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ข.วางใจในความเขาใจผูอื่นกอน 
 เราใชกฎทองในการส่ือสารโดยการรูจักฟงผูอ่ืนกอน ซึ่งเปนการเตรียมตัวผูอ่ืนใหรูจักฟงเรา
ดวย หากเราไมทําเชนนี้  หรือเราใหคําแนะนําและตัดสินใจโดยไมมีความเขาใจอีกฝายหนึ่งกอนก็
เปนส่ิงที่แสดงความโงของเรานั่นเอง  ดังที่พระคริสตธรรมคัมภีรกลาววา 
 ถาคนหนึ่งคนใดตอบกอนที่เขาไดยิน 
 ก็เปนความโงและความอับอายของเขา  ( สภษ 18:13 ) 
 ดัก  แฮมมารสกโจลด   อดีตเลขานุการองคการสหประชาชาติ  ซึ่งถึงแกกรรมเม่ือหลายป
กอน ดวยอุบัติเหตุเคร่ืองบินตกในแอฟริกาไดกระทบกระเทียบผูที่ไมฟงไววา “เปนการงายที่เขาจะ
ตอบโดยไมฟงคําถาม” 
 เราสามารถทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงอยางมากในความสัมพันธของเรา  หากเรายอน
กระบวนการสรางความสัมพันธใหมโดยเร่ิมจากเราทําความเขาใจอีกฝายหนึ่งกอนดวยการเอาใจเขา
มาใสใจเรา   ภาษาอังกฤษใช  empathy  ซึ่งมาจากคําในภาษากรีก  2 คํา คือ  en และ pathos 
หมายถึง  ความรูสึก       ( feeling )  และการไดรับความทุกข (sufferring ) จากภายใน หรืออาจ
กลาวไดวา  เราตองคนหาส่ิงตางๆ ซึ่งอยูภายในบุคคลอ่ืนจากกรอบอางอิงของเขา  แตไมได
หมายความวา  เราตองเห็นดวยหรือไมเห็นดวย  เราตองการเพียงเขาใจกรอบความคิดอ่ืนเทานั้น 
 เม่ือเราเขาใจคนอ่ืน  เราจึงจะสามารถเสนอเร่ืองของเราใหเขาเขาใจได  และเร่ืองนี้ก็เกี่ยวกับ
กฎทองดวย    อยางไรก็ตามการพยายามทําความเขาใจคนอ่ืนกอนยอมทําใหความเปนไปไดของ
การมีความเขาใจกันสูงข้ึน  เพราะอีกฝายหนึ่งไมปรารถนาที่จะพยายามฟงและเขาใจเรากอน  และ
เม่ือใดที่ทั้งสองฝายฟงและเขาใจกันแลว เขายอมพบคําตอบที่เสริมสรางความสัมพันธระหวางเขา
และเปนประโยชนแกทั้งสองฝาย  เราไมปรารถนาคูตอสู  แตเราตองการเพ่ือนรวมงานที่ชวยกัน
แกปญหา  คือเปนผูคนหาทางเลือกที่ 3 ดวยกัน 
การเขาใจคนอ่ืน หมายถึง การยอมรับอิทธิพลของคนอ่ืน 
 ในการคนหาความจริง  เราตองเปดตัวเองยอมรับความมีอิทธิพลจากมุมมองของบุคคลอ่ืน  
ในสถานการณของการพึง่พาอาศัยซึ่งกันและกันนี้ตองไมใชคําวา  ผูชนะ ผูแพ  ถูก  ผิด  ทําใหเกิด
ทางเลือกที่ 3  ซึ่งเปนทางที่เกิดชัยชนะรวมกันนั่นเอง    และนี่ก็คือ   ส่ิงที่เรามองหาเม่ือเราเปดตัว
ยอมรับอิทธิพลจากผูอ่ืน 
การเปดเผยตัวเราชวยใหบุคคลอ่ืนไมยึดอยูกับฐานะของเขา  สามารถคลอยตามคนอ่ืนได 
 การคนหาเพ่ือจะเขาใจส่ิงใดนั้นเราตองทําจากความรูและความเขาใจที่จริง  เราตองมีความ-
สัมพันธกับบุคคลคลายกับแพทย  ผิดกฎหมายและนักการอาชีพอ่ืนๆ  ซึ่งใหคําแนะนําหรือ
ขอเท็จจริงของเขาจากการวิเคราะหผูปวยหรือขอเท็จจริงของผูอ่ืนกอน   และในการคนหาเพ่ือจะ
เขาใจส่ิงใดนั้นเราทําใหคนอ่ืนเปดรับอิทธิพลของเราที่มีตอเขาดวย  แตพึงระลึกวา  เราไมสามารถใช
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อิทธิพลกําหนดฐานะของเราได  เพราะการทําเชนนั้นอาจทําใหเราแพได  นอกจากนี้อิทธิพลของเรา
ตองมีความรัก  รวมทั้งทัศนคติแบบชนะ-ชนะ  หรือไมมีขอตกลงใดๆ  ของเราเปนส่ิงสนับสนุนดวย 

