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ความสำาคัญของการสร้าง
สัมพันธ์ทางธุรกิจด้วยการพูด
และการเขียน1

	 ไมม่ใีครทำ�ง�นไดล้ำ�พงัโดยไมยุ่ง่เกีย่วกบัใคร	เร�ทกุคนลว้นตอ้งมปีฏสิมัพนัธก์บัพนกัง�นใน
หล�ยระดับชั้น	ไม่ว่�จะกับเจ้�น�ย	ผู้บริห�ร	หัวหน้�ง�น	เพื่อนร่วมง�นและผู้ร่วมง�นรวมทั้งพนักง�น
รุน่น้อง	อีกทัง้ตอ้งตดิตอ่ประส�นง�นกบัลกูค�้ทัง้ภ�ยในและภ�ยนอกองคก์รเปน็ประจำ�	กญุแจสูค่ว�ม
สำ�เร็จในหน้�ที่ก�รง�นและอ�ชีพของคุณไม่ใช่อยู่ท่ีวุฒิก�รศึกษ�แต่อยู่ที่คว�มส�ม�รถในก�รพัฒน�
คว�มสัมพันธ์กับผู้คน

	 ก�รติดต่อสื่อส�รเป็นหัวใจของเร�และเป็นหัวใจสำ�คัญไม่ว�่จะในองค์กรใด	ทักษะก�รสื่อส�ร
อย่�งดีเยี่ยมอ�จเป็นทักษะสำ�คัญที่สุดทั้งในด้�นหน้�ที่ก�รง�นและชีวิตส่วนตัวที่คุณสร้�งให้กับตัวเอง
ได้	 แต่คนทั่วไปไม่ใช่นักเขียนหรือนักพูดที่มีทักษะ	 “ติดตัวม�ตั้งแต่เกิด”	 แต่ยิ่งฝึกเขียนและฝึกพูด
ม�กเท่�ไร	ทักษะของคุณก็ยิ่งพัฒน�ม�กขึ้นเท่�นั้น	แต่นอกเหนือจ�กนั้นแล้ว	คุณยังต้องสนใจเรียนรู้
แนวท�งในก�รแก้ไขปรับปรุงและลงมือทำ�เพื่อให้ประสบผลอีกด้วย

	 ก�รพัฒน�ทกัษะก�รสือ่ส�รจะทำ�ใหค้ณุก�้วไกลกว�่คนอืน่	ๆ 	เมือ่คณุตอ้งก�รห�ง�นทำ�	อย�กได ้
เลื่อนตำ�แหน่ง	หรือแม้แต่เวล�ที่แค่อย�กทำ�ง�นให้สำ�เร็จลุล่วง	ยิ่งกว�่นั้น	ก�รพัฒน�ทักษะสื่อส�รจะ
ช่วยให้คุณประสบผลสำ�เร็จในก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ทั้งในชีวิตส่วนตัวและในอ�ชีพก�รง�นอีกด้วย

เกร็ดน่ารู้  ความท้าทายยิง่ใหญท่ีส่ดุทีต่อ้งเผชญิอาจไม่ ใช่เร ือ่งความเชีย่วชาญในเนือ้งาน แตอ่าจ
เป็นเร ื่องการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ  ก็เป็นได้Sam
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การเข้าใจผิด ไม่มีการดำ เนินการใด ๆ

ไมป่ระสบผลตามทีค่าดหมาย

การดำ เนินการผิดพลาด

ความสัมพันธ์ย่อยยับ

สญูเสยีความน่าเชือ่ถอืเวลาที่สูญเปล่า

ชื่อเสียงป่นปี้

ธุรกิจเสียหาย

ความสับสน

บรรยากาศตึงเครียดความขัดแย้ง

อันตรายของการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ
ลองม�ดูตัวอย่�งสิ่งที่อ�จเกิดขึ้นได้	ห�กเร�ไม่ฝึกฝนทักษะก�รสื่อส�ร:
         

    

            
	 ก�รสือ่ส�รลม้เหลวไม่เพยีงสง่ผลกระทบเฉยีบพลันต่อตัวคณุและคนอืน่	ๆ 	เท่�นัน้	แตย่งัสง่ผล
ต่อทีมง�นทั้งหมดของคุณด้วย	คว�มล้มเหลวในก�รสื่อส�รหม�ยถึงห่วงโซ่ในก�รทำ�ง�นข�ดลง	ผลที่ 
ต�มม�อ�จกระทบไปทั่วทั้งแผนกหรือทั่วทั้งองค์กรก็เป็นไปได้

ข้อควรระวัง พัฒนาทักษะการสื่อสารของคุณอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ตอนน้ีดีกว่ารอจนมีความ
ผิดพลาดเกิดขึ้น!

 ผู้ที่ประสบความสำาเร็จจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างเยี่ยมยอดและใช้ความ
สัมพันธ์เหล่านั้นสร้างรากฐานสู่ความสำาเร็จ
	 เร�มีปฏิสมัพนัธกั์บผูค้นจำ�นวนม�กในแต่ละวนั	ท้ังก�รพูดคยุท�งโทรศพัท	์พดูคยุกนัตอ่หน�้	
คุยกันต�มระเบียงท�งเดิน	คุยกันในลิฟต์	ปรึกษ�ห�รือกันในกลุ่ม	ถกเถียงกันในห้องประชุม	หรือที่
ข�ดไมไ่ดค้อืก�รเขยีนโตต้อบกนั	ผลลัพธใ์ด	ๆ 	ท่ีเกดิขึน้ลว้นเปน็ผลจ�กก�รมปีฏสิมัพนัธก์บัคนอืน่	ถ้�
ผูค้นต�่งหลบลีห้นีหน้�คณุ	ง�นคณุกค็งสำ�เร็จลลุว่งไปไมไ่ด	้ดังนัน้	ประสทิธภิ�พในก�รทำ�ง�นของคณุ 
จึงขึ้นอยู่กับว�่คนอื่น	ๆ 	เต็มใจมีปฏิสัมพันธ์กับคุณม�กน้อยแค่ไหน

