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ความสำ�คัญของการสร้าง
สัมพันธ์ทางธุรกิจด้วยการพูด
และการเขียน
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ไม่มใี ครทำ�งานได้ล�ำ พังโดยไม่ยงุ่ เกีย่ วกับใคร เราทุกคนล้วนต้องมีปฏิสมั พันธ์กบั พนักงานใน
หลายระดับชั้น ไม่ว่าจะกับเจ้านาย ผู้บริหาร หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและผู้ร่วมงานรวมทั้งพนักงาน
รุน่ น้อง อีกทัง้ ต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้าทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรเป็นประจำ� กุญแจสูค่ วาม
สำ�เร็จในหน้าที่การงานและอาชีพของคุณไม่ใช่อยู่ที่วุฒิการศึกษาแต่อยู่ที่ความสามารถในการพัฒนา
ความสัมพันธ์กับผู้คน

m

การติดต่อสื่อสารเป็นหัวใจของเราและเป็นหัวใจสำ�คัญไม่วา่ จะในองค์กรใด ทักษะการสื่อสาร
อย่างดีเยี่ยมอาจเป็นทักษะสำ�คัญที่สุดทั้งในด้านหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวที่คุณสร้างให้กับตัวเอง
ได้ แต่คนทั่วไปไม่ใช่นักเขียนหรือนักพูดที่มีทักษะ “ติดตัวมาตั้งแต่เกิด” แต่ยิ่งฝึกเขียนและฝึกพูด
มากเท่าไร ทักษะของคุณก็ยิ่งพัฒนามากขึ้นเท่านั้น แต่นอกเหนือจากนั้นแล้ว คุณยังต้องสนใจเรียนรู้
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงและลงมือทำ�เพื่อให้ประสบผลอีกด้วย

Sa

การพัฒนาทักษะการสือ่ สารจะทำ�ให้คณ
ุ ก้าวไกลกว่าคนอืน่ ๆ เมือ่ คุณต้องการหางานทำ� อยากได้
เลื่อนตำ�แหน่ง หรือแม้แต่เวลาที่แค่อยากทำ�งานให้สำ�เร็จลุล่วง ยิ่งกว่านั้น การพัฒนาทักษะสื่อสารจะ
ช่วยให้คุณประสบผลสำ�เร็จในการสร้างความสัมพันธ์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและในอาชีพการงานอีกด้วย
เกร็ดน่ารู้ ความท้าทายยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ทีต่ อ้ งเผชิญอาจไม่ ใช่เรือ่ งความเชีย่ วชาญในเนือ้ งาน แต่อาจ
เป็นเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ก็เป็นได้
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อันตรายของการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ
ลองมาดูตัวอย่างสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ หากเราไม่ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร:
									
การดำ�เนินการผิดพลาด
การเข้าใจผิด
ไม่มีการดำ�เนินการใด ๆ
สูญเสียความน่าเชือ่ ถือ

				
ชื่อเสียงป่นปี้
ไม่ประสบผลตามทีค่ าดหมาย

ความขัดแย้ง

บรรยากาศตึงเครียด

ความสัมพันธ์ย่อยยับ

ความสับสน

e

เวลาที่สูญเปล่า

ธุรกิจเสียหาย
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การสือ่ สารล้มเหลวไม่เพียงส่งผลกระทบเฉียบพลันต่อตัวคุณและคนอืน่ ๆ เท่านัน้ แต่ยงั ส่งผล
ต่อทีมงานทั้งหมดของคุณด้วย ความล้มเหลวในการสื่อสารหมายถึงห่วงโซ่ในการทำ�งานขาดลง ผลที่
ตามมาอาจกระทบไปทั่วทั้งแผนกหรือทั่วทั้งองค์กรก็เป็นไปได้

m

ข้อควรระวัง พัฒนาทักษะการสื่อสารของคุณอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่ารอจนมีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้น!

ผู้ที่ประสบความสำ�เร็จจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างเยี่ยมยอดและใช้ความ
สัมพันธ์เหล่านั้นสร้างรากฐานสู่ความสำ�เร็จ

Sa

เรามีปฏิสมั พันธ์กบั ผูค้ นจำ�นวนมากในแต่ละวัน ทัง้ การพูดคุยทางโทรศัพท์ พูดคุยกันต่อหน้า 
คุยกันตามระเบียงทางเดิน คุยกันในลิฟต์ ปรึกษาหารือกันในกลุ่ม ถกเถียงกันในห้องประชุม หรือที่
ขาดไม่ได้คอื การเขียนโต้ตอบกัน ผลลัพธ์ใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ล้วนเป็นผลจากการมีปฏิสมั พันธ์กบั คนอืน่ ถ้า
ผูค้ นต่างหลบลีห้ นีหน้าคุณ งานคุณก็คงสำ�เร็จลุลว่ งไปไม่ได้ ดังนัน้ ประสิทธิภาพในการทำ�งานของคุณ
จึงขึ้นอยู่กับว่าคนอื่น ๆ เต็มใจมีปฏิสัมพันธ์กับคุณมากน้อยแค่ไหน
ผูท้ ปี่ ระสบความสำ�เร็จไม่ได้มองว่าความสัมพันธ์เป็นแค่เครือ่ งมือไปสูจ่ ดุ หมาย หรือแค่ท�ำ ให้งาน
สำ�เร็จลุล่วง แต่เข้าใจดีวา่ ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นก่อให้เกิดความภักดี สร้างความเชื่อถือ บ่มเพาะ
ความไว้วางใจ และท้ายที่สุดจะเป็นกุญแจที่นำ�ไปสู่ความสำ�เร็จ
เกร็ดน่ารู้ การสร้างความสัมพันธ์ถอื เป็นเป้าหมายทีส่ ำ�คัญทีส่ ดุ ในการทำ�งานหรือการทำ�ธุรกิจ
พูดง่าย ๆ ก็คือคุณภาพของความสัมพันธ์จะเป็นตัวกำ�หนดคุณภาพของสินค้าหรือ
บริการของคุณ
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ปัจจัยสำ�คัญ 7 ประการสร้างความสัมพันธ์ดีเลิศ