การใชกฎทองนําบุคคลอ่ืน      เพ่ือคนหาทางเลือกที่สามนั้นเปนการสนับสนุนกระบวนการ
ตอไปนี้ 

1.  คนทั่วไปจะไมปกปองฐานะของตน ( จะไมยึดถือตนเปนใหญ ) 
2.  เขาจะเปดรับปญหาและหาทางท่ีจะทําใหเราทั้งสองไดรับในส่ิงทีต่องการ 
3.  เม่ือเขาไมยึดติดฐานะของตน  เขาก็จะเร่ิมเห็นคุณคาตางๆ อยางชัดเจน  และสามารถใช

คุณคาเหลานั้นเปนแนวทางสรางสรรคและประเมินทางเลือกตางๆ  
4.  และเม่ือเชื่อมโยงทางเลือกตางๆ เขาดวยกัน  เราก็จะคนพบทางเลือกที่สาม 

การตอบสนองดวยอัตชีวประวัตทํิาใหการทําความเขาใจลาชา 
 ส่ิงที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งพูดถึงจะถูกกล่ันกรองโดยภูมิหลังและประสบการณของเรา  และ
การตอบสนองของเราจะบอกเขาเหลานั้นวา  เรามีความเห็นในส่ิงที่เขาพูดอยางไรและเราควรจะทํา
อยางไรในสถานการณเชนนี้  ตอไปนี้เปนลักษณะการตอบสนองดวยอัตชวีประวัต ิ
การประเมินคา    เปนรูปแบบหนึ่งของการตัดสินโดยการตกลงหรือไมตกลง  การเอาใจเขามาใสใจ

เราเปนรูปแบบหนึ่งของการตกลง  โปรดจําไววาการตกลงหรือไมตกลงนั้นไมได
เปนเพียงคําพูด  แตสามารถแสดงออกมาในรูปของส่ิงที่ไมใชคําพูดดวย 

การสอบสวน การถามคําถามเปนรูปแบบของการคนหาความเขาใจ  คําถามของเราก็เกิดจาก
กรอบความคิดของเรา  ซึ่งเราใชกําหนดแนวทางการสนทนาที่มุงสูส่ิงที่เราเห็นวา
สําคัญสําหรับเรา 

การแนะนํา เราแนะนําคนอ่ืนวาเขาควรทําอยางไร  โดยอาศัยประสบการณของเรา 
การตีความหมาย เราพยายามที่จะอธิบายคนอ่ืนโดยใชแรงจงูใจของเรา  และการกระทําเชนนี้เปน

การเส่ียงตอการเสียความรูสึกของบุคคลอ่ืน  เชนอาจทําใหเขารูสึกวาถูกวิเคราะห
ทางจิตวิทยา  ถูกจัดการ   ถูกแยงชิงความรับผิดชอบและถูกสบประมาท 