	 ผูท้ีป่ระสบคว�มสำ�เร็จไม่ได้มองว�่คว�มสมัพันธเ์ปน็แคเ่ครือ่งมอืไปสูจ่ดุหม�ย	หรอืแคท่ำ�ใหง้�น 
สำ�เร็จลุล่วง	 แต่เข้�ใจดีว่�คว�มสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นก่อให้เกิดคว�มภักดี	 สร้�งคว�มเชื่อถือ	 บ่มเพ�ะ
คว�มไว้ว�งใจ	และท้�ยที่สุดจะเป็นกุญแจที่นำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จ

เกร็ดน่ารู้  การสรา้งความสัมพนัธ์ถอืเปน็เปา้หมายท่ีสำ คญัทีส่ดุในการทำ งานหรอืการทำ ธุรกจิ 
พูดง่าย ๆ  ก็คือคุณภาพของความสัมพันธ์จะเป็นตัวกำ หนดคุณภาพของสินค้าหรือ
บริการของคุณ
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ปัจจัยสำาคัญ 7 ประการสร้างความสัมพันธ์ดีเลิศ
	 ห�กคุณต้องก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น	 ไม่ว่�จะเป็นที่บ้�นหรือที่ทำ�ง�น	 ด้วยก�รใช้คำ�
พูดหรือใช้ภ�ษ�เขียนก็ต�ม	นี่คือปัจจัยสำ�คัญ	7	ประก�รที่ต้องรู้

1  มีมารยาท
	 ตอนเช้�ในแต่ละวันฉันจะเห็นหรือได้ยินเกี่ยวกับคนที่ชอบเดินก้มหน้�ก้มต�เข้�ออฟฟิศ	 
เสียบหูฟัง	โดยไม่คิดจะเหลือบมองใคร	ไม่แม้แต่จะพูดอรุณสวัสดิ์	ยิ่งคนที่มักพูดจ�ห้วน	ๆ 	และไม่มี
คว�มเค�รพเกรงใจเพือ่นรว่มง�นและผูใ้ตบ้งัคบับญัช�	ไม่มีข้อแก้ตวัใหอ้�้งได้ว�่ส่ิงทีท่ำ�น้ันถูกตอ้ง	จะอ�้ง 
คว�มเครยีดในทีท่ำ�ง�นกไ็มไ่ด	้เร�ทกุคนต�่งมงี�นยุง่ดว้ยกนัทัง้นัน้	แต่ทกุคนกม็สีทิธิทีจ่ะทำ�ง�นภ�ยใต ้
สภ�พแวดลอ้มทีอ่บอุน่และเปน็มติร	อกีทัง้ง�นจะดำ�เนนิไปอย�่งร�บรืน่เมือ่บรรย�ก�ศในทีท่ำ�ง�นดแีละ
ทุกคนรู้สึกดี	ก�รมีม�รย�ทเป็นเสมือนน้ำ�มันที่หล่อเลี้ยงเครื่องยนต์กลไกของคว�มสัมพันธ์ให้วิ่งไปได้ 
อย�่งร�บรื่น

2  หาสิ่งที่สนใจร่วมกัน
	 มสีกัก่ีคนในออฟฟศิทีค่ณุรูจ้กัจรงิ	ๆ 	ก่ีครัง้แล้วทีค่ณุอยูใ่นลิฟตก์บัคนหน�้เดมิทีไ่มเ่คยแมแ้ต่
จะเอ่ยป�กทักท�ย	 คุณเดินผ่�นโต๊ะทำ�ง�นของผู้ร่วมง�นแต่ไม่เคยพยักหน้�หรือกล่�วคำ�ทักท�ยเลย 
สักครั้งใช่หรือเปล่�	 ช่�งเป็นวิถีก�รทำ�ง�นที่น่�เศร�้จริง	ๆ 	 ห�กคุณตั้งใจจะทำ�คว�มรู้จักเพื่อนร่วมง�น
และลูกค้�ของคุณ	คุณใช้คว�มสนใจร่วมกันม�เป็นตัวสร้�งคว�มสัมพันธ์ได้	 เช่น	พูดถึงรูปภ�พหรือ
สิ่งของสักชิ้นบนโต๊ะทำ�ง�นของเพื่อนร่วมง�น	คุณอ�จพบว่�มีเรื่องที่อย�กเล่�ให้คนอื่นได้รับรู้	หรือคุณ
อ�จไดเ้รยีนรูส้ิง่ใหม	่ๆ 	ทีจ่ะยกขึน้ม�เปน็ประเดน็แลกเปลีย่นคว�มคดิเห็นกนัได	้คว�มพย�ย�มท่ีจะทำ�ให้
อีกฝ�่ยหันม�สบต�	 คว�มพย�ย�มกระตุ้นให้เกิดก�รพูดคุย	 ก�รตั้งใจส่งยิ้มให้หรือแค่พยักหน้�และ
กล�่วคำ�	“สวัสด”ี	กจ็ะทำ�ใหว้นัของคณุผ�่นไปอย�่งเพลดิเพลนิและใหผ้ลตอบแทนทีคุ้่มค่�กว�่เดมิแลว้