หากคุณต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำ�งาน ด้วยการใช้คำ�
พูดหรือใช้ภาษาเขียนก็ตาม นี่คือปัจจัยสำ�คัญ 7 ประการที่ต้องรู้

1 มีมารยาท
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ตอนเช้าในแต่ละวันฉันจะเห็นหรือได้ยินเกี่ยวกับคนที่ชอบเดินก้มหน้าก้มตาเข้าออฟฟิศ
เสียบหูฟัง โดยไม่คิดจะเหลือบมองใคร ไม่แม้แต่จะพูดอรุณสวัสดิ์ ยิ่งคนที่มักพูดจาห้วน ๆ และไม่มี
ความเคารพเกรงใจเพือ่ นร่วมงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ไม่มขี อ้ แก้ตวั ให้อา้ งได้วา่ สิง่ ทีท่ �ำ นัน้ ถูกต้อง จะอ้าง
ความเครียดในทีท่ �ำ งานก็ไม่ได้ เราทุกคนต่างมีงานยุง่ ด้วยกันทัง้ นัน้ แต่ทกุ คนก็มสี ทิ ธิทจี่ ะทำ�งานภายใต้
สภาพแวดล้อมทีอ่ บอุน่ และเป็นมิตร อีกทัง้ งานจะดำ�เนินไปอย่างราบรืน่ เมือ่ บรรยากาศในทีท่ �ำ งานดีและ
ทุกคนรู้สึกดี การมีมารยาทเป็นเสมือนน้ำ�มันที่หล่อเลี้ยงเครื่องยนต์กลไกของความสัมพันธ์ให้วิ่งไปได้
อย่างราบรื่น

2 หาสิ่งที่สนใจร่วมกัน

Sa
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มีสกั กีค่ นในออฟฟิศทีค่ ณ
ุ รูจ้ กั จริง ๆ กีค่ รัง้ แล้วทีค่ ณ
ุ อยูใ่ นลิฟต์กบั คนหน้าเดิมทีไ่ ม่เคยแม้แต่
จะเอ่ยปากทักทาย คุณเดินผ่านโต๊ะทำ�งานของผู้ร่วมงานแต่ไม่เคยพยักหน้าหรือกล่าวคำ�ทักทายเลย
สักครั้งใช่หรือเปล่า  ช่างเป็นวิถีการทำ�งานที่น่าเศร้าจริง ๆ หากคุณตั้งใจจะทำ�ความรู้จักเพื่อนร่วมงาน
และลูกค้าของคุณ คุณใช้ความสนใจร่วมกันมาเป็นตัวสร้างความสัมพันธ์ได้ เช่น พูดถึงรูปภาพหรือ
สิ่งของสักชิ้นบนโต๊ะทำ�งานของเพื่อนร่วมงาน คุณอาจพบว่ามีเรื่องที่อยากเล่าให้คนอื่นได้รับรู้ หรือคุณ
อาจได้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ ทีจ่ ะยกขึน้ มาเป็นประเด็นแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันได้ ความพยายามทีจ่ ะทำ�ให้
อีกฝ่ายหันมาสบตา  ความพยายามกระตุ้นให้เกิดการพูดคุย การตั้งใจส่งยิ้มให้หรือแค่พยักหน้าและ
กล่าวคำ� “สวัสดี” ก็จะทำ�ให้วนั ของคุณผ่านไปอย่างเพลิดเพลินและให้ผลตอบแทนทีค่ มุ้ ค่ากว่าเดิมแล้ว

3 สร้างความน่าเชื่อถือ

บ่อยครั้งที่คุณอาจต้องโน้มน้าวให้คนอื่น ๆ เชื่อในมุมมองของคุณ ในกรณีเช่นนี้ก็ต้องอาศัย
ความน่าเชือ่ ถือ คุณจะได้รบั ความน่าเชือ่ ถือมากบ้างน้อยบ้างจากประสบการณ์ของคุณ ถ้าต้องการสร้าง
ความสัมพันธ์อันแนบแน่น ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่พึ่งพาได้ในยามที่คุณมีแนวคิดและเป้าหมายใหม่ ๆ
ทีต่ อ้ งได้รบั ความน่านับถือ สร้างความไว้วางใจ และสร้างความสัมพันธ์อนั ดี คุณสร้างสิง่ เหล่านีไ้ ด้ดว้ ย
การเป็นคนที่น่าเชื่อถือ คุณเข้าร่วมประชุมและแบ่งปันความรู้ของคุณหรือเปล่า  คุณหมั่นแจ้งข้อมูล
ให้คนอื่น ๆ ทราบหรือไม่ คุณได้ทำ�ตามกำ�หนดเวลาอย่างที่พูดไว้หรือเปล่า  คุณซื่อสัตย์หรือเปล่า 
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ความน่าเชื่อถือมาพร้อมกับความโปร่งใส คำ�มั่นสัญญา และงานที่บากบั่นอดทนทำ�ด้วยความซื่อสัตย์