 การตอบสนองดวยอัตชีวประวัติไมใชส่ิงที่ผิดหรือเลวทั้งหมด  การทําเชนนี้ก็เกิดผลดีไดถามี
ความเขาใจสถานการณอยางชัดเจน หรือคนอ่ืนตองการเชนนั้น  แตในความเปนจริงเรามักจะกระทาํ
โดยที่ยังไมมีความเขาใจสถานการณอยางดีพอ 
การเอาใจเขามาใสใจเรา 
ฟงคําพูดและรับความรูสึกของผูพูด 
 ความรูสึกของผูพูดมักไมไดแสดงออกมาเปนคําพูด  นั่นจึงเปนเหตุที่ทําใหเราตองรับรูไมใช
ดวยการใชหูเพียงอยางเดียว แตยังตองใชตาและสวนสําคัญที่สุดคือ ใจของเรา การฟงอยางมี
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อารมณรวมเปนการฟงดวยความสนใจประโยคตางๆ ที่เราเขาใจไดวา บุคคลอ่ืนพูดออกมาดวย
ความรูสึกเชนไร 
 ณ จุดนี้  เราจําเปนตองใชทักษะในการตอบสนองตอส่ิงที่เรารับรู   คือคําพูดและความรูสึก
ของบุคคลอ่ืน  การฟงอยางมีอารมณรวมจึงมีความสําคัญมากในกรณีตางๆ ตอไปนี ้
  เม่ือการสนทนานั้นประกอบดวยอารมณรุนแรง 
  เม่ือเราไมแนใจวาเราเขาใจจริง 
  เม่ือเราไมแนใจวาอีกฝายหนึ่งเขาใจเราหรือไม 
 ในกรณีอ่ืนๆ การฟงอยางมีอารมณรวมอาจจะเปนส่ิงผิดก็ได 
 การฟงอยางมีอารมณรวมสามารถชวยทั้งสองฝายใหเขาใจกันได 
 การฟงอยางมีอารมณรวมใหโอกาสทุกคนไดแสดงและวินิจฉัยความรูสึกของตนในภาวะที่ไม
มีใครมาขมขูและไมตองปกปองตนเอง   หากเราตอบรับการฟงของเราโดยไมมีการวินิจฉัยเพ่ือบุคคล
อ่ืน   การตอบกลับดวยอัตชีวประวัติของตนอาจจะเปนอันตรายตอผูอ่ืนได    เพราะเขาไดแพรส่ิงที่
กอใหเกิดความทุกขแกผูอ่ืนดวย   สวนการตอบดวยความเขาอกเขาใจนั้นจะไมกดดัน   แตจะมี
ลักษณะ  5 ประการ คือ 

1. เลียนแบบคําพูดของบุคคลอ่ืน  
2. เรียงประโยคคําพูดใหม  
3. สะทอนความรูสึกของผูพูด  
4. สะทอนความรูสึกของผูพูดและเรียงประโยคคําพูดใหม  
5. เรียนรูที่จะไมพูด 