3  สร้างความน่าเชื่อถือ
	 บ่อยครั้งที่คุณอ�จต้องโน้มน้�วให้คนอื่น	ๆ 	เชื่อในมุมมองของคุณ	ในกรณีเช่นนี้ก็ต้องอ�ศัย
คว�มน�่เช่ือถอื	คุณจะไดร้บัคว�มน�่เช่ือถอืม�กบ�้งนอ้ยบ้�งจ�กประสบก�รณข์องคณุ	ถ�้ต้องก�รสร้�ง
คว�มสัมพันธ์อันแนบแน่น	 ซึ่งเป็นคว�มสัมพันธ์ที่พึ่งพ�ได้ในย�มที่คุณมีแนวคิดและเป้�หม�ยใหม่	ๆ 	 
ท่ีตอ้งไดร้บัคว�มน่�นบัถอื	สร�้งคว�มไวว้�งใจ	และสร�้งคว�มสมัพนัธอ์นัด	ีคณุสร�้งสิง่เหล�่นีไ้ดด้ว้ย
ก�รเป็นคนที่น่�เช่ือถือ	 คุณเข้�ร่วมประชุมและแบ่งปันคว�มรู้ของคุณหรือเปล่�	 คุณหม่ันแจ้งข้อมูล 
ให้คนอื่น	ๆ 	 ทร�บหรือไม่	 คุณได้ทำ�ต�มกำ�หนดเวล�อย่�งที่พูดไว้หรือเปล่�	 คุณซื่อสัตย์หรือเปล่�	
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คว�มน่�เชื่อถือม�พร้อมกับคว�มโปร่งใส	คำ�มั่นสัญญ�	และง�นที่บ�กบั่นอดทนทำ�ด้วยคว�มซื่อสัตย์

4  ทำาให้ผู้อื่นรู้สึกเป็นคนสำาคัญ
	 ฉนัมกัแปลกใจอยูเ่สมอท่ีคนบ�งคนไมช่อบจะแสดงคว�มชืน่ชมยอมรับผลง�นทีด่	ีหรอืเพยีงแค่
เอ่ยป�ก	“ขอบคณุ”	สำ�หรบัง�นทีท่ำ�ไดส้ำ�เรจ็เรยีบรอ้ยเปน็อย�่งด	ีส่ิงทีบ่ัน่ทอนกำ�ลงัใจอย�่งรนุแรงทีส่ดุ
คอืคว�มรูส้กึดอ้ยค�่หรอืไม่เปน็คนสำ�คัญ	ถ�้คุณเปน็ผู้จดัก�ร	คุณควรพย�ย�มพดูคยุกบัลกูนอ้งเกีย่ว
กบัเรือ่งอืน่	ๆ 	นอกเหนอืจ�กง�นบ้�ง	ถ�มพวกเข�เกีย่วกบัครอบครวั	วนัหยดุทีก่ำ�ลงัจะม�ถงึ	กจิกรรม 
สุดสัปด�ห์ของพวกเข�	ฟังพวกเข�พูด	แสดงให้เห็นว่�คุณเป็นคนที่เข้�ถึงได้	ก�รทำ�เช่นนี้จะทำ�ให้คุณ
ได้รับก�รยกยอ่งนบัถอื	ในเวล�เดยีวกนัคณุกจ็ะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัลกูนอ้งของคณุม�กขึน้	และไดข้อ้มลู
ที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้คุณแนะแนวท�งและกระตุ้นพวกเข�ได้

	 หลกัเกณฑอ์ย�่งหน่ึงทีส่ำ�คัญท่ีสุดในก�รพัฒน�คว�มสมัพนัธท์ีด่กีค็อืก�รใสใ่จคว�มรูส้กึของผูอ้ืน่ 
เร�ทกุคนต�่งตอ้งก�รเปน็ทีย่อมรบัและและไดร้บัก�รเหน็คุณค�่	ห�กคณุตอ้งก�รผกูมติรและเพิม่ชือ่เสยีง 
ในฐ�นะนักสื่อส�รชั้นเยี่ยม	คุณก็ควรเรียนรู้วิธีก�รทำ�ให้ผู้อื่นรู้สึกเป็นคนสำ�คัญ

5  แสดงความถ่อมตน
	 ไมม่สีิง่ใดเลวร�้ยไปกว�่คนทีช่อบคยุโวโออ้วดเกีย่วกบัตนเองดว้ยท�่ทหียิง่ผยอง	คนประเภทน้ี 
ใคร	ๆ 	 ต่�งก็หลีกลี้หนีห�ยไม่อย�กเข้�ใกล้	 คว�มถ่อมตนคือก�รรักษ�ไว้ซึ่งคว�มภ�คภูมิใจในตัวเร�	 
สิ่งที่เร�เป็นและคว�มสำ�เร็จของเร�	 โดยปร�ศจ�กคว�มเย่อหยิ่ง	 คว�มถ่อมตนหม�ยถึงก�รมีคว�ม
มัน่ใจอย�่งสงบเสงีย่มและพอใจยอมใหค้นอืน่	ๆ 	คน้พบคว�มส�ม�รถของคณุโดยไมต้่องคยุโวโอ้อวดถงึ	 
น�่แปลกใจทีว่�่คนทีย่ิง่เจรญิรุง่เรอืงและประสบคว�มสำ�เรจ็ม�กขึน้เท�่ไร	พวกเข�กย็ิง่ถอ่มตนม�กเท�่นัน้

เกร็ดน่ารู้  ถ้าฉันอยากพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น ฉันต้องเพิ่มความถ่อมตน เพราะมันเป็น
จุดแข็ง ไม่ ใช่จุดอ่อน