4 ทำ�ให้ผู้อื่นรู้สึกเป็นคนสำ�คัญ

e

ฉันมักแปลกใจอยูเ่ สมอทีค่ นบางคนไม่ชอบจะแสดงความชืน่ ชมยอมรับผลงานทีด่ ี หรือเพียงแค่
เอ่ยปาก “ขอบคุณ” สำ�หรับงานทีท่ �ำ ได้ส�ำ เร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดี สิง่ ทีบ่ นั่ ทอนกำ�ลังใจอย่างรุนแรงทีส่ ดุ
คือความรูส้ กึ ด้อยค่าหรือไม่เป็นคนสำ�คัญ ถ้าคุณเป็นผูจ้ ดั การ คุณควรพยายามพูดคุยกับลูกน้องเกีย่ ว
กับเรือ่ งอืน่ ๆ นอกเหนือจากงานบ้าง ถามพวกเขาเกีย่ วกับครอบครัว วันหยุดทีก่ �ำ ลังจะมาถึง กิจกรรม
สุดสัปดาห์ของพวกเขา ฟังพวกเขาพูด แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่เข้าถึงได้ การทำ�เช่นนี้จะทำ�ให้คุณ
ได้รบั การยกย่องนับถือ ในเวลาเดียวกันคุณก็จะได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับลูกน้องของคุณมากขึน้ และได้ขอ้ มูล
ที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้คุณแนะแนวทางและกระตุ้นพวกเขาได้

5 แสดงความถ่อมตน
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หลักเกณฑ์อย่างหนึง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ในการพัฒนาความสัมพันธ์ทดี่ กี ค็ อื การใส่ใจความรูส้ กึ ของผูอ้ นื่
เราทุกคนต่างต้องการเป็นทีย่ อมรับและและได้รบั การเห็นคุณค่า หากคุณต้องการผูกมิตรและเพิม่ ชือ่ เสียง
ในฐานะนักสื่อสารชั้นเยี่ยม คุณก็ควรเรียนรู้วิธีการทำ�ให้ผู้อื่นรู้สึกเป็นคนสำ�คัญ

Sa
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ไม่มสี งิ่ ใดเลวร้ายไปกว่าคนทีช่ อบคุยโวโอ้อวดเกีย่ วกับตนเองด้วยท่าทีหยิง่ ผยอง คนประเภทนี้
ใคร ๆ ต่างก็หลีกลี้หนีหายไม่อยากเข้าใกล้ ความถ่อมตนคือการรักษาไว้ซึ่งความภาคภูมิใจในตัวเรา 
สิ่งที่เราเป็นและความสำ�เร็จของเรา  โดยปราศจากความเย่อหยิ่ง ความถ่อมตนหมายถึงการมีความ
มัน่ ใจอย่างสงบเสงีย่ มและพอใจยอมให้คนอืน่ ๆ ค้นพบความสามารถของคุณโดยไม่ตอ้ งคุยโวโอ้อวดถึง
น่าแปลกใจทีว่ า่ คนทีย่ งิ่ เจริญรุง่ เรืองและประสบความสำ�เร็จมากขึน้ เท่าไร พวกเขาก็ยงิ่ ถ่อมตนมากเท่านัน้
เกร็ดน่ารู้ ถ้าฉันอยากพัฒนาความสัมพันธ์ ให้ดียิ่งขึ้น ฉันต้องเพิ่มความถ่อมตน เพราะมันเป็น
จุดแข็ง ไม่ ใช่จุดอ่อน

6 ตั้งใจฟัง

ให้ความสนใจผูอ้ นื่ ด้วยการรับฟังพวกเขา คุณอาจได้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ส�ำ หรับนำ�ไปใช้ให้เกิด
คุณค่าในอนาคตข้างหน้าได้ คุยกับลูกค้าเกีย่ วกับครอบครัวของเขา ค้นหาสิง่ ทีเ่ จ้านายของคุณชอบและ
ไม่ชอบ คุณไม่รหู้ รอกว่าเมือ่ ไรทีข่ อ้ มูลเหล่านีอ้ าจเป็นประโยชน์ อย่างตอนทีฉ่ นั เป็นเลขานุการ ฉันได้ยนิ
ภรรยาของเจ้านายเปรยกับใครคนหนึง่ ว่าเธอชืน่ ชอบน้�ำ หอมยีห่ อ้ หนึง่ มากเหลือเกิน ดังนัน้ เมือ่ ถึงวันเกิด
ของเธอและเจ้านายไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรเป็นของขวัญให้เธอดี ลองเดาดูซิว่าฉันแนะนำ�อย่างไร สร้างความ
พึงพอใจให้ใครสักคนในวันนี้ โดยทำ�ความรู้จักพวกเขาให้มากขึ้นจากการตั้งใจฟัง
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7 เห็นอกเห็นใจผู้อื่น

