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คุณเคยมีพฤติกรรมการสื่อสารแบบนีบ้ ้ างไหม?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ฟั งแล้ วชอบคิดแทนคนที่พดู
ฟั งแล้ วชอบตี (ฆ่า) ค่าทังๆที
้ ย่ งั ไม่ทราบข้ อเท็จจริ ง
ฟั งยังไม่ทนั จบรี บพูดสวนกลับไป
ฟั งไปด้ วยทาภารกิจบางอย่างไปด้ วย
ดูเหมือนว่าฟังแต่เป็ นเพียงแค่ได้ ยิน
ไม่ยอมที่จะฟังใครู๋
ถอนหายใจออกดังเฮือกๆๆๆในขณะสือ่ สารกับผู้อื่น
แสดงสีหน้ าแววตาที่ไม่แยแสไม่ให้ เกียรติผ้ รู ่วมสือ่ สาร
เคยพูดว่า “เมื่อกี ้คุณพูดว่าอย่างไรนะ” เป็ นต้ น

พฤติกรรมดังกล่าวข้ างต้ นผู้เขียน เรี ยกว่า “พฤติกรรมฆ่าตัดตอนการสื่อสาร” พฤติกรรมในชีวิตประจาวันและการ
ทางานของคนเราจะพบว่า ...พฤติกรรมฆ่าตัดตอนการสื่อสารในบางครัง้ หรื อบ่อยครัง้ เรามักจะเผลอหรื อตังใจ
้ หรื ออาจตังใจ
้
แต่มิได้ มีเจตนา หรื อทาไปเพราะรู้ไม่เท่าทันอาการที่แสดงออกของตนเอง (ชัว่ วูบ) หรื ออาจทาไปด้ วยความเคยชิน จนพลอยทา
ให้ คนรอบข้ างเกิดความชาชินไปกับพฤติกรรมของเราที่แสดงออกจนเป็ นปรกตินิสยั ทังที
้ ่คนรอบข้ าง ทังในครอบครั
้
วและในที่
ทางานเองเถอะ ก็ ไม่ได้ อยากต้ องทนรั บพฤติกรรมฆ่าตัดตอนฯจนคุ้นชิ นจนต้ องทาใจ และทนรั บสภาพในที่สุด ทาให้ เกิ ด
บรรยากาศแห่งการอยูด่ ้ วยกันทังที
้ ่บ้านและที่ทางานแบบสุก ๆ ดิบ ๆ (ทุกข์)
พฤติกรรมการฆ่าตัดตอนฯ ในที่ทางานมักจะพบได้ ทวั่ ทุกองค์การ ยิ่งนับวันความเจริ ญทางเทคโนโลยีเข้ ามามีบทบาท
อย่างไร้ ขีดจากัด และมีความเจริ ญรุดหน้ าไปมากเพียงใดก็ตาม แต่มิได้ เป็ นตัวชี ้วัด ความเจริ ญทางพฤติก รรมการสื่อสาร (ที่ดี
ๆ)ของคนเราสักเท่าไร หลายคนอาจมี “BB” ในการสือ่ สาร...BB ที่ผ้ เู ขียนหมายถึงในที่นี ้มิได้ หมายถึงยี่ห้อของเครื่ องมือสื่อสาร