 ทักษะที่จะกอเกิดทัศนคติของผูฟงตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความรัก และความเอาใจใสผูอ่ืน  
แลวทัศนคตินี้จะนําพาเราไปสูความสําเร็จ แมวาทักษะของเรายังไมพัฒนาเทาที่ควร แตหาก
ปราศจากทัศนคติอันเกิดจากหัวใจที่รับฟงบุคคลอ่ืน  การตอบสนองอยางมีอารมณรวมก็จะกลับเปน
การสรางความเกลียดชังแทนความเขาใจ   บุคคลอ่ืนจะเห็นวาเราเปนคนหลอกลวงและดูหม่ินเรา   
เราตองใชทักษะนั้นดวยใจที่ตองการเขาใจไมใชเพราะคิดวาทักษะนั้นจะทําใหเราเขาใจ 
 ดังนั้น   จะเปนการดียิ่งถาเราใหบุคคลอ่ืนรูวาเราพยายามที่จะเขาใจเขา    เพ่ือเขาจะไดไม
เขาใจเราผิดและใกลชิดเรา  และยังทําใหเขาชวยเราไดโดยการเปนผูฟงที่ดีข้ึนดวย 
หาทางใหผูอ่ืนเขาใจเรา 
 กฎทองยังเรียกรองใหเราพยายามทําใหคนอ่ืนเขาใจเราดวย  สําหรับจุดนี้ เราใชทั้งความ-
กลาหาญและการพิจารณาของเราเอง  ความพยายามเขาใจบุคคลอ่ืนแสดงใหเห็นวาเรามีการพิจารณา   
สวนการหาทางใหคนอ่ืนเขาใจเรานั้นแสดงถึงความกลาหาญ   แตเพ่ือใหบรรลุเปาหมายแบบ 
ชนะ-ชนะแลว  เราจําเปนตองใชทั้งความกลาหาญและการพิจารณา รวมถึงการหาทางใหบุคคลอ่ืน
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เขาใจเราเกี่ยวกับทัศนคติและทักษะ   และยังมีอีกหลายอยางที่เราสามารถทําเพ่ือใหเราส่ือสารกับ
บุคคลอ่ืนไดถูกตองยิ่งข้ึนและชวยยืนยันความจริงวาเรามีความต้ังใจจริง 
1. แสดงทัศนคติของคุณอยางชัดเจน 
 ประการแรกใชสรรพนามเกี่ยวกับบุรุษที่  1  ไดแก  ฉัน  เรา  ของฉัน   แสดงความเปนเจาของ
อยางชัดเจนโดยเฉพาะความรับผิดชอบเร่ืองความคิดและความรูสึกที่แสดงออกมา  เพราะคนทั่วไป
มักจะไมแสดงความเปนเจาของขอมูลของตนโดยมักใชคําวา  “คนสวนใหญ”  และ  ”บางคนในพวกเรา”   
2. ทําใหขอมูลของคุณสมบูรณและเฉพาะเจาะจง 
 ใหขอมูลทุกอยางที่จําเปนเพ่ือความเขาใจกัน  ซึ่งรวมถึงกรอบความคิด   สมมติฐาน   และ
ความต้ังใจที่จะส่ือสาร 
3. ทําใหขอมูลที่ส่ือดวยคําพูดและที่ไมใชคําพูดมีความสอดคลองกัน 
 ถาขอมูลที่คุณส่ือดวยคําพูดและไมใชคําพูดไมสอดคลองกัน   ผูฟงก็จะสับสน  เพราะคุณมี
การส่ือสารดวยขอมูล  2 ลักษณะในเวลาเดียวกัน 
4. ขอความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลของคุณ 
 คุณจําเปนตองรูวาผูฟงรับขอมูลของคุณและนําไปสังเคราะห  ดวยการรับความคิดเห็นจาก
ผูฟงโดยตรงไมใชเขาใจเอาเอง   ทั้งนี้เพราะมีผูกลาวไวเปนขอเตือนใจวา  “ถาคุณคิดวาคุณรูใจคน
อ่ืนแลว  คิดใหมไดเลย”  ( คุณอาจจะเขาใจผิดก็ได – ผูแปล ) 
5. ทําใหขอมูลของคุณเหมาะสมกับกรอบความคิดของผูรับ 
 เนื่องจากความสามารถในการรับขอมูลของแตละบุคคลไมเทากัน   เชนผูใหญกับเด็ก   
ผูเชี่ยวชาญกับผูฝกหัด   ดังนั้นเราจึงตองมีวิธีการใหขอมูลอยางเหมาะสม 
6. บรรยายความรูสึกของคุณดวยชื่อหรือรูปแบบของคําพูด 
 การบรรยายความรูสึกของคุณดวยชื่อหรือรูปแบบของคําพูดนี้  จะส่ือความรูสึกของคุณ
กับผูอ่ืนไดชัดเจน 
7. บรรยายพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนดวยใจเปนกลางที่สุด (ไมมีการประเมินคาหรือการแปลความ) 
 เม่ือคุณตองตอบสนองตอพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน  คุณควรจะกระทําใหเหมาะสมกับ
พฤติกรรมของเขา  โดยพิจารณาดูตามความเปนจริงมากกวาประเมินคาพฤติกรรมนั้น ( คุณควร
ระวังการสอดแทรกตัวคุณในการมองดูพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน  เพราะการประเมินคาคนอ่ืนนั้นแสดงถึง
ความเปนคนที่ยึดตัวเองเปนใหญอยางรายกาจ  คือเปนผูไมรูจักฟงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน ) 
8. มีการส่ือสารหลากหลายวิธ ี
 ใหขอมูลของคุณซ้ําๆ ดวยการส่ือสารในหลายรูปแบบ ( เชนภาพวาด  ขอความ  เหมือนกับ
การส่ือดวยคําพูดและส่ิงที่ไมใชคําพูด )   
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ความสําคัญของทัศนคติท่ีถูกตอง 
 พึงระลึกเสมอวาทัศนคติที่ถูกตองเปนส่ิงสําคัญสําหรับการส่ือสารเชนเดียวกับการฟง   
ความนาเชื่อถือของผูพูดทําใหทุกส่ิงเปล่ียนแปลงได   ความนาเชื่อถือนี้ก็ข้ึนอยูกับบุคลิกของผูพูด
และการกระทําที่สอดคลองกันตลอดเวลา  อีกนัยหนึ่งคือความนาเชื่อถือของผูพูดก็ข้ึนอยูกับทัศนคติ
ของผูฟงที่มีตอความนาไวัวางใจในคํากลาวของผูพูดนั่นเอง 
องคประกอบตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอความนาเชื่อถือของผูพูด 