e

การเห็นใจผูอ้ นื่ เกิดจากการทำ�ความรูจ้ กั กับผูค้ นและเข้าใจความรูส้ กึ ของพวกเขา ความต้องการ
ให้คนอื่นเข้าใจตนเป็นหนึ่งในความต้องการที่สำ�คัญที่สุดของมนุษย์ แต่ผู้คนจำ�นวนไม่น้อยกลับไม่
ใส่ใจหรือไม่พยายามรับรูค้ วามรูส้ กึ ของคน จากการจัดเวิรก์ ช็อปทีผ่ ่านมา ฉันพบว่าคนมักมีปญ
ั หาการ
เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น หรือไม่ก็ไม่สามารถแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาได้ ฉันคิดว่านี่เป็นเรื่อง
ที่น่าเสียดาย ลองนึกถึงว่าหากคุณทำ�ความรู้จักกับผู้คนและเข้าใจความรู้สึกของพวกเขาอย่างแท้จริง
สิ่งนี้จะทำ�ให้คุณแตกต่างจากใคร ๆ และคุณจะได้เริ่มต้นมอบคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ให้กับผู้คนอย่างที่คน
อื่น ๆ มอบให้ไม่ได้

pl

เกร็ดน่ารู้ ลองไตร่ตรองความสัมพันธ์ ในทีท่ ำ�งานทีด่ ที สี่ ดุ ทีค่ ณ
ุ มี ทำ�ไมความสัมพันธ์ถงึ ดีขนาด
นัน้ ทำ�ไมความสัมพันธ์ทดี่ ี ๆ อย่างนัน้ จึงประสบความสำ�เร็จ เป็นเพราะหนึง่ ในปัจจัย
7 ประการ (หรือมากกว่าหนึ่ง) หรือเปล่า

m

คนส่วนใหญ่คงเห็นด้วยว่าความพึงพอใจในการทำ�งานนั้นมักเกิดจากวิธีที่พวกเขากับเพื่อน
ร่วมงานและลูกค้าสื่อสารกัน เช่นเดียวกับความพยายามในเรื่องอื่น ๆ ยิ่งบากบั่นมากเท่าไร ผลที่ได้
รับกลับมาก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เมื่อคุณเริ่มฝึกใช้เครื่องมือง่าย ๆ เหล่านี้ ซึ่งนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จในการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเลิศ และฝึกจนเป็นนิสัย คุณจะเห็นผลตอบแทนมหาศาลทั้งในชีวิตส่วนตัวและ
หน้าที่การงานของคุณ

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

Sa

วัฒนธรรมที่ต่างกัน ย่อมมีวิธีสื่อสารที่แตกต่างออกไป ในที่ทำ�งานทุกวันนี้ เราไม่เพียงติดต่อ
สือ่ สารกับคนจากประเทศอืน่ ๆ แต่ยงั อาจมีผคู้ นหลากหลายเชือ้ ชาติในประเทศของเราเองอีกด้วย เราจึง
ควรเห็นคุณค่าและพยายามเข้าใจความแตกต่างของกันและกัน พร้อมยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนที่คิดแบบ
เดียวกับเรา แน่นอนว่าคุณอาจจำ�เป็นต้องปรับแต่งสไตล์การเขียนของคุณให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ที่คุณทำ�ธุรกิจด้วย
ในเวิร์กช็อปทุกงานและหนังสือทุกเล่มของฉัน ฉันสนับสนุนสไตล์การเขียนเชิงธุรกิจที่เรียบ
ง่าย สื่อความหมายได้ชัดเจน สั้นกระชับและลดทอนการใช้คำ�ฟุ่มเฟือย นั่นหมายความว่าเมื่อคุณต้อง
ใช้คำ�น้อยลงในการเขียน การเลือกใช้คำ�ให้เหมาะสมจึงยิ่งสำ�คัญมากขึ้นไปอีก
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ความท้าทายของคนเขียนภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา

ไม่ว่าคุณจะเป็นคนเชื้อชาติใดก็ตาม การติดต่อสื่อสารก็เป็นเรื่องที่ทา้ ทายเสมอ  ความท้าทาย
เกิดจากการสื่อความหมายของคุณให้อีกคนหรือคนหลายคนเข้าใจ ยิ่งเมื่อเราจำ�ต้องสื่อสารผ่านตัว
หนังสือ ความท้าทายก็ยิ่งมากขึ้น คุณต้องถามตัวเองว่ามีคำ�ที่เหมาะสมที่นำ�มาใช้เขียนได้หรือไม่ โดย
ต้องคำ�นึงว่าคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพื่ออธิบายเพิ่มเติมให้กับคนที่อา่ นถ้อยความของคุณ