หรอกนะ แต่ผ้ เู ขียนหมายถึง “Breakdown Communication Behavior และ Broken Heart Communicator” ซึ่งต้ องขอ
อธิบายสักหน่อยนะครับ...
1. Breakdown Communication Behavior คือ พฤติกรรมการสือ่ สารที่ทาให้ สมั พันธภาพล้ มเหลว ซึง่ สามารถ
เกิดขึ ้นได้ ทงในครอบครั
ั้
วและที่ทางาน ยิ่งหากคนเราขาดความสามารถในการควบคุมอารมณ์ หรื อการ
จัดการอารมณ์ (Emotional Quotient: EQ) ผสมผสานเข้ าไปด้ วยแล้ วบอกได้ เลยว่าส่งผลทาให้ คนเราขาด
สติได้ ในที่ทางานบางแห่ง พบว่าผู้บริ หารหรื อพนักงานหลายคนมีพฤติกรรมฆ่าตัดตอน และมี EQ ด้ อย
ราคา (ตกต่า) ส่งผลให้ บรรยากาศการทางานแย่งลง หดหู่ ขาดความสุขในการทางานร่ วมกัน คนที่ร่วม
ทางานด้ ว ยอาจมี อ าการเกร็ งจนเป็ นตะคริ วในใจได้ ซึ่ง ส่ง ผลต่อสุข ภาพจิ ต ในการท างาน ท าให้ ข าด
ประสิทธิภาพในการทางานร่ วมกันเป็ นทีมและผลิตภาพ (Productivity) ในองค์การ (ฮู้!!!)อย่าเพิ่งถอดใจ
ต้ อ งฝึ ก ใจ (จิ ต ) ให้ เ ย็ น (นิ่ ง ) เสีย บ้ างก็ ดี คื อ การเรี ย นรู้ ฝึ ก ทัก ษะการควบคุม อารมณ์ แ ละฝึ ก ทัก ษะ
พฤติกรรมการสือ่ สาร เพื่อกาจัดพฤติกรรมฆ่าตัดตอนฯ
2. Broken Heart Communicator คือ การเป็ นผู้สอื่ สารที่ทาลายขวัญกาลังใจหรื อทาให้ ผ้ อู ื่นหรื อคนรอบข้ างมี
สภาพจิตใจที่แตกสลาย พฤติกรรมฆ่าตัดตอนการสื่อสารของผู้สื่อสารอาจทาลายใจผู้อื่นได้ เสมอ จากคน
คุ้นเคยหรื อที่ร้ ู ใจกันที่มีความรักเลื่อมใสศรัทธาต่อกัน อาจส่งผลให้ ทางานอยู่ร่วมกันแบบไม่ได้ ใจกันอีก
ต่อไป เพราะไม่สามารถปรับใจยอมรับต่อพฤติกรรมฆ่าตัดตอนการสือ่ สารบางอย่างของเราได้ จนต้ องทาใจ
รับชะตากรรม(พฤติกรรม) กันไป (เฮ้ อ!!!)
อย่ าเพิ่งถอนใจต้องฝึ กทาใจให้ อยูเ่ ป็ น คือ การเรี ยนรู้ ปรับตัวและปรับใจให้ เป็ น เพื่ออยูร่ ่วมทางานกับคนที่มีพฤติกรรม
สื่อสารที่ทาลายจิ ตใจ เพื่อให้ เราสามารถอยู่ทางานกับคนแบบนีไ้ ด้ อย่างเย็นใจ แต่หากทางานร่ วมกันอย่างร่ มเย็นและมี
ความสุขนัน้ จาเป็ นต้ องฝึ กทักษะเสริ มสร้ างมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการสื่อสารเพื่อสร้ างความเข้ าใจร่ วมกันในองค์ การ
รวมทังการปรั
้
บเปลีย่ นพฤติกรรมฆ่าตัดตอนใจของกันและกัน
พฤติกรรมฆ่าตัดตอนการสือ่ สารจะส่งผลกระทบต่อวิถีการดาเนินชีวติ และประสิทธิภาพการทางาน ดังนี ้
1. ทัศนคติ (Attitude) ทาให้ มีความคิดไม่ดีต่อกัน อันเกิดจากการรับรู้ และเรี ยนรู้ ต่อพฤติกรรมการสื่อสารที่บนั่ ทอน
ความคิด ไม่สง่ เสริ มบรรยากาศการคิดสร้ างสรรค์และอยูร่ ่วมกันอย่างเป็ นสุขได้ ในองค์การ
2. ความรู้ สึก (Emotion) ทาให้ เกิดภาวะอารมณ์ที่ไม่ดี ไม่สร้ างสรรค์ เป็ นสิ่งที่ทาลายความรู้ สกึ ที่ดีต่อกันและกันได้
และส่งผลทาให้ ขาดกาลังใจในการทางานและพลังใจที่เป็ นหนึง่ เดียวกันในองค์การ
3. พฤติกรรม (Behavior) การกระทาที่แสดงออกถึงสภาพการทางานที่ขาดประสิทธิภาพ เช่น เกิด อุบตั ิเหตุ ในการ
ทางาน มีของเสียจากการผลิตเพิ่มมากขึ ้น การบริ การไม่ได้ เกิดขึ ้นจากใจ หรื อการทางานเป็ นทีมมีอาการล้ มละลาย
เป็ นต้ น พฤติกรรมฆ่าตัดตอนฯ ส่งผลให้ การทางานของคนขาดประสิทธิ ผลและไม่มีคุณภาพได้ มีผลกระทบต่อ
รายได้ หรื อผลประกอบการ และความมัน่ คงขององค์การในที่สดุ

ในโอกาสนี ้ผู้เขียนขอฝาก “หลักการรับฟั งเพื่อป้องกันหรื อกาจัดโศกนาฏกรรมพฤติกรรมฆ่าตัดตอนการสื่อสาร” ซึ่ง
โดยธรรมชาติผ้ เู ขียนเชื่อมัน่ ว่าคนทุกคนฟั งได้ แต่มิได้ หมายความว่าคนทุกคนจะฟั งเป็ น ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการป้องกัน แก้ ไข หรื อ
กาจัดพฤติกรรมฆ่าตัดตอนการสือ่ สาร ดังนี ้...
1. การให้ เกียรติในการฟั ง โดยการเคารพในศักดิ์ศรี ของความเป็ นคน การยอมรับความแตกต่างของคนและเปิ ดใจที่จะ
รับฟั ง
2. การรั บฟั งโดยปราศจากอคติหรื อทัศนคติที่ไม่ดี ควรฝึ กเป็ นผู้มองโลกในแง่ดี ก็สามารถทาให้ เรารั บฟั งอย่างมี
ความสุขได้ “คนที่มองโลกในแง่ดี มักจะมองเห็นโอกาสและความสุขในทุก ๆ ปั ญหาที่พบ ...แต่คนที่มองโลกในแง่
ลบ มักจะพบกับปั ญหาและความทุกข์ในทุกโอกาสที่ตนเองมีเสมอ”
3. การฟั งใจ โดยสามารถจับประเด็นเนื ้อหาและความรู้สกึ ของผู้ที่สอื่ สารกับเราได้ อย่างถูกต้ อง
4. การรับฟั งอย่างใส่ใจและตังใจรั
้ บฟั งอย่างต่อเนื่อง
5. รับฟั งให้ จบก่อนพูดโต้ ตอบ
ทุกท่านสามารถค้ นพบกับความสุขในการสื่อสารในครอบครัวและองค์การของเราได้ ด้ วยการปรับปรุ งและพัฒนา
พฤติกรรมการสื่อสารแบบง่าย ๆ โดยไม่ฆ่าตัดตอน... เพียงเรื่ องเล็ก ๆ แค่นี ้ก็สามารถทาให้ เราอยู่ร่วมกันและทางานร่ วมกัน
อย่างมีความสุขได้ แล้ ว...ขอร่วมเป็ นกาลังใจให้ ทกุ ท่านครับ