6  ตั้งใจฟัง
	 ใหค้ว�มสนใจผูอ้ืน่ดว้ยก�รรบัฟงัพวกเข�	คณุอ�จไดข้้อมลูท่ีเป็นประโยชน์สำ�หรบันำ�ไปใช้ให้เกิด 
คณุค�่ในอน�คตข�้งหน้�ได้	คุยกบัลกูค�้เก่ียวกบัครอบครวัของเข�	ค้นห�สิง่ทีเ่จ�้น�ยของคุณชอบและ
ไมช่อบ	คุณไม่รูห้รอกว�่เมือ่ไรทีข่อ้มลูเหล�่นีอ้�จเปน็ประโยชน	์อย่�งตอนทีฉ่นัเปน็เลข�นกุ�ร	ฉันไดย้นิ
ภรรย�ของเจ�้น�ยเปรยกบัใครคนหนึง่ว�่เธอชืน่ชอบน้ำ�หอมย่ีห้อหนึง่ม�กเหลือเกิน	ดงันัน้เมือ่ถึงวนัเกิด
ของเธอและเจ�้น�ยไม่รู้ว่�จะซื้ออะไรเป็นของขวัญให้เธอดี	ลองเด�ดูซิว่�ฉันแนะนำ�อย่�งไร	สร�้งคว�ม
พึงพอใจให้ใครสักคนในวันนี้	โดยทำ�คว�มรู้จักพวกเข�ให้ม�กขึ้นจ�กก�รตั้งใจฟัง
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7  เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
	 ก�รเหน็ใจผูอ่ื้นเกดิจ�กก�รทำ�คว�มรูจ้กักบัผู้คนและเข�้ใจคว�มรูสึ้กของพวกเข�	คว�มตอ้งก�ร
ให้คนอ่ืนเข้�ใจตนเป็นหนึ่งในคว�มต้องก�รที่สำ�คัญที่สุดของมนุษย์	 แต่ผู้คนจำ�นวนไม่น้อยกลับไม่
ใสใ่จหรอืไมพ่ย�ย�มรบัรูค้ว�มรูส้กึของคน	จ�กก�รจดัเวริก์ชอ็ปทีผ่่�นม�	ฉนัพบว่�คนมกัมปีญัห�ก�ร
เข้�ใจคว�มรู้สึกของผู้อื่น	หรือไม่ก็ไม่ส�ม�รถแสดงคว�มรู้สึกที่แท้จริงออกม�ได้	ฉันคิดว่�นี่เป็นเรื่อง
ที่น่�เสียด�ย	 ลองนึกถึงว่�ห�กคุณทำ�คว�มรู้จักกับผู้คนและเข้�ใจคว�มรู้สึกของพวกเข�อย่�งแท้จริง	 
สิ่งนี้จะทำ�ให้คุณแตกต่�งจ�กใคร	ๆ 	 และคุณจะได้เริ่มต้นมอบคุณค่�ที่ยิ่งใหญ่ให้กับผู้คนอย่�งที่คน
อื่น	ๆ 	มอบให้ไม่ได้

เกร็ดน่ารู้  ลองไตรต่รองความสมัพนัธ์ในทีท่ำ งานทีด่ทีีส่ดุทีค่ณุมี ทำ ไมความสมัพนัธ์ถงึดขีนาด
นัน้ ทำ ไมความสมัพนัธท์ีด่ ีๆ  อยา่งนัน้จงึประสบความสำ เรจ็ เปน็เพราะหนึง่ในปจัจยั 
7 ประการ (หรือมากกว่าหนึ่ง) หรือเปล่า

	 คนส่วนใหญ่คงเห็นด้วยว่�คว�มพึงพอใจในก�รทำ�ง�นนั้นมักเกิดจ�กวิธีที่พวกเข�กับเพื่อน 
ร่วมง�นและลูกค้�สื่อส�รกัน	 เช่นเดียวกับคว�มพย�ย�มในเรื่องอื่น	ๆ 	 ยิ่งบ�กบั่นม�กเท่�ไร	 ผลที่ได้
รับกลับม�ก็ยิ่งม�กขึ้นเท่�นั้น	 เมื่อคุณเริ่มฝึกใช้เครื่องมือง่�ย	ๆ 	 เหล�่นี้	 ซึ่งนำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จในก�ร
สร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีเลิศ	และฝึกจนเป็นนิสัย	คุณจะเห็นผลตอบแทนมห�ศ�ลทั้งในชีวิตส่วนตัวและ
หน้�ที่ก�รง�นของคุณ

การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
	 วัฒนธรรมที่ต่�งกัน	ย่อมมีวิธีสื่อส�รที่แตกต่�งออกไป	ในที่ทำ�ง�นทุกวันนี้	เร�ไม่เพียงติดต่อ
สือ่ส�รกับคนจ�กประเทศอืน่	ๆ 	แตย่งัอ�จมีผูค้นหล�กหล�ยเชือ้ช�ติในประเทศของเร�เองอีกดว้ย	เร�จงึ
ควรเห็นคุณค่�และพย�ย�มเข�้ใจคว�มแตกต่�งของกันและกัน	พร้อมยอมรับว่�ไม่ใช่ทุกคนที่คิดแบบ
เดียวกับเร�	แน่นอนว่�คุณอ�จจำ�เป็นต้องปรับแต่งสไตล์ก�รเขียนของคุณให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ที่คุณทำ�ธุรกิจด้วย