l
l

ซับซ้อนหรือใช้คำ�ฟุ่มเฟือยเกินไป
จดจ่อที่คำ�ใดคำ�หนึ่ง แทนที่จะเน้นการสื่อความหมายโดยรวม
ไม่เกิดผลตอบสนองตามที่ต้องการ

pl

l

e

สำ�หรับคนที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นเจ้าของภาษา  จะยิ่งท้าทายมากขึ้นไปอีก พวกเขาจะมี
สิ่งที่ต้องทำ�เพิ่มขึ้น พวกเขาต้องแปลคำ�พูดจากภาษาแม่เป็นภาษาอังกฤษก่อนจะเขียนลงไป ความผิด
พลาดหรือปัญหาที่อาจเกิดจากการแปลมี ได้แก่

m

หากเป็นอย่างนั้น ต่อจากนี้เป็นลำ�ดับขั้นตอนที่เป็นระบบที่นำ�ไปใช้ได้ทันที
คิดด้วยภาษาของคุณ
แปลเป็นภาษาอังกฤษ
แปลงความคิดที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาอังกฤษที่เขียนถูกต้อง
ใคร่ครวญให้ดีวา่ ผู้อ่านจะตีความหมายคำ�พูดเหล่านั้นได้ถูกต้องหรือไม่
ไตร่ตรองสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพื่อช่วยสื่อความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนเสร็จงาน

Sa

หากอยากหลีกเลี่ยงหรือลดทอนการเข้าใจผิดให้น้อยที่สุด ก็ต้องทำ�ตามลำ�ดับขั้นตอนข้างต้น
อย่างรอบคอบ และถามตัวเองด้วยคำ�ถามต่อไปนี้
l ผู้อ่านจะรู้และเข้าใจคำ�ที่ใช้หรือเปล่า
l คำ�ที่ใช้เป็นคำ�ที่ถูกต้องหรือไม่
l ระบุสิ่งที่ต้องการชัดเจนหรือเปล่า
l ข้อความที่เขียนจะได้รับผลตามที่ต้องการหรือไม่

เขียนให้เรียบง่ายเข้าไว้

ประโยคที่สั้นกระชับและไม่ซับซ้อนทำ�ให้คนที่ได้ยินหรือได้อ่านถ้อยความในภาษาอื่นซึ่งไม่ใช่
ภาษาแม่ของพวกเขาเข้าใจได้งา่ ยขึน้ มาก พยายามจำ�กัดคำ�ทีใ่ ช้ให้สนั้ ทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ป็นได้ โดยไม่ท�ำ ให้ความ
หมายขาดตกบกพร่อง พิธีรีตองเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ควรมากเกินพอดี อีกประเด็น
หนึง่ ทีไ่ ม่ควรลืมก็คอื คำ�ทีเ่ ป็นพิธรี ตี องมักเป็นสำ�นวนแบบเจ้าของภาษา และอาจเข้าใจยาก หากคนอ่าน
ไม่ใช่คนที่ใช้ภาษาของคุณได้คล่องจริง ๆ
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เมื่อคุณใช้อีเมลสื่อสารข้ามพรมแดนและป้องกันการเข้าใจผิด คุณควรใช้น้ำ�เสียงเป็นทางการ
ก่อนในครั้งแรก แล้วค่อยพัฒนาจากถ้อยทีแบบทางการไปสู่ท่าทีเป็นกันเองเมื่อคุณรู้จักผู้รับสารของ
คุณดีขึ้น วิธีนี้ย่อมดีกว่าการต้องย้อนขั้นตอนจากท่าทีสนิทสนมกลับไปเป็นถ้อยทีแบบทางการ

pl

e

เมื่อไม่นานมานี้เพื่อนคนหนึ่งเล่าว่าเธอได้รับอีเมลที่ติดต่อกันทางธุรกิจที่เขียนด้วยภาษาที่ใช้
ในส่งข้อความทางโทรศัพท์ (เช่นใช้คำ�ว่า  u r แทน you are, wud แทน would, cud แทน
could) เมื่อเพื่อนของฉันตอบกลับไปว่าเธอรู้สึกไม่ค่อยดีกับเขา  เพราะเขาใช้ถ้อยความที่เป็นกันเอง
เกินไป ผู้เขียนตอบกลับมาทันทีด้วยภาษาที่เหมาะสมยิ่งขึ้น และขอบคุณเธอที่เอ่ยถึงเรื่องนี้ ผู้เขียน
คนนั้นแค่เลือกวิธีพูด (เขียน) ที่ไม่เหมาะกับเพื่อนของฉันในตอนแรก หัวใจสำ�คัญก็คือรู้ว่าเวลาไหน
ควรใช้คำ�ย่อและเวลาไหนที่ไม่ควรใช้

ข้อควรระวัง เวลาส่งข้อความผ่านโทรศัพท์ ส่งอีเมลไปถึงเพื่อน ๆ หรือโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก
จะใช้คำ�ย่อก็ ได้ แต่อย่าทำ�จนติดเป็นนิสัย กระทั่งลืมการสะกดคำ�อย่างถูกต้อง
เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้

m

เกร็ดน่ารู้ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้ ในบทที่ 7 เรื่องการเขียนออนไลน์ เว็บไซต์ บล็อก
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

