มใจที่จะใหความชวยเหลือเต็มที่
จากทั้งหมดนี้ค งเปน สว นหนึ่งที่คิด วาสามารถชว ยลดปญ หาเรื่องการสื่อสารเพี่อขอความ
ชวยเหลือจากคนอื่นลงไดบาง ถาทานนําไปปฏิบัติ จะสงผลใหบุคคลภายในองคกรเดียวกันได รับและ
ใหแตสิ่งดีๆซึ่งกันและกัน การทํางานก็จะมีความสุข มีความเอื้ออาทรชวยเหลือเกื้อกูลตอกัน
ในทํานองเดียวกัน ถาเราหิวขาวแลวซื้อขาวสารมา 1 ถุง เราก็รูแตเพียงวานี่คือขาวสาร อยางดี
ที่สุดไดเพียงแคมองเห็นเมล็ดขาวสาร สีขาวใส แตไมสามารถทานมันไดและไมไดชวยใหความหิวของ
เราลดลง หากเรานําเขาสารที่เราซื้อมานั้นไปหุงใหสุกเมื่อเราเปดฝาหมอขาวออกเราก็จะไดกลิ่นของขาว
นั้นหอมกรุนชวนใหลิ้มลองยิ่งนัก เราสามารถนํามารับประทานและลดความหิวโหยของเราลงได ถา
หากทานไดอานแลวปลอยใหมันเลือนหายไปทานก็จะไดแคเพียงขาวสารเทานั้น แตถา ทานนําไปเปน
แนวทางประพฤติปฏิบัติใชกับการดํารงชีวิตประจําวันรวมถึงการทํางานรวมกับผูอื่น ทานก็เหมือนได
ลิ้มลองกลิ่นอายอันหอมกรุนและรสความหวานของขาวสุกจนกระทั่งทําใหทานลดความหิวลงได
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