	 ในเวิร์กช็อปทุกง�นและหนังสือทุกเล่มของฉัน	 ฉันสนับสนุนสไตล์ก�รเขียนเชิงธุรกิจที่เรียบ
ง่�ย	สื่อคว�มหม�ยได้ชัดเจน	สั้นกระชับและลดทอนก�รใช้คำ�ฟุ่มเฟือย	นั่นหม�ยคว�มว่�เมื่อคุณต้อง
ใช้คำ�น้อยลงในก�รเขียน	ก�รเลือกใช้คำ�ให้เหม�ะสมจึงยิ่งสำ�คัญม�กขึ้นไปอีกSam

ple



คัมภีร์เขียนอังกฤษธุรกิจขั้นเทพ22

ความท้าทายของคนเขียนภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา
	 ไม่ว่�คุณจะเป็นคนเชื้อช�ติใดก็ต�ม	ก�รติดต่อสื่อส�รก็เป็นเรื่องที่ท้�ท�ยเสมอ		คว�มท้�ท�ย
เกิดจ�กก�รสื่อคว�มหม�ยของคุณให้อีกคนหรือคนหล�ยคนเข้�ใจ	 ยิ่งเมื่อเร�จำ�ต้องสื่อส�รผ่�นตัว
หนังสือ	คว�มท้�ท�ยก็ยิ่งม�กขึ้น	คุณต้องถ�มตัวเองว่�มีคำ�ที่เหม�ะสมที่นำ�ม�ใช้เขียนได้หรือไม่	โดย
ต้องคำ�นึงว่�คุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพื่ออธิบ�ยเพิ่มเติมให้กับคนที่อ่�นถ้อยคว�มของคุณ

	 สำ�หรับคนที่ไม่ได้พูดภ�ษ�อังกฤษเป็นเจ้�ของภ�ษ�	 จะยิ่งท�้ท�ยม�กขึ้นไปอีก	 พวกเข�จะมี
สิ่งที่ต้องทำ�เพิ่มขึ้น	พวกเข�ต้องแปลคำ�พูดจ�กภ�ษ�แม่เป็นภ�ษ�อังกฤษก่อนจะเขียนลงไป	คว�มผิด
พล�ดหรือปัญห�ที่อ�จเกิดจ�กก�รแปลมี	ได้แก่

 l ซับซ้อนหรือใช้คำ�ฟุ่มเฟือยเกินไป
 l จดจ่อที่คำ�ใดคำ�หนึ่ง	แทนที่จะเน้นก�รสื่อคว�มหม�ยโดยรวม
 l ไม่เกิดผลตอบสนองต�มที่ต้องก�ร

	 ห�กเป็นอย�่งนั้น	ต่อจ�กนี้เป็นลำ�ดับขั้นตอนที่เป็นระบบที่นำ�ไปใช้ได้ทันที

	 คิดด้วยภ�ษ�ของคุณ
	 แปลเป็นภ�ษ�อังกฤษ
	 แปลงคว�มคิดที่เขียนเป็นภ�ษ�อังกฤษให้เป็นภ�ษ�อังกฤษที่เขียนถูกต้อง
	 ใคร่ครวญให้ดีว่�ผู้อ่�นจะตีคว�มหม�ยคำ�พูดเหล่�นั้นได้ถูกต้องหรือไม่
	 ไตร่ตรองสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไข	เพื่อช่วยสื่อคว�มหม�ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก่อนเสร็จง�น

	 ห�กอย�กหลีกเลี่ยงหรือลดทอนก�รเข้�ใจผิดให้น้อยที่สุด	ก็ต้องทำ�ต�มลำ�ดับขั้นตอนข้�งต้น
อย่�งรอบคอบ	และถ�มตัวเองด้วยคำ�ถ�มต่อไปนี้

 l ผู้อ่�นจะรู้และเข้�ใจคำ�ที่ใช้หรือเปล่�
 l คำ�ที่ใช้เป็นคำ�ที่ถูกต้องหรือไม่
 l ระบุสิ่งที่ต้องก�รชัดเจนหรือเปล่�
 l ข้อคว�มที่เขียนจะได้รับผลต�มที่ต้องก�รหรือไม่

เขียนให้เรียบง่ายเข้าไว้
	 ประโยคที่สั้นกระชับและไม่ซับซ้อนทำ�ให้คนที่ได้ยินหรือได้อ�่นถ้อยคว�มในภ�ษ�อื่นซึ่งไม่ใช่
ภ�ษ�แมข่องพวกเข�เข้�ใจไดง้�่ยขึน้ม�ก	พย�ย�มจำ�กดัคำ�ทีใ่ชใ้หส้ัน้ทีส่ดุเท�่ทีเ่ปน็ได	้โดยไมท่ำ�ใหค้ว�ม
หม�ยข�ดตกบกพร่อง	พิธีรีตองเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ควรม�กเกินพอดี	อีกประเด็น
หนึง่ทีไ่มค่วรลมืกค็อืคำ�ทีเ่ปน็พธีิรตีองมกัเปน็สำ�นวนแบบเจ�้ของภ�ษ�	และอ�จเข�้ใจย�ก	ห�กคนอ�่น
ไม่ใช่คนที่ใช้ภ�ษ�ของคุณได้คล่องจริง	ๆ
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	 เมื่อคุณใช้อีเมลสื่อส�รข้�มพรมแดนและป้องกันก�รเข้�ใจผิด	คุณควรใช้น้ำ�เสียงเป็นท�งก�ร
ก่อนในครั้งแรก	 แล้วค่อยพัฒน�จ�กถ้อยทีแบบท�งก�รไปสู่ท่�ทีเป็นกันเองเมื่อคุณรู้จักผู้รับส�รของ
คุณดีขึ้น	วิธีนี้ย่อมดีกว�่ก�รต้องย้อนขั้นตอนจ�กท่�ทีสนิทสนมกลับไปเป็นถ้อยทีแบบท�งก�ร	