Sa

A B C ให้แม่น
การสื่อสารที่ดี ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือภาษาเขียน จะเกิดผลก็ต่อเมื่อคุณสื่อสารสิ่งที่ต้องการ
ด้วยน้ำ�เสียงที่เหมาะสม คอยถามตัวเองอยู่เสมอว่าถ้อยความของคุณเป็นไปตามกฎเหล่านี้หรือไม่
Accurate (ถูกต้อง)
		
		

l

Brief (สั้นกระชับ)
		
		
		

l

l
l

l
l
l

ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ
ใส่รายละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
อ่านตรวจทานอย่างถี่ถ้วน
เขียนประโยคสั้นกระชับ
ถ่ายทอดด้วยคำ�ที่เข้าใจง่าย
ไม่ใช้ภาษาเฉพาะทาง
ไม่ใช้ประโยคคำ�สั่ง หรือประโยคผู้ฟังเป็นผู้ถูกกระทำ�
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Clear (ชัดเจน)
		
		

l
l
l

ใช้ภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
เขียนด้วยสไตล์ที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติ
หลีกเลี่ยงความเป็นทางการ

Checklist

Sa

m

pl

e

ตั้งใจเรียนรู้และพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง แล้วจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
อย่าประเมินความสำ�คัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ด ีต่ำ�เกินไป
ให้ระวังอันตรายที่เกิดจากการสื่อสารที่ ไร้ประสิทธิภาพ และหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในการ
สื่อสาร
อย่าลืมว่าความล้มเหลวในการสื่อสารระหว่างคนสองคนอาจกระทบต่อทั้งทีมงาม
เพิ่มความน่าเชื่อถือในตัวคุณจากการได้มาซึ่งการยกย่องนับถือ การสร้างความไว้วางใจ และ
สร้างความสัมพันธ์อันดี
เข้าใจความแตกต่างของแต่ละวัฒนธรรม และยอมรับว่าไม่ ใช่ทุกคนที่คิดแบบเดียวกันกับ
เรา
หลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดทั้งที่เกิดจากการใช้คำ�พูดและภาษาเขียน ด้วยการใช้ภาษาที่เรียบ
ง่าย สื่อความหมายได้ชัดเจน และสั้นกระชับ
คำ�นึงถึงผู้รับสารของคุณและใช้ภาษาที่พวกเขาเข้าใจ
ใช้ภาษาเรียบง่าย แต่ไม่เรียบง่ายเกินไปจนทำ�ให้ถูกมองว่าไม่เป็นมืออาชีพ
ใช้คำ�ย่อและอักษรย่อเมื่อเขียนถึงเพื่อนของคุณเท่านั้น อย่าใช้กับผู้ที่ติดต่อธุรกิจด้วย
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2

ความสำ�คัญของโครงสร้าง
ประโยค

pl

e

อย่าฟังใครทีบ่ อกว่าการเขียนประโยคให้ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ใช่เรือ่ งสำ�คัญ หรือไม่ตอ้ งใช้หลัก
ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง สิ่งเหล่านี้สำ�คัญทั้งกับการพูดและการเขียน การเขียนประโยคหรือใช้ไวยากรณ์
ผิดอาจนำ�ไปสู่การเข้าใจผิด ความสับสน และการสื่อสารล้มเหลว การใช้เครื่องหมายวรรคตอนหรือ
ไวยากรณ์ที่ไม่ถูกต้องยังอาจลดความน่าเชื่อถือในตัวคุณ รวมทั้งภาพพจน์ขององค์กรคุณด้วย
คนจำ�นวนไม่นอ้ ยใช้ไวยากรณ์ผดิ เพราะไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ อย่างถ่องแท้ หรือไม่กเ็ พราะ
สะเพร่า อย่ากลัวทีจ่ ะทำ�ความเข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องส่วนต่าง ๆ ในประโยค แล้วคุณอาจค้นพบวิธกี าร
เขียนที่ดียิ่งขึ้นได้

m

ศัพท์ไวยากรณ์
Noun (นาม) คำ�ที่ใช้เรียกคน สัตว์ สถานที่ หรือสิ่งของ
ตัวอย่าง

Sa

house (บ้าน) bird (นก) office (ออฟฟิศ สถานที่ทำ�งาน) desk (โต๊ะทำ�งาน)
• The book is on the shelf. (หนังสือเล่มนั้นอยู่บนชั้นวาง)
• The audience participated in the seminar. (ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการสัมมนาครั้งนี้)

Collective noun (สมุหนาม) นามเอกพจน์ที่มีความหมายเป็นพวกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง

furniture (เฟอร์นิเจอร์) committee (คณะกรรมการ) crowd (ฝูงชน)
equipment (เครื่องมือ อุปกรณ์) baggage (สัมภาระ) luggage (กระเป๋าเดินทาง)
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เกร็ดน่ารู้ ใช้กริยาเอกพจน์กบั สมุหนามเสมอ เช่น The furniture is … หรือ The equipment
was…

Verb (กริยา) คำ�ที่แสดงการกระทำ�หรือบอกสภาพ (ของประธานในประโยค)
ตัวอย่าง

e

• I wish I could go to Australia. (ฉันหวังว่าจะได้ไปออสเตรเลีย)
• The computer developed a fault. (คอมพิวเตอร์เกิดความผิดพลาด)