1. ความแนนอนของผูพูดเปนเสมือนแหลงของขาวสารแหลงหนึ่ง คือ เปนคนที่วางใจได  
ประพฤติตนสมํ่าเสมอจนบุคคลอ่ืนคาดเดาความเปนไปของผูพูดได 

2. เจตนาและแรงกระตุนของผูพูด 
3. การแสดงถึงความอบอุนและความเปนมิตร 
4. ความคิดเห็นสวนใหญของคนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับความเปนผูนาไววางใจของผูพูด               

           ( ชื่อเสียง ) 
5. ความรูความชํานาญของผูพูดที่สัมพันธกับหัวขอที่อภิปรายรวมกัน 
ขอควรจํา  ผูพูดที่มีความนาเชื่อถือสูง คือ ผูที่ไดรับการยอมรับตามองคประกอบที่กลาว

ขางตนนี้  ในทางตรงกันขามผูพูดที่มีความนาเชื่อถือต่ํา คือผูที่ไมไดรับการยอมรับในองคประกอบใด
องคประกอบหนึ่งเทานั้น 

ความสัมพันธหนึ่งๆ ของแตละบุคคลเปนการอธิบายอยางซื่อสัตยในเร่ืองคําจํากัดความ
ของความสัมพันธระหวางเขากับบุคคลอ่ืนไดโดยนัยหรืออยางชัดเจนทีเดียว  ทุกๆ ขอมูลที่เปล่ียนไป 
( รวมถึงความเงียบ ) เปนส่ิงกําหนดความสัมพันธโดยนัย   เนื่องจากขอมูลนั้นแสดงถึงความคิดวา  
“ความสัมพันธเชนนี้อาจเกิดจากการไดรับขอมูลเชนนี้ก็ได” ( Donald Jackson ) 

ในทางแหงความพยายามใหผูอ่ืนเขาใจเรา เราตองประสบกับอุปสรรคซึ่งเราสามารถใช
เปนโอกาสคนหาความเขาใจเพิ่มข้ึน  และกระบวนการทําความเขาใจจะสมบูรณก็ตอเม่ือทั้งสองฝาย
รูสึกเขาใจกันและมีพื้นฐานพอที่จะมุงไปสูทางเลือกที่สาม  
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กิจกรรมกลุม 
 ประโยคตอไปนี้เปนประโยคโตตอบที่สมมติข้ึนในการพูดคุยกันระหวางผูรวมงาน  2 คน  
ดานหนาประโยคมีชองวางใหเติมตัวเลขหนึ่งที่บงถึงลักษณะการตอบสนองดวยอัตชีวประวัติซึ่งสอด-
คลองกับประโยคนั้นๆ ดังที่กําหนดนี ้
 1 =  การสอบสวน 
 2 =  การประเมินคา 
 3 =  การแนะนํา 
 4 =  การตีความหมาย 
 ประโยคหนึ่งๆ อาจประกอบดวยองคประกอบของการตอบสนองดวยอัตชีวประวัติมากกวา  
1  แบบ  ใหคุณพิจารณาจากน้ําเสียงและทาทางอ่ืนที่ปรากฏอยางชัดเจนในการเลือกของคุณดวย 
______  ฉันเห็นแลววาทําไมคุณจึงเชื่อสิ่งนั้น   แตคุณกําลังละทิ้งขอมูลสําคัญบางอยางใน