	 เมื่อไม่น�นม�นี้เพื่อนคนหนึ่งเล่�ว่�เธอได้รับอีเมลที่ติดต่อกันท�งธุรกิจที่เขียนด้วยภ�ษ�ที่ใช้
ในส่งข้อคว�มท�งโทรศัพท์	(เช่นใช้คำ�ว่�	u	r	แทน	you	are,	wud	แทน	would,	cud	แทน	
could)	 เมื่อเพื่อนของฉันตอบกลับไปว่�เธอรู้สึกไม่ค่อยดีกับเข�	 เพร�ะเข�ใช้ถ้อยคว�มที่เป็นกันเอง
เกินไป	 ผู้เขียนตอบกลับม�ทันทีด้วยภ�ษ�ที่เหม�ะสมยิ่งขึ้น	 และขอบคุณเธอที่เอ่ยถึงเรื่องนี้	 ผู้เขียน
คนนั้นแค่เลือกวิธีพูด	(เขียน)	ที่ไม่เหม�ะกับเพื่อนของฉันในตอนแรก	หัวใจสำ�คัญก็คือรู้ว่�เวล�ไหน
ควรใช้คำ�ย่อและเวล�ไหนที่ไม่ควรใช้

ข้อควรระวัง เวลาส่งข้อความผ่านโทรศัพท์ ส่งอีเมลไปถึงเพื่อน ๆ  หรือโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก 
จะใช้คำ ย่อก็ได้ แต่อย่าทำ จนติดเป็นนิสัย กระทั่งลืมการสะกดคำ อย่างถูกต้อง 
เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้

เกร็ดน่ารู้  ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องน้ี ได้ในบทที่ 7 เร ื่องการเขียนออนไลน์ เว็บไซต์ บล็อก
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

A B C ให้แม่น
	 ก�รสื่อส�รที่ดี	 ไม่ว่�จะด้วยว�จ�หรือภ�ษ�เขียน	 จะเกิดผลก็ต่อเมื่อคุณสื่อส�รสิ่งที่ต้องก�ร
ด้วยน้ำ�เสียงที่เหม�ะสม	คอยถ�มตัวเองอยู่เสมอว่�ถ้อยคว�มของคุณเป็นไปต�มกฎเหล่�นี้หรือไม่

 Accurate (ถูกต้อง) l ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่�งรอบคอบ
  l ใส่ร�ยละเอียดที่เกี่ยวข้องอย่�งครบถ้วน
  l อ่�นตรวจท�นอย่�งถี่ถ้วน

 Brief (สั้นกระชับ) l เขียนประโยคสั้นกระชับ
  l ถ่�ยทอดด้วยคำ�ที่เข้�ใจง่�ย
  l ไม่ใช้ภ�ษ�เฉพ�ะท�ง
  l ไม่ใช้ประโยคคำ�สั่ง	หรือประโยคผู้ฟังเป็นผู้ถูกกระทำ�
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Checklist

 ตั้งใจเรียนรู้และพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง แล้วจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

 อย่าประเมินความสำ คัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่ำ 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

 Clear (ชัดเจน) l ใช้ภ�ษ�อังกฤษที่เข้�ใจง่�ย	ไม่ซับซ้อน
  l เขียนด้วยสไตล์ที่เรียบง่�ยและเป็นธรรมช�ติ
  l หลีกเลี่ยงคว�มเป็นท�งก�ร
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ความสำาคัญของโครงสร้าง
ประโยค 2

	 อย�่ฟังใครทีบ่อกว�่ก�รเขยีนประโยคใหค้รบถว้นสมบรูณไ์มใ่ชเ่รือ่งสำ�คญั	หรอืไมต่อ้งใชห้ลกั
ไวย�กรณ์ที่ถูกต้อง	 ส่ิงเหล่�นี้สำ�คัญทั้งกับก�รพูดและก�รเขียน	 ก�รเขียนประโยคหรือใช้ไวย�กรณ์
ผิดอ�จนำ�ไปสู่ก�รเข้�ใจผิด	คว�มสับสน	 และก�รสื่อส�รล้มเหลว	 ก�รใช้เครื่องหม�ยวรรคตอนหรือ
ไวย�กรณ์ที่ไม่ถูกต้องยังอ�จลดคว�มน�่เชื่อถือในตัวคุณ	รวมทั้งภ�พพจน์ขององค์กรคุณด้วย

	 คนจำ�นวนไมน้่อยใชไ้วย�กรณผ์ดิเพร�ะไมเ่ข�้ใจกฎเกณฑต์�่ง	ๆ 	อย่�งถอ่งแท	้หรอืไม่กเ็พร�ะ
สะเพร�่	อย่�กลวัท่ีจะทำ�คว�มเข�้ใจบทบ�ทหน�้ทีข่องส่วนต�่ง	ๆ 	ในประโยค	แล้วคณุอ�จค้นพบวิธกี�ร
เขียนที่ดียิ่งขึ้นได้

ศัพท์ไวยากรณ์
Noun (น�ม)	คำ�ที่ใช้เรียกคน	สัตว์	สถ�นที่	หรือสิ่งของ

ตัวอย่าง
house (บ้�น) bird (นก) office (ออฟฟิศ	สถ�นที่ทำ�ง�น) desk (โต๊ะทำ�ง�น)
• The book is on the shelf. (หนังสือเล่มนั้นอยู่บนชั้นว�ง)
• The audience participated in the seminar. (ผู้ฟังมีส่วนร่วมในก�รสัมมน�ครั้งนี้)

Collective noun (สมุหน�ม) น�มเอกพจน์ที่มีคว�มหม�ยเป็นพวกเป็นกลุ่ม

ตัวอย่าง
furniture (เฟอร์นิเจอร์) committee	(คณะกรรมก�ร) crowd (ฝูงชน) 
equipment	(เครื่องมือ	อุปกรณ์)	baggage (สัมภ�ระ) luggage (กระเป๋�เดินท�ง)Sam
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เกร็ดน่ารู้  ใชก้รยิาเอกพจนก์บัสมหุนามเสมอ เช่น The furniture is … หรอื The equipment 
was…