ตัวอย่าง

pl

Infinitive (กริยารูปปกติ) กริยาช่องที่ 1 ขึ้นต้นด้วย ‘to’

to walk (เดิน) to go (ไป) to finish (ทำ�ให้เสร็จ) to play (เล่น)
• Mrs Lim wants to speak to her daughter. (คุณนายลิมอยากพูดกับลูกสาวของเธอ)

m

Adjective (คุณศัพท์) คำ�ที่ใช้ขยายนามหรือสรรพนาม
ตัวอย่าง

Sa

thin (บาง) rare (หายาก ไม่ธรรมดา ไม่บ่อย) red (สีแดง) long (ยาว)
pretty (น่ารัก) amusing (ตลก น่าหัวเราะ)
• The boring lecture ended at 11.30. (การบรรยายที่น่าเบื่อเลิกตอน 11 โมงครึ่ง)
• The new furniture will arrive today. (เฟอร์นิเจอร์ชุดใหม่จะมาถึงวันนี้)

Adverb (กริยาวิเศษณ์) คำ�ที่ใช้ขยายกริยา คุณศัพท์ และกริยาวิเศษณ์อื่น ๆ
ตัวอย่าง

happily (อย่างมีความสุข) severely (อย่างเข้มงวด อย่างรุนแรง) frequently (บ่อย ๆ ถี่)
• The woman worked conscientiously at her job.

  (ผู้หญิงคนนั้นทำ�งานของเธออย่างรอบคอบ)
• The man studied hard to pass his exam.

  (ชายคนนั้นตั้งใจอ่านหนังสืออย่างจริงจังเพื่อให้สอบผ่าน)
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Conjunction (สันธาน) คำ�ที่ใช้เชื่อมคำ� กลุ่มคำ� หรือประโยคเข้าด้วยกัน
ตัวอย่าง

and (และ) or (หรือ) but (แต่) as (เนื่องจาก) when (เมื่อ ตอนที่) than (กว่า)
after (หลังจากที่)
• The car had just started when smoke came out.

  (รถคันนั้นเพิ่งจะสตาร์ตติดตอนที่ควันพวยพุ่งออกมา)

e

• I like the designer suit but I can’t afford it. (ฉันชอบสูทมียี่ห้อแต่ก็สู้ราคาไม่ไหว)

ตัวอย่าง

pl

Interjection (อุทาน) คำ�ที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ

Ouch! (โอ๊ย!) Wow! (ว้าว! โอ้โฮ!) Gosh! (อะไรเนี่ย!)
• ‘Help!’ she shouted. (เธอแผดเสียงว่า ‘ช่วยด้วย!’)

m

Preposition (บุพบท) คำ�ที่ใช้เชื่อมนามกับส่วนอื่น ๆ ในประโยค มักใช้บอกตำ�แหน่ง ทิศทาง
หรือเวลา

ตัวอย่าง

Sa

at (ที่ ตอน) by (โดย) on (บน) for (เพื่อ สำ�หรับ เหมาะกับ) to (ไปยัง ไปถึง)
• Tom is sitting on the chair. (ทอมกำ�ลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวนั้น)
• We must break for lunch at 12.30. (เราต้องพักเที่ยงตอนเที่ยงครึ่ง)

pronoun (สรรพนาม) คำ�ที่ใช้แทนนาม
ตัวอย่าง

I (ผม / ฉัน) you (คุณ / ท่าน) we (เรา / พวกเรา) their (ของพวกเขา) that (นั้น สิ่งนั้น)
either (สิ่งใดสิ่งหนึ่ง)
• She hopes to join a band. (เธอหวังจะได้เข้าร่วมกับวงดนตรี)
• Their new record is at number one in the charts.

  (ผลงานเพลงอัลบั้มใหม่ของพวกเขาติดชาร์ตอันดับหนึ่ง)
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Sentence (ประโยค) กลุ่มคำ�ที่สื่อใจความสมบูรณ์
ตัวอย่าง

• Sylvia is married. (ซิลเวียแต่งงานแล้ว)
• Wendy cried. (เว็นดีร้องไห้)

Subject (ประธานของประโยค) บุคคล สถานที่ หรือสิ่งของที่กำ�ลังพูดถึง

e

ตัวอย่าง

The consultant charged a fair price. (ที่ปรึกษาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายด้วยราคาที่ยุติธรรม)
Sex and the city is a popular TV show.

pl

(เซ็กซ์แอนด์เดอะซิตี้เป็นรายการโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยม)

Clause (อนุประโยค) กลุ่มคำ�ที่ประกอบด้วยกริยาและกลายเป็นส่วนหนึ่งของประโยค

m

อนุประโยคอิสระ (independent clause) สื่อความหมายได้ใจความที่สมบูรณ์ในตัวเอง
และอยู่ลำ�พังเป็นประโยคเดี่ยว ๆ ได้

ตัวอย่าง

Where’s my shirt? (เสื้อเชิ้ตของผมอยู่ที่ไหน)

Sa

อนุประโยคที่ไม่อิสระ (dependent clause) ไม่อาจสื่อความหมายได้สมบูรณ์ในตัวเอง
และไม่อาจอยู่ลำ�พังได้

ตัวอย่าง

After the seminar has finished… (หลังการสัมมนาเสร็จสิ้นลง...)