สถานการณ 
______   คุณหวังจะทําอะไรใหสําเร็จดวยการเร่ิมตนเชนนี ้
______   คุณรูจักกรณีอ่ืนๆ ที่บุคคลตางๆ ทําแลวจะประสบความสําเร็จอยางนี้ไหม 
______   ตามความรูสึกของฉัน  แผนการหนึ่งมักจะต้ังอยูบนความกลัวมากกวาความม่ันใจ 
______   ถาฉันเปนคุณ  ฉันคงจะสรางความพอดีไดมากกวา 
______  คุณรูไหม  เม่ือฉันทํางานใหกับบริษัทอ่ืนๆ  เราก็ประสบปญหาคลายๆ กับที่นี่  เราพยายาม

แกปญหาตามที่คุณแนะนํา  แตมันไมประสบความสําเร็จ 
______   อะไรก็ตามที่เราทําตองเปนส่ิงที่กาวราว 
______   ฉันคิดวาคุณใกลเกินกวาจะประสบผลสําเร็จได 
______ ฉันคิดวาเปนธรรมดาตามประสบการณของคุณ ที่ทําใหคุณเลือกวิธีการเร่ิมเร่ืองแบบตรงๆ   

แตจะเปนไปไดหรือทีห่ลายๆ  คร้ังในองคกรใหญอยางของเราจะทําอยางคุณได  เม่ือเรามี
ขอผูกมัดมากกวาคุณมากมายทีเดียว 

______   แบบของริชารดเม่ือปลาสุดไมไดสอนคุณบางหรือวา   บางทีคุณก็กระโจนเขาใสหลายๆ ส่ิง 
โดยไมรูจักระมัดระวังความปลอดภัยเลย 

______   คุณคาดหวังที่จะไดรับส่ิงใดเม่ือพุงออกไปขางหนา 
______   คุณรูจักคนที่มีประสบการณคลายๆ กัน  ซึ่งคุณสามารถขอคําปรึกษาไดไหม 
______   คุณคาดวาคุณจะผลักมันไปไดไกลเทาไร 
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กิจกรรมกลุมยอย 
 ในขณะที่กลุมยอยพิจารณาตัดสิน  คุณเห็นดวยหรือไมเห็นดวยตามประโยคตอไปนี้   และ
โปรดอธิบายวาทําไมคุณจึงเชื่อเชนนั้น 
1. การตอบสนองดวยอัตชีวประวัติทั้ง  4  แบบ  ไมสามารถกอใหเกิดความเขาใจได 
2. การตอบสนองดวยอัตชีวประวัติกอใหเกิดปญหามากมายภายใตสถานการณบางอยางเทานั้น 
3. การเอาใจเขามาใสใจเราในเชิงปฏิบัติดูจะเปนความคิดที่ดี   แตในความเปนจริงแลวมันเปนส่ิงที่

ตองกระทําอยางไมส้ินสุด  และเปนเหตุใหผูฟงหมดความอดทนได 
4. การเอาใจเขามาใสใจเราเปนเครื่องมือสําหรับผูไดรับการฝกหัดใหเชี่ยวชาญแลวเทานั้น 
5. ถาฉันตองฝกฝนดวยความเขาใจผูอ่ืน  บุคคลอ่ืนคงจะมองวาฉันเปนเหมือนคนออนแอ  แพ-ชนะ  

หรือไมเด็ดขาด 
6. การฟงดวยความเขาใจบุคคลอ่ืนมีประสิทธิภาพสําหรับสถานการณสวนบุคคลที่เกี่ยวของกับ

อารมณรุนแรง  แตไมเหมาะสมกับกิจการดานธุรกิจ 
 
 