Verb (กริย�) คำ�ที่แสดงก�รกระทำ�หรือบอกสภ�พ	(ของประธ�นในประโยค)	

ตัวอย่าง
• I wish I could go to Australia. (ฉันหวังว�่จะได้ไปออสเตรเลีย)
• The computer developed a fault.	(คอมพิวเตอร์เกิดคว�มผิดพล�ด)

Infinitive (กริย�รูปปกติ) กริย�ช่องที่	1	ขึ้นต้นด้วย	‘to’	

ตัวอย่าง
to walk (เดิน) to go (ไป) to finish	(ทำ�ให้เสร็จ) to play (เล่น)
• Mrs Lim wants to speak to her daughter. (คุณน�ยลิมอย�กพูดกับลูกส�วของเธอ)

Adjective (คุณศัพท์) คำ�ที่ใช้ขย�ยน�มหรือสรรพน�ม	

ตัวอย่าง
thin	(บ�ง)	rare	(ห�ย�ก	ไม่ธรรมด�	ไม่บ่อย)	red	(สีแดง)	long	(ย�ว)	
pretty	(น่�รัก)	amusing	(ตลก	น�่หัวเร�ะ)
• The boring lecture ended at 11.30. (ก�รบรรย�ยที่น�่เบื่อเลิกตอน	11	โมงครึ่ง)
• The new furniture will arrive today.	(เฟอร์นิเจอร์ชุดใหม่จะม�ถึงวันนี้)

Adverb	(กริย�วิเศษณ์)	คำ�ที่ใช้ขย�ยกริย�	คุณศัพท์	และกริย�วิเศษณ์อื่น	ๆ 	

ตัวอย่าง
happily	(อย่�งมีคว�มสุข)	severely	(อย่�งเข้มงวด	อย่�งรุนแรง)	frequently	(บ่อย	ๆ 	ถี่)

• The woman worked conscientiously at her job. 
		(ผู้หญิงคนนั้นทำ�ง�นของเธออย่�งรอบคอบ)

• The man studied hard to pass his exam. 
		(ช�ยคนนั้นตั้งใจอ่�นหนังสืออย�่งจริงจังเพื่อให้สอบผ่�น)
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Conjunction	(สันธ�น)	คำ�ที่ใช้เชื่อมคำ�	กลุ่มคำ�	หรือประโยคเข้�ด้วยกัน	

ตัวอย่าง
and	(และ)	or	(หรือ)	but	(แต่)	as	(เนื่องจ�ก)	when	(เมื่อ	ตอนที่)	than	(กว่�)	
after	(หลังจ�กที่)
• The car had just started when smoke came out. 
		(รถคันนั้นเพิ่งจะสต�ร์ตติดตอนที่ควันพวยพุ่งออกม�)

• I like the designer suit but I can’t afford it.	(ฉันชอบสูทมียี่ห้อแต่ก็สู้ร�ค�ไม่ไหว)

Interjection	(อุท�น)	คำ�ที่แสดงอ�รมณ์คว�มรู้สึกต�่ง	ๆ 	

ตัวอย่าง
Ouch!	(โอ๊ย!)	Wow!	(ว้�ว!	โอ้โฮ!)	Gosh!	(อะไรเนี่ย!)
• ‘Help!’ she shouted.	(เธอแผดเสียงว่�	‘ช่วยด้วย!’)

Preposition	 (บุพบท)	คำ�ที่ใช้เชื่อมน�มกับส่วนอื่น	ๆ 	 ในประโยค	มักใช้บอกตำ�แหน่ง	ทิศท�ง	
หรือเวล�

ตัวอย่าง
at	(ที่	ตอน)	by	(โดย)	on	(บน)	for	(เพื่อ	สำ�หรับ	เหม�ะกับ)	to	(ไปยัง	ไปถึง)
• Tom is sitting on the chair.	(ทอมกำ�ลังนั่งอยู่บนเก�้อี้ตัวนั้น)
• We must break for lunch at 12.30. (เร�ต้องพักเที่ยงตอนเที่ยงครึ่ง)

pronoun	(สรรพน�ม)	คำ�ที่ใช้แทนน�ม

ตัวอย่าง
I	(ผม	/	ฉัน)	you	(คุณ	/	ท่�น)	we	(เร�	/	พวกเร�)	their	(ของพวกเข�)	that	(นั้น	สิ่งนั้น)	
either	(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง)
• She hopes to join a band.	(เธอหวังจะได้เข้�ร่วมกับวงดนตรี)
• Their new record is at number one in the charts. 
		(ผลง�นเพลงอัลบั้มใหม่ของพวกเข�ติดช�ร์ตอันดับหนึ่ง)
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Sentence (ประโยค)	กลุ่มคำ�ที่สื่อใจคว�มสมบูรณ์	

ตัวอย่าง
• Sylvia is married.	(ซิลเวียแต่งง�นแล้ว)
• Wendy cried.	(เว็นดีร้องไห้)

Subject (ประธ�นของประโยค)	บุคคล	สถ�นที่	หรือสิ่งของที่กำ�ลังพูดถึง	

ตัวอย่าง
The consultant charged a fair price.	(ที่ปรึกษ�เรียกเก็บค่�ใช้จ่�ยด้วยร�ค�ที่ยุติธรรม)
Sex and the city is a popular TV show. 
(เซ็กซ์แอนด์เดอะซิตี้เป็นร�ยก�รโทรทัศน์ที่ได้รับคว�มนิยม)