เกร็ดน่ารู้ อ่านออกเสียงแต่ละประโยคเพื่อจับจังหวะการออกเสียง จะช่วยให้เว้นช่วง และใช้
เครื่องหมายวรรคตอนในตำ�แหน่งที่เหมาะสม
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การใช้กริยาให้สอดคล้องกับประธาน

กฎข้อแรกในการใช้ภาษาอังกฤษก็คอื การเขียนประโยคให้ถกู ต้อง ประโยคคือกลุม่ คำ�ทีถ่ า่ ยทอด
ใจความ การกระทำ�หรือความคิดได้อย่างสมบูรณ์ แต่ละประโยคต้องประกอบด้วยประธานและกริยา
The manager needs your report urgently. Sylvia and Diego were married today.
subject verb

subject

ประธาน กริยา

ประธาน

verb

กริยา

e

ในประโยคที่ยาวกว่านี้ ประธานและกริยาอาจไม่อยู่ติดกัน ในกรณีเช่นนี้ อันดับแรกต้องหา
ประธานของประโยคให้พบก่อน และดูให้แน่ใจได้วา่ เลือกกริยาที่เหมาะกับประธาน
The file containing the important documents was found on Jane’s desk.

ประธาน

verb

pl

subject

กริยา

m

ในตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าการเผลอใช้ ‘were’ ซึง่ เป็นกริยาพหูพจน์อาจเกิดขึน้ ได้งา่ ย เนือ่ งจาก
กริยาตามหลังคำ�ว่า ‘documents’ (คำ�นามพหูพจน์) แต่ประธานทีแ่ ท้จริงของประโยคนีค้ อื ‘file’ (คำ�
นามเอกพจน์) ดังนั้นเราจึงต้องใช้ ‘was’ ซึ่งเป็นกริยาเอกพจน์ ดังตัวอย่างข้างล่างนี้
The use of computers in homes has increased a lot in recent years.
subject

ประธาน

verb

กริยา

Sa

Communication between people in different countries has speeded up with email.
subject

ประธาน

verb

กริยา

เกร็ดน่ารู้ การใช้คำ�กริยาให้สอดคล้องกับประธานจะผิดพลาดน้อยลง หากเขียนประโยคที่สั้น
กระชับ
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Punctuation (การใช้เครื่องหมายวรรคตอน)

e

หนึ่งในความท้าทายในการเขียนเชิงธุรกิจทุกวันนี้ก็คือการวางเครื่องหมายจุลภาค (,) และ
เครื่องหมายมหัพภาคหรือจุดที่แสดงการจบประโยค (.) ให้ถูกตำ�แหน่ง ฉันเคยเห็นเครื่องหมาย
จุลภาคอยู่ในตำ�แหน่งที่ควรใช้เครื่องหมายมหัพภาค ปัญหาก็คือเวลาที่ใส่เครื่องหมายจุลภาค (ซึ่งจริง
ๆ แล้วควรใช้เครือ่ งหมายมหัพภาค) ฉันก็จะอ่านประโยคนัน้ ต่อไปเรือ่ ย ๆ แล้วพออ่านเลยเครือ่ งหมาย
จุลภาคมาแล้ว ฉันก็คดิ ได้วา่ มันไม่สมเหตุสมผล แล้วฉันก็ตอ้ งย้อนกลับไปเริม่ ต้นอ่านใหม่อกี ครัง้ เพือ่
ทำ�ความเข้าใจกับประโยค ทัง้ หมดนีท้ �ำ ให้คนทีอ่ า่ นเสียเวลาโดยใช่เหตุ การทำ�ความเข้าใจกับหลักเกณฑ์
ง่าย ๆ ในการใช้เครื่องหมายจุลภาค อาจช่วยได้ทั้งตัวคุณเองและคนที่อา่ นถ้อยความของคุณ

pl

หลักเกณฑ์ส�ำ คัญในการใช้เครื่องหมายจุลภาค ( , )
1 ใช้เครื่องหมายจุลภาคแยกคำ�หรือกลุ่มคำ�

Would you like a gold, grey, white or black trim on your new car?
Writing well takes time, effort and a lot of hard work.

m

(หมายเหตุ: ในตัวอย่างข้างต้น ไม่ตอ้ งใส่เครือ่ งหมายจุลภาคก่อนคำ�ว่า ‘and’ แม้ในอเมริกาจะนิยมใช้
ก็ตาม)

2 ใช้เครื่องหมายจุลภาคแยกคุณศัพท์ที่ขยายนามคำ�เดียวกัน

Sa

Please send us a large, self-addressed envelope.
I enjoy the warm, humid climate in Singapore.

3 ใช้เครื่องหมายจุลภาคแยกอนุประโยคสองส่วนที่เชื่อมด้วยสันธาน

(เช่น but, or, yet, so, for, and หรือ nor)

The expansion of our business is a long-term project, and we need an
efficient management consultant to help us.
John has the necessary qualifications, but Dave has more experience.
I believe this candidate has the relevant qualifications, and he also has
considerable past experience.
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