กิจกรรมกลุมยอย 
 กิจกรรมนี้ตองใชบุคคล  3 คน  บุคคล ก  เร่ิมตนสนทนากับ  ข  ดวยหัวขอที่อาจจะ
เกี่ยวของกบัการเมืองหรืองานที่ตองไดรับการปรับปรุงซึ่งเขาเขาใจและสํานึกวาจะตองแกไขโดยดวน    
ข  จะตองเปนผูฝกการฟงดวยความเขาอกเขาใจโดยไมพยายามจะแกไขปญหาใด ๆ  ในขณะที่ ค 
เปนผูสังเกตและวิเคราะหการกระทําของ ข   เพ่ือแนะนําให ข  ตอบสนองตอ ก  ดวยความเขาใจ
พรอมทั้งคอยคุมให  ก  หยุดฟงเปนชวงๆ  เพ่ือใหโอกาส ข  ไดฟงดวย 
 เม่ือ ก  พูดจบใหแตละคนแลกเปล่ียนบทบาทกันเพ่ือเขาจะไดมีโอกาสเปนทั้งผูพูด   ผูฟง
และผูสังเกต  ใหผูนํากิจกรรมเปนผูควบคุมเวลาเพ่ือใหแตละคนไดพูดคนละ  5  นาที  หลังจากนั้นจึง
จัดใหมีการประชุมส้ันๆ  เพ่ือการวิเคราะหกิจกรรมที่ไดทํา 
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แบบฝกหัดประยุกต 
1.  บอกสถานการณซึ่งคุณคิดวาคุณสามารถใชทักษะและทัศนคติแบบการเขาใจคนอ่ืนมาสัก  1  
สถานการณ   และการบอกนี้จะเปนประโยชนถาคุณไดบอกกับคนอ่ืนที่คุณตองการใหชวยปรับปรุง
การฟงของคุณ  เพราะเปนโอกาสที่จะขอความชวยเหลือจากเขา 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.จะเกิดประโยชนอะไรบางถาคุณใชความเขาอกเขาใจบุคคลอ่ืนในสถานการณนี ้
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. หากคุณไมใชความเขาอกเขาใจในสถานการณนี้จะทําใหเกิดส่ิงใดข้ึนบาง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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การทดสอบจิตสํานึกของผูนําแบบผูรับใช 

บทสรุป 
 เราใชกฎทองในการส่ือสารดวยวิธีการดังตอไปนี้  คือฉันตองการใหบุคคลอ่ืนเขาใจฉัน ดังนั้น
ฉันจึงปรารถนาจะเขาใจเขาดวย   นอกจากนี้ฉันยังตองการใหเขารูวาฉันเขาใจความสัมพันธของเขา
ดวย    ฉันจึงเร่ิมฟงคนอ่ืนกอน   กอนที่จะพยายามใหคนอ่ืนเขาใจฉัน 
 เพ่ือที่จะยืนยันความเขาใจของฉันและใหคนอ่ืนรูวาฉันเขาใจเขา  ฉันตองใชทักษะของการ-
ตอบสนองกลับดวยเนื้อหา  และความรูสึกที่เหมาะสมในการส่ือสาร 
คุณไดฝกฝนกฎทองในทุกๆ การส่ือสารของคุณหรือไม 
1. ในสัปดาหที่ผานไปคุณเร่ิมการประชุม   การเจรจาตกลง   การขัดแยงกัน  หรือกรณีอื่นๆ ดวยทัศนคติแบบ 

ชนะ-ชนะ  หรือไม 
2. คุณทําใหคุณเปนอิสระจากขอผูกมัด  ที่เนื่องมาจากตําแหนงและทัศนคติทั้งหลายไหม 
3. คุณไดเปดรับความคิดเห็นอ่ืนๆ ไหม 
4. คุณระวังการตอบสนองดวยอัตชีวประวัติซึ่งไมเหมาะสมหรือไมเปนที่ตองการหรือไม 
5. คุณไดใหความสําคัญกับความรูสึกของผูพูดเทาๆ กับเนื้อหาที่เขากลาวหรือไม 
6. คุณสังเกตถึงการส่ือสารที่ไมใชคําพูดดวยหรือไม 
 