Clause (อนุประโยค)	กลุ่มคำ�ที่ประกอบด้วยกริย�และกล�ยเป็นส่วนหนึ่งของประโยค
	 อนุประโยคอิสระ	(independent	clause)	สื่อคว�มหม�ยได้ใจคว�มที่สมบูรณ์ในตัวเอง	
และอยู่ลำ�พังเป็นประโยคเดี่ยว	ๆ 	ได้	

ตัวอย่าง
Where’s my shirt? (เสื้อเชิ้ตของผมอยู่ที่ไหน)

	 อนุประโยคที่ไม่อิสระ	 (dependent	 clause)	 ไม่อ�จสื่อคว�มหม�ยได้สมบูรณ์ในตัวเอง	
และไม่อ�จอยู่ลำ�พังได้	

ตัวอย่าง
After the seminar has finished… (หลังก�รสัมมน�เสร็จสิ้นลง...)

เกร็ดน่ารู้  อ่านออกเสียงแต่ละประโยคเพื่อจับจังหวะการออกเสียง จะช่วยให้เว้นช่วง และใช้
เครื่องหมายวรรคตอนในตำ แหน่งที่เหมาะสมSam
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การใช้กริยาให้สอดคล้องกับประธาน
	 กฎขอ้แรกในก�รใชภ้�ษ�องักฤษก็คอืก�รเขยีนประโยคใหถ้กูตอ้ง	ประโยคคอืกลุม่คำ�ทีถ่�่ยทอด
ใจคว�ม	ก�รกระทำ�หรือคว�มคิดได้อย�่งสมบูรณ์	แต่ละประโยคต้องประกอบด้วยประธ�นและกริย�

The manager needs your report urgently.   Sylvia and Diego were married today.

subject
ประธาน

subject
ประธาน

verb
กริยา

verb
กริยา

	 ในประโยคที่ย�วกว่�นี้	ประธ�นและกริย�อ�จไม่อยู่ติดกัน	ในกรณีเช่นนี้	อันดับแรกต้องห�
ประธ�นของประโยคให้พบก่อน	และดูให้แน่ใจได้ว่�เลือกกริย�ที่เหม�ะกับประธ�น

The file containing the important documents was found on Jane’s desk.

subject
ประธาน

verb
กริยา 

	 ในตวัอย่�งข�้งตน้จะเหน็ว�่ก�รเผลอใช	้‘were’	ซึง่เป็นกรยิ�พหูพจนอ์�จเกดิขึน้ไดง้�่ย	เน่ืองจ�ก
กรยิ�ต�มหลังคำ�ว�่	‘documents’	(คำ�น�มพหพูจน)์	แตป่ระธ�นทีแ่ทจ้รงิของประโยคนีค้อื	‘file’	(คำ�
น�มเอกพจน์)	ดังนั้นเร�จึงต้องใช้	‘was’	ซึ่งเป็นกริย�เอกพจน์	ดังตัวอย่�งข้�งล�่งนี้

The use of computers in homes has increased a lot in recent years.

subject
ประธาน

verb
กริยา

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

subject
ประธาน

verb
กริยา

เกร็ดน่ารู้ การใช้คำ กริยาให้สอดคล้องกับประธานจะผิดพลาดน้อยลง หากเขียนประโยคที่สั้น
กระชับSam
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Punctuation (การใช้เครื่องหมายวรรคตอน) 
	 หนึ่งในคว�มท้�ท�ยในก�รเขียนเชิงธุรกิจทุกวันนี้ก็คือก�รว�งเครื่องหม�ยจุลภ�ค	 (,)	 และ 
เครื่องหม�ยมหัพภ�คหรือจุดท่ีแสดงก�รจบประโยค	 (.)	 ให้ถูกตำ�แหน่ง	 ฉันเคยเห็นเครื่องหม�ย
จุลภ�คอยู่ในตำ�แหน่งที่ควรใช้เครื่องหม�ยมหัพภ�ค	ปัญห�ก็คือเวล�ที่ใส่เครื่องหม�ยจุลภ�ค	(ซึ่งจริง	
ๆ	แล้วควรใชเ้ครือ่งหม�ยมหพัภ�ค)	ฉันกจ็ะอ�่นประโยคน้ันตอ่ไปเร่ือย	ๆ 	แลว้พออ�่นเลยเคร่ืองหม�ย
จลุภ�คม�แลว้	ฉันกค็ดิไดว่้�มนัไมส่มเหตสุมผล	แล้วฉนักต็อ้งยอ้นกลบัไปเริม่ตน้อ�่นใหมอ่กีครัง้เพือ่
ทำ�คว�มเข�้ใจกบัประโยค	ท้ังหมดนีท้ำ�ใหค้นทีอ่�่นเสยีเวล�โดยใชเ่หต	ุก�รทำ�คว�มเข�้ใจกบัหลกัเกณฑ ์
ง่�ย	ๆ 	ในก�รใช้เครื่องหม�ยจุลภ�ค	อ�จช่วยได้ทั้งตัวคุณเองและคนที่อ่�นถ้อยคว�มของคุณ

หลักเกณฑ์สำาคัญในการใช้เครื่องหมายจุลภาค ( , )
1  ใช้เครื่องหมายจุลภาคแยกคำาหรือกลุ่มคำา

 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.

(หม�ยเหต:ุ	ในตวัอย�่งข�้งตน้	ไมต่อ้งใสเ่ครือ่งหม�ยจลุภ�คกอ่นคำ�ว�่	‘and’	แม้ในอเมรกิ�จะนยิมใช ้
ก็ต�ม)

2  ใช้เครื่องหมายจุลภาคแยกคุณศัพท์ที่ขยายนามคำาเดียวกัน

 